الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان
ديوان المظالم
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التقرير الشهري حول االنتهاكات الواقعة على حقوق اإلنسان والحريات
في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية تشرين ثاني 3102
يبين هذا التقرير أبرز االنتهاكات التي رصدتها الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان "ديوان المظالم" خالل شهر تشرين
ثاني للعام  ،3102والتي وقعت في فلسطين .وقد خلصت الهيئة من مجمل ما رصدته من انتهاكات إلى النتائج
التالية:
 رصدت الهيئة خالل الفترة التي يغطيها التقرير  7حاالت وفاة تركزت  6منها في الضفة الغربية وحالة واحدة
في قطاع غزة .توزعت على النحو التالي 5 :حاالت وفاة وقعت نتيجة عدم اتخاذ احتياطات السالمة العامة4 ،
منها وقعت في الضفة الغربية وحالة واحدة في قطاع غزة .حالة وفاة واحدة وقعت نتيجة الشجارات العائلية في
الضفة الغربية .حالة وفاة واحدة وقعت في ظروف غامضة في الضفة الغربية.
 وثقت الهيئة قراري حكم باإلعدام في قطاع غزة أحدهما أكدت عليه محكمة االستئناف واألخر صدر غيابيا.
 تلقت الهيئة  23شكوى تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة أثناء االحتجاز  6منها في الضفة الغربية و  23في
قطاع غزة ،توزعت الشكاوى في الضفة الغربية على جهاز الشرطة  5شكاوى ،وشكوى واحدة على جهاز
األمن الوقائي .أما في قطاع غزة فتوزعت على جهاز الشرطة  34شكوى و  3شكاوى على جهاز األمن
الداخلي.
 تلقت الهيئة  011شكوى حول انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة 27 .شكوى في الضفة الغربية و62
شكوى في قطاع غزة.
 وثقت الهيئة وقوع  3حاالت اعتداء على حرية الرأي والتعبير واإلعالم والتجمع السلمي  4حاالت في الضفة
الغربية و 4حاالت في قطاع غزة.
 وثقت الهيئة وقوع  5حاالت اعتداء على األشخاص والممتلكات العامة والخاصة  2حاالت في الضفة
الغربية.حالتان في قطاع غزة.
 تلقت الهيئة  3شكاوى حول انتهاكات حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة خاصة في الحق في العمل ومواءمة
األماكن العامة.
 تلقت الهيئة  7شكاوى حول االستيالء على أموال المواطنين دون حكم قضائي كانت جميعها في الضفة الغربية.
 تلقت الهيئة شكوى واحدة حول عدم تنفيذ قرارات المحاكم إضافة إلى عدم تنفيذ  06حكما صدرت في أوقات
سابقة.
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تفاصيل االنتهاكات:
أوالا :انتهاكات الحق في الحياة والسالمة الشخصية.
رصدت الهيئة خالل الفترة التي يغطيها التقرير  7حاالت وفاة تركزت  6منها في الضفة الغربية وحالة واحدة في
قطاع غزة .توزعت على النحو التالي 5 :حاالت وفاة وقعت نتيجة عدم اتخاذ احتياطات السالمة العامة 4 ،منها
وقعت في الضفة الغربية وحالة واحدة في قطاع غزة .حالة وفاة واحدة وقعت نتيجة الشجارات العائلية في الضفة
الغربية .حالة وفاة واحدة وقعت في ظروف غامضة في الضفة الغربية.
 .0حاالت الوفاة بسبب عدم اتخاذ احتياطات السالمة العامة:
 بتاريخ  3102/00/01توفي الطفل ريان أيمن الدغمة  3أعوام من بلدة عبسان الجديدة في محافظة خانيونسمتأث اًر بإصابته الناجمة عن سقوط باب حديدي عليه أثناء عودته إلى منزله .ووفقاً لمعلومات الهيئة فإن الطفل
قد أصيب خالل عودته من المدرسة حيث كان يلهو قرب مزرعة ألحد الجيران ،وقد تم نقل الطفل إلى
المستشفى حيث أعلن عن وفاته ،وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً لمعرفة مالبسات الحادث.
 بتاريخ  3102/00/01توفي الطفل عبد الرحمن رباح محمد الحيح عام ونصف من بلدة صوريف بمحافظةالخليل ،جراء غرقه في برميل ماء بعمق نصف متر أمام منزل عائلته ،ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد حضرت
الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.
 بتاريخ  3102/00/01توفي المواطن جورج جمال عودة قراعة  30عام ا من مدينة بيت لحم جراء إصابتهبجروح نتيجة سقوطه من شرفة منزله بالطابق الرابع في شارع المهد ،وتم نقله الى مستشفى هداسا لتلقي العالج
إال أنه فارق الحياة ،ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث ،وقررت
النيابة العامة تشريح الجثة للوقوف على حقيقة سبب الوفاة ،واستناداً للنيابة العامة في بيت لحم فان الوفاة
نجمت عن عدم توفر وسائل الحماية الالزمة.
 بتاريخ  3102/00/32توفي المواطن محمود عبد اهلل سعيد سالمة  22عاما من بلدة بديا بمحافظة سلفيتجراء اختناقه بانهيار الرمال عليه في مكان عمله ،ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد توفي المواطن بعد عمله حفرة في
ودفن داخلها .وقد حضرت الشرطة إلى
كومة الرمال الطينية ،وأثناء تواجده في الحفرة انهارت الكومة عليه ُ

المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث ،وتبين أن الحادث وقع نتيجة عدم اتخاذ احتياطات السالمة العامة.

 بتاريخ  3102/00/32توفي المواطن داوود ياسين الجمل  46عام ا من مدينة الخليل ،جراء اختناقه نتيجةغرقه في بركة مياه أحد مصانع الحجر في المنطقة الصناعية في مدينة الخليل .ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد
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حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث ،وتم تحويل الملف للنيابة العامة في المدينة والتي
بدورها طلبت تشريح الجثة ،وتبين عدم وجود أي شبهة جنائية.
 .3حاالت الوفاة في شجارات عائلية .بتاريخ  3102/00/2توفي المواطن بالل طالل محمد ادعيس  35عاما من
مدينة الخليل ،جراء إصابته بعدة طعنات بواسطة مفك من قبل أحد أقربائه خالل شجار عائلي ،ووفقاً للمعلومات
المتوفرة لدى الهيئة فقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث ،كما أجرت النيابة العامة تحقيقاً في
الحادث .تم إلقاء القبض على المتهم وتحويله إلى المرجع القضائي المختص.
 .2حاالت الوفاة ظروف غامضة .بتاريخ  3102/01/20توفي المواطن محمد عطية عزام  03عام ا من بلدة عتيل
بمحافظة طولكرم ،جراء إصابته بجروح إثر سقوطه عن سطح حاووز مياه قرب منزل ذويه .ووفقاً لمعلومات الهيئة
فقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث .وقد تم نقل جثمان المواطن المذكور إلى مستشفى ثابت
ثابت الحكومي في مدينة طولكرم .وقد باشرت النيابة العامة التحقيق للوقوف على األسباب الحقيقة للوفاة.
 .4الحكم باإلعدام
 بتاريخ  3102/00/03أصدرت محكمة االستئناف بغزة ق ار اًر بتأييد حكم اإلعدام الصادر بحق المواطن (ر.ع.أ) 21عاماً من مدينة دير البلح في محافظة الوسطى .وكانت محكمة بداية خانيونس قد أصدرت بتاريخ
 3112/3/32حكماً باإلعدام بحق المواطن المذكور بعد إدانته بتهمة القتل قصداً خالفاً ألحكام قانون العقوبات
الفلسطيني لسنة  ،0122وبتاريخ  3111/00/01تم تأييد الحكم من قبل محكمة االستئناف بغزة للمرة األولى،
وبتاريخ  3100/2/3أصدرت محكمة النقض بغزة حكماً بنقض الحكم المطعون فيه ،واعادة القضية إلى محكمة
االستئناف لالستماع إلى بيانات الطاعن حسب األصول ،وبتاريخ  3102/00/03أصدرت محكمة االستئناف
قرارها المشار إليه بتأييد الحكم المستأنف للمرة الثانية.
 بتاريخ  3102/00/02أصدرت محكمة بداية غزة حكماً غيابياً باإلعدام بحق المواطن (أ .د)  32عاماً من حيالزيتون بمدينة غزة ،بعد أدانته بتهمة القتل خالفاً ألحكام القانون الفلسطيني لسنة  .0122هذا الحكم خاضع
لالستئناف وفقاً ألحكام القانون.
 .5التعذيب أثناء التوقيف – المعاملة القاسية والمهينة .تلقت الهيئة خالل الفترة التي يغطيها التقرير  23شكوى
تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة منها  6شكاوى في الضفة الغربية و  04شكوى في قطاع غزة ،وقد توزعت
الشكاوى في الضفة الغربية على النحو التالي 5 :ضد جهاز الشرطة وشكوى واحدة ضد جهاز األمن الوقائي .أما
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في قطاع غزة فقد تلقت الهيئة  23شكوى ُسجلت  34منها ضد جهاز الشرطة و  3شكاوى ضد جهاز األمن

الداخلي .وقد تركزت إدعاءات التعذيب حول الشبح واللكم والضرب إلى جانب سوء المعاملة.

ثاني ا :انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة ويشمل هذا الحق االعتقال التعسفي واالعتقال على خلفية سياسية.
فخالل شهر تشرين ثاني تلقت الهيئة في الضفة الغربية  27شكوى تركزت حول عدم صحة إجراءات
التوقيف ،كون توقيف المشتكين كان إما ألسباب سياسية أو توقيفاً تعسفياً .وفي قطاع غزة تلقت الهيئة خالل
ذات الشهر  62شكوى يدعي المواطنون من خاللها انتهاك الحق في ضمانات المحاكم العادلة "عدم صحة
إجراءات التوقيف ،وعدم الفصل بين السجناء ،واالعتقال على خلفية سياسية".
ثالثا :انتهاكات حرية الرأي والتعبير واإلعالم والتجمع السلمي.
 منذ تاريخ  3102/00/01 -2قام جهاز األمن الداخلي وجهاز المباحث العامة في قطاع غزة باستدعاء واحتجازالعشرات من المواطنين (األسماء محفوظة لدى الهيئة) من سكان محافظات قطاع غزة ،على خلفية انتماءاتهم
السياسية ،وحسب إفادة بعضهم للهيئة أنه قد تم احتجازهم داخل مقار تلك األجهزة ،وتم التحقيق معهم حول
نشاطهم في حركة فتح وحركة "تمرد" ،وحول التحضيرات المتعلقة بإحياء ذكرى رحيل الرئيس ياسر عرفات وتم
إجبارهم على التوقيع على تعهد مفاده "عدم المشاركة في أية أنشطة لحركة فتح ،أو التحريض ضد الحكومة بغزة،
أو االشتراك في أنشطة معادية ،وعدم التجمهر أو الخروج بمظاهرات ضد الحكومة" ،قبل أن يتم إخالء سبيلهم
في وقت الحق.
 بتاريخ  3102/00/01تم توقيف الصحافي جورج كارلوس خضر قنواتي  31عاماً من بيت لحم ،من قبلل شلرطةبيت لحم على خلفية عمله الصحافي وبرنامجه االسبوعي على راديو بيت لحم  3111بعنوان عمار يا بللد ،حيلث
تقدم مدير شرطة بيت لحم بشكوى بحقله للدى النيابلة العاملة ،حيلث تعلرض للضلرب والمعامللة القاسلية هلو ووالدتله
أثناء اعتقاله وقد أفرج عنه في اليوم التالي بتاريخ  00/00وما زالت الدعوى المقدمة بحقه منظورة أمام القضاء.
 بتاريخ  3102/00/03قامت قوة من أفراد األجهزة األمنية بغزة (جهاز األمن الداخلي وجهاز المباحث العامة)بفض االعتصام السلمي الذي تنظمه أسبوعياً العديد من المؤسسات واألطر النسائية واالتحاد العام للمرأة
الفلسطينية ،للمطالبة بإنهاء االنقسام وتحقيق المصالحة الوطنية .ووفقاً إلفادة قدمت للهيئة من قبل السيدة اكتمال
حمد عضو االتحاد العام للمرأة الفلسطينية ،أنه وأثناء االستعداد لالعتصام من قبل المشاركات طلب أحد أفراد
األمن منهن عدم االستمرار في االعتصام بسبب حالة طوارئ ،وخالل ذلك قام أفراد من أجهزة األمن بمنع
المشاركات من التجمع وتم إلغاء الفعالية .ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فإن األجهزة األمنية قامت في
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اليوم السابق للتجمع بإبالغ جميع سائقي الحافالت العامة في مختلف مدن قطاع غزة بعدم نقل النساء
لالعتصام األسبوعي في مدينة غزة.
 بتاريخ  3102/00/02تعرض مصور فضائية قناة العربية شعبان محمود ميمة  01عاماً من سكان حي الشيخرضوان بمدينة غزة لالختطاف من منزله تحت تهديد السالح ،ووفقاً إلفادة المذكور للهيئة أنه تم نقله بسيارة من
قبل مجهولين ،وتم إرغامه على االتصال مع عائلته إلحضار المفاتيح المتعلقة ب"كراج " سيارة البث الخارجي
التابعة للقناة ،وتم اقتياده بعد وضع قناع على رأسه إلى مكان السيارة وتم االستيالء عليها ،ومن ثم أطلقوا سراحه
في شارع الجالء بغزة .وقام المذكور بتقديم شكوى بالحادثة لدى مركز شرطة الشيخ رضوان بغزة ،وقد حضرت
الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث .يشار إلى أن المكتب اإلعالمي لو ازرة الداخلية قد أصدر بياناً
أدان فيه الحادث.
 بتاريخ  3102/00/02تلقت الهيئة شكوى من الصحافي سامي سعيد عبد الساعي ويعمل مراسالً لتلفزيون وطن،أفاد فيها قيام جهاز األمن الوقائي في مدينة طولكرم باستدعائه بتاريخ  ،3102/00/03واحتجازه في مقر جهاز
في المدينة بزنزانة انفرادية لساعات متفرقة حتى ساعة متأخرة من الليل ،وقد جرى التحقيق معه حول عمله
الصحافي في تلفزيون وطن ،وتم اإلفراج عنه بعد ذلك.
 بتاريخ  3102/00/01استدعت النيابة العامة في بيت لحم الصحافي إياد نمر عبد القادر مغربي من مدينلة بيلتلحم ويعمل في وكالة أنباء (االسوشيتد برس  ،)APوذلك من خالل مذكرة أرسلت له من قبل شرطة محافظة بيت
لحللم للحضللور للنيابللة وذلللك علللى خلفيللة تقللديم شللكوى بحقلله مللن قبللل محللافظ بيللت لحللم بسللبب مللا ورد علللى موقللع
التواصل االجتماعي الفيس بوك الخاص به ،ومازالت الشكوى منظورة أمام النيابة العامة.
 بتاريخ  3102/00/21قام أفراد من جهاز الشرطة "المباحث العامة" بتفريق تجمع سلمي نظمه عشراتالمواطنين في حديقة الجندي المجهول وسط مدينة غزة ،وذلك احتجاجاً على مخطط "برافر" لتهويد النقب .ووفقاً
إلفادة عدد من المشاركين للهيئة أنه تم احتجاز أربعة منهم وهم :أحمد العديني ،رامي محسن ،أحمد الغلبان
وأحمد أبو وردة .وقد تم احتجازهم في مقر المباحث العامة في الجوازات ،وتم التحقيق معهم حول تنظيم
االعتصام ،وتم االعتداء عليهم بالضرب ،وتعرضوا للمعاملة المهينة ،وتم إخالء سبيلهم مساء اليوم ذاته ،في حين
تم استدعاء المواطن إبراهيم الطالع لدى جهاز األمن الداخلي ،تم احتجازه والتحقيق معه حول الفعالية قبل أن
يتم إخالء سبيله في اليوم ذاته .ووفقاً إلفادة عدد من المشاركين للهيئة فقد تقدموا في وقت سابق بإشعار إلى
مدير عام الشرطة حسب األصول ،تم إبالغهم بعدم موافقة الشرطة على تنظيم االعتصام ،دون إبداء أية أسباب.
رابعا :االعتداء على األشخاص والممتلكات العامة والخاصة.
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 بتاريخ  3102/00/3أطلق مجهولون عيارات نارية باتجاه المواطن سامي هشام الرخ  02سنة من مخيم جنينما أدى إلى إصابته في قدميه ،وقد نقل المواطن إلى مستشفى جنين الحكومي لتلقي العالج .ووفقاً لمعلومات
الهيئة فقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث .يشار إلى إن والد المواطن سامي المذكور
هو العقيد هشام الرخ في جهاز األمن الوقائي والذي قتل العام الماضي في مدينة جنين.
 بتاريخ  3102/00/00تعرض المحامي عالء نافذ أبو شمالة  31عاماً من مدينة رفح لالعتداء بإطالق النارنحوه وهو يقود سيارته .ووفقاً إلفادة المذكور أنه وأثناء قيادته للسيارة ومروره بالقرب من مقر شرطة حي تل
السلطان غرب المدينة أطلق مجهوالن يستقالن دراجة نارية النار نحوه حيث أصيبت سيارته بأضرار مادية في
حين لم يصب هو بأي أذى ،وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.
 بتاريخ  3102/00/00أطلق مجهولون عيارات نارية باتجاه المواطن عميد هواش من مدينة نابلس ما أدى إلىإصابته بعيار ناري في الرأس وصفت حالته بالخطيرة .ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فقد قام ثالثة
مسلحين كانوا يستقلون سيارة مدنية بعد منتصف الليل وبعد مشاجرة كالمية بينهما وبين المواطن المذكور ،حيث
قام أحد المسلحين بإطالق النار على المواطن المذكور من مسدس ،وقد تم نقله إلى المستشفى لتلقي العالج،
وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث وتم إلقاء القبض على الفاعلين وتتحويلهم إلى
الجهات القضائية المختصة إلجراء المقتضى القانوني.
 بتاريخ  3102/00/00تنكر أحد المواطنين بزي محام وتمكن من الدخول إلى قاعة محكمة نابلس وبحوزتهمسدس وقام بإطالق النار على المتهم محمد حفناوي أثناء وجوده داخل قاعة المحكمة .ووفقاً للمعلومات
المتوفرة لدى الهيئة فقد قام المواطن بإطالق أربع رصاصات من مسدسه باتجاه المتهم أثناء وجوده داخل قفص
االتهام ،ما أدى إلى إصابته إصابة طفيفة وعلى أثرها تم نقله إلى المستشفى لتلقي العالج .وقد ألقت الشرطة
المتواجدة في المكان القبض على مطلق النار واحالته إلى النيابة العامة إلجراء المقتضى القانوني بحقه.
 بتاريخ  3102/00/01أطلق مجهولون عيارات نارية صوب سيارة عضو المجلس الثوري لحركة فتح سفيان أبوزايدة في مدينة رام اهلل ،ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد أكدت مصادر في الشرطة الفلسطينية أن إطالق النار وقع
صباح يوم الثالثاء الموافق  3102/00/01من قبل مجهولين دون أن تتسبب الحادثة بأي أضرار جسدية ،وقد
حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث للوصول إلى الفاعلين.
 بتاريخ  3102/00/32تم إلقاء قنبلة يدوية "صوتية" أمام مقر فرع جامعة القدس المفتوحة الواقع شمال مدينةغزة ،ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فإن الحادث وقع أثناء محاولة عدد من طالب الجامعة ينتمون إلى
جبهة العمل التقدمي االعتداء على مسئول العالقات العامة بالجامعة ،ما أدى إلى تدخل عدد من طالب حركة
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الشبيبة والموظفين حيث تم إخراجهم من الجامعة وعلى إثر ذلك قام أحد الطالب من جبهة العمل بإلقاء قنبلة
الصوت التي استقرت في "كونتينر" لشرطة الجامعة لم تسفر عن إصابات.
خامس ا :انتهاك حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة .تلقت الهيئة خالل الفترة التي يغطيها التقرير  3شكاوى حول
انتهاكات حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة كانت معظمها حول الحق في العمل ومواءمة األماكن العامة وغيرها من
الخدمات الصحية والضمان االجتماعي والحقوق الواردة في قانون المعوقين والقانون األساسي الفلسطيني .ترى الهيئة
ضرورة التزام الجهات الرسمية بما نص عليه القانون في عمليات التوظيف وخصوصاً النسبة المقررة في القانون وهي
 ،%2والبدء في عملية مواءمة األماكن العامة لألشخاص ذوي اإلعاقة والعمل على تطبيق القانون بشأن الخدمات
االجتماعية للمعاقين.
سادس ا :انتهاك الحق في التنقل والسفر .بتاريخ  3102/00/02منع أفراد الشرطة على حاجز الجمارك بالقرب من
معبر بيت حانون المواطنة آمال توفيق حمد  20عاماً ،من بيت حانون في محافظة شمال غزة عضو اللجنة المركزية
لحركة فتح ،من السفر إلى مدينة رام اهلل لحضور اجتماعات اللجنة المركزية ،وقد أفادت حمد للهيئة أنه لدى وصولها
إلى حاجز الجمارك بالقرب من معبر بيت حانون طلب منها أفراد الشرطة االنتظار وبعد مرور حوالي نصف الساعة
تم إبالغها بأنها ممنوعة من السفر ألسباب سياسية .ويذكر أن المواطنة المذكورة قد تكرر منعها بنفس الطريقة
وعلى ذات الخلفية مرات عدة.
سابع ا :اإلستيالء على أموال المواطنين دون حكم قضائي.
 .0بتاريخ  3102/00/2تلقت الهيئة شكوى من المواطنة صبحة يوسف صالح والدة المواطن زكريا إسماعيل
صالح من مدينة الخليل أفادت فيها بأن جهاز األمن الوقائي في المدينة أوقف نجلها بتاريخ
 ،3102/00/3وصادر جهاز الب توب ومجموعة أقراص مدمجة وذاكرة (فالشة عدد  ،)0ورغم اإلفراج
عنه في وقت الحق ،إال أنه لم يتم إعادة المصادرات له حتى تاريخه رغم تدخل الهيئة في ذلك.
 .3بتاريخ  3102/00/00تلقت الهيئة شكوى من المواطنة إسراء خضر أحمد غنيمات من مدينة الخليل
أفادت فيها بأنها تعمل معدة برامج وباحثة لدى شركة "سما لينك" لإلنتاج الفني والتي تتبع لفضائية القدس،
وقد تم تحويل مبلغ مالي لها وقيمته  0211دوالر كراتب لدى شركة عابدين للصرافة في الخليل ،غير أن
األخير رفض تسليمها المبلغ ،واخبرها بأنه عليها مراجعة الدائرة االقتصادية في جهاز األمن الوقائي ،ولم
يتم إعادة المبلغ لها لغاية اآلن بالرغم من مخاطبة جهاز األمن الوقائي بذلك.
 .2بتاريخ  3102/00/02تلقت الهيئة شكوى من المواطن عنان محمد البكري من مدينة الخليل أفاد فيها بأن
جهاز األمن الوقائي في مدينة الخليل قام بتوقيفه بتاريخ  3102/01/2ومصادرة جهاز كمبيوتر وجهاز
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الب توب ،وقد تم اإلفراج عن المواطن الحقاً ،غير أن الجهاز أبقى على المصادرات ولم يسلمها له حتى
تاريخه رغم مخاطبة الهيئة بذلك.
 .0بتاريخ  3102/00/02تلقت الهيئة شكوى من المواطن بهاء نصر إسماعيل أبو صبحه أفاد فيها بأن
جهاز األمن الوقائي في مدينة الخليل أوقفه بتاريخ  3102/01/1وصادر جهاز كمبيوتر عدد  3وشهادة
 A+لصيانة الكمبيوتر وبطاقته الجامعية ومعدات صيانة وأجهزة إلكترونية لصيانة الحاسوب وكتب
خاصة عدد  0وحقيبة أوراق خاصة وأوراق جامعية وهاتف محمول ،ورغم اإلفراج عن المواطن المذكور
في وقت الحق إال أن المصادرات لم تسلم له رغم مخاطبة الهيئة بذلك.
 .2بتاريخ  3102/00/02تلقت الهيئة شكوى من المواطن عبد الحفيظ محمد شحادة أفاد فيها بأن جهاز
األمن الوقائي في مدينة الخليل أوقفه بتاريخ  3102/01/1وصادر جهاز حاسوب ،ورغم اإلفراج عنه في
وقت الحق إال أن جهاز الحاسوب المصادر لم يتم إعادته له رغم مخاطبة الهيئة بذلك.
 .2بتاريخ  3102/00/02تلقت الهيئة شكوى من المواطن مقداد أحمد عبد اهلل درويش أفاد فيها بأن جهاز
األمن الوقائي في مدينة الخليل أوقفه بتاريخ  3102/01/2وصادر جهاز حاسوب محمول وجهاز هاتف
محمول وكتب جامعية وحقيبة خاصة وذاكرة (فالشة) عدد  ،3ورغم اإلفراج عن المواطن المذكور في وقت
الحق إال أن المصادرات لم يتم تسليمها له رغم تدخل الهيئة بذلك.
 .2بتاريخ  3102/00/01تلقت الهيئة شكوى من المواطن محمد شحادة قعقور من مدينة الخليل ،أفاد فيها
بأن جهاز األمن الوقائي في المدينة قام بمصادرة جهاز الب توب تعود ملكيته لشقيقه راضي شحادة
قعقور ولم تتم إعادتها لغاية اآلن.
ثامن ا :التأخير والمماطلة في تنفيذ ق اررات المحاكم الفلسطينية .تلقت الهيئة خالل الفترة التي يغطيها التقرير

شكوى واحدة حول عدم تنفيذ ق اررات المحاكم وهي على النحو التالي بتاريخ  3102/00/01تلقت الهيئة شكوى
المواطن هادي نادر علي أبو حنيش الموقوف لدى جهاز االستخبارات العسكرية في مدينة نابلس منذ تاريخ
 ،3102/1/1وكان موقوفاً لدى جهاز األمن الوقائي منذ تاريخ  ،3102/3/32أفاد فيها أنه صدر بحقه قرار من
المحكمة العسكرية في رام اهلل بالحبس لمدة ستة أشهر ،ورغم استنفاذ مدة الحكم إال أن جهاز االستخبارات

العسكرية لم ينفذ القرار المذكور ولم يتم اإلفراج عنه حتى تاريخه باإلضافة إلى  06ق ار اًر لم تنفذ في الضفة

الغربية منذ فترات طويلة.

انتهى
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