الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان
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التقرير الشهري حول
االنتهاكات الواقعة على حقوق اإلنسان والحريات
فى مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية
آب 3102
يبيي ذي ا اقريريير زبيرن ااكرتاكياي اقريه ر ي رتا الهيئةة المسةتقلة لحقةوق اإلنسةةان "ديةوان المظةالم" خيل هييتر آب
للعةةام  ،3102واقرييه وت ييي فييه اكيياة اقطييةةا اقوةكيييا اق ةطييةيكيا .وتي خة ييي اقتينييا اي اصاي اييا ر ي ر ا ي
اكرتاكاي إقى اقكرانج اقراقيا:
 تلقت الهيئة  21شكوى تعذيب وسوء معاملة أثنةاء التوقيةف  01منهةا فةي الضةفة الرربيةة ،توزعةت علةى المباحةا العامةة
في الشرطة  6شكاوى ،وشكويان على جهاز المخابرات العامة ،وشكويان علةى جهةاز األمةن الوقةائي .أمةا فةي قطةاز غةزة
فقد وردت للهيئة  31شكوى توزعت على جهاز الشرطة  01شكوى و  2شكاوى على جهاز األمن الداخلي.
 تلقةةت الهيئةةة  8شةةكاوى تتعلةةق باالعتةةداء علةةى

ةةحافيين فةةي الضةةفة الرربيةةة علةةى خلفيةةة ترطيةةتهم مسةةيرات وتجمعةةات

سلمية ،وفي قطاز غزة تلقت الهيئة شكوى واحدة تم فيها االعتداء على أستاذ جامعي على خلفية حرية الرأي والتعبير.
 ر دت الهيئة وقوز  4حاالت اعتداء على تجمعات سليمة في الضفة الرربية.
 تلقت الهيئة  88شةكوى حةول انتهةاك الحةق فةي رجةراءات قانونيةة عادلةة توزعةت علةى الضةفة الرربيةة  06شةكوى وقطةاز
غزة  13شكوى.
 تلقت الهيئة  1شكاوى حول عدم تنفيذ ق اررات المحاكم في الضفة الرربية رضةافة رلةى عةدم تنفيةذ  01حكمةا

ةدرت سةابقا

تتعلق بالشأن اإلداري.
 ر ةةدت الهيئةةة خة ل الفتةةرة التةةي يرطيهةةا التقريةةر  00شةةكوى وقعةةت جميعهةةا فةةي الضةفة الرربيةةة وقةةد تركةةزت حةةول الوفةةاة
بسةةبب عةةدم اتخةةاذ احتياطةةات الس ة مة العامةةة والوفةةاة علةةى خلفيةةة الشةةجارات أو الخ فةةات العائليةةة والوفةةاة نتيجةةة فوضةةى
وسوء استخدام الس ح والوفاة في ظروف غامضة.
 ر دت الهيئة

دور حكم باإلعدام عن المحكمة العسكرية في قطاز غزة.

 ر دت الهيئة عددا من الشةكاوى التةي تتعلةق بالحريةات الشخ ةية وانتهاكةات حقةوق األشةخاص ذوي اإلعاقةة والحةق فةي
التنقل والسفر وانتهاكات تتعلق بالوظيفة العمومية واالستي ء على أموال الموظفين دون حكم قضائي.

أنشئت الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان بموجب مرسوم رئاسي رقم()95عام  ،3551والمادة ( )13من القانون األساسي المعدل الفلسطيني لعام 3001
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تفا يل االنتهاكات:
 -0التعذيب أثناء التوقيف – المعاملة القاسية والمهينة.

رةيي اقتينا خل اق ررة اقره يغةيتا اقريرير  30هكوى رر ة باقر يب وطوء اقا ااةا اكتيا  10شكاوى في الضفة

الرربية و 31شكوى فةي قطةاز غةزة ،وقةد توزعةت الشةكاوى فةي الضةفة الرربيةة علةى النحةو التةالي 6 :هيكاوى دي

إ ارة اقاباحث اق ااا فه اقهرةا .وشكويان د صتان اقاخابراي اق ااا وشكويان د صتان األا اقوتانه .زاا فه

قطاز غزة فقد تلقت اقتينيا  31هيكوى ُطيصةي  01اكتيا دي صتيان اقهيرةا و 2هيكاوى دي صتيان األاي اقي اخةه.
وت رركني إ عاءاي اقر يب حو اقهبح واقةكم واقدرب إقى صاكب طوء اقا ااةا.
 -3انتهاك الحريات الصحافية.

رةي يي اقتينييا ه ييكوى ا ي اقا ييور اق ييحافه حاي ينة زحا ي عة ييا طييلياا وي ا ي فييه رة ني ييو وة ي  ،زف ييا زك ي بر يياري
 3112/8/11صرى اتريا ه إقى اركن هرةا ا يكا رام اهلل ورم اقرحيي ا

عةى خة يا ر ويره هصار بي زح رصا

األا بةباط اقا كه وثلثا اواةكي حيث كا ي رخ بأك دابة زا  ،وبكريصا اقرحيي صرى ح ف اياةع اقر وير
اقره

ورذا ،باقرغم ا زك زعةم زف ار اقهرةا زك ييوم ب اة اق حافه ،وب

قك صرى إةل طراح .

 -رةيييي اقتينييا خييل هييتر ب  3112هييكوى ا ي اق ييحافه احا ي عب ي اقييرحا إب يراذيم

يياقح ،وي ا ي فييه هييركا

ريراكس ايي يا ،زفيا فيتيا زكي ر يرت قلحرصيان قحيواقه طياعا اي تبي زفي ار اي صتيان األاي اقوتيانه ،قاك ي اي ز اء

عاة اق حافه قرغةيا رصاع طةاه زاام اطص صاا عب اقكا ر فه ا يكا اقبيرة براري  3112/8/32ردااكاً اع
األخوا اقاطةاي فه ا ر.

 -رةيي اقتينا هكوى ا اق يحافه احايو كيوب عبي اق نيين ذيريم ،وي اي فيه هيركا ريراكس ايي يا ،زفيا اكي احرصين

قلحرصان قحواقه طاعا حيث ر رت خلقتا قةدرب باألي ي واقتي ارواي عةيى زكحياء اخرة يا اي صطيا اي تبي زفي ار

اي صتييان األاي اقوتييانه ،قاك ي اي ز اء عاةي اق ييحافه قرغةيييا رصاييع طييةاه زاييام اطييص صاييا عبي اقكا يير فييه

ا يكا اقبيرة براري  3112/8/32ردااكاً اع اإلخوا اقاطةاي فه ا ر.

 -رةيييي اقتينييا هييكوى ا ي اق ييحافه ا ييا نيييا اوطييى حااي ي وي ا ي فييه وكاقييا األكادييو  ،زف يا فيتييا زك ي ر ييرت

قةاداييا واحاوقا اك

ا تب زف ار ا صتان األا اقوتانه ا رغةيا رصاع طةاه زاام اطص صاا عب اقكا ر

فه ا يكا اقبيرة براري  3112/8/32ردااكاً اع اإلخوا اقاطةاي فه ا ر.
 -رةيييي اقتينييا هييكوى اي اق ييحافه زحاي عبي اق ييو

ييا

اةحييم وي اي فييه رة نيييو وةي  ،زفييا فيتييا زكي ر ييرت

قلحرصان واقدرب باألي ي ا تب زف ار ا صتيان األاي اقوتيانه زثكياء رغةيري رصا ياً طيةاياً زايام اطيص صايا عبي

اقكا يير فييه ا يكييا اقبييرة بريياري  3112/8/32ردييااكاً اييع األخ يوا اقاطييةاي فييه ا يير ،وتي رييم زخ ي قييا اقر ييوير

اقخا ييا ب ي  ،ورايي إعا رت يا قي زثكيياء ذابي إقييى اييير صتييان األاي اقوتييانه فييه ا يكييا اقبييرة فييه زعييياب ح ي ف اقاييا ة
اقر ويريا قرغةيا اقرصاع اقطةاه اقا كور.
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ياحب ورنييس رحريير صريي ة زخبيار اقخةيي األطيبوعيا صياء

 -رةيي اقتينا هكوى ا اق حافه وقي احاي اق ايايرة

فيتا ز صتان اقاخابراي اق ااا فه ا يكا اقخةي براري  3112/8/11تام بروتي عةى خة يا عاة اق حافه ،وت
زفرج عك ب

طاعري ب

ح ف اا رم ر ويره.

 رةيييي اقتينييا ه ييكوى ا ي اقاي يواة عب ي اق ة يييم عب ي اقحةيييم ط ييلياا ي ا ي ا ارطي يلً ارةوع ياً ا ييع اقهييبكا اق ةط ييةيكياقة حافا واإلعلم صاء فيتيا زكي ريم روتي ي زثكياء رغةيري اإلعلاييا قةاطييرة اقريه خرصيي رأييي اً قإخيوا اقاطيةاي فيه

ا ر براري  3112/8/11حيث رم روتي ا تب زف ار األا اقوةكه وا ثم اقهرةا اقخا ا ورم رطةيا فياا ب

قصتان اقاخابراي اق ااا فيه ا يكيا اقخةيي  ،وريم اإلفيراج عكي ب ي طياعاي وةةيب اكي اق يو ة فيه اقييوم اقرياقه قةرحييي
ا ،ب

اقرحرن عةى قا اقر وير ع  3وصواق اقهخ ه وبةاتر اقهخ يا.

 -2التجمع السلمي .وثقت الهيئة خالل الفترة التي يغطيها التقرير عددا من حاالت االعتداء على التجمع السلمي
وعلى حرية الرأي والتعبير ،وقد تركزت تلك الحاالت في الضفة الغربية ،وكانت على النحو التالي:
 -تااي يي اصاوع ييا اي ي ةةب ييا صاا ييا بيرني ييي اي ي اقكرة ييا اإلط ييلايا بااعر ييام اخي ي اقح ييرم اقص يياا ه اي ي ر يياري

 3112/8/11وقغايا  3112/8/32احرصاصا عةى روتيف ثلثيا اي ةةبيا اقصاا يا عةيى خة ييا كهياةتم اقطياطيه

اقةلبيه فييه اقكرةييا اي تبي صتييان اقاخييابراي اق ااييا ،حيييث رةيييي اقتينييا ثييلث هييكاوى اي ثلثييا اي اقا ر يياي
حو اطر عانتم ا تب األصتنة األاكيا بهك اركرر.

 -براري  3112/8/11تااي األصتنة األاكيا فه ا يكا اقخةي باكع اطيرة طةايا ييي ر عي اقاهياركي فيتيا بحيواقه

 211اهارك ،ا اقروص ا اطص اقحطي ق وار إب ره احرصاصاً عةى األوديا فيه صاتورييا ا ير اق ربييا،
حيث تااي األصتنة األاكيا (اقهرةا واقهرةا اقخا ا ،واألا اقوةكه ،واألا اقوتانه ،وصتان اقاخابراي) ب ت

اقاطيرة باقيوة واإلعر اء باقدرب عةى ب يت اقايواةكي واكيع اق يحافيي اي اقرغةييا ،غوارغيام اق يحافيي اريلف
اقاوا اقره تااوا بر ويرذا.

 بريياري  3112/8/11وق ي ى نيييارة اقتينييا قاركيين روتيييف ورحيي ي صتييان اقاخييابراي اق ااييا فييه ا يكييا اقخةي ي  ،رةييييهييكاوى ا ي ب ييت اقاوتييوفي وذييم :عب ي اهلل صييو ة نيي ا اقصكي ي ي  11عاا ياً ،واقةاقييب فييه صاا ييا اقخةي ي  ،ح ي ييا
فوني احا اقخةيب  31عاااً ،وطيف اإلطلم وان زحا ة  31عااا وذو ةاقب فيه صاا يا بوقرككييك فةطيةي ،
وصاي تم ا ا يكا اقخةي  ،حييث زفيا وا زكتيم اوتوفيو اكي رياري  3112/8/11عةيى خة ييا اهياركرتم فيه اقاطييرة
اقره كظاي فه ا يكا اقخةي ردااكاً اع األح اث فه ا ر.
 رةيييي اقتينييا خييل هييتر ب  3112هييكوى اقاواةكييا طييحر عييني احا ي وفييم ر ي ي فيتييا ز هيييييتا اكييير عيينياحا وفم  33عاااً وذو ةاقب فه صاا يا بوقرككييك فةطيةي  ،تي ريم احرصيانه ب ي اقاطييرة اقريه ريم ركظياتيا فيه
ا يكييا اقخةي ي ردييااكاً اييع األح ي اث فييه ا يير ،ورييم إةييل طيراح  ،ثييم زعي ي روتي ي ب ي ذاب ي قةايابةييا فييه اقيييوم
اقراقه ق ى صتان األا اقوتانه.
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 وبريياري  3112/8/31رةيييي اقتينييا هييكوى ا ي اقا يواة حييانم خديير كايير اق يياخوري ا ي ا يكييا اقخةي ي حييو تيييامصتان اقاخابراي اق ااا فه اقا يكا بر ريم اكنق عةى خة يا اهياركر ذيو ونوصري قايى خياةر فيه اقاطييرة اقريه ريم
ركظياتا فه اطيرة اقرداا اع ا ر.

 بريياري  3112 /8/ 38وح يواقه اقطيياعا اقخااطييا ع ي اًر ُكظاييي اطيييرة طييةايا احرصاص ياً عةييى اقا اوديياي ،حيييثاكةةيييي ا ي هييار اإلرطييا بارصيياه اييير اقاياة ييا ،إا زكتييا فوصنييي بر ني يناي كبي يرة ا ي زف ي ار اقهييرةا اق ةطييةيكيا،
وب ت زف ار ا األا بةباس ا كه اياب ا خ ت ر اقحاراء باقيرب ا اير اقاياة ا .وت تام زف ار األا اي

اقهرةا باكع اطرارار اقاطيرة ةاقبي ا اقاهاركي فيتا ااارطا حيتم فه اقرصاع اقطةاه فيه طياحا األايم ايابي

اير اقاياة ا ،إا ز اقاهاركي فه اقاطيرة رفدوا قك ،ووت ي اها اي بي اقاهياركي وزفي ار األاي  ،وتي صيرى

ااعر اء عةى ب دتم اي تبي زفي ار اقهيرةا اقي ي كياكوا يهيكةو حياص اًن بهيرياً قاكيع اقاطييرة اي اقريي م كحيو ايير
اقاياة ييا ،حيييث ُط يصةي اصاوعييا ا ي اإل يياباي فييه ي وف اقاهيياركي  .وت ي رةيييي اقتينييا ثييلث هييكاوى زفييا
اي ي اوذا ر ردييتم قةدييرب عةييى خة يييا اهيياركرتم فييه ذ ي ه اقاطيييرة .وت ي قييوحظ فييه ذ ي ه اقاطيييرة وصييو ا ي كي فييه
وف اف ار اقهرةا ييي او اقي عم واإلطيكا ألفي ار اقهيرةا خا يا عكي اعري اء اقهيرةا عةيى اقارظياذري ايكتم

ا رصا ااا بةباس ا كه و خرو اي عكا ير حركيا فيرح و ري خ اقهيرةا فيه ايكتم اي اقري خ وااعري اء

عةى اقارظاذري  .كاا قوحظ وصو اف ار ا األا بني ا كه ييواو بر وير اقارظاذري بكايراي عا يا وزخرى

فيي ي يو واقر ييه ات ييي احرصاصي ياً واد ييحاً اي ي تبي ي اقارظ يياذري رة ييور ف ييه ب ييت اقح ييااي اق ييى اه ييا اي قاة يياقبرتم
باقروتف.
 براري  3112/8/32كظاي اصاوعا ا اقاواةكي رصا اً طةاياً زاام اطيص صايا عبي اقكا ير فيه احافظيا راماهلل واقبيرة ردااكاً اع اإلخوا اقاطةاي فه ا ير ،حييث تيام عهيراي اي زفي ار صتيان اقهيرةا وعهيراي اي زفي ار

األصتنة األاكيا بةباس ا كه ب ت اقرصاع وااعر اء عةى ع ا اقاهاركي في  ،حيث ور ي قةتينا اصاوعا ا
اقهكاوى اا ر ردوا قةدرب بطبب اهاركرتم فه ذ ا اقرصاع اقطةاه وت كاكي اقهكاوى عةى اقكحو اقراقه:

ز .هيكوى اقاواةكيا ك يياب عيوكه عثايا تةييم ،زفيا ي فيتيا زكتييا ر رديي قإذاكيا بهييرانم واطيباي غيير زخلتيييا
ا زح زف ار األا واقرت ي قتا قاك تا ا اقاهاركا فه اقرصاع اقطةاه.

ب .هكوى اي اقايواة فيرج عبي اقيرحيم رااكيا ،زفيا فيتيا زكي ر يرت قةديرب واقطيحب اي تبي خاطيا اي زفي ار

زح األصتنة األاكيا بةباس ا كه ،وزثكاء قك ر رت قةدرب اي تبي زفي ار اي صتيان اقهيرةا بياقت ارواي وريم

احرصانه قطاعا ا اقوتي فه طيارة خا ا بصتان األا اقوتانه حيث ر رت قةدرب زثكاء قك زيداً.
ي .هكوى ا اقاواة صاا احا فرج اقةوي  ،زفا فيتا زك صرى درب ا تب زفي ار اي األاي بةبياس اي كه
وراني البط قاك ا اقاهاركا فه اقرصاع اقطةاه غواب ا ه ع اقرصاع.
ث .هييكوى اي اقايواة فيياين زحاي يوطييف ور ة زفييا فيتييا زكي ر ييرت قةدييرب واقطييحب اي تبي زفي ار اي صتييان

األا ي قاك ي ا ي اقاهيياركا فييه اقرصاييع اقطييةاه واتري ي إقييى طيياحا اصاييع اقبا يياي (اييير اقهييرةا طييابياً فييه
اقبيرة) واحرصن ا ة طاعا ا اقنا .
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 -4انتهاك الحق في رجراءات قانونية عادلة :ويها ذ ا اقح ااعريا اقر ط ه وااعريا عةى خة يا طياطيا.
رةيي اقتينا خل هتر آب فه اقد ا اقغربيا  06هكوى رركني حوول عودم ةوحة اجوراءات التوقيو
اقروتيف ألطباب طياطيا زو روتي اً ر ط ياً .وفيه تةيا غينة رةييي اقتينيا خيل
اقاواةكو ا خلقتا اكرتاك اقح فه دااكاي اقاحاكم اق ا قا "ع م

كيو

اي اقهيتر  13هيكوى يي عه

حا إصراءاي اقروتيف ،وع م اق

بي اقطصكاء ،وااعريا عةى خة يا طياطيا".
 -5التأخير والمماطلة في تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية.
 -رةيي اقتينا هكوى ا اقايواة احاي ذياكه طي ي عا يه ،واقاوتيوف قي ى صتيان اقاخيابراي اق اايا فيه ا يكيا رام

اهلل ،صيياء فيتييا زك ي وبريياري 3112/8/1

ي ر ت يرار ع ي احكاييا

ييةح رام اهلل بيياإلفراج عك ي بك اقييا ،غييير ز صتييان

اقاخييابراي قييم ي ييرج عكي  ،بي صييرى كيةي إقييى اركيين روتيييف زريحييا بحصيا اكي اوتييوف عةييى رتييم زخييرى ،واييا ان اوتوفياً
حرى اآل .

 رةيي اقتينا هكوى ا اقاواة إطلمرام اهلل صاء فيتا زكي

اقح

ي ر تيرار عي احكايا

بحه ار اوطى اقاوتيوف قي ى صتيان اقاخيابراي اق اايا فيه ا يكيا
يةح رام اهلل برياري  3112/8/4ييديه بياإلفراج عكي بك اقيا ،غيير ز

صتييان اقاخييابراي قييم ي ييرج عكي  ،بي صييرى كيةي إقييى اركيين روتيييف زريحييا بحصييا اكي اوتييوف عةييى رتييم زخييرى ،واييا ان

اوتوفاً حرى اآل .

 -رةيي اقتينا هكوى ا اقاواة خاق عار حطيي عكبير اقاوتيوف قي ى صتيان ااطيرخباراي اق طيكريا فيه ا يكيا رام

اهلل ،ص يياء فيت ييا زك ي ي زاد ييى ا ي ي ة احكوايري ي ب يياقحبس واقري ييه اكرت ييي بر يياري  3112/7/8إا ز صت ييان ااطيييرخباراي
اق طييكري قييم ييييم بيياإلفراج عك ي حرييى اآل  ،ي ي كر فييه ذ ي ا اق ي  ،اك ي عطييكري و ي ر ت يرار بيياقحبس بحي ي ا ي تب ي

اقاحكاييا اق طييكريا اقاخر ييا .وت ي تااييي اقتينييا باخاةبييا صتييان ااطييرخباراي اق طييكريا ،غييير ز اقتينييا قييم ررة ي ر اً
عةى قك.

 -رةيي اقتينا هكوى ا اقاواة ربيع احا يوطيف حاي اقاوتيوف قي ى صتيان ااطيرخباراي اق طيكريا فيه ا يكيا رام

اهلل ص يياء فيت ييا زك ي ي زاد ييى ا ي ي ة احكوايري ي ب يياقحبس واقري ييه اكرت ييي بر يياري  3112/1/4إا ز صت ييان ااطيييرخباراي
اق طييكريا قييم ييييم بيياإلفراج عك ي حرييى اآل  ،ي ي كر فييه ذ ي ا اق ي  ،اك ي عطييكري و ي ر ت يرار بيياقحبس بحي ي ا ي تب ي

اقاحكاييا اق طييكريا اقاخر ييا .وت ي تااييي اقتينييا باخاةبييا صتييان ااطييرخباراي اق طييكريا ،غييير ز اقتينييا قييم ررة ي ر اً
عةى قك.

 رةيي اقتينا هكوى ا اقاواة احا عب اقةةيف ا ة ى نذ ار اقاوتوف ق ى صتان ااطرخباراي اق طكريا فيها يكا رام اهلل صاء فيتا زك زادى ا ة احكواير بياقحبس اي ة هيتر واقريه اكرتيي برياري  3112/7/31إا ز صتيان

ااطرخباراي اق طكريا قم ييم باإلفراج عك حرى اآل  ،ي كر فيه ذي ا اق ي  ،اكي عطيكري و ي ر تيرار بياقحبس بحيي
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ا تب اقاحكاا اق طكريا اقاخر ا .وت تااي اقتينا باخاةبا صتان ااطرخباراي اق طكريا ،غير ز اقتينا قم ررة

ر اً عةى قك.

 -رةييي اقتينييا هييكوى اي اقايواة احاي عةيه

يياقحه اي طييكا ا يكييا كييابةس زفيا فيتييا زكي يةاقييب احييافظ كييابةس

باق ا عةى األار بإخلء طبي هييي اقاحرصن اك راري  3112/7/1ق ى صتيان األاي اقوتيانه فيه اقا يكيا ،يي كر

فه ذ ا اقهأ ز اقاواة اقا كور وبرياري 3112/7/33

ي ر تيرار بيإخلء طيبية بك اقيا اي احكايا

غير ز اقيرار قم يك وقم ي رج عك بحصا زك اوتوف عةى اا اقاحافظ.

يةح كيابةس

 رةيي اقتينا هكوى ا واق ة اقاواة احاو عو ة عو ة ا طكا اخيم بلةا باحافظا كابةس صاء فيتا ز ابكتيااوتييوف ق ي ى صتييان األا ي اقوتييانه اك ي ريياري  ،3112/7/5وت ي

ي ر بريياري  3112/8/4ت يرار ع ي احكاييا

كابةس ييده باإلفراج عك  ،غير زك وحرى راري إع ا ذ ا اقريرير قم يك اقيرار وقم يرم اإلفراج عك .

إقييى صاكييب قييك

ي ر خييل اقهييتور اقطييابيا ع ي ا ي اقي ي ارراي اي اقهييأ اإل اري ورغييم

ار.
اقرك ي يا برك ي ذا وت بةغ ع ذا ( )11تر اً

ييةح

ي ورذا قييم ريييم اقطييةةا

 -6حااتت الوفااا  .رةودت الهيئووة  00حالوة وفوواة خوالل هووهر آب مان الاااام  3102وقعوت جميعهووا فوي الضووفة
الغربية .توزعوت علوى النحوو التوالي 5 :حواالت وفواة وقعوت نتيجوة عودم اتخوا احتياطوات السوالمة العاموة2.
حاالت وقعت نتيجة الخالفوات والهوجارات العائليوة .حالاة وفاا واحاة وقعوت نتيجوة فوضوى السوال  .حالتاا
وفا وقعتا في ظرو غامضة.
توضيح لحاالت الوفاة:
أ -حاالت الوفاة بسبب عدم اتخاذ احتياطات الس مة العامة:
 -براري  3112/8/3روفه اقايواة أحمةد سةمور حرفةو

 32عامةا اي طيكا ترييا خربثيا اقا يباب باحافظيا رام

اهلل واقبيرة ،صراء إ ابر بحرو ه ي ة كارصا ع حري وتع فه اكن وي فه اقيريا .ووفياً قا ةواياي اقتينيا فيي
حدري اقهرةا إقى اقاكا وفرحي رحييياً فه اقحا ث حيث ربي وتوع كريصا رطرب اقغان واك صار األطةواكا.
 بريياري  3112/8/12رييوفه اقايواة محمةةد علةةي محمةةد أبةةو عةرام 01عامةةا اي طيكا بةي ة يةييا باحافظييا اقخةييصراء طيوة ا عةو زثكاء عاة فه اهرو بكاء ا رطا اقصةنو اقراب ا قوكاقا اقغوث ورهغي اقلصني فه احافظا
رام اهلل واقبيرة .ووفياً قا ةوااي اقتينا في حدري اقهرةا إقى اقاكا وفرحي رحييياً فه اقحيا ث وربيي وتوعي كريصيا
ع م ارخا احرياةاي اقطلاا اق ااا.
 -براري  3112/8/18روفه اقايواة

الح محمد علةي نجةادي  33عامةا ًً اي طيكا بةي ة يةيا باحافظيا اقخةيي ،

صراء طيوة زح زكابيب اق رف اق حه اقكبيرة عةي زثكاء عاة فيه زحي هيوار ا يكيا روابيه فيه احافظيا رام اهلل
واقبيرة ،ووفياً قا ةوااي اقتينا في حدري اقهرةا إقى اقاكا وفرحي رحييياً فه اقحا ث.
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 بريياري  3112/8/11رييوفه اقا يواة خالةةد مهنةةد الرمحةةي  02عامةةا ا ي طييكا اخيييم اقصةيينو باحافظييا رام اهللواقبيرة صراء غرت فه زح اقاطابح ترب اقاخيم .ووفياً قا ةواياي اقتينيا فيي حديري اقهيرةا إقيى اقاكيا وفرحيي
رحييياً فه اقحا ث ،وربي وتوع كريصا ع م ارخا احرياةاي اقطلاا اق ااا.
 براري  3112/8/31روفيي اقة ةيا آية نا ةر احمةد العةواودة  8سةنوات اي بةي ة اقطياو باحافظيا اقخةيي  ،صيراءغرتتا فه براي قةاياه زايام اكين واقي ذا ،ووفيياً قا ةواياي اقتينيا فيي حديري اقهيرةا إقيى اقاكيا وفرحيي رحيييياً
فه اقحا ث ،حيث ربي زك وتع كريصا ع م ارخا احرياةاي اقطلاا اق ااا.
ب -حاالت الوفاة على خلفية الشجارات أو الخ فات العائلية والقتل الخطأ
برياري  3112/8/8تةةوفي المةواطن محمةةود لطفةةي جبةةارين  58عامةةا اي تريييا اقةيبيا باحافظييا صكييي صيراء إ ييابر
ب ة ة كاي ار رتا فه صط ه ،ووفياً قةا ةوااي اقاروفرة ق ى اقتينيا فيإ اقحيا ث وتيع عةيى خة ييا هيصار عيانةه ،وتي
حدري اقهرةا إقى اقاكا وفرحي رحييياً فه اقحا ث .وااناقي إصراءاي اقرحيي صاريا.
 بريياري  3112/8/18رييوفه اقا يواة رب ةراهيم خليةةل حكمةةت عا ةةي  34عامةةا ا ي طييكا اخيييم بلةييا باحافظيياكابةس ،صراء إ ابر ب ي ة ة كياي بواطيةا قيا حيا ة ،ووفيياً قةا ةواياي اقاريوفرة قي ى اقتينيا فيي وتيع اقحيا ث عةيى
خة يا هصار عانةه .وت حدري اقهرةا إقى اقاكا وفرحي رحييياً فه اقحا ث ورم إقياء اقيبت عةى اقارتم.
 براري  3112/8/18ريوفه اقايواة هيةثم أبةو م ةطفى  08عامةا اي طيكا اخييم بلةيا باحافظيا كيابةس صيراءإ ابر ب ة ة كاي فه زكحاء اقصطم ،ووفياً قةا ةوااي اقاروفرة قي ى اقتينيا فيي وت يي اإل يابا فيه هيصار عيانةه
صرى فه حارة اقيرعا فه اقاخيم ،وت حدري اقهرةا إقى اقاكيا وفرحيي رحيييياً فيه اقحيا ث ،وريم إقيياء اقييبت
عةى اقارتم وزحي قةيداء ارخا اقايردى اقياكوكه بحي .
ج -حةةاالت الوفةةاة نتيجةةة فوضةةى وسةةوء اسةةتخدام الس ة ح .بريياري  3112/8/37رييوفه اقايواة أمجةةد عةةودة 32
عاما فه اخيم عطكر اقي يم باحافظا كابةس صراء إ ابر ب ييار كياري زثكياء وصيو ه بياقيرب اي اكنقي فيه اقاخييم،
ووفي ياً قةا ييا ر اقرطييايا اقارييوفرة ق ي ى اقتينييا ،في ي روصتييي قصكييا زاكيييا اهييرركا ا ي تب ي األصت ينة األاكيييا ،إلقييياء
اقيبت عةى اةةوب قة اقا برتاا حيانة اقطلب غواهاعا اق ودى .وب ي ز اعريةري فوصنيي بيإةل كيار بارصاذتيا
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ا ع ة صتاي اي زنتيا اقاخييم ،فأةةييي اقييوة عيياراي كارييا رح يرييا فيه اقتيواء .وب ي ز خرصيي اق ورييا وصي ي
صثا اقاواة اقا كور .واقرحيي اا ان صارياً قا رفا حيييا اا صرى
 حاالت الوفاة في ظروف غامضة .براري  3112/8/11روفه اقاواة هاني خليل موسى كعابنةة  41عامةا ايطكا بة ة بير كباا باحافظا اقي س ،صراء إ ابر بصروب ه ي ة كرج عكتا برر طاتي  ،ووفياً قةا ةوااي اقاريوفرة قي ى
اقتينا في ُعثر عةى اقاواة اقا كور اةيى باقيرب ا ا بير تةكي يا اقاييام عةيى اي خ ا يكيا اقيي س ،وعةيي علاياي
درب وكنف ه ي  ،وحطب اقا ةوااي اقةبيا اقره ح ةي عةيتا اقتينا ا اصاع فةطيةي اقةبيه ،فيإ اقايواة تي
ر رت قبرر فيه طياتيا وريرك يكينف ،وتي ريم ر يي صطيا حييث قيم يبي و عةييا زي علاياي زخيرى ،وتي ري خةي اقةيواتم
اقةبيا وزصري ق ع ة عاةياي صراحيا فه اق ظم واألور ة اق اويا ،إا زك فار اقحياة.
 براري  3112/8/7روفه اقاواة جواد عمران القواسةمة  61عامةا اي طيكا ا يكيا اقخةيي صيراء إ يابر بيأعيرةكاريا ،ووفياً قةا ةوااي اقاروفرة ق ى اقتينا في حدري اقهرةا إقى اقاكا وفرحي رحييياً فيه اقحيا ث ،حييث ربيي
ز اصاوعا ا األهخاص زةةيي اقكار عةى اقاواة واق ي ي ا

رافاً ،زثكياء وصيو ه زايام اكنقي اقكيان فيه حيه

)زبو إكريةا( فه اقا يكا ،حيث تام اقصكاة بطرتا ابةغ ا اقاا اك  .ي كر فه ذ ا اق

ز رنيس اقطةةا اقوةكييا

اق ةطةيكيا هك قصكا رحيي فه اير اقاواة اقا كور ،وز اقرحيي زيداً اا ان صارياً ا تب اقكيابا اق ااا.
 .1الحكةةم باإلعةةدام .بريياري  3112/8/37ز ي ري اقاحكاييا اق طييكريا اق اناييا بغينة حكاياً باإلعي ام رايياً باقر يياص
بح اقاواة باطم اطيب حكوكا 57عاااً ا ا يكا غينة ،ب ي إ اكري برتايا اقرخيابر واقري خ فيه اقيري خلفياً ألحكيام
تاكو اق يوباي اق ةطةيكه اقثوري قطكا  ،1171كوك عطكرياً ،ي كر ز ذ ا اقحكم تابلً قلطرنكاف.
 .8اإل ابة نتيجة سوء وفوضى استخدام الس ح -رنفجارات داخلية:
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 بر يياري  3112/8/37ز يييب اقاي يواة احاي ي عبي ي اقكي يريم اقةره يياوي  17عااي ياً اي ي اخ يييم اقك يييراي باحافظي يااقوطةى ،بهظايا فه زكحاء اقصط وبرير فيه ز يابع اقيي ي  ،ووفيياً قةا ةواياي اقاريوفرة قي ى اقتينيا فيإ اقاي كور تي
ز يب كريصا اك صار تكبةا ي ويا كا ي بث بتا بصيوار اكنقي  ،وتي ريم كيةي إقيى اطرهي ى اقهي اء بغينة كظي اًر قخةيورة
حاقر  ،وت حدري اقهرةا إقى اقاكا وفرحي رحييياً فه اقحا ث.
 برياري  3112/8/21ز ييب اقاواةكييا كديا نييا عاهييور  31عااياً وعرفيياي احاي األطية  35عااياً اي بةي ةبكه طتيل باحافظا خاكيوكس ب ياراي كاريا فه اقبة واقي م .ووفياً قةا ةوااي اقاروفرة ق ى اقتينا فإ اقاي كوري
ز يبا خل اةار ة راي بي

راصري كاريري يطريةتا ع ا األهخاص اخ اقبة ة .وت حديري اقهيرةا إقيى

اقاكا وفرحي رحييياً فه اقحا ث.
 .1انتهاكات حرية الرأي والتعبير .براري  3112/8/31تام صتان األا اق اخةه فيه تةيا غينة باطير عاء اقايواة
خدر عةيا احصن  11عاااً ا صباقيا باحافظا هاا غنة ،وذو كارب وز يب ،وي ا زطرا اً صاا يياً ،قةحديور
إقى اير اقصتان بغنة ،وت رم اقرحيي ا

حو تدايا عةيى خة ييا حرييا اقيرزي واقر بيير واقريه ياارطيتا اي خيل

كرابار وايابلر اإلعلايا .وحطب إفا ة اقا كور قةتينا فإك ر رت خل اقرحيي قإذاكا وطوء المعاملة ،وتم
وضع "كيس" على رأسه وااعر اء عةي باقدرب ،وبعد ذلم ساماعات تم إ مب سم يله إثير ري خ وطياةاي اي
هخ ياي ا روفا ،وبأار ا ونير اق اخةيا اق ي قيم يكن علمى علم سمما ،مدس، ،امأ مما أفما بي اقايواة خدير
احصن.
 .01االعتداء على الحريات الشخ ةية .اكي رياري  3112/8/1وحريى كتاييا هيتر ب ،تيام صتيان األاي اقي اخةه
برك ي ي حاةييا اطيير عاءاي ةاقييي اق ه يراي ا ي عكا يير وكهييةاء حركييا فييرح ،فييه صايييع احافظيياي تةييا غ ينة ،و قييك
قةحدور إقى ايار اقصتان فه رةك اقاحافظاي ،ورم اقرحيي ا تم حو كهاةتم فه حركا فرح ،وخ و اً ايا ير ةي
بحركا "رار " ،وكرابارتم عةى

حاي اقروا

ااصرااعه "فيطبوك" .وت رم إخيلء طيبي غياقبيرتم ب ي طياعاي اي
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اطيير عانتم ،فياييا اطييرار احرصييان ع ي اييكتم حرييى اآل  .وت ي ز ي ري اقتينييا بياك ياً ركيياو ذ ي ه اقيديييا ،وح ي ري ا ي
ر اعيار عةى اكظواا حيو اإلكطا وةاقبي باحررااتا.
 .00انتهاك حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة .رةيي اقتينا خل اق ررة اقره يغةيتا اقريرير  22هكوى حو اكرتاكاي
حيييو األهييخاص وي اإلعاتييا كاكييي ا ظاتييا حييو اقحي فييه اق اي واواءاييا األايياك اق ااييا وغيرذييا اي اقخي ااي
اق حيا واقداا ااصرااعه واقحيو اقيوار ة فيه تياكو اقا يوتي واقيياكو األطاطيه اق ةطيةيكه .ريرى اقتينيا ديرورة
اقرنام اقصتاي اقرطايا باا كص عةي اقياكو فه عاةيياي اقروظييف وخ و ياً اقكطيبا اقاييررة فيه اقيياكو وذيه ،%5
واقبي ي ء ف ييه عاةي ييا اواءا ييا األا يياك اق اا ييا ق ه ييخاص وي اإلعات ييا واق اي ي عة ييى رةبيي ي اقي يياكو به ييأ اقخي ي ااي
ااصرااعيا قةا اتي .
 .03انتهاك الحق في التنقل والسفر .براري  3112/8/11تام زف ار ا صتان اقهرةا اقارواص ي باقيرب ا ا بير
بيي حاكو "إيرن" بروتيف اقاواة نكريا إبراذيم األغا  72عاااً ا ا يكا غنة ،عدو اقةصكا اقاركنييا قحركيا فيرح،
خل روصت قةط ر إقى رام اهلل ورم إبلغ بيرار اك

ا اقط ر ألطباب طياطيا .وي كر زك براري  3112/8/31رم

اقطااب ق باقط ر.
 .02االستي ء على أموال المواطنين دون حكم قضائي.
 براري  3112/8/31رةيي اقتينا هكوى ا اقاواة حانم خدر كار اق اخوري ا ا يكا اقخةي  ،زفا فيتا بأصتان اقاخابراي اق ااا فه اقا يكا تااوا با ا رة وح ة اقرخني اقيرص اق ةب (ذار طك) ع
كابيورر (فلهاي) ع

 ،3واصاوعا زو ار خا ا و اكرة رنيطيا (رام) ع

 3و اكرة

 2وكيس اوصو ب اخة حب نيكا

ا اكنق .
 رةيي اقتينا هكوى ا اقاواة ذيثم يوطف احا اقوراطكا زفا فيتا بأ صتان اقاخابراي اق ااا فه ا يكا اقخةيتام با ا رة صتان كابيورر وفلم واصاوعا زو ار  CDوا اريح اكرب اق حافا اق ي ي ا في عةااً زك ي ا
حافياً فه هركا صكى قة حافا واإلعلم ،وت راي إعا رتا ق ب
 -رةيي اقتينا هكوى ا اقاواة ك ر في

ر خ اقتينا.

اقب وي زفا فيتا بأ صتان األا اقوتانه فه ا يكا اقخةي تام

بروتي براري  3112/1/1وزفرج عك احياً ،وت تام اقصتان با ا رة اكرة ذارف ع
ويوص فيتا

ور خا ا ،وهريحرا صوا

 2وط رتا  8و 4وG 3

ووةكيا وااككا قةطيارة (ةرابا) وقم يرم رحرير احدر دبة

باقا ا راي وقم يك بحونرتم ا كرة ر ريم وقم يرم إعا رتا قغايا اآل  .فه حي بيه ع ا اقهكاوى حو ك س
اقاودو قم يرم حةتا حرى راري إع ا ذ ا اقريرير :وذه عةى اقكحو اقراقه:
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 براري  3112/4/3رةيي اقتينا هكوى ا اقاواة احاو احا يوطف نااعرة ي ي فيتا بأ صتان اقاخابراياق ااا فه ا يكا اقخةي تام با ا رة صتان اب روب ع

 1وراورر ع

 3وصتان حاطوب (برطوكا ) ع

1

وذارف كيا ع  3و اكرة وع ا األتراص اقا اصا.
 براري  3112/4/7رةيي اقتينا هكوى ا اقاواةكا كوا عب رب خةي زبو عيها ر ي بأ صتان اقاخابراياق ااا فه زريحا تام با ا رة ابةغ ااقه تيار  4411هيك ر و قكصةتا (عاا زبو عيها) اق ي كا اوتوفاً ق ى
اخابراي زريحا.
 براري  3112/4/7رةيي اقتينا هكوى ا اقاواة إبراذيم احا ظاذر زبو عيام رنيس اقتينا اإل اريا قصا يابيي زار اقخيريا ر ي بأ طةةا اقكي تااي باقحصن عةى ابةغ ااقه وتيار ( 4115هيك و 12يكا اًر) فه
حطاب اقصا يا فه بكك اقياذرة عاا فه رام اهلل .وت تااي اقتينا باخاةبا اقصتاي اقا كيا اقاهركى عةيتا ،وقم
ي

اقتينا زيا ر و حرى راري إع ا ذ ا اقريرير.
انتهى
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