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االنتهاكات الواقعة على حقوق اإلنسان والحريات
في فلسطين خالل شهر آب5102

استمرت

ااخاية ت يتل شتات آب رت اااتتا  5102بتتمرت رمااتمت  ،ربتت هت ا ااميت تت أهت االتنمااكتتا

االتنمااكتا

اامي تصخماا ااارئ  ،تقخ يةص

ااارئ ت ت  01حاا ت ت تفت تتا

* تصت تتخ

س ت ت يه .مت ع ت ت
تجت ت تتات
اااار .
* مةي ت ت
مت ع

حت تتاال

حتت تتاال

إاى را رةي:

ااارئ ر رجرل را تصخمه ر اتنمااكا

رت تتت ب ا ت ت يت تتل شت تتات آب فت تتي حت تتر تصت تتخ

ااتفت تتا اشت تتات آب عةت تتى ااتنحت تتت اامت تتااي 1 :حت تتاال

ااتفتت تتا ه ت ت ت تنمرج ت ت ت ا ت ت تتتت

 52حاا ت ت فت تتي ااشت تتات اا ت ت ي

فت تتي اابت تتا اا ت ت ت  01 ،فت تتي ق ت تتا

ارب ت ت ت أت اشت ت تتجا ات عائة ت ت ت أت اا ت تتخ امي ت تتا احم ا تت تتا

ااارئ ت ت  26شت تتوت حت تتت ااما ت ت رب تست تتتت ااراارة ت ت  .فت تتي حت تتر مةي ت ت

تت

ااست ت تتلر

 62شت تتوت فت تتي ااشت تتات اا ت ت ي س ت ت يه

ااشوات اشات آب عةى ااتنحت اامااي 52 :شوت في اابا ت  81شوت في ااي ا .

* تثي ت ت

ااارئ ت ت صت تتختت حورت تتر

* مةّيت ت

ااارئت ت ش تتوت تاح تتخ ف تتي ااب تتا ح تتت حاات ت ايما تتات قس تتتي ح تتخث

حاا في ااشات اا ي س يه.

اإعت تتخا صت تتاخت ع ت ت رحت تتاك عست تتوت فت تتي ق ت تتا

أي حاا يل ااشات اارابي.
* مةيت ت ت

ااارئت ت ت  081ش ت تتوت ح ت تتت اتنما ت تتا ااحت ت ت ف ت تتي إجت ت تتاتا

قب تتل ع تتخ أش تتات ،ف تتي ح تتر ات ت مس تتجل

قاتنتتن ت ت ت عاخات ت ت تاالحمج ت تتا خت م ت تتتفت ب ت تتراتنا

اارحاكرت ت ت ااااخات ت ت إب ت تتاف إا ت تتى اامتقر ت تتذ عة ت تتى رت ت ت اارح ت تتاف  ،ف ت تتي ح ت تتر مةيت ت ت
س يه .مت ع

ااشوات عةى ااتنحت اامااي 22 :شوت في اابا اا ت

* شت تتاخ شت تتات آب اتمااع ت تاو رةحت ت تاو فت تتي حت تتاال

حر سجة

 058ش ت تتوت ف ت تتي ااش ت تتات اات ت ت ي

ت  38شوت في ق ا

اامتقرت تتذ عةت تتى ر ت ت اارحت تتاف  ،فيت تتخ ست تتجة

في ااشات اا ي س يه  8حاال .

* است تتمرتات حت تتاال
ااصحافي.

* است تتمرتات حت تتاال

اابا اا ت

ت ت فت تتي حت تتر ا ت ت مست تتجل أي

االعمت تتخات عةت تتى ااحت ت تتا

.

ااارئ ت ت  52حاا ت ت فت تتي

اامجر ت تع ااست تتةري تااميررت تتخ عةت تتى حت ت ت اا ت تتأي تاامابرت تتت تااارت تتل
اااار ت ت ت ّ

عت تتخ متنار ت ت أت اام ت ت يرت أت ااررا ة ت ت فت تتي متنار ت ت ق ت ت ات ات اارحت تتاك  ،ست تتجة

ااارئ ت ت  03حاا ت ت فت تتي

حر ا مسجل أي حاا في ااشات اا ي س يه.

* اسمرتات حاال

االعمخات عةى ااررمةكا

اااار تااياص تاالعمخات عةى األشياص تاارؤسسا

اااار .
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تفاصيل االنتهاكات:

ااارئ  01حاا تفا

أوالً :انتهاكات الحق في الحياة والسالمة الشخصية .تصخ
 .متّع مة ااحاال عةى ااتنحت اامااي :حاا تفا
 8حاال في اابا اا ت ت 01حاال في ق ا
ارب 8 ،
 6 .حاال تفا تقا في تت
واحدة عةى يةا را سرى شت اااائة تقا في ق ا
رتناا في اابا تحاا تاحخ تقا
تقا

تفا تقا

في ااي ا  2 .حاال

رت ب ا يل شات آب:

تنمرج عخ اميا احم ا ا

 8رتناا في اابا تحالتان في ااي ا  .حاا تفا واحدة في حتاخث ااشجا ات

اابا  3 .حاال

تقا

توضيح لحاالت الوفاة:

تنمرج فتبى ااسلح  2رتناا تقا

اراةترا

ااارئ  ،فإ اار وتت قمة

محي ياو في ااحاخث ،تأتقا

تاايمل ااي  ،تقا

في

في ااي ا  ،تحاا واحدة في اابا .

 .0حاالت الوفاة على خلفية ما يسمى بشرف العائلة .بمات خ  5102/8/8متفر
قطة  88عاماً ر بةخ اا تارخ رحاف

ااسلر اااار

اارتا تن ختام عايش أبو

ااتس ى جتات إصابماا آا حاخ ااتأس تماتباا اةيتن  .تتفياو

عةى يةا را سرى شت اااائة  ،تحبت ااشت

إاى ااروا تفمح

شي ياا عةى ر اامحير .

 .5حاالت الوفاة في ظروف غامضة.
 -بمات خ  5102/8/7م اااثتت عةى جث ااشت ي مراد خالد أبو عرة  85عاماً من بلدة طوباس رةيا بجاتنتب

اا ت عةى شات م اسرت ت اس .توتا اارتتا أبتت عتت قتخ ايمت تذ بمتات خ  5102/8/2أثتنتات ها ته اارةته،
تعةى أثت ا قار األجا األرتن اامام ش تاا حث تاامحتي عتنه .تتفياو اراةترا ااارئت فيتخ حبتت ااشتت

إاتتى ااروتتا تفمحت
اةتفا .

محي يتاو فتتي ااحتتاخث ،تمت محت تتل ااجثت ارااتتخ اا تتب ااشتتتعي اةتقتتت

عةتتى األست اب ااحي يت

 -بمات خ  5102/8/01عثت عةى جثتين لمواطنين مجهولي الهوية في ر ات اايتب ر بةخ ج ع رحاف

جتنر  ،تتفياو اراةترا

ااارئ  ،حبت

ااشت

اراتف صاحبي ااجثمر تسبب ااحاخث ترا اا
بمات خ  5102/8/52متفي اارتا
ا ا ات

رسميلو ختاجمه ااتنات عةى

اامحير جات .

إجتاتا

يوسف جهاد أبو معمر  58عاماً من مدينة خانيونس جتات إصابمه

تنات في ااصخت تاايخ  .تتفياو اراةترا
ت

إاى ااروا

تفمح

محي يا ااحاخث تتنية

ااجثمر

اةمشت ح

ااارئ  ،فإ اار وتت وا في

تفح ااشتق  ،حر اعمتض

ترسةحر بتشاش آاي "ولشرتنوت " تأ ةيا ااتنات امجاهه را أخ
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ات عائة

ت يه شيصا رةثرا
إاى ريمةه ،تتنية

بتفي اب عره

سميل ختاج تنات

ااجث إاى قس اا ب

إاى ااروا تفمح

ااشتعي في اارسمشاى األتتت ي بياتنرتتنس ،حبت ااشت
رشمبااو ه عةى ر اامحير .

محي ياو في ااحاخث ،تأتقا

 .8حاالت الوفاة على خلفية الشجارات أو الخالفات العائلية والقتل الخطأ .بمات خ  5102/8/01توفي
تنابةس ،تتفياو اراةترا

المواطن سامر النادي  83عاماً ر ري عسوت رحاف
اار وتت جتات إصابمه ا ات تناتي يل شجات عائةي تقع اايتب ر اارساك ااشاب
حبت ااشت
تقخ أكخ

إاى ااروا تفمح

ااارئ فيخ متفي اارتا

في رخرتن تنابةس.

محي ياو في ااحاخث ،تجت تنيةه إاى رسمشاى تفرخ ا قبل اإعل ع تفامه

ااتن ا أ اامحير را ا جات او في ااحاخث .ر وت أتنه أصرب في ااحاخث سم رتا تنر عةى األقل

بجتتح ريمةا يل ااشجات تناسه ،جتتحا رمتس ه تيا ا .

 .2حاالت الوفاة نتيجة فوضى وسوء استخدام السالح .بمات خ  5102/8/6توفي أربعة مواطنين من عائلة ابو

نقيرة وهم :حسن  82عاماً ،أحمد  02عاماً ،بكر  55عاماً ،وعبد الرحمن  01عاماً ،جر اا ر سوا حي
ااشابتت رخرتن تفح ،جتات إصابما حتتق شخرخ تنامج ع اتناجات تقع خايل رتن اااائة  .تتفياو اراةترا
ااارئ تحسب إفاخ ااشت  ،فإ ااحاخث تنج ع حختث حت هائل تنمرج مااعل اض اارتاخ ااك رائ  ،تنمرج

مصتن ااا خايل اارتن  ،تقخ تنمج ع االتناجات حختث أبتات احتااي  51رتن الو رجات اوت ،تاصا تنحت  21رتا تناو،
م تنيةا جر ااو إاى رسمشاى أبت رتسذ ااتنجات اارخرتن تااى رسمشاى

ااشت

إاى ااروا تفمح

محي ياو في ااحاخث.

 -بمات خ  5102/8/06متفر

األتتت ي امةيي ااالج .حبت

اارتا تن أمنة خليل أبو نقيرة  33عاماً ر حي ااشابتت رخرتن تفح ،رم ثت

بإصابماا بجتتح شخرخ تنامج ع اتناجات تقع بمات خ  5102/8/6في رتن

اااائة تتنمج عتنه تفا  2آيت

ر أفتاخ اااائة  .حبت ااشت إاى ااروا تفمح محي ياو في ااحاخث.
 بمات خ  5102/8/51توفي الطفل محمد بالل برهوم  2أعوام ر رخرتن تفح ،جتات إصابمه ا ات تناتي فيااتأس .تتفياو اراةترا

اااائة بمات خ  5102/8/2أثتنات عبثه رسخس اتخ

ااارئ فإ اا ال أصرب في رتن

اتااخ  ،حرث اتن ة رتنه ع ات تناتي أصاب رؤيت ااتأس ،تقخ م تنيةه إاى رسمشاى

األتتت ي حرث متفي

ااحاخث.

هتنا  .حبت ااشت إاى ااروا تفمح محي ياو اراتف رل سا
 -بمات خ  5102/8/52توفي الطفل عماد محمد محمود رواجبة  05عاماً ر ري عسوت رحاف

تتفياو اراةترا

ااارئ فيخ أصرب اا ال اار وتت ا ات تناتي في ااتأس بمات خ  5102/8/02ع

أثتنات تجتخ في حاة عتس في اارتن ي ااشتق

ااروثا  01أ ا إثت إصابمه .حبت ااشت

ااتنات ،ت اتنم ات رحاكرمه حسب ااياتنت .

تنابةس،
ت ااي

ر تنابةس ،تقخ تقخ في اارسمشاى في ربت مار

إاى ااروا تفمح
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اااتنا

محي ياو في ااحاخث ،تم ااي ض عةى ر ة

 .2حاالت الوفاة بسبب عدم اتخاذ احتياطات السالمة العامة .بمات خ  5102/8/0توفي المواطن جهاد عبد ربه

غطاشة  62عاماً ر ري اااتات رحاف
أثتنات عرةه فراا .حبت ااشت
عةى ااسبب ااحي يي اةتفا .

اايةرل ،تتفياو اراةترا

إاى ااروا تفمح

ااارئ فيخ اتناجت ش و ااصت ااصحي

محي ياو في ااحاخث حرث م محت ل ااجث اةمشت ح اةتقت

 بمات خ  5102/8/02توفي المواطن قصي عبد الكريم الجعبري  03عاماً ر رخرتن اايةرل ،جتات إصابمهبجتتح ي رت في ااتأس تنمرج سيت ه عةى األتض في حال فا

عاا او تر ث ااميا ه .حبت ااشت
عةى ااسبب ااحي يي اةتفا .

إاى ااروا تفمح

شي يه ،واتن

ي فتتنه

رجرتع ر ااش ا

محي ياو في ااحاخث ،تم إحاا ااجث اةمشت ح اةتقت

 -بمات خ  5102 /8/07توفي المواطن ابراهيم عبد الناصر ابراهيم نخلة  51عاماً ر ري ااجة ت

رحاف

ات هللا تاابرت جتات إصابمه بجتتح ي رت تنمرج سيت ه ر اا اب ااثاتني في ربتنى قرخ اإتنشات في ااري

اراةترا

ااارئ فيخ حبت ااشت

اا بي حرث متفي هتنا .

إاى ااروا تفمح

محي ياو في ااحاخث ،حرث تنيل إاى رجرع فةس ر

 -بمات خ  5102/8/06توفي الطفل محمد مروان القريناوي  01أعوام ر ري

تتفياو اراةترا

تتفياو

اابت ج رحاف

ااتس ى.

ااارئ فإ اا ال اار وتت أصرب أثتنات اا ه رع تفاقه وت اايخ في أحخ شتات ااري  ،تحسب

إفاخ تااخ اا ال فإ ابتنه قخ صا تنمرج ملرس سة ااكات ات ااتاصل في أحخ األعرخ  ،تأ ه ا ااي ت رتجتخ

رتن أسبت قبل ااحاخث ،تم إ لغ شتو ااكات ات في رحاف

ااتس ى ت ةخ اابت ج إصلح اايةل تاك خت

جخت  .تقخ حبت ااشت إاى ااروا تفمح محي ياو في ااحاخث.
 بمات خ  5102/8/51توفي الطفل زكي رائد قلجة  1أعوام رسيت ه ر عةت في رخرتن متفرا

في ياتنرتتنس .تتفياو اراةترا

ااساب اةتفا أثتنات ها ه في تحة ارخرتن (أصخات) اامتفرا
األاااب اارائ  ،تقخ م تنيةه إاى قس اااتنا

ااشت

إاى ااروا تفمح

ااارئ فإ اا ال اار وتت أصرب في اارت

ااتاقا

ااروثا في رسمشاى

محي ياو اراتف رل سا

ااحاخث.

 ،جتات إصابمه وستت في ااتأس تنمرج
تب رخرتن ياتنرتتنس ،تسيت ه ر أعةى
األتتت ي حرث متفي هتنا  .حبت

 .2الحكم باإلعدام .بمات خ  5102/8/6أصخت اارحور اااسوت ااخائر
 ،اخ إخاتنمه بمار ااميابت رع جاا

(أ .ح .ش)  00عاراو ،ر
اارتا
ااايت ا ااثتتي اااةس رتني اةاا  ،0171حوراو قا لو السمئتنا .
 -بمات خ  5102/8/52أصخت اارحور اااسوت ااخائر

(  . .أ)  07عاراو ر

 ،اخ إخاتنمه بمار ااميابت رع جاا

اااةس رتني اةاا  ،0171حوراو قا لو السمئتنا .
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حوراو اإعخا شتنياو ح

رااخ

يلفاو ألحوا قاتنت

حوراو اإعخا تر او ااتصاص ح اارتا
رااخ يلفاو ألحوا قاتنت ااايت ا

ااثتتي

 .7حالة اختفاء .بمات خ  5102/8/57قار

است إسراعرل سل ر رخرتن تنابةس ،بميخ

تااخ اارتا

شوت اةارئ حت ايماات تنجةاا رتن  5102/05/08عةرا تنه أسرت رحتت تقخ أبة
اك خت جخت  ،تعةى أثت ا
ااختات في تنابةس ر

اارتاف

فااا

أجل إ صا صتما اةرسؤتار

 5102/8/00تن ر

اةريماي ،ترتناشخا

محتو

عائةمه تتن ر

فااا

رت ااسب

ااجاا

ااريمص ب ا

اارتاف  5102/8/51في رتن ي

بتتت اامحت إرجاخ حل اةرتبت  ،ت ت االثتنر

أيت عةى شات اايخس ،اايتب ر ري

ر أجل ستع اامحت ر قبل ااجاا

ميةةاا حرل صتت

ل

ا ااساع

اارسؤتا تااكشذ ع رصرت  ،توا

ااااشت ص احاو.
 .1اإلصابة نتيجة سوء وفوضى استخدام السالح -انفجارات داخلية .بمات خ  5102/8/6أصرب اارتا تنت
صلح ااخر

ااا ات  28عاراو ،تنرت ااا ات  56عاراو ،تعبخ ااحررخ األ ا  62عاراو ر
تنات في ااساق .تتفياو اراةترا

ياتنرتتنس ،ا ا ات

ااخر اااتا ،ر قبل آيت ع ةى يةا يلفا

ااساقر  .تتفياو اراةترا
ع ا ات

ااارئ  ،فيخ م إ لق ااتنات امجا رتن
ااشت

محي ياو في ااحاخث.

سائخ أساخ ريخاخ  55عاراو ر

ااارئ فإ اار وتت أصرب تنمرج يل

تنات مجاهه ر سلح آاي "ولشرتنوت " ،م تنيل اارتا

اارخرتن امةيي ااالج ،تقخ فمح

ااشت

اارتا

صلح

عائة  ،را أخ إاى إصا اارتا تنر اار وتت  ،تم تنيةا إاى

رسمشاى تناصت رخرتن ياتنرتتنس امةيي ااالج ،تفمح
 -بمات خ  5102/8/01أصرب اارتا

بةخ اايتات رحاف

رخرتن تفح اخ أعرت تنات في

رع أحخ األشياص اا ي قا بختت بإ لق

ريخاخ إاى رسمشاى أبت رتسذ ااتنجات

محي ياو في ااحاخث.

 -بمات خ  5102/8/50أصرب اا ال ااشي يا رحرخ عتب  05عاراو ،تصااح عتب  8أعتا ر رخرتن

تفح بجتتح رمتس
رشبت ( صاع

تنمرج اتناجات جس رشبت  .تتفياو اراةترا

صاتتخ رحةي ااصتنع ) عث ات عة ه في رح ط رتن اارا في بةخ ااتنصت رحاف

تنيةارا إاى رسمشاى

رل سا

ااحاخث.

األتتت ي امةيي ااالج .تقخ حبت

 .9التعذيب أثناء التوقيف – المعاملة القاسية والمهينة .مةي

شكوى مماة

ااما رب تستت ااراارة  ،رتناا 52في اابا اا ت

في اابا اا ت

ااشت

إاى ااروا

تفمح

ااارئ يل ااامت اامي
و 81في ق ا

تفح ،تم

محي ياو اراتف

راا ااميت ت26

 ،تقخ مت ع

ااشوات

عةى ااتنحت اامااي 09 :شوت عةى جاا ااشت  0 ،شوات عةى جاا األر ااتقائي0،

شوات عةى جاا اارياب ات
مت ع

ااارئ فإ اا اةر أصر ا أثتنات عبثارا بجس

اااار تشوت تاحخ عةى جاا االسمي ا ات

اااسوت  .أرا في قطاع غزة فيخ

ااشوات عةى ااتنحت اامااي 86 :شوت عةى جاا ااشت  8 ،شوات عةى جاا األر ااخايةي،

تشوت واحدة عةى إخات رتاك اإصلح تاام هرل .تقخ م اسميخا تسائل رماخخ في ما رب اارشمكر تفياو
9

اةشوات ااريخر وااش ح تاابتب بتاس
تااحترا ر ااتنت .

األرخي تاألتجل ،تاسميخا اااصي ،إاى جاتنب ااشم تاامحيرت

ثانياً :انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة ت شرل ه ا ااح

االعميا ااماساي تاالعميا عةى يةا

س اس تاامتقرذ عةى ر اارحاف ر تاااتض عةى اايبات اااسوتي.

االحتجاز التعسفي وألسباب سياسية :مةي
شكوى متو

حت عخ صح إجتاتا

ماسا او .أرا في ق ا

فيخ مةي

ااارئ يل ااامت اامي

راا ااميت ت في اابا اا ت

اامتقرذ ،وت متقرذ اارشمكر وا إرا ألس اب س اس

ااارئ يل

ااشات  38شكوى حت االتنماا اار وتت.

ا

أت متق ااو

أما في مجال التوقيف على ذمة المحافظ ،فيل شات آب  5102جت متقرذ اارتا تنر ااماا
عةى ر اارحاف  ،ترتنا ر م اإفتاج عتنه ترتنا ر
ااتق

االس

0

ب ات رحرتخ إسراعرل رتتنس

أسراؤه

يي ته االعميا حمى مات خ إعخاخ ه ا ااميت ت:

مات خ اامتقرذ

روا اامتقرذ

ااجا اارتقت

عةى

رماا
راتج عتنه بمات خ 8/2

رحاف قةيرة

راتج عتنه بمات خ8/01

رحاف تنابةس

0

أررت يااخ شاكت تنا ا

راتج عتنه بمات خ8/1

رحاف

تاكت

2

أتنس رحرخ أحرخ ااحصتي

راتج عتنه بمات خ8/6

رحاف

تاكت

2

رحرخ أحرخ فاري فت حا

راتج عتنه بمات خ8/52

5

رحرخ عةي حسر

اسر

رحاف جتنر

6

باات ااخر رحرخ بتني عتخ

راتج عتنه بمات خ8/08

رحاف

ت اس

7

عبخ ااكت رحرخ شا ات

راتج عتنه بمات خ8/01

رحاف

ت اس

8

أحرخ رحرخ شا ات

راتج عتنه بمات خ8/07

رحاف

ت اس

راتج عتنه بمات خ8/08

رحاف

ت اس

راتج عتنه بمات خ8/08

رحاف

ت اس

راتج عتنه بمات خ8/07

رحاف

ت اس

راتج عتنه بمات خ8/51

رحاف تنابةس

1
01
00

عررخ هشا رص اى ختت ش
رحرخ عبخ ااكت

شا ات

أكت عصا رص اى شا ات
ةب صتاف

05

ساا عة ا

00

إرااب سا حس شم

5102/0/2

سج تنابةس اارختني

رحاف تنابةس

ساا عبخ ااجتاخ ساا ق تق

راتج عتنه بمات خ8/51

رحاف تنابةس

02

تناصت سا حس شم

راتج عتنه بمات خ8/50

رحاف تنابةس

06

ااب عبخ هللا رحرخ خ ات ر

02

5102/8/02
6

اسمي ا ات أت حا

رحاف

22

ت اس

5102/8/00

07

رحرخ عبخ هللا رحرخ خ ات ر

08

ع اخ فمحي رص اى قط

01

تنت ات سارخ أساخ س لتي

5102/8/50

51

حسر

ل جاست ه

5102/8/0

50

أتنس تج ه حسر أبمةي

5102/2/00

55

تاري رتسذ رحرتخ أبت ستنرتن

5102/8/0

50

علت رحرخ تجب األقت

5102/7/05

اسمي ا ات أت حا

راتج عتنه بمات خ8/52
سج جتنر

رحاف

ت اس

رحاف تنابةس
رحاف جتنر

اارختني
سج جتنر

رحاف قةيرة

اارختني
سج جتنر

رحاف قةيرة

اارختني
سج جتنر

رحاف قةيرة

اارختني
سج جتنر

رحاف قةيرة

اارختني
52

تاري حام رحرخ ع اس

5102/8/50

تقائي تاكت

رحاف

تاكت

52

عتفي اتح أحرخ عتفي

5102/8/00

تقائي تاكت

رحاف

تاكت

ثالثاً :انتهاكات حرية الرأي والتعبير واإلعالم والتجمع السعلمي .تصتخ
عتتخ مجراتتا

تاتنما

ااشت

ااارئت يتل ااامتت اامتي

راتا ااميت تت

ستتةر قتتا باتتا رمبتتارتنت رتتع األستترت رحرتتخ عتتل ستتات فتتي اتتض شتتات تستتط رخرتنت ات هللا

اتخ تقتذ رسترتها فتي شتات اإتستا

تاايتب رت فتنتخق قصتت ااحرت اتت رت قبتل عشت ات رت أفتتاخ جاتا

اا ر أ ةيتا ااشات أرا اارسرت بجتخات شتتي ،حرتث ات مستجل أ ت اعمتخاتا

إال اتنتته ستتجل أ تجتتتخ ااشتتت

جستخ عةتى اارشتاتور ،

ترتتتناا اارستترت ااستتةر ر ت ااميتتخ الحمجتتاج أرتتا ريتتت ااريا ا ت  ،تق تتارا

اسميخا ااحاج اا شتي اا ي ااياص(ااتختت تااات اتتا

ت ة ستت اايتت تاات ي ااشتت ي ااتستري) فتي رتاجات

اارسرت  ،األرت اا ي رمكتتت خائرتا فتي وتل اارستر ات ااستةر اارمتجات ااتى ااريا ات  ،ورتا الحت

احتث ااارئت

تجتخ أفتاخ ر االر ب ي رختني ( حرل ابتا أجات االمصتا ااياصت تاألر ) توتا اات اض يتت بمصتت ت

اارم اهت .

 -بمات خ  5102/8/8أتقذ جاا ااريتاب ات اااارت فتي اايةرتل عتخخاو رت أعبتات حت ب اامحت تت اارشتاتور فتي

مجرتتع ستتةري أرتتا بةخ ت ختتا ،احمجاجتتا عةتتى متن ت حاتتل ااتق ت اااتنتتت ااشتتاب  ،رتتع اااة ت أ ااتقا ت االحمجاج ت

سات ورا هت ري تط ااتا ،إال أ جاتا ااريتاب ات قتا بمتقرتذ عتخخ رت اارشتاتور فراتا ،ثلثت رتتا تنر ميتخرتا
شوات اةارئ أفاختا فراا أتنه م متق اا اخ جاا اارياب ات في اايةرل تنمرجت رشتاتوما فتي ااتقات االحمجاج ت

أرا بةخ ختتا.
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 -بمات خ  5102/8/00ميخر

اااسوت بخ اارتا

إخات رسمشاى اايةرل ااحوتري شوت اةتن ا

أحرخ

رحرتخ رحرخ شخرخ  20عاراو ر رختن ختتا ،ت ا ألتنه تنشت عةى صاحمه في ااا سبت رتنشت اوت مبر رااتنا
ر قبل جاا
تي رتبى سرل ااكةى في رسمشاى اايةرل ااحوتري ،ت مات خ  5102/8/52أبةغ اارتا
االسمي ا ات
فراا اا

اااسوت في اايةرل

هتناا شوت ريخر

حيه ر قبل إخات رسمشاى اايةرل ااحوتري رماره

رثل أرا ااتن ا

اااسوت في اايةرل بمات خ  5102/8/01تقخ رثل

تاايخح تاامشارت ،تأتنه رجب أ

أرا تئ س ااتن ا اااسوت في اايةرل اسرا إفاخمه تا رم متق اه عةراو أتنه عسوتي تحسب را أفاخ ه تئ س
اإخعات اااسوتي حي في ااشوت ااريخر بخ اارتا تهت في رتحة اامحير تا
ااتن ا اااسوت اةارئ
يتت ف را إ ا سمحا إاى اارحور .

 -بمات خ  5102/8/07أتقذ جاا األر ااتقائي في اايةرل ااصحافي عارت عختنا أبت عتف  05عاراو ر

اايةرل ،ارل رتاسلو اتواا شااب األتن ات ،تقخ أفاخ شي يه في ااشوت اامي ميخ باا اةارئ  ،أ قت روتتن ر
ثلث رتو ا

عسوت حبت إاى رتن اا ااكائ في خت ت ا  ،تقار

متقرذ ،تصاختتا جاا حاستب تواررتا ،تقخ أفاخ اارتا

بمتق اه تمام ش اارتن

اخ اإفتاج عتنه ،أ اعميااه وا

خت إب ات ر وت

سبب ومابمه عةى

صاحمه عةى ااا سبت  ،راةياو عةى يبت تتخ في تواا رااو حرث وا عتنتا اايبت "اجمرا ااكابرتنر

تأفتج عتنه بمات خ  5102/8/07تا سرح ا اق ااارئ ب اتمه.

اااةس رتني"

 االعمخات عةى األسرت اارحتت يبت عختنا بمات خ  ،5102/8/01تأفاخ أتنه أثتنات رشاتومه في رسرت مبارتنرتتع األستترت عتتل  ،قتتا احتتخ األفتتاخ تتاا ي اارتتختني تتاا اتت رت بتتر أفتتاخ ااشتتت

تتجتتا االرت  ،تقتتا بتتت ه

بتتت قت ت عةتتى تجاتته (بتتتوس) رتتا أخ إاتتى ستتيت ه عةتتى األتض ،تحتتات اارح تت

تته حرارمتته إال أ هت ا

ااشيص اارامخي ،اسمرت في رحاتا ااتصت إا ه ابت ه ،تعةى اثت االعمخات عة ه جت تنيةته رت قبتل اتض

اارم اهت إاى رسمشاى ااال األحرت امةيى ااالج عةى يةا االعمخات.
 -بمات خ  5102/8/55قار

تن ره ح ب اامحت ت في بر

األجا األرتن

اح ار اا

ااسة

تياص ااشت

بإ لق ااحت ا

االعمخات اابتب اااصي عةى مجرع سةري
تاحم ات ااياتنت تتقذ االعميا عةى يةا

س اس  ،تقخ أفاخ ااي اخي في ااح ب ااشرخ عرت جخت  ،أ األجا األرتن

قار

اعميا حتااي عشت ر

اارم اهت ترتنا عبت اارومب اإعلري اح ب اامحت ت اهت صااح ،رع اااة أ ح ب اامحت ت متجه ارحاف

بر

اح ر أجل إشاات تاعلره بتن ه ااح ب ااي ا بمجرع سةري في رتن ي اب اا قاق ،إال أتنه ا رم إ ل ا

ااتخ.

 -بمات خ  5102/8/52قخ رجةس بةخ اايةرل شوت بخ اارتا

ع سى إسراعرل حس عرتت  02عاراو ر

عةتتى صتتاحمه عةتتى ااا ستتبت  .ت متتات خ  5102/8/56رثتتل اارتتا

أرتتا ااتن ا ت اااار ت حبتتتت ااارئ ت ت ااب ت

رخرتن اايةرل ،تهت تناشط تتئ س مجرع ش اب بخ االسم ا  ،ت ا اي اره وما رتنشتت رتنميتخ أخات بةخ ت اايةرتل
ااارئ اخ رلحيمه عةى يةا ت ااتتأي تاامابرتت ،تقتخ مااتخ تئت س ااتن ا ت اااارت فتي اايةرتل ،اتخ اارلحيت تنمرجت
2

مابرتت عت أت تته ت اامتاصتتل رتتع اارسمشتتات اايتتاتنتتني ابةخ ت اايةرتتل تاات ي أكتتخ أتنتته مت اامتنتتا
اخ ااتن ا اااار حرث م إ لق ااشوت .

 5102/8/01حبت ااارئ رع اارتا

عت ااشتتوت  .ت متتات خ

رابعاً :االعتداء على األشخاص والمؤسسات العامة واألمالك العامة والخاصة .بمات خ  5102/8/0تعتنخ
ااساع ااثاتن تااتنصذ فج اوت أحتق رجاتات رتو ت ت شؤت األست األسب ااراتنخس تصاي ع ا

رص اى  26عاراو ،ت ا يل متقااا أرا رتن اه في رخرتن جتنر  ،تتفياو اراةترا
محي ياو في ااحاخث .ورا حبت قت ر ااخفا اارختني أيرخ

إاى ااروا تفمح

ت مات خ  5102/8/5قخ ااراتنخس تصاي إفاخمه أرا اار احث تحمى اآل را اا
رم ااكشذ ع
ررمةكا

ااااعةر  .شات إاى أ

ااراتنخس تصاي رتن اح

ااب االعمخاتا

اةرتن

ث حخث

حبت ااشت

إجتاتا

اامحير جات تا

ه ا االعمخات هت االعمخات تق  08اا ي يع ر رجاتار

ترتاقذ س اس ر قبةه.

 بمات خ  5102/8/6قا أشياص رجاتات بماجرت اابتا ااياتج ارتنماجر ات

ااتنر ات اارشماة في اارتو

متا ه رتنصب ت ت شؤت األست في ااحوتر اااةس رتن

ه ميع اخ مصت حا

اا ع )  27عاراو ر

ااارئ فيخ حبت ااشت

اارتا

عةى

ااااشت تا

اارحاري (شتحبرل رتسذ

 .تتفياو إفاخ اارحاري اةارئ فا رجاتار قارتا فج اوت بمش رل ااجتس ااياتجي
رمماا

إاى ااروا تفمح

مبر أتناا أخ

إاى ماجرت اابتا

محي ياو في ااحاخث.

ااياتج

تاحمتاق ااحائط ااياتجي ،تقخ

بمات خ  5102/8/07م إ لق تنات ر قبل رسةحر رجاتار ريتنار عةى رحل مجاتي في رخرتن تنابةس،
ماتخ رةكرمه اةرتا

جرا حسر ا ،تتفياو اراةترا

اارمتفت ااارئ  ،فيخ مر

اايتب ر ستق اا هب في اابةخ اايخ ر تسط

تااتنصذ فج اوت ،بإ لق أحخ عشت تصاص عةى اارحل ااكائ

رخرتن تنابةس ،تال ااريتنات

اااتات ر ااروا  .تقخ تنمج ع إ لق ااتنات مح

تقت اصا ا  .حبت ااشت

إاى ااروا تفمح

عةى ر اايب  ،تتفياو إفاخ ااشت

اارجةس اابةخي في تنابةس.

 -بمات خ  5102/8/51ماتب

اا جاج األراري اةرحل ،خت

محي ياو في ااحاخث ،تاك حمى اارت ا رم متقرذ أحخ

فإ ه ااحاخث تقا

بر سةسة األحخاث اامي تنمج عتناا اسمياا

س ات ما ا اشتو مت ع ااكات ات في حي مل ااسة ا

ااتنات ر أحخ أفتاخ ااشت  .تتفياو اراةترا
إ ا ات س ات شتو ااكات ات وا

ااحاخث عتنخ ااساع ااثاتن

ااارئ فإ اارتا

سميةاا أت ا ر اااارةر

رحاف

تفح إ لق

اار وتت قا بإ لق ع ات

امجا

ااشتو واتن

تنات ر

رمتقا أرا رتن اه ،أثتنات ق ا أفتاخها

رار ق ع اام ات ااكات ائي ع رتن اه سبب خرت رسمحي ااخفع اةشتو  ،ورا قا اار وتت بإ لق عخ أعرت

تنات في اااتات ،تمح

جاج ااس ات رساعخ أشيائه .تقخ حبت ااشت

ااحاخث ،تم متقرذ اارشم ه با عةى ر اامحير .
 -بمات خ  5102/8/55قا رجاتات

إيراخ ااحت  ،تحبت ااشت

إاى ااروا تفمح

حتق ااس ات ااياص اةيابي رحرخ رسة ر رخرتن بر

إاى ااروا تفمح

محي ياو في ااحاخث.
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محي ياو في

اح تقخ م

 -بمات خ  5102/8/52أي ت رجرتع ر رت اي بةخ

تفي مة األثتنات اعمتض أصحاب اا س ا
ااشت

إاى ااروا تفمح

جتنر أصحاب اا س ا

تقارتا بتب رت اي اابةخ  .تتفياو اراةترا

محي ياو في ااحاخث تاايي ااي ض عةى اارمارر

جتنر إاى ااستق تأكخ أ األجا األرتن

بإ اا

ت ااماات رع بةخ

س اما ااريااا ،

ااارئ فيخ حبت

اابتب تاالعمخات ورا حبت رحاف

جتنر سمتاصل متن

ااستق ترحاس

تفيا اةياتنت .

 -بمات خ  5102/8/01ماتض اارحاري رحرخ عبخ ااياخت عةتا  05عاراو ر حي ااسة ا

ااريااار

رخرتن تفح

العمخات ر قبل أحخ اارتا تنر عةى يةا عرةه ورحا  .تتفياو إفاخ اارحاري اةارئ فاتنه تفي أثتنات متاجخ
سور قبل أ رماتض رتنه اةكرا في ااتجه ،حبت ااشت إاى
في ااستق اارتو ي بتفح هخخ رتا
ااروا تفمح

محي ياو في ااحاخث.

خامساً :انتهاك الحق في التنقل والسفر .يل شات آب  5102ميخ اارتا
رحاف
ميخ

برت

ااتس ى ،شوت اخ

ااارئ  .أفاخ فراا أتنه ر رتم ا

ةب امجخرخ جتا ااسات ااياص ه إاى ت ات ااخاية
ااتحر في

(.

جاا األر تااحرا

)  00عاراو ر ر

تأتنه ت مات خ 5102/2

"خائت ااجتا ا " في ات هللا ،ت ا

عبت رومب

 .تم إ ل ه ر قبل رخرت اارومب ا ااراارة قخ م تفباا ر قبل ت ات ااخاية

ألس اب أرتن  .تقبل ا

وا قخ ميخ

ةب أكثت ر رت في ااستنتا

ة ه ،تأفاخ أتنه

ااسا ي  ،تا رم قبت

حاج راس اجتا ااسات ،وتتنه ااب ت حماج إكرا رسرتمه ااماة ر في ااياتج ،ت ا اةمسجرل في بتتنارج

ااراجسمرت في اإخات في متو ا.

سادساً :التأخير والمماطلة في تنفيذ ق اررات المحاكم الفلسطينية في الضفة الغربية .تلقت الهيئة خالل الفترة
التي يغطيها التقرير عدداً من الشكاوى حول عدم تنفيذ ق اررات المحاكم ،نفذ عدد من تلك الق اررات و يي
هتنا عخخ آيت ر ااي ات ات

حمى اآل .

ا متنا  ،إباف إاى ا هتنا  05ق ات اوت صخت في األشات ااسا ي ا رم متنار ها

 -بمات خ  5100/0/00قتت رحور اااخ اااة ا

ر رخرتن اايةرل ر عرةه رخر اوت ارخرت اامت
تااماة

ل قتات فصل اارتا

تااماة في اايةرل ،تعةى اات ر رتاجا اارتا

اااااي تميخره بمات خ  5102/2/51وماب تسري ات ت اامت

اات ات ا متنا اايتات.

إباف إاى ا فيخ صخت عخخ ر ااي ات ات

تن ات تن ا ااخر شحاخ  26عاراو
ت ات اامت

ر أجل احم ات قتات اارحور إال أ

ر رحور اابخا ترحور ااصةح اإفتاج ع ااراميةر إال أتنه ا

رتنا اباا تم يت متنار اباا( ،رتف جخت ااي ات ات ).

ااتق

االس

مات خ اامتقرذ

اارحور

روا

اامتقرذ
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مات خ صختت
اايتات

رلح ا

0

تاري رحرخ رحرتخ  5102/7/01االر
تجتب

رحور
صةح خت ات

ااتقائي/

رحور

اايةرل

صةح

اايةرل

 - 5102/8/01بمات خ 5102/7/01
قا جاا األر ااتقائي
في

اارتا

اايةرل

تاري

بمتقرذ
رحرخ

رحرتخ تجتب  52عاراو
عةى

اتنمرائه

يةا

ت مات خ

ااس اسي

قتت

5102/8/6

رحور صةح خت ات إيلت
سبرةه وااا تنيخ ق رماا

 511خرتنات تعةى اات
ر

ااكااا

ميخ

اار ةت اةرحور إال أ

جاا األر ااتقائي في

اايةرل ا

اارحور

تعتبه

رتنا

قتات

تأعاخ متق اه
عةى

ااتن ا

اااار في حةحت اامي

قتت

إعاخ

ت مات خ

5102/8/00

قتت

رحور

متق اه
صةح

حةحت اإفتاج عتنه إال
أ جاا األر ااتقائي
رتنا

قتات اارحور

ا

بإيلت

تقا

بإعاخ

سبرةه

عتبه

عةى

رحور صةح خت ات اامي

قتت

5102/8/01
عتنه تم
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متنار

بمات خ

اإفتاج

قتات

اارحور .
تن ات شت

رحرتخ

5

ب ات

0

رحرخ

2

ساا

2

رحرخ أحرخ سارخ  5102/2/00رياب ات

إسراعرل رتتنس

إسراعرل  5102/6/07رياب ات

صةح

تقائي

صةح

رحرتخ أبت ا ا
صتاف

5102/7/7

قةيرة

عة ا

أت حا

ةب 5102/7/0

صلح

تنابةس
ت اس

ت اس

صةح

تاكت

أت حا

6

إرااب

سا

حس

5102/0/2

سج

7

تناصت

سا

حس

5102/0/2

سج

اارختني

تنابةس

8

أتنس

رحرخ

أرر

 5102/2/00رياب ات

صةح

1

أتنس تج ه حسر

شم

اارختني

تنابةس بخا

تنابةس

راتج

عتنه

بمات خ

 5102/7/02راتج

عتنه

بمات خ

 5102/8/06راتج

عتنه

بمات خ

 5102/7/02راتج

عتنه

5102/8/2
5102/8/2

5102/8/51
5102/8/52

 5102/8/07صخت

بمات خ
بمات خ

 5102/8/07قتات ع
بخا

تنابةس

رحور

اإفتاج عتنه

رت أتنه

تحمى مات خ إعخاخ ه ا
ي

ااميت ت ا

ااجاا

بمتنار قتات اارحور .

شم

"ااشرخ حسر "

تنابةس بخا

تاكت

أت حا

 5102/8/00راتج

عتنه

5102/8/50

 5102/7/02صخت

بمات خ
بمات خ

 5102/7/02قتات ع

رحور

صةح

اإفتاج عتنه

تاكت

رت أتنه

تحمى مات خ إعخاخ ه ا
ي

ااميت ت ا

ااجاا

بمتنار قتات اارحور .

أبمةي

 5102/2/00سج

اارختني

صةح

جتنر

قةيرة

بمات خ

 5102/2/50صخت

 5102/2/50قتات ع
رحور

صةح

اإف اتج عتنه
28

قةيرة

رت أتنه

تحمى مات خ إعخاخ ه ا
ي

ااميت ت ا

ااجاا

بمتنار قتات اارحور .

01

علت رحرخ تجب  5102/7/05سج

صةح

جتنر

قةيرة

األقت

اارختني

00

هرث عبخ هللا حستني 5102/7/0

رياب ات

صةح

05

رحرخ 5102/7/0

رياب ات

صةح

بمات خ

 5102/7/02صخت

 5102/7/02قتات ع
رحور

صةح

اإفتاج عتنه

قةيرة

رت أتنه

تحمى مات خ إعخاخ ه ا
ي

ااميت ت ا

ااجاا

بمتنار قتات اارحور .

تناصت

تاكت

ااجتنرخ

5102/8/6

بمات خ

صخت

 5102/8/6قتات ع

رحور

صةح

اإفتاج عتنه

تاكت

رت أتنه

تحمى مات خ إعخاخ ه ا
ي

ااميت ت ا

ااجاا

بمتنار قتات اارحور .

أسرخ
خا ت

يااخ

أت حا

5102/8/6

تاكت

بمات خ

صخت

 5102/8/6قتات ع

رحور

صةح

اإفتاج عتنه

تاكت

رت أتنه

تحمى مات خ إعخاخ ه ا
ي

ااميت ت ا

ااجاا

بمتنار قتات اارحور .
00

إ اخ حستني عبخ هللا  5102/6/50رياب ات
تناصت

ات

هللا

صةح
تاكت

5102/8/6

بمات خ

صخت

 5102/8/6قتات ع

رحور

صةح

اإفتاج عتنه

تاكت

رت أتنه

تحمى مات خ اعخاخ ه ا
29

ي

ااميت ت ا

ااجاا

بمتنار قتات اارحور .
02

وارل أساخ وارل  5102/6/02رياب ات
حر ات

بخا

أت حا

 5102/8/57صخت

تنابةس

بمات خ

 5102/8/57قتات ع
رحور

تنابةس

بخا

رت أتنه

اإفتاج عتنه

تحمى مات خ إعخاخ ه ا
ي

ااميت ت ا

ااجاا

بمتنار قتات اارحور .
02

راا شحاخ سة را
هتش

صةح

 5102/2/01رياب ات

تاكت

أت حا

5102/8/5

بمات خ

صخت

 5102/8/5قتات ع

رحور

صةح

اإفتاج عتنه

تاكت

رت أتنه

تحمى مات خ إعخاخ ه ا
ي

ااميت ت ا

ااجاا

بمتنار قتات اارحور .
06

أسار

قسه

رحرخ أحرخ  5102/8/08رياب ات

صةح خت ات  5102/8/50صخت

اايةرل

بمات خ

 5102/8/50قتات ع

رحور

صةح

اإفتاج عتنه

خت ات

رت أتنه

تحمى مات خ إعخاخ ه ا

ااميت ت ا

ي

ااجاا

بمتنار قتات اارحور .

انتهى

29

