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التقرير الشهري حول

االنتهاكات الواقعة على حقوق اإلنسان والحريات
في فلسطين خالل شهر تموز 5102

استمرت االتنتااكات اداالية لالل شهار تمهز مه اداها  5102بهزترر متاازته  ،ربهر ههاا ادترررهر أهه االتنتااكهات
ادتي رصاتاا ادارئ زادتي ليصت م مجمل ما رصاته م اتنتااكات إدى ما ريي:
 استمرار حاالت ادزفا غرر ادطبةاة فرا سجيت ادارئ  52حاد  02 .حاد في ادضا ادغربة ز 01في
قطاع غ

زجاءت حاالت ادزفا هاه تنترج دظرزف غامض أز ديشجارات اداائية أز داا اتلاا

احتةاطات ادسالم اداام إضاف إدى ادزفا االل مراك االحتجا .

استمرار حاالت ادتاارب زسزء ادماامي أثتناء االحتجا فرا تيرت ادارئ  52شكزى متناا  2في ادضا

ادغربة ز 93في قطاع غ .

 استمرار ادارئ في تيري شكازى حزل اتنتااك ادحق في إجراءات قاتنزتنة عااد زاالحتجا از تزفرر
ضماتنات ادمحاكم اداااد إضاف إدى ادتزقرف عيى ام ادمحافظ.

 استمرار حاالت االعتااء عيى حرر ادرأي زادتابرر زاإلعال زادتجمع ادسيمي زاالعتااء عيى ادصحافرر
زمتناا م أااء عميا .

 استمرار حاالت ادمتنع م ادتتنرل زادسار.

 استمرار حاالت االعتااء عيى ادحررات اداام زادشلصة زاالعتااء عيى األشلاص زادمؤسسات اداام
زاألمالك اداام زادلاص .

تفاصيل االنتهاكات:

أوالً :انتهاكات الحق في الحياة والسالمة الشخصية.
رصات ادارئ  52حاد زفا لالل شار تمز  02 .حاد في ادضا ادغربة ز  01حاالت في قطاع غ .
تز عت تيك ادحاالت عيى ادتنحز ادتادي :حاد زفا واحدة زقات في أماك ادتزقرف في ادضا ادغربة  2حاالت

زفا زقات في ظرزف غامض  9متناا في قطاع غ زحالتان في ادضا ادغربة  7 .حاالت زفا زقات تنترج

عا اتلاا احتةاطات ادسالم اداام  5متناا في ادضا ادغربة ز 9في قطاع غ  00 ،حاد زفا زقات في

حزااث ادشجارات زادرتل ادلطأ  8متناا في ادضا ادغربة ز 9في قطاع غ  .حالتان زقاتا تنترج فزضى ادسالح

واحدة في ادضا ادغربة زادثاتنة في قطاع غ .
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تفصيل لحاالت الوفاة:
 .0حاالت الوفاة في السجون وأماكن االحتجاز .بتاررخ  5102/7/3تزفي ادمزاط شادي محمد مصطفى

عبيد هللا  97عاماً م قرر بترر بمحافظ برت دح تنترج اتنتحاره االل مرك إصالح زتأهرل برت دح  ،حرث

كا مزقزفا عيى لياة قتيه زجته .ززفرا ديمايزمات ادمتزفر داى ادارئ فرا أقا ادمزاط عيى شتنق تناسه في
حما غرف تزقةاه بزاسط شبر (ادح ار ) غطاء ادتنز  ،زقا فتحت ادشرط زادتنةاب اداام تحرةرا في ادحااث زت

تحزرل ادجث إدى مااا ادطب ادشرعي في أبز اةس بحضزر ممثير ع ادارئ زقا اظار ادتشررح زجزا ليع

في ادارر اداتنرة األزدى ،ما رادل عيى أ ادزفا جاءت تنترج ادشتنق ادااتي ادحرزي زادك داا زجزا أي آثار

لارجة دشا ،زعيةه ترى ادارئ أهمة ألا االحتةاطات ادال م داا تكرار مثل هاه األحااث.

 .5حاالت الوفاة في ظروف غامضة .بتاررخ  5102/7/6تزفي ادمزاط نضال عماد العرعير  07عاماً م

مارتن غ  ،جراء التتناقه ع طررق ادشتنق .ززفرا ديمايزمات ادمتزفر داى ادارئ  ،فإ ادماكزر تنرل بتاررخ
 5102/7/2إدى قس اداتناة ادمرك في مستشاى ادشااء بغ  ،في حاد التتناق إثر عمية شتنق ،زادك باا
رسزبه في امتحا شااا ادثاتنزة اداام  ،زتارضه ديضرب م أفراا اداائي  .زقا حضرت ادشرط إدى ادمكا

زفتحت تحرةرا في ادحااث.

 -بتاررخ  5102/7/05تزفي ادمزاط محمد محمد الدريملي  91عاماً م مارتن غ  ،جراء إصابته بحرزق

لطرر  .ززفرا ديماي زمات ادمتزفر داى ادارئ فإ ادماكزر قا أصرب تنترج سكب ماا حارق "بتن ر " عيى
جساه زاشاال ادتنار فةه ،ما أاى إدى زفاته ،زقا حضرت ادشرط إدى ادمكا
زبحسب ادشرط فإتنه ال تزجا شبا جتنائة .

زفتحت تحرةرا في ادحااث

 -بتاررخ  5102/7/01عثر عيى جث المواطن محمد رشيد المجايدة  52عاماً م مارتن لاتنرزتنس ،جراء

التتناقه .ززفرا ديمايزمات ادمتزفر داى ادارئ فإ شررق ادماكزر قا عثر عيى ادجث في متن ده مع زجزا "ستار"
ميتا حزل عتنره ،زقا ت تنريه إدى مستشاى ادشااء بغ حرث أعي األطباء أ ادزفا قا حاثت متنا رزمر قبل

اداثزر عيى ادجث  ،زقا حضرت ادشرط إدى ادمكا زفتحت تحرةرا في ادحااث.

 -بتاررخ  5102/7/50تزفي ادمزاط كريم إسماعيل يوسف الطرايرة  51عاماً م بيا بتني تناة بمحافظ

ادليرل جراء إصابته بجرزح لطرر تنترج ضربه م قبل مشازار حض ار إدى متن ل عائيته م أجل ماادجته

م األرزاح ادشررر  ،ززفرا ديمايزمات ادمتزفر داى ادارئ فرا حضرت ادشرط إدى ادمكا زفتحت تحرةرا في

ادحااث حرث ت تزقرف ادمشازار ززادا ادمتزفى زشرةرةه.
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 -بتاررخ  5102/7/50تزفرت ادمزاطتن إجميعة عبد الكريم سليمان الدغامين  97عاماً م

سكا

بيا

ادسمزع بمحافظ ادليرل جراء التتناقاا غرقا زادك باا سرزطاا في بئر ماء ،ززفرا ديمايزمات ادمتزفر داى
ادارئ فرا حضرت ادشرط إدى ادمكا زفتحت تحرةرا في ادحااث ،زت تنرل ادجث ديتشررح.

 .9حاالت الوفاة على خلفية الشجارات أو الخالفات العائلية والقتل الخطأ .بتاررخ  5102/7/5تزفي ادمزاط

محمد يعقوب جيوسي  55عاماً م قرر كزر بمحافظ طزدكر جراء إصابته باةارات تنارر في متناطق ملتيا

م جسمه ،ززفرا ديمايزمات ادمتزفر داى ادارئ فرا حاثت اإلصاب في شجار عائيي زقع في ادررر  ،زقا ت
تنرل ادمزاط ادماكزر إدى مستشاى اد كا في طزدكر حرث تزفي هتناك .زقا حضرت ادشرط إدى ادمكا

زفتحت تحرةرا في ادحااث.

 بتاررخ  5102/7/7تزفي ادمزاط فائق علي البيوك  50عاماً م مارتن لاتنرزتنس جراء إصابته بجرزحلطرر تنترج طاتنه بآد حاا "سكر " .ززفرا ديمايزمات ادمتزفر داى ادارئ فإ ادماكزر قا أصرب لالل شجار
عائيي ،باا طاتنه في ادصار بسكر  ،زقا ت تنريه إدى مستشاى تناصر بادمارتن حرث تزفي هتناك .زقا حضرت

ادشرط إدى ادمكا زفتحت تحرةرا في ادحااث زأزقات ادمشتبه به عيى ام ادتحررق.

 -بتاررخ  5102/7/03تزفي ادمزاط محمود علي العريدي السباتين  98عاماً م قرر حزسا بمحافظ برت

دح جراء إصابته بجرزح لطرر تناتج ع طاتنه بأاا حاا في صاره ،أثتناء شجار عائيي زقع في مارتن برت
جاال .ززفرا ديمايزمات ادمتزفر فرا حضرت ادشرط إدى ادمكا زفتحت تحرةرا في ادحااث ،كما فتحت ادتنةاب

اداام تحرةرا .زكرا فال عيى مرتل ادمزاط ادسباتر  ،قا أفراا عائيته بحرق عاا م ادمتنا ل اداائا داائي
ادمتا في مارتنتي برت دح زبرت جاال ،كما ت إحراق عاا م ادمحال ادتجارر زاألمالك اداام في ادمارتن

األمر اداي تنتج عتنه زفا ادمزاطتن أمل حنا عودة  21عاماً باا سرزطاا م شرف مرك ق ارع ادتجاري في
مارتن برت دح اداي تارض ديحرق .زقا أصارت ادارئ بةاتنا حزل ادحااث .
 بتاررخ  5102/7/07تزفي ادمزاطتنا حسن محمد منصور  23عاماً ونضال إبراهيم محمد بدوان  57عاماًزكالهما م بيا باز بمحافظ ادراس ،جراء إصابتاما بأعرر تنارر في شجار عائيي في ادبيا  ،ززفرا ديمايزمات

ادمتزفر داى ادارئ  ،فرا حضرت ادشرط إدى ادمكا زفتحت تحرةرا في ادحااث زأدرت ادربض عيى عاا م

ادمشتبه با .

 بتاررخ  5102/7/01تزفي ادمزاط محمد أبو زيتون  91عاماً م سكا ملة بالط بمحافظ تنابيس جراءإصابته باةار تناري في ادصار .ززفرا ديمايزمات ادمتزفر داى ادارئ فرا أصرب ادمزاط ادماكزر في شجار
عائيي زقع في مارتن تنابيس ،زقا حضرت ادشرط إدى ادمكا زفتحت تحرةرا في ادحااث.
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 بتاررخ  5102/7/01تزفي ادمزاط عبد هللا صبحي ياسين  92عاماً م مارتن غ جراء إصابته بجرزحلطرر تنترج طاتنه بآد حاا  .ززفرا ديمايزمات ادمتزفر داى ادارئ فإ ادماكزر أصرب لالل شجار عائيي

بتاررخ  5102/7/07حرث ت طاتنه بآد حاا في شررا مغاي ديريب ،زت تنريه إدى مستشاى ادشااء بغ حرث

تزفي .زقا حضرت ادشرط إدى ادمكا زفتحت تحرةرا في ادحااث ،زأزقات ادمشتبه به عيى ام ادتحررق.
 بتاررخ  5102/7/53تزفرت ادمزاطتن نيبال فايز بعلوشة  92عاماً م حي ادشجاعة بغ جراء إصابتااباةار تناري بادرأس أثتناء شجار عائيي زقع في ادحي .ززفرا ديمايزمات ادمتزفر داى ادارئ فإ ادماكزر قا
أصربت بتاررخ  5102/7/01أثتناء تزاجاها االل متن داا ،لالل شجار عائيي مجازر ت لالده استلاا سالح

تناري ،زقا ت تنرياا إدى مستشاى ادشااء بغ حرث تزفرت هتناك .زقا حضرت ادشرط إدى ادمكا زفتحت تحرةرا

في ادحااث زأزقات ادمشتبه با عيى ام ادتحررق.

 -بتاررخ  5102/7/53تزفي ادمزاط عوض عبد العزيز إبراهيم عرعر  28عاماً م بيا صزررف بمحافظ

ادليرل جراء االعتااء عيةه في شجار عائيي زقع في ادبيا  ،ززفرا ديمايزمات ادمتزفر داى ادارئ فرا حضرت
ادشرط إدى ادمكا زفتحت تحرةرا في ادحااث زت تحزرل ادجث دمااا ادطب اداادي دتحارا سبب ادزفا  ،زقا ت
تزقرف متامر عيى ام ادتحررق.
 -بتاررخ  5102/7/52تزفي ادمزاط بهجت عبد المجيد أبو ميالة  53عاماً م مارتن ادليرل جراء إصابته

بجرزح لطرر تناتج ع إصابته بطاتنتي سكر في ادرقب زادصار في شجار زقع في بيا اد ار  ،ززفرا ديمايزمات
ادمتزفر داى ادارئ فرا ت إحاد ادجث إدى مااا ادطب ادشرعي ديتشررح ،زقا حضرت ادشرط إدى ادمكا

زفتحت تحرةرا في ادحااث.
– بتاررخ  5102/7/51تزفي ادمزاط محمد ابراهيم يوسف داود  50عاماً م مارتن قيررية جراء إصابته

بجرزح لطرر تنترج تارضه ديضرب بآد حاا م شلص زقع برتناما لالف .ززفرا ديمايزمات ادمتزفر داى
ادارئ فرا ت تنرل ادمزاط ادماكزر إدى مستشاى ارزةش تن ال ادحكزمي في قيررية حرث تزفي هتناك باا ساعات

م زصزده ،كما حضرت ادشرط إدى ادمكا زفتحت تحرةرا في ادحااث.
 .2حاالت الوفاة نتيجة فوضى وسوء استخدام السالح .بتاررخ  5102/7/1تزفي ادمزاط

عابدين  92عاماً م

محمد خميس

مارتن لاتنرزتنس جراء إصابته باةار تناري .ززفرا ديمايزمات ادمتزفر داى ادارئ فإ

ادماكزر تزفي تنترج إصابته باةار تناري في ادار أطيق م قبل أحا أفراا ادشرط ادتي تزاجات في ادمكا

دتاررق عاا م ادمزاطتنر م عائي (ادبرزك) باا تشرةع جثما ابتنا اداي قتل لالل شجار عائيي ،حرث قامزا

برشق متنا ل عائي ادجاتني بادحجار  ،زقا حضرت ادشرط إدى ادمكا زفتحت تحرةرا في ادحااث ،زحسب ادتناطق
باس ادشرط فإ ادماكزر قا قتل بادلطأ م قبل أحا أفراا ادشرط زحاظ ادتنظا .
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 -بتاررخ  5102/7/05تزفرت ادطاي النا حسن أحمد رشيد  5أعوام م مارتن ةطا بمحافظ ادليرل جراء

إصابتاا باةار تناري في ادرأس اتنطيق م سالح زاداها أثتناء داب شرةراا ادصغرر به .ززفرا ديمايزمات ادمتزفر
داى ادارئ فرا حضرت ادشرط إدى ادمكا زفتحت تحرةرا في ادحااث زت تزقرف زادا ادطاي .

 .2حاالت الوفاة بسبب عدم اتخاذ احتياطات السالمة العامة .بتاررخ  5102/7/5توفيت الطفلتان هديل سالم
أبو سبيخة عامان وجنى عمر أبو سبيخة  9أعوام م مارتن ارر ادبيح في محافظ ادزسطى جراء التتناقاما
غرقا .ززفرا ديمايزمات ادمتزفر داى ادارئ فإ ادطايتر قا غرقتا باا تن زداما في برك

راعة ترع ليف متن ل

اداائي  ،زت تنرياما إدى مستشاى شاااء األقصى بادمارتن حرث أعي ع زفاتراما .زقا حضرت ادشرط إدى

ادمكا زفتحت تحرةرا في ادحااث.

 بتاررخ  5102/7/03تزفرت ادمزاطتن أمل حنا عودة  21عاماً م برت ساحزر بمحافظ برت دح جراءإصابتاا بجرزح لطرر تناتج ع سرزطاا م عيى شرف مرك تجاري أثتناء محازدتاا ادتنجا م مجمع تجاري
ت إحراقه كرا فال عيى مرتل ادمزاط ادسباتر  ،ززفرا ديمايزمات ادمتزفر داى ادارئ  ،فرا حضرت ادشرط

إدى ادمكا زفتحت تحرةرا في ادحااث.

 بتاررخ  5102/7/02تزفي ادمزاط صدقي سليمان بدوي الطويل  59عاماً م سكا مارتن ادليرل جراءإصابته بجرزح لطرر تنترج سرزطه م عيز أثتناء عميه في زرش بتناء ،ززفرا ديمايزمات ادمتزفر داى ادارئ

فرا حضرت ادشرط إدى ادمكا زفتحت تحرةرا في ادحااث.

 بتاررخ  5102/7/02تزفي ادمزاط خليل موسى عبد رشيد الطميزي  28عاماً م بيا إاتنا بمحافظادليرل جراء إصابته بحرزق ممرت تنترج اتناالع حررق في أرضه ،زامتات دغرف صغرر مزجزا االل األرض
كا متزاجاا فراا ةألا قريزد  ،ززفرا ديمايزمات ادمتزفر داى ادارئ فرا حضرت ادشرط إدى ادمكا زفتحت
تحرةرا في ادحااث.

 -بتاررخ  5102/7/51تزفي ادمزاط يحيى سليم أبو شلوف  51عاماً م مارتن رفح متأث ار بإصابته بصار

كاربائة  .ززفرا ديمايزمات ادمتزفر داى ادارئ  ،فإ ادماكزر قا أصرب أثتناء محازد تشغرل مزدا كاربائي في
م رع اداا ئي  ،زقا ت تنريه إدى مستشاى أبز رزسف ادتنجار حرث تزفي هتناك .زقا حضرت ادشرط إدى ادمكا
زفتحت تحرةرا في ادحااث.

 بتاررخ  5102/7/51تزفي ادمزاط علي إبراهيم أبو سرحان  01سنوات م بيا ادابراة بمحافظ برتدح  ،جراء إصابته بجرزح لطرر تنترج سرزطه م عيز في مبتنى سكتني ،ززفرا ديمايزمات ادمتزفر داى ادارئ

فرا حضرت ادشرط إدى ادمكا زفتحت تحرةرا في ادحااث.

 .2اإلصابة نتيجة سوء وفوضى استخدام السالح -انفجارات داخلية .بتاررخ  5102/7/5أصرب ثالث
مزاطتنر م عائي مرااا ،زادحصري ،زادمررا في حي ادشرخ رضزا بمارتن غ  ،بإصابات طاةا إثر شجار
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عائيي بر عائيتي ادغزل زادجابري ،ت لالده إدراء قتنبي رازة  .زقا قامت ادشرط باتح تحررق في ادحااث

زأزقات عااا م ادمشتبه با عيى ام ادتحررق.

 -بتاررخ  5102/7/3أصربت ادمزاطتن دريى محما عزاجه  57عاما م مارتن رفح باةار تناري في ادرقب .

ززفرا ديمايزمات ادمتزفر داى ادارئ فإ ادماكزر قا أصربت أثتناء تزاجاها مع عائيتاا في استراح األزتنرزا

ادزاقا عيى شاطئ رفح ،زت تنرياا إدى مستشاى أبز رزسف ادتنجار ث إدى مستشاى غ األزرزبي تنظ ار دلطزر
حادتاا .زقا حضرت ادشرط إدى ادمكا زفتحت تحرةرا في ادحااث ،زحسب ادشرط فإ اإلصاب تناتج ع

عةار تناري مجازل ادمصار ت ام مع قةا باض ادمزاطتنر بإطالق ادتنار احتااال بتنتائج ادثاتنزة اداام .

 بتاررخ  5102/7/3أصربت ادطاي سجى متنصزر بررك  00عاما باةار تناري في ادرا ادةمتنى .ززفراديمايزمات ادمتزفر داى ادارئ فإ ادطاي أصربت أثتناء تزاجاها في ساح متن ل اداائي شرق مارتن رفح ،زت

تنرياا إدى مستشاى أبز رزسف ادتنجار بادمارتن دتيري اداالج .زقا حضرت ادشرط إدى ادمكا زفتحت تحرةرا في

ادحااث ،زحسب رزاة ادشرط فإ

إصاب ادمزاطتن باةار تناري مجازل ادمصار ت ام

ادمزاطتنر بإطالق ادتنار احتااال بتنتائج ادثاتنزة اداام .

مع قةا باض

 بتاررخ  5102/7/51أصرب ادمزاط صادح هشا أبز طبرخ  01عاما م سكا مارتن جتنر باةار تناريبادرأس إثر إطالق ادتنار في أحا األعراس في ادمارتن  ،زقا تنرل عيى ادازر إدى مستشاى ادشارا اداكتزر ليرل

سيةما حرث زصات إصابته بادلطرر زما ال رتيرى اداالج ،زقا حضرت ادشرط إدى ادمكا زفتحت تحرةرا

في ادحااث.

 .7التعذيب أثناء التوقيف – المعاملة القاسية والمهينة .تيرت ادارئ لالل اداتر ادتي ةغطراا ادترررر 52

شكوى تتايق بادتاارب زسزء ادماامي  ،متناا  2شكاوى في ادضا ادغربة و  93شكوى في قطاع غ  ،زقا
زرات ادشكازى في ادضا ادغربة عيى ادتنحز ادتادي 7 :شكازى ضا جاا ادشرط  5 ،شكازى ضا جاا

األم ادزقائي ،شكزى واحدة ضا جاا ادملابرات اداام  .أما في قطاع غزة فرا تز عت ادشكازى عيى ادتنحز

ادتادي 92 :شكزى ضا جاا ادشرط  ،زشكويان ضا جاا األم ادااليي ،زشكزى واحدة ضا إاار مراك

اإلصالح زادتأهرل .زقا استلامت زسائل متااا في تاارب ادمشتكر زفرا ديشكازى ادمرام  ،فرا استلامت
زسري ادشبح زادضرب بزاسط األراي زاألرجل ،زاستلاا اداصي ،إدى جاتنب ادشت زادتحررر زادحرما م

ادتنز .
ثانياً :انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة زةشمل هاا ادحق االعترال ادتاساي زاالعترال عيى لياة
سةاسة زادتزقرف عيى ام ادمحافظر زادارض عيى ادرضاء اداسكري .االحتجاز التعسفي .تيرت ادارئ

لالل اداتر ادتي ةغطراا ادترررر في ادضا ادغربة  25شكزى ترك ت حزل عا صح إجراءات ادتزقرف،
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كز تزقرف ادمشتكر كا إما ألسباب سةاسة أز تزقةاا تاساةا .أما في قطاع غ فرا تيرت ادارئ لالل

اات ادشار  23شكزى حزل االتنتااك ادماكزر .وفي مجال التوقيف على ذمة المحافظ .فرا جرى كاآلتي:
الرقم

االسم

مكان التوقيف

تاريخ التوقيف

الجهة الموقوف على ذمتها

0

مجا عصا سمار

 5102/7/31 – 7/5ملابرات جتنر

محافظ جتنر

5

لادا سارا حزشة

 5102/7/31 – 7/5ملابرات جتنر

محافظ جتنر

3

عاص سمةح كاك

 5102/7/31 – 7/5ملابرات جتنر

محافظ جتنر

ثالثااً :انتهاكااات حريااة الارأي والتعبياار واإلعااالم والتجما الساالمي .بتههاررخ  5102/7/5فرقههت قهزات مه عتناصههر
ادشرط بغ

تجماا سيمةا تنظمه عهاا مه ادمهزاطتنر مه عائيه "اشهترزي" أمها متنه ل ادرةهااي فهي حركه حمهاس

"إسماعرل هتنة " .ززفرا ديمايزمات ادمتزفر داى ادارئ فإ ادماكزرر تجمازا أما ادمتن ل ديمطادب بادكشهف عه

مصرر ابتنا "محمزا" ادمتنتمي ديحرك زادملتاي متنا  ،5102 /0/50زقا ت االعتااء عيى ادمشاركر بادضرب
ادمبرح بادا ارزات ما أاى إدى إصاب عاا متنا م برتنا تنساء.

 بتههاررخ  5102/7/2متناههت األجا ه األمتنة ه فههي مارتن ه ادليرههل ادمركبههات م ه ادههالزل إدههى ازار ادمتنههار فههيادمارتن زادك م أجل متنع أهادي ادماترير ادسةاسهرر دهاى األجاه األمتنةه مه ادتجمهع ،زرغه ادهك تجمهع تنحهز

 31مشاركا فرقا أفراا م األجا األمتنة م لالل إدراء قتنبيتر م ادغا ادمسرل ديامزع باتجاها .

 بتاررخ  5102/7/6تنظمت مجمزع م ادمزاطتنر غادبرتا تنساء مه ازي عهاا مه ادمزقهزفر دهاى األجاهاألمتنة عيى لياة اتنتمائا ادسةاسي ،زقا احتجاجة في ساح ازار ادمتنار زسط مارتن ار هللا ،حرث قها عهاا
م ه أف هراا األجا ه األمتنة ه بههاد ي ادمههاتني زآلههرز م ه أف ه ارا ادشههرط بتاررههق ادتجمههع ادسههيمي بضههرب عههاا م ه
ادمشاركر زاحتجا عاا آلر داا ساعات زحج بطاقتا ادشلصة .

 بتاررخ  5102/7/1أزقف جاا ادملابرات اداام ادمزاط عمرز حجا ي حسهر حالةره  52عامها مه بيهاادشههرز بمحافظه ادليرههل ززفرهها ديمايزمههات ادمتههزفر دههاى ادارئه مه إفههاا شههرةره فههي شههكزى ترهها باهها ديارئه  ،أ
شرةره صحافي زأتنه مزقزف عيى لياة سةاسة زقا أفرج عتنه بتاررخ .5102/7/05

 -بتاررخ  5102/7/1أزقف جاا ادملابرات اداام ادمهزاط هرهث رزسهف محمها إبهراهة ز ارسهتنه  53عامها مه

بيا ادشرز بمحافظه ادليرهل ،ززفرها ديمايزمهات ادمتهزفر دهاى ادارئه مه إفهاا زادها ادمهزاط ادمهاكزر فهي شهكزى
ترا باا ديارئ  ،أ تنجيه ةامل صحافةا في زكاد جتنا مراةا زأتنه مزقزف عيى لياة سةاسة .

رابع ااً :االعتااداء علااى الحريااات العامااة والشخصااية .بتههاررخ  5102/7/51احتج ه عتناصههر م ه جاهها األم ه

ادههااليي بمارتن ه رفههح كههال م ه (أحمهها تنصههر محههافظ محافظ ه رفههح ،زأحمهها ع ه ا  ،أمههر سههر حرك ه فههتح ب هرفح،
زسائراما سارل ادكراي) لالل قةهاما ب رهارات داهاا مه اداهائالت زأسهر ادشهاااء بادمارتنه بمتناسهب عرها اداطهر،

زأثتنههاء لههرزجا م ه ارهزا عائي ه عههرب ،ته إةرههافا زتنرياه إدههى مرههر ادجاهها بادمارتن ه  ،حرههث ت ه احتجهها ه فههي
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تن اتن دما حزادي ساعتر  ،قبل أ رت إلالء سبريا بزاسط مارر األمه بادرطهاع ،از أ رهت ادتحررهق مااه

حزل أة قضاةا.

خامساً :االعتداء على األشخاص والمؤسسات العامة واألمالك العامة والخاصة .بتاررخ  5102/7/01ت

االعتااء عيى ادطبرب محما سمار اداي ةامل في مستشاى طزباس ادتركي ادحكزمي ،ززفرا ديمايزمات ادمتزفر

داى ادارئ فرا حصيت مشاا كالمة بر ادطبرب ادماكزر زاحاى ادممرضات في ادمستشاى ،زعيى إثر ادك

اتصيت ادممرض ب زجاا زأشرائاا ادار حضرزا إدى ادمستشاى زقامزا باالعتااء عيى ادطبرب ،ما أاى إدى
حازث كسزر بادرا زرضزض بادزجه ،زعيى إثر ادك تحركت ادشرط ادمزجزا بادمستشاى زأدرت ادربض عيى
ادماتار زحزدتا إدى ادجاات ادملتص م أجل إجراء ادمرتضى ادراتنزتني بحرا .

 -بتاررخ  5102/7/03قا عاا كبرر م أهادي قرر حزسا باالعتااء عيى عا متنا ل زمحال تجارر تازا

دا ائي ادمتا برل ادمزاط محمزا ادسباتر اداي تزفي في شجار عائيي ،كما اعتازا عيى أمالك عام في مارتنتي

برت جاال زبرت دح زشارع ادراس ادليرل بادحرق زادتلررب زادتكسرر .زقا أصات ادارئ في حرتنه بةاتنا في

ادحااث .

 بتاررخ  5102/7/01قا مجازدز بإحراق  2سةارات تازا ٍدكل م (محما ادةا جي ،زأحما ادحت  ،زمصباح

ادكحيزت ،زمحما أبز قازس ،زحسا ادماهز ) م

مارتن غ  .ززفرا ديمايزمات ادمتزفر داى ادارئ فإ

ادسةارات ادمشار إدراا قا ت تاجررها ماا في فترات مت امتن بزاسط زضع عبزات تناسا محية ادصتنع أساياا
في مكا تزقااا ،ما أاى إدى اشتاال ادتنار فراا زاحتراقاا ،باإلضاف إدى حازث أضرار مااة في ادمتنا ل

ادمجازر  .زقا حضرت ادشرط إدى ادمكا زفتحت تحرةرا في ادحااث.

سادساً :التأخير والمماطلة في تنفيذ ق اررات المحاكم الفلسطينية .لم تتلق الهيئة أية شكاوى حول عدم تنفيذ
ار صارت في األشار ادسابر د رت تتناراها حتى
ق اررات المحاكم خالل شهر تموز إال أنه بري هتناك  05قر ا

اآل .

سابعاً :انتهاك الحق في التنقل والسفر .ترا ادمزاط عالء ادار محما آل رضزا  21عاما م مارتن غ
مارر دياميةات في بتنك فيسطر  ،زقا ت متناه م
ا
بشكزى ديارئ أفاا فراا أتنه ةامل

ادسار متنا تاررخ

 5102/2/52عبر مابر برت حاتنز "إرر " م قبل ز ار اداالية – ادرس ادماتني – بغ  ،عيى ادرغ م

حصزده عيى بطاق زتصررح ساررا ادماازل م ادتتنسرق زاالرتباط بصاته م رجال األعمال ،باإلضاف إدى
حاجته ديسار دمزاصي عالجه في مستشاى االل ادلط األلضر باا إجراء عمية قيب ماتزح فةه.

 -ترا ادمزاط سيةما ادسرا أبز حسا م مارتن غ بشكزى ديارئ أفاا فراا أ شرةره حسر ادسرا أبز حسا

 21عاما ،زادمرة في ازد قطر ترا متنا تاررخ  5102/6/1بطيب دتجارا جزا ساره زكادك جزا سار زجته
عادة أبز حسا زابتنه ماتنا زابتنته تنزر عبر ز ار ادلارجة  ،زت إرساده إدى ز ار اداالية ب ار هللا ،زباا مراجا
2

ز ار اداالية مرات عارا د رت االستجاب إدى طيبه حتى اآل مع حاجته ادماس ديجزا درتمك م ادتتنرل

زادسار بزاسطته .زادارئ بصاا ملاطب ز ار اداالية الستةضاح أسباب عا تجارا جزا ات ادسار.

 -ترا ادمزاط سائا عبا ادراار أبز اداطا  37عاما م مارتن غ زةامل مزظاا في ز ار ادصح بشكزى ديارئ

أفاا فراا أتنه متنا تاررخ  5102/6/50ترا بطيب دتجارا جزا ساره إدى ز ار اداالية ب ار هللا عبر مكتب جتنرف

ديحج زادامر بغ زأبيغه ادمكتب بأ جاا األم ادزقائي ب ار هللا قا رفض طيبه از إبااء أة أسباب .زادارئ
بصاا إعااا ملاطب دز ار اداالية الستةضاح أسباب عا تجارا جزا ادسار.

 تيرت ادارئ شكزى م ادمزاط حس عيي عبا ادراار ابز جراا أفاا فراا اتنه زبتاررخ  5102/7/02ت متناهم ادسار إدى األرا م قبل ادشرط ادايسطرتنة از زجزا أي قرار قضائي بمتناه ،زقا قا ادمزاط ادماكزر

بمراجا ادرضاء ادايسطرتني اداي أفااه باا زجزا أي قرار قضائي بمتناه م ادسار.
انتهى
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