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 التقرير الشهري حول
 االنتهاكات الواقعة على حقوق اإلنسان والحريات

 5102 شباطفي  فلسطين خالل شهر 
 

أهن  االتنتااكنات هناا ادترررنر بنر  ر   ،بنتترر  متااتتن  5102من  ادانا   شباطشار لالل  تنتااكات اداالية االاستمرت 
 ريي: م  اتنتااكات إدى ما م  مجمل ما رصاتهادارئ  ليصت قا ، ت ادتي رصاتاا ادارئ 

 
   متناا في ادضا  ادغربة  تحادتر  في قطاع غ  . 8حاالت تفا   01رصات ادارئ 
   شكتى في قطاع  93شكتى في ادضا  ادغربة  ت 50شكتى تتايق بادتاارب تستء ادماامي   01تيرت ادارئ

 غ  .
   في ادضا  ادغربة . 58متناا في قطاع غ   ت 21شكتى حتل عا  إتباع اإلجراءات ادراتنتتنة   88تيرت ادارئ 
   شكاتى حتل ادتتقرف عيى ام  ادمحافظ. 2تيرت ادارئ 
   حاالت تتايق باتنتااكات حرر  ادرأي تادتابرر تحرر  اإلعال  تادتجمع ادسيمي. 4رصات ادارئ 
  ادارئ  حادتي اعتااء عيى ادحررات اداام  تادشلصة .رصات 
   حاد  اعتااء عيى األشلاص تادمؤسسات اداام . 05رصات ادارئ 
   حاالت تتايق باتنتااك ادحررات االكااةمة . 0تيرت ادارئ 
   حاالت تتايق بشرتط ادسالم  األمتنة  في ادتارر . 9تيرت ادارئ 
   ى أمتال ادمتاطتنر  ات  حك  قضائي.شكاتى حتل االستةالء عي 4تيرت ادارئ 
   شكاتى تتايق باا  تتنارا قرارات ادمحاك . 0تيرت ادارئ 

 
 تفاصيل االنتهاكات: 

 أواًل: انتهاكات الحق في الحياة والسالمة الشخصية.
. في قطاع غ   انتحال. ادضا  ادغربة في  تحاال 8ا متنا .شباط لالل شار تفا  تحاال 01رصات ادارئ  

 تفا حاالت  8في ادضا  ادغربة .  تقاتاف غامض  في ظرت   تفا تاحال عيى ادتنحت ادتادي:تيك ادحاالت تت عت 
، في قطاع غ  تقات  واحدةتحاد   في ادضا  ادغربة متناا  0 احتةاطات ادسالم  اداام  تقات تنترج  عا  اتلاا

 .عيى ادحاتا ادااصي  بر  قطاع غ   تمصر تقات في حتااث األتنااق واحدةحاد  تفا  
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   توضيح لحاالت الوفاة

)مجاتد  عثرت شرط  ضتاحي ادراس عيى جثه  8/5/5102بتاررخ  .حاالت الوفاة ظروف غامضة. 0
، تتفرًا ديمايتمات ادمتتفر  داى ادارئ ، فرا ادراس محافظ ب أحا ادمتنا ل في بيا  بات  مافتتن  في باحاداتة ( 
تت  إحاد  ادجث  إدى مااا ادطب  ادشرط  تحرةرًا دمارف  مالبسات ادحااث، تديتارف عيى هتة  ادجث فتحت 
 .ادشرعي

م  مارتن  جتنر ، تهي  عاماً  08مالك نائل راجي عبد الحفيظ عثر عيى جث  ادمتاطتن   51/5/5102بتاررخ  -
رتن  جتنر ، تقا حضرت ادشرط  إدى في ادحي ادشرقي دما سطح متن ل اتراا أرجتح ماير  بتضاة  ادشتنق عيى 

راءات ادتحررق جارر  ديتقتف عيى جت  تنرل ادجث  ديتشررح، تما ادت إ ادمكا  تفتحت تحرةرًا في ادحااث، تقا
 سباب ادحااث.أ

تتفي ادطال جابر جااا  55/5/5102بتاررخ . دم اتخاذ احتياطات السالمة العامةحاالت الوفاة بسبب ع. 5
 حررقإصابته بحرتق شارا  تنترج  اتناالع جراء  ،في متنطر  ادمصارف في مارتن  را  هللاستنتات  6محمتا قررع 

تتفرًا ديمايتمات ادمتتفر  داى ،  تنه فارق ادحةاأ إالدى مجمع فيسطر  ادطبي إ هت  تنريتقا    ادتي ةسكتناا،ادشر في
 ادارئ  فرا حضرت ادشرط  إدى ادمكا  تفتحت تحرةرًا في ادحااث. 

جراء  ،م  سكا  مارتن  را  هللا اً عام 54يهاب محمد محمود جبارين إتتفي ادمتاط   52/5/5102بتاررخ  -
تادتناتج  ،تسط مارتن  را  هللا ادبرت اداي كا  متجتاًا فةهفي  قتنشتب حررإصابته بجرتح تناتج  ع  حرتق باا 

 تماس كاربائي. ع 

محافظ  ب ًا، م  برت فجارعام 08طقاطقة عبد ربه بكر عبد ربه تتفي ادمتاط   52/5/5102بتاررخ  -
قرر  في  هفي مكا  عميقطع صلرر  كبرر  عيةه أثتناء تجتاه  ادليرل، جراء إصابته بجرتح تناتج  ع  سرتط

تنترج  عا  اتلاا اشتراطات ادصح  تادسالم  ادماتنة  ت  تنرل ادمتاط  تادك محافظ  را  هللا،   بادم رع  ادشرقة
 . فارق ادحةاال اتنه إادمستشاى  إدى

عامًا، مجد خليل إسماعيل  02خالد خليل إسماعيل القواسمة تتفي ثالث  أشراء ه :  52/5/5102بتاررخ  -
ا  م  مارتن  ادليرل، تادك تنترج  اشتاال تجمةا أعوام 9أعوام ومحمد خليل إسماعيل القواسمة  4القواسمة 

دامارات ادسكتنة  في متنطر  أبت كتري  في مارتن  ادليرل، حاى اإ فيادكائ  في ادطابق ادرابع  ادتنار في متن ل اترا 
تحرةرًا في ادحااث،  اإدى ادمكا  تفتحت تادتنةاب  اداام  تتفرًا ديمايتمات ادمتتفر  داى ادارئ  فرا حضرت ادشرط 

 أ  سبب ادحررق هت تماس كاربائي. إدىديتقتف عيى ادسبب ادرئةسي ادمؤاي ديحررق، تقا ليص تحررق ادتنةاب  
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مارتن  رفح، جراء إصابته بشظاةا عامًا م   50ناجي خالد أبو سبلة تتفي ادمتاط   58/5/5102بتاررخ  - 
حتالل اإلسرائريي. تتفرًا ديمايتمات ادمتتفر  داى ادارئ  فإ  ادمتاط  أصرب أثتناء اتناجار قاةا  م  ملياات اال

ه حرث عثر عيى ادراةا  ادتي اتناجرت أثتناء قةامه مع شرةره بتنرل كمة  م  ادرمال م  مكا  مجاتر داالل متن د
 محاتدتا  فحصاا. تقا حضرت ادشرط  إدى ادمكا  تفتحت تحرةرًا دمارف  مالبسات ادحااث.

عامًا م   51عبد المجيد عطا هللا عثمان تتفي ادمتاط   01/5/5102بتاررخ . حاالت الوفاة في األنفاق. 9
بصار  كاربائة ، أثتناء عميه في  بجرتح تناتج  ع  إصابتهفي محافظ  ادتسطى، جراء إصابته  ارر ادبيحمارتن  

 ادمصرر . –حا األتنااق ادتاقا  في رفح عيى ادحاتا ادايسطرتنة  أ

أصرب ادمتاط   58/5/5102بتاررخ  .انفجارات داخلية -. اإلصابة نتيجة سوء وفوضى استخدام السالح4
عامًا م  رفح، بجراح لطرر  تنترج  اتناجار قاةا  بادررب م  متن ل اداائي . تتفرًا  08أكر  لادا أبت سبي  

ديمايتمات ادمتتفر  داى ادارئ  فإ  ادمتاط  أصرب باا قةامه مع شرةره بتنرل كمة  م  ادرمال إدى متن ده م  
ةا ، تداى محاتد  فحصاا اتناجرت. تقا حضرت ادشرط  إدى ادمكا  تفتحت مكا  مجاتر، حرث عثر عيى ادرا
 تحرةرًا دمارف  مالبسات ادحااث.

  01 لالل اداتر  ادتي ةغطراا ادتررررتيرت ادارئ  . المعاملة القاسية والمهينة –. التعذيب أثناء التوقيف 2
تقا  ،في قطاع غ   وى شك 93و ادغربة في ادضا   وى اشك 50 متناا ،تتايق بادتاارب تستء ادماامي  شكوى 
شكاتى ضا جاا   9، ضا جاا  ادشرط شكاتى  01عيى ادتنحت ادتادي: ادشكاتى في ادضا  ادغربة   ترات

في أما  .شكاتى ضا جاا  االستلبارات اداسكرر  9ت شكاتى ضا جاا  األم  ادتقائي 2ادملابرات اداام ، 
إاار  مراك  ضا  شكاتى  0 ،ضا جاا  ادشرط شكتى  58 ادتادي:عيى ادتنحت  ادشكاتى  ت عتفرا ت غزة قطاع

تسائل متااا  في تاارب ادمشتكر   تقا استلامت. شكاتى ضا قتات األم  ادااليي 2ت اإلصالح تادتأهرل
تفرًا ديشكاتى ادمرام ، فرا استلامت تسري  ادشبح تادضرب بتاسط  األراي تاألرجل، تاستلاا  اداصي، إدى 

  تادتحررر تادحرما  م  ادتنت .جاتنب ادشت  

تةشمل هاا ادحق االعترال ادتاساي تاالعترال عيى لياة   ك الحق في إجراءات قانونية عادلةثانيًا: انتها
 تادتتقرف عيى ام  ادمحافظر . سةاسة 

  58 في ادضا  ادغربة  اداتر  ادتي ةغطراا ادتررررتيرت ادارئ  لالل  .االحتجاز التعسفي وألسباب سياسية
حتل عا  صح  إجراءات ادتتقرف، كت  تتقرف ادمشتكر  كا  إما ألسباب سةاسة  أت تتقةاًا  ترك ت شكوى 
 حتل االتنتااك ادماكتر. شكوى  21 ادارئ  لالل اات ادشار تتيرفرا في قطاع غ   أما  تاساةًا.
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بررار صاار ع  عاا  متاطتنر  2جرى تتقرف  شباطفلالل شار  ،في مجال التوقيف على ذمة المحافظأما 
 م  ادمحافظر  في ادضا  ادغربة ، رغ  حصتل عاا متنا  عيى قرارات م  ادمحاك  ادملتص  باإلفراج عتنا .

تد  رت  اإلفراج متقتفت  عيى ام  ادمحافظ ا  أتنتى م  متقتفر ، أفااتا اشك 2 تيرتتتفرًا دتتثةرات ادارئ  فرا 
  تادمتقتفر  ه  عيى ادتنحت ادتادي:  عتنا 

الجهة الموقوف 

 على ذمتها
 الرقم االسم تاريخ التوقيف مكان التوقيف

20/0/5102 مخابرات الجنيد محافظ نابلس  0 خالد نسيم مشايخ 
55/0/5102 سجن جنين المدني محافظ قلقيلية  5 محمد أحمد أبتلي 
2/00/5102 سجن جنين المدني محافظ قلقيلية  2 وديع عبد هللا مرداوي 
52/01/5102 سجن جنين المدني محافظ قلقيلية  2 نور الدين ماجد نزال 
02/05/5102 سجن جنين المدني محافظ قلقيلية  2 فراس وجيه حامد 

 
قنا  جانا  ادملنابرات اداامن   6/5/5102بتناررخ  .: انتهاكات حرية الرأي والتعبير واإلعالم والتجمع السللميثالثاً 

عينى لياةن  اتنتمائنه ترأةنه ادسةاسني، منع  عامناً  28أبنت عرقنتب اب محمنا مسني  في ادليرل، بتتقرف ادمنتاط  مصن
منني دحنن ب اداينن  أ  ادمننتاط  ةامننل محاضننرًا فنني كيةنن  طننب األسننتنا  فنني جامانن  ادرنناس، تعضننتًا ديمكتننب اإلعال

د  رت  عرضه عيى أي جا  قضنائة ، تتن  تنرينه إدنى جانا  ادملنابرات فني أررحنا، تقنا أفنرج ادتحررر في فيسطر ، ت 
 .1/5/5102 عتنه بتاررخ

ادمتاط  متنتصر محما عبا ادكرر  تنصار تاداي  األم  ادتقائي في ادليرلجاا   استاعى 55/5/5102بتاررخ  -
تمرا  برامج في راارت عي  ادتابع دجامان  ادليرنل. تتفرنًا إلفناا  ادمنتاط  ادمناكتر ديارئن ، فرنا اار  اً فةاةامل صح

"ادرنناتنت  فنني هيبيننا"، تادنناي ةرامننه عيننى أثرننر راارننت عينن   في، تلاصنن  برتنننامجاادتحررننق ماننه حننتل ادامننل ادصننح
تتحاراًا ما رتارض ده ادبرتنامج في متضتع االعترال ادسةاسي، تقا أفاا ادمتاط  أ  مارر جاا  األم  ادتقنائي 

 في ادليرل قابيه تهااه بإغالق اإلااع  إاا استمر في ادحارث ع  االعترال ادسةاسي.
 

ادمراسنني عبننا ادمجرننا عطننا في أسننرا اادصننح ألمنن  ادتقننائي فنني برننت دحنن جاننا  ا ىاسننتاع 52/5/5102بتنناررخ  -
الت أتنباء متناا تكاد  تراتن  مراةا، تادك امع عا  تك اً عامًا م  مارتن  برت دح ، تاداي ةامل مصتر  51 ادامارتن 

 في كما أفاا شرةره في ادشكتى ادتي ترا  باا ديارئ .اعيى لياة  عميه ادصح
عامننًا منن   22عرل أبننت مغةصننرب ادمننتاط  لادننا إسننما احتجنن ت قننت  منن  جاننا  ادشننرط  52/5/5102بتنناررخ  -

عتناصنر ادشنرط  في ديارئن  أ  امحرر ألبار في إااعن  ادرناس. تتفرنًا إلفناا  ادصنحت  اً فةاتةامل صح مارتن  غ   
حننتل قةامننه بتصننترر  قتااتننه منن  متن دننه بننادرت ، تتتجاننت بننه إدننى مركنن  شننرط  حنني اد رتننت  بغنن  ، تتنن  اسننتجتابها

 .هاتنن ل ادك االعتنااء عيةنه بادضنرب تاالإحاى ادااادةات دمتاطتنر  محتجر  عيى األتضاع ادراهتن ، تقا ت  لال
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جباره عيى ادتتقةع عيى تااا باالدت ا  بادتاادة  اإلسالمة ، تعا   2تت  إلالء سبريه باا مرتر حتادي  ساعات تا 
 طق ادشباات تفق تابرره .ادتارض ديحكتم ، تعا  ادتتاجا في متنا

تنتصننر عراةشنن  منن  أصننرب ادمننتاط  م 1/5/5102بتنناررخ . ، والشخصلليةاالعتللداء علللى الحريللات العامللةرابعللًا: 
  مننن  إفننناا  شنننررق ادمنننتاط  باةنننار تنننناري فننني ادالنننا، تتفرنننًا ديمايتمنننات ادمتنننتفر  دننناى ادارئننن سنننكا  مارتنننن  تننننابيس

درنبض عينى شنرةره متنتصنر ات  ادتاررنف عن  تناسنراما، حرنث حاتل شلصا  باد ي ادمناتني إدرناء ا فرا ادماكتر
باةنار تنناري فني  قا  ادمتاط  متنتصر بادارب منا افنع أحنا ادشلصنر  بنإطالق ادتننار صنتبه منا أاى إدنى إصنابته

 دراء ادربض عيةه م  قبل جاا  ادملابرات اداام . أةا  دتيري اداالج  ت  إ 2ادالا. تباا مكتثه دما  
بجنرتح فني أتنحناء ادجسنن   تاط  متنرنر ادجنناغتب من  بينا  برتنا بمحافظن  تنننابيسأصنرب ادمن 51/5/5102بتناررخ  -
دى ادمستشناى، تأجررنت ه إت  تنريدى متن ده، ترج  االعتااء عيةه م  قبل أشلاص أثتناء عتاته م  صال  ادجما  إتن

ضرت ادشرط  إدى ادمكا  تفتحنت تحرةرنًا فني ده عا  عميةات جراحة ، تتفرًا ديمايتمات ادمتتفر  داى ادارئ  فرا ح
دمنناكتر ةشننغل متنصننب رئننةس ادحننااث، تتنن  تتقرننف عنناا منن  ادمشننتبه بانن  عيننى امنن  ادتحررننق. رنناكر أ  ادمننتاط  ا

 عالمة  في ماتضة  ادتابئ  تادتتنظة  دحرك  فتح.اديجتن  اإل
 

التطف   2/5/5102بتاررخ  .ة: االعتداء على األشخاص والمؤسسات العامة واألمالك العامة والخاصاً خامس
تةامل مستشارًا ديممثية  اداتدتناة ، تادك م  أما   مارتن  غ  عامًا م   20ادمتاط  محما عمر ادمغرر  مجاتدر 

إدى مكا  غرر مايت ، تقامتا باالعتااء عيةه بادضرب ادمبرح  –باا تضع كةس عيى رأسه -متن ده، تتتجاتا به 
ساعات، قبل أ  ريرتا به بادررب م  مستشاى ادشااء بغ  . تقا حضرت ادشرط  إدى ادمكا   8ما  حتادي 

  تفتحت تحرةرًا في ادحااث.
م  شمال  عاماً  22 إةاا شتن  سةار  ادمتاط  ررتات  أقتنا  ستااء مجاتدت   اعترض 2/5/5102تاررخ ب -

االعتااء عيةه بادضرب ادمبرح قبل أ  رت  إدراؤه ت تقامتا بتغطة  رأسه تتررراه  ،عميه أثتناء عتاته م  غ  مارتن  
 تاالستةالء عيى سةارته تمرتتنةات شلصة  ألرى. ،غ  مارتن  بادررب م  مستشاى ادشااء ب

ًا م  ادتنصررات عام 22اا ادامص اتناجرت عبت  تناسا  أسال سةار  ادمتاط  سامي حم 6/5/5102بتاررخ  -
أضرار في ادمتنا ل ادسكتنة  تأسالك ادكارباء ادمجاتر . تقا  في محافظ  ادتسطى ما أاى إدى اشتااداا تتقتع

 حضرت ادشرط  إدى ادمكا  تفتحت تحرةرًا في ادحااث.
رئةس  عاماً  22بت ادرب ط  عاتنا  عاطف أادتنار باتجاه ادمتا قا  أطيق مجاتدت   00/5/5102بتاررخ  -

اى جتنر ، ما أ   متن ده في قرر  جيبت  بمحافظ مامارتن  جتنر ، تادك أثتناء تتاجاه أ بياة  مرج ب  عامر شرق 
تحت تحرةرًا في ةسر، تالا ادجتنا  بادارار، تقا حضرت ادشرط  إدى ادمكا  تفإدى إصابته برصاص  في ساقه األ

 سباب ارتكاب ادجررم .تامر  تأادتحررق جارر  دمارف  ادمجراءات ادحااث، تما ادت إ
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ملة  عامًا م   22سةار  ادمتاط  عبا ادمتنا  رمضا  ادطاراتي  أحرق مجاتدت   02/5/5102بتاررخ  -
محافظ  ادتسطي تهت قةااي في حرك  فتح، تقا حضرت ادشرط  إدى ادمكا  تفتحت تحرةرًا في ادتنصررات ب

 ادحااث.
ملة  عامًا م   28ا  متن ل ادمتاط  ليرل حس  ادجررسي اتناجرت عبت  تناسا  أم 02/5/5102بتاررخ  -

محافظ  ادتسطى، تهت قةااي في حرك  فتح تضابط متراعا في ادشرط  ادايسطرتنة ، تد  تحاث ادمغا ي ب
 أضرار مااة  أت جساة ، تقا حضرت ادشرط  إدى ادمكا  تفتحت تحرةرًا في ادحااث.

مرا  في ت ار  تهت  عامًا م  جبادةا 22 ادتناعتق  سارا ضا رم سةار  ادمتاط  أ حرقت 02/5/5102بتاررخ  -
ما أاى إدى احتراقاا ، جبادةا شمال ادرطاعمارتن  أثتناء تتقااا أما  متن ده في  ، تادكاداالية  تاألم  ادتطتني

  بادكامل.
 22ادتنار تجاه سةار  ادمتاط  مأمت  إبراهة  ستراا   أشلاص مجاتدت   2أطيق   06/5/5102بتاررخ  -

عامًا م  غ  ، تهت قةااي في حرك  فتح. تتفرًا ديمايتمات ادمتتفر  داى ادارئ  فإ  ادمجاتدر  أطيرتا ادتنار عيى 
 52ما أاى إدى إصاب  اثتنر  م  مرافرةه ته : ةاسر عيةا   تقااا أما  متن ل ادمتاط  ادماكترأثتناء ت ادسةار 

عامًا، تقا ت  تنرياما إدى مستشاى ادراس بادمارتن ، دتيري اداالج األتدي، ث  ت   56امًا تسالم  اداتراات ع
 إدى مستشاى ادشااء بغ  . تقا حضرت ادشرط  إدى ادمكا  تفتحت تحرةرًا في ادحااث. ماتنريا
ملة  ادشاطئ بغ  .  عامًا م  52أحرق مجاتدت  سةار  ادمتاط  حمتا  عماا شحاا   50/5/5102بتاررخ  -

مجاتدر  قامتا بإدراء  جاجات حارق  تجاه ادسةار  ما أاى  اً تتفرًا ديمايتمات ادمتتفر  داى ادارئ ، فإ  أشلاص
 إدى احتراق مرامتاا. تقا حضرت ادشرط  إدى ادمكا  تفتحت تحرةرًا في ادحااث. 

  م  ادتنصررات في ادا أحما أبت جمات  تضع "قتنبيتر " أما  مالل متن ل ادمتاط  ل 55/5/5102بتاررخ  -
ادمراقب اداا  دحرك  فتح. تقا حضرت ادشرط  إدى ادمكا  تفتحت تحرةرًا دمارف  مالبسات  محافظ  ادتسطى

 ادحااث.
اتناجرت عبت  تناسا  بادررب م  مرر ادشرط  ادلاص  ادتابا  دمرك  شرط  رفح، ما  52/5/5102بتاررخ  -

 ديمرر، تقا فتحت ادشرط  تحرةرًا دمارف  مالبسات ادحااث. أاى إدى اتناةار ادحائط ادلياي
جاا ي  م  اً فرا 52 قامت قت  مكتتن  م  اً ادثامتن  تادتنصف مساء  حتادي ادساعت  52/5/5102بتاررخ   -

ادمجيس ادتشرراي ع  قطاع  ائبر  فيتن مررباقتحا   ،ادتنائب اداا ررافرا  م  ادتقائي االستلبارات اداسكرر  تاأل
فرا قامت  ادتنائب عالء ةاغي، ادكائ  في مارتن  را  هللا، تتفرًا إلفاا  ماده تعالء ةاغيبت شأماجا تهما  غ  

تت  اعترال مارر  ،جا   ادحاستبأتراق تمستتناات ت أمصاار  ت  بتاب ادمكاتب ت أت   تكسرر باب ادشرادرت  ب
 ديتحررق. لرر  آاستاعاء ت  تادمرافق ت  ادمكتب
سالمة  في جاما  يكتي  اإلرتنتمت  دمجمتع  م  طالب تثرت ادارئ  قةا  . ريات األكاديميةح: انتهاك السادساً 

جراءات ادتي ةرت  باا جاا ي احتجاجا عيى اإل ،02/05/5102االل ادحر  ادجاماي متنا  باالعتصا  برر رت 
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ادطالبي في ادجاما . تفي ادملابرات تاألم  ادتقائي تاالستاعاءات تادمالحر  ادمستمر  دا  عيى لياة  تنشاطا  
 أتناى ادطالب اعتصاما  بتناء عيى ضماتنات باا  االعترال ادسةاسي. 56/5/5102تاررخ 

عامًا باا  55سال  تائل أحما طه قا  جاا  األم  ادتقائي بتتقرف ادمتاط  سرف اإل 2/5/5102بتاررخ  -
  تنشاطه ادطالبي تادتنرابي في جاما  عيى لياة رر جاا  األم  ادتقائي في ادليرلستاعائه ديمرابي  في ما

 .1/5/5102بتدتكتنةك فيسطر  تأفرج عتنه بتاررخ 
عامًا  50 ادمتاط  درث رسمي محما اداصافر    األم  ادتقائي في ادليرلجاا أتقف 2/5/5102بتاررخ  -

باا ديارئ  أ  ادمتاط  ادماكتر طادب في جاما  ادليرل، تقا أفاا تاداه في شكتى ترا  عيى لياة  سةاسة ، ت 
م   2/5/5102أفرج عتنه م  جاا  ادملابرات اداام  في ادليرل، تت  تتقةاه بتاررخ  0/5/5102تنجيه بتاررخ 

، عيمًا أ  تيك ادتتقةاات أثرت عيى 02/5/5102قبل جاا  األم  ادتقائي في ادليرل تأفرج عتنه بتاررخ 
 تحصريه ادايمي ادجاماي.

عامًا  52ي ادمتاط  طارق  راا أحما ادجتنرا ملابرات اداام  في ادليرلدجاا  ا أتقف 6/5/5102بتاررخ  -
طادب في جاما  بتدتكتنةك فيسطر ، تأفرج عتنه بتاررخ م  ادليرل عيى لياة  اتنتمائه ادسةاسي تهت 

01/5/5102. 
 أفاا فراا عاما 55أبت حارا تيرت ادارئ  شكتى م  ادمتاط  تنصر حسر  عبا ادا ر   8/5/5102بتاررخ  -

قا  أفراا م  جاا  ادملابرات اداام  في ادليرل، بمحاتد  تتقةاه م  أما  جاما   58/0/5102أتنه تبتاررخ 
ما  ادليرل، غرر أتنه الا طه ادطالبي في ادكتي  اإلسالمة  في جااشدك عيى لياة  اتنتمائه ادسةاسي تتنادليرل تا

تاررخ تأ  االستمرار في مالحرته رؤثر عيى مستربيه تقا أفاا ادمتاط  أتنه متغرب ع  ادجاما  متنا ادك اد بادارار
 ادتايةمي.

عامًا عيى لياة   52ادمتاط  محما رتسف ع ات اداصافر   أتقف جاا  األم  ادتقائي 8/5/5102بتاررخ  -
طادب في جاما  ادليرل، تقا أفاا تاداه في شكتى ترا  باا ديارئ  أ  تنجيه كا  متقتفًا داى جاا  سةاسة  ت 

تقا أفرج عتنه باا تتجةه تام  إثار  ادتنارات ادطائاة  ده، تأعرا  0/5102ادملابرات اداام  في ادليرل في شار
 رًا.ج عتنه الحادتقائي في ادتاررخ ادماكتر تأفر تتقةاه م  قبل جاا  األم  

تيرت ادارئ  لالل اداتر  ادتي ةغطراا ادترررر ثالث شكاتى تهي عيى . سابعًا: شرط السالمة األمنية في التعيين
 ادتنحت ادتادي:

ترا   58/0/5102أتنه بتاررخ فراا أفاا  تادتي عاماً  56سى ملةمر إسماعرل شحاا  ادمتاط  مت شكتى  -
ت ار  اداالية  في ادليرل )شرط ادسالم  األمتنة (، تادك م  بطيب ديحصتل عيى شااا  حس  سرر  تسيتك م  

أجل ادترا  دتظةا  مأات  شرعي، تادتي أعي  عتناا ارتا  قاضي ادرضا  حرث أ  أحا شرتط ادترا  ديتظةا  
ادليرل إال أتنه د   ادحصتل عيى كتاب حس  سرر  تسيتك، تعيى ادرغ  م  مراجاته دجاا  ادملابرات اداام  في

 دغاة  اآل  مع اداي  أ  جاا  األم  ادتقائي متنحه حس  ادسرر  تادسيتك )شرط ادسالم  األمتنة (.ي رٍا رتيَق أ
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ترا  بطيب داى  8/0/5102أتنه بتاررخ فراا أفاا  تادتيعامًا  21 ادمتاط  إبراهة  محما عيي شررتحشكتى  -
دسالم  األمتنة (، تادك م  أجل ت ار  اداالية  م  أجل ادحصتل عيى شااا  حس  ادسرر  تادسيتك )شرط ا

عال  ارتا  قاضي ادرضا  ع  مسابر  ديحصتل عيى ادتظةا ، يحصتل عيى تظةا  مأات  شرعي باا إ ادترا  د
حرث أ  أحا شرتط ادترا  ديتظةا ، ادحصتل عيى كتاب حس  سرر  تسيتك، تباا مرابي  جاا  االم  ادتقائي 

ي ال ماتنع داةه م  حصتده عيى شااا  حس  سرر  تسيتك، تدكتنه   جاا  األم  ادتقائحصل عيى ادمتافر ، بأ
 د  ةحصل عيى ادمتافر  م  قبل جاا  ادملابرات اداام  عيى ادرغ  م  مراجاته ديجاا  أكثر م  مر .

اشتراط ارتا  ب أفاا فراا م  محافظ  را  هللا تادبرر  شكتى ادمتاط  عبا ادر اق سارا عبا ادر اق لصرب -
 متنة جا   األم  األ)شرط ادسالم  األمتنة ( ادشرعي ادحصتل عيى شااا  حس  سرر  تسيتك   قاضي ادرضا

 .مأات  شرعي في ادمجيسديترا  بطيب تظةا  كشرط 
 عاماً  26أفاا ادمتاط  راتب عبا ادر اق محما بكري  .على أموال المواطنين دون حكم قضائي االستيالء: ثامناً 

متنه تقةمته  اً مادة اً مبيغ األم  ادتقائي في ادليرل جاا  صاار 52/5/5102  مارتن  ادليرل أتنه بتاررخ م
اتالر متنه، باا تحتريه ع  طررق أحا ادصرافر  في مارتن  ادليرل، تعيى ادرغ  م  مراجاته دجاا   82622

م  اآل ، تقا لاطبت ادارئ  جاا  األ األم  ادتقائي عا  مرات، إال أتنه د  رت  إعاا  ادمبيغ ادمصاار ده دغاة 
 راًا دغاة  اآل . ادتقائي إال أتناا د  تتيق

قا  جاا   50/0/5102أتنه بتاررخ  عامًا م  ماتنة  ادليرل 22شرباتي أفاا ادمتاط  رائا حمراا  محمتا اد -
ع  أتراق، ، تمجمت DVD، تكامررا تصترر فرات PCادملابرات اداام  بتاتةش متن ده تمصاار  جاا  حاستب 

 .CDتمجمتع  
في شار ت أتنه  عامًا م  بيا  برت كاحل بمحافظ  ادليرل 28افر  أفاا ادمتاط  رتسف ع ات محما اداص -

، تكامررا ارجرتال 5عاا  PCقا  جاا  ادملابرات اداام  بتاتةش متن ده تمصاار ، جاا  حاستب  00/5102
Canon تع  أتراق رسمة  تكتب تكشتفات حسابة ، تقا ، تجاا  ليتي تنتكةا، تمجم5، تااكر  حاستب عاا

مصاارته حتى  تأفاا ادمتاط  أتنه قا  بمراجا  جاا  ادملابرات في ادليرل أكثر م  مر  تد  رت  إرجاع ما تم
 دحظ  إعااا ادترررر.

تمصاار    هترادمتاط  حم   عبا ادمااي باتي    األم  ادتقائي في ادليرلجاا أتقف 2/5/5102بتاررخ  -
، كما أفاا تادا ادمتاط ، أ  جاا  األم  5، تجاا  حاستب محمتل تجاا  ليتي عااPCا  حاستب جا

ادتقائي في ادليرل أعاا ده باض األجا   تبري فرط جاا  حاستب محمتل تجاا  ليتي تستف رت  أعااتاا 
 باا باحصاا.

 بتاررخ  تباا تتقرف تنجيه أفاا تادا ادمتاط  درث رسمي محما اداصافر  أ  جاا  األم  ادتقائي قا -
ر  اقا  بمصا 2/5102بمصاار  هاتف ليتي تجاا  حاستب محمتل )البتتب(، تأتنه في شار  2/5/5102

 دغاة  اآل . تد  رت  جمةع ادمصاارات PCجاا  حاستب 
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م  اداا   شباطتيرت ادارئ  لالل شار  .التأخير والمماطلة في تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية: تاسعاً 
 م  شكاتى ادمتاطتنر  حتل عا  تتنارا قرارات ادمحاك ، تتتيلص تيك ادشكاتى فةما ريي:  اً عاا 5102

جاا  داى  م  سكا  مارتن  أررحاادرحم  حجاجي   ادمتاط  بالل رتسف عبات  تتقرف  2/5/5102بتاررخ  -
لالء سبريه إقررت  ادتيررحا أرض عيى محكم  صيح ع   2/5/5102بتاررخ ت  مارتن ادادملابرات اداام  في 

 .تاررخ إعااا هاا ادترررر ال اتنه د  رت  تتنارا ادررار حتىإترغ  تراة  ادكااد  ادمطيتب ،  ،بكااد 
عامًا  55عبا هللا ليرل محما  ماعر  إلالء سبرل ادمتاط   قررت محكم  صيح حيحتل 08/5/5102 بتاررخ -

ارتنار، تعيى ادرغ  م  تراة  ادكااد  ادمطيتب  ديمحكم  إال أ  جاا  ادملابرات اداام  في  211بكااد  تنراة  قةمتاا 
، تكررت 55/5/5102لرى بتاررخ ادمحكم ، تأعاا تتقةاه تعرضه عيى ادمحكم  مر  أادليرل د  رتناا قرار 

تنار، تعيى ادرغ  م  تراة  ادكااد  مر  ألرى إال أتنه ار 0111ادمحكم  قرارها بإلالء سبريه بكااد  شلصة  قةمتاا 
 .2/5/5102تقا أفاات تاداته أتنه ت  تتقةاه بتاررخ   5102حتى تنااة  شار شباط د  رت  اإلفراج عتنه 

عامًا  50  محما جمال عبا شااتط قررت محكم  صيح حيحتل إلالء سبرل ادمتاط 08/5/5102بتاررخ  -
، تباا أ  ترا  محامةه بطيب ب عا  قارته ادمااة افع ادكااد  بسبتنار إال أتنه د  رار 211قةمتاا بكااد  تنراة  

تفي  55/5/5102لرى شلصة  تافق ادراضي عيى ادطيب بتاررخ ي م  أجل تحترل ادكااد  ادتنراة  إدى أديراض
غ  م  تراة  ارتنار، تعيى ادر  0111اات ادتاررخ قررت محكم  صيح حيحتل اإلفراج عتنه بكااد  شلصة  قةمتاا 

، تقا أفاات تاداته أتنه ت  تتقةاه بتاررخ 5102حتى تنااة  شار شباط ادكااد  إال أتنه د  رت  اإلفراج ع  تنجياا 
 عيى لياة  سةاسة . 2/5/5102
، داى 55/0/5102ادمتقتف متنا تاررخ  ئ  شكتى ادمتاط  محما أحما أبتييتيرت ادار 52/5/5102بتاررخ  -

ةا  أ 01ادصاار متنا حتادي ت  ه بادكااد لالء سبريإةطادب بتتنارا قرار   ، جاء فراا أتنهمرك  إصالح تتأهرل جتنر
ى ام  محافظ قيررية  ات  بةا  ت  تتقةاه عيرغ  ادك ت  ،ع  محكم  بااة  قيررية  )م  تاررخ تيري ادارئ  ديشكتى(

 .سباباأل
، 2/00/5102ادمتقتف متنا تاررخ  مرااتي تى ادمتاط  تاةع عبا هللا تيرت ادارئ  شك 52/5/5102بتاررخ  -

 01ادصاار متنا حتادي ت  ه بادكااد لالء سبريإةطادب بتتنارا قرار  داى مرك  إصالح تتأهرل جتنر ، جاء فراا أتنه
ى ام  محافظ قيررية  ات  ت  تتقةاه عيرغ  ادك ت  ،ع  محكم  بااة  قيررية  )م  تاررخ تيري ادارئ  ديشكتى(ةا  أ

 .سباببةا  األ
داى  52/01/5102رئ  شكتى ادمتاط  تنتر ادار  تن ال ادمتقتف متنا تاررخ تيرت ادا 52/5/5102بتاررخ  -

ةا  أ 01ادصاار متنا حتادي ت  ه بادكااد لالء سبريإةطادب بتتنارا قرار  جاء فراا أتنه إصالح تتأهرل جتنر مرك  
ى ام  محافظ قيررية  ات  بةا    تتقةاه عيترغ  ادك ت  ،ع  محكم  بااة  قيررية  )م  تاررخ تيري ادارئ  ديشكتى(

 .سباباأل
 صارت في األشار ادسابر  د  رت  تتناراها حتى اآل . اً قرار  02ادك هتناك إضاف  إدى 

 انتهى


