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الهيئة المستقلة في االعالم
المستقلة لحقوق اإلنسان تدعو للتحقيق في تعذيب المواطن وائل حجاب في سجون غزة
رام هللا  /سما  /تدعو الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان للتحقيق في تعذيب المواطن وائل جمال حجاب 02

عاماً ويعمل نجا اًر من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة ،أثناء احتجازه لدى مركز شرطة أبو عريبان ،والتسبب
قطع بأوتار يده اليمنى9
في ٍ

وقالت الهيئة في بيان وصل سما نسخة عنه ووفقاً لتوثيقات الهيئة وافادة المواطن حجاب ،فقد تم استدعاؤه

بتاريخ  0.10/8/00إلى مركز شرطة أبو عريبان ،بهدف اجبارة على تسليم "طقم كنب" إلى أحد المواطنين

دون أمر قضائي ،فيما أصدر مدير المركز أم اًر باحتجازه داخل النظارة 9وعند دخوله إحدى الغرف في المركز،
انهال عليه خمسة من أفراد الشرطة بالضرب ،ووضع أحدهم حذاءه في فمه ،وبسبب زجاج شباك الغرفة

الذي تحطم نتيجة دفعه نحوه وسحله من قبل أفراد الشرطة على أرضية الغرفة ،أُصيب المواطن حجاب

بجروح غائرة في يده اليمنى وسحجات ورضوض في أجزاء مختلفة من جسده ،ثم تم نقله إلى غرفة انفرادية،
وهناك قام المواطن (حجاب) بعصب مكان نزيف يده ،الذي استمر لمده ربع ساعة ،بقميصه ،قبل أن يتم

نقله إلى مستشفى شهداء األقصى ،ثم إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة9

ويعد التعذيب انتهاكاً خطي اًر للحق في السالمة الجسدية الذي كفله القانون األساسي الفلسطيني واالتفاقيات
ُ

والعهود الدولية ذات العالقة ،كما يشكل التعذيب جريمة ال تسقط الدعوى الجنائية وال المدنية الناشئة عنها

بالتقادم 9وتضمن السلطة تعويضاً عادالً لمن وقع عليه الضرر 9وتدعو الهيئة النيابة العامة للتحقيق الجدي

والفاعل في جريمة تعذيب المواطن حجاب ونشر نتائج التحقيق على المأل9

وقد وثقت الهيئة منذ مطلع العام الجاري ( )121انتهاكاً تتعلق بالتعذيب في الضفة الغربية وقطاع غزة9
وعليه تدعو الهيئة إلى مساءلة ومحاسبة المتورطين في جرائم التعذيب وتقديمهم إلى محاكمة عادلة9

والتوقف عن احتجاز المواطنين دون مسوغات قانونية ،وضمان عدم تعرضهم لإلساءة البدنية أو حرمانهم
تعسفاً من حريتهم 9وضمان العالج والتعويض المادي والتأهيل الجسدي والنفسي لمن وقع عليه التعذيب9

وتفعيل آلية رقابة القضاء والنيابة على مراكز االحتجاز بما خوله لهم القانون لضمان عدم تعرض المحتجزين
النتهاكات حقوق اإلنسان9

9999999999999999999999999999999999999999نشر في جريدة الحياة وااليام هذا اليوم

دعوة للتحقيق في تعذيب مواطن في إحدى مراكز حماس في غزة
تعديل حجم الخط

التاريخ  0.10/8/11 :الوقت1.:0. :
غزة  0.10-8-11وفا -دعت الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان للتحقيق في تعذيب المواطن وائل جمال
حجاب ( 02عاماً) ويعمل نجا اًر من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة ،أثناء احتجازه لدى مركز شرطة أبو
قطع بأوتار يده اليمنى9
عريبان ،والتسبب في ٍ
ووفقاً لتوثيقات الهيئة وافادة المواطن حجاب ،حسب بيان للهيئة اليوم اإلثنين' ،فقد تم استدعاؤه بتاريخ
 0.10/8/00إلى مركز شرطة أبو عريبان ،بهدف إجباره على تسليم 'طقم كنب' إلى أحد المواطنين دون

أمر قضائي ،فيما أصدر مدير المركز أم اًر باحتجازه داخل النظارة 9وعند دخوله إحدى الغرف في المركز،
انهال عليه خمسة من أفراد الشرطة بالضرب ،ووضع أحدهم حذاءه في فمه ،وبسبب زجاج شباك الغرفة
الذي تحطم نتيجة دفعه نحوه وسحله من قبل أفراد الشرطة على أرضية الغرفة ،أُصيب المواطن حجاب
بجروح غائرة في يده اليمنى وسحجات ورضوض في أجزاء مختلفة من جسده ،ثم تم نقله إلى غرفة انفرادية،
وهناك قام المواطن (حجاب) بعصب مكان نزيف يده ،الذي استمر لمده ربع ساعة ،بقميصه ،قبل أن يتم
نقله إلى مستشفى شهداء األقصى ،ثم إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة'9
ويعد التعذيب انتهاكاً خطي اًر للحق في السالمة الجسدية الذي كفله القانون األساسي الفلسطيني واالتفاقيات
ُ
والعهود الدولية ذات العالقة ،كما يشكل التعذيب جريمة ال تسقط الدعوى الجنائية وال المدنية الناشئة عنها
بالتقادم 9وتضمن السلطة تعويضاً عادالً لمن وقع عليه الضرر9
كما دعت الهيئة إلى مساءلة ومحاسبة المتورطين في جرائم التعذيب وتقديمهم إلى محاكمة عادلة 9والتوقف
عن احتجاز المواطنين دون مسوغات قانونية ،وضمان عدم تعرضهم لإلساءة البدنية أو حرمانهم تعسفاً من
حريتهم 9وضمان العالج والتعويض المادي والتأهيل الجسدي والنفسي لمن وقع عليه التعذيب 9وتفعيل آلية
رقابة القضاء والنيابة على مراكز االحتجاز بما خوله لهم القانون لضمان عدم تعرض المحتجزين النتهاكات
حقوق اإلنسان9
999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999

مركز حقوقي يدعو للتحقيق بتعذيب مواطن بمركز شرطة بغزة
نشر بتاريخ ( 5832/80/13 :آخر تحديث 5832/80/13 :الساعة) 53:12 :
318

صورة ارشيفية
غزة  -معا  -دعت الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان للتحقيق في تعذيب المواطن وائل جمال حجاب  51عاماً
يعمل نجا اًر من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة ،أثناء احتجازه لدى مركز شرطة أبو عريبان بالمنطقة

بقطع بأوتار يده اليمنى.
الوسطى من قطاع غزة ،والتسبب
ٍ

ووفقاً لتوثيقات الهيئة وافادة المواطن حجاب ،فقد تم استدعاؤه بتاريخ  5832/0/52إلى مركز شرطة أبو
عريبان ،بهدف اجبارة على تسليم "طقم كنب" إلى أحد المواطنين دون أمر قضائي ،فيما أصدر مدير المركز
أم اًر باحتجازه داخل النظارة .وعند دخوله إحدى الغرف في المركز ،انهال عليه خمسة من أفراد الشرطة

بالضرب ،ووضع أحدهم حذاءه في فمه ،وبسبب زجاج شباك الغرفة الذي تحطم نتيجة دفعه نحوه وسحله من

قبل أفراد الشرطة على أرضية الغرفة ،أُصيب المواطن حجاب بجروح غائرة في يده اليمنى وسحجات

ورضوض في أجزاء مختلفة من جسده ،ثم تم نقله إلى غرفة انفرادية ،وهناك قام المواطن (حجاب) بعصب

مكان نزيف يده ،الذي استمر لمده ربع ساعة ،بقميصه ،قبل أن يتم نقله إلى مستشفى شهداء األقصى ،ثم
إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة.

وقالت الهيئة انها وثقت منذ مطلع العام الجاري ( )113انتهاكاً تتعلق بالتعذيب في الضفة الغربية وقطاع

غزة.

ودعت الهيئة إلى مساءلة ومحاسبة المتورطين في جرائم التعذيب وتقديمهم إلى محاكمة عادلة والتوقف عن

احتجاز المواطنين دون مسوغات قانونية ،وضمان عدم تعرضهم لإلساءة البدنية أو حرمانهم تعسفاً من

حريتهم .وضمان العالج والتعويض المادي والتأهيل الجسدي والنفسي لمن وقع عليه التعذيب ،وتفعيل آلية

رقابة القضاء والنيابة على مراكز االحتجاز بما خوله لهم القانون لضمان عدم تعرض المحتجزين النتهاكات

حقوق اإلنسان.

........................................................................................................

......................

المستقلة لحقوق اإلنسان تدعو للتحقيق في تعذيب المواطن وائل حجاب في سجون حماس

أمد /رام هللا :تدعو الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان للتحقيق في تعذيب المواطن وائل جمال حجاب  51عاماً
ويعمل نجا اًر من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة ،أثناء احتجازه لدى مركز شرطة أبو عريبان ،والتسبب في
قطع بأوتار يده اليمنى.
ٍ
ووفقاً لتوثيقات الهيئة وافادة المواطن حجاب ،فقد تم استدعاؤه بتاريخ  5832/0/52إلى مركز شرطة أبو
عريبان ،بهدف اجبارة على تسليم "طقم كنب" إلى أحد المواطنين دون أمر قضائي ،فيما أصدر مدير المركز
أم اًر باحتجازه داخل النظارة .وعند دخوله إحدى الغرف في المركز ،انهال عليه خمسة من أفراد الشرطة
بالضرب ،ووضع أحدهم حذاءه في فمه ،وبسبب زجاج شباك الغرفة الذي تحطم نتيجة دفعه نحوه وسحله من
قبل أفراد الشرطة على أرضية الغرفة ،أُصيب المواطن حجاب بجروح غائرة في يده اليمنى وسحجات ورضوض

في أجزاء مختلفة من جسده ،ثم تم نقله إلى غرفة انفرادية ،وهناك قام المواطن (حجاب) بعصب مكان نزيف
يده ،الذي استمر لمده ربع ساعة ،بقميصه ،قبل أن يتم نقله إلى مستشفى شهداء األقصى ،ثم إلى مستشفى
الشفاء بمدينة غزة.
ويعد التعذيب انتهاكاً خطي اًر للحق في السالمة الجسدية الذي كفله القانون األساسي الفلسطيني واالتفاقيات
ُ
والعهود الدولية ذات العالقة ،كما يشكل التعذيب جريمة ال تسقط الدعوى الجنائية وال المدنية الناشئة عنها
بالتقادم .وتضمن السلطة تعويضاً عادالً لمن وقع عليه الضرر .وتدعو الهيئة النيابة العامة للتحقيق الجدي
والفاعل في جريمة تعذيب المواطن حجاب ونشر نتائج التحقيق على المأل.
وقد وثقت الهيئة منذ مطلع العام الجاري ( )113انتهاكاً تتعلق بالتعذيب في الضفة الغربية وقطاع غزة .وعليه
تدعو الهيئة إلى مساءلة ومحاسبة المتورطين في جرائم التعذيب وتقديمهم إلى محاكمة عادلة .والتوقف عن
احتجاز المواطنين دون مسوغات قانونية ،وضمان عدم تعرضهم لإلساءة البدنية أو حرمانهم تعسفاً من حريتهم.
وضمان العالج والتعويض المادي والتأهيل الجسدي والنفسي لمن وقع عليه التعذيب .وتفعيل آلية رقابة القضاء
والنيابة على مراكز االحتجاز بما خوله لهم القانون لضمان عدم تعرض المحتجزين النتهاكات حقوق اإلنسان.
دائرة المرأة والطفل في االتحاد العام لعمال فلسطين بالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق المواطن ينظمان ورشة
عمل مركزية متخصصة حول حقوق المرأة العاملة وقانون العمل بعنوان "نحو حقوق أفضل للمراة العاملة في
فلسطين"




المجموعة:

تحقيقات

نشر بتاريخ الثالثاء 83 ,أيلول/سبتمبر 80:11 5832

كتب بواسطة :وكالة أنباء العمال العرب

الزيارات12 :

وكالة أنباء العمال العرب:نظمت دائرة المراة والطفل في االتحاد العام لعمال فلسطين وبالتعاون مع الهيئة

المستقلة لحقوق المواطن ورشة عمل مركزية متخصصة حول حقوق المراة العاملة وقانون

العمل الفلسطيني بعنوان ((نحو حقوق أفضل للمراة العاملة في فلسطين )) في مقر االمانة العامة برام هللا
بحضور األمين العام حيدر ابراهيم وعدد 9من اعضاء االمانة العامة :حسين العابد ،عبد الهادي ابو طه ،

تيسير جياوي ،حسين قرابصة ،ماجدة علقم  ،وداد منويل ،ورئيس فرع السموع سليمان البدارين ،ورئيسة
فرع شمال غرب القدس سميحة ابو دية وقد شاركت ممثالت الدوائر من جميع محافظات الوطن (القدس

،رام هللا ،بيت لحم ،الخليل ،اريحا نابلس ،جنين ،طوباس ،قلقيلية

،جنين) تم من خاللها عرض ومناقشة منظومة القوانين والتشريعات والممارسات والفجوة الموجودة بين

النظريات والتطبيق والتي تناولت وضع المراة العاملة الفلسطينية وانتهاكات حقوق النساء العامالت في

سوق العمل الفلسطيني على أساس التمييز في الجنس وعدم المساواة وغياب شروط العمل الالئق في

فرص التشغيل وقيمة األجر الى جانب االنتهاكات اليومية التي تتعرض اها العامالت في مواقع العمل 9

وبدأت الورشة بكلمة ترحيبية من رئيسة دائرة المراة والطفل في االتحاد سوزان تيسير شرحت فيها أهمية

هذه الورشة وضرورتها للعامالت من خالل مناقشتها لقانون العمل الذي ينظم عملهن ويؤثر على حياتهن
بما يتضمنه من قواعد تتعلق بأجورهن وأمانهن الوظيفي وبيئة العمل الذي يعملن به وبدوره أعرب األمين

العام في كلمته عن مدى اعتزازه بدائرة المراة والطفل في االتحاد والى ما وصلت اليه وبالنشاطات التي

تقوم بها وأثنى على دورها في خدمة العامالت وتطرق في حديثه الى اهم المشاكل التي تواجه العامالت

والتي جاءت بعضها نتيجة لعدم وجود حماية قانونية لهن داخل قانون العمل وأخرى لعدم تفعيل مواد

القانون القائمة نظ ار ألسباب عديدة جاءت على رأسها الموروث الثقافي والمجتمعي والعادات والتقاليد
والتي تميز بين الجنسين والتي تعرقل تفعيل القوانين في اكثر األحيان

وقدم عضو االمانة العامة عبد الهادي ابو طه مداخلة حول أهمية التنظيم النقابي للنساء العامالت ودور

النقابيات ودوائر المراة في الفروع في المحافظات في تطوير وتفعيل أدائهن لخدمة قضايا العامالت

وقد أنهت ورشة العمل الى عدد من المقترحات التي يجب العمل عليها خالل المرحلة القادمة والتي تبنتها

دائرة المراة والطفل في االتحاد ضمن أولويات خطتها المستقبلية ألهميتها :

9١نشر الوعي وثقافة المساواة وعدم التمييز داخل العمل من خالل العمل الميداني المستمر داخل المجتمع
،والتوعية بحقوق النساء العامالت داخل القانون وكيفية إيجاد آليات مناسبة لدعم 9وتمكين النساء

العامالت لتقويهن مجتمعيا

9٢رصد االنتهاكات التي تتعرض لها النساء العامالت داخل العمل وتوثيقها من خالل المتابعة اليومية

وطرحها على المؤسسات والمسؤولين باعتبارها أولويات القضايا الخاصة بالنساء العامالت التي يجب

التعامل معها وايجاد حلول لها على المستوى الوطني والمجتمعي

 9٣أهمية التنظيم النقابي وتمكين النساء العامالت في العمل داخل نقابتهن ووصولهن لمراكز قيادية بها
من خالل التوعية بآليات للعمل النقابي

9٤اشراك منظمات المجتمع المدني في قضايا العامالت والمؤسسات ذات العالقة من اجل خدمتهن

9٥توحيد خطط دوائر المراة في الفروع في جميع المحافظات واالتفاق على أسس لتطوير العمل النقابي

ومتابعة القضايا اليومية للعامالت والدفاع عنها والتشجيع لاللتحاق بالتقابات واالتحادات من اجل الحصول

على حقوق افضل

وفي الختام شكرت سوزان تيسير المشاركات واألساتذة من الهيئة المستقلة لحقوق المواطن االستاذ ياسر
واألستاذ حازم وأعضاء االمانة الذين تابعوا اعمال الورشة لنهايتها االخ عبد الهادي و تيسير الجياوي

واألخت ماجدة علقم واألخ حسين قرابصة وسليمان البدارين واألخت سميحة ابو دية
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