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مقدمة
وصــل املواطــن وليــد عبــد العزيــز الدهينــي ( 30عامـاً) مــن ســكان محافظــة رفــح ،جثـ ًة هامــد ًة إىل
مستشــفى أبــو يوســف النجــار يف قطــاع غــزة ،بتاريــخ  ،2018/6/20إثــر ا ّدعــاء إقدامــه عــى االنتحــار
داخــل نظــارة مباحــث مركــز رشطــة رفــح جنــوب قطــاع غــزة ،حيــث ُعــر عليــه مشــنوقاً بواســطة
حبــل (قيطــان) مربــوط بشــباك داخــل النظــارة.
وقــد أصــدرت الهيئــة املســتقلة لحقــوق اإلنســان بيانـاً صحافيـاً بتاريــخ  2018/6/21أشــارت فيــه إىل
1
خطــورة الحادثــة ،وأنهــا ســتقوم بإجـراء تحقيــق يف املوضــوع.
تجــدر اإلشــارة إىل أن هــذه الحالــة ليســت األوىل ،ففــي تاريــخ  2017/4/25لقــي املواطــن محمــد
عاشــور بربــخ مرصعــه إثــر انتحــاره داخــل مركــز تأهيــل وإصــاح املحافظــة الوســطى ،بعــد العثــور
عليــه داخــل غرفتــه التــي يتشــارك فيهــا مــع عــدد مــن النــزالء .وبتاريــخ  ،2017/9/19تــويف املواطــن
خليــل إبراهيــم أبــو حــرب إثــر ســقوطه مــن الطابــق الرابــع ملبنــى نيابــة غــزة الجزئيــة أثنــاء التحقيــق
معــه ،وقــد أعلنــت النيابــة العامــة أنــه أقــدم عــى االنتحــار ،وكذلــك يف تاريــخ  ،2017/9/22تــويف
الطفــل مصطفــى ســلامن يف نظــارة بيــت الهيــا ،بعــد أن أقــدم عــى شــنق نفســه.
وضمــن اختصاصهــا يف متابعــة ضامنــات متطلبــات صيانــة حقــوق اإلنســان يف عمــل مختلــف الدوائــر
واألجهــزة يف دولــة فلســطني ،تلقــت الهيئــة شــكوى مــن ذوي املواطــن الدهينــي املتــوىف ،وحصلــت
عــى توكيــل منهــم ،وحــرت ترشيــح جثتــه ،وانتدبــت طبيبـاً خاصـاً للمشــاركة يف الترشيــح ،وتابعــت
التحقيقــات التــي قامــت بهــا الجهــات الرســمية يف قطــاع غــزة ،والتقــت بعــدد مــن الجهــات الرســمية
كمراقــب عــام وزارة الداخليــة ،والنائــب العــام يف قطــاع غــزة ،كــا اطّلعــت عــى التحقيقــات التــي
أجرتهــا النيابــة العامــة يف املوضــوع.
ويف هــذا التقريــر املوجــز ،تعــرض الهيئــة نتائــج متابعاتهــا ملوضــوع وفــاة املواطــن وليــد الدهينــي،
والتحقيقــات التــي متــت مــن الجهــات ذات العالقــة ،وتســتعرض مــا توصلــت إليــه مــن نتائــج
وتوصيــات.
1

بيان صحايف صادر عن الهيئة املستقلة بتاريخ .2018/6/21
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ً
أوال .تفاصيل حول املواطن وليد الدهيني ،وحادثة وفاته
•املواطــن وليــد عبــد العزيــز الدهينــي ،مــن مواليــد العــام  ،1989ســكان رفــح – املــروع ،متــزوج
ولديــه طفــان ،وهــو عاطــل عــن العمــل.
•تــم توقيــف املواطــن الدهينــي بتاريــخ  2018/6/17عــى خلفيــة قضيــة جنائيــة لــدى دائــرة
2
مكافحــة املخــدرات يف رفــح.
•بتاريــخ  ،2018/6/19وحــوايل الســاعة  ،12:50تــم عرضــه عــى النيابــة العامــة ،فأبلــغ الدهينــي
وكيــل نيابــة محافظــة رفــح ،بأنــه تعــرض للتعذيــب .بــدوره ،قــام وكيــل النيابــة مبعاينتــه ،وتبــن
لــه وجــود عــدة ســحجات وازرقــاق يف أصابــع القــدم اليمنــى ،وتــم إثبــات ذلــك يف محــر
3
النيابــة.
•بنــاء عــى قـرار مــن وكيــل نيابــة محافظــة رفــح ،تــم نقــل النزيــل إىل مركــز رفــح الصحــي -قســم
االســتقبال .ويف حــوايل الســاعة  1:20مســا ًء ،تــم الكشــف عليــه مــن خــال الطبيــب ،الــذي وثّــق،
بالفحــص الظاهــري ،وجــود ســحجات وجــرح ســطحي حــول الكاحــل األيــر ،وازرقــاق يف أســفل
5
القــدم اليمنــى 4.وأصــدرت النيابــة العامــة قـرارا ً باإلفـراج عنــه يف اليــوم ذاتــه.
•بتاريــخ  ،2018/6/19وقبــل إخــاء ســبيله ،وردت إشــارة مــن مباحــث رفــح إىل نظــارة مركــز رفــح،
تفيــد بــأن املواطــن املذكــور مطلــوب ملباحــث محافظــة شــال غــزة ،بنــا ًء عــى مذكــرة قبــض
صــادرة عــن وكيــل نيابــة شــال قطــاع غــزة بتاريــخ  ،2018/4/29وأن قــوة مــن مباحــث رفــح
ستســتلمه مــن النظــارة لحــن قــدوم مباحــث الشــال الســتالمه.
•بتاريــخ  ،2018/6/20وحــوايل الســاعة  9:30صباحـاً ،قامــت القــوة املســؤولة عــن نقــل املحتجزين
إىل املحكمــة ،بنقــل املواطــن الدهينــي إىل محكمــة رفــح عــن طريــق الخطــأ ،ومكــث يف نظــارة
املحكمــة حتــى تــم إرجاعــه إىل نظــارة مركــز رشطــة رفــح الســاعة الواحــدة تقريبـاً ،وجــاءت قــوة
6
املباحــث واســتلمته مــا بــن الســاعة  1:30إىل  2:00بعــد الظهــر.
2

وفقاً إلفادة شقيقه محمد التي أدىل بها للهيئة ،ومحرض التحقيق يف النيابة العامة.

3

إفادة األستاذ عالء أبو رومية وكيل نيابة رفح ،واملوجهة إىل السيد النائب العام.

4

تقرير طبي للحوادث القضائية صادر بتاريخ  ،2018/6/19مركز رفح الصحي ،قسم االستقبال.

5

وفقاً ألمر اإلفراج الصادر عن النيابة العامة ،واملوجه إىل مدير نظارة رفح ،ومحرض االستجواب.

6

إفادة املواطن عوين الدهيني (ر .أ( ،).ع .ق ).إىل الهيئة املستقلة بتاريخ .2018/6/26
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•الســاعة  11:30صباحـاً ،أفــاد الســيد (ك .ع ).مســؤول قــوة املباحــث يف محــر التحقيــق الداخيل
الــذي أجرتــه الرشطــة ،بأنــه اســتلم املواطــن وليــد الدهينــي مــن نظــارة رفــح ،وتــم تفتيشــه مــن
قبــل املســاعد (ح .ش ،).وتــم إدخــال الطعــام والــدواء لــه الســاعة  2:30بعــد الظهــر .ويف الســاعة
 3:40عـرا ً ،طــرق املواطــن الدهينــي بــاب النظــارة ،واســتفرس مــا إذا كان ســيتم اســتالمه مــن
مباحــث الشــال ،فتــم إخبــاره أنهــم يف الطريــق إليــه.
•الســاعة  4:15عـرا ً ،ووفقـاً إلفــادة املواطــن (ح .ح ).صديــق وليــد« :تواصلــت مــع شــخص مــن
الرشطــة لتمكينــي مــن زيارتــه وإدخــال شــاورما ودواء لــه ،وتوجهــت إىل نظــارة املركــز ،فأفــادوين
بــأن وليــد تــم تحويلــة إىل املباحــث ،فتوجهــت إىل املباحــث وطلبــت مــن الرشطــي الــذي يجلــس
عــى املدخــل مقابلتــه فوافــق ،ثــم توجــه الرشطــي نحــو الغرفــة املحتجــز فيهــا وليــد ،وعــاد
يــرخ برسعــة ويقــول إنــه معلــق بحبــل يف شــباك الغرفــة ،فهرعنــا ،ووجدنــا وليــد معلقـاً مــن
رقبتــه بحبــل رفيــع لونــه أصفــر بوضعيــة الجلــوس ،ومؤخرتــه مرتفعــة عــن األرض  20ســم،
7
ورأســه إىل األعــى».
•ووفق ـاً إلفــادة (ع .د ).املحتجــز يف مركــز رشطــة رفــح أثنــاء نقــل الدهينــي إىل قســم املباحــث
الجنائيــة يف املركــز نفســه ،فإنــه قــد شــاهد الدهينــي يرتــدي بنطلــون ريــايض (ترينــغ) بــه قيطان
طويــل ،وهــو الحبــل نفســه املذكــور يف اإلفــادة أعــاه.
•ووفق ـاً إلفــادة (س .ش( ).عمليــات املباحــث) بأنــه «عندمــا كنــت جالس ـاً يف املنامــة الخاصــة،
حــر ثالثــة أشــخاص ،مــن ضمنهــم نقيــب يعمــل يف الخدمــات الطبيــة ،وطلبــوا زيــارة وليــد
الدهينــي ،وكان معهــم دواء وشــاورما ،فتــم أخذهــا منهــم ،وذهــب بهــا إىل الغرفــة ،وعندمــا
فتــح البــاب وجــد وليــد معلق ـاً ومرتفع ـاً قلي ـاً عــن األرض ،ويف رقبتــه حبــل «ترينــغ» أصفــر
اللــون ،فقــام باالتصــال بالنقيــب -الــذي جــاء ملشــاهدته -يف الخدمــات الطبيــة ،وحــرت ســيارة
8
اإلســعاف عــى الفــور.

7

إفادة املواطن (ح .ح ).للهيئة بتاريخ .2018/6/20

8

إفادة (س .ش( ).عمليات املباحث) لقسم التحقيق يف مركز رشطة رفح بتاريخ  2018/6/20الساعة  8:30صباحاً.
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ثاني ًا .متابعات الهيئة حلادثة وفاة املواطن وليد الدهيني
بتاريــخ  ،2018/6/20وفــور علــم الهيئــة بالحــادث ،توجــه محامــو الهيئــة إىل محافظــة رفــح ،والتقــوا
بــذوي املواطــن املتــوىف ،وتــم الحصــول منهــم عــى وكالــة ملتابعــة الحادثــة والتحقيــق فيهــا .وبنــاء
عــى ذلــك ،تواصلــت الهيئــة مــع النيابــة العامــة ووزارة العــدل يف قطــاع غــزة ،للمطالبــة باالطــاع
عــى مجريــات التحقيــق ،وحضــور ترشيــح جثــة املواطــن وليــد الدهينــي ،حيــث أبــدت النيابــة العامــة
ووزارة العــدل تجاوب ـاً بهــذا الخصــوص .كــا توجــه باحثــو الهيئــة إىل مــكان وقــوع حادثــة الوفــاة،
وعاينــوا مــكان الحــادث ،وحــر أحــد محامــي الهيئــة ترشيــح جثــة املواطــن ،كــا انتدبــت الهيئــة
طبيب ـاً خاص ـاً لحضــور الترشيــح ،وتقديــم رأي طبــي مســتقل للهيئــة .كذلــك اجتمــع ممثلــو الهيئــة
مــع مراقــب عــام وزارة الداخليــة ،والتقــوا مــرات عــدة مــع ذوي املواطــن الدهينــي ،ومــع عــدد
مــن النــزالء يف نظــارة رفــح ،وحصلــت الهيئــة عــى نســخة مــن ملــف التحقيقــات يف النيابــة العامــة،
واجتمعــت مــع النائــب العــام يف قطــاع غــزة املستشــار ضيــاء الديــن املدهــون.
ويف ما ييل عرض مفصل ملتابعات الهيئة:
1.1زيــارة العائلــة :بتاريــخ  ،2017/6/20أي يــوم الحادثــة ،حصلــت الهيئــة عــى شــكوى مــن ذوي
املواطــن وليــد الدهينــي ،والتقــت بعــدد مــن وجهــاء العائلــة ،الذيــن أكــدوا اســتحالة أن يقــدم
ابنهــم عــى االنتحــار ،وحصلــت الهيئــة عــى عــدد مــن اإلفــادات ،وكانــت عــى النحــو التــايل:
•أفــاد محمــد عبــد العزيــز الدهينــي شــقيق وليــد مبــا يــي« :يف حــوايل الســاعة 10:00
مــن صبــاح يــوم األحــد املوافــق  ،2018/6/17حــرت إىل منــزل وليــد قــوة مــن الرشطــة،
وتحديــدا ً مــن قســم مكافحــة املخــدرات والرشطــة الخاصــة ،وفتشــوا املنــزل وذكــروا أن
معهــم إذن نيابــة دون أن يتــم إبـرازه ،ثــم قامــوا باحتجــاز وليــد ،وتوجهــوا بــه نحــو قســم
مكافحــة املخــدرات برفــح للتحقيــق معــه .ويف يــوم الثالثــاء املوافــق  ،2018/6/19تــم
عرضــه عــى النيابــة العامــة برفــح ،ومنهــا تــم عرضــه عــى عيــادة شــهداء رفــح املركزيــة،
وذلــك لوجــود بعــض الكدمــات يف جســده» .وقــد اتصــل وليــد بشــقيقه محمــد بتاريــخ
 2018/6/20ليبلغــه أن النيابــة قــررت اإلفـراج عنــه .ولــدى وصولــه إىل نظــارة رفــح إلمتــام
إج ـراءات اإلف ـراج عنــه ،أخــره أحــد أف ـراد الرشطــة بأنــه مطلــوب ملباحــث شــال غــزة
للتحقيــق يف قضيــة معينــة ،فاســتمر احتجــازه يف النظــارة ،ويف حــوايل الســاعة التاســعة مــن
صبــاح يــوم األربعــاء املوافــق  ،2018/6/20قــام وليــد باالتصــال بشــقيقه محمــد ،وأبلغــه
أنــه موجــود يف محكمــة صلــح رفــح ،وقــد مكــث يف املحكمــة حتــى الســاعة  12:00ظهـرا ً،
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ثــم أُعيــد إىل نظــارة مركــز رشطــة رفــح ،قبــل أن يتــم نقلــه مــن جديــد إىل قســم املباحــث
برفــح يف حــوايل الســاعة  3:00عرصا ً».أفــاد املواطــن (ح .ح ،).وهــو صديــق وليــد (وشــاهد
عيــان) بأنــه اتصــل بشــخص مــن الرشطــة لتمكينــه مــن زيارتــه يف النظــارة .وأضــاف:
«عندمــا وصلــت إىل النظــارة ومعــي طعــام ودواء حــوايل الســاعة  4:15عــر يــوم األربعــاء
 ،6/20أبلغــوين أن مباحــث رفــح طلبــت وليــد قبــل حــوايل ســاعة ،فتوجــه نحــو قســم
املباحــث املجــاور ملركــز الرشطــة ،وعنــد وصولــه طلــب مــن رشطــي يجلــس يف املدخــل
مقابلــة وليــد ،فوافــق الرشطــي عــى ذلــك ،وقــال :ســوف ترونــه ،ولكــن عــن بعــد ،فوافقــت
عــى ذلــك ،ثــم توجــه الرشطــي نحــو غرفــة التحقيــق املحتجــز فيهــا وليــد وقــام بفتــح
البــاب ،فعــاد مرسع ـاً وهــو يــرخ ويقــول إنــه معلــق بحبــل يف شــباك الغرفــة ،فهرعنــا
برسعــة نحــو الغرفــة ،حيــث وجدنــاه معلق ـاً مــن رقبتــه بحبــل رفيــع ،ويبــدو عليــه أنــه
فــارق الحيــاة ،وقــد شــاهدته معلقـاً مــن رقبتــه بحبــل وارتفــاع مؤخرتــه عــن األرض بحــوايل
 20ســم ،ورأســه إىل األعــى ،وعــى رقبتــه حبــل لونــه أصفــر ،وكان وحــده يف الغرفــة ،حيــث
كان عــدد املناوبــن يف املباحــث  3أفـراد ،وقــد ســمعت مــن الرشطــي أنــه أدخــل لــه طعامـاً
قبــل حــوايل  20دقيقــة مــن اكتشــاف وفاتــه».
•أفــاد غســان الدهينــي شــقيق املتــوىف بأنــه توجــه بتاريــخ  2018/6/20برفقــة وكيــل النيابــة
األســتاذ محمــد رضــوان إىل ثالجــة املــوىت يف مستشــفى أبــو يوســف النجــار برفــح ،وقــام
مبعاينــة جثــة شــقيقه ،حيــث شــاهد آثــار كدمتــن (كشــط ســطحي دائــري) بعــرض  1ســم
عــى جبــن شــقيقه وليــد ،وآثــار حبــل عــى رقبتــه ،وآثــار قيــود خفيفــة عــى يديــه ،كــا
الحــظ وجــود لــون أزرق عــى الظهــر ،وكذلــك كشــط يف مقدمــة الســاق اليمنــى.
 2.بتاريــخ  ،2018/6/20تواصلــت الهيئــة مــع النيابــة العامــة ووزارة العــدل ،وطالبــت
بالســاح لهــا بحضــور ترشيــح الجثــة ،وإحضــار طبيــب مختــص تحــدده الهيئــة ،واالطــاع عــى
التحقيقــات التــي ســتجريها النيابــة العامــة ،وقــد أبــدت كل مــن النيابــة العامــة ووزارة العــدل يف
قطــاع غــزة اســتجابة واضحــة لطلــب الهيئــة.
3.3معاينــة مــكان الحــادث :تــم احتجــاز املواطــن وليــد الدهينــي يف غرفــة تابعــة لقســم
املباحــث مبســاحة  3×3أمتــار ،يالصقهــا حــام ،بهــا بــاب خشــبي يطــل عــى الجهــة الغربيــة،
ولهــا شــباك يطــل عــى الناحيــة الرشقيــة (وصــف الشــباك :طولــه 150ســم بعــرض 130ســم يف
ارتفــاع 120ســم ،ولــه حاميــة خارجيــة مــن الحديــد ،وهــي عبــارة عــن  12ســيخاً بشــكل طــويل،
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وبينهــا ثوابــت حديديــة تربــط كل ســيخ باآلخــر.
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(مرفق تقرير معاينة صادر عن إدارة األدلة الجنائية يف الرشطة).
4.4حضــور ترشيــح الجثــة :بتاريــخ  2018/6/21الســاعة  10:35صباحـاً ،يف مجمــع الشــفاء الطبــي
 قســم الطــب الرشعــي ،حــر كل مــن الدكتــور بكــر أبــو صفيــة 10ممثـ ًـا عــن الهيئــة ،وعائلــةالدهينــي ،واملحامــي بكــر الرتكــاين منســق التحقيقــات يف الهيئــة ،ترشيــح جثــة املواطــن وليــد
الدهينــي ،وعــى إثــر ذلــك ،أصــدر الطبيــب أبــو صفيــة تقري ـرا ً طبي ـاً حــول الترشيــح ،وخلــص
إىل نتيجــة مفادهــا:
•ال يوجد عىل الجثة كدمات عنف أو كسور يف العظام أو الضلوع أو الجمجمة.
•توجــد ســحجة يف الجبهــة 2×2ســم ،وأخــرى فوقهــا 0.5ســم ،وهــي ناتجــة بعــد حــدوث
الوفاة.ســحجة صغــرة أســفل الركبــة اليرسى.ازرقــاق تحــت الجلــد مبســاحة  ،1×2وهــي
قبــل الوفــاة يف الجهــة اليــرى مــن الصــدر جانبي ـاً.
•توجــد آثــار شــنق يف الرقبــة تبــدأ مــن أعــى الحنجــرة متجهـ ًة إىل الجهتــن اليــرى واليمنــى
مــن الرقبــة حتــى نهايتهــا مــن الخلــف باتجــاه األعــى.
•لوحظ أن آثار الشنق من األمام أعمق من الجانبني والخلف.
•ال يوجد نزيف داخيل يف البطن أو الصدر ،وال يوجد اسرتواح هوايئ يف الصدر.
•جميــع األجهــزة :الرئتــان ،الدمــاغ ،القلــب ،الكبــد ،الطحــال ،البنكريــاس ،الكليتــان،
والخصيتــان ال يوجــد فيهــا أي آثــار لتهتــك قبــل الوفــاة.
•وبنــاء عــى ذلــك ،التقديــر والــرأي :أن املتــوىف تــويف نتيجــة توقــف القلــب بســبب الضغــط
11
عــى العصــب العــارش النــازل مــن الدمــاغ مغذيـاً القلــب.
5.5زيــارة بيــت العـزاء لعائلــة الدهينــي بتاريــخ  ،2018/6/21ووضعهــم يف صــورة املتابعــات التــي
أجرتهــا الهيئــة .االلتقــاء مــع عــدد مــن النــزالء الذيــن رافقــوا املتــوىف وليــد الدهينــي.
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وبتاريــخ  ،2018/6/26توجهــت الهيئــة إىل نظــارة مركــز رشطــة رفــح ،ومتــت زيــارة ثالثــة مــن
النــزالء ،والحصــول عــى املعلومــات التاليــة:
املحتجز (ع .د ).ابن عم املتوىف أفاد مبا ييل:
• أنــه تــم احتجــازه مــع وليــد الدهينــي بتاريــخ «.2018/6/17عندمــا تــم نقل وليــد الدهيني
إىل مقــر املباحــث بتاريــخ  ،2018/6/20كان يرتــدي «ترينــغ» ريــايض لونــه ســكني ،ولــه
غطــاء رأس ،وبــه حبــل لونــه (أصفــر فوســفوري) حصــل عليــه منــي».
•«خالل مكوثه يف نظارة مركز رشطة رفح ،مل يحاول االنتحار ،ومل يهدد بذلك».
•«خــال احتجــازي معــه يف قســم مكافحــة املخــدرات ،تعــرض وليــد للتعذيــب ،حيــث
ســمعت صــوت رصاخــه ،ثــم شــاهدت آثــار ازرقــاق عــى  3أصابــع مــن القــدم اليمنــى،
وكذلــك ســحجة يف مقدمــة ســاقه اليــرى».
•«قبــل معرفتــي بوفاتــه بنصــف ســاعة ،حــر أحــد أفــراد املباحــث (ك .ع ).إىل نظــارة
رفــح ،وطلــب دواء (مســكن) لوليــد ،حيــث أرســلته لــه ،إضافــة إىل مبلــغ  16شــيكالً ،ألننــي
علمــت أنــه قــد يتــم نقلــه إىل مباحــث الشــال.
•«خــال وجــودي مــع وليــد يف محكمــة رفــح بتاريــخ  ،6/20وقبــل نقلــه إىل مقــر املباحــث،
شــعر بدوخــة ،حيــث قمــت بــرش امليــاه عــى وجهــه».
•«يف حــوايل الســاعة  2:00بع��د الظهــر (بعــد الغــداء) حــر منــدوب املباحــث (ك .ع).
ونقلــه مــن نظــارة مركــز رشطــة رفــح إىل مقــر املباحــث العامــة يف املركــز نفســه ،وال أعــرف
مــا جــرى معــه بعــد ذلــك».
املوقوف (ر .أ ).أفاد مبا ييل:
•أنــه قابــل وليــد الدهينــي عندمــا تــم إحضــاره مــن قســم مكافحــة املخــدرات إىل نظــارة
مركــز رشطــة رفــح يــوم الثالثــاء  ،2018/6/19حيــث أخربهــم أن النيابــة أصــدرت قــرارا ً
باإلف ـراج عنــه ،وقــد قــام باالتصــال مــع عائلتــه ،وأخــر النــزالء أنــه جــاري إنهــاء ملــف
القضيــة األخــرى املتهــم بهــا ،وهــي حــرق ســيارة ملواطــن.
•الســاعة  9:30مــن صبــاح األربعــاء  ،2018/6/20تــم نقلــه إىل قســم مباحــث رفــح ،وقــال
للنــزالء إنــه ذاهــب إلنهــاء ملــف الشــكوى املقدمــة ضــده بحــرق ســيارة مواطــن مــن
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محافظــة شــال قطــاع غــزة ،حيــث مكــث هنــاك ملــدة نصــف ســاعة ،ثــم عــاد إىل النظــارة.
•آخــر مــرة شــاهده فيهــا كانــت بعــد ظهــر األربعــاء  ،2018/6/20ومل يكــن عــى وجهــه
يف حينــه أي آثــار تعذيــب ،وكان يلبــس «ترينــغ» لونــه رصايص.قبــل وصــول خــر وفاتــه
بنص��ف ســاعة حــر (ك .ع ).مــن املباحــث وطلــب عــاج مســكن لوليــد.
املوقوف (ب .ق ).أفاد مبا ييل:
•تــم نقــل الدهينــي إىل نظــارة مباحــث رفــح يف حــوايل الســاعة  1:30ظهـرا ً ،أي بعــد تنــاول
الغــداء بتاريــخ .2018/6/20
•«عندمــا حــر مــن قســم مكافحــة املخــدرات ،شــاهدت إصابــة يف ســاقه اليــرى مــن
األمــام (ســحجات) ،إضافــة إىل وجــود لــون أزرق يف  3أصابــع مــن قدمــه اليمنــى».
•«مل أشاهد أي آثار رضب عىل وجهه عند حضوره من قسم املكافحة».
6.6بتاريــخ  ،2018/6/26طلبــت الهيئــة اجتامع ـاً مــع وكيــل وزارة الداخليــة يف قطــاع غــزة اللــواء
توفيــق أبــو نعيــم ،وطلبــت إطالعهــا عــى مجريــات التحقيــق الخــاص بــوزارة الداخليــة ،وذلــك
بنــاء عــى البيــان الــذي أصدرتــه وزارة الداخليــة بتاريــخ  ،2018/6/21والــذي يتضمــن متكــن
وزارة الداخليــة املؤسســات الحقوقيــة مــن االطــاع عــى مجريــات التحقيق.بتاريــخ ،2018/7/4
خاطبــت الهيئــة النيابــة العامــة لتزويدهــا بنســخة عــن ملــف التحقيقــات التــي أجرتهــا النيابــة
العامــة ،ونســخة عــن التقريــر الطبــي.
7.7بتاريــخ  ،2018/7/4اجتمعــت الهيئــة مــع العميــد محمــد اليف مراقــب عــام وزارة الداخليــة يف
قطــاع غــزة ،مكلفـاً بالنيابــة عــن وكيــل وزارة الداخليــة ،حيــث أفــاد« :إن وزارة الداخليــة شــكلت
لجنــة تحقيــق ،وأجــرت تحقيقـاً فوريـاً بالحــادث ،وتأكــدت أن إجـراءات التوقيــف جاءت ســليمة،
وأن الحــدث هــو عمليــة انتحــار ،ومل يكــن هنــاك فعــل جنــايئ مقصــود باملطلــق».
8.8بتاريــخ  ،2018/7/11تســلمت الهيئــة نســخة مــن ملــف التحقيقــات التــي أجرتهــا النيابــة
العامــة 12،وقــد ناقشــت الهيئــة عائلــة الدهينــي بالتفاصيــل الــواردة يف امللــف.
9.9بتاريــخ  ،2018/7/16وبحضــور الدكتــور بكــر أبــو صفيــة ،راجعــت الهيئــة تقريــر الطــب الرشعــي
12
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الصــادر عــن الطبيــب الرشعــي التابــع لــوزارة العــدل ،الــذي قــام بترشيــح الجثــة 13،ووضعــت
بعــض املالحظــات ،ومــن أهمهــا 14:مل يـ ِ
ـأت التقريــر عــى فحــص نتائــج العينــات التــي أخــذت
مــن املعــدة وغريهــا .ومبراجعــة النيابــة العامــة حــول ذلــك ،رد املستشــار ضيــاء الديــن املدهــون
النائــب العــام يف قطــاع غــزة بــأن تلــك الفحوصــات غــر ممكنــة يف قطــاع غــزة ،ويتــم االحتفــاظ
بالعينــة إلجــراء الفحوصــات مســتقبالً يف جمهوريــة مــر العربية15.بتاريــخ ،2018/7/22
اجتمعــت الهيئــة مــع املستشــار ضيــاء الديــن املدهــون النائــب العــام يف قطــاع غــزة ،للنقــاش يف
مالحظــات الهيئــة حــول حادثــة الوفــاة.
1010بتاريــخ  ،2018/8/2اجتمعــت الهيئــة مــع وجهــاء عائلــة املتــوىف الســتعراض التوصيــات والنتائــج
التــي توصلــت إليهــا.
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ثالث ًا .الرواية الرسمية:
•بتاريــخ  ،2018/6/20وفقـاً لترصيــح صحــايف للمتحــدث باســم الرشطــة الفلســطينية املقــدم أميــن
البطنيجــي ،فــإن «حاثــة وفــاة املواطــن الدهينــي هــي عمليــة انتحار»16.بتاريــخ ،2018/6/21
أصــدرت وزارة الداخليــة واألمــن الوطنــي بيانـاً ،جــاء فيــه أنهــا أجــرت تحقيقاتهــا بقضيــة وفــاة
املواطــن وليــد الدهينــي داخــل نظــارة مباحــث رفــح ،وأن ســبب وفاتــه هــو االنتحــار شــنقاً17.
•بتاريــخ  ،2018/7/11ووفق ـاً للــرد الــذي حصلــت عليــه الهيئــة مــن النيابــة العامــة -بنــاء عــى
املذكــرة املرفقــة مــن الســيد مديــر نيابــة رفــح -فــإن الواقعــة هــي عبــارة عــن حالــة انتحــار،
وعــدم وجــود أي أســباب أخــرى للوفاة.بتاريــخ  ،2018/7/22اجتمعــت الهيئــة مــع النائــب العــام
وأطلعت��ه عــى ع��دد مـ�ن املالحظـ�ات الخاصـ�ة بتحقيـ�ق النياب��ة العام��ة ،وأك��د النائــب العــام أن
النيابــة العامــة وصلــت إىل قناعــة تامــة أن العمليــة هــي عمليــة انتحــار.

رابع ًا .النتائج والتوصيات:
النتائج
1.1مل يثبــت للهيئــة أي دالالت تشــر إىل نيــة الدهينــي االنتحــار ،وال توجــد أســباب أو دوافــع الت ّخــاذ
قـرار حــول ذلــك.
2.2مل يثبــت للهيئــة أي أدلــة تناقــض الروايــة الرســمية حــول أن ســبب الوفــاة هــو االنتحــار ،حيــث
ال توجــد أي مــؤرشات أو أدلــة تشــر إىل خــاف ذلــك.
3.3وعليــه ،فــإن التفســر املحتمــل هــو أن وفــاة املواطــن قــد تكــون ناجمــة عــن قيــام املواطــن
بتــرف بغــرض لفــت األنظــار نحــوه ،أو االحتجــاج عــى االســتمرار يف توقيفــه ،بعــد أن كان
قــد تهيــأ نفســياً لإلفــراج ،بحيــث أراد أن يظهــر لســجانيه أنــه يحــاول االنتحــار ،لكــن هــذه
املحاولــة أدت بالفعــل إىل وفاتــه ،حيــث كــا أشــار الطبيــب املشــارك يف ترشيــح الجثــة أن الوفــاة
كانــت رسيعــة جــدا ً بســبب الضغــط الــذي أثــاره الحبــل عــى العصــب العــارش (منطقــة خلــف
16
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األذن) النــازل مــن الدمــاغ مغذيـاً القلــب ،األمــر الــذي تســبب يف توقــف القلــب مبــارشة ووفــاة
املواطــن؛ أي مــن املحتمــل أن املواطــن قــد أقــدم عــى إنهــاء حياتــه عــن غــر قصــد.
4.4تــرى الهيئــة أن التقصــر واإلهــال عــن ات ّخــاذ التدابــر الواجبــة للحاميــة والســامة والتفتيــش
والرقابــة عــى املحتجــز الدهينــي ،أســهم بشــكل كبــر يف متكينــه مــن إنهــاء حياتــه.
5.5عــدم قيــام النيابــة العامــة بات ّخــاذ إجـراءات بعــد أن ظهــر لهــا تعــرض املواطــن وليــد الدهينــي
للتعذيــب أثنــاء التحقيــق معــه لــدى مكافحــة املخــدرات.
6.6إن غيــاب املســاءلة واملحاســبة للقــادة واملســؤولني يف جهــات إنفــاذ القانــون يف الحوادث الســابقة
املشــابهة ،وعــدم اســتخالص العــر الكافيــة منهــا ،شـكّل أحــد األســباب الرئيســة لتكـرار مثــل تلــك
الحوادث.
7.7ضعــف الــدور الرقــايب مــن قبــل الجهــات املكلفــة قانونـاً بالرقابــة عــى مراكــز االحتجــاز (النيابــة
والقضاء).
8.8امتنــاع وزارة الداخليــة عــن اإلفصــاح عــن مجريــات التحقيــق ،واالكتفــاء باإلفصــاح عــن نتائــج
التحقيــق ،يف حــن تعاونــت النيابــة العامــة مــع الهيئــة وســلمتها جميــع األوراق والتحقيقــات
التــي أجرتهــا.
9.9إهــال أفـراد دائــرة املباحــث العامــة يف توفــر وســائل الحاميــة ،وعــدم اتّبــاع التعليــات الخاصة
بإجـراءات التفتيــش الخاصــة باملوقوفني.

التوصيات:
1.1نــر نتائــج التحقيقــات التــي أجرتهــا الجهــات الرســمية ،مبــا يُعــزز شــفافية التحقيــق ،والحــق يف
الحصــول عــى املعلومــات ،ويُؤســس لنظــام املســاءلة الفاعلــة مبــا يضمــن محاســبة املقرصيــن.
2.2وضــع جهــاز الرشطــة الفلســطينية األمــان الشــخيص للنــزالء عــى ســلم أولوياتــه ،وتعزيــز وســائل
الحاميــة للنظــارات -نظـرا ًألنهــا تعتمــد عــى الوســائل التقليديــة يف الحراســة الشــخصية -والعمل
عــى إعــادة تأهيــل وصيانــة تلــك النظــارات مــن حيــث البنيــة التحتيــة ،ومعالجــة أوضاعهــا
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الصحيــة والبيئيــة ،وذلــك لحــن إنشــاء مراكــز لإلصــاح والتأهيــل تتوفــر فيهــا كل معايــر األمــان
والســامة.
3.3مســاءلة ومحاســبة عــدد مــن ضبــاط وقيــادة املباحــث العامــة حــول التقصــر واإلهــال يف أداء
الواجــب الوظيفــي ،وعــدم توفــر الحاميــة الكافيــة للمواطــن الدهينــي.
4.4عــى وزارة الداخليــة العمــل عــى رصف تعويــض مــايل لــذوي الضحية ،تتناســب وحجــم الفاجعة،
وتتــوازى مــع التعويضــات املتعــارف عليهــا يف مثــل تلــك الحاالت.
5.5التشــديد عــى رضورة قيــام الجهــات الرقابيــة املكلفــة بالرقابــة عــى مراكــز االحتجــاز بدورهــا
الرقــايب بفعاليــة ،مبــا يضمــن الســامة واألمــن واحـرام القانــون ،وتحديــدا ً التفتيــش القضــايئ عــى
تلــك النظــارات.
6.6العمل عىل تأهيل الطواقم اإلدارية املرشفة عىل النظارات.
7.7إجـراء تحقيــق يف واقعــة تعــرض املواطــن وليــد الدهينــي للتعذيــب لــدى مكافحــة املخــدرات يف
وقــت ســابق عــن نقلــه إىل دائــرة املباحــث ،ومحاســبة مقــريف تلــك الجرميــة.
8.8مواءمة أماكن االحتجاز مع متطلبات حامية املحتجزين.

انتهى
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املالحق:
•تقرير الطب الرشعي.
•تقرير الدكتور بكر أبو صفية حول ترشيح جثة املواطن وليد الدهيني.
•تقرير مالحظات عىل تقرير الطب الرشعي.
•محرض تحقيق من نيابة رفح وأمر باإلفراج عن املواطن.
•محرض تحقيق أويل ،نيابة رفح.
•بيان وزارة الداخلية.
•بيان صحايف للهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان.
•صورة الجتامع الهيئة املستقلة مع سعادة املستشار ضياء الدين املدهون النائب العام.
•أمر إفراج صادر عن النيابة العامة.تقرير معاينة صادر عن دائرة األدلة الجنائية.
•كشف ومعاينة.
•تقرير ضبط.
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منشــورات الهيئـــة
التقاريــر السنويــة
1.1التقرير السنوي األول ،شباط  - 1994حزيران .1995 ،1995
2.2التقرير السنوي الثاين 1 ،متوز  31 - 1995كانون األول .1997 ،1996
3.3التقرير السنوي الثالث 1 ،كانون الثاين  31 - 1997كانون األول .1998 ،1997
4.4التقرير السنوي الرابع 1 ،كانون الثاين  31 - 1998كانون األول .1999 ،1998
5.5التقرير السنوي الخامس 1 ،كانون الثاين  31 - 1999كانون األول .2000 ،1999
6.6التقرير السنوي السادس 1 ،كانون الثاين  31 - 2000كانون األول .2001 ،2000
7.7التقرير السنوي السابع 1 ،كانون الثاين  31 – 2001كانون األول .2002 ،2001
8.8التقرير السنوي الثامن 1 ،كانون الثاين  31 – 2002كانون األول 2003 ،2002
9.9التقرير السنوي التاسع 1 ،كانون الثاين  31 – 2003كانون األول .2004 ،2003
1010التقرير السنوي العارش 1 ،كانون الثاين  31 – 2004كانون األول .2005 ،2004
1111التقرير السنوي الحادي عرش 1 ،كانون الثاين  31 – 2005كانون األول .2006 ،2005
1212التقرير السنوي الثاين عرش 1 ،كانون الثاين  31 – 2006كانون األول .2007 ،2006
1313التقرير السنوي الثالث عرش 1 ،كانون الثاين  31 – 2007كانون األول .2008 ،2007
1414التقرير السنوي الرابع عرش 1 ،كانون الثاين  31 – 2008كانون األول .2009 ،2008
1515التقرير السنوي الخامس عرش 1 ،كانون الثاين  31 – 2009كانون األول .2010 ،2009
1616التقرير السنوي السادس عرش 1 ،كانون الثاين  31 2010-كانون األول .2011 ،2010
1717التقرير السنوي السابع عرش 1 ،كانون الثاين  31 2011-كانون أول .2012 ،2011
1818التقرير السنوي الثامن عرش 1 ،كانون الثاين  31 2012-كانون أول .2013 ،2012
1919التقرير السنوي التاسع عرش 1 ،كانون الثاين  31 2013-كانون أول .2014 ،2013
2020التقرير السنوي العرشون 1 ،كانون الثاين  31 2014-كانون أول . 2015 ، 2014
2121التقرير السنوي الواحد والعرشون 1 ،كانون الثاين  31 2015-كانون أول . 2016 ، 2015
2222التقرير السنوي الثاين والعرشون 1 ،كانون الثاين  31 2016-كانون أول .٢٠١٧ ، 2016
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سلسلــة التقاريــر القانونيــة
1.1محمود شاهني ،تقرير حول لجان التحقيق الفلسطينية.1998 ،
2.2أريان الفاصد ،تقرير حول آليات املساءلة وسيادة القانون يف فلسطني.1998 ،
3.3حسني أبو هنود ،تقرير حول الترشيعات وآلية س ّنها يف السلطة الوطنيــة الفلسطينيـة «دراسـة تحليليـة».1998 ،
4.4جربيل محمد ،دراسة حول فاقدي الهوية.1998 ،
5.5عامر الدويك ،الحركة عرب الحواجز ،تقرير حول تقييد حرية حركة الفلسطينيني يف الضفة الغربية وقطاع غزة،
.1998
6.6قيس جبارين ،تقرير حول جنوح األحداث يف الترشيعات الفلسطينية.1998 ،
7.7عيىس أبو رشار (وآخرون) ،مرشوع قانون السلطة القضائية :دراسات ومالحظات نقدية.1998 ،
8.8زياد عريف (وآخرون) ،قوانني الرشطة يف فلسطني :دراسات ومالحظات نقدية.1998 ،
9.9عزمي الشعيبي (وآخرون) ،قانون املطبوعات والنرش« :دراسات ومالحظات نقديّة».1999 ،
1010محمود شاهني ،تقرير حول النيابة العامة الفلسطينية.1999 ،
.Gil Friedman, The Palestinian Draft Basic Law: Prospects and Potentials, 19991111
1212أريان الفاصد ،أصوات الصمت :تقرير حول حرية التعبري يف ظل السلطة الوطنية الفلسطينية.1999 ،
1313عزيز كايد ،تقرير حول تداخل الصالحيات يف مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية.1999 ،
 بيري شلسرتوم ،تقرير حول مرشوع قانون األحزاب السياسية الفلسطيني.1999 ،1414مصطفى مرعي ،الحق يف جمع شمل وإقامة األطفال الفلسطينيني ،املامرسة اإلرسائيلية يف ضوء معايري حقوق
اإلنسان الدولية1999 ،
1515حسني أبو هنود ،محاكم العدل العليا الفلسطينية ،التطورات واإلشكاليات ،واألداء يف مجال حامية الحقوق
والحريّات.1999 ،
1616أ.د .محمد علوان و د .معتصم مشعشع ،حقوق اإلنسان يف قانوين العقوبات الفلسطيني واألردين.1999 ،
1717فراس ملحم (وآخرون) ،اإلطار القانوين للضامن االجتامعي يف فلسطني.1999 ،
1818أ.د .محمد علوان (وآخرون) ،حقوق اإلنسان يف قوانني العقوبات السارية يف فلسطني «دراسات ومالحظات
نقدية».1999 ،
1919عامر الدويك ،عقوبة اإلعدام يف فلسطني بني الترشيعات السارية واملعايري الدولية.1999 ،
2020أمينة سلطان ،تقرير حول مامرسة التعذيب يف التحقيق.2000 ،
2121معتز قفيشة ،تقرير حول الجنسية الفلسطينية.2000 ،
2222مصطفى مرعي ،تقرير حول عملية الترشيع يف فلسطني ،اآلليات واألهداف واألولويات.2000 ،
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2323مصطفى مرعي ،الهيئة الفلسطينية املستقلة لحقوق املواطن ،يف ضوء املعايري الدولية بشأن الهيئات الوطنية
لحقوق اإلنسان.2000 ،
2424موىس أبو دهيم ،تقرير حول تفتيش املساكن.2000 ،
2525حسني أبو هنود ،تقرير حول نقابة املحامني الفلسطينيني.2000 ،
2626عزيز كايد ،تقرير حول إشكالية العالقة بني السلطتني الترشيعية والتنفيذية يف السلطة الوطنية الفلسطينية،
.2000
2727جهاد حرب ،تأثري النظام االنتخايب عىل األداء الرقايب للمجلس الترشيعي.2000 ،
2828أ.د .نضال صربي ،الجوانب املالية والقانونية للموازنة الفلسطينية.2000 ،
2929عزيز كايد ،قراءة يف مرشوع الدستور الفلسطيني املؤقت.2000 ،
3030فاتن بوليفة ،تشغيل األطفال بني القانون والواقع.2000 ،
3131عبد الرحيم طه ،تعويـض املترضريـن ماديًا جراء األعامل العدائية خالل انتفاضة األقىص.2001 ،
3232طارق طوقان ،الالمركزية والحكم املحيل يف فلسطني.2001 ،
3333أ .د .عدنان عمرو ،إبطال القرارات اإلدارية الضارة باألفراد واملوظفني.2001 ،
3434باسم بشناق ،الرقابة املالية عىل األجهزة الحكومية يف ظل السلطة الوطنية الفلسطينية (هيئة الرقابة العامة)،
.2001
3535داود درعاوي ،جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية :مسؤولية إرسائيل الدولية عن الجرائم خالل انتفاضة
األقىص.2001 ،
3636زياد عمرو ،حقوق ذوي االحتياجات الخاصة يف الترشيعات السارية يف فلسطني.2001 ،
3737عزيز كايد ،السلطة الترشيعية بني نظام املجلس الواحد ونظام املجلسني.2001 ،
3838حسني أبو هنود ،مراكز اإلصالح والتأهيل الفلسطينية.2001 ،
3939موىس أبو دهيم ،التأمينات االجتامعية.2001 ،
4040عزيز كايد ،الرقابة الربملانية عىل املعاهدات التي تربمها السلطة التنفيذية.2002 ،
4141لؤي عمر ،األوقاف اإلسالمية يف الضفة الغربية.2002 ،
4242باسم بشناق ،الوظيفة العامة يف فلسطني بني القانون واملامرسة.2002 ،
4343عيىس أبو رشار ،محمود شاهني ،داود درعاوي ،مرشوع قانون العقوبات الفلسطيني- ،أوراق ومالحظات نقدية
 .20014444مازن سيسامل ،أمين بشناق ،سعد شحيرب ،دليل املحاكم النظامية يف فلسطني – عىل ضوء صدور قانون تشكيل
املحاكم النظامية وقانون اإلجراءات الجزائية.2001 ،
4545معن ادعيس ،فاتن بوليفة ،ربحي قطامش ،رشا عامرنة ،حول قانون العمل الفلسطيني الجديد – أوراق عمل
– .2002
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4646خالد محمد السباتني ،الحامية القانونية للمستهلك.2002 ،
4747معن ادعيس ،اللوائح التنفيذية للقوانني.2002 ،
4848نزار أيوب ،القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل لحقوق اإلنسان.2003 ،
4949معن ادعيس ،املؤسسات العامة والسلطة التنفيذية الفلسطينية – اإلشكاليات والحلول.2003 ،
5050باسم بشناق ،التنظيم اإلداري للمحافظات يف فلسطني.2003 ،
حمد ،عامر الدويك ،محمود شاهني ،مرشوع قانون العقوبات الفلسطيني – أوراق عمل،
5151نارص الريّس ،محمود ّ
.2003
الحق يف التنظيم النقايب.2004 ،
5252محمود شاهني ،حول ّ
5353مصطفى عبد الباقي ،العدالة الجنائية يف مجال األحداث ،الواقع والطموح.2004 ،
5454بالل الربغويث ،الحق يف االطالع ،أو (حرية الحصول عىل املعلومات).2004 ،
5555معني الربغويث ،عقود االمتياز (حالة رشكة االتصاالت الفلسطينية).2004 ،
5656معتز قفيشة ،تحديد عالقة املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان بنظام األمم املتحدة لحقوق اإلنسان،2004 ،
باللغتني (العربية واالنجليزية).
5757معن ادعيس ،حول صالحيات جهاز الرشطة.2004 ،
5858كلودي بارات ،تحليل قانوين للرأي االستشاري ملحكمة العدل الدولية حول بناء الجدار الفاصل يف األرايض
الفلسطينية املحتلة ،2004 ،باللغتني (العربية واالنجليزية).
5959معني الربغويث ،حول املفهوم القانوين للرسم (تحليل للمبادئ الدستورية والسياسات الترشيعية).2005 ،
6060د .فتحي الوحيدي ،حول املحكمة الدستورية العليا الفلسطينية يف مرشوع القانون الخاص بها.2005 ،
6161ثائر أبو بكر ،ضامنات املتهم يف مرحلة التحقيق االبتدايئ.2005 ،
6262بهاء الدين السعدي ،الرقابة الربملانية عىل أداء األجهزة األمنية.2005 ،
6363إبراهيم شعبان ،أحمد قنديل ،معن ادعيس ،سامي جبارين ،ماجد العاروري ،أوراق قانونية( ،االنسحاب من قطاع
غزة ،مراجعة القوانني ،والحريات األكادميية).2006 ،
6464معني الربغويث ،حول حالة السلطة القضائية ومنظومة العدالة يف العام .2006 ،2005
6565أحمد الغول ،حرية الرأي والتعبري يف املواثيق الدولية والترشيعات املحلية.2006 ،
6666معن ادعيس ،معني الربغويث ،باسم بشناق ،سامي جبارين ،أحمد الغول ،صالحيات رئيس السلطة الوطنية
الفلسطينية باملقارنة مع صالحيات مجلس الوزراء واملجلس الترشيعي يف القانون األسايس (أوراق عمل).2006 ،
6767سامي جبارين ،حول استغالل النفوذ الوظيفي.2006 ،
6868خديجة حسني نرص ،نظم التأمني الصحي يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.2007 ،
6969معن شحدة ادعيس ،مراجعة قانونية ألحكام التعذيب يف النظام القانوين الفلسطيني.2009 ،
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7070صالح موىس ،يارس عالونة ،مراجعة قانونية ملرشوع القانون الصحي الوطني.2009 ،
7171آية عمران ،النيابة العامة الفلسطينية وفقا لقانون اإلجراءات الجزائية رقم  3لسنة  2001وقانون السلطة
القضائية رقم  1لسنة .2009 ،2002
7272معن شحدة ادعيس ،مراجعة قانونية لعقوبة اإلعدام يف النظام القانوين الفلسطيني.2010 ،
7373يارس غازي عالونة ،املدافعون عن حقوق اإلنسان -الضامنات القانونية الدولية والوطنية.2010 ،
7474معن شحدة ادعيس ،التوازن بني حقوق امللكية الفكرية والحق يف الصحة.2010 ،
7575غاندي الربعي ،جهاز املخابرات الفلسطيني وفقا الحكام القانون.2010 ،
7676يارس غازي عالونة ،فلسطني وعضويتها يف األمم املتحدة.2011 ،
7777معن شحدة ادعيس ،األخطاء الطبية :نحو حامية قانونية متوازنة ألطراف األخطاء الطبية.2012 ،
7878خديجة حسني نرص ،السفاح «قتل الروح».2012 ،
7979يارس غازي عالونة ،االستحقاقات القانونية املرتتبة عىل حصول فلسطني عىل دولة مراقب يف االمم املتحدة.2013 ،
8080احمد االشقر ،الحامية القضائية للحقوق والحريات العامة يف فلسطني.2013 ،
8181غاندي الربعي ،سياسة التجريم والعقاب يف فلسطني.2013 ،
8282خديجة حسني نرص ،تبعات مصادقة دولة فلسطني عىل اتفاقية القضاء عىل جميع اشكال التمييز ضد املرأة
(سيداو) .2013 ،1979
8383اسالم التميمي ،مراجعة حقوقية لحق االشخاص ذوي االعاقة يف العمل الالئق يف فلسطني.2013 ،
8484معن شحدة دعيس ،نحو نظام قانوين شامل للتحقيق اإلداري يف قضايا األخطاء الطبية.2014 ،
8585معن شحدة دعيس ،العالقة بني حقوق اإلنسان والفساد.2016 ،
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سلسلــة تقاريــر خاص ــة
1.1ال لعدالة الشارع ،تقرير خاص حول قضايا محالة إىل محاكم أمن الدولة واملحاكم العسكرية بسبب ضغط الرأي
العام.2000 ،
2.2السكن املشرتك ،مشاكل وحلول مقرتحة.2000 ،
3.3االعتقال السيايس من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية خالل عام .2000 ،2000
4.4الجاهزية الطبية الفلسطينية لحاالت الطوارئ.2000 ،
5.5الدفاع املدين الفلسطيني يف ظل االنتفاضة ،املضمون والتشكيل واألداء.2001 ،
6.6الجاهزية املجتمعية لتأهيل معوقي االنتفاضة.2001 ،
7.7أداء املحاكم النظامية الفلسطينية خالل انتفاضة األقىص.2001 ،
8.8التأثريات الصحية والبيئية الناتجة عن التلوث بالنفايات الصلبة واملياه العادمة يف األرايض الفلسطينية.2001 ،
9.9السالمة العامة عىل الطرق الفلسطينية.2001 ،
1010حول التحقيق والترشيح  -حاالت الوفاة يف السجون ومراكز التوقيف الفلسطينية.2001 ،
1111تدمري املنازل واملنشآت الخاصة من قبل قوات االحتالل اإلرسائييل خالل انتفاضة األقىص ،الفرتة من 2000/9/28
 .2001 ،2001/8/311212األخطاء الطبية يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.2002 ،
1313سوء استخدام السالح من قبل العاملني يف األجهزة األمنية الفلسطينية خالل العام .2002 ،2001
1414ظاهرة أخذ القانون باليد – أحداث رام الله بتاريخ .2002 ،2002/1/31
1515تشكيل الجمعيات يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية – بني القانون واملامرسة.2002 ،
1616تبعات االعتداءات اإلرسائيلية عىل السجون ومراكز التوقيف الفلسطينية.2002 ،
1717لجان إدارة واإلرشاف عىل االنتخابات العامة.2002 ،
1818معاناة الفلسطينيني عىل معربي الكرامة ورفح.2002 ،
1919الترصف بأرايض الدولة وإدارتها بني القانون واملامرسة.2003 ،
2020حول تباين أسعار املياه يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.2003 ،
2121حول توزيع املساعدات عىل املترضرين جراء االعتداءات اإلرسائيلية (حالة محافظتي جنني ورفح).2003 ،
2222تلفزيون فلسطني وقناة فلسطني الفضائية - ،اإلدارة ،التمويل ،والسياسات الربنامجية.2003 ،
Creeping Annexation – The Israeli Separation Wall and its Impact on the West Bank, June2323
2003
2424حول إشغال املناصب العليا يف السلطة الوطنية الفلسطينية.2003 ،
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2525حول تعيني املوظفني يف الهيئات املحلية (األسس ،اإلجراءات ،جهات االختصاص).2003 ،
2626حول رضيبة األمالك يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية – قطاع غزة ،إشكاليات وحلول.2003 ،
2727حول معاناة مرىض الفشل الكلوي يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.2003 ،
2828حول بؤس الرقابة عىل املستحرضات الصيدالنية يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.2004 ،
2929حول أزمة مياه الرشب يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.2004 ،
3030حول االختفاء القرسي يف أعقاب االعتقال أو االختطاف يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية ،2004 ،باللغتني
(العربية واالنجليزية).
3131حول تباين أسعار الكهرباء يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.2004 ،
3232حول إساءة معاملة املوقوفني يف نظارات املباحث الجنائية يف محافظات شامل الضفة الغربية.2004 ،
3333حول دور الجهات األمنية يف مجال الوظيفة العامة.2004 ،
3434حول تحويالت العالج إىل خارج املؤسسات الطبية الحكومية.2004 ،
3535حول انتخابات الهيئات املحلية بالضفة الغربية بتاريخ  ،2004 ،2004/12/23باللغتني (العربية واالنجليزية).
3636حول عملية انتخابات رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية والتي جرت بتاريخ .2005 ،2005/1/9
3737حول جاهزية مراكز اإلصالح والتأهيل الفلسطينية.2005 ،
3838حـــول أداء اللجنة العليا لالنتخابات املحلية املرحلة الثانية من انتخابات الهيئات املحلية الفلسطينية بتاريخ
.2005 ،2005/5/5
3939قطــاع الزراعـــة الفلسطينــي خالل انتفاضة األقىص (األرضار ،واملساعدات ومعايري تقدميها).2005 ،
4040البيئة يف أرايض السلطة الوطنية الفلسطينية (حالة دراسية :محافظة بيت لحم).2005 ،
4141إدارة انتخاب الهيئات املحلية يف املرحلة الثالثة بتاريخ .2005 ،2005/9/29
4242تقرير حول االنتخابات الفلسطينية يف العام ( 2005االنتخابات الرئاسية ،االنتخابات املحلية ،انتخابات مجلس
نقابة املحامني).2005 ،
4343حول حالة االنفالت األمني وضعف سيادة القانون يف أرايض السلطة الوطنية الفلسطينية.2005 ،
4444حول عملية االنتخابات الترشيعية الثانية التي جرت يف تاريخ .2006 ،2006/1/25
4545بعد مرور عام عىل اإلخالء اإلرسائييل لقطاع غزة ،اآلثار القانونية لإلخالء ،إدارة األرايض املخالة ،املناطق املهمشة،
.2006
4646معن دعيس ،غاندي ربعي ،نجاح صبح ،إسالم التميمي ،وليد الشيخ ،صالح عبدالعاطي ،يارس عالونة ،حسن حالسة،
خلود نجم ،حقوق الطفل -الحق يف الحامية.2006 ،
4747بهاء السعدي ،حقوق املعوقني يف املجتمع الفلسطيني.2006 ،
4848يارس عالونة ،املسؤولية القانونية عن اقتحام سلطات االحتالل اإلرسائييل لسجن أريحا املركزي واختطاف املعتقلني
السياسيني بتاريخ .2006 ،2006/3/14
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4949معني الربغويث ،نجاح صبح ،إسالم التميمي ،مأمون عتييل ،عالء نزال ،أثر إرضاب املوظفني العموميني عىل
القطاعات الحيوية يف فلسطني.2006 ،
5050عائشة أحمد ،االنتهاكات اإلرسائيلية لحقوق اإلنسان الفلسطيني خالل عام  ،2006وأثرها عىل أداء السلطة
الوطنية الفلسطينية.2007 ،
5151معن دعيس ،أحمد الغول ،مأمون عتييل ،إسالم التميمي ،أداء هيئة الحج والعمرة يف موسم الحج للعام 1427
هـ2006 /م.2007 ،
5252انتهاكات حقوق اإلنسان يف مناطق السلطة الوطنية عىل ضوء عمليات االقتتال التي اندلعت يف قطاع غزة منذ
تاريخ .2007 ،2007/6/7
5353قطاع غزة بعد االقتتال :الحريات والحقوق يف غياب سلطة القانون.2007 ،
5454االعتقاالت يف الضفة الغربية يف أعقاب اإلعالن عن حالة الطوارئ بتاريخ  ،2007 ،2007/6/14باللغتني (العربية
واإلنجليزية).
5555االعتداء عىل الجمعيات الخريية خالل حالة الطوارئ (.2007 ،)2007/7/13 – 6/14
5656حول بدء موسم الحج للعام  1428هـ يف قطاع غزة.2007 ،
5757األوضاع الصحية يف قطاع غزة يف شهر آب .2007 ،2007
5858االعتقاالت خارج نطاق القانون يف قطاع غزة.2007 ،
5959حول الحريات اإلعالمية يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية خالل الفرتة من .2007 ،2007/11/30 – 6/15
6060الحق يف العمل وتويل الوظيفة العامة (قضية إنهاء عقود التشغيل املؤقت)( ،قضية وقف عقود توظيف
وتعيينات يف الوظيفة العمومية).2007 ،
6161يوسف وراسنة ،حول أداء هيئة الحج والعمرة يف موسم الحج لعام 1428هـ2007/م.2008 ،
6262عائشة احمد ،حول أثر االنتهاكات اإلرسائيلية يف العام  2007عىل قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية يف حامية
حقوق اإلنسان.2008 ،
6363معن دعيس ،أحمد الغول ،عائشة أحمد ،وليد الشيخ ،حول واقع الحق يف الصحة يف أرايض السلطة الوطنية
الفلسطينية.2008 ،
6464غاندي ربعي ،حول احتجاز املدنيني لدى األجهزة األمنية الفلسطينية بقرار من هيئة القضاء العسكري.2008 ،
6565صالح موىس ،يارس عالونة ،حول واقع الحريات اإلعالمية يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية خالل عام
.2008 ،2008
6666صالح موىس ،يارس عالونة ،حول واقع الجمعيات الخريية يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية خالل العام
.2008 ،2008
6767عائشة أحمد ،أثر االنتهاكات اإلرسائيلية يف عام  2008عىل قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية عىل حامية حقوق
اإلنسان.2009 ،
 6868العدوان اإلرسائييل عىل قطاع غزة  -جرائم حرب وعقوبات جامعية غري مسبوقة يف ظل صمت عريب ودويل
فاضح.2009 ،
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6969صالح موىس ،آية عمران ،وديانا بشري ،حول واقع الجمعيات الخريية يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية خالل
العام .2009 ،2009
7070حازم هنية ،الحق يف السكن وإعادة اإلعامر يف قطاع غزة.2010 ،
7171يارس غازي عالونة ،حول واقع املستشفيات الحكومية يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.2009 ،
7272خديجة حسني ،دور مفتيش العمل يف حامية الحقوق العاملية.2009 ،
7373يارس غازي عالونة ،إعدام خارج نطاق القانون.2010 ،
7474عائشة احمد ،اثر االنتهاكات اإلرسائيلية عىل قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية عىل حامية حقوق اإلنسان،
.2010
7575غاندي ربعي ،فلسطينيون بال عدالة.2011 ،
7676يارس غازي عالونة ،الحق يف التجمع السلمي يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.2012 ،
7777غاندي ربعي ،ضامنات النساء يف خالفهن مع القانون يف فلسطني.2011 ،
7878حازم هنية ،وفيات األنفاق -حقوق ضائعة.2012 ،
7979معن شحدة دعيس ،االنتخابات املحلية يف العام .2013 ،2012
8080حازم هنية ،جاهزية الدفاع املدين يف قطاع غزة ،الدور واالداء.2012 ،
8181اسالم التميمي ،وحازم هنية ،حق األشخاص ذوي اإلعاقة يف العمل الالئق يف فلسطني (دراسة ميدانية).2013 ،
8282حازم هنية ،ولينا السلفيتي ،األطفال العاملون ايادي صغرية  ...وحقوق مهدرة.٢٠١٤ ،
8383عائشة أحمد ،السياسات اإلرسائيلية يف املناطق «ج» معيقات التنمية فيها وتدخالت الحكومة الفلسطينية يف
مواجهتها «خطط وتحديات».2016 ،
8484عامر جاموس ،تنظيم دور الحضانة والرقابة عليها.2016 ،
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سلسلة تقارير تقصــي احلقائـق
1.1نتائج تقيص حقائق حادث مقتل الشاب حسام أبو عطية يف مدينة رام الله بتاريخ .2006 ،2006/6/13
2.2التحقيق يف وفاة املواطنة منال صيدم بتاريخ  2006/9/21بعد إجراء عملية تنظيفات لها يف أحد املستشفيات،
.2007
3.3تقيص حقائق حول حادثة انفجار محطة النبايل للوقود بتاريخ .2007 ،2007/2/8
4.4تقيص حقائق حول حادثة اختطاف ومقتل املواطن عزت رشيد حسن.2007 ،
5.5تقيص حقائق حول أحداث جامعة النجاح الوطنية بتاريخ .2007 ،2007/7/24
6.6تقيص حقائق حول وفاة املواطن مجد عبد العزيز الربغويث يف مقر تحقيق املخابرات العامة /رام الله بتاريخ
.2008 ،2008/2/22
7.7تقيص حقائق حول وفاة املواطن عز مصطفى الشافعي بتاريخ .2008 ،2008/1/15
8.8تقيص حقائق حول األحداث التي وقعت يف قلقيلية بتاريخ  2009/5/30و.2009 ،2009/6/4
9.9تقيص حقائق حول حادثة غرق الطفلني دراغمة ومكاوي يف برك سليامن مبدينة بيت لحم خالل شهر نيسان من
العام .2009 ،2009
1010تقيص حقائق حول وفاة املواطن نهاد الدباكة أثناء احتجازه لدى جهاز األمن الداخيل.2010 ،
1111تقيص حقائق حول وفاة املواطن أسامة منصور يف مقر االستخبارات العسكرية.2013 ،
1212تقيص حقائق حول األحداث التي وقعت يف مدينة نابلس خالل شهر آب من العام .2017 ،2016
1313تقيص حقائق بشأن األحداث التي وقعت يف حي األمريكية شامل قطاع غزة بتاريخ  4نيسان .2017
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سلسلة أدلة تدريبية
1.1غاندي الربعي ،دليل االجراءات الجزائية.2010 ،
2.2غاندي الربعي ،دليل العدالة الجنائية لالحداث وفق القواعد الدولية والقوانني الوطنية.2010 ،
3.3صالح عبد العاطي وليىل مرعي ،دليل املدرب لدوراة تدريبية متخصصة يف مناهضة عقوبة اإلعدام.2011 ،
4.4غاندي ربعي ،دليل رصد ضامنات املحاكمة العادلة وفق القواعد الدولية والقوانني الوطنية يف فلسطني.2012 ،
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عناوين مكاتب الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان
«ديوان املظالم»  -فلسطني
املقر الرئيسي
رام اهلل  -خلف املجلس التشريعي
مقابل مركز الثالسيميا «أبو قراط»

هاتف+970 2 2960241 /2986958 :

فاكس +970 2 2987211 :ص.ب2264 .
البريد

االلكترونيichr@ichr.ps :

الصفحة

االلكترونيةwww.ichr.ps :

مكتب اجلنوب
اخلليل
رأس اجلورة  -بجانب دائرة السير
عمارة حريزات  -ط1

هاتف970+ 2 2295443 :
فاكس970+ 2 2211120 :
بيت حلم
عمارة نزال  -ط - 2فوق البنك العربي
هاتف970+ 2 2750549 :
فاكس970+ 2 2746885 :

مكتب الوسط

رام اهلل  -رام اهلل التحتا

مكتب غزة والشمال

الرمال  -مقابل املجلس التشريعي

مقابل السفارة األملانية  -عمارة راحة  -ط6

خلف بنك القدس

فاكس970+ 2 2989839 :

فاكس970+ 8 2845019 :

مكتب الشمال

مكتب الوسط وجنوب غزة

شارع سفيان  -عمارة اللحام  -ط1

عمارة شبير  -ط1

فاكس970+ 9 2366408 :

هاتف970+ 8 2060443 :

هاتف970+ 2 2989838 :

نابلس

هاتف970+ 9 2335668 :

طولكرم
قرب مستشفى ثابت ثابت  -عمارة دعباس  -ط3
تلفاكس970+ 9 2687535 :

هاتف970+ 8 2824438 :

خانيونس  -شارع جمال عبد الناصر
بجوار شركة جوال سابقاً

فاكس970+ 8 2062103 :

