الهيئـــة المستقلــــة لحــقــوق اإلنســان
"ديوان المظالم" فلسطين
The Independent Commission for Human Rights

التقرير الشهري حول
االنتهاكات الواقعة على حقوق اإلنسان والحريات
في فلسطين خالل شهر حزيران 4102
يصدر هذا التقرير في هيذا الريفر في ظيل تكثيي

احتيت ل ارايراييل لايااياتم الجج فديا سيد الايكا الجيد يي في

األراس الفلاطي يا الجتتلا ج تسييق على تريا التركا والت قل واحعتقال التعايف والقصي

العريواي عليى طيا

غية وت فيييذ الايلا جي العقوجياع الدجاعيييا سيد الاييكا الجييد ي في األ ارسي الفلايطي يا الجتتلييا وججيا يت ييافى و واعييد

القييا و الييدول ار اييا

وعلييى ودييم التتديييد اتفا يييا د ي ي

وأث ييال ال اةعيياع الجاييلتا ،كييل ذل ي ف ي أعقييا

الراجعييا الااصييا جتجايييا الاييكا الجييد يي و ييع التييرو

ااتفييال ث ثييا جاييتوط ي ف ي د ييو السييفا ال رجيييا .و ييد ييت ع ي

اياااع احتت ل الجتواصلا دو ا قطا ااترفاد  01جواط اً ج جي فم  1أطفال واعتقال جا يةييد عي  011جواط ياً
وتفدير الج اةل وتاري

الججتلكاع وجفادجا الداجعاع والدجعياع وجصادر الججتلكاع.

ويجرة هذا التقرير أهم اح تفاكاع الت رصدتفا الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان ا ل رفر تةي ار للعام .4102
 ااتجرار تياحع الوفيا غيير الطجيعييا فقيد ايدلع الفيييا  41تاليا 9 .ج فيا في السيفا ال رجييا و 00في
غ يية ود ييالع ت يياحع الوف ييا ه ييذا تيد ييا لظ ييرو

غاجس ييا أو لا ييج

الر ييداراع العايلي ييا أو لا ييج

طيا

ع ييدم اتا يياذ

اتتياطاع الا جا العاجا إسافا إلى الوفا داال جراكة احتتداة ،وي تظ وفيا عيدد جي األطفيال ايوال جايج

الاقوط ج علو أو ال رق.

 ااتج ارر تاحع التعذي
ال رجيا و  24ف

وايول الجعاجليا أث يال احتتدياة فقيد تلقيع الفيييا  29ريكو ج فيا  1ريكاو في السيفا

طا غة .

 ااتجرار الفييا في تلقي ريكاو تيول ا تفيا التيق في إديرالاع ا و ييا عادليا واحتتدياة دو تيوفير سيجا اع
الجتاكجا العادلا ،إسافا إلى التو ي

على ذجا الجتافظ.

 ااتجرار تلق الفييا ركاو تتعلق جاحاتي ل عليى أجيوال الجيواط ي جي

جيل األدفية األج ييا في السيفا ال رجييا

دو تكم ساي .
 ارتفييا جلتييوظ في احعتييدالاع علييى تريييا اليرأع والتعجييير وارعي م والتدجي الاييلج واحعتييدال علييى الصييتافيي
وج عفم ج أدال عجلفم.
 ااتج ارر دفاة الجااجراع العاجا جج

جاتث الفييا ج القيام جةيار جراكة احتتداة التاجعا للجااجراع العاجا.
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تفاصيل االنتهاكات.
أوالا :انتهاكات الحق في الحياة والسالمة الشخصية.

ا ل رفر حزيران من العام  4102رصيدع الفيييا  41تاليا وفيا  9ج فيا في السيفا ال رجييا و 00في
توةعييع تلي التيياحع علييى ال تييو التييال  :تالييا وفييا واحدددة في الاييدو وأجيياك احتتديياة ،و عييع في
تيياحع وفييا تيدييا الرييداراع العايليييا ،و عييع حالتددان في
فوسى الا ح و عع دجيعفا في

طيا غية .
طييا غيية 2 .

طييا غيية  ،وحالتددان في السييفا ال رجيييا 4 .تيياحع تيدييا

طيا غية  .حالتدا وفيا في ظيرو

غاجسيا و عتيا في السيفا ال رجييا 01 .تياحع

وفا تيدا عدم اتااذ اتتياطاع الا جا العاجا و عع  5ج فا ف السفا ال رجيا و  5ف

طا غة .

توضيح لحاالت الوفاة:

 .0حاالت الوفاة داخل السجون ومراكز التوقيف .جتاريخ  4102/6/0تيوف المدواطن خليدل حسدن أبدو سديف 12
عام ا ج غية  ،الجو يو
اليوم الجذكور تم تو ي

في جركية ريرطا ال صييراع .ووفقياً للجعلوجياع الجتيوفر ليد الفيييا فف يم وفي صيجاح فيس

الجواط أجو اي

ج

جل ع اصر ج الججاتث العاجا أث ال تواددا ف جةرعا يجلكفيا في

ج طقا الج ار ا جتافظا غة  ،وتم قلم إلى جركة ررطا ال صيراع ف جتافظيا الوايطى ،وجعيد فتير وديية تيدهورع
تالتم الصتيا وتم قلم إلى جاترفى رفدال األ صى ف جدي ا دير الجلح  ،تيث أعل ع وفاتم.

 .4حاالت الوفاة على خلفية الشجارات أو الخالفات العائلية والقتل الخطأ.

 جتيياريخ  4102/6/04تددوفي الفتددى محمددد أشددرف شددقلية  04عامد ا جي جايييم اييا يو س ،ديرال تعرسييم للسييروالسي ط علييى ر جتييم .ووفييق الجعلوجيياع الجتييوفر لييد الفييييا فييف الجييذكور أصييي

اي ل رييدار جي جدجوعييا جي

األطفال ،وتم قلم إلى جاترفى اصر جالجدي يا ،تييث تجيي تعرسيم للسير عليى الصيدر والسي ط عليى الر جيا،

و ظي اًر لاطييور تالتييم تييم تتويلييم للعي
جعجر جيع تا و حتظ الجاع

جالاييار  ،غييير أ ييم وفي أث ييال توادييدا في ايييار اراييعا

أ م ح يجك م جواصلا الاير لاطور التالا وتيم قليم إليى جاتريفى كجيال عيدوا

ف جتافظا رجال غة تيث أعل ع وفاتم .و د فتتع الررطا تتقيقياً في التيادث ،وتيم تو يي

جم جارتكا

في طريقييم إلييى
الطفيل الجريتجم

التادث.

 جت يياريخ  4102/6/02ت ييوف الجي يواط شدددريف عبدددد اهلل أبدددو حلحدددول  44عامدددا جي ي ج طق ييا الةواي ييد جتافظ يياالواطى ،درال إصاجتم جأعير اريا ف اليرأس .ووفقياً للجعلوجياع الجتيوفر ليد الفيييا فيف الجيذكور أصيي

أث يال

رييدار عييايل تييم ا لييم ااييتادام األاييلتا ال اريييا ،و ييد تييم قييل الجيواط الجييذكور إلييى جاترييفى رييفدال األ صييى

ججدي ييا دييير الييجلح تيييث أعلي عي وفاتييم .و ييد تسييرع الرييرطا إلييى الجكييا وفتتييع تتقيقياً في التييادث وأو فييع

عدداً ج الجراركي ف الردار.

 جتياريخ  4102/6/49توفي المواطن عزمي محمدد شداكر مهندا  42عامدا جي ايكا جاييم عقجيا دجير ججتافظياأريتا ،درال إصاجتم جدروح جال ا اتدا عي طع يم جواايطا ايكي  ،ووفقياً للجعلوجياع الجتيوفر ليد الفيييا فقيد تيم
طع الجواط الجذكور أث ال جراركتم في تدجي داايل الجاييم ،تييث تيم تتوييل الجيواط الجيذكور إليى جاتريفى
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أريتييا التكييوج تيييث فييارق التيييا ه ييا  .و ييد تسييرع الرييرطا إلييى الجكييا وفتتييع تتقيقياً في التييادث ،وألقي
القجض على الدا

وتجي أ القتل و على الفيا ردار عايل .

 جتاريخ  4102/6/01توف الجواط محمد يوسف خميس الحاج  44عاما جي جاييم األجعيرع ججتافظيا رام اهوالجييير  ،د يرال تعرسييم للطع ي جألييا تيياد أث ييال ودييودا ف ي جدي ييا رام اه ،علييى الفيييا رييدار ج ي ج يواط

ايير

تطورع إلى الطع  ،تيث قل إلى جدج فلاطي الطج وفارق التيا جتيأث اًر جد ارتيم ،ووفقياً للجعلوجياع الجتيوفر

لد الفييا فقد تسرع الررطا إلى الجكا وفتتع تتقيقاً ف التادث ،فيجا ألقع القجض على الجيتفم وسيجطع
أدا الدريجا تا

األصول.

 .4حاالت الوفاة نتيجة فوضى وسوء استخدام السالح.
 -جتاريخ  4102/6/0توف الفتيى حاتم عدو

قشدالن  01أعدوام جي جاييم ال صييراع ججتافظيا الوايطى ،ديرال

إصاجتم جعيار ارع ف الظفر .ووفقاً للجعلوجاع الجتوفر لد الفييا فف الفتى الجذكور أصي
جدجوعييا جي األطفييال في ج طقييا ةراعيييا جييالقر جي أتييد جوا ي التييدري

أث يال تواديدا جي

لفصييايل الجقاوجييا ،و ييد تييم قييل الفتييى

الجييذكور إلييى جاترييفى رييفدال األ صييى ججدي ييا دييير الييجلح تيييث أعل ي ع ي وفاتييم .و ييد فتتييع الرييرطا تتقيق ياً

لجعرفا ج جااع التادث.

 جتيياريخ  4102/6/00تييوف الفتييى خليددل جددالل ال صددين  02عامد ا جي جدي ييا غيية  ،ديرال إصيياجتم جدييروح اتديياع ا فدار دام جتفدر .ووفقاً للجعلوجاع الجتوفر لد الفييا فف الفتى أصيي

تيديا ا فديار دايم جتفدير في

ج ةل العايلا ت ع م إصاجتم جرظايا ف أ تال جتفر ا ج الدام جا أد إليى وفاتيم .و يد تسيرع الريرطا إليى

الجكا وفتتع تتقيقاً لجعرفا ج جااع التادث.
 جتاريخ  4102/6/42توفيع الطفليا جود محمد الدنف  4أعوام جي جليد جييع حهييا ججتافظيا ريجال غية  ،ديرالإصاجتفا جدروح اتدا ع رظايا دايم جتفدير .ووفقياً للجعلوجياع الجتيوفر ليد الفيييا فيف الطفليا أصييجع أث يال

تواددها جالقر ج الج ةل تلفو ج عدد ج أطفال العايلا تيث اقط صاروخ جتل الص  ،وأد ا فديارا إليى

إصيياجتفا ج ي األطفييال وتييم قلفييم إلييى جاترييفى الرييفال ج يية تيييث أعل ي ع ي وفاتفييا .و ييد تسييرع الرييرطا إلييى
الجكا وفتتع تتقيقاً ف التادث.
 .2حاالت الوفاة في ظروف غامضة.
 جتيياريخ  4102/6/4تييوف الجيواط علددي محمددد علددي الدددغامين  22عامدا ،جي جلييد الاييجو ججتافظييا الاليييل،يوفى جدا ي
د يرال إصيياجتم جدييروح ،ووفق ياً للجعلوجيياع الجتييوفر لييد الفييييا ،فقييد عثيير علييى الج يواط الجييذكور جتي ً
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جدراييا ج يياع العيةريييا ف ي رييار الجاجييا ،و ييد تسييرع الرييرطا وال ياجييا العاجييا إلييى الجكييا وفتتييع تتقيق ياً ف ي

التادث ،تيث تم تتويل دثا الجواط إلى جعفد الط

الوفا غاجسا.

العدل للترريح ،وجا ةالع ظرو

 -جتاريخ  4102/6/26عثر عليى دثيا الجيواط محمدد خالدد خليدل دار منصدور  42عامد ا في ج طقيا جيي

ريتي

جدو وجيع اوري ججتافظا القدس ،جعد أايجو جي ااتفاييم ،ووفقياً للجعلوجياع الجتيوفر ليد الفيييا فقيد عثير عليى
دثا الجواط الجذكور وعليفيا أثيار ا يق تيول الع يق .و يد أعل يع الريرطا الفلايطي يا أ التتقييق األوليى ألدفية
الججاتث والررطا وال ياجا العاجا يفيد جودود أثار ع

تول ع ق الريا  ،كجيا وديد إليى دا جيم ايلكا جعلقيا عليى

ردر  ،وجاررع الررطا جالتتقيق ف التادث ،وتم تتويلم إلى جاترفى رام اه التكوج  ،ل قليم إليى جعفيد الطي
الررع للو و

على أاجا

الوفا .

 .5حاالت الوفاة بسبب عدم اتخاذ احتياطات السالمة العامة.
 جتاريخ  4102/6/0توف الجواط ا الشقيقان إبدراهيم بدرهم إرقيبدة  09عامد ا ،وسدليمان بدرهم إرقيبدة  01عامد اج جدي ا رفح ،غر اً ف جركا للجياا .ووفقاً للجعلوجاع الجتوفر لد الفييا فف الجذكوري

يد فقيدا أث يال عجلفجيا في

تصييد القجييح في جةرعييا العايلييا الوا عييا في تي الرييوكا رييرق رفييح ،و ييد عثيير عليفجييا في جركييا للجييياا الوا عييا في

الديوار ،وتييم قلفجييا إلييى جاترييفى أجييو يواي

ال دييار جالجدي ييا تيييث أعلي عي وفاتفجييا ،و ييد تسييرع الرييرطا إلييى

الجكا وفتتع تتقيقاً لجعرفا ج جااع التادث.

 جتيياريخ  4102/6/8تييوف الطفددل كددرم وائددل أحمددد جدوابرة  2سددنوات جي اييكا جايييم العييرو ججتافظييا الاليييل،درال إصاجتم جدروح تيدا اقوطم ج ررفا ج ةل ذويم جا أد إلى وفاتم ،و يد اجيع الريرطا وال ياجيا العاجيا جفيتح
تتقيق ف التادث ،تيث كا اج

الوفا كار ف الدجدجا و ةي

تاد فيفا ،و د أكدع الررطا على عيدم وديود

رجم د اييا ف التادث.
 جتاريخ  4102/6/8تيوف الطفيل أتجيد أ يور جتجيد ريراو ا  0اي واع جي جدي يا دو ار /الالييل ،ديرال اات ا يم جعيدغر م ف جرجيل جياا كا جودود أجام ج ةل ذويم ،و د علجع الفييا أ الررطا وال ياجيا تسيرتا إليى جكيا التيادث

و اجتا جفتح تتقيق ف التادث وتجي أ م ح يودد رجم د اييا ف التادث.

 جتاريخ  4102/6/01توفيع الرضيعة آيات زواهرة  1شهور ج اكا ج طقا دجليا رججتافظييا رام اه والجييير  ،د يرال افت اراييفا ج ي

ريا جيع عور التتتيا

جييل تي يوا أث ييال ودودهييا ف ي الايجييا الت ي ياييك فا ذويفييا ف ي تل ي

الج طقا ،ووفقاً للجعلوجاع الجتوفر لد الفييا فقد تسرع الررطا إليى الجكيا وفتتيع تتقيقياً في التيادث ،كجيا
جاررع ال ياجا العاجا التتقيق ف التادث أيساً.

 جتاريخ  4102/6/09توفيع الجواط ا ميساء محمد تيسير عبد الرحيم شاور  42عام ا ج جدي ا الالييل ،ديرالإصياجتفا جدييروح اتدييا عي اييقوطفا جي عليى اييطح ج ةلفييا الكيياي في ج طقييا ير الثييور في جدي ييا الاليييل ،و ييد
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تسرع الررطا إلى الجكا وفتتع تتقيقاً ف التادث تيث أظفرع التتقيقياع أ الجواط يا الجيذكور تعيا

جي

جرض فا وح تايطر على تواة فا أث ال الجر  ،وأ م ح يودد أع رجم د اييا ف التادث.

 جتيياريخ  4102/6/41تييوف الطفددل عبددد ال درحمن جبددر محمددد ال ددروز  0سددنوات ج ي جايييم العييرو ججتافظيياالاليييل ،ديرال إصيياجتم جدييروح اتدييا عي اييقوطم جي علييى اييطح ج يةلفم لييد جتاولتييم اللعي

تسرع الررطا إلى الجكا وفتتع تتقيقاً ف التادث.

جطيياير ور يييا ،و ييد

 جتاريخ  4102/6/44توف الطفل حسام هداني اللدولحي عامدان جي جدي يا رفيح ،تيديا اات ا يم وغر يم في جركياةراعييا .ووفقياً للجعلوجيياع الجتييوفر لييد الفيييا فييف الجييذكور فقييدع ثييارا جعييد أ كيا يلفييو أجييام ج ةلييم ،و ييد عثيير
عليم ف جركا ةراعيا ف الدوار ،و د تيم قليم إليى جاتريفى أجيو يواي

ال ديار جالجدي يا تييث أعلي عي وفاتيم،

و د فتتع الررطا تتقيقاً لجعرفا ج جااع التادث.

 جتاريخ  4102/6/45توف الفتى محمد أيوب شراب  1سنوات ج جدي ا اا يو س ،ديرال إصياجتم جديروح تيديااييقوطم ج ي علييو .ووفق ياً للجعلوجيياع الجتييوفر لييد الفييييا فييف الجييذكور اييقط ج ي

افييذ ف ي الييدور الثالييث ف ي ج ييةل

العايلا وذل جتاريخ  ،4102/6/40تيث قل الجذكور إلى جاترفى غة األوروج جاا يو س جكث ف
الجركة تتى تاريخ ارع

ام الع ايا

ع وفاتم .و د فتتع الررطا تتقيقاً لجعرفا ج جااع التادث.

 جتيياريخ  4102/6/46توفيييع الجواط ييا نجدددوم جميدددل أبدددو جددداموس  49عامددد ا ج ي جدي ييا رفييح ،د يرال إصيياجتفاجصعقا كفرجاييا .ووفقاً للجعلوجاع الجتوفر لد الفييا فف الجذكور د أصيجع ا ل تواددها في ج يةل العايليا،
و د تم قلفا إلى جاترفى أجو يوا

التادث.

ال دار تيث أعل ع وفاتفا .و د فتتع الررطا تتقيقياً لجعرفيا ج جاياع

 .1اإلصابة نتيجة سوء وفوضى استخدام السالح -انفجارات داخلية وعدم اتخاذ احتياطات السالمة.
 -جتاريخ  4102/6/9أصي

الجواط تجة افيل تد  41عاجاً ج غة  ،جف دس جااتا ،جعد أعير اريا في

الجط  .ووفقاً للجعلوجاع الجتيوفر ليد الفيييا فيف الجيذكور أصيي

أث يال عجليم جالقييام ججايح طعيا أرض ريرق غية

ع دجا تسر إليم عدد ج الجالتي وتاولوا ج عم جي العجيل وعليى أثير رفسيم يام أتيدهم جيفط ق ال يار تيوا جي

ا ح رريا

جيا أد إليى إصياجتم إصياجا اطيير في اليجط  ،وتيم قليم إليى جاتريفى الريفال جالجدي يا ،وجعيد أييام تيم

تتويلم إلى جاترفى داال الاط األاسر ،وح يةال ير د ف تالا اطير تتى اآل .
 جتاريخ  4102/6/02أصيجع الجواط تا جتااي إجيراهيم أجيو غيةال  40عاجياً والطفليا علييا دي ل أجيو غيةال 05عاجاً ج جلد جيع تا و ججتافظا رجال غة  ،جريظايا دايم جتفدير .ووفقياً للجعلوجياع الجتيوفر ليد الفيييا فيف
الجييذكوري أصيييجتا ديرال اييقوط صيياروخ جتلي الصي

علييى ج ييةل الجيواط عجييد اه غيةال ،جييا أد إلييى إتييداث

أسرار جال ا جالج ةل واصاجا الجواط ي جرظايا ف أ تال جاتلفا ج الدايم ،و يد تيم قلفجيا إليى جاتريفى كجيال
عدوا ججيع حهيا لتلق الع

 .و د تسرع الررطا إلى الجكا وفتتع تتقيقاً ف التادث.
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 -جتيياريخ  4102/6/40أصييي

الجواط ييو عييادل تاييي الريراف  20عاج ياً ،واج ييم أتجييد  05عاج ياً ،وعجيير تاييي

الرراف  01عاجاً ج جايم دجالييا ججتافظيا ريجال غية  ،جيأعير ارييا .ووفقياً للجعلوجياع الجتيوفر ليد الفيييا فيف

الجواط ي أصيجوا ا ل ردار عايل تم ا لم ااتادام األالتا ال اريا ،جا أد إلى إصياجتفم في أ تيال جاتلفيا

ج ي الداييم ،وتييم قلفييم إلييى جاترييفى كجييال عييدوا ججيييع حهيييا لتق ي الع ي

 .و ييد تسييرع الرييرطا إلييى الجكييا

وأو فع عدداً ج الجرتجم جفم على ذجا التتقيق.
 -جتيياريخ  4102/6/44أصييي

الطفييل غيياةع أرفييع أجييو ورد  01أعيوام جي جلييد جيييع حهيييا ججتافظييا رييجال غيية ،

جرييظايا داييم جتفديير ف ي القييدم اليج ييى .ووفق ياً للجعلوجيياع الت ي تييوفرع لييد الفييييا فييف الطفييل ييد أصييي
اقوط صاروخ جتل الص

لتلق الع

تيدييا

في أرض ةراعييا تعيود للعايليا ،و يد تيم قليم إليى جاتريفى كجيال عيدوا ججييع حهييا

.

ثاني ا :التعذيب أثناء التوقيف – المعاملة القاسية والمهينة.
تلقع الفييا ا ل الفتر الت ي طيفا التقرير  29شكوم تتعلق جالتعذي
ال رجيا و 24شكوم ف

واول الجعاجلا ج فا  1شدكاوم في السيفا

طا غة  ،و د تركةع الركاو ف السفا ال رجيا سد دفاة الررطا .أجا في

طيا غية

فقد توةعع الركاو على ال تيو التيال  45 :ريكو سيد دفياة الريرطا وريكو واتيد سيد دفياة األجي اليداال ،
و 0ركاو سد إدار جراكة ارص ح والتأهيل .و د تراوتع أاالي

التعذي

جا جي السر والرتم واللكم.

ثالث ا :انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة :ويرجل هذا التق احعتقال التعاف واحعتقال عليى الفييا ايااييا
والتو ي

على ذجا الجتافظي .

 – 0االحتجدداز التعسددفي وألسددباب سياسددية .تلقيع الفييييا اي ل الفتير التي ي طيفييا التقريير في السييفا ال رجيييا 42
شدددكوم تركييةع تييول عييدم صييتا إد يرالاع التو ي ي  ،كييو تو ي ي
تعافياً .وف

الجرييتكي كييا إجييا ألاييجا

اياايييا أو تو يف ياً

طا غة تلقيع الفيييا اي ل ذاع الريفر  88شدكوم ييدع الجواط يو جي ا لفيا ا تفيا التيق في

س ييجا اع الجت يياكم العادل ييا "ع ييدم ص ييتا إدي يرالاع التو يي ي  ،وع ييدم الفص ييل ج ييي الا ييد ال ،واحعتق ييال عل ييى الفي ييا

اياايا".
 -4التوقيف بقرار من المحدافظين :تلقيع الفيييا اي ل الفتير التي ي طيفيا التقريير شدكويان تيول تو يي
فيفا على ذجا الجتافظي  :و د كا ع الركويا على ال تو التال :
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الجريتكي

* رييكو الج يواط جتجييد االييد اليييل ةييياد الجتتديية ج ييذ  4102/5/40ج ي
 4102/6/04صدر رار جارف ار ع م ج جتكجا الصيلح في
تاريخ  4102/6/00والجواط جو و

ياجلس ،غيير أ القيرار ليم ي فيذ ل اييا اآل  ،وج يذ

على ذجا جتافظ اجلس وتالياً جودود ف جركة إص ح وتأهيل اجلس.

* رييكو الج يواط اليييل االييد اليييل ةييياد الجتتديية ج ييذ  4102/6/8جي ي
 4102/6/9صييدر يرار جييارف ار ع ييم جي جتكجييا الصييلح في
تاريخ 4102/6/00والجواط جو و

جييل الرييرطا جتفجييا الايير ا ،وجتيياريخ

جييل الرييرطا جتفجييا الايير ا ،وجت يياريخ

يياجلس ،غييير أ القيرار لييم ي فييذ ل ايييا اآل  ،وج ييذ

على ذجا جتافظ اجلس وتالياً جودود ف جركة إص ح وتأهيل اجلس.

رابعا :إعاقة عمل الهيئة.

ج ي دفيياة الجايياجراع العاجييا الةجيييل ياايير ص ي ح ،الجاتييث الجيييدا

ف ي جكت ي

الواييط ،ج ي ةيييار ج اركيية التو ي ي

التاجعييا لدفيياة الجايياجراع العاجييا للرييفر الايياجس علييى الت يوال  ،تيييث أجل ييع الفييييا جتيياريخ  4102/0/00جاتصييال
هيياتف جي

جييل دفيياة الجايياجراع العاجييا جج ي الجاتييث جي الةيييار  ،تيييث يعييد هييذا الج ي ا تفاكياً واسييتاً وتييدا ً في
عجلفا الر اجا على أجاك احتتداة والتو ي .

عجل الفييا الجاتقلا لتقوق ار اا كفييا وط يا وج صل

خامسا :انتهاكات الحق في التجمع السلمي.

جتاريخ  4102/6/6ظجع جدجوعا ج ال اال ف جدي ا طولكرم جاير ااييا تسم تيوال  21اجي أر  ،تييث تودفيع
الجاير صو جقر دفاة الجااجراع جتدا أ الدفاة يتتدة عدداً ج أةوادف على الفيا اياايا ،تيث در ج ي

تل الجاير ج التقدم صو جقير الدفياة .وعليى الفييا تلي الجايير صيدرع العدييد جي الجيا ياع الصيتافيا جي عيد
دفيياع ج فييا جييا يييدع اعتييدال األدفيية األج يييا علييى الجاييير وأايير تييدع اعتييدال الجواط يياع علييى األدفيية األج يييا.

يذكر أ األدفة األج يا الجراركا ف ج

 -جتاريخ  4102/6/9ظجع جاير ج

الجاير ه األج الوط

والررطا.

جل تركا تجاس ف الااتا الجقاجلا لجقر جلديا الجيير صير جي األاير ،

تيييث كييا جقيير ار لفييا أ تتتييول إلييى جاييير جالاييياراع تدييو جدجوعييا ج ي الر يوار  ،تيييث رصييد جاتييث الفييييا
جدجوعييا األتييداث التي و عييع علييى الفيييا ت ظيييم هييذا الجاييير  ،تيييث ديير احعتييدال علييى هييذا التدجي الاييلج ،
وتقدم جدجوعا ج الجراركي جعدد جي الريكاو  ،تييث أفياد الجيواط تاي يواي
الج ظجييي  ،ا ييم ديير احعتييدال عليييم جالسيير والرييتايم جي
الو اي  ،كجا تقدجع الجواط ا جال جتجد عياى اي

عسيو جدليس تريريع واتيد

جييل اتييد أفيراد األجي عيير فيجييا جعييد ا ييم تيياج ل جي

والجواط يا ج تفيى االيد ررييد الطوييل جريكاو للفيييا أفيد

فيفا أ ف تعرس للسر لج عف ج الجراركا ف الجاير .
 -جتاريخ  4102/6/00ظجع جاير الجيا اتتداديا على تو ي

جيواط ي اي ل أتيداث جايير ايلجيا تسياج يا

ج ي األايير ف ي اييدو احتييت ل ظجييع ف ي جدي ييا الجييير ف ي و ييع ايياجق جتيياريخ  ،4102/6/9تيييث تقييدجع
جدجوع ييا جي ي الجواط يياع جر ييكاو ت ييول اعت ييدال أفي يراد جي ي الر ييرطا جاللج يياس الرا ييج و ا ييرو جاللج يياس الج ييد
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جاحعتدال عليف جالسر وااتادام القو لج عف ج ت ظيم الو فا احتتداديا ،كجا أ أفراد ج الررطا ال اياييا
رييارك في
وأجا

جي الو فييا احتتداديييا أيسياً ،والجواط يياع هي  :جييادر اررييد تاي فقفييال وج تفييى االييد رريييد الطويييل

االم الرجت  ،كجا أفادع الجواط ا اديدا تا تاي جدر  ،أ عدداً ج أفراد األج جيالةع الجيد

ياجوا

جاحعتييدال عليفييا وسييرجفا أث ييال ياجفييا جتجايييا اج فييا الييذع يتعييرض للسيير ج ي فم ،تيييث تعرسييع لكايير جاليييد
اليار قلع على أثرا إلى جدج فلاطي الطج .
وعلييى الفيييا احعتييدال علييى هييذا الجاييير ديير احعتييدال جالسيير وتو ي ي
واجراهيم دا

التاليييا أاييجا هم :جعيياذ تيياةم ط ي

ةال عجد الجتا وااي م جاديد إجيراهيم اروجي  ،ودجييعفم عرسيوا عليى جتكجيا صيلح رام اه التي

ررع تو يففم وهم ةحل اآل ف جركة إص ح وتأهيل رام اه.

جتيياريخ  4102/6/04ييام ع اصيير جي دفيياة الرييرطا جيرفح جفييض تدجي اييلج واتتديياة عييدد جي الجريياركي فيييم.
ووفقياً للجعلوجيياع الجتييوفر لييد الفييييا فف ييم ولييد تدجي تيوال  51راصياً جي أ صييار الدجاعيياع الاييلفيا أجييام
جادد العود ججدي ا رفح اجتفاداً جا تصاراع الدجاعاع في العيراق ،وجعيد تيوال عرير د يايق ،تسيرع الريرطا

إلييى الجكييا و اجييع جتفريييق الجتدجعييي  ،وتييم اتتديياة  01أريياام ج ي الجريياركي  ،وتييم قلفييم إلييى جقيير دفيياة

الججاتث جالجدي ا ،وتم إا ل اجيلفم جعد جرور توال ااعتي ج اتتداةهم.

 جتاريخ  4102/6/41اجع األدفية األج ييا في جدي يا الالييل جفيض جايير ايلجيا دعيع لفيا لد يا أهيال األايروجركة األار للدراااع للتساج ج األار والت رار فيفا ايال وأطفيال ورديال ،تييث ا طلقيع الجايير جي
أجام جادد التاي ج عل  ،وتم ج

الجاير ج التوديم إليى دوار اجي رريد ايط ايير الجايير  ،وطلجيع األدفية

األج يا ج الجراركي فيفا جالتودم تو رار عي اار  ،وجيا أ ا طلقيع الجايير تتيى يام أفيراد األدفية األج ييا
جاحعتييدال علييى الجريياركي جالسيير جوااييطا الف ي ارواع .كجييا أ ييم تييم احعتييدال علييى الطفلييا جتييول أريير الد يييدع
الجال ييا ج ي العجيير  00عييام جل ي ذراعفييا اليج ييى وسيرجفا جوااييطا الييدر ج ي

جييل أتييد أف يراد دفيياة األج ي الييوط

لكو فا كا ع تتجل صور والدها الجسر ع الطعام لد الادو اراراييليا و د تم قلفيا إليى جاتريفى الالييل
التكييوج لتلقي العي

 .و ييد أفييادع الجواط ييا دي ييا أتجييد عجييد ال ي كرجي  ،ةودييا الرييفيد رييأع الكرجي ورييقيقا

األاير جفال ااعيد ،أ فا تعرسع للسر واةالا ال قيا

عي ودففيا ،وريدها جي دلجاجفيا ججيا أد لايقوطفا عليى

األرض.

سادس ا :انتهاكات حرية الرأي والتعبير واإلعالم.

 -جت يياريخ  4102/6/5ييام ع اص يير جي ي الر ييرطا جج ي ي الص ييتاف جتج ييود عج يير الل ييوح  42عاجي ياً جي ي ال ص يييراع

ججتافظا الواطى ،جراال صتف ف إذاعا صوع الرع  ،ج أدال عجليم .ووفقياً رفياد الصيتاف للفيييا فف يم
وأث ييال توادييدا في جييدال جدي ييا ال صيييراع ،أجييام الج ي اراي ج الفلاييطي

لت طيييا تييدث إغي ق الج ييو وعييدم

تجكي جوظفي ج تالم رواتيجفم ،واي ل ياجيم ج قيل رايالا صيوتيا عليى الفيوال ،تسيرع يو جي أجي الريرطا
وا ل تودففا توا ام جتعري

فام واجراة جطا تم الصيتافيا ،إح أ فيم ياجوا جاتتدياة هاتفيم الجتجيول وجطا تيم
2

الصتفيا ،ف تي أجا ع ص ار ج فم جم وايتجوا جيالقو جي ر جتيم وييدا وتيم دفعيم تييث تقي

اييار الريرطا،

ثم طالجوا جج ادر الجكا وعدم جواصلا الت طيا.
 -جتيياريخ  4102/6/6تييم ج ي الصييتاف اتجييد الاطي ي

جصييور األ صييى ،ج ي

جييل عييدد ج ي أف يراد األج ي جييالةع

الجييد  ،ج ي ت طيييا جدرييياع الجاييير ال ايياييا الت ي تييم ت ظيجفييا ف ي جدي ييا طييولكرم دعج ياً ل ايير ارداريييي ف ي
ادو احتت ل ،كجا تم جصادر الكاجي ار الااصا جم.

 جتاريخ  4102/6/8ام دفاة األج الو ياي في الالييل جتو ييوالذع يعجل صا

الجيواط

سيال جتجيد ريعجا الكر ية  05عاجياً

جعداع اي جاييا على الفييا عجليم الصيتاف  ،وجرياركتم في جفردا ياع عالجييا وتجثيل فلايطي

ف الجتافل الدوليا والاي جاييا  ،و د أفاد الجواط أ م اجق تو يفم لد دفاة األج الو اي ف العام  4101عليى

الفيا اياايا.

 جتاريخ  4102/6/9ام دفاة األج الو اي ف جيع لتيم جاايتدعال الصيتاف ججيدوح جتجيود ررييد تجياجر 01عاجياً والييذع يعجييل ج اراي ً لفسيياييا القييدس علييى الفيييا عجلييم الصييتاف وتعجييرا عي

اريييم ،تيييث تييم التتقيييق جعييم

تول عجلم الصتاف وافرا للجراركا ف أعجال ج تد فلاطي الدول لإلع م الذع عقد ف اايتط جول في ريفر

 4102/2وكذل تم ارط

على جلفاع راصيا داال هاتفم ال قال.

ويعجل جصور فساييا األ صى أ م در احعتدال عليم

 -جتاريخ  4102/6/01أفاد الجواط أتجد فتت الاطي

جج عييم ج ي ت طيييا التدج ي الاييلج لعييدد ج ي أ صييار تركييا تجيياس للتسيياج ج ي األايير ارداريييي ف ي اييدو
احتت ل در ت ظيجم جتاريخ  4102/6/01ف الااتا الجقاجلا لجلديا الجير  /جتافظا رام اه والجير  ،تيث ديال
ف ارفاد أ م در احاتي ل جالقو على لا التصوير الفيديو الت جتوةتم جي

جيل اتيد أفيراد األجي اليذع ج عيم

ج التصوير واايتولى عليى ليا التصيوير جيالقو  ،تييث أعييدع ليم ليا التصيوير جعيد ا تفيال الجايير  ،و يد تيذفع
ع فا الجاد التصويريا جعد إرغاجم على تذ

 جتاريخ  4102/6/01أفياد الجيواط يوايجل أفراد أج جاللجاس الجد

الجاد الفلجيا الت

الرياي

ام جتصويرها ألتداث للجاير .

يعجيل ج ارايل في درييد األييام ،أ يم دير احعتيدال علييم جي

أث ال ياجم جت طيا صتفيا ألتداث التدج الالج لعدد ج أ صار تركا تجياس

للتسيياج ج ي األايير ارداريييي ف ي اييدو احتييت ل ديير ت ظيجييم جتيياريخ  4102/6/01ف ي الايياتا الجقاجلييا
لجلديييا الجييير  /جتافظييا رام اه والجييير  ،تيييث دييال في ارفيياد ا ييم ديير احعتييدال عليييم جالسيير جاأليييدع جي
أتييد أفيراد األجي واحاييتي ل علييى هاتفييم الجتجييول الييذع ييام جالتصييوير جييم وتييذ
تودم إلى جاترفى رام اه لتلق الع

على الفيا احعتدال عليم.

جييل

الجياد الجصييور  ،كجييا أفيياد أ ييم

 جتياريخ  4102/6/00وفي تيوال الايياعا الثا يييا عريير ظفي اًر أعل ييع قاجييا الصييتافيي الفلاييطي يي ت ظيييم و فييااتتداديييا علييى دوار الج ييار واييط جدي ييا رام اه ،و ييد دييالع تل ي الو فييا علييى الفيييا اعتييدال أف يراد األج ي علييى

ةج يفم الصتافيي  ،أث ال ت طيتفم ألتد احتتداداع الت
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اجع جم تركا تجاس جقاجل جلديا الجير .

ولد وصول الصتافيي لجكيا الو فيا احتتدادييا ،يام عيدد جي األرياام يقيدر ج تيو  05راصياً جعظجفيم جي
ال اال جت ظيم و فا اتتداديا سد احعتقال الاياا لد األدفة األج يا ،و د ام الصتافيو جت طييا و فيا أهيال

الجعتقلي  ،وعلى الفيا ذل در احعتدال عليفم على ال تو التال :
* الصييتاف جعيياذ عجار ييا جصييور وكالييا رام ايياع ،ديير احعتييدال عليييم جي
جييالةع الراييج الرييرط  ،تيييث أفيياد أ ييم اعتييدع عليييم جالسيير والتو يي

جييل أفيراد أجي جييالةع الجييد

و اييرو

جعييد يييام اتييد السييجاط جي دفيياة الرييرطا

الااصا يدعى تاام أجو عيرا جفصدار األواجر ل عتدال عليم تيث اجوا جاتجم وسرجم ف الرار العيام وا تييادا
إلى جقر ررطا الجدي ا ،وأاتجر سرجم ل اييا إدااليم الجقير وليم يتو ي
رام اه جيأجرهم جيالتو

جالتصوير.
* قي

السير إح ليد

عي سيرجم وعيدم احعتيدال علييم ،كجيا أ أفيراد األجي

ييام جيدير ريرطا جتافظيا

ياجوا جتكايير الكياجي ار التي اايتعجلفا

الصتافيي عجد ال اصر ال دار در احعتدال عليم جالرتم أث ال تواددا ف ج طقا احتتدا تيث أفياد أ يم

وأث ييال ياجييم جالتييدال لتجايييا الصييتافيي ايير أتييد األف يراد جييةع جييد

إليييم ،و ييام جرييتجم ورييتم قاجييا الصييتافيي

واحعتدال عليم جالدف  ،تيث ام أفراد الررطا جالةع الراج جفجعاد الجعتدع وا تيادا إلى جكا

ار.

* عل دراغجا جدير التترير ف وكالا وطي تييث أفياد ا يم وتيي وصيولم إليى اعتصيام الصيتافيي الج يوع عقيدا،
ريياهد تييو ث ثييو صييتافياً يدييرع جسييايقتفم وج ي عفم ج ي الت طيييا رتييد احتتداديياع ف ي الرييار  ،كجييا ريياهد

اعتييدال جالسيير علييى الصييتافيي وجصييادر كيياجي ار تلفةيييو وطي وأعيييدع فيجييا جعييد ج ي
ا تراجم ج التدج

ام أفراد ج األج جالةع الجد

جييل أف يراد الرييرطا ،وجعييد

و ارو جالةع الررط جاحعتدال عليم جالسر جاأليدع.

* أتجد جلتم ج وكالا وط أفاد أ م هادجتم ع اصر أج ييا جلجياس جيد

أث يال ياجيم جت طييا احعتصيام وج ي جي

التصوير ودرع جتاولا احاتي ل على الكاجي ار الااصا جم.
* الص ييتاف جتج ييد دي يراداع ،أف يياد ا ييم وأث ييال ياج ييم جتص ييوير أت ييداث الجا ييير والقجي ي ال ييذع يتع ييرض ل ييم ةج ي ييم
الصييتافيي ج ي ر يرفا جكتجييم ارع ج ي علييى دوار الج ييار  ،تفاد يأ ججدجوعييا ج ي أف يراد األج ي جييالةع الجييد
جكتجم جعد ال جا

الجكت

و اجوا جاعتقالم ودر سرجم والتقايم على أرسييا الجكتي

جا تتييام

واها تيم جيالرغم جي ا يم اجيرة

لفم جطا ا الصتافا دو ددو  ،ثم اجوا جاعتقالم وجصادر هاتفيم الايام وا تييادا إليى جركية الريرطا ،وأث يال ذلي
اجوا جتفديدا إذا تكلم ج أع صتف ج الجتواددي على دوار الج يار  ،وتيي وصيولم إليى جقير الريرطا ادايل في

غرفييا ف ي

اييم الججاتييث ،تيييث ييام اتييد ع اصيير الججاتييث جااييتادام هاتفييم ال قييال والعجييث ججتتوياتييم وااييتعرض

يال عليى تعليجياع جي جيدير ريرطا جتافظيا رام
الصور الراصييا ،وجعيد عرير د يايق جي اعتقاليم أطليق ايراتم ،ج ً
اه والجير وجتسور قي الصتفيي .
* الصييتاف جعيياذ جرييعل جصييور وكالييا األ اسييول التركيييا ديير احعتييدال عليييم أكثيير جي جيير لج عييم جي التصييوير
وجتاولا جصادر الكاجي ار الااصا جم أث ال ت طيتم الو فا احتتداديا.
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 جتاريخ  4102/6/41أفاد الصتاف إياد جر عجد القيادر ج رجي جصيور ج اايا ااوريييتد جيرس للفيييا ،أ أفيرادج ي الرييرطا الااصييا يياجوا جاحعتييدال عليييم أث ييال ت طيتييم جاييير تسيياج يا ج ي األايير ديير ت ظيجفييا ف ي جدي ييا
الاليل ،تيث تم درا ج ج جام أكثر ج  5أجتار على الرغم ج أج غم الررطا أ م يعجل صتف .
 -جتاريخ  4102/6/41أفاد الصتاف يوا

عياى يوا

راهي جصور جال جيديا للفييا ،أ م تم احعتدال علييم

أث يال ت طيتيم جايير تسيياج يا جي األاير دير ت ظيجفييا في جدي يا الالييل ،تيييث تيم ايتجم عليى األرض ،وسيرجم
وتفديدا.
 جتيياريخ  4102/6/41أفيياد الصييتاف كيريم أاييعد اسيير جصييور جتطييا  CNNالتلفةيو يييا أ ييم تييم احعتييدال عليييميو  ،sony ex1والتي يجليث ثج فيا  6ح

جتكار الكاجي ار الااصا جم وه جي

أث ال ت طيتم جاير تساج يا ج األار در ت ظيجفا ف جدي ا الاليل.
 -جتاريخ  4102/6/41تم تو ي

دوحر ،وتيم تفدييدا وريتجم ،وذلي

جراال راديو الراجعا راس ك ارجيا ،وجصيور التو اييا فتتي ادكييد  ،وذلي أث يال

ت طيتم جاير تساج يا ج األار در ت ظيجفا ف جدي ا الاليل ،و د تم ارف ار ع م حتقاً.
سابعا :االعتداء على األشخاص والمؤسسات العامة واألمالك العامة والخاصة.

 -جتاريخ  4102/6/0ام جالتو جالاطو على جتل لجي الذه

ف جلد العيةريا ،ووفقياً للجعلوجياع الجتيوفر ليد

الفييا فقد تسرع الريرطا إليى الجكيا  ،وييذكر أ عيدد الجايلتي  5أرياام وهيم جلثجيي و ياجوا جيفط ق ال يار
علييى صييات

الجتييل أيج ي الترجيياع ،جييا أد إلييى إصيياجتم جدييروح ف ي صييدرا و قييل للع ي

ف ي القييدس ووسييعم

الصت جاتقر ،و د ألقع الررطا القجض عل الفاعلي وهيم  5أرياام و اجيع جتتيويلفم ل ياجيا جييع لتيم ،وهيم
اآل جو وفي ف اد جيع لتم.
 -جتيياريخ  4102/6/0تييم إلقييال جلتييي (كييو ) جي صي

جتلي علييى جج ييى جلديييا يياجلس .ووفقياً للجعلوجيياع الجتييوفر

لد الفييا ج جدير الع اع العاجا ف جلديا اجلس ،فف ذل التادث ليم يلتيق أع أسيرار أو إصياجاع ،جتييث

كا الفد

ج فا إتداث جلجلا ،إذ أ م ف اآلو ا األاير اةدادع جثل هذا األتداث ج

القديجييا ،كجييا أفيياد جييدير الججاتييث العاجييا ف ي رييرطا يياجلس ،والت ي جالعيياد تص ي
تصي

جل جعض الفتيا ج الجليد

دااييل الجلييد القديجييا ولك فييا ح

جالسيرر وييتم إلقايفيا ليي ً .وعلييم فقيد يام كيل جيوظف الجلدييا والعدييد جي الج ااياع في الجتافظيا جو فيا

اتتداديا أجام جج ى الجلديا اعت ارسياً عليى جيا تتعيرض ليم الج ااياع في الجدي يا ،كجيا علقيع الجلدييا عجلفيا لجيد
يوجي ( )4102/6/2+0اات كا اًر للتدث ،ثم عاد الجوظفو لعجلفم ف اليوم التال كالجعتاد.

 جتاريخ  4102/6/0ام الجواط (أ. .أ) جاحعتدال على الجوظفا ا ال جتجيد إايجاعيل الجقواي  00عاجيا داايلجكتجفا ف جديريا الر و احدتجاعيا ججدي ا يطا ججتافظيا الالييل وذلي جصيفعفا عليى ودففيا ،ووفقياً للجعلوجياع
الجتوفر ليد الفيييا جي إفياد الجواط يا اي ال ،فقيد كيا ايج

ياجيم جاحعتيدال عليفيا أ وةار الري و احدتجاعييا

في رام اه اجييع جقطي الجايياعد التي كييا يتلقاهييا ،و ييد تقييدجع الجواط ييا جرييكو للرييرطا وتييم تو يي
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الجيواط ،

وعلييى الفيييا ذل ي  ،ظييم الجوظفييو ف ي الجديريييا و فييا اتتداديييا جطييالجي دفيياع احاتصييام جتييوفير أج ي لفييم
ولجكا عجلفم.
 جتاريخ  4102/6/2يام عيدد جي الجيواط ي الجيوظفي التياجعي للتكوجيا الاياجقا ج ية جج ي الجيوظفي العجيوجييف ي جتافظيياع غيية  ،ج ي الوصييول إلييى الج ييو وجاكي يياع الص ي ار

اآلل ي  ،حاييت م ارتييجفم الرييفرع ،و ييد تييدالع

ع اصر الررطا لتفريق الجتواددي  ،و اجع جاحعتدال جالسر عليى عيدد جي هي حل الجيوظفي وجي جيي فم ايال
وصييتافيي  .وف ي اليييوم التييال  4102/6/5اجييع اييلطا ال قييد الفلاييطي يا جفصييدار يرار جييفغ ق دجيي الج ييو ،
وااتجر ارغ ق وتو

كافا الجعاج ع الجاليا عجر الج و تتى تاريخ .4102/6/00

 -جتيياريخ  4102/6/9ييام أفيراد جي دفيياة األجي الو يياي في الاليييل جالييداول ع ييو إلييى جكتي

الجتيياج إييياد اليييل

الوا ي ف ي جدي ييا الاليييل ،واعتقييال الج يواط عييادل ظج ي الدجييل ،تيييث اجييع قاجييا الجتيياجي ال ظيياجيي جتيياريخ
 4102/6/01جت ظيم إس ار ع العجل اتتداداً على تصر دفاة األج الو اي .

ثامنا :انتهاك حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
إلييى دا ي

ذل ي  ،تلقييع الفييييا ا ي ل الفتيير الت ي ي طيفييا التقرييير  0رييكاو تييول ا تفاكيياع تقييوق األريياام ذوع

ارعا ييا كا ييع جعظجفييا تييول التييق ف ي العجييل وجوالجييا األجيياك العاجييا وغيرهييا ج ي الاييدجاع الصييتيا والسييجا

احدتجاع والتقوق الوارد ف

ا و الجعو ي والقا و األااا الفلاطي .

تاسع ا :االستيالء على أموال المواطنين دون حكم قضائي.

 جتيياريخ  4102/6/9ييام دفيياة األج ي الو يياي ف ي الاليييل ججصييارد دفيياة تااييو ج يتااو ج

و  pcج الجواط جصع

ييو ح

تييو  ،ودفيياة

سال جتجد ةغير ،ولم يتم إعادتفا لم تتى لتظا إعداد هذا التقرير.

 جتيياريخ  4100/01/8ييام دفيياة األجي الو يياي في الاليييل ججصييادر دفيياة تااييو عييدد  4وعييدد جي األ يرامالجدجدا  ،CDوجدجوعا جي الكتي

جتجيول وريفاد صييا ا  ،A+جي الجيواط جفيال صير

وعيد صييا ا وهيات

إاجاعيل أجو صجتم ،ولم يتم إعادتفا تتى اآل .

عاشرا :التأخير والمماطلة في تنفيذ ق اررات المحاكم الفلسطينية.

تلقع الفييا ا ل الفتر الت ي طيفا التقرير ركو واتد تول عدم ت فيذ ي ارراع الجتياكم ،وتيتلام تلي الريكو في
أ ييم :وجتيياريخ  4100/2/01تصييل الجيواط جتجييد أتجييد يواي

صييار علييى يرار جي جتكجييا جدايييا رام اه جييارف ار

ع ييم جكفالييا وج عييم جي الاييفر ،وجتيياريخ  4102/5/1تصييل علييى يرار جي جتكجييا ااييتي ا

رام اه جفل ييال يرار ج عييم

ج ي الاييفر ،وجتيياريخ  4102/5/8تودييم للاييفر الدايير إلييى األرد إح أ ييم تفادييأ جج عييم ج ي الاييفر ورفييض ت فيييذ يرار

الجتكجا جتدا ودود رار ج ال اي

العام جج عم ج الافر.

إسافا إلى ذل ح ةال ه ا  00رار جتكجا لم يتم ت فيذها تتعلق جالرأ اردارع صدرع ف أو اع ااجقا.
انتهى
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