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 2017 نيسان –واقعة على حقوق االنسان والحرياتالتقرير الشهري حول االنتهاكات ال

 1انفوجرافيك توضيحي...

 2ملخص تنفيذي...

انتهاكات الحق في الحياة والسالمة 

 3الشخصية...

انتهاك الحق في إجراءات قانونية 

 6...عادلة

االعتداء على األشخاص والمؤسسات 

 7العامة والخاصة...العامة واألمالك 

انتهاكات حرية الرأي والتعبير 

 7 واإلعالم والتجمع السلمي...

 المواطنين ممتلكات على االستيالء

 8.. قضائي حكم بدون

 8انتهاك الحق في التنقل والسفر

التأخير والمماطلة في تنفيذ قرارات 

 9المحاكم الفلسطينية...

 العامة للسياسات الهيئة رصد

 10...التشريعية والعملية

 في هذا العدد...
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 التقرير الشهري حول

 االنتهاكات الواقعة على حقوق اإلنسان والحريات

 2017من العام  نيسانشهر فلسطين خالل في 

بوتيرة متفاوتال، يبرز هذا التقرير أهم اهاتااكاال التي  2017من العام  نيسااااناستتتتمرال اهاتااكاال اللاةليال ةشه  تتتار 

 رصلتاا الايئال، وقل ةلصت الايئال من مجمل ما رصلته من ااتااكاال إلى ما يلي:

الشهر السابق  االنتهاك

 2017 آذار

الشهر الحالي 

 2017 نيسان

الضفة 

 ةيالغرب

قطاع 

 غزة

 11 2 13 10 حاهال الوفاة غير الطبيعيال

 21 15 36 56  كاوى حوه التعذيب وسوء المعاملال

 21 27 48 80 ااتااك الحق في إجراءاال قااوايال سليمال

 0 3 3 9 التوقيف على ذمال المحافظ

 1 4 5 4 علم تنفيذ أو التأةير في تنفيذ األحكام

ااتااكاال حريال الرأي والتعبير واإلعشم التجمع 

 السلمي 
3 12 4 8 

اهستيشء على ممتلكاال المواطنين دون حكم 

 قضائي 
4 3 3 0 

 3 0 3 4 أحكام اإلعلام

اهعتلاء على األ خاص والممتلكاال العامال 

 والخاصال
2 5 2 3 

   0 2 2 4 ااتااك الحق في التنقل 
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 0 2 2 0 ااتااك الحق في الحرياال األكاديميال

  لسابقحاالت في الشهر ا 10في حين رصدت  ،وفاة غير طبيعية ةحال 13رصدت الهيئة. 
  سابقشكوى في الشهر ال 56في حين تلقت  ،شكوى حول التعذيب وسوء المعاملة 36تلقت الهيئة . 
  اكمة العادلةشكوى حول انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة واالحتجاز دون توفر ضمانات المح 48تلقت الهيئة ،

 . سابقلشكوى في الشهر ا 80 في حين تلقت
  سابقفي الشهر ال 9تلقت  حين ف على ذمة المحافظ في الضفة، فيشكاوى حول التوقي 3تلقت الهيئة. 
  لسابق.في الشهر ا شكاوى 4شكاوى حول عدم تنفيذ أو التأخير في تنفيذ أحكام المحاكم، في حين سجلت  5تلقت الهيئة 
  في  شكاوى 3تلقت  حين في ،بير واإلعالم والتجمع السلميحول االعتداء على حرية الرأي والتع وىشك 12تلقت الهيئة

 الشهر السابق.
  شكاوى في الشهر  4في حين تلقت  ،شكاوى حول االستيالء على ممتلكات المواطنين دون حكم قضائي 3تلقت الهيئة

 السابق.
  أحكام في الشهر السابق. 4 في حين وثقت ،باإلعدام في غزة أحكام 3وثقت الهيئة 
  في الشهر السابق. شكويان في حين تلقت ،شخاص والممتلكات العامةحول االعتداء على األ شكاوى 5تلقت الهيئة 
  شكاوى في الشهر السابق. 4في حين تلقت  ل الحق بالتنقل والسفرحو  شكويانتلقت الهيئة 
  في حين لم تسجل أي شكوى في الشهر السابق.كاديميةحول انتهاك الحق في الحريات األ شكويانتلقت الهيئة ، 

 

 تفاصيل االنتهاكات

 الحق في الحياة والسالمة الشخصيةأوالً: انتهاكات 

 5كالتالي: في قطاع غزة. توزعت حالال وقعت  11في الضفال الغربيال و حالتان .نيسانةشه  ار  وفاةحالال  13رصلال الايئال 
قطاع  في 3اتيجال علم اتخاذ احتياطاال السشمال العامال، مناا  4 .في قطاع غزةوجميعاا حاهال وفاة وقعت في ظروف غامضال 
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أحكام باإلعلام في  3بالضفال الغربيال. كذلك تم تنفيذ  وقعت في  جاراال عائليال واحدة وفاة حالال .الضفال الغربيالفي  واحدة، وغزة

 قطاع غزة.

 توضيح لحاالت الوفاة

 في ظروف غامضة. حاالت الوفاة 1

افسته داةتل ته بحروق ةطيترة اتيجتال لحترق محافظال غزة جراء إصاب من (ا  عام 25 )م. جتوفي المواطن  5/4/2017بتاريخ  -

لتى يئتال فقتل تتم اقتل المتواطن المتذكور إ، ووفقتا  لمعلومتاال الا3/4/2017مستشفى الاتشه األحمتر فتي منطقتال تتل الاتوى بتتاريخ 

 . الحادثفي  حضرال الشرطال إلى المكان وفتحت تحقيقا  لشفاء حيث فارق الحياة هناك. مستشفى ا

عثر عناال في الرقبال والوجه. جراء إصابتاا بعلة ط من مخيم النصيراال (ا  عام 42 )ن. أتوفيت المواطنال  18/4/2017بتاريخ  -

. ةاء األقصى جثال هامل الإلى مستشفى  اتم اقلاتاا اتيجال تلقياا طعناال بأداة حادة والمواطنال المذكورة مقتولال داةل  قعلى 

لتحقيق أن يال لوأ ارال النتائج األولبام، وتم القبض على أحل المشتبه حضرال الشرطال إلى المكان وفتحت تحقيقا  في الحادث، 

 وه زالت التحقيقاال جاريال.  اللافع كان السرقال،

من سكان ملينال رفح، جراء إصابتاا بعلة طعناال، ووفقا  للمعلوماال  ا  عام 32 ) س. د(توفيت المواطنال  22/4/2017بتاريخ  -

عاما   جااز  38ابلغ زوجاا محمل دوحان أن المتوفرة للى الايئال فقل عثر على جثال المواطنال مقتولال داةل منزلاا، وذلك بعل 

إلى النيابال وحضرال الشرطال و. ال هاملةابو يوسف النجار جثإلى مستشفى  اتم اقلا الشرطال قيامه بقتل زوجته طعنا  بالسكين، وقل

 وه زالت التحقيقاال جاريال. وتم القبض على الزوج، المكان وفتحت تحقيقا  في الحادث، 

جتراء إصتابته بجتروط ةطيترة اتيجتال ستقوطه متن  ترفال من ملينال غتزة  (ا  عام 65 )إ. غتوفي المواطن  23/4/2017بتاريخ  -

الشتفاء جثتال إلتى مستشتفى  المذكور المواطن تم اقل أثناء عمليال سطو للمنزه الكائن في منطقال تل الاوى. يمنزله في الطابق الثاا

وه حتل المشتتبه باتم وإحالتته للنيابتال العامتال، وقل تم القبض على أحضرال الشرطال إلى المكان وفتحت تحقيقا  في الحادث، هاملة. 

 زالت التحقيقاال جاريال. 

محافظتال ( متن عامتا  34 )م. ب فتي مركتز إصتشط وتأهيتل الوستطى النزيل، العثور على جثال المواطنتم  25/4/2017بتاريخ  -

إلتى الشترطال حضترال  .امتلةجثتال ه  الاء األقصتىتم اقله إلى مستشفى . على سريرهوهو في حالال  نق بواسطال حبل ةاايواس 

المتذكور اتزيش  فتي يشار أن المواطن  ،الطبيب الشرعيعلى الجثال بعرض بالحادث، وأمرال النيابال العامال  ا  فتحت تحقيقالمكان و

 رهن المحاكمال. وهو  8/1/2017منذ تاريخ المركز 
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  لشجارات العائلية والقتل الخطأ. الوفاة على خلفية ا2 

جراء إصابته بعياراال ااريال في الجسل،  جنين محافظالب قريال كفرذان من (عاما 21م. أ)  توفي المواطن 5/4/2017بتاريخ  -

 المغلورائلال فراد من عأعياراال ااريال باتجاه منزه يسكنه  مركبال يستقلونمجاولون  أطلق فقل ووفقا  للمعلوماال المتوفرة للى الايئال

 في قلمه  ام(أعو 10 )ع. زالطفل في الحادث صيب أهناك، وتوفي ومستشفى جنين الحكومي لاقل ته. صابدى إلأقريال ما الفي 

 وفتحت تحقيقا  في الحادث.  الشرطال إلى المكانحضرال  ا.في ظاره أعوام( 7) س. صالطفلال و

   . حاالت الوفاة بسبب عدم اتخاذ احتياطات السالمة العامة3

برج  من على سقوطهإصابته بجروط ةطيرة اتيجال جراء  من محافظال غزة (عاما   39 )ع. مالمواطن توفي  2/4/2017بتاريخ  -

فتحت تحقيقا  إلى المكان والشرطال حضرال  ،الشفاءمستشفى  إلىتم اقله  يااال وتركيب أجازة الستشيت.األفغااي، أثناء عملال في ص

  .وأن السبب يعود إلى علم اتخاذ احتياطاال السشمال العامال، وما زالت التحقيقاال جاريال ،، ولم يتبين وجود  باال جنائيالفي الحادث

في بركال مياه  ماسقوطا بعل غرقا   من محافظال رفح(، أعوام 3 و)غ. أ (أعوام 3 )م. أتين الطفل تتوفي 17/4/2017بتاريخ   -

يتبين  ولم ،فتحت تحقيقا  في الحادثو الشرطالحضرال  .و يوسف النجارأبمستشفى  إلى ماتم اقلا .القرب من منزه العائلالبزراعيال 

 . إغشق البركال وعلموالسبب يعود إلى اإلهماه  ،وجود  باال جنائيال

، اتيجال سقوطه من  رفال جراء اصابته بجروط ةطيرة ملينال الخليلمن  ( ارين )أ. بالطفل  الرضيع 21/4/2017بتاريخ  -

 حضرال الشرطال إلى المكان وفتحت تحقيقا  في الحادث.الثشث.  سنواالبالطابق الثااي من يلي  قيقه ذو ال منزه العائلال

  السالح. االصابة نتيجة فوضى 4

ةشه  جار وقع بين مجموعال من الشبان بالقرب من  لقلم،بعيار ااري با عاما ( 26 ن. ك)اصيب الشاب  5/4/2017بتاريخ  -

 . وفتحت تحقيقا بالحادثالشرطال إلى المكان حضرال . حرم الجامعال العربيال األمريكيال جنوب  رق جنين

 أحكام اإلعدامتنفيذ . 5

 وهي على النحو التالي: في قطاع غزة. ايسانةشه  ار  إعلام أحكام 3تنفيذ  رصلال الايئال
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في مقر الجوازاال  ، وذلكمحافظال ةاايواس من (عاما   55 ع. مبحق المواطن ) تم تنفيذ حكاما باإلعلام  نقا   6/4/2017بتاريخ  -

ر ة النظر في حكم صلالتماس إعاد )المحكمال العليا( هيئه القضاء العسكريرفضت ن أ ، بعلدون مصادقال الرئيس ،بقطاع غزة

لمواد  طبقا   حتشه()اهالتخابر مع جاال أمنيال معاديال ب على ةلفيال اتاامه، وثبتت الحكم باإلعلام 19/2/2017بتاريخ  على درجتين

 .1979قااون العقوباال الثوري لسنال 

بقطاع في مقر الجوازاال  ،محافظال غزة من (عاما   32 أ. ش) المواطنبحق  تم تنفيذ حكاما باإلعلام  نقا   6/4/2017بتاريخ  - 

حكم اإلعلام الصادر عن محكمال أوه درجال وذلك  درجال( ي)ثاا هيئه القضاء العسكريأيلال أن ، بعل غزة دون مصادقال الرئيس

ال الثوري لسنمواد قااون العقوباال لطبقا   ،حتشه()اهالتخابر مع جاال أمنيال معاديال ب على ةلفيال اتاامه، 18/4/2016بتاريخ 

1979. 

بقطاع غزة  في مقر الجوازاال محافظال غزةمن  (عاما   42 و. أ) المواطنبحق  باإلعلام  نقا   تم تنفيذ حكما   6/4/2017بتاريخ  -

حكم اإلعلام الصادر عن محكمال أوه درجال وذلك بتاريخ  درجال( ي)ثاا هيئه القضاء العسكريأيلال أن  ، بعلدون مصادقال الرئيس

 .1979لمواد قااون العقوباال الثوري لسنال طبقا   حتشه()اهالتخابر مع جاال أمنيال معاديال ب على ةلفيال اتاامه، 19/2/2017

تتعلق بالتعذيب   كوى 36 تلقت الايئال ةشه الفترة التي يغطياا التقريرالمعاملة القاسية والمهينة.  –. التعذيب أثناء التوقيف 6

في قطاع غزة، وقل وردال الشكاوى في الضفال الغربيال على   كوى 21و في الضفال الغربيال  كوى 15وسوء المعاملال، مناا 

ضل جااز المخابراال العامال. أما في  اوى ك 5وى ضل جااز األمن الوقائي، ا ك 3 وى ضل جااز الشرطال،ا ك 7النحو التالي: 

 . اةلي كاوى ضل جااز األمن الل 3، وضل جااز الشرطال كوى  18 فقل وردال قطاع غزة

ويشمل هذا الحق اهعتقاه التعسفي واهعتقاه على ةلفيال سياسيال والتوقيف ثانياً: انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة 

 على ذمال المحافظين.

حول  تركزت شكوى 27 في الضفة الغربية تلقت الهيئة خالل الفترة التي يغطيها التقرير االحتجاز التعسفي وألسباب سياسية.
قد تلقت أما في قطاع غزة ف صحة إجراءات التوقيف، كون توقيف المشتكين كان إما ألسباب سياسية أو توقيفًا تعسفيًا.عدم 

 حول االنتهاك المذكور. شكوى 21 الهيئة خالل ذات الشهر
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فرج أ مواطنين على ذمة المحافظ، 3 جرى توقيف 2017 نيسانفخالل شهر  في مجال التوقيف على ذمة المحافظ،و  
 على النحو التالي: من تم توقيفهمو  التوقيف، الثالث رهنمنهم في حين بقي  2عن 

 ال االسم تاريخ التوقيف مكان التوقيف الجهة الموقوف على ذمتها مالحظات
 1 ) م. خ( 29/1/2017 األمن الوقائي محافظ اابلس مفرج عنه

 2 ص() ع.  12/4/2017 المخابراال العامال محافظ اابلس مفرج عنه

 3 ) م. م( 5/4/2017 األمن الوقائي محافظ اابلس لم يفرج عنه

 ثالثًا: االعتداء على األشخاص وعلى الممتلكات العامة والخاصة

مكتب  يملاال يزالب عنصرا   11 احولجااز األمن اللاةلي  اقتحمت قوة تابعه ظارا   11:30الساعال  عنلو 9/4/2017بتاريخ  -

منع عقل أي اجتماع يتعلق بايئال العمل وطلبوا  ،الميراال المراقباجااز تسجيل ك صادرواوبملينال غزة ن الشجئين ؤودائرة  

  .الوطني داةل المقر

 51()ب. أالمواطن على اةتطاف  نأقلم مجاولون بمشبس ملايال، وبسيارة من اوع اكسنت بيضاء اللو 15/4/2017بتاريخ  -

ن الرئاسال. ووفقا  إلفادة تقلم باا للايئال، فقل تلقى المواطن اسمه( يعمل في جااز أم، )فضل علم ذكر محافظال ةاايواسعاما  من 

ى مقر  رطال المباحث العامال التابعال لشرطال جه إلصباحا من رقم ةاص طلب منه التو 9:15الساعال  عنل المذكور اتصاه  

لغ جواله الخاص وبطاقال هويته ومب اؤيال وصادروةاايواس، وأجلسوه في المقعل الخلفي للسيارة والبسوه اظارة سوداء تحجب الر

ع غزة، ومن ى مكان مجاوه والتحقيق معه حوه أمور  خصيال واقله معلوماال لجااال ةارج قطا يقل، ومن ثم تم اقتياده إل 68

 .   17/4/2017، وطلبوا منه التوجه إلى جااز األمن اللاةلي بتاريخ ظارا   1:30راحه الساعال ا سطلقوثم أ

واطن الميحملون أسلحال ااريال، على اةتطاف  تسجيل أقلم مجاولون بسيارة من اوع فيراا ه تحمل لوحاال 19/4/2017بتاريخ  -

ل قياديي جباال النضاه الشعبي، واقتادوه إلى منطقال مجاولال وسط قطاع غزة، وعتلوا وهو أح محافظال غزة، عاما  من 61 ) م. أ(

 ،بقيود حليليال، ووضع كيس على الرأس، الضرب على باطن القلم )فلكه( وقاموا بالسب والشتمعليه من ةشه تقييل يليه وقلميه 
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بعل  6:00ه عنل الساعال ن السياسيال، وعلم ااتقاد الجااال الحاكمال في قطاع غزة، وأطلق سراحوطلبوا منه علم التلةل في الشؤو

 .لت التحقيقاال جاريالوما زا حضرال الشرطال إلى المكان وفتحت تحقيقا بالحادثال، العصر،

النار باتجاه مقر بعثال الصليب األحمر اللولي في الخليل، ما تسبب في ثقوب في الباب  أطلق مجاولون 19/4/2017بتاريخ  -

ا  في حضرال الشرطال إلى المكان وفتحت تحقيقاات متوقفال داةل مقر البعثال. الرئيسي، وكسر ألواط زجاج مركبال تابعال للبعثال ك

عرف ( ولم يتم التمناا النار، وهي تحمل لوحال صفراء )مشطوبال تطلقأاه تم التعرف على المركبال التي أ  الحادث، وعلمت الايئال 

 .على الفاعلين

بينه وبين علد من  حصلت مشادة كشميالفي ةيمال األسرى في اابلس،  )خ. ع( ةشه تواجل المواطن 27/4/2017بتاريخ  -

من الخيمال واصطحابه لمركز الشرطال ةوفا  من تفاقم  هام أفراد الشرطال بإةراج. وعلى أثر ذلك قلين وصلت لحل الشتائمالمتواج

عشم، وكان يتواجل في مكتب ملير الشرطال باحترام ولم يتعرض ألي إهاااال ن محتجزا  كما ااتشر في وسائل اإلالوضع، ولم يك

دقيقال حتى أمنت الشرطال له سيارة لنقله للبيت. وما تم معه كان حفاظا  على  40 احوجب الضيافال له. وبقي هناك واتقليم تم و

 سشمته وحياته فقط. 

 والرأي السياسي رابعاً: انتهاكات حرية الرأي والتعبير واإلعالم والتجمع السلمي

ى ةلفيال هلم للمواطنين في منطقال حي األمريكيال في  ماه قطاع غزة عل ا  فض جااز الشرطال تجمار 4/4/2017بتاريخ  -

لم تتلرج القوة األمنيال في استخلام القوة، بل بلأال بإطشق األعيرة  ،رض حكوميالسلطال األراضي أحل المنازه المقامال على أ

ال ومن ثم أعقبتاا المناداة بمكبرا ،الاألمنيراد القوى الناريال في الاواء بكثافال وأعقباا قيام المواطنين بإلقاء الحجارة على أف

أعلال الايئال تقرير تقصي حقائق  وحظر التجواه في المنطقال. ،الصوال من قبل الشرطال بضرورة دةوه المواطنين لمنازلام

من النتائج التي توصل له التقرير واطلع الايئال على مجموعال من  لير عام الشرطال الذي أكل على علدحوه األحلاث وسلمته لم

 .حلاثإجراءاال المساءلال التي اتخذتاا الشرطال عقب األ

عتاما  من ملايال الخليل، وقل أفادال واللته في  22م. ط( )المواطن  راد من جاتاز األمن الوقتائيأف أوقف 10/4/2017بتتاريخ  -

توقيفه على ةلفيال تعبيره عن رأيه على موقع التواصتتتل اهجتماعي "الفيستتتبوك"، وكذلك   تتتكوى تقلمت باا للايئال أن اجلاا تم

على ةلفيال ستتياستتيال، وأاه جرى توقيفه دون مذكرة توقيف صتتادرة من جااال اهةتصتتاص، كما أن اجلاا موقوف ستتابق للى 

 جااز األمن الوقائي على ةلفيال سياسيال.

بالضتتتتترب وقنابل الغاز على أفراد من  األمن الوطني في الخليلال الخاصتتتتتال وأفراد من الشتتتتترطاعتلى  18/4/2017بتاريخ  -

في  22/4/2017لحضتتتتتتور مؤتمر الخشفال، الذي عقل بتاريخ  اثناء تعليقام ملصتتتتتتقاال تلعو المواطنين حزب التحرير، وذلك

راج عنام هحقتتا ، وفي افس من قبتتل جاتتاز المختتابراال العتتامتتال، وجرى اإلفالحزب من أفراد  7متتلايتتال رام هللا، وقتتل تم اعتقتتاه 

 .23/4/2017، وأفرج عنام بتاريخ الحزبمن أفراد  3التاريخ قام جااز األمن الوقائي في دورا باعتقاه 
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الخليل على ةلفيال اشتتتتتره ملينال عاما  من  25 ث. أ()المواطن  لمخابراال العامال في الخليلجااز ا أوقف 24/3/2017بتاريخ  -

وجرى توقيفه في افس اليوم من  11/4/2017تماعي "الفيستتتتبوك" وقل تم اهفراج عنه بتاريخ آراء على موقع التواصتتتتل اهج

 قبل المباحث العامال في الخليل.

على أفراد من الكتلال اإلستتشميال،  الخليل يستتتقلون مركبتينأفراد من جااز المخابراال العامال في  اعتلى 25/4/2017بتاريخ  -

اتخابيال الخاصتتال بالكتلال اإلستتشميال في جامعال بولتكنيك فلستتطين، وذلك بعل ااتااء الكتلال و تتمام ومصتتادرة أغراض اللعايال اه

 .2اهسشميال من دعايتاا وةروجاا من الجامعال مقابل مبنى رقم 

 ا  عام 33 أ. ق()احتجزال المباحث العامال التابعال لشرطال ةاايواس المواطن  مساء   6:00الساعال  عنلو 25/4/2017بتاريخ  -

تم اإلفراج و ،بعل استلعائام له في وقت سابق جتماعينشرة عبر وسائل التواصل اهالةلفيال وذلك على  ،محافظال ةاايواس من

 في فضائيال األقصى، ومراسش   ا  إةباري ا  يذكر أن المواطن يعمل محرر ،دون مذكرة قبض صادرة عن النيابال العامال، عنه هحقا  

 إلذاعال صوال األقصى.

 31 )ن. أ(المواطن  الشيخ رضواناحتجزال المباحث العامال التابعال لشرطال  مساء   5:00الساعال  عنلو 25/4/2017بتاريخ  -

 ،جتماعيةلفيال اشرة عبر وسائل التواصل اهعلى غزة، واحالته الى المباحث العامال في الجوازاال، وذلك محافظال من  ا  عام

ن يذكر أ ،وذلك دون مذكرة قبض صادرة عن النيابال العامال ،عنه هحقا  وتم اإلفراج  ،وذلك بعل استلعائام له في وقت سابق

 لعربيا اهتحاد في اللوليال العشقاال لجنال رئيس واإلعشم، للصحافال الفلسطينيال الشبكال إدارة مجلس رئيسالمواطن يعمل 

  .غزة قطاعب والمحررين األسرى مفوضيال في اإلعشم هؤومس مصر، – للصحافال

 31 ح. م()المواطن  الشيخ رضواناحتجزال المباحث العامال التابعال لشرطال  مساء   5:00الساعال  وعنل 25/4/2017بتاريخ  -

ل وذلك بع ،جتماعيعلى ةلفيال اشرة عبر وسائل التواصل اهلمباحث العامال في الجوازاال، واحالته ل غزة،محافظال  من ا  عام

ل يذكر أن المواطن يعم ،وذلك دون مذكرة قبض صادرة عن النيابال العامال ،وتم اإلفراج عنه هحقا   ،استلعائام له في وقت سابق

 Front Lineللى  اسان والسشم اإلاسااي، يتابع توثيق جرائم اهحتشه في قطاع غزةفي مجاه حقوق اإل ا  واا ط ا  فياصح
Defenders للى  مكتب غزةل ا  مليروmagic MEDIA .  

من  ا  عام 56 ) ع. أ(المواطن  في قطاع غزة احتجزال جااز األمن اللاةلي ظارا   2:00الساعال  عنلو 26/4/2017بتاريخ  -

لعائام بعل است ،جتماعيوذلك أثناء تواجله في أحل المقاهي على ةلفيال اشرة عبر وسائل التواصل اه ،محافظال  ماه قطاع غزة

له تام  تووجا ،27/4/2017وتم اإلفراج عنه بتاريخ  ،وذلك دون مذكرة قبض صادرة عن النيابال العامال ،له في وقت سابق

يعمل ويذكر أن المواطن كاتبا  ،توقيعه على تعال بعلم اشر اإل اعاال ، وقل تمبالتحريض والقلط واشر اإل اعاال ضل الحكومال

 .ملرسا  

https://www.facebook.com/pages/Front-Line-Defenders/192985054045503?ref=br_rs
https://www.facebook.com/pages/Front-Line-Defenders/192985054045503?ref=br_rs
https://www.facebook.com/majicmedia/?ref=br_rs
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من  ا  عام 25 )ش. أ( المواطن في قطاع غزة جااز األمن اللاةلي احتجز ظارا   2:00الستتتتتاعال  عنلو 26/4/2017بتاريخ  -

وذلك دون مذكرة  ،جتماعيعلى ةلفيال اشترة عبر وسائل التواصل اه ،أثناء تواجله في أحل المقاهي محافظال  تماه قطاع غزة

له تام بالتحريض والقلط واشتتتتتتر  توجاقل و ،27/4/2017تم اإلفراج عنه بتاريخ قتل و ،قبض صتتتتتتادرة عن النيتابتال العتامتال

  .توقيعه على تعال بعلم اشر اإل اعاالتم و ،اإل اعاال ضل الحكومال

المواطن  في قطاع غزة الرماهالمباحث العامال التابعال لشرطال  جااز احتجز مساء   6:00الساعال عنل و 28/4/2017بتاريخ  -

 ،ماعيجتعلى ةلفيال اشرة عبر وسائل التواصل اهحالته إلى المباحث العامال في الجوازاال، وأ غزة،محافظال  من ا  عام 28 م. ظ()

 ،وذلك دون مذكرة قبض صادرة عن النيابال العامال ،29/4/2017بتاريخ تم اإلفراج عنه قل و ،بعل استلعائام له في وقت سابق

 إلحلى وكاهال األاباء. ا  فياصح ا  مصوريذكر أن المواطن يعمل 

من  ا  عام 24 )ع. ب(المواطن  في قطاع غزة احتجز جااز األمن اللاةلي مساء   7:00الساعال  عنلو 28/4/2017بتاريخ  -

قبض لألمن اللاةلي وألقى ال الجيب تابع ته سيارةستوقفا ،أثناء مروره في  ارع الفخورة  ماه القطاع ،محافظال  ماه قطاع غزة

صادرة  دون مذكرة قبض ،جتماعي واللعوة لحراك  عبي في مخيم جبالياوذلك على ةلفيال اشرة عبر وسائل التواصل اه ،عليه

بالحضور لمقر األمن اللاةلي  ا  وتسليمه بشغ ،ومصادرة هاتفه النقاه ،29/4/2017وتم اإلفراج عنه بتاريخ  ،النيابال العامالعن 

 .1/5/2017بتاريخ 

 خامساً: انتهاك الحق في الحريات األكاديمية واالنشطة الطالبية:

افاد والله في  كوى تقلم باا ملينال دورا، ومن  ع()م. المواطن  راد من جااز األمن الوقائيأف أوقف 15/4/2017بتاريخ  -

 للايئال أن اجله طالب في جامعال بولتكنيك فلسطين.

أفاد المواطن أاه طالب في جامعال بولتكنيك )م. أ( والمواطن  من جااز المخابراال العامال أفراد أوقف 26/3/2017بتاريخ  -

 فلسطين، وأن توقيفه كان على ةلفيال اشاطه الطشبي.

 :: االستيالء على ممتلكات المواطنين بدون حكم قضائياً سادس

وذاكرة،  DJال وسماع  PCجااز حاسوب محموه وجااز حاسوب أفراد من جااز المخابراال العامال صادر 9/2/2017بتاريخ  -

، وذلك بعل )ط. ش(وعلد من الكتب وأو حال بلون أبيض وأسود دون تحرير محضر ضبط حسب األصوه، تعود للمواطن 

 فلسطين. كتفتيش منزله، الذي هو عبارة سكن طلبال مع العلم أن المواطن أحل طشب جامعال بوليتكني
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بتامال المشاركال في عمليال واد  ملينال الخليلمن  ) م. ع( المواطن قواال اهحتشه اإلسرائيلي اعتقلت 9/12/2002خ بتاري -

دينار  9200ااز المخابراال العامال في اابلس بمصادرة مبلغ قام ج 13/6/2015مؤبل، بتاريخ  13النصارى وحكم عليه بالسجن 

م.  ) قيق  )ر. ع(بحجال أن المبلغ محوه من قطاع غزه، وقل أفاد المواطن  )ر. ع(و قيقه  م. ع()أرداي تعود ملكيتاا للمواطن 

قه المعتقل للى اهحتشه ولشقيقام ببيع قطعال أرض تعود ملكيتاا له  24/5/2015في  كوى تقلم باا للايئال أاه بتاريخ  ع(

ألف دينار وذلك من أجل  راء قطعال أرض أةرى بالف اهستثمار في منطقال اابلس، إه أاه بتاريخ  12سرائيلي بمبلغ اإل

قام أفراد من جااز المخابراال العامال في اابلس باعتقاه محاميه ومصادرة المبلغ المذكور أعشه منه، وعلى الرغم  13/6/2015

 لمواطن لمقر المخابراال العامال في اابلس ورام هلل والخليل إه أاه لم يتلقى ردا  إيجابيا  لغايال اآلن.من مراجعال ا

من سعير ومصادرة هاتفه النقاه وقل أفرج عنه أ. ش( )المواطن  لمخابراال العامال في الخليلجااز اأوقف  8/4/2017بتاريخ  -

 .12/4/2017بتاريخ 

 التنقل والسفر: انتهاك الحق في سابعاً 

من ملايال الخليل من السفر عبر جسر الشيخ  ف. م()المواطن  ز المخابراال العامال في أريحاجاا منع 11/3/2017بتاريخ  -

حسين وذلك لكواه من أاصار حزب التحرير، وعلى ةلفيال سياسيال مع العلم أن المواطن ه يحمل أي سجل جنائي وليس ممنوعا  

 ضائيال.من السفر من قبل أي جاال ق

مقيم في جنوب إفريقيا،  ا  عام 58 ع. د() للمواطن وزارة اللاةليال برام هللا إصلار جواز سفر ترفض 18/4/2017بتاريخ  -

اه ااه لم يصلر  2016 لعام 10 بشار وذلك اسبيرغ جوها في الفلسطينيال السفارة مكتب عبر الجواز لتجليل بطلب تقلموقل 

 . حتى تاريخهالجواز 

 : التأخير والمماطلة في تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية ثامناً 

في الضفال  اثنتانفي قطاع غزة و واحلةى حوه علم تنفيذ قراراال المحاكم، او ك 3 ،2017 نيسانتلقت الايئال ةشه  ار 

 وهي على النحو التالي:الغربيال، 

سعير، وبتاريخ بللة عاما  من  26 ل. ش() المواطن لمخابراال العامال في الخليلجااز ا أوقف 11/4/2017بتاريخ  -

قررال محكمال صلح حلحوه اةشء سبيله إه أن جااز المخابراال العامال لم ينفذ قرار المحكمال، وبتاريخ  12/4/2017

قررال محكمال صلح حلحوه للمرة الثاايال اةشء سبيله إه أن جااز المخابراال لم ينفذ القرار إه بتاريخ  17/4/2017

18/4/2017. 

محافظال ب عاما  من ملايال الظاهريال 24م. خ( )المواطن  لمخابراال العامال في الخليلجااز ا أوقف 19/4/2017خ بتاري -

قررال محكمال صلح دورا اإلفراج عنه بكفالال، إه أن جااز المخابراال العامال في الخليل لم ينفذ  23/4/2017الخليل، وبتاريخ 

 .25/4/2017قرار المحكمال إه بتاريخ 
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 الهيئــة المستقلــة لحقــوق اإلنســان

 فلسطين -"ديوان المظالم"

 
ومن ثم تحويله لجااز المخابراال للى جااز األمن اللاةلي في قطاع غزة  13/2/2017تم توقيفه بتاريخ  ) م. ق( المواطن  -

صلر قرار عن المحكمال  19/4/2017بتاريخ وباهاتماء للجماعاال السلفيال بغزة. بالتواصل مع رام هللا على ةلفيال اتاامه 

 .بقطاع غزة قرار بإةشء سبيله بكفالال، إه أن الجااز لم يلتزم بتنفيذ القرار الالعسكريال اللائم

لوقائي على ذمال محافظ اابلس، للى جااز األمن ا 29/1/2017من ملينال اابلس والموقوف منذ تاريخ  م. خ()المواطن  -

يوم ويطالب بتنفيذ  45المحافظ لملة للى الوقائي على ذمال  29/1/2017فراج عنه حيث ااه محتجز منذ يطالب المواطن باإل

 .. )أفرج عنه(ةشء سبيلهإب 19/3/2017قرار محكمال الصلح الصادر بتاريخ 

حيث أاه اهفراج عنه  يطالب، 5/4/2017من ملينال اابلس والموقوف للى جااز األمن الوقائي منذ  ) م. س(المواطن  -

 من التام تهبتنفيذ قرار المحكمال القاضي ببراءيطالب وقائي ومن المن قبل األ 5/4/2017المحافظ منذ  محتجز على ذمال

قرار صدرت خالل الشهور  11أضف إلى ذلك هناك  .من محكمال صلح اابلس 20/4/2017والصادر بتاريخ  ،الموجاال اليه

 والسنوات السابقة ما زالت دون تنفيذ. 

  االنسان الفلسطيني في مجال السياسات العامة والعملية التشريعية: ق: رصد الهيئة لالنتهاكات الواقعة على حقوثامناً 

، على 2017 ار ايسان رصلال الايئال السياساال والتشريعاال المتعلقال بحقوق اإلاسان الصادرة عن دولال فلسطين ةشه 

 النحو التالي:

 ة يقرارات الحكوموال القوانين أوالً:

 .الجليل والتعليم التربيال بقااون قرار على ،الرئيس الصادقم 9/4/2017 بتاريخ الايئال رصلال القوانين:

اهتفاقيال بالمصادقال على 18/4/2017 بتاريخ رصلال الايئال قيام مجلس الوزراء في جلسته المنعقلة القرارات الحكومية:

تشكيل وزراء ال مجلس قرار ورصلال كما .الموقعال لتنفيذ مشروع البيومترك الخاص بجواز السفر الفلسطيني وبطاقال الاويال

 .لجنال وزاريال برئاسال وزارة العمل لمتابعال ملف العماه الفلسطينيين داةل الخط األةضر


