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 التقرير الشهري حول
 االنتهاكات الواقعة على حقوق اإلنسان والحريات

 5102 حزيرانفي  فلسطين خالل شهر 
أهمم االتنتااكمات هذا ادتقرير يبرز  ،بوتيرة متفاوت  5102من ادعام  حزيرانشار لالل  تنتااكات اداالية االاستمرت 

 ييي: من اتنتااكات إدى ما من مجمل ما رصاتهادايئ  ليصت قا ، و ادتي رصاتاا ادايئ 
 
   في قطاع غزة. 6في ادضف  ادغربة  و متناا 8حاد ،  01استمرار حاالت ادوفاة غير ادطبةعة 
 في  متناا 05شكوى.  48تيقت ادايئ   ادمعامي  في مراكز االحتجاز. استمرار حاالت ادتعذيب وسوء

 شكاوى في قطاع غزة. 36ادضف  ادغربة  و
   01 متناا في قطاع غزة 88 حاد  اعتقال تعسفي 25استمرار حاالت االعتقال ادتعسفي. رصات ادايئ 

 في ادضف  ادغربة .
  ادرأي وادتعبير وادتجمع ادسيمي واستمرار حاالت االعتااء عيى حري  استمرار االتنتااكات بحق

 وادمؤسسات ادعام  واألمالك ادلاص  وادعام .األشلاص 
  إدى جاتنب قرارات سابق  صاار عن ادمحاكم ادفيسطيتنة  واحاادتألير في تتنفيذ قرار. 

 
 تفاصيل االنتهاكات: 

 أواًل: انتهاكات الحق في الحياة والسالمة الشخصية.
. في قطاع غزة تحاال 6 و ادغربة ادضف  في  تحاال 8 امتنا .حزيران لالل شار وفاة  حاد 01رصات ادايئ  

متناما وقعت في ادضف   حالةوفاة في ادسجون وأماكن ادتوقيف  حالتا عيى ادتنحو ادتادي:تيك ادحاالت توزعت 
 وفاةحاالت  1 .في ادضف  ادغربة  ف غامض في ظرو وقعت  واحدة  حاد  وقعت في قطاع غزة، واألخرى ادغربة  
وفاة  حالتا، في قطاع غزة 1و في ادضف  ادغربة متناا  2 احتةاطات ادسالم  ادعام  وقعت تنتيج  عام اتلاذوقعت 

  وقعت في قطاع غزة. األخرى و ادضف  ادغربة  في  واحدة ، وقعت حاد وادقتل ادلطأادشجارات  وقعت تنتيج 
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 :توضيح لحاالت الوفاة

حازم ياسين محمود توفي ادمواطن  52/6/5102بتاريخ  حاالت الوفاة في السجون وأماكن االحتجاز. .0
محافظ  ادقاس أثتناء وجواه في تنظارة توقيف مايري  شرط  بيت دحم، ب ادعيزري بياة من  عاماً  51عدوان 

ووفقًا ديمعيومات ادمتوفرة داى ادايئ ، فقا تم توقيف ادمواطن ادمذكور، بموجب مذكرتي توقيف، األودى في 
صاارة من محكم  بااة  بيت دحم بتام  ادشروع بادقتل، وادثاتنة  في ادقضة  رقم  84/5101ادقضة  رقم 

شرار وتجارة وحةازة سالح، ووفقًا إلفااة أاة  رام هللا بتام  تشكيل جمعة  صاارة من محكم  با 038/5114
ام ادموقوف رئةس ادتنةاب  ادعام  في بيت دحم، فإن وفاة ادمواطن ادمذكور تناتج  عن اتنتحاره من لالل قة

وذدك من لالل تعييق تنفسه عيى بواب  حاياة   غطاء ادتنوم(بشتنق تنفسه بواسط  شبر ادبطاتنة  )ادحرام/ 
أفاا تقرير طبيب و دوحاه في ادزتنزاتن ، كوتنه عاواتني،  ادمواطن كان أناالل ادزتنزاتن ، وقا عيمت ادايئ  

ال ماتنع  ،عصاببمراجع  عةااة األصح تن  ادملارات و  ىه ةعاتني من ضيق في ادتتنفس ويتعاطادلامات اتن
دتنفسه  تنق ادمتوفىيئ  تبين أن ادوفاة تناتج  عن شعن ادا ينممثيبحضور بعا تشريح ادجث  من احتجازه، و 

ثتناء ادحةاة وفارق ادحةاة، وقا فتحت ادتنةاب  ادعام  تحقةقًا في أكسجين عن اداماغ دى اتنقطاع األإاى أما 
 يوم ادذي تم توقةفه فةه.ادحااث، عيمًا أتنه توفي في ذات اد

قةفه أثتناء تو  من مايتن  ادتنصيرات عاماً  65خالد حماد البلبيسي توفي ادمواطن  54/6/5102بتاريخ   -
 مذكور قا تم توقةفه، ووفقًا ديمعيومات ادمتوفرة داى ادايئ  فإن ادمواطن اددمايتن في تنظارة مركز شرط  ا

وجته تاعي فياا دك عيى ليفة  شكوى تقامت باا ز في مركز شرط  ادتنصيرات، وذ 52/6/5102بتاريخ 
 تعرض ادمذكور دوعك  صحة  54/6/5102هاتن  ادشعور ادايتني، وبتاريخ ا عيياا بادضرب و  اعتاىأتنه 

 فتحت ادشرط  تحقةقًا في ادحااث.و  توفي قبل وصوده.و  قيه إدى مستوصف ادتنصيرات ادحكوميجرى تن

عامًا  06أحمد ماهر محمود ادعيس توفي ادمواطن  00/6/5102بتاريخ . حاالت الوفاة ظروف غامضة. 5
من مايتن  ادلييل جراء إصابته بجروح تنتيج  تعرضه ديضرب من قبل واداه وأحا أعمامه، ووفقًا ديمعيومات 
م ادمعيومات ادمتوفرة داى ادايئ  فقا حضرت ادشرط  وادتنةاب  ادعام  إدى ادمكان وفتحت تحقةقًا في ادحااث، وت

تحويل ادجث  دمعاا ادطب ادشرعي، ادذي أكا أن ادوفاة تناتج  عن ادصام  ادتنفسة  تنتيج  ادضرب، وقا قامت 
 .ستكمال ادتحقيق معامبتوقيف وادا ادطفل وأحا أعمامه الادتنةاب  ادعام  
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 ادمواطنتوفي  3/6/5102بتاريخ . . حاالت الوفاة على خلفية الشجارات أو الخالفات العائلية والقتل الخطأ8
محافظ  شمال غزة، جراء إصابته بعاة طعتنات في ادظار ب جبادةاملةم من  عاماً  81مصباح حربي شلحة 

وادبطن بآده حااة، ووفقًا ديمعيومات ادمتوفرة داى ادايئ  فإن ادمذكور قا أصيب لالل شجار عائيي وقع في 
قيه إدى مستشفى ادعواة في جبادةا ثم إدى مستشفى كمال عاوان ادحي، وقا حضرت ادشرط  إدى ادمكان، وتم تن

 حيث توفي هتناك، وقا فتحت ادشرط  تحقةقًا في ادحااث.

محافظ  ب من ماتنة  ادظاهري  عاماً  51عماد الدين أحمد حسان رباع توفي ادمواطن  00/6/5102بتاريخ  -
وقع في ادمايتن ، ووفقًا ديمعيومات ادمتوفرة داى ادلييل، جراء إصابته بعةار تناري أطيق عيةه في شجار عائيي 

توقيف متام  02/6/5102ادايئ  فقا حضرت ادشرط  إدى ادمكان وفتحت تحقةقًا في ادحااث، حيث تم بتاريخ 
 عيى ذم  ادتحقيق.

الطفل محمود أحمد توفي  9/6/5102بتاريخ . دم اتخاذ احتياطات السالمة العامةحاالت الوفاة بسبب ع. 8
ثتناء عميه أ من مايتن  ادلييل جراء إصابته بجروح تناتج  عن سقوطه من ادطابق ادلامس، عاماً  01الجعبة كريم 

حضرت ادشرط  إدى ادمكان وفتحت تحقةقًا  مايتن  ادلييل،بدبتناةات في متنطق  شارع ادسالم مع واداه في إحاى ا
 في ادحااث. 

 جراء إصابته بجروح من مايتن  ادلييل عاماً  12طباخي رائد محمد طالب توفي ادمواطن  01/6/5102بتاريخ  -
تادف ، ما تسبب في ادحااث وقا حضرت   من ادتحقةقات أن ادرافع تبينو  دمواا ادبتناء  رافععيى تنتيج  سقوطه من 

 ادشرط  إدى ادمكان وفتحت تحقةقًا في ادحااث.

وذدك تنتيج  سقوطه من  تن  لاتنيوتنسمن ماي أعوام 2حاتم حمدي شقورة توفي ادمواطن  08/6/5102بتاريخ  -
وقا تنقل ادطفل جث  هاماة إدى مستشفى  معسكر جبادةا أثتناء زيارة عائية ادطابق ادثادث في متنزل جاه ادواقع في 

 ادشفاء بغزة، حيث أعين عن وفاته، وقا حضرت ادشرط  إدى ادمكان وفتحت تحقةقًا دمعرف  مالبسات ادحااث.

غزة، جراء مايتن  من حي ادشجاعة  بعامًا  08محمد ياسر أبو القمبز مواطن توفي اد 02/6/5102بتاريخ  -
، فأتنه قا توجه إدى ادتنااي توفىإلفااة عم ادمي تنااي ادصااق  بغزة، ووفقًا التتناقه غرقًا في مسبح مةاه لاص ف

تم تنقيه إدى  ابرفق  عاا من أصاقائه، حيث غرق أثتناء ادسباح  وقا حاول أصاقاؤه إتنقاذه دكن اون جاوى، وق
 ، حيث أعين عن وفاته، وقا حضرت ادشرط  إدى ادمكان وفتحت تحقةقًا في ادحااث.ادمايتن مستشفى ادشفاء ب
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جراء  محافظ  لاتنيوتنسب ادكبيرةمن عبسان  أعوام 8يزن ناصر قديح توفي ادطفل  06/6/5102بتاريخ  -
ارة في كراج ادمتنزل اون فتح ادتنوافذ، وقا تنقل ادطفل التتناقه االل سةارة واداه، حيث تم تركه فياا أثتناء توقف ادسة

جث  هاماة إدى مستشفى غزة األوروبي، حيث أعين عن وفاته، وقا حضرت ادشرط  إدى ادمكان وفتحت تحقةقًا 
 في ادحااث.

جراء إصابته  من مايتن  ادلييل عاماً  12فوازي سليمان سليم النجار توفي ادمواطن  04/6/5102بتاريخ  -
بجروح تنتيج  سقوط جاار استتنااي عيةه في متنطق  بير حرم ادرام  في ادلييل، وقا حضرت ادشرط  إدى ادمكان 

 وفتحت تحقةقًا في ادحااث. 

محافظ  شمال غزة، ب جبادةاملةم من  عاماً  58داوود إبراهيم دردونة توفي ادمواطن  59/6/5102بتاريخ  -
عن سقوط سةارة تنقل عيةه بيتنما كان ةقوم بإصالحاا في كراج سةارات يتبع دبياة  جراء إصابته بجروح تناتج  

 جبادةا، حيث أتنه ةعمل في ادبياة. وقا حضرت ادشرط  إدى  ادمكان وفتحت تحقةقًا في ادحااث.

محافظ  ادلييل، جراء ب من ماتنة  ةطا عاماً  51ياسر خليل شريتح توفي ادمواطن  59/6/5102بتاريخ  -
ثتناء عميه في ورش  ديبتناء، وقا حضرت ادشرط  إدى ادمكان أ ادطابق ادثاتني منبجروح تنتيج  سقوطه  إصابته

 ًا في ادحااث. قوفتحت تحقة

من مايتن  أريحا جراء التتناقه  عاماً  81محمد عبد الحميد سعد فهيدات توفي ادمواطن  59/6/5102بتاريخ  -
تن  أريحا، ووفقًا ديمعيومات ادمتوفرة داى ادايئ  فقا حضرت إثر غرقه في برك  زراعة  كان ةسبح فياا في ماي

 مشفى أريحا ادحكومي. إدىادشرط  إدى ادمكان وفتحت تحقةقًا في ادحااث، وتم اتنتشال ادجث  من ادبرك  وتحويياا 

أصيب ادمواطن  5/6/5102بتاريخ  .انفجارات داخلية -. اإلصابة نتيجة سوء وفوضى استخدام السالح2
لاتنيوتنس، ةعمل في محل تجاري ةميكه واداه، بعةارين تناريين في مايتن  عامًا من  52 ادقاار صبحي ادمزينعبا 

ساقةه، ووفقًا ديمعيومات ادمتوفرة داى ادايئ  فإن ادمذكور قا أصيب تنتيج  قةام شلصين ةستقالن اراج  تناري  
صابته أثتناء تو  دشرط  إدى ادمكان وفتحت تحقةقًا في ، وقا حضرت ااجاه أمام ادمحلبتوجةه مساس تنحوه وا 

 ادحااث.
ز األمن ادوطتني أحا أفراا جاا أطيقوأثتناء فض شجار عائيي وقع في مايتن  ادظاهري ،  05/6/5102بتاريخ  -

عامًا، ما أاى إدى إصابته في فلذه األةسر، وقا  51ادتنار عيى ادمواطن محما محما سادم تنصر هللا  لفي ادليي
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عتبر إصابته حااث، وتنقل ا ض تقاةم ادعالج ادمجاتني ده ألتنه دلييل ادحكومي، ادذي رففى امش إدىتم تنقيه 
 دى ادمستشفى األهيي في ادلييل من أجل تيقي ادعالج.إبعاها 

محافظ  وسط غزة، وةعمل ب عامًا من ملةم ادبريج 32أصيب ادمواطن رأفت توفيق جبر 04/6/5102بتاريخ  -
تنتيج   وسطى، بعةار تناري في ساقه ادةمتنىدقسم األرشيف وادلامات بوزارة ادتربة  وادتعيةم بمحافظ  اد اً رئةس

بادتنقل بحقه قرار  صار ادتنار عيةه، وبحسب إفااة ادمذكور فإن مطيق ادتنار موظف في ادوزارة، شلص إطالق
قامت ادشرط  باعتقال ادمشتبه  وقا من مقر عميه إدى مكان آلر،  وفقًا دقرار دجتن  كان "جبر" أحا أعضائاا،

 وفتحت ادشرط  تحقةقًا في ادحااث. به
مواطتنًا بإصابات طفةف  جراء إدقاء قتنبي  ياوة  من قبل أحا ادمواطتنين عيى  00أصيب  51/6/5102بتاريخ  -

رضوان في حي ادشيخ رضوان بغزة، وقا تنقل و  م صيح بين عائيتي أبو االلدحضور مراس ديمواطتنين حشا
مصابون إدى مستشفى ادشفاء بغزة دتيقي ادعالج، وقا حضرت ادشرط  إدى ادمكان وقامت بتوقيف ادمشتبه به اد

 وفتحت تحقةقًا في ادحااث.
أصارت محكم  االستئتناف بغزة حكمًا باإلعاام شتنقًا، بحق ادمواطن  4/6/5102بتاريخ . الحكم باإلعدام .6

عامًا من غزة، بعا إااتنته بتام  ادقتل قصاًا باالشتراك، وفقًا ألحكام قاتنون ادعقوبات  30سطل بالل إسماعيل األ
 ادساري في قطاع غزة، حكمًا قاباًل ديتنقض بقوة ادقاتنون.   0936ادفيسطيتني ديعام 

 18 دتقريرلالل ادفترة ادتي ةغطياا اتيقت ادايئ  . المعاملة القاسية والمهينة –. التعذيب أثناء التوقيف 5
وقا  ،في ادضف  ادغربة  شكوى  05ة وفي قطاع غز  وى شك 86 متناا ،تتعيق بادتعذيب وسوء ادمعامي  شكوى 
شكاوى ضا جااز  1، ضا جااز ادشرط شكاوى  5عيى ادتنحو ادتادي: ادشكاوى في ادضف  ادغربة   ورات

عيى ادتنحو  ادشكاوى  وزعتفقا ت غزة قطاعفي أما  .ضا جااز ادملابرات ادعام  واحدة شكوى  األمن ادوقائي،
وسائل متعااة في  وقا استلامت ضا جااز األمن ادااليي. شكويانو ،ضا جااز ادشرط شكوى  81 ادتادي:

األياي واألرجل،  فقا استلامت وسيي  ادشبح وادضرب بواسط  وفقًا ديشكاوى ادمقام و تعذيب ادمشتكين 
  إدى جاتنب ادشتم وادتحقير وادحرمان من ادتنوم. واستلاام ادعصي

وةشمل هذا ادحق االعتقال ادتعسفي واالعتقال عيى ليفة   ك الحق في إجراءات قانونية عادلةانتها ثانيًا:
 .وادعرض عيى ادقضاء ادعسكري  وادتوقيف عيى ذم  ادمحافظين سةاسة 
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  شكوى  88 قطاع غزة في ادفترة ادتي ةغطياا ادتقريرتيقت ادايئ  لالل  .حتجاز التعسفي وألسباب سياسيةاال
أما  حول عام صح  إجراءات ادتوقيف، كون توقيف ادمشتكين كان إما ألسباب سةاسة  أو توقةفًا تعسفةاً  تركزت

 حول االتنتااك ادمذكور. شكوى  01 فقا تيقت ادايئ  ولالل ذات ادشار ادضف  ادغربة  في

 ادتوقيف وفق اآلتي: جرى  حزيرانفلالل شار  ،المحافظفي مجال التوقيف على ذمة أما 

 الرقم االسم تاريخ التوقيف مكان التوقيف الجهة 
 0 صايب عبا ادمتنعم محما أقرع 06/5/5102 ادسجن ادماتني تنابيس محافظ تنابيس
 5 محموا مصطفى أحما عصياة 02/6/5102 ملابرات بيت دحم محافظ بيت دحم

 
جامماز األمممن  اسممتاعى 8/6/5102بتمماريخ  .الاارأي والتعبياار واإلعااالم والتجماا  الساالمينتهاكااات حريااة : اثالثاااً 

 وكاد  ادتناار اإللباري د اً عامًا، من لاتنيوتنس، وةعمل ماير  34ادصحافي هاتني تنبيل األغا  لاتنيوتنسادااليي في 
جممرى ادتحقيممق معممه حممول أشمملاص يرتممااون متنزدممه وطبةعمم  عميممه ادصممحافي، وحممول عالقتممه  )موقممع ادكتروتنممي(،

 59/6/5102وكمذدك بتماريخ  52/6/5102بتةارات فتح ادملتيفم ، وقما تمم إبالغمه بادحضمور ممرة ألمرى بتماريخ 
 دتنفس األسباب، حيث تمت مصاارة جاازي كمبيوتر، وال تزال محتجزه حتى تاريخ إعااا هذا ادتقرير.

 يتكريممم أعضمماء مممن حركمم  فممتح مممن تتنظممةم حفممل   متنممع جامماز األمممن ادممااليي بلمماتنيوتنس 08/6/5102بتمماريخ  -
إقامته في صاد  باريس بلاتنيوتنس، ووفقًا إلفااة محمموا ادعقماا أممين  مقرراً  كان الب ادمتفوقين وأسر ادشاااءديط

 وطيبموا ممن صماحباا عمام عقما ادحفمل سر متنطق  في حرك  فمتح، أن أفمراا األممن ادمااليي حضمروا إدمى ادصماد ،
   وذدك بسبب عام حصول متنظمياا عيى تصريح من ادشرط .

 عامماً  35حممامرة  في ممماوح محممواادصمحا ة  في مايتن  بيمت دحمماألجازة األمتن متنعت 02/6/5102بتاريخ  -
أتنممه رفممع أفمماا ادممواطن ، و ادمايتنمم قصممر ادممؤتمرات ب ادممذي عقمما فمي  فعادةمات ادمممؤتمر ادمماودي ديسمةاح  ممن تغطةمم 

ادشرط  قام  ، إال أن أحا أفراا من ادتغطة  أمام مقر اتنعقاا ادمؤتمر احتجاجًا عيى متنعه ةافط  مكتوب  بلط اديا
ز األمن ادوقائي بتااياه، وطيب متنه أحا أفراا جااز االستلبارات ادعسكري  مغاارة ادمكان، وفي ادتنااة  قام جاا

 في ومن ثم اليي سبييه.ااقائق عن عميه ادصح بيت دحم، وادتحقيق معه دماة عشر ى مقره فيإدبتوقةفه وتنقيه 
ادمممواطن عبمما ادحيممةم تنصممار عبمما ادحيممةم  ي فممي مايتنمم  ادلييمملجامماز األمممن ادوقممائ أوقممف 06/6/5102بتمماريخ  -
وتعبيمره محافظم  ادلييمل، وذدمك عيمى ليفةم  كتابتمه متنشمورات فمي ادفةسمبوك ب عامًا من مايتنم  ادظاهريم  52طل اد

دممى ادمباحممث ادعاممم  فممي ادلييممل، وتممم إ 02/6/5102، وقمما تممم تنقيممه بتمماريخ عممن رأةممه فممي سةاسمم  بياةمم  ادظاهريمم 
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سمممماع  وأفمممرج عتنممممه بتمممماريخ  84 ه  ادعامممم  ادتممممي قاممممت بتمايمممما توقةفمممعيمممى ادتنةابمممم 04/6/5102عرضمممه بتمممماريخ 
50/6/5102. 
فة  اقم صممممحةف  ادجاراةممممان ادبريطاتنةمممم  )صممممحطمممما لقمممموة حفممممظ ادتنظممممام وادتممممال احتجممممزت 02/6/5102بتممماريخ  -

فمممي محمممةط مارسممم  ادزيتمممون  أثتنممماء تواجممماهمفي حمممازم بعيوشممم  ممممن غمممزة(، افي بريطممماتني وادصمممحااسمممترادة  وصمممح
بعيوشم   ، فةما تم تنقلجتنبييناأل افييناالبتاائة  ادتابع  دوكاد  ادغوث. وبعا حوادي ساع ، تم إطالق سراح ادصح

اقةقمم ، وتمممت مصمماارة ادكمماميرا وبعمما تممالل مممن بعممض  82إدممى مقممر شممرط  ادعبمماس حيممث جممرى احتجممازه دممماة 
 األطراف أفرج عتنه وتم إعااة ادكاميرا ده.

عامممًا  84صماقي أبممو يموتنس اسممتاعى جاماز األمممن ادمااليي بلمماتنيوتنس ادممواطن هشممام  59/6/5102بتماريخ  -
، حيممث جممرى ادتحقيممق معممه حممول بعممض ادمقمماالت اً جامعةمم اً ةعمممل محاضممر ، محافظمم  لمماتنيوتنسبعبسممان بيمماة مممن 

"ادرقم ادسري"  ادتي يتنشرها عبر مواقع ادتواصل االجتماعي، وعن آرائه لالل محاضراته ديطيب ، حيث طيب متنه
 ساعات. 9دكتروتنة ، قبل أن يتم إلالء سبييه بعا احتجاز استمر حوادي ادلاص بصفحاته اإل

دعاا من ادتنساء من عائي  أبو حايا فمي  رط  ادلاص  واألمن ادوطتنيادش اجااز  تعرض 59/6/5102بتاريخ  -
ديمطادب  باإلفراج عمن ادممواطن  مايتن ادمايتن  ادلييل، وذدك بعا احتجاجان بشكل سيمي عيى اوار ادمتنارة وسط 

دمتمموفرة دمماى ادايئمم ، فقمما محممما أبممو حايمما ادموقمموف دمماى جامماز ادملممابرات ادعاممم  فممي أريحمما، ووفقممًا ديمعيومممات ا
ين ادممذين حمماودوا احتكمماك مممع بعممض ادمممواطتنو  رةقامممت ادمحتجممات بممإغالق ادشمموارع ممما تسممبب فممي أزممم  سممير كبيمم

ائق اهمس ادمحتجمات ممن أجمل ، بعما محاودم  ادسمحماى ادمركبماتإتم كسر زجماج  ادمرور رغمًا عن ادمتظاهرات،
 .ادمرور

ن دجاماز ادشمرط  ان تابعتماحضمرت مركبتم .ممن تواجما أجامزة أمتنةم  بمزي مماتني عيمى ادمرغم اً واستمر ادوضع هاائم
أحما  أدقمىادماوار  إدمىادماوار أفمراا ممن جاماز األممن ادموطتني، وقبمل وصمول األممن محمةط في  كما شوهاادلاص  

ةحماث، جماين عيمى ادماوار وادمذين كماتنوا ةشماهاون ويراقبمون مما او تادممواطتنين ادم باتجماهادشرط  قتنبي  صوت  أفراا
  امعتقمال عماا ممتنا  تممو  ، حيث تعاممل األممن ممع ادممواطتنين بشمكل تعسمفياالحتجاجاون أن ةكوتنوا مشاركين في 

ادمممواطتنين ادمتواجمماين فممي   أحممابادعصممي عيممى بادضممرب عتممات ا  بصممورة تعسممفة  ولاصمم  ادشممرط  ادلاصمم  ادتممي
م أن عيى ادموجواين االل ادماوار، ممع ادعيمعتااء بادضرب قاموا باعتقال واال، و ادمغاارةدمجرا أتنه رفض  اداوار

عتااء عيى ادتنساء ادمحتجات بادضرب، ودكتنه بعا فترة قام أحا عتناصره بإدقماء قتنبيم  صموت مما األمن دم ةقم باال
 أاى دجرح طفي  من ادمحتجين في عتنقاا، وحضر اإلسعاف وتم تنقياا ديعالج.
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  قام ثالث 3/6/5102بتاريخ  .ألمالك العامة والخاصة: االعتداء على األشخاص والمؤسسات العامة وارابعاً 
ميثمين ةستقيون مركب  تحمل دوح  صفراء، بتكسير زجاج مركب  اائرة ادجمارك وادضريب  ادمضاف  في  أشلاص

رشااادلييل، وذدك لالل قةام ادموظفين بحمي  توعة   وذدك ضمن حمي  تقوم باا  بأهمة  ادتسجيل ادضريبي، وا 
ل حث ادمحال ادتجاري  غير ادمسجي  في اداائرة بشكل رسمي وذدك في ادمتنطق  ادجتنوبة  من اداائرة من أج

حادتاممايتن  ادلييل، وقا حضرت ادشرط  إدى ادمكان وفتحت تحقةقًا في ادحااث وتم توقيف مشتبه بام   وا 
 ديتنةاب  ادعام .

غزة، اون عبوة تناسف  في إحاى غرف ادصةااين ادماجورة في ميتناء  مجاودون  فجر 8/6/5102بتاريخ  -
 أضرار مااة ، وقا حضرت ادشرط  إدى ادمكان وفتحت تحقةقًا في ادحااث. اقتصر عيى، بشري  وقوع إصابات

أمام شرك  ادميش دألجازة  أثتناء توقفاا من تنوع )كااي( قع اتنفجار استااف سةارة ماتنة و  4/6/5102بتاريخ  -
غزة، ما أاى إدى حاوث أضرار مااة  في ادسةارة، بمايتن  شيخ رضوان اربائة  في ادشارع ادثادث بحي ادادك

 إصابات، وقا حضرت ادشرط  ادمكان وفتحت تحقةقًا في ادحااث. دم تقع األمامي ديشرك ، وتحطم ادزجاج
ياكتور عيي رشيا ادتنجار مجاودون عبوة تناسف  أسفل سةارة جيب تعوا ميكيتاا د وضع 59/6/5102بتاريخ  -

غزة تنائب رئةس جامع  األزهر، ما أاى إدى اتنفجارها وتنشوب حريق في مايتن  عامًا من حي تل اداوا ب 65
 ادسةارة، ووفقًا ديمعيومات ادمتوفرة داى ادايئ ، فقا حضرت ادشرط  إدى ادمكان وفتحت تحقةقًا في ادحااث.

 صري في متنطق  اوار بيت الهةادعائي  ادمميكيته عوا توقع اتنفجار في محل دألحذة   31/6/5102بتاريخ  -
حااث أضرار في عاة مح محافظ  شمال غزة، ما أاى إدى تامير ادمحلب أصيب سبع  و  مجاورة البادكامل وا 

رت ادشرط  شفى كمال عاوان، وقا حضإدى م تم تنقيامحاهم بادلطيرة، أمواطتنين بجراح ملتيف  وصفت جراح 
 إدى ادمكان وفتحت تحقةقًا في ادحااث.

صاار عن ادتنائب ادعام بغزة،  تتنفيذا دقرار شرك  جوال بمايتن  غزة ارمقأغيقت ادشرط   31/6/5102بتاريخ  -
، فةما اتلذت ارفيا بإغالقاا بأمر ادتنائب ادعام وتواجا أفراا ادشرط  أمام ادمقت ادمقارميصقات عيى  ثبيتتم تو 

بتعييق  االتصاالت ادفيسطيتنة  وادتي تضم شرك  جوال وشرك  حضارة واالتصاالت ادفيسطيتنة  قراراً مجموع  
احتجاجًا عيى ادقرار، ومن لالل اتصال ادايئ  مع ادتنةاب  ادعام  تبين أن   جمةع ادمقار ادتابع  دااادعمل وا غالق 

بعض ميفات ادتحقيق في ادقضاةا ادقرار جاء عيى ليفة  رفض شرك  جوال ادتعاون مع ادتنةاب  بلصوص 
ومن ادمعيوم أن ادتنائب ادعام ال ةميك حق إصاار قرار بإغالق مقر  .ائة ، وكذدك بسبب ادتارب ادضريبيادجتن

 ادشرك  حيث أن ذدك من التصاص ادقضاء فقط.
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 ما تسبب في كسر محافظ  ادلييلب ادحجارة عيى مركز شرط  تفوح مواطتنون  أدقى 51/6/5102بتاريخ  -
 عيى ليفة  شجار عائيي في ادبياة.عتااء اال وقعدتنوافذ ادمطي  عيى ادشارع ادرئةس، زجاج إحاى ادوحي 
ادمواطن أسام   ز األمن ادوقائي في ادلييلجاا أوقف 5/6/5106بتاريخ  .: انتهاك الحريات األكاديميةخامساً 

أفاا ادمواطن ادمذكور في شكوى تقام باا و ادلييل، بمحافظ   من مايتن  ادظاهري  عاماً  51محما أحما قةسة  
ديايئ ، أتنه جرى توقةفه عيى ليفة  تنشاطه في ادكتي  اإلسالمة  في جامع  بودتكتنةك فيسطين، وعيى ليفة  

 .06/6/5102سةاسة ، وقا أفرج عتنه بتاريخ 
عامًا  55ش  ادمواطن ريان ةاسر عواة ادتنت ييلجااز ادملابرات ادعام  في ادل أوقف 31/6/5102بتاريخ  -

أفاا وادا ادمواطن ادمذكور في شكوى تقام باا ديايئ ، أن تنجيه موقوف عيى ليفة  تنشاطه و  من مايتن  ادلييل،
 .2/6/5102ادطالبي في جامع  بودتكتنةك فيسطين، وعيى ليفة  سةاسة  وقا أفرج عتنه بتاريخ 

جااز ادملابرات ادعام   متنع 56/5/5102بتاريخ  ائي.اإلستيالء على أموال المواطنين دون حكم قض :سادساً 
عامًا من ملةم ادفوار  86في ادلييل ادصراف فضل عاباين من تسيةم ادمواطن عبا هللا عامر عبا هللا طةطي 

أتنه طيب من ادمواطن مراجع  جاازي ادملابرات  أفاا عاباينو ته من تنجل شقةقته في األران، حواد  مادة  وصي
، وقا لاطبت ادايئ  جااز ادملابراتفةما رفض ذدك  ادوقائي ده باستالم ادمبيغمن األ ام  واألمن ادوقائي،ادع

 جااز ادملابرات ادعام ، غير أتناا دم تتيق راًا حتى دحظ  إعااا هذا ادتقرير. 55/6/5102بتاريخ 
مًا من عا 53جابر  متنزل ادمواطن فايز تنافز لادوقائي في مايتن  ادليي جااز األمن فتش 6/8/5102بتاريخ  -
 5، وتابيت عاا pcجااز حاسوب  تنه تمت مصاارةأأفاات واداته في شكوى تقامت باا ديايئ ، و  ،ماتنة اد

جااز األمن  55/6/5102من ادااراةسك وهاتف تنقال، وقا لاطبت ادايئ  بتاريخ  اً وأقراص مامج ، وعاا
 ادوقائي بإعااة ادمصاارات غير أتناا دم تتيق راًا حتى دحظ  إعااا هذا ادتقرير.

 ادفترة ادتي ةغطياا ادتقرير تيقت ادايئ  لالل . التأخير والمماطلة في تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية: سابعاً 
فراج عتنه كوتنه ةطادب باإل ى ادمواطن صايب عبا ادمتنعم محما أقرع من مايتن  تنابيس، وادتي جاء فياا أتنهشكو 

ملادف ديتنظام وادقاتنون، كما وةطادب بتتنفيذ قرار محكم  بااة  تنابيس بشكل و  06/5/5102متنذ  اً تعسفة محتجز
 يذكر أتنه محتجز بادسجن ادماتني في مايتن  تنابيس. .وادقاضي باإلفراج عتنه 54/2/5102ادصاار بتاريخ 
 صارت في األشار ادسابق  دم يتم تتنفيذها حتى اآلن. اً قرار  03هتناك بقي  إدى جاتنب ذدك

 انتهى


