الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان
ديوان المظالم
The Independent Commission for Human Rights

أنماط انتهاكات حقوق االنسان خالل الشهور الستة األولى من العام 3030
في أعقاب االجتماا اممعققا ملفريا امفعاي ،فقا ماع ادعا ا لاقا امتقريار مساتالً اارارا االعتالاكااع خاً امساع
شالور األومى م مج االا أارا األعشطة امتي اماع االاا امالي اة .و ا ماع اتقسايل امتقريار قماى سامين :األو حاو

أارا االعتالاكاع وامثاعي حو اممالال وسير امقم  ،وختمع امتقرير اامصقوااع وامتوصياع
القسم األول :حول أبرز االنتهاكات خالل النصف األول من العام 3030
المحور األول :االعتقال التعسفي واالعتقال على خلفية االنتماء السياسي
-

-

يع رج لقا االعتالاك ضمن ح اممواطن في قجراءاع اعوعية عا مة ،وامقي يشم االعتقا امتقسفي ،ولو ما

يتل ون مقكرة تو يف أو ون ال حة اتالال أو اتالال ااط أو غير ج ي ،أو ون عرضه على امعيااة امقامة أو
اضي امصلح ،أو امتو يف ون محاكمة .واالعتقا على خلفية سياسية.

ا أ لقا االعتالاك اشك ملحوظ خً عال  8002واستمر خً امقال  ،8008و اا ع ح ته خً امقال

 8020تح ي ا خً امسع شالور األومى من امقال اممقكور ،وتاين قمك من شكاوى الهيئة ،أو من خً توثي

ااحثيالا متلك االعتالاكاع أثعاء اماياراع ألماكن امتو يف واالحتجاا امتااقة مألجالاة األمعية في امضفة امغراية .فق

-

-

الغ ع امشكاوى خً امقال  8020في مجا االعتقا امتقسفي في امضفة امغراية عحو( )990شكوى.

تمع عملياع االعتقا في امضفة امغراية على أي ي األجالاة األمعية اممختلفة( ،اممخااراع امقامة ،األمن

امو ا ي واالستخااراع امقسكرية) أما في طا غاة فق عفقع من خً جالااي امشرطة واألمن ام اخلي امتااقين
مو اارة ام اخلية اوصفالما امق ار األمعي ملسلطة امقا مة في طا غاة.

أن امق ي ممن تل اعتقامالل في امضفة امغراية احتجاوا في مراكا امتو يف امتااقة مألجالاة األمعية امفلسطيعية

اصورة غير اعوعية ،احيث مل تقل امجالاع امتي تحتجالل اقرضالل على امعيااة امقامة أو أي محكمة مختصة.
كما مل تقل امعيااة امقامة في أغلب األحيان اايارة لقه اممراكا ،متفق اممحتجاين ،واالطً

على ظروف

اعتقامالل ،ومراجقة ملفاتالل .كما أن امق ي ممن تل اعتقامالل في طا غاة احتجاوا في غير اممكان امرسمي

-

اممح العتقامالل.
مل ت ار

اإلجراءاع امقاعوعية في عملياع امقاض وامتو يف واالعتقا  ،حيث أن كافة عملياع االعتقا

وامتو يف امتي رص تالا الهيئة كاعع ون ص ور مقكرة تو يف ،و ون امقرض على امعيااة امقامة أو أي جالة

أنشئت الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان بموجب مرسوم رئاسي رقم()95عام  ،3551والمادة ( )13من القانون األساسي المعدل الفلسطيني لعام 3001
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ضا ية اق مرور  89ساعة على محظة االعتقا من أج تم ي االعتقا أو اإلفراج ،و ون توجيه ال حة

-

اتالال.

افتقرع مقظل االعتقاالع مإلجراءاع امقاعوعية اممعصوص عليالا في امقاعون عع امقاض وامتو يف وامتفتيش،

حيث خلع جميع اإلفا اع امتي حصلع عليالا الهيئة -من خً أشخاص تل اعتقامالل أو من قويالل -من
اإلشارة قمى يال امجالاع امتي تقول ااالعتقا اداراا أية وثا

أو مقكراع مكتواة تسمح ااالعتقا أو امتفتيش،

كما أن لعاك ع ا من االعتقاالع امتي تمع في ساعاع املي اممترخرة .وفي اقض امحاالع امتي تمع فيالا
مصا رة اقض األشياء مل يتل تسليل اممقتق أو قويه أي سع يفي اممصا رة ،كما راف اقض عملياع االعتقا

-

امقاث امحتوياع اممعاا ومصا رة اقضالا وتخريب ملممتلكاع.

تل في أغلب األحيان تو يف اممقتقلين على قمة امقضاء امقسكري ،ون عرض على امعيااة امقسكرية ،وفي

أغلب األحيان يكون اممو وفون م عيين تل عرضالل على امقضاء امقسكري وفقا مقاعون اإلجراءاع امثوري مقال
 2878في شطري اموطن .في امو ع امقي وج قمك امقاعون ممحاكمة امقسكريين وميس امم عيين.

-

متابعات الهيئة :قامت الهيئة خالل العام النصف األول من العام الحالي  3030بالمتابعات التالية:
 .2راسلع امالي ة من خً مكاتاالا اممختلفة األجالاة األمعية امثًث في امضفة امغراية ااممكاتااع امخاصة اك

حامة على ح ا ،ووصلالا االقا امشرن امر و امعمطية .موحظ من خً امر و امتي وصلع للهيئة على مكاتااتالا
االقا امشرن ،أن االعتقا اممشار قميه حسب ا عاءاع األجالاة األمعية "مل يكن ألسااب سياسية ،واعما تل وفقا

ملقاعون التالال اممو وفين اج ار ل خطيرة تمس األمن امقال".

 .8خاطاع الهيئة في لقا اممجا األجالاة األمعية ،وأشارع قمى ع ل اعوعية قمك امتو يف أو االعتقا ممخامفته
امقواعين اموطعية كامقاعون األساسي و اعون اإلجراءاع امج اا ية امفلسطيعي واممواثي ام ومية محقو اإلعسان امتي

كفلع ح

اممواطن في قجراءاع عا مة عع امقاض وامتو يف و ا وأثعاء واق اممحاكمة ،وحظرع االعتقا

امتقسفي وامسياسي.

 .9خاطاع الهيئة مكتب ر يس امواراء اضرورة ،قص ار تقليماته مألجالاة األمعية ملتو ف عن عرض امم عين
على امقضاء امقسكري مق ل اعوعيته .وكوعه يخامف امتقليماع امصا رة عن ر اسة امسلطة اضرورة ع ل عرض
امم عيين على امقضاء امقسكري .غير أن األجالاة مل تلتال اقمك واستمرع اقرض امم عيين على امقضاء

امقسكري.

 .9عامجع امالي ة موضو االعتقا امتقسفي في امتقرير امسعوي ملقال  8008على امصفحاع (.)228 -89

 .6عامجع امالي ة لقا امموضو ضمن امتقارير امشالرية امتي تص ر ععالا ،فالي تفر شالريا جاء من امتقرير
مالقا امموضو وتاين ع امشكاوى امتي وصلع اامخصوص في ك من امضفة امغراية و طا غاة.
أبرز توصيات تقرير الهيئة السنوي بهذا الصدد:
8

.2

ضرورة يال امعيااة امقامة اتحم مسؤومياتالا امقاعوعية عع عملياع امقاض وامتو يف واالستجواب وامتم ي ،

.8

على امسلطة اموطعية امفلسطيعية أن تشر في قع ا مسو ة اعون عقوااع فلسطيعي موح يشارك فيه

تجاه امضااطة امقضا ية وفقا ألحكال امقاعون.

أطراف امق امة امجعا ية ومؤسساع اممجتمع امم عي ،احيث يصاغ امقاعون اشك واضح مايعا أي األفقا تق

أعماال جعا ية ،وأن ال يجرل لقا امقاعون ممارسة امحقو اممقتارة وف

اممقايير ام ومية محقو اإلعسان .كقمك

يجب أن ُي ِ
جرل لقا امقاعون اشك واضح استخ ال امتققيب واممقاملة أو امققواة امقاسية أو امًقعساعية أو
امماليعة .كما يجب أن يعص على قجراءاع عقااية اح األشخاص امقين يمكعالل – ااعتاارلل مس ومين ومكلفين
اموجب امقاعون – أن يرتكاوا مث لقه امج ار ل .ومحين قمك يجب على امسلطة اموطعية حظر االحتجاا وامحاس

.9

مألشخاص اساب ممارستالل ملحقو امسياسية أو امعقااية أو امفكرية.
أن تقم امسلطة اموطعية امفلسطيعية على تق ي

امتق ي سلطة امتحقي

اعون اإلجراءاع امج اا ية امفلسطيعي ،احيث تفص في لقا

عن سلطة االتالال ،مما يؤ يه لقا امفص من توفير امح األ صى من حماية امحرية

امشخصية ،وقمك اتوفير ضماعاع اعوعية مح

اممكفو في اممواثي

ام فا

ام ومية وفي امقاعون األساسي

امفلسطيعي ،قمك ألن قجراءاع امتحقي يجب أن تتسل اامحيا  ،اقكس ما لو عليه امحا اامعساة مًتالال امقي
.9

يقتم أساسا على امخصومة.

أن تقول امعيااة امقامة اامتفتيش على امسجون وتوسيع عطا لقا امتفتيش ميشم كقمك األماكن امتي يتل فيالا

احتجاا األشخاص ،وفي مق متالا مقار اممخااراع واألمن امو ا ي.
المحور الثاني :الوظيفة العمومية /شرط السالمة األمنية:

-

ا أع فكرة امسًمة األمعية اامتالور في أعقاب أح اث طا غاة وتشكي حكومة قعفاق حامة امطوارئ في

شالر حايران من امقال  ،8007و استمر امقم االقه اآلمية حتى محظة قع ا لقه امور ة .وتفي فكرة امسًمة
األمعية اق ل تقيين أي شخص في اموظا ف امقامة ا ون موافقة امجالاع األمعية اممختصة ولي في لقا امشرن

-

-

اممخااراع امقامة وجالاا األمن امو ا ي ،و استمرع حتى محظة قع ا لقا امتقرير.

خامفع تلك امق ارراع شروط امتقيين اماوار ة فاي امماا ة ( )89مان ااعون امخ ماة امم عياة ،ااساتح اثالا شارطا مال

ير قكره في امما ة اممشار قميالا ،ولو ما يتقل اموافقة امجالة اممختصة على امتقيين ،مع ع ل تح ي مالية لقه

امجالة اممختصة.

خامفااع امق ا ارراع اممااقكورة امم اوا ماان ( )79-67ماان اااعون امخ مااة امم عيااة اممتقلقااة ااااإلجراءاع وامققوااااع

امتر ياية ،فلل يثاع في ارراع قمغاء امتقيين تلك أي قشارة مسلوك قجراءاع تر ياية تست عي قعالاء خ ماع أي مان
اممشتكين.

9

-

خامفع امق ارراع اممقكورة امما تين ( 90و )92من اعون امخ مة امم عية اممتقلقتين افترة امتجراة ،فجميع

امشكاوى جاءع من مشتكين مضى على تقييعالل أكثر من عال ،واامتامي اجتياا جميقالل فترة امتجراة ،ومل يثاع

أعالل غير أكفاء متومي اموظيفة امقامة.
-

-

فاي حاا ثاااوع صاحة ا عااء اممشااتكين اارن ا ارراع فصاالالل كاعاع ألساااب سياسااية ،فادن ا ارراع و اارة امترايااة

اا صاريحا ومخامفاة ألحكاال امقااعون األساساي امفلساطيعي ،وال سايما امحا فاي
وامتقليل امقاامي االاقا امشارن تقا تميي ا
اممساواة وع ل امتمييا في تومي اموظا ف امقامة.

تلقااع امالي ااة خااً امفت ارة امتااي يغطيالااا امتقرياار ( )202شااكاوى ،تاااين ماان خااً مراجقااة تلااك امشااكاوى ومااا

تحويااه ماان اعتالاكاااع ،أن و اارة امترايااة وامتقلاايل امقااامي احتلااع خااً عااال  8020اممرتاااة األومااى فااي قعالاااء عقااو

م رسااين وم رساااع اسااتعا ا قمااى ع ا ل موافقااة امجالاااع األمعيااة علااى قتمااال امتقيااين ،و ا خاطاااع الهيئةةة فااي لااقا
اممجا و اارة امتراية وامتقليل امقامي من خً رسامة ايعع فيالا ع ل اعوعية مث لقه امق ارراع مخلو ااعون امخ ماة

امم عية من أي شرط من لقا امقاي  .ومكن وص ملالي ة ر و عمطية تفي أن رار امو اارة جااء عتيجاة عا ل اكتماا

مسوغاع امتقيين وص ور رار من يوان امموظفين امقال االقا امشرن.
متابعات الهيئة بهذا الشأن:
-

تراس امالي ة من خً مكاتاالا اممختلفة األجالاة األمعية امثًث في امضفة امغراية ااممكاتااع امخاصة اك

حامة على ح ا ،ووصلالا االقا امشرن امر و امعمطية .موحظ من خً امر و امتي وصلع للهيئة على مكاتااتالا
االقا امشرن أن فص

امموظفين جاء مق ل موافقة امجالاع اممختصة وع ل استكما

متقليماع صا رة من يوان امموظفين.
-

مسوغاع امتقيين وفقا

عامجع امالي ة لقا امموضو في امتقرير امسعوي على امصفحاع ( .)282 -227

مجرع امالي ة االقا امموضو قمى امقضاء ملحصو على أحكال ضا ية االقا امشرن ،و ص ر خً امفترة

امتي يغطيالا امتقرير رار عن محكمة امق

امقليا امفلسطيعية يقضي ار عوى امالي ة في  6ملفاع من اين

حوامي  60ملف .وتعتظر امالي ة االقا امشرن تشكي لي ة ضا ية موسقة ملعظر في اا ي امملفاع.

-

امع امالي ة اتاريخ  8020/9/86امراسلة ر يس مجلس امقضاء األعلى ملمطاماة اتشكي لي ة ضا ية

-

امقليا ،و كان تقليقه

موسقة ملعظر في اا ي امملفاع اممقروضة على امقضاء.

طلاع امالي ة من ام كتور علي خطار شطعاوي تقليقا اعوعيا على رار محكمة امق

مفع ا ومعتق ا مقرار اممحكمة.

9

مستجدات على موضوع السالمة األمنية تنذر "بمأسسة" ذلك اإلجراء في تولى الوظائف العامة على خالف
القانون األساسي الداعي لعدم التمييز بسبب االنتماء السياسي ،وخالفاً لألحكام الواردة في قانون الخدمة
المدنية والمشار إليها أعاله ومن تلك المستجدات:

عوة اممتعافسين متومي اموظا ف امقامة ،فك من تواف عليه األجالاة األمعية

.2

أخق رأي امجالاع األمعية ا

.8

امتو يع على تقال م ى يوان امموظفين في حامة ع ل موافقة امجالاع األمعية على امتقيين يكون ام يوان غير

.9

تجاوا ور األشخاص اممرفوضين من ا األجالاة األمعية متومي وظا ف في و اارة امتراية وامتقليل أو و اارة

يتل عوته الستكما قجراءاع اممسااقة ،وغير قمك ال يتل عوة أي شخص ال تواف عليه قاع امجالاع.
مس و عن قمك وال يح مه اممطاماة اري حقو .

امصحة ،ويتل تقيين األشخاص قوي األ وار امًحقة.

أبرز توصيات تقرير الهيئة السنوي بخصوص الوظيفة العامة:
 .2ضرورة امتاال امحكومة ارحكال اعون امخ مة امم عية ر ل ( )9ملقال  2882وتق يًته ،واملوا ح امتعفيقية
امخاصة اه في قجراءاع امتقيين وامفص من اموظيفة امقمومية ،وو ف صرف امرواتب.

 .8ضرورة تو ف امجالاع األمعية اممختلفة عن امت خ في قجراءاع امتقيين أو امفص من اموظيفة امقمومية،
وقمك مق ل وجو أي أساس اعوعي مقمك.

 .9ضرورة تو ف امو ااراع وامجالاع اإل ارية عن فص امموظفين امقموميين ،أو و ف صرف رواتاالل ،أو
االمتعا عن تقييعالل ااالستعا قمى توصياع امجالاع األمعية.

 .9ضرورة و ف امقم ااألعراف اإل ارية غير امقاعوعية اممقمو االا م ى يوان امموظفين امقال ،وامقاضية
اقرض أي طلب تقيين في اموظيفة امقامة على األجالاة األمعية ملحصو على موافقتالا.

 .9ضرورة قعا ة امعظر في ملفاع اممواطعين امقين تل فصلالل ،أو و ف صرف رواتاالل ،أو اإلحجال عن تقييعالل

في امخ مة امم عية اعاء على توصية امجالاع األمعية ،واعصاف اممتضررين معالل وفقا ملقاعون.
المحور الثالث :التعذيب وسوء المعاملة
-

تواصلع خً عال  8020االعتالاكاع اموا قة على ح

اإلعسان في األمان امشخصي واممقاملة اصورة

ال قة واعساعية أثعاء االحتجاا أو امتو يف أو امتحقي من ا امجالاع اممختصة.
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-

تلقع امالي ة ( )229شكوى خً امشالور امستة األومى من امقال  .8020تواعع اين األجالاة األمعية في

ك من امضفة امغراية و طا غاة ،كان  66معالا ض األجالاة األمعية في امضفة امغراية و  227شكوى ض

األجالاة األمعية امقاملة في طا غاة.
-

تعوعع أعماط وسا

امتققيب وسوء اممقاملة امتي مورسع اح اممقتقلين أو اممو وفين متشم وفقا ملشكاوى

اممق مة للهيئة :امضرب واإليقاء امجس ي وامضغط امعفسي وامشتل ،واإلجاار على امو وف مفتراع طويلة،
وامشاح ،وامفلقة ،وامتقلي

في امسقف ،وامحر اامسجا ر ،وتغطية امرأس وعصب امقيعين ،واموضع في اعااعة

مقتمة مفتراع طويلة ،وامقا االعف ار ي ،وامتال ي  .و وص األمر قمى وفاة شخصين عتيجة امتققيب وامضغط

-

امعفسي في امضفة امغراية.

كما تلقع الهيئة ،خً اياراتالا ام ورية ممراكا امتو يف واالحتجاا ،قفا اع ي عي اممواطعون فيالا تقرض

اقضالل ملتققيب أو سوء اممقاملة في عظاراع امشرطة ومراكا امتو يف وامتحقي امتااقة مألجالاة األمعية اممختلفة

(األمن امو ا ي ،اممخااراع ،االستخااراع امقسكرية).
متابعات الهيئة:
.2

راسلع امالي ة وتراس من خً مكاتاالا اممختلفة األجالاة األمعية امثًث في امضفة امغراية ااممكاتااع

امخاصة اك حامة على ح ا ،ووصلالا االقا امشرن امر و امعمطية .امتي تفي اق ل صحة ق عاءاع اممواطعين

اشرن تقرضالل ملتققيب .ويقكر االقا امص

.8
.9

يال جالاا امشرطة اتشكي مجعة ا مة ملتحقي

اموار ة في شكاوى امالي ة ،ومتااقتالا مع امجالاع اممختصة في جالاا امشرطة.

في االعتالاكاع

خاطاع امالي ة ر اسة امواراء حو موضو امتققيب وكون امقو ة مممارسته من ا األجالاة األمعية فيه

مخامفة ميس ملقاعون فحسب واعما ملتقليماع امصا رة عن ر اسة امسلطة وامتي ص رع خً امقال .8008
عامجع امالي ة لقا امموضو في امتقرير امسعوي على امصفحاع (.)89 -20

أبرز توصيات تقرير الهيئة السنوي بهذا الصدد:
 .2مطاماة ر يس امسلطة اموطعية امفلسطيعية وو اارة ام اخلية قص ار تقليماع واضحة مألجالاة األمعية ااالمتعا

عن ممارسة امتققيب وسوء اممقاملة في مراكا االحتجاا وامتو يف.

 .8مطاماة امسلطة اموطعية امفلسطيعية ممثلة ار يس امسلطة ادص ار رار ر اسي اتحريل امتققيب.
 .9مطاماة جالا اا األمن امو ا ي واممخااراع امقامة امتحقي امجا في ا عاءاع اممواطعين حو تقرضالل مسوء

اممقاملة وامتققيب ،واتخاق اإلجراءاع وامت ااير اممعاساة اح من يثاع يامه اتلك امج ار ل من ا األشخاص

اممكلفين ادعفاق امقاعون.
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 .9مطاماة امعيااة امقامة امقيال ا ورلا امر ااي على جميع مراكا االحتجاا امتااقة مألجالاة األمعية في امضفة
امغراية ،ملترك من ع ل تقرض اممحتجاين مسوء اممقاملة وامتققيب ،وامتحقي في امحاالع امتي
تقرض اممحتجاين ألي شك من أشكا امتققيب أو/و سوء اممقاملة.

تشير قمى

المحور الرابع :عدم تنفيذ أحكام المحاكم
-

مق كان الفتا ملعظر خً امفترة امممت ة من ا اية امقال  0202وحتى عالاية شالر  6من امقال قاع امقال،

ع ل احترال امسلطة امتعفيقية ،وأجالاتالا األمعية اشك

امصا رة عن محكمة امق

خاص ،ملق ارراع امصا رة عن اممحاكل ،خاصة تلك

امقليا ،سواء اق ل تعفيقلا ،أو االمتفاف عليالا ،أو امتااطؤ في تعفيقلا في حاالع

االعتقا امتقسفي ،وغيرلا من امقضايا امتي ص رع فيالا ارراع واضحة من اممحاكل وعلى رأسالا محكمة امق

امقليا امفلسطيعية امتي فصلع في عشراع امقضايا خً تلك امفترة.

-

كقمك موحظ ع ل تعفيق امسلطة امتعفيقية ملق ارراع امصا رة عن محاكل اما اية ااإلفراج اامكفامة اق

-

استمرع األجالاة األمعية ،وعلى وجه امخصوص جالااي األمن امو ا ي واممخااراع امقامة ،ااحتجاا

اممواطعين ملكفاالع اممفروضة.

فع

اممواطعين رغل ص ور ارراع ضا ية ااإلفراج ععالل ،فق أص رع اممحاكل امفلسطيعية ع ا من امق ارراع ااإلفراج
عن ع ٍ من اممحتجاين ،غير أن اقض األجالاة األمعية رفضع تعفيق لقه امق ارراع ،أو في أحسن األحوا ،
ترخرع في تعفيقلا ،حيث تقول األجالاة األمعية وكسياسة عامة وممعالجة ،اقرض غاماية اممقتقلين على ر يس
لي ة امقضاء امقسكري امقي يقول ا وره اتو يفالل مم

-

-

طويلة تص قمى ع ة أشالر ون توجيه أي تالمة ،و ون

عرضالل على امقضاء امقسكري.

تمييا امقال  0202حتى محظة قع ا لقا امتقرير اامتحو عحو عرض امم عيين على امعيااة امقسكرية ا

تحويلالل ملمحاكمة أمال اممحكمة امقسكرية ،وقمك اعسجاما مع اعون امقضاء امقسكري وقمك ملتقلي من ح ة

االعتقا اع ،ومكن رغل قمك ياقى من يقرض على امقضاء امقسكري لل م عيين وميس عسكريين.
حسمع محكمة امق

ومعالا رار محكمة امق

امقليا اممو ف في عشراع امق ارراع امصا رة خً امقال  ،0202واألعوال امسااقة

امقليا ر ل  0222/000اتاريخ  0222/2/02امقي عص على ما يلي "ققا كان امقرار

و/أو اإلجراء اممتخق ض اممست عي (اممحتجا) امقي يتاين أعه ال يعتمي ألي جالة عسكرية أو أمعية ،ومل تر
ايعة خًفا مقمك ،وحيث أن امقاعون واجب امتطاي قااء اإلجراءاع اممتخقة ض األشخاص امم عيين اص

أي

تالمة موجالة قميالل ،لو اعون اإلجراءاع امج اا ية ر ل  0مسعة  0220واجب امتطاي  ،ومما كان امقاعون

األساسي (ام ستور)

حصر عطا

صًحية امقضاء امقسكري في امقسكريين فقط ،وقمك اموجب امما ة

( )020معه ،وامتي حظرع أن يكون ملقضاء امقسكري (اممحاكل امقسكرية) أي اختصاص أو والية خارج عطا

امشرن امقسكري ،فدن رار و/أو قجراء تو يف اممست عي (اممحتجا) واستمرار تو يفه من ا امجالة اممست عى
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ض لا (االستخااراع امقسكرية) ،يغ و صا ار عن جالة غير مختصة ،ما يجقله معق ما وال يرتب أي أثر
-

اعوعي ،وواجب اإلمغاء".

واألخطر من قمك ،ارا خً امقال  0202ميس فقط ع ل تعفيق ارراع اممحكمة واعما تق يل قاع األشخاص

أثعاء تو يفالل غير امقاعوعي قمى اممحاكل امقسكرية ويتل تو يع اممو وفين على قفا اع اتواريخ ج ي ة ميظالر امفق

-

اممرتكب وكرعه جريمة ج ي ة يقا ب عليالا امقاعون امقسكري.

يقتار ع ل تعفيق ارراع اممحاكل مخامفة جسيمة ملما ة ( )026من امقاعون األساسي امفلسطيعي امتي عصع

على أعه" :األحكال امقضا ية واجاة امتعفيق واالمتعا عن تعفيقلا أو تقطي تعفيقلا على أي عحو ما جريمة

يقا ب عليالا اامحاس ،وامقا من اموظيفة ققا كان اممتالل موظفا عاما أو مكلفا اخ مة عامة ،واممحكول مه امح
-

في رفع ام عوى مااشرة قمى اممحكمة اممختصة ،وتضمن امسلطة اموطعية تقويضا كامً مه".

يقتار ع ل تعفيق ارراع اممحاكل مخامفة واضحة متقليماع ر يس امسلطة اموطعية امفلسطيعية امواضحة فيما

يتقل اقرض امم عيين على امقضاء امقسكري ،حيث أص ر امر يس تقليماته مجالااي األمن امو ا ي واممخااراع

امقامة في  ،0222/02/02واعاء على ت خًع امالي ة ،اق ل عرض امم عيين على امقضاء امقسكري قال في

-

حاالع مح ة ولي حيااة األسلحة أو االعتماء ململيشياع اممسلحة.

رص ع امالي ة ( )69حامة امتعا عن تعفيق ارراع محاكل ،وتلقع امالي ة خً امقال  )69( 8008شكوى

في امضفة امغراية في مجا قخًء امساي أو أمور تتقل ااموظيفة امقامة امقسكرية معالا وامم عية.
متابعات الهيئة:
-

امع امالي ة امخاطاة األجالاة األمعية وامو ااراع اممختلفة ملقم على تعفيق ارراع اممحاكل ومكن مل يصلالا
االقا امشرن أي ر و  .وان وصلالا كان يقت ارن تو يفه كان من ا امجالة امقضا ية اممختصة في قشارة قمى

-

امقضاء امقسكري.

امع امالي ة امراسلة ومة ر يس امواراء حو موضو تعفيق ارراع اممحاكل ،وتحثه على اإليقاا ااحترال

ارراع اممحاكل على اختًف مستوياتالا ،تعفيقا متقال اته امشخصية ااحترال امسلطة امتعفيقية مق ارراع اممحاكل

وامصا رة خً امقال .0222

-

امع امالي ة امخاطاة امعا ب امقال االقا امخصوص محثه على امقيال ا وره حو امر ااة على تعفيق ارراع

-

عامجع امالي ة لقا امموضو في امتقرير امسعوي على امصفحاع ( )001-000

اممحاكل ،وكون رفض تعفيق امقرار لو امثااة جريمة يقا ب عليالا امقاعون.
أبرز توصيات تقرير الهيئة السنوي بهذا الصدد:

 .0يال امسلطة اموطعية اتقايا ور امسلطة امقضا ية.
 .0مطاماة امسلطة امتعفيقية ااحترال ارراع اممحاكل وتعفيقلا ون ترجي أو ترخير أو تلكؤ.
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القسم الثاني :المهام وسير العمل
التقارير :وفقا ملمالال اموظيفية واامتعسي مع م راء اممكاتب امفرعية تل قعجاا امتقارير امتامية:
 تقارير االنتهاكات الواقعة على حقوق اإلنسان الفلسطيني:تل خً امفترة امتي يغطيالا امتقرير قع ا  6تقارير شالرية حو اعتالاكاع حقو اإلعسان في األراضي امفلسطيعية ،و تل
عشر تلك امتقارير امتي تقتار من امتقارير امالامة في مجا توثي

اعتالاكاع حقو اإلعسان ويتل امرجو قميالا من ا

مؤسساع حقو اإلعسان في األراضي امفلسطيعية .ويتل عقب عشر تلك امتقارير عشرلا في وسا

في ارامج ققاعية تستضيف موظفين من امالي ة.

اإلعًل وامتقلي عليالا

 -التقرير السنوي حول الشكاوى وزيارة السجون :تل قعجاا امتقرير امسعوي حو امشكاوى واياراع أماكن امتو يف

واالحتجاا ،ولو يعتظر عملية امطااعة وامعشر اق االعتالاء من تحرير جا ية طا غاة.
الصعوبات:
تواجه وح ة امشكاوى كما امالي ة امق ي من امصقوااع ،ومكن مخصوصاية عما اموحا ة ومان خاً اممتااقااع وامار و امتاي

تص ملالي ة موحظ امتامي:

 -ضقف امتقاطي مع امالي ة من ا ع من امو ااراع.

 استمرار ظالرة امر و امعمطية من ا األجالاة األمعية ،خصوصا موضو االحتجاا على خلفية سياسية. ضااقف تقاااطي األجالااة األمعيااة فااي موضااو تعفيااق ا ارراع محكمااة امقاأمال امقضاء امقسكري.

امقليااا اشاارن تو يااف امما عيين ومحاااكمتالل

 امت خ األمعي في امجالاا امقضا ي. ع ل معح امالي ة مصًحية اماياراع امفجا ية ألماكن امتو يف واالحتجاا. ع ل ق رار اعون امالي ة اساب تقط اممجلس امتشريقي.التوصيات:
 اممحاومة اممتكررة من اا مجلاس اممفوضاين ملتارثير علاى ر اساة امسالطة ور اساة امحكوماة مضامان امتقااطي اما ا لمن الالل مع امالي ة ،وكقمك مع األجالاة األمعية ملتخلص من فكرة امر و امعمطية.

 -اماحث عن وسا

وآمياع ج ي ة ممتااقة امشكاوى إلجاار امسلطة امتعفيقية على امتقاطي مع شكاوى امالي ة.

 امقم على اص ر رار ر اسي امعح امالي ة مصًحية اماياراع امفجا ية ملساجون وأمااكن االحتجااا .أو امقما علاىأن تكون اماياراع أكثر من مرة في امشالر مقاع امسجن أو مكان االحتجاا.
اعتالى
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