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 م23/4/2019 :التاريخ                                                                                                                                                                      

 اهلل،حفظه            توفيق أبو نعيم /اللواءاألخ 
 واالمن الوطنيالداخلية  وكيل وزارة

 وبركاته،السالم عليكم ورمحة اهلل   

 حمضر اجتماع خبصوص تقرير هيومن رايتس ووتش :املوضوع
 يرام،بداية نسأل اهلل العلي القدير أن يصلكم كتابنا هذا وأنتم يف أحسن حال وعلى خري ما 

 نة من:من خالل لجنة مكو يومن رايتس ووتش رير منظمة هبالرد على تقناًء على تعليماتكم لنا وب، لموضوع أعالهلباإلشارة 
 رئيساً        مكتب المراقب العام               خالد محمود أبو سيدو    /حقوقي عقيد .1
 عضواً                        الشرطةجهاز               عقيد/ محمد زهدي أبو عمشة .2
 عضواً   ن الداخلي               جهاز األم      وائل موسى اللداوي               /حقوقي مقدم .3
 عضواً        مكتب المراقب العام              مقدم/ نور الدين جبر أبو نعمة .4
 عضواً        التأهيل واإلصالح              رائد حقوقي/ عمر خضر سعد .5
 واً رائد حقوقي/ طارق عادل خليفة                    هيئة القضاء العسكري                 عض .6
 عضواً                المكتب اإلعالمي              رائد/ محمد هشام أبو صفية  .7

 
 اإلجراءات:

  على التقرير ودراسته. االطالعتم 
 

 توطئة:
على  "ن رايتس ووتشهيوم" تكمنتقدم نحن في وزارة الداخلية واألمن الوطني بالشكر والتقدير لمنظمأوالً/ 

داخلية نؤكد في وزارة الو  ،االنسان وتعزيز احترام القانون الدولي اإلنسانيجهدكم وحرصكم للدفاع عن حقوق 
ن تب وأماكعلى اتم االستعداد لفتح كافة أبواب مكا وإننا ،تكممغزة على ترحيبنا التام بمنظ فيواألمن الوطني 

وقية هيئات الحقمع كافة ال خاللهنما هو مبدأ نعمل من إ التوجهن هذا إو  ،الوزارة بال استثناء أجهزةعمل 
 لتابعةا سجون" ومراكز اإلصالح والتأهيل "ال مراكز التوقيفلوالتي تقوم بتنفيذ زيارات دورية  ،والمحلية والدولية

 للوزارة.
حرصكم على التواصل معنا لالستفسار حول بعض القضايا التي وردت في تقريركم بخصوص نثمن  /ثانياً 

سسات حقوق االنسان داخل قطاع مؤ  مع بأننا على تواصل دائم مقطاع غزة، وعليه نفيدكوضع الحريات في 
الدولية  واللجنةمركز الميزان( -المركز الفلسطيني لحقوق االنسان-الهيئة المستقلة لحقوق االنسان: )ومنهمغزة 

 ونؤكد أن أبواب، على مذكرات تفاهم عديدةمعها التوقيع  والتي تم ،كما اسلفنا لكم سابقاً الصليب األحمر 
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الوزارة عقد وتكما ، واإلصالح "السجون"خصوصًا مراكز التوقيف ومراكز التأهيل  أمام زياراتهمالوزارة مفتوحة 
حالة الحريات بهدف تعزيز المحلية والدولية ورشات عمل ولقاءات مع مؤسسات حقوق االنسان بشكل دوري 

المراقب العام بوزارة الداخلية والجهات  من خالل مكتب وحقوق االنسان في قطاع غزة وتدريب الكوادر البشرية
 األخرى في الوزارة. 

 

يوضح و وبعد اطالعنا على المخاطبة المرسلة من المنظمة ودراستها، نورد التقرير اآلتي الذي يجيب 
 التساؤالت واالستفسارات الواردة في المخاطبة:

يات االحتجاز وكذلك بشأن االستفسار عن السجالت الخاصة بعمل كمما ورد في تقرير  بخصوص  -1
 األساس القانوني لالحتجاز وتاريخ االفراج:

ن ميتم فتح سجل لكل موقوف فور دخوله لمراكز التوقيف، وهذ السجل يحتوي على مجموعة  هنفيدكم علمًا بأن -
يابة من الن التوقيفات الصادرة جميع-طبيةمعاينة  بطاقة-بيانات الشخصية والقانونية، مثل:)بطاقة تعريف النزيلال
ادرة االفراج الص أوامر-من المحكمة الحبس الصادرة  وامرأ-جلسة الحكم  محضر-االتهام  الئحة-و المحكمة أ

طيه  مرفق"باإلضافة إلى وجود برنامج أرشفة إلكتروني لجميع البيانات السابقة. المختصة...إلخ(، من الجهات 
 ".نوقوفيسجالت الممحتويات التعليمات بخصوص 

من أكم عدد عمليات االعتقال التي قامت بها قوات " بخصوص منظمتكمما ورد في تقرير  بخصوص أما-2
آذار  /مارس 30م، 2018يناير/ كانون الثاني  1تابعة لوزارة الداخلية، عبر األجهزة المختلفة، بين 

 ".م؟2019
، (4235)ة المذكورة في الفتر  التوقيففي جميع أماكن  الموقوفين لدى وزارة الداخليةعدد األشخاص بخصوص  -

 ومحكوم وهم موزعين كالتالي:قيد المحاكمة ما بين موقوف 
 .مراكز التوقيف( في 2350عدد) -1
 .)السجون( ( في مراكز اإلصالح والتأهيل1885عدد ) -2

ن ى قرار مبناًء عل موقوفيناإلصالح والتأهيل  أو مراكز التوقيففي نظارات  سواء  : االعداد المذكورة مالحظة
-ذمة مالية-قتل-)مخدرات:على سبيل المثال المختلفة منها جرائمعلى العديد من الالقضائية السلطات 
 (....إلخسطو-اعتداء-جرائم أموال-سرقة-أخالقيات

 كم عدد االعتقاالت التي نجمت عن منشورات على وسائل التواصل االجتماعي؟ -أ
توجيه وبعد االستجواب تم  ،االجتماعيالعديد من األشخاص بسبب منشورات على وسائل التواصل  استدعاءتم  -

واألشخاص الذين تم توقيفهم ليس بسبب حرية للجهات القضائية المختصة، واحالتهم  ،( شخص24عدد )ل االتهام
كما وأن المواثيق الدولية أكدت على للغير واالعتداء على حقوق االخرين، ي والتعبير وإنما بسبب اإلساءة أالر 

تعبير، إال أنها في ذات الوقت وضعت قيودًا على هذه الحرية عند مساسها بالنظام العام الحق في حرية الرأي وال
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من العهد الدولي الخاص  19في الدولة، وهذا ما أكدته الفقرة الثانية من المادة  والممتلكات الخاصة والعامة
 بالحقوق المدنية والسياسية.

ن، ، ألن حرية الشخص تنتهي عند المساس بحرية األخريي باإلساءة للغيرأحرية الر  تكون ومن هنا يجب أال   -
طيني الفلس قوباتوفقا لقانون الع بالغير نظم عقوبات لجرائم الذم والقدح واإلساءة والتشهيرالفلسطيني  والقانون 

 .1936لسنة  74رقم 
 كم عدد االعتقاالت التي جرت في سياق تظاهرات "بدنا نعيش"؟ -ب
خالل الذين اعتدوا على الممتلكات الخاصة والعامة ن مثيري الشغب عشرات االشخاص م استدعاءتم  -

( اشخاص من 9ساعة باستثناء عدد) 48خالل مدة اقصاها  معظمهمتظاهرات "بدنا نعيش"، وتم االفراج عن 
، خالل أسبوعجميعًا االفراج عنهم استجوابهم وبعد ذلك تم عمال الشغب حيث تم أ المحرضين االساسين على 

 . ومن قبل الجهات المختصة إن إجراءات التوقيف كانت حسب القانون وللعلم ف
i. على أي أساس تم اعتقال المتظاهرين؟ 

 .في غزة تم خروج المشاركين في الحراك بدون تصريح رسمي من وزارة الداخلية  -
 اء علىدوقاموا أيضًا باالعت وإغالق الطرق، قام المشاركون بإشعال إطارات السيارات في الشوارع العامة  -

ن مقاموا بكسر زجاج عدد تم اإلعتداء على المحال التجارية، وكذلك الممتلكات الخاصة والعامة، حيث 
                وعلى سبيل المثال/ تم تحطيم سيارة السيارات واالعتداء على ركابها وتعريض حياتهم للخطر، 

 .مأثناء سيرهم في الطريق العا والدهالسيارة زوجته وأيرافقه في وكان  رائد عفيشة /األسير المحرر
ألف دوالر  200نه تم تحويل مبلغ أاعترف ب المسئولين عن التحريض شخصمن بين المعتقلين  -

 رام هللا. جهاز مخابراتلألشخاص القائمين على الحراك من قبل 
على  حرضت مخابرات رام هللاجهاز اتصاالت من و وجود رسائل ثبت  من خالل تحقيقات األجهزة األمنية -

نه وهذا يؤكد بأن الحراك سياسي بامتياز ويقصد ملزعزعة الوضع القائم، أعمال الشغب وإثارة الفوضى 
 .إثارة الفتن وتعريض حياة المواطن وممتلكاته للخطر

ii. كم كان عدد الصحفيين في صفوف المعتقلين؟ 
ين تم استدعائهم غير مسجللم يتم اعتقال أو استدعاء أحد على طبيعة عمله كصحفي، والمواطنين الذين  -

 صحفيينكأو معروفين لدينا 
iii. كم كان عدد الذين يعملون لدى منظمات حقوقية في صفوف المعتقلين؟ 

يدنا تزو  نتمنى عليكم، وإذا كان لديكم أسماء توقيف أي شخص من العاملين في المنظمات الحقوقيةلم يتم  -
 .القانونية الالزمة تللقيام باإلجراءابها 
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iv. لذين "اتهموا بـمناهضة السياسة العامة للثورة"؟كم عدد ا 
 هرين،المتظاألي أحد من تهمة مناهضة السياسة العامة للثورة في سياق تظاهرات بدنا نعيش لم يتم توجيه  -

 .في مدة أقصاها اسبوععلى خلفية التظاهرات  ألنه كما ذكرنا سابقا تم االفراج عن جميع الموقوفين
 ـ "النيل من الوحدة الثورية" أو "إساءة استخدام التكنولوجيا"؟كم عدد الذين اتهموا ب-ج

 ( شخص.15" بلغ عددهم)بـ "النيل من الوحدة الثوريةبالنسبة لألشخاص الذين اتهموا  -
 ( شخص.27فبلع عددهم) األشخاص الذين اتهموا بـ "إساءة استخدام التكنولوجيا" أما بخصوص -

 

 ن؟حاليا؟ ما هو توزيع تفاصيل أماكن احتجاز المعتقليكم عدد الذين تحتجزهم وزارة الداخلية  -3
اع غزة الموزعة على محافظات قط"السجون" تقوم وزارة الداخلية بإيداع السجناء في مراكز اإلصالح والتأهيل 

-ذمة مالية-قتل-مثل:)مخدرات وهم متهمون بارتكاب جرائم متنوعة ،(1885حيث بلغ العدد اإلجمالي لهم )
 سطو...إلخ(.-اعتداء-جرائم أموال-سرقة-أخالقيات

 موزعين على النحو التالي:وهم  -
 

 ( :"نزيل.365مركز إصالح وتأهيل غزة "الكتيبة ) 
 ( :"نزيل.376مركز إصالح وتأهيل أنصار "طيبة ) 
  ( نزيل.233: )الشمالمركز إصالح وتأهيل 
  ( نزيل.282) الوسطى:مركز إصالح وتأهيل 
  ( نزيل.201: )اصداءمركز إصالح وتأهيل 
  ( نزيل.381: )خانيونسمركز إصالح وتأهيل 
  ( نزيل.47: )النساءمركز إصالح وتأهيل 

 

وات يدي قكم عدد الشكاوى المتعلقة باالعتقاالت التعسفية وسوء المعاملة والتعذيب المزعومين على أ -4
 ".م؟2019ر مارس/ آذا 30م، 2018يناير/ كانون الثاني  1بين  تقديمهااالمن في قطاع غزة التي تم 

لفترة خالل ا االعتقاالت التعسفية وسوء المعاملة المزعومين على أيدي قوات االمن في قطاع غزةبلغ عدد  -
بشكاوى رسمية لدى الجهات الرقابية في وزارة الداخلية وعبر  تقدموا، ( شخص47المذكورة عدد )

 .صالمؤسسات الحقوقية، وتمت متابعة هذه القضايا ورفع التوصيات بالخصو 
 ية؟كم عدد التحقيقات التي فتحت في االعتقاالت التعسفية والتعذيب المزعومين من القوى األمن -5

( 8د )عدفي االعتقاالت التعسفية وسوء المعاملة من قبل الجهات الرقابية التحقيقات التي فتحت بلغ عدد  -
 ويمكن تزويدكم بنتائج التحقيقات.
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 ماذا كانت نتائج التحقيقات؟ .أ
( شكاوى صحيحة وتم تشكيل 8صحيحة، وفي المقابل هناك عدد)( شكوى غير 39ن عدد)أ تم اكتشاف -

  لجان تحقيق لها.
 من جانب قوات األمن؟ مخالفاتكم عدد التحقيقات التي خلصت إلى وجود  .ب
 تجاوزات وهي ،فراد من قوى االمنأمن خالل اللجان )الثمانية( تم التأكد من وجود مخالفات من قبل  -

 .فردية
 عدد الحاالت التي تبين فيها أن االعتقال تعسفيا؟كم  .ت
 ( حاالت.3) الحاالت التي تبين فيها أن االعتقال تعسفيبلغ عدد  -
 كم عدد الحاالت التي وجد فيها إساءة معاملة المحتجز؟ .ث
 ( حاالت.4)الحاالت التي وجد فيها إساءة معاملة المحتجزبلغ عدد  -
 المحتجز تعرض للتعذيب؟ كم عدد الحاالت التي تم فيها اكتشاف أن .ج
اللجنة الدولية للصليب األحمر بعد اصدارهم تقرير بخصوص هذا مع تعاون مكتب المراقب العام  -

، محاسبة المتجاوزينللمعالجة و تم تشكيل لجنة بالخصوص و هناك عدد من الحاالت،  حيث كانالموضوع 
 م ألخذ المقتضى القانوني بحقه.وفي األيام السابقة تم إحالة قضية في هذا الموضوع للنائب العا

أو  لتعسفياتلقى فيها عنصر من قوات االمن عقوبة إدارية لتورطه في االعتقال  يكم عدد الحاالت الت -6
ال لكل شكل من اشكعداد الذين تعرضوا أ تقل؟ يرجى ادراج تفاصيل عنسوء معاملة أو تعذيب مع

  العقوبات اإلدارية.
 ددممعاقبتهم اداريًا بالحجز)حبس( قال التعسفي أو سوء معاملة وتم يوجد سبع حاالت متورطة في االعت -

 المخالفة. ال يتم تكرارإضافة للنقل من أماكن عملهم حتى تتراوح من أسبوع إلى شهر، 
  .لمحاسبته أما بخصوص التورط في التعذيب فتم إحالة عنصر من قوى االمن للنيابة العامة -
لتعسفي عتقال اد افراد قوات االمن إلى المحاكمة بسبب تورطه في االحأكم عدد الحاالت التي احيل فيها  -7

 أو سوء معاملة أو تعذيب معتقل؟
 تتعلق بسوء المعاملة. د قضية واحدة تمت احالتها للقضاء العسكري يوج -
 ماذا كانت نتيجة هذه اإلحاالت؟ .أ
 .النظر في الدعوةجاري و  تم قبول القضية من القضاء المختص -
 التي تم اسقاطها؟ كم عدد القضايا .ب
 ال يوجد قضايا تم اسقاطها. -
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 كم عدد القضايا التي خضعت للمحاكمة؟ يرجى ادراج تفاصيل التهم الموجهة في كل حالة. .ت
 قضية واحدة تتعلق بسوء المعاملة. -
 كم عدد القضايا التي اسفرت عن ادانة؟ .ث
 .ويمكن اطالعكم على التفاصيل ما زالت القضية قيد المحاكمة -
 ت بها بعد؟بلم يقضايا التي كم عدد ال .ج
 قضية واحدة فقط. -
يما موسة فهل عدلت وزارة الداخلية سياساتها وإجراءاتها، أو وضعت أي آليات أو إتخذت أي خطوات مل -8

 ديدا؟ت به تحمما الذي قا؟ وفي هذه الحالة 2018أكتوبر/ تشرين األول  23منذ يتعلق باالحتجاز 
ات والدور وعقدت العديد من ورشات العمل وسوء المعاملة التعذيب لمكافحة اتخذت الوزارة عدة إجراءات  -

  بذلك.التعاميم الخاصة نماذج من  بعض طيه ، مرفق، وأصدرت عدة تعاميم بالخصوصالمتخصصة
 تياري؟هل ستتعاونون تعاونا تاما مع مراقبة اللجنة الفرعية لمنع التعذيب في البروتوكول االخ -9
فلسطين  وطني ملتزمة بالمعاهدات الدولية لحقوق االنسان والتي صادقت عليهاالواألمن إن وزارة الداخلية  -

ن سياسة أكما  لسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب،عهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية واخصوصا ال
 دةوتوجيهات قيان الخطوط العريضة لسياسة إحيث االعتقاالت التعسفية والتعذيب ممنوعة لدى الوزارة، 

غلب ونسعى جاهدين للت ،ة الداخلية واالمن الوطني في غزة نحو التصدي لكل اشكال وأصناف التعذيبوزار 
ي تعمل التممثلة بكافة الجهات الرقابية وزارة الداخلية عملنا في  تواجهعلى كل المعيقات التي يمكن ان 

 .يةب المخالفات القانونارتكا للحد منعداد الكوادر البشرية واكسابها الخبرة الالزمة إ على  ةً جاهد
عذيب ة والتوسوء المعاملهل توجد خطوات تعتزمون اتخاذها، لمعالجة االعتقاالت التعسفية المنهجية  -10

  على ايدي قوات االمن؟
خطاء أ، وإنما هناك في وزارة الداخلية ممنهجتعذيب أو سوء معاملة أو تعسفية بداية ال يوجد اعتقاالت  -

 .ة مرتكبيهافردية يتم معالجتها ومحاسب
 تسعى وزارة الداخلية بكل طاقاتها إلعداد الكادر البشري المؤهل إلنفاذ القانون، من خالل: -
 عقد الدورات التدريبة الالزمة. .1
 المسائلة القانونية في حال التجاوزات. .2
 التنسيق المستمر والمتواصل مع مؤسسات حقوق االنسان والمجتمع المدني.  .3
-المراقب العاممكتب طريق الجهات المختصة بوزارة الداخلية من خالل: ) االجتماعية عننشر التوعية  .4

طالع إل العامة واالعالم( العالقات-االنسانحقوق  وحدة-والمعنوي السياسي  التوجيه-الشرطةمفتش عام 
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وتوجيه الجمهور لتقديم شكوى لدى الجهات المختصة في حال القانونية وواجباته الجمهور على حقوقه 
 ظلم او اإلنتقاص من حقوقه التي كفلها القانون.تعرضه لل

 ونود أن نشير إلى جملة من المبادئ األساسية:-
اد الستعدا. نؤكد في وزارة الداخلية واألمن الوطني في غزة على ترحيبنا التام بمنظمتكم، وأننا على اتم 1

ع مخالله  انما هو مبدأ نعمل من الوزارة بال استثناء، وأن هذا التوجه أجهزةلفتح كافة مكاتب وأماكن عمل 
راكز مكذلك و كافة الهيئات الحقوقية المحلية والدولية، والتي تقوم بتنفيذ زيارات دورية إلى مراكز التوقيف 

 .لوزارة الداخلية بغزةالتابعة  اإلصالح والتأهيل "السجون "
 اتواإلدار إجراءات األجهزة الذي يشرف على أداء و و مكتب المراقب العام وزارة الداخلية . لدينا في 2

 ،لموقوفيناونلتقي في جوالتنا الرقابية بكافة  ،ومن ضمنها جهاز االمن الداخلي للوزارة، التابعةالمركزية 
شكل ب الداخلية بغزة التوقيف وكذلك مراكز اإلصالح والتأهيل "السجون " التابعة لوزارةفحص أماكن تون

 دوري.
ن أكما  المواطنين والهيئات الحقوقية شكاوى لدينا وحدة مختصة الستقبال . إننا في مكتب المراقب العام 3

ع غزة لذات الغرض، ونمتلك من االليات ما يعيننا بفحص الشكوى الدينا مكاتب في جميع محافظات قط
 وتصويب األخطاء. األفرادوإعادة حقوق 

تطلب التظلمات والشكاوى التي ت . لدينا في مكتب المراقب العام إدارة قانونية تختص بتشكيل لجان في4
صدر عقوبات بحق المتجاوزين ومنها الحجز توفي مخرجات لجان التحقيق غالبًا ما  ،ذلك حسب النظام

للجان ان ملفات هذه إكاملة، و  ةرتب حتى تنزيل وأقدمية أ وتنزيل سنوات والنقل من مكان العمل والتوقيف
 قبل مندوبين يمثلونكم.و من أمتوفرة طرفنا ويمكنكم االطالع عليها 

ام عان في مكتب مفتش عام الشرطة بغزة، حيث قام مكتب مفتش . تم افتتاح دائرة المظالم وحقوق االنس5
 الشرطة بوضع يافطات جلدية معلقة تتضمن عنوان وأرقام هواتف وجواالت المكتب والموقع االلكتروني

 وتحمل رسالة للمواطنين بـأن:للتواصل، 
 خدمة المواطن لضمان حقوقه وليس لسلبه إياها.الشرطة في  .أ 

قبل و تقصير أو تعدي من أي ظلم أب في حال شعور المواطنعدم التردد في تقديم أي شكوى . ب
 رجال الشرطة.
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  ختامًا:
قراتها لوزارة وماونؤكد أن مكاتب بزيارتكم لنا، نؤكد بترحابنا فإننا في وزارة الداخلية واألمن الوطني  .1

 وقت.من يمثلكم في أي للكم أو  مفتوحة

 تتسم العملها  مامها حتى ولو كانت نتائجأالدائم بالهيئات الحقوقية وفتح كافة األبواب  ترحابنانؤكد  .2
 كذلك مراكزمراكز التوقيف و  تزور والمؤسسات التي بعض الهيئات إلى، ونشير هنا بالموضوعية أحياناً 

ق جنة حقوومنها اللجنة الدولية للصليب األحمر ول، زارةاإلصالح والتأهيل "السجون " التابعة للو 
 .ةغز قطاع في المراكز الحقوقية و كافة المؤسسات والهيئات االنسان التابعة لألمم المتحدة و 

 
 

 والتقديروتفضلوا بقبول فائق االحرتام 

 
 عميد/ حممد عبد اهلل اليف
 الوطني مراقب عام وزارة الداخلية واألمن

 


