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  هيثم عرار ةالسيد
 رئيسة وحدة الديموقراطية وحقوق االنسان

 وزارة الداخلية
 فلسطين ، ام هللار
 

  ،عطوفة السيدة هيثم عرار المحترمة
  

  تحية طيبة وبعد،
 

أكتب إليكم ألطلب مساعدتكم في الحصول على معلومات تتعلق باالعتقاالت التي تقوم 
  المحتجزين.بها السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية ومعاملة 

 
حمد هللا اللمراسالتنا مع رئيس الوزراء السابق رامي  ذا الطلب في إطار متابعةه يأتي

السلطة الفلسطينية في  ومسؤولين آخرين في السلطة الفلسطينية قبل عام، وردّ 
 تشرين األول/شهر، في أكتوبرب هاعلى تقرير أصدرناه قبل 2018 تشرين الثاني/نوفمبر
2018.  

 
حق من هذا الشهر يسلط الضوء على التطورات في نعتزم إصدار منشور في وقت ال
 لنا هاووسنعكس فيه أي معلومات ذات صلة تقدم ،هذه القضايا خالل العام الماضي

  .نيسان/أبريل 18يوم الخميس الموافق  حتى موعد أقصاها
 
الرئيسي في  مقرهاهي منظمة دولية لحقوق اإلنسان، يقع  "هيومن رايتس ووتش"

المنظمة أبحاث أولية معمقة وتنشر تقارير عن حالة حقوق ري تُجمدينة نيويورك. 
دولة حول العالم، بهدف الدفاع عن حقوق اإلنسان وتعزيز  90اإلنسان في أكثر من 

  احترام القانون اإلنساني الدولي.
 

بانتظام مسؤولي السلطة الفلسطينية، كجزء من وتراسل تجتمع هيومن رايتس ووتش 
. يةحقوقالقضايا الثمر مع المسؤولين في مجموعة واسعة من بشكل م عاونتتمهمتها، و

تعزيز احترام سبل نأمل، تحت قيادتكم، أن نحافظ على التواصل والحوار بانتظام حول 
  فلسطين لحقوق اإلنسان.دولة 

 
تشرين /ل تقريرنا الصادر في أكتوبرحالة، توصّ  86بعد تحقيق دام عامين ودراسة لـ 

حماس في غزة  وحركةلطة الفلسطينية في الضفة الغربية إلى أن الس 2018 األول
طالبيين ونشطاء  نشطاءظاهرين وتنفذت عشرات االعتقاالت التعسفية لصحفيين وم

ꞏموسكوꞏلوس آنجلس ꞏلندنꞏ سبورغجوهانꞏجنيفꞏ شيكاغوꞏبروكسيلꞏبرلينꞏ بيروتꞏ أمستردام  ꞏ باريسꞏنيو يورك ꞏ نيروبي 
 زيورخ- واشنطنꞏتورنتوꞏ طوكيو-سان فرانسيسكو

HUMAN RIGHTS WATCH 
 

 
  
  

  قسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا

  سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية
 المديرة ة، نائبفقيهلما 

  إريك غولدستين، نائب المديرة
  شمسي، مدير التواصل والمرافعة أحمد بن

 

  ستشاريةاللجنة اال
  كاثرين بيراتيس، المديرة

  بالي، مسؤولآسلي 
  بروس راب، مسؤول
  غاري سيك، مسؤول

  فؤاد عبد المومني
 جمال أبو علي
 ياسر عكاوي

  الدوسري هالة
  صالح الحجيالن

  غانم النجار
  ليزا أندرسون

  ديفيد بيرنشتاين
  روبرت بيرنشتاين

  هناء إدوار
  بهي الدين حسن
  حسن المصري
  منصور فرحان

  نى فريح غورغيسلب
  حمزاوي وعمر

  أسوس هاردي
  شوان جبارين

  مارينا بينتو كوفمان
 يوسف خالت

  مارك لينش
  أحمد منصور

  عبدالعزيز نعيدي
  نبيل رجب

  فيكي رسكين
  تشارلز شماس

 تاماسيبي سوزان
  كريستوف تانغي

  
  هيومن رايتس ووتش

  كينيث روث، المدير التنفيذي
فيذي نائب المدير التن ميشيل ألكساندر،

  والمبادرات العالمية
  ن ليفاين، نائب المدير التنفيذيـ البرامجايا

  تشاك الستينغ، نائب المدير التنفيذي، العمليات
  وليد أيوب، مدير تكنولوجيا المعلومات

  االتصاالت ةإيما دالي، مدير
  ة واإلدارةيالمال ةباربرا غولييلمو، مدير

  باباتوندي أولوغبوجي، نائب مدير البرامج
  ينا بوكيمبنير، المستشار العامد

  توم بورتيوس، نائب مدير البرامج
  جيمس روس، مدير القانونية والسياسية

  جو ساوندرز، نائب مدير البرامج
  فرانسيس سينا، مدير الموارد البشرية

 
 
 
 

 



معاملة وتعذيب بإساءة بشكل روتيني وقامت  ،في السنوات األخيرة التواصل االجتماعيوسائل 
مع االلتزامات القانونية المفروضة من . وخلصنا كذلك إلى أن هذه االنتهاكات تتعارض المحتجزين

 الفعلي اإلفالت وأن، 2014فلسطين إلى معاهدات حقوق اإلنسان الرئيسية منذ  دولة خالل انضمام
  .سائدمن العقاب على االنتهاكات الجسيمة هو ال

 
  ألسئلة التالية:أجوبة ل نأمل أن نحصل منكم على

 
االعتقال، بما في ذلك األساس القانوني  لحظة ذ، منحتجازبسجل لكل عملية ا ونهل تحتفظ .1

 ؟اإلفراجتاريخ ولالحتجاز، 
 1المختلفة، بين األجهزة كم عدد عمليات االعتقال التي قامت بها السلطة الفلسطينية، عبر  .2

 ؟2019 آذار/مارس 30و 2018 كانون الثاني/يناير
 عي؟على وسائل التواصل االجتما منشوراتكم عدد االعتقاالت التي نجمت عن   .أ

"بالنعرات المذهبية" أو التسبب عليا" أو  مقاماتإلساءة إلى "ااتهموا بعدد الذين كم   .ب
 ؟2018بموجب قانون الجرائم اإللكترونية لعام 

؟ كم عدد المحتجزين في كل منشأة عدد كمالسلطة الفلسطينية حاليا؟  عدد الذين تحتجزهم كم .3
 ؟المحافظينالمحتجزين لدى 

على أيدي المزعوم قة باالعتقاالت التعسفية وسوء المعاملة والتعذيب عدد الشكاوى المتعل كم .4
واألمن الوقائي واللجنة األمنية  العامة قوات األمن الفلسطينية، بما في ذلك أجهزة المخابرات

 آذار/مارس 30و 2018 كانون الثاني/يناير 1المشتركة والشرطة، التي تم تقديمها بين 
 ؟2019

من قبل السلطة  ينتحت في االعتقاالت التعسفية والتعذيب المزعومي فُ كم عدد التحقيقات الت .5
 هذه الفترة؟ خاللالفلسطينية 

 ماذا كانت نتائج هذه التحقيقات؟  .أ
 إلى وجود مخالفات من جانب قوات األمن؟ خلصتكم عدد التحقيقات التي   .ب
 فيها أن االعتقال كان تعسفيا؟ تبيّنعدد الحاالت التي  كم  .ج
 إساءة معاملة المحتجز؟ وجد فيهاالتي  عدد الحاالت كم  .د
 عدد الحاالت التي تم فيها اكتشاف أن المحتجز تعرض للتعذيب؟ كم  .ه

من قوات األمن عقوبة إدارية لتورطه في االعتقال  عنصركم عدد الحاالت التي تلقى فيها  .6
 تفاصيل عن أعداد الذين تعرضوا عذيب معتقل؟ يرجى إدراجتالتعسفي أو سوء معاملة أو 

 .كل شكل من أشكال العقوبات اإلداريةل
تورطه في  بسببعدد الحاالت التي أحيل فيها أحد أفراد قوات األمن إلى المحاكمة  كم .7

 التعسفي أو سوء معاملة أو تعذيب معتقل؟ لاالعتقا
 ماذا كانت نتيجة هذه اإلحاالت؟  .أ

 ؟إسقاطهاالتي تم  قضاياكم عدد ال  .ب
في كل  الموجهة تهم؟ يرجى إدراج تفاصيل الللمحاكمة تي خضعتكم عدد القضايا ال  .ج

 حالة.
 التي أسفرت عن إدانة؟ قضاياكم عدد ال  .د



 ؟لم يبت بها بعدالتي  قضاياكم عدد ال  .ه
نوفمبر/تشرين الثاني، أصدرت الحكومة ردا على تقرير هيومن رايتس ووتش  18في  .8

قوات األمن شهر السابق، والذي قالت إنه استند إلى مشاورات مكثفة مع ال الصادر في
، كم عدد الحكومة مختلفة. كجزء من تحقيقات موثّقةالفلسطينية ذات الصلة ومراجعة أدلة 

 ؟, في حال شملهم التحقيق المذكورالمعتقلين السابقين الذين تحدثت إليهم السلطة الفلسطينية
لت السلطة الفلسطينية سياساتها وإجراءاتها، أو وضعت أي آليات أو اتخذت أي هل عدّ  .9

وفي هذه ؟ 2018 تشرين األول/أكتوبر 23طوات ملموسة فيما يتعلق باالحتجاز منذ خ
 ؟الذي عدّلته ، ماالحالة

 ؟فلسطين للبروتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب دولة تنفيذ و وضعما ه  .10
هل ستتعاون تعاونا تاما مع مراقبة اللجنة الفرعية لمنع التعذيب في البروتوكول   .أ

 ؟ االختياري
 هل ستنشئ آلية وقائية وطنية للتحقيق في مراكز االحتجاز؟  .ب

 
 18يوم الخميس الموافق  في مهلة أقصاها الكريم تفضلتم بإرسال ردكملو  في غاية االمتنانكون أس

 عنوان البريد االلكتروني التالي: على نيسان/أبريل
  

  كما نرحب بالتأكيد بأي فرصة لمناقشة هذه القضايا شخصيا.
 

 .هذا بطلبناهتمامكم مع الشكر المسبق ال
  

  ،وتفضلوا بقبول فائق االحترام
  

 عمر شاكر
   إسرائيل وفلسطينمكتب مدير 

  قسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
  هيومن رايتس ووتش

  
 




