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 التقرير الشهري حول

 االنتهاكات الواقعة على حقوق اإلنسان والحريات
 5102آذارفي  فلسطين خالل شهر 

االتنمااكتتا   أهت هتذا اامرترتتت ربتت   ،بتتمرت  رمااتمتت  5102رتتا اامتا   آذاتشتات يتل   تنمااكتا  ااخاية تت اال استمرت 
 رةي: را اتنمااكا  إاى را را رجرل را تصخمهااارئ  يةص  قخ ، ت اامي تصخماا ااارئ 

 
 

   في قطاع غ  . حاال  4رتناا في ااضا  ااغتب   ت 9تفا   حاا  01تصخ  ااارئ 
   برحافظ  تنابةس سجة  ااارئ  يل  ااامت  اامي  غطراا اامرترت عخخًا را حتاخث اااةماا األرتني في ري   بلط

تقخ متمب عةى هذه األحخاث حاال  هةع األطاا ، تأضتات في اامخخ را ااررمةكا ، تاأله  را ذاك تقتع 
 إصابا  برا اارتاطتنرا تنمرج  االشمباكا  اامي حخث  برا عخخ را اارطةتبرا تأفتاخ را األجا   األرتن  .

 اارباحث اامار  اامابم   تستء اارمارة  ياص  اخى اسمرت  ااارئ  بمةري ااشكاتى اارممةر  باخعاءا  ااممذرب
رتناا  شكتى مممةق بااممذرب تستء اارمارة  01 اجاا  ااشتط  في قطاع غ   فرخ مةر  ااارئ  يل  شات آذات

 .تى في ااضا  ااغتب  اشك 8 شكتى في قطاع غ   ت 25
  في عرة ا  االحمجا  تاامتقرف فرخ مةر  ااارئ   حت  عخ  إمباع اإلجتاءا  ااراتنتتن   بمةري ااشكاتى  اارئ ا اسمرت

 في ااضا  ااغتب  . 52في قطاع غ   ت 40 شكتى رتناا 10
  8كرا مةر   حاال  مممةق باتنمااكا  حتر  ااتأي تااممبرت تحتر  اإلعل  تاامجرع ااسةري. 4 تصخ  ااارئ 

 شكاتى مممةق باتنمااك ااحترا  األكاخ ر  .
   اعمخاء عةى ااحترا  اامار  تااشيص  . حالتيتصخ  ااارئ 
   اعمخاء عةى األشياص تاارؤسسا  اامار . حاال  0تصخ  ااارئ 
 ط ااسلر  األرتن   في ااممررا.مممةق بشت االتنمااكا  اامي حاال   اسمرتات 
   شكاتى حت  االسم لء عةى أرتا  اارتاطتنرا ختا حك  قضائي. 1مةر  ااارئ 
 قتاتًا صخت  يل  األشات ااسابر . 01ف را ا  رم  متنارذ  بمخ  متنارذ قتاتا  اارحاك  اامممةر ت اامةر  ااارئ  شك 
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 تفاصيل االنتهاكات:

 أواًل: انتهاكات الحق في الحياة والسالمة الشخصية.
مةك ااحاال   . مت ع في قطاع غ    حاال 4ت ااضا  ااغتب  في   حاال 9 ارتنا تفا   حاا 01تصخ  ااارئ  

في قطاع  األخرى ت في ااضا  ااغتب   واحدةحاا   تقم  .ف غارض في ظتت تقم    تفا ماحاا ااتنحت اامااي:عةى 
في  واحدةتحاا   في ااضا رتناا  1احم اطا  ااسلر  اامار  تقم  تنمرج  عخ  امياذتقم   تفا حاال   8. غ  

تحاا   .اارطاعفي  األخرى ااضا  تفي تاحخ  ، تقم  حاا  تاارمل اايطأشجاتا  تقم  في تفا   حالتا اارطاع.
 تنمرج  فتضى ااسلح في قطاع غ  .تقم   واحدةتفا  

 توضيح لحاالت الوفاة

 40محمد عمر الحلبي عثت عةى جث  اارتاطا  4/3/5102بماترخ  .ظروف غامضةفي حاالت الوفاة . 0
تقخ رحافظ  شرا  غ  ، أبت شباك بًا في ع اخ  رخرتن  غ  ، ت مرل طبربرا حي ااشرخ تضتاا في رتن اه ب عاماً 

أفاخ رخرت ااطب ااشتعي بأا ااكشف ااظاهتي  ارخ بأا ااسبب ت  غ  رخرتن  م  تنرل ااجث  إاى رسمشاى ااشااء ب
 متخ امتنات  راخئا  بجتع   ائخ ، ف را تفض  اامائة  مشترح ااجث . تقخ حضت  ااشتط  إاى ااركاا تفمح  

 محر رًا في ااحاخث.

 رحافظ  تا  هللاب را بةخ  بتق  عاماً  52 آالء وجيه حمدان معطان متفر  اارتاطتن  30/3/5102بماترخ  -
اى إ اارذكتت تنرة   فرخ . تتفرًا اةرمةترا  اارمتفت  اخى ااارئ سرتطاا في بئت راءجتاء ايمتناقاا غتقًا ا تاابرت 

را ااركاا تفمح  محر رًا في ااحاخث ت تقخ يضت  ااشتط  إاى  هتناك. تفامااعا عةا أ  رجرع فةسطرا ااطبي ت 
 .ااتفا اي اةمشترح اةكشف عا أسباب اى رماخ ااطب اامخإرة  ااجث  تن   ،غارض   اا  ظتتف تفاماا

متفي  01/3/5102بماترخ . حاالت الوفاة على خلفية الشجارات أو الخالفات العائلية والقتل الخطأ. 5
رمأثتًا بإصابمه بمخ  طمتنا  بآا  حاخ . تتفرًا اةرمةترا   را رخرتن  غ   عاماً  58جهاد أسعد حسان اارتاطا 

بآا   ، أثتناء شجات عائةي ط ما يلاهاارمتفت  اخى ااارئ  فإا اارذكتت كاا قخ أصرب في اارت  ااسابق اةتفا 
ت  ااشتط  حاخ  "سكرا" في ااصخت تاابطا، تم  تنرةه إاى رسمشاى ااشااء باارخرتن  حرث متفي هتناك. تقخ حض

 إاى ااركاا تفمح  محر رًا في ااحاخث، تأتقا  عخخًا را اارشمبه با  عةى ذر  اامحررق.

 را بةخ  حتساا برحافظ  بر  اح  عاماً  01محمود حسين حمامرة متفي اارتاطا  52/3/5102بماترخ  -
ى اارتاطا ثت عة ، فرخ ع  جتاء إصابمه بمخ  طمتنا  بتاسط  أخا  حاخ ، تتفرًا اةرمةترا  اارمتفت  اخى ااارئ

حضت  ااشتط  إاى ااركاا تفمح  محر رًا في ااحاخث، تتفرًا اةتن اب  اامار  فرخ م  إاراء  اارذكتت في رتن اه
 .ااستق  أسباب اارمل ممتخ ارحاتا  ااربض عةى ااجاتني تمبرا أا
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في  را رخرتن  قةررة   اً عام 22هللا محمد حسنين  جمعة عبدعثت عةى جث  اارتاطا  51/3/5102بماترخ  -
، تعةراا آثات إصابا  بمخ  طمتنا  بتاسط  آا  حاخ . تتفرًا اةرمةترا  اارمتفت  اخى رتن اه ااذي  رطتنه تحخه

حخ أاراء ااربض عةى إعا  محررقسات ااأتقخ  ااارئ  فرخ حضت  ااشتط  إاى ااركاا تفمح  محر رًا في ااحاخث،
 اارمل.   شمبه بمتتطه في جترر  ااذياارتاطتنرا 

حازم راغب الدرة متفي اارتاطا  53/3/5102بماترخ . حاالت الوفاة نتيجة فوضى وسوء استخدام السالح. 1
را ري   ااشاطئ بغ  ، جتاء إصابمه بم ات تناتي بااتأس في اارت  ااسابق اةتفا . تتفرًا اةرمةترا   عاماً  10

اارمتفت  اخى ااارئ  فإا اارتاطا اارذكتت أصرب في أثتناء متاجخه عةى شتف  رتن اه تق  حختث شجات برا 
اها اارتاطا اارذكتت، تم  تنرةه إاى عائةمرا باارتب را رتن اه، حرث م  إطلق أعرت  تناتر  في اااتاء أصاب  إحخ

حر رًا في ااحاخث تم  رسمشاى ااشااء باارختن   حرث متفي هتناك. تقخ حضت  ااشتط  إاى ااركاا تفمح  م
 را اارشمبه با  عةى ذر  اامحررق. متقرف عخخ  

كامل طالل  امتفي اارتاط 3/3/5102بماترخ . دم اتخاذ احتياطات السالمة العامةحاالت الوفاة بسبب ع. 4
ةرمةترا  اارمتفت  اخى ا اً إصابمه بحتتق بااغ . تتفرجتاء  رحافظ  ااتسطىبرا خرت اابةح  عاماً  54أبو شعبان 

 44ا اارذكتت  مرل في رطم  "اامرخ  اةشاتترا" بتسط رخرتن  خرت اابةح، عتنخ اتناجات أسطتاتن  غا  م ا فإااارئ  
صاب   كرةت خايل اارطم  را أخى إاى تنشتب حترق كبرت  01عرا  آيترا، باإلضاف  إاى  2أخى إاى تفامه تا 

إاى رتاطتنرا متاجختا في ااركاا، تقخ حضت  قتا  ااخفاع اارختني اةس طت  عةى ااحترق، كرا حضت  ااشتط  
 تفمح  محر رًا في ااحاخث.ااركاا 

رحافظ  ب تن   ختتارا رخ عاماً  81خضرة جراد عبد الهادي الشراونة متفر  اارتاطتن   3/3/5102بماترخ  -
، تتفرًا اةرمةترا  اارمتفت  مسبب  به رخفأ  اتنخالع حترق في اارتن  جتاء إصابماا بحتتق يطرت  تنمرج   اايةرل،

 اخى ااارئ  فرخ حضت  ااشتط  إاى ااركاا فمح  محر رًا في ااحاخث.

برحافظ     ختتارا رخرتن العام أسامة عمر الحروب عام ونصفمتفي اارتاطا ارث  2/3/5102بماترخ  -
تفرًا اةرمةترا  اارمتفت  اخى ااارئ  فرخ ت رتن   اامائة ، غتقًا تنمرج  سرتطه في خات راء بيمتناقه اايةرل، جتاء ا

 حضت  ااشتط  إاى ااركاا تفمح  محر رًا في ااحاخث.

اايةرل، جتاء رحافظ  را رخرتن  ختتا ب عاماً  00خليل أحمد محمد المصري متفي اارتاطا  1/3/5102بماترخ  -
إصابمه بجتتح يطرت  تنمرج  سرتطه عا عةت را مسبب في تن رف خايةي أخى إاى تفامه. تتفرًا اةرمةترا  

 اارمتفت  اخى ااارئ  فرخ حضت  ااشتط  إاى ااركاا تفمح  محر رًا في ااحاخث.
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 برحافظ  تا  هللا فا را بةخ  تا عاماً  44 زكريا محمد ابراهيم ابو غانممتفي اارتاطا  04/3/5102بماترخ  -
أثتناء عرةه فراا، رحافظ  باابرمتتن ا  بةخ بتنا   قرخ اإلتنشاء في جتاء إصابمه بجتتح يطرت  تنمرج  سرتطه را تاابرت  
. تتفرًا اةرمةترا  اارمتفت  اخى ااارئ ، فرخ عخ  امياذ اشمتاطا  ااصح  تااسلر  ااراتن   في ركاا اامرل بسبب

 تنه فاتق ااح ا .أال إاى اارسمشاى إ ذكتت  تنرل اارم تفمح  محر رًا في ااحاخث، تقخحضت  ااشتط  إاى ااركاا 

 تاابرت  حافظ  تا  هللارب برمتتن ابةخ  را  اً عام 01 أنور علي محمد خليلمتفي اارتاطا  01/3/5102بماترخ  -
تذاك بسبب  ،في رتنطر  كات عرب أثتناء عرةه  بتنا   رأهتاسطح عا  جتاء إصابمه بجتتح بااغ  تنمرج  سرتطه

. تتفرًا اةرمةترا  اارمتفت  اخى ااارئ ، فرخ حضت  عخ  امياذه اشمتاطا  ااصح  تااسلر  ااراتن   في اامرل
  .اتنه فاتق ااح ا غرتاى اارسمشاى إ اارذكتت تنرل تم  ااشتط  إاى ااركاا تفمح  محر رًا في ااحاخث،

 رحافظ  جتنراب  عج قتر را  اً عام 54 محمد عفيف عبد الرحمن قاسم اارتاطا متفي 51/3/5102بماترخ  -
في رتنطر  أثتناء عرةه فراا تنشاء بتنا   قرخ اإل فيساخس اا ااطابق ه بجتتح يطرت  تنمرج  سرتطه راجتاء إصابم

اخى  اارمتفت  . تتفرًا اةرمةترا  رحافظ  اارخس، بسبب عخ  امياذ اشمتاطا  ااصح  تااسلر  ااراتن ب كات عرب
فاتق  حرثرسمشاى اى ااإ اارذكتت   تنرلتم اارئ ، فرخ حضت  ااشتط  إاى ااركاا تفمح  محر رًا في ااحاخث،ا

 ااح ا .

رحافظ  اايةرل، را رخرتن   طا ب عاماً  41محمد جبريل سالمة محمد متفي اارتاطا  31/3/3102بماترخ  -
ااطابق ااثاتني في تتش  بتناء  مرل فراا، تتفرًا اةرمةترا  جتاء إصابمه بجتتح يطرت  تنمرج  سرتطه را عةى 

 اارمتفت  اخى ااارئ  فرخ حضت  ااشتط  إاى ااركاا تفمح  محر رًا في ااحاخث.

سجة  ااارئ  يل  ااامت  اامي  غطراا  .انفجارات داخلية -. اإلصابة نتيجة سوء وفوضى استخدام السالح2
رحافظ  تنابةس، را يل  عخخ را اإلفاخا  اامي رتني في ري   بلط  بث اااةماا األرا حتاخ اً عخخ اامرترت

مخخ را ااررمةكا ، اامةرماا في هذا ااشأا، تقخ متمب عةى مةك األحخاث حاال  هةع األطاا ، تأضتات في 
تاأله  را ذاك تقتع إصابا  برا اارتاطتنرا تنمرج  االشمباكا  اامي حخث  برا عخخ را اارطةتبرا تأفتاخ را 

ب اتنًا طااب  ف ه بشكل تاضح اامحررق  55/3/5102أصخت  ااارئ  بماترخ  هذا ااصخخ تفي األجا   األرتن  .
في ااحاخث ااذي تنمج عتنه إصاب  طاةرا عةى ااشاتع ااتئ س اارشتف عةى ري   بلط ، بمخ االشمباك ااذي 

 را اارطةتبرا في ااري  . اً برا األجا   األرتن   تعخخ 51/3/5102تقع بماترخ 
 ،عاراً  03بل  رحرخ ااتنجات ت عارًا،  00أصرب اارتاطتنتا )رحرخ إبتاه   ااتنجات  4/3/5102بماترخ  -

عارًا( بشظا ا جس  رشبته، تتفرًا اةرمةترا  اارمتفت  اخى ااارئ  فإا اارذكتترا قخ  33ترحرتخ رصباح ااتنجات 
را أخى إاى حختث  رتن   اارتاطا )ااتنجات( تاتناجاته قتنبة  فيأصربتا تنمرج  عبث أحخ اارتاطتنرا بصاعق 
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ري ااملج، ف را حضت  ااشتط  ةاإلصابا  اارشات إاراا، تقخ م  تنرل اارصابرا إاى رسمشاى غ   األتتتبي ام
 إاى ااركاا تفمح  محر رًا ارمتف  رلبسا  ااحاخث.

فاخي ت عارًا،  35سة راا أبت رغ صرب ت ، عاراً  10أصرب اارتاطتنتا )جرم  األشرت  52/3/5102بماترخ  -
عارًا( بإصابا  ريمةا  بشظا ا قتنبة  تأعرت  تناتر . تتفرًا اةرمةترا  اارمتفت  اخى ااارئ  فإا اارتاطا  51بل  

اارذكتت "األشرت"  مرل حاتسًا في رشتتع اةبتناء غتب رخرتن  ياتنرتتنس، تأثتناء رحاتا  اارتاطتنرا اآليترا ستق  
ا اارشتتع، مصخى اا  ااحاتس تقا  بإاراء قتنبة  رخت   بحت مه بامجاها ، را أخى إاى إصاب  رتاخ بتناء ر

صابمه شيص ًا بجتتح تناجر  عا ااشظا ا، ف را أصرب "أبت رغ صرب" بم ات تناتي في ااكمف  اارتاطا "بل " تا 
لج. تقخ حضت  أطةره ااحاتس را رسخسه ااشيصي، تم  تنرةا  إاى رسمشاى تناصت باارخرتن  امةري اام

 ااشتط  إاى ااركاا تفمح  محر رًا في ااحاخث.
غ   حكرًا  رضي بمأررخ حك  اإلعخا  رخرتن  أصخت  رحكر  ااتنرض ب 5/3/5102بماترخ  .. الحكم باإلعدام0

عارًا را رحافظ  ااتسطى. تكاتن  رحكر  بخا   خرت اابةح قخ  32 بحق اارتاطا رتسف رحرخ أبت شرة 
بمخ إخاتنمه بمار  اارمل قصخًا يلفًا ألحكا  قاتنتا  54/01/5102عخا  بحق اارذكتت بماترخ أصخت  حكرًا باإل

. 54/2/5102، تم  مأررخ ااحك  را قبل رحكر  االسمئتناف بغ   بماترخ 0131اامرتبا  اااةسطرتني اةما  
تئ س ختا  فةسطرا عة ه.   ًا، تاغتض متنارذه ال بخ را رصاخق  كتا ااحك  باإلعخا  تناائ ختت هذا اارتاتتبص

 تمطااب بمحترةه امرتب  أيتى. عةرًا أا ااارئ  سجة  تمسجل محاظاا عةى ااحك  باإلعخا ،

 01يل  ااامت  اامي  غطراا اامرترتمةر  ااارئ  . المعاملة القاسية والمهينة –. التعذيب أثناء التوقيف 1
اي ف ااغتب  ،في ااضا   وى اشك  8ت  في قطاع غ   شكوى  25وا رتنا ،مممةق بااممذرب تستء اارمارة  شكوى 

ضخ إخات  رتاك   ناويشكشكتى ضخ جاا  ااشتط ،  21 عةى ااتنحت اامااي فرخ مت ع  ااشكاتى  قطاع غزة
ضخ جاا  شكاتى  0عةى ااتنحت اامااي: فرخ مت ع  ااشكاتى ااضا  ااغتب    ، أرا فياإلصلح تاامأهرل

تسائل رممخخ  في ممذرب اارشمكرا تفرًا اةشكاتى م  اسميخا   تقخ .ااتقائياألرا ضخ جاا   شكويان، ااشتط 
ااررخر ، فرخ اسميخر  تسرة  ااشبح تااضتب بتاسط  األرخي تاألتجل، تاسميخا  اامصي، إاى جاتنب ااشم  

 تاامحررت تااحتراا را ااتنت .

االعمرا  ااممساي تاالعمرا  عةى يةا   ت شرل هذا ااحق  .ك الحق في إجراءات قانونية عادلةثانيًا: انتها
 تاامتقرف عةى ذر  اارحافظرا. س اس  

 في ااضا  ااغتب   ااامت  اامي  غطراا اامرترتمةر  ااارئ  يل   .حتجاز التعسفي وألسباب سياسيةاال -
حت  عخ  صح  إجتاءا  اامتقرف، كتا متقرف اارشمكرا كاا إرا ألسباب س اس    متك   شكوى  52
 .االتنمااكذا  حت   شكوى  40ااارئ    مةرفرخ  قطاع غ  في  أرامتق اًا ممسا ًا.أت 
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اخى  4/5/5102اارتاطا فتاس أحرخ تجا صبح رتنذ ماترخ متقرف م   .التوقيف على ذمة المحافظ  -
جاا  ااريابتا  اامار  في أترحا، تذاك عةى ذر  رحافظ رحافظ  طتباس، تقخ اتنرضى شات آذات 

 ختا أا رم  اإلفتاج عتنه.  5102

اريتتابتا  جاتتا  ا أتقتتف 04/3/5102بمتتاترخ  .نتهاكااات حريااة الاارأي والتعبياار واإلعااالم والتجماا  الساالميا: ثالثاااً 
في تاضي أحرخ عثراا كتار ، تتفرتًا إلفتاخ  شتر ره فتي ااشتكتى اامتي مرتخ  باتا اةارئت ، أا اااصح اامار  في اايةرل

شر ره تاضي  مرتل صتحا ًا فتي تاخرتت ااحترت  تأا أفتتاخ ااريتابتا  قتارتا باالعمتخاء عة ته تعةتى شتر ره أثتنتاء عرة ت  
 .01/3/5102رخ متق اه، تقخ أفتج عتنه في اارت  اامااي بمات 

 اشتتتق   فتتي رحافظتت  يتتاتنرتتنس، قتتتا  رتتا جاتتا  ااشتتتط  اامابمتت  ارتكتت  شتتتط  ا فتقتت  53/3/5102بمتتاترخ  -
رتتاطا رتا ستكاا بةتخ  ي اعت  شتتق  211باارت . تتفرًا اةرمةترا  اارمتفت  اخى ااارئت  فتإا حتتااي  اً سةر  اً مجرم

عةتى قطتاع غت  ، ت رطتنتتا فتي "كتافاتنتا "  اامتختاا األيرتتمتضت  رتنتا اا  اةمتخررت أثتنتاء رخرتن  ياتنترتنس ررا م
اإلرتتاء، قتتخ مجرمتتتا اةممبرتتت عتتا رماتنتتاما  رتتا ستتاعا  اتنرطتاع اام تتات ااكاتبتتائي عتتتنا ، تحستتب إفتتاخ  عتتخخ رتتتنا  

خقتائق تأطةرت  أعرتت  تناترت  فتي اااتتاء اماتتررا ، تقارت  باالعمتخاء  2اةارئ  فإا ااشتط  قخ حضت  بمخ أقل را 
تمتتت  تنرةاتتت  إاتتتى  با  امتتتخخ رتتتتنا  رتتتا برتتتتنا  تنستتتاءشتتتاتكرا بااضتتتتب باامصتتتي رتتتا أخى إاتتتى حتتتختث إصتتتاعةتتتى اار

 آيترا. تقخ فمح  ااشتط  محر رًا في ااحاخث. 2رسمشاى غ   األتتتبي امةري ااملج، كرا م  احمجا  
اتتتحرا أبتتت في ستتا اا رحرتتخ عبتتخ ااااصتتح يتتابتا  اامارتت  فتتي اايةرتتلجاتتا  ااراستتمخعى  52/5/5102بمتتاترخ  -

عارًا، تتفرتًا إلفتاخ  اارتتاطا فتي شتكتى مرتخ  باتا اةارئت ، أتنته صتحاي حتت تأا اامحررتق رمته خات حتت   52تاس 
اتنمرائه ااس اسي، تحت  بمض ااصتت اامي كاا قخ تنشتها عةى صاحمه ااشيص   عةى ااا سبتك، ختا عتضه 

، تاخى 1/3/5102ررابة  ااجاا  بماترخ اعةى أا  متخ  0/3/5102تنه بماترخ عةى أي جا  قضائ  ، تأفتج ع
تاةرتتتت  ااثااثتتت  ط ةتتتب رتنتتته اامتتتتخ  بمتتتاترخ  02/3/5102رتاجممتتته اةجاتتتا  ط ةتتتب رتنتتته اامتتتتخ  رتتتت  أيتتتتى بمتتتاترخ 

55/3/5102. 
إذاعتت  تا تت  اف ا ، حرتتث  بتتث عبتتمةرتت  ااارئتت  إفتاخ  رتتا طتتاق  بتتنتتارج رتع ااتنتتاس ااتتذي ر   31/3/5102بمتاترخ  -

بمتنظتت   ررتتابل  رتتع رتتتاطتنرا رتتتاجمرا  ،بتتنتتارجااثتنتتاء ق تتا  طتتاق  أت  51/3/5102بمتتاترخ ه ت جتتاء فتتي اإلفتتاخ  أتنتت
، قتا  عتخخ رتا اارتتظارا ترتخرت  فتي رخرتنت  تا  هللا اخائت  شتاء اايخر  )اامحت ل  ااطب ت ( اامابمت  اتت ات  ااصتح 

 ،رجتخ حستراأت  ات ررتخ  اابتتنتارجرحرخ تنصتهرا: فررا اااخائت  باالعمخاء عةى ااطاق  ااركتا را اثتنرا را ااصح
رتخي في رتا يتل  خفمات  باألاااصتح ارتا استمكرا  عرةارت ارحاتات  رتنمارت  تفي هذا ااصخخ مرت .رمخ اابتتنارج
 .اتاإلساء  اار

شكتى اارتاطا  5102مةر  ااارئ  يل  شات آذات را ااما  ، والشخصية. االعتداء على الحريات العامةرابعًا: 
عارًا را قطاع غ   ت سكا رختن   بر  اح ، جاء فراا أتنه ررتنتع را ااسات را  34ف اض ع سى رحرخ ع سى 

م  رتنمه ألتنه كاا  مرل في  أجل اسمكرا  ختاسمه اامة ا، قبل جاا  ااريابتا  اامار ، حرث أتنه رتنتي ااسات را
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تت، عةرًا أتنته ال رتجتخ شا 1تحك  عة ه بااسجا ارخ   54/0/5100جاا  ااريابتا  اامار  تم  اعمرااه بماترخ 
 قتات قضائي برتنمه را ااسات. 

رتكبت  ، اعمتضت  تعتنتخ ااستاع  اايارست  رستاءً  52/3/5102إلفاخ  اارحاري رحرتخ ااخ سي أتنه تبماترخ  تفراً  -
عارتًا، تذاتك عتنتخ رتخيل  33رتتتت ست ات  اارحتاري رحرتتخ  ،شياصا ثلث  أتبخايةا سكتخا ب ضاء ااةتا را تنتع 

حرمته تاطتلق ااتنتات بامجاهته، ااست ات  اارممتضت ، قتا  أفتاخهتا برل هقتر  ااااشر   قضاء رخرتنت  جتنترا، تاتخى مجتات  
ااربض عةى شيصرا ف را  صاب رتكبمه بم ات تناتي، تقخ قار  قت  را جاا  ااشتط  برطاتخ  اارتكب  تااريرا أ
 ات تا  رم  ااربض عة ه ترا اا  اجتاءا  اامحررق جاتر . ت اااااشيص ااثااث تااذي بحت مه اارسخس  الذ

 ممتض  3/3/5102 بماترخ .: االعتداء على األشخاص والمؤسسات العامة واألمالك العامة والخاصةاً خامس
حتك  فمح. تتفرًا اةرمةترا  ق اخي في اةحتق،  غ  رخرتن  س ات  اارتاطا تراض عبخ ااتاحخ را حي اامااح ب

اارمتفت  اخى ااارئ  فإا أشياصًا رجاتارا قارتا بإاراء راخ  حاتق  عةى ااس ات  أثتناء متقااا أرا  اارتن  ، را 
 أحخث باا أضتاتًا ج ئ  ، تقخ حضت  ااشتط  إاى ااركاا تفمح  محر رًا في ااحاخث.

ترع ساعا  اارساء  04/3/5102را ااحكتري، أتنه بماترخ رخرت رسمشاى جتن تفرًا إلفاخ  ااخكمتت تناخت اتشرخ -
تبحج   شارخ ااخكمتت يةرل سة راا اةملجاى قس  ااطتاتئ في رسمشاى ااقا  رتاطا را ري   جتنرا بااخيت  إ

تررتض بمكسرت شاش  في قس  ااطتاتئ، تاالعمخاء بااضتب عةى طبربرا  ي علجه قا  بتفر  تنجة هاامأيرت ف
حاا   اى ااركاا تفمح  محر راً إاى كست رخ أحخ األطباء، تقخ حضت  ااشتط  إتشتطي، را أخى  في ااحاخث تا 
  ااربض عة ه حمى اآلا، ترا اا  حخه  ا  رمأاى اارتجع اارضائي ااريمص، ف را بري بمض اارممخرا إ

 جتاءا  اامحررق جاتر . إ
 02/3/5102تبماترخ  ااشمب اااةسطرتني رتك ر  اح بتنصت أبت ج ش عضت ااةجتن  اا تفرًا إلفاخ  اارتاطا -

ط رخرتن  تنابةس، ااكائا في شاتع حطرا تستنات عةى ركمب ااح ب طلق ااتفي ساعا  اااجت، قا  رجاتاتا بإ
اى ركاا ذاك م  إبلغ ااشتط  اامي حضت  إ  جاج ااربتنى، تعةى أثت تأفاخ بأا ثلث تصاصا  أصاب

ترا اا  رجترا  اامحررق رسمرت  تا   تجرع األخا  تفمح  محر راً ااحاخث عةى اااتت، تقار  برمارتن  ااركاا 
 رم  ااتصت  اةجتنا  اغا   اآلا. 

عارًا  43  أحرخ رحرتخ فتج هللا بااضتب عةى اارتاطتن  تنجا اعمخى أحخ اارتاطتنرا 01/3/5102بماترخ  -
ااذي مبرا ف را بمخ أتنه  اارممخي  ااس طت  عةى تاامي ممرل في رخرتر  ااشؤتا االجمراع   في اايةرل، تقخ مر

  ماتني را اضطتابا  تناس  .
عارًا، تذاك أثتناء يتتجه  24م  االعمخاء عةى اارتاطا تنضا  عرت يةرل أبت ع اش  54/3/5102بماترخ  -

اى اارسمشاى ًا هتناك، تمبرا بمخ تنرل اارتاطا إ مرل رحاضت  فةسطرا اامرتن   )اامتتب( را ركاا عرةه في كة  
ي را تضتض تجتتح في رتنطر  ااتجه، تالحرًا مبرا أا أحخ اارممخرا هت عسكتي  مرل في جاا  أتنه  ماتن

 األرا ااتطتني.
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را األحخاث اامي تقم  في أراكا ريمةا  را رخرتن   اً عخخ ااارئ  يل  ااامت  اامي  غطراا اامرترتسجة   -
تقتع عخخ را االتنمااكا  تاارياااا  رثل  جتنرا، تتفرًا إلفاخا  عخخ را اارتاطتنرا، فرخ تنمج عا مةك األحخاث

االعمخاء عةى ااررمةكا  اامار  تااياص ، تكذاك احمجا  عخخ را اارتاطتنرا اخى األجا   األرتن   تم  اإلفتاج 
 عتنا  في أتقا  الحر .

تاطا قا  جاا  األرا ااتقائي في اايةرل، بمتقرف اار 4/3/5102بماترخ  .ريات األكاديمية: انتهاك الحسادساً 
عارًا را رخرتن  اايةرل، عةى يةا   اتنمرائه ااس اسي تتنشاطه ااطلبي في  50عبخ هللا جتخي  رخاا جتنرخ 

جارم  اايةرل، حرث أفاخ تااخه في ااشكتى اامي مرخ  باا اةارئ  أا تنجةه طااب في جارم  اايةرل، تأا متق اه 
 جاء عةى يةا   تنشاطه في ااجارم .

عارًا را  50جتنرخي  اارتاطا أسار  هاش  أخرب لجاا  األرا ااتقائي في اايةرأتقف  1/3/5102بماترخ  -
عةى يةا   تنشاطه ااطلبي في ااكمة  اإلسلر   في جارم  بتامكتن ك فةسطرا، تقخ أفاخ تااخه في  رخرتن  اايةرل

  اا.فرااطلبي تأا متق اه كاا عةى يةا   تنشاطه  ااجارم ااشكتى اامي مرخ  باا اةارئ  أا تنجةه طااب في 
عارًا  50 اارتاطا صاتاا طل  أكت  أبت استنرتن  أتقف جاا  األرا ااتقائي في اايةرل 1/3/5102بماترخ  -

ئ  أا تنجةه طااب في تقخ أفاخ تااخه في ااشكتى اامي مرخ  باا اةار را رخرتن  اايةرل عةى يةا   اتنمرائه ااس اسي
 طه في ااجارم .تأا متق اه جاء عةى يةا   تنشا جارم  اايةرل

عارًا را  50اسكافي اارتاطا أتنس حام  تنجامي  اا  األرا ااتقائي في اايةرلج أتقف 2/3/5102بماترخ  -
تقخ أفاخ تااخه في ااشكتى اامي مرخ  باا اةارئ  أا تنجةه طااب في  رخرتن  اايةرل عةى يةا   اتنمرائه ااس اسي

 ااجارم . جارم  اايةرل تأا متق اه جاء عةى يةا   تنشاطه في
عارًا را  55اارتاطا رحرخ يضت أحرخ رحضي  أتقف جاا  األرا ااتقائي في اايةرل 2/3/5102بماترخ  -

رخرتن  اايةرل، عةى يةا   اتنمرائه ااس اسي تقخ أفاخ شر ره في ااشكتى اامي مرخ  باا اةارئ  أا شر ره طااب في 
 رم .جارم  اايةرل، تأا متق اه جاء عةى يةا   تنشاطه في ااجا

عارًا را  55اارتاطا أرجخ أرتب رحرخ سخت  األرا ااتقائي في اايةرل جاا أتقف  4/3/5102بماترخ  -
رخرتن  اايةرل، عةى يةا   س اس   تيةا   تنشاطه ااطلبي في جارم  اايةرل، حرث أفاخ تااخه في ااشكتى اامي 

 .ةا   تنشاطه فرااه جاء عةى يتأا متق ا ااجارم  مرخ  باا اةارئ  أا تنجةه طااب في 
عارًا را  55اارتاطا أحرخ شملا ف اع ااجمبتي  األرا ااتقائي في اايةرل جاا  أتقف 1/3/3102بماترخ  -

رخرتن  اايةرل، عةى يةا   س اس   تتنشاطه ااطلبي في جارم  اايةرل، تقخ أفاخ تااخه في ااشكتى اامي مرخ  باا 
 .ااجاء عةى يةا   تنشاطه فر تأا متق اهااجارم  اةارئ  أا تنجةه طااب في 

ذات اغا   آ  4  جتى متقرف را ماترخجاء فراا أتنه سرخ رحرخ عرت حشاش أاارتاطا مةر  ااارئ  شكتى  -
سلر   ااطلب   في ااس اسي اةكمة  اإل ءتنمرااالعةى يةا    ،را قبل جاا  ااريابتا  اامار  5102ذات آ 00

    جا  قضائ   ريمص .أجارم  برت ر  تا   متض يل  رخ  متق اه عةى 
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 را ااشكاتى ًا ااامت  اامي  غطراا اامرترت عخخ مةر  ااارئ  يل . سابعًا: شرط السالمة األمنية في التعيين
اغتض ااممررا طةب رتنا  ا  اةممررا في اارضاء ااشتعي، غرت أتنه بطةب تامرخر جاء فراا أا اارشمكرا تاامي

 سلر  األرتن  (، تتفرًا إلعلا سابقسةتك را ت ات  ااخاية   )شتط ااعةى شااخ  حسا سرت  ت ااحصت  
ااارئ  بصخخ  ، ت أحخ شتتط اامرخ  اةتظ ا حرث  ممبت حسا ااسةتك ،ااصاخت عا قاضي اارضا  ااشتعررا

 .رع ااجاا  ااريمص كاتى رمابم  مةك ااش
ابت تااخ  أفاخ  اارتاطتن  عة ر  ع سى رتسف ج .على أموال المواطنين دون حكم قضائي االستيالء: ثامناً 

تأفتج   05/5104شات في جابت أا تنجةاا كاا رتقتفًا اخى جاا  ااريابتا  اامار  في اايةرل  اارتاطا فار 
تهامف رحرت   3ذاكت  عخخ حاستب رحرت ، تجاا ي مابةر  ت اا ي رصاخت  ج  تمر 4/0/5102عتنه بماترخ 

را األقتاص اارخرج ، تعةى ااتغ  را رتاجمماا اجاا  ااريابتا   اً تهاتخ سك تأتتاق بتنك   تكمب جارم   تعخخ
 في اايةرل إال أتناا ا  مسممرخ اارصاختا  اغا   اآلا.

حضت اررت جاا  األرا ااتقائي في  52/0/5102أفاخ اارتاطا جتاخ ع سى عةي أبت حسرا أتنه بماترخ  -
، تقخ جتى اامحررق رمه حت  تصت  ربةغ رااي اه را 50/0/5102اايةرل، بمخ اسمخعائه اةررابة  بماترخ 

ش كل في حا  م  تصت  ااربةغ اه را غ    4111بر ر  بتنك ًا  اً ش ك جرم   ااتنتت في غ  ، تقخ كمب  تج أيمه
اه، تبمخ فمت  ا   صل ااربةغ، تطااب ااجاا  أكثت را رت  را أجل اسمماخ  ارم  صتفه تذاك اراء عخ  متق 

 ااش ك إال أتنه ا   سممرخه اغا   اآلا.
أا جاا  ااريابتا  اامار  في رخرتن   رخرتن  غ  عارًا را  22أفاخ اارتاطا رحرخ عبخ ااكتر  رحرخ ااارماتي  -

ستا ش كل ترائ  ختالت، تذاك بمخ متقرف اخى ااجاا  اايةرل صاختتا رتنه ربةغ تقخته عشت  آالف ترئماا تير
 . 3/3/5102بماترخ 
 5102را ااما   آذاتمةر  ااارئ  يل  شات . التأخير والمماطلة في تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية: تاسعاً 

 را شكاتى اارتاطتنرا حت  عخ  متنارذ قتاتا  اارحاك ، تممةيص مةك ااشكاتى ف را رةي:  اً عخخ
مةر  ااارئ  شكتى اارتاطا حستني قاختي را رخرتن  جتنرا أفاخ فراا أا ابتنه أحرخ رتقتف  0/3/5102بماترخ  -

 01/3/5102تبماترخ  را ماترخ مرخ   ااشكتى بمار  إطلق ااتنات اً رتر 52اي اخى جاا  ريابتا  جتنرا رتنذ حتا
رخ إعخاخ هذا اامرترت ا  رم  اإلفتاج عتنه أصخت  رحكر  صةح جتنرا قتاتًا  رضي باإلفتاج عتنه غرت أتنه تحمى مات 

 بل بري رتقتفًا اخى جاا  ااريابتا  اامار  في رخرتن  جتنرا.
امار  جتى متق اه را قبل جاا  ااريابتا  ا جاء فراا أتنه  را رحرخ سة   ابت عرخأاارتاطا شكتى  مةر  ااارئ  -

عتض عةى رحكر  صةح  0/3/5102رخ بمات ، ت 52/0/5102ترحا رتنذ ماترخ أفي رتك  اامتقرف في رخرتن  
حمى تناا   شات آذات  تناذ قتات اارحكر راامي قتت  اإلفتاج عتنه بكااا ، إال أا جاا  ااريابتا  اامار  ا  ت أترحا 
 ترحا.أتقرف ااريابتا  اامار  في رخرتن  اخى رتك  م اً ترا  ا  اارتاطا رتقتف 5102

جتى متق اه را قبل جاا  ااريابتا   جاء فراا أتنه حسرا سةرياارتاطا حسا عبخ ااتحرا شكتى  مةر  ااارئ  -
ر  عتض عةى رحك 54/0/5102بماترخ ، ت 5104 /05/ 1 ماترخ ترحا رتنذأامار  في رتك  اامتقرف في رخرتن  ا
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حمى تناا   شات تناذ قتات اارحكر  را جاا  ااريابتا  اامار  ا  أال إفتاج عتنه بكااا ، ترحا اامي قتت  اإلأصةح 
إضاف  إاى  ترحا.أتقرف ااريابتا  اامار  في رخرتن  اخى رتك  م اً ترا  ا  اارتاطا رتقتف 5102ت را ااما  آذا

 صخت  في األشات ااسابر  ا  رم  متنارذها حمى اآلا. اً قتات  03ذاك هتناك 
 انتهى


