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نشرة حقوقّية للمتظاهر في األراضي المحتّلة 
معلومات مهّمة وسبل املواجهة

نشرة حقوقية للمتظاهر/ة



أفكارهم،  وطرح  صوتهم  إسماع  من  المواطنين  المظاهرات  ُتمّكن 
والتأثير على مجريات األمور. ليس لدى الفلسطينّيين في األراضي 
)القّوة  االسرائيلّية  السلطه  مراكز  إلى  الوصول  على  قدرة  المحتّلة 
خاللها  من  التي  المركزيّة  األداة  التظاهر  يشّكل  وعليه  المحتّلة(، 

يستطيع هؤالء إسماع صوتهم، واالحتجاج على انتهاك حقوقهم.
المحتّلة  القّوة  على  يتوّجب  الدولي  اإلنسان  قانون حقوق  بحسب 
تمكين سكان المنطقة الواقعة تحت االحتالل من التظاهر. ويكتسب 
هذا القانون أهّمـّية استثنائّية في المناطق الفلسطينّية التي ترزح تحت 
تُعتبر  الواقع،  أرض  على  خلت.  عقود  أربعة  من  ألكثر  االحتالل 
االجتماعات الشعبّية والمظاهرات في األراضي المحتّلة تجمهرات غير 

قانونّية، ويجري تفريق غالبّيتها عنوًة من ِقبل قّوات الجيش والشرطة.

تبتغي النشرة الحقوقّية التالية توضيح حقوق المتظاهرين في األراضي 
الممكنة  السبل  وتفصيل  القائم،  القانونّي  الوضع  بحسب  المحتّلة 

لمواجهة انتهاك الحقوق المذكورة.
وهنا يجدر الذكر بأن جمعّية حقوق المواطن ترى أّن السلطات االسرائيلّية 
ال تعمل اليوم بحسب واجباتها، إذ يشّكل الحظر الجارف على تنظيم 
المظاهرات، وفرض قيود غير معقولة على إجرائها، وتفريق المظاهرات 
السلمّية بالقّوة -كما يحصل في الضّفة الغربّية، مساًسا خطيًرا وفظًّا بحّق 
المتظاهرين في التظاهر وحّريّة التعبير، كما يشّكل انتهاًكا سافًرا لقواعد 

القانون الدولّي التي تلزم القّوة المحتّلة. 
لذا إّن النُظم المفّصلة في ما يلي ال تعكس الوضع القانونّي الالئق. 
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ولكن, وبالرغم من ذلك، نحن نأمل أن نساهم من خالل عرض هذا 
التفصيل في مساعدة المتظاهرين في األراضي المحتّلة بمعرفة النظم 
التي تعمل قّوات األمن بحسبها وبالتالي التمّسك بحقوقهم وحمايتها. 

المظاهرات في األراضي المحتّلة- الترتيبات القانونّية
 جرى تنظيم مسألة املظاهرات يف األراضي احملتّلة يف التشريعات األمنّية 
العدائّية  والدعاية  التحريضّية  النشاطات  حظر  حول  املرسوم  إطار  يف 

)مرسوم رقم 101(.
 تعريف التجّمع الشعبّي والمسيرة بحسب المرسوم- عشرة أشخاص 
أو أكثر اجتمعوا يف مكان ُيسمع فيه خطاب حول موضوع سياسّي أو قد 

يفّسر كسياسّي، أو لغرض التداول حول موضوع كهذا.
 حبسب املرسوم، يستوجب كّل تجمهر كهذا الحصوَل على الترخيص.

 حبسب هذا التعريف، إّن مجيع املظاهرات يف األراضي احملتّلة تُعّرف كتجمهر 
غري قانويّن، وجيري ميدانيًّا تفريق غالبّيتها على يد قّوات اجليش والشرطة.

يمكن  متى  األمن-  قّوات  قبل  من  المظاهرة  تفريق 
القيام بذلك وما هي الشروط؟ 

 ليس لقّوات األمن صالحية تفريق مظاهرة قانونّية أو اعتقال املشاركني 
يف  املظاهرات  معظم  أّن  يف  آنًفا-  ذكر  كما   - الصعوبة  تتمّثل  فيها. 

املناطق احملتّلة تعّرف كـَ “غري قانونّية”.
 إذا ُأصدر أمر بتفريق املظاهرة، فعلى قّوات األمن االنتظار ملّدة معقولة، 
ويسمح هلا بتفريق املتظاهرين بالقّوة فقط بعد أن طلبت منهم التفّرق ومل 

يستجيبوا للطلب.
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 يُفرتض بأفراد قّوات األمن الذين يعملون على حفظ النظام أن يتقّلدوا 
شارات بتفاصيلهم، وإذا ما اعتقد املتظاهرون أّن سلوك هؤالء غري قانويّن، 
حيّق هلم تسجيل تفاصيلهم وتقدمي شكوى ضّدهم. )راجعوا الحقا قائمة 

باجلهات اليت ميكن التوّجه إليها لتقدمي الشكاوى(

وسائل تفريق المظاهرات - المسموح والمحظور
 المبدأ: حّت عندما ُيسمح لقّوات األمن بتفريق مظاهرة ما بالقّوة، فعلى 

هذه القّوة أن ُتستخدم يف الحّد األدنى الضرورّي لتنفيذ المهّمة.
 إطالق الرصاص الحّي: يحظر على قّوات األمن استخدام الرصاص 

الحّي خالل تفريق المظاهرات! استثناءات: 
1. تهديد على الحياة - ال ُيسمح بإطالق الرصاص هبدف اإلصابة، إالّ 
عند وجود خطر مباشر وفورّي على احلياة، وليس يف اإلمكان مواجهته 

بطريقة أخرى، وال يكون ذلك إالّ باّتاه املعتدي.  
2. إطالق النار في الهواء للتحذير- ال ُيسمح بإطالق الرصاص يف 
املياه  أقّل حّدة )حنو: خراطيم  بعد استخدام وسائل  إالّ  للتحذير  اهلواء 

والغاز املسيل للدموع والقنابل الصوتّية(، ومل جُيِْد األمر نفًعا.
3. خالل تنفيذ إجراء اعتقال المشتبه فيه، ُسح بإطالق الرصاص تاه 
وبعد  فقط،  أخرية  كخطوة  خطيرة  لجريمة  بتنفيذه  اشُتِبه  َمن  رِْجَلْي 
الرصاص يف اهلواء، وعندما ال يكون مثّة خطر  التحذير وإطالق  توجيه 
إصابة غريه من الناس )هذا البديل يشّكل إجراًء عامًّا، وال يقتصر على 

اعتقال املشتبه فيهم يف املظاهرات(.
 رصاص الطوطو– قطر هذا الرصاص مشابه لقطر الرصاص احلّي لكّنه 
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ذو قّوة أقّل. ُيحظر بعاّمة على قّوات األمن استخداُم ذخيرة من نوع 
قواعد  المظاهرات-  فّض  “روجر”( خالل  أو  ملم   0.22( “طوطو” 
استخدامها متشّددة وتوازي قواعد استخدام الذخيرة الحّية. ال تعّرف 
أو  املظاهرات  لتفريق  مماثلة كوسائل  ووسائل  الـ”روجر”  اجليش  قّوات 

ِخّلة بالنظام العاّم.
ُ
األعمال امل

إالّ  باستخدامه  ُيسمح  ال  بالمطّاط:  المغّطى  المعدنّي  الرصاص   
عندما ال تؤّدي وسائل أخرى أقّل وطأة إىل تفريق املظاهرة )حنو: خراطيم 
اهلواء  النار يف  الصوتّية، وإطالق  للدموع، والقنابل  املسّيل  املياه، والغاز 
للتحذير(. حبسب األوامر، ال ُيسمح باستخدام هذه الذخرية من مسافة 
العلوّي من اجلسم؛  القسم  النار على  تقّل عن 40 مرتًا؛ وحُيظر إطالق 

وحُيظر إطالق النار على األوالد.
 الغاز– يحظر إطالق قنابل الغاز مباشرة على أجسام المتظاهرين.

 إذا اعتقد املتظاهرون أّن أحد أفراد قّوات األمن قام باستخدام القّوة 
قائمة  الحًقا  )انظروا  ضّده  شكوى  تقدمي  ميكنهم  املفرَِطني،  والعنف 

باجلهات اليت ميكن تقدمي الشكوى إليها(.

هل ُيسمح بالتصوير؟
 تتوافر لكّل شخص حرّيّة املعلومات وتشمل احلّق يف التصوير، وتوثيق 

األحداث، ومجع املعلومات.
 حبسب تعليمات اجليش يف املناطق احملتّلة، ُيسمح من الناحية القانونّية 
أن يقوم املتظاهرون بالتصوير )جبميع الوسائل( خالل املظاهرة أو خالل 
هذا  يشّكل  وال  املتظاهرين،  وبني  واجلنود  الشرطّيني  بني  الصدامات 
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التصوير بحّد ذاته إخالاًل بالنظام العاّم.
عرقلة  يف  تسّبب  إذا  فقط  التصوير  على  القيود  بفرض  ُيسمح   

نشاطات قّوات األمن، وابتغى تميع معلومات استخباراتّية سريّة.
 طلُب الشرطّيين والجنود التوّقَف عن التصوير هو طلٌب غير 
تقديم  اإلمكان  ففي  حصل  وإن  الحاالت،  معظم  في  قانونّي 

شكوى حول الموضوع. )راجعوا ذلك الحًقا(
جندّي  أو  شرطّي  يقوم  عندما  شكوى  تقديُم  يمكن كذلك   
يقوم  حين  أو  مصادرتها،  أو  التصوير  بأجهزة  الضرر  بإلحاق 

بمحو ماّدة مصوَّرة. )راجعوا ذلك الحًقا(

صالحية  يملك  من   - مغلقة  عسكريّة  منطقة  أمر 
تنفيذه، وما هي شروط ذلك؟

 ال ميلك صالحية اإلعالن عن إغالق منطقة سوى قائد منطقة املركز، وقائد 
فرقة أو نائبه، وقائد لواء، وقائد شرطة حرس احلدود يف حميط القدس. على 
اإلعالن عن منطقة عسكريّة مغلقة أن ينّفذ عندما تستوجب االحتياجات 

األمنّية أو ضرورة المحافظة على النظام العاّم إغالق المنطقة.
مرسوم  بواسطة  يكون  أن  مغلقة  عسكريّة  منطقة  عن  اإلعالن  على   
مدوٍَّن وموقَّع، وجيب أن تُلحق فيه خارطة مساعدة واضحة تُعرِّف حدود 

املنطقة املغلقة.
 من المهّم التأّكد من أّن المرسوم/األمر يتطّرق إلى المنطقة المعّينة 
التي تتواجد فيها، وأنّه ساري المفعول،  ويشمل تفصياًل للمرّكبات 
توصيف  ذلك  )مبا يف  املرسوم  عليها  يسري  اليت  احملّددة  املنطقة  التالية: 
كتايّب(، وموعد انتهاء مّدته )على املرسوم أن يكون حمّدًدا للفرتة الزمنّية 
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الضروريّة األدىن( وعلى من يُفرض، وتوقيت التوقيع عليه.
 إذا مل يقم الجندّي الذي يعرض أمر منطقة عسكريّة مغلقة بالتعريف 

بنفسه، فمن حّقك أن تطلب منه القيام بذلك. 
 يفضَّل توثيق األمر الذي جرى عرضه توثيقا تاماً )تصويره، تسجيل 

التفاصيل، تفاصيل املوقع(.

فرض َسَريان األمر:
 ميلك اجلندّي أو الشرطّي صالحية إخراج منتهكي األمر من املنطقة املغلقة. 
 ال ميكن توقيف أو اعتقال من ميكثون يف منطقة عسكريّة مغلقة، إالّ بعد 

حتذيرهم مسبًقا، وليس قبل انقضاء وقت معقول يتيح هلم مغادرة املنطقة.
 نلفت االنتباه أّن األمر ال يسري على سّكان المنطقة التي جرى 

اإلعالن عنها كمنطقة عسكريّة مغلقة!!

توقيف واعتقال المتظاهرين
ما هو التوقيف ومتى ُيسمح بالتوقيف؟

 يشّكل التوقيف وسيلة لفرض قيود على حرّيّة شخص ما يف التنّقل على 
حنو حّر، وذلك لفرتة وجيزة.

 للجندّي أو الشرطّي صالحية توقيف شخص ما يف عدد من احلاالت: 
1. مثّة شبهة أّن الشخص قد قام بارتكاب خمالفة، أو يوشك على ارتكاب 

خمالفة من شأهنا تعريض سالمة أو أمن شخص أو مجهور للخطر؛
خمالفة،  ارتكاب  على  شاهًدا  الشخص  فيها  اليت كان  احلاالت  يف   .2
االستفسار  لغرض  أو  املخالفة،  ارتكاب  حول  معلومات  تقدمي  لغرض 

حول ُهويّته وعنوانه. 
7



3. لغرض إجراء تفتيش أو الطلب من شخص ما تقدمَي الوثائق.
 على اجلندّي أو الشرطّي الذي يوقف شخًصا ما أن يقوم بتعريف نفسه 

أمام هذا الشخص، وأن يبلغه بأنّه موقوف.

ُيحظر توقيف شخص ما لغرض الردع، أو التخويف أو المعاقبة! 
يسمح التوقيف في الحاالت التي ذُكرت أعاله ال سواها.
من الضرورّي طرح السؤال التايل على اجلندّي: “ ملاذا توقفين”؟ 

من حّقك معرفة سبب توقيفك. من حّقك كذلك أن تعرف تفاصيل 
َمن يقوم بتوقيفك.

ما هي المّدة الزمنّية التي ُيسمح فيها بتوقيف شخص ما؟
 جيري التوقيف للمّدة الزمنّية األقصر الاّلزمة هلدف التوقيف.

االستثناء:  3 ساعات.  احلاالت ألكثر من  التوقيف يف مجيع   حيظر 
ُيسمح لضابط بدرجة مقّدم )“ْسجان أَلوف”(، أو ضابط شرطة بتمديد 

التوقيف لثالث ساعات إضافّية ألسباب جيري تدوينها.

من المهّم أن تعرف:
 القاعدة: جيري تنفيذ التوقيف في مكان تواجد الشخص الموقوف. 
االستثناء: بغية إحضار املشتبه فيه أو الشاهد أمام َمن ميلك صالحية التحقيق.

 على اجلندّي/ الشرطّي الذي ينّفذ التوقيف أن ينّفذ التوقيف يف مكان 
تسري فيه شروط مكوث معقولة، وعليه توفري املاء والطعام للموقوف إذا 

ما استدعت احلاجة ذلك.
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املوقوف أو وضع يديه  التوقيف وضُع غطاء على عيينَِ   حُيظر خالل 
يف السالسل.

 عندما ميتّد التوقيف ألكثر من ثالث ساعات، أو إذا ُأحضر املوقوف 
للمثول أمام حمّقق، على اجلندّي/ الشرطّي الذي ينّفذ التوقيف أن حُيّرر 

حمضر توقيف. 

متى ُيسمح باعتقال المتظاهر؟
 يشّكل االعتقال وسيلة استثنائّية، وحيظر استخدامه لغرض املعاقبة.

 حبسب املرسوم حول تعليمات األمن، جلميع اجلنود والشرطّيني صالحية 
اعتقال شخص ارتكب )أو هو على وشك ارتكاب( خمالفة لتعليمات 
إعاقة  أو  شرطّي/جندّي،  على  واالعتداء  احلجارة،  قذف  حنو  املرسوم، 

جندّي، وغري ذلك.  

ما هي حقوق المعتقل؟
 على اجلندّي أو الشرطّي الذي ينّفذ االعتقال أن يعّرف هبُويّته وأن يبّلغ 

املعتقل عن سبب االعتقال.
إذا كان  عّما  يسأل  أن  للمعتقل  حيّق  االعتقال،  يـَُقدَّم سبب  مل  إذا   

معتقاًل، وعن سبب االعتقال.
 جيب أن جيري اقتياد َمن جرى اعتقاله ملركز الشرطة أو ملْعتَقل بأسرع 

وقت ممكن.  
 إذا احتاج املعتقل إىل عالج طّبّ، وجب على اجلندّي /الشرطّي أن 

يعتين حبصول هذا املعتقل على العالج الطّبّ دون تأجيل.
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للمعتقل حّق اإلعالم باعتقاله ومبكان وجوده لقريب أو حملاٍم دون مماطلة. 
مثّة استثناءات هلذه احلالة وميكن حبسبها تأجيل اإلعالم حول االعتقال، 

لكن هذه االستثناءات ال متّت غالًبا بِصلة ملعتَقلي املظاهرات.

 يجب تمكين المعتقل من مقابلة محاٍم دون تأجيل، إالّ يف ظروف 
استثنائّية. جيب توفري إمكانّية إجراء هذه املقابلة على انفراد، وهتيئة شروط 

تضمن سرّيّة احملادثة. 

ما هي مّدة االعتقال األّولّية المصرَّح بها؟
 حيّق لضابط شرطة إصدار مذّكرة اعتقال ملّدة ال تتعّدى مثانية أيّام منذ 

حلظة االعتقال.
 إذا مل تصدر مذكرة اعتقال من ِقبل ضابط شرطة خالل 96 ساعة منذ 

حلظة االعتقال، جيب عندها إطالق سراح املعتقل.
 جيب إحضار املعتقل للمثول أمام قاٍض بأسرع وقت ممكن، وخالل 

مّدة ال تزيد عن مثانية أيام منذ حلظة االعتقال.

تمديد االعتقال لمّدة تزيد عن 8 أيّام:
 يتم التمديد فقط على يد قاٍض يف احملكمة العسكريّة، وحيّق للقاضي 
الفرتة  تتعّدى  أالّ  على  مرّة،  يف كّل  يوًما  ثالثني  حّت  االعتقال  متديد 

املرتاكمة 90 يوًما.
قاٍض يف حمكمة  ِقبل  من  يوًما   90 عن  تزيد  لفرتة  االعتقال  متديد  ميكن   
االستئناف العسكريّة. ال يزيد هذا التمديد على مّدة 3 أشهر إضافّية )بالرتاكم(.
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أمام  االعتقال  حول  العسكريّة  احملكمة  قرار  على  االستئناف  ميكن   
حمكمة االستئناف العسكريّة. 

حضور مداوالت االعتقال:
باستثناء  املعتقل،  االعتقال حبضور  النقاش حول  جلسة  إجراء   جيب 
احلاالت اليت طََلب فيها املعتقل عدم احلضور، أو حني ال تسمح حالته 
جيب  صّحّية،  ألسباب  املعتقل  مَيْثل  مل  إذا  للمداولة.  باملثول  الصّحّية 

عندها إجراء اجللسة حبضور حماميه.
 يحّق للمعتقل أن يمثّّله محاٍم يحضر جميع المداوالت! إذا مل حيضر 
حماٍم للمداولة، جيب عندها على احملكمة متديد االعتقال للفرتات القصرية 

الضروريّة إىل حني حضور احملامي.

إطالق سراح المعتقل بشروط أو بدون شروط:
بإطالق سراح  األمر  العسكرّي صالحية  القاضي  أو  الشرطة   لضابط 

معتقٍل ما بشروط معّينة أو بدوهنا.
 يف كّل مرحلة من مراحل االعتقال، يستطيع املعتقل أو حماميه تقدمي 

طلب إطالق سراح للمحكمة العسكريّة.
 تأجيل تنفيذ إخالء السبيل: إذا أمر قاٍض بإطالق سراح املعتقل، يف 
مستطاع مدٍّع عاّم أن يطلب تأجيل تنفيذ إطالق سراحه حّت مّدة أقصاها 
72 ساعة، إذا أبلغ عن النّية باالستئناف على القرار، أو عن نّية التفكري يف 
إصدار أمر اعتقال إدارّي ضّد املعتقل. ال يصادق على تأجيل تنفيذ إطالق 
سراح املعتقل إالّ إذا اقتنع القاضي أّن حيثّيات املوضوع تسوّغ هذا التأجيل.
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يتمّثل يف فرض كفالة.  أن  املعتقل   ميكن ألحد شروط إطالق سراح 
ميكن للكفالة أن تكون ذاتّية من ِقبل املعتقل، أو كفالة كفيل، أو إيداع 

مبلغ مايّل من ِقبل املعتقل أو الكفيل.
 ميكن لشروط إطالق سراح املعتقل أن تكون أيضاً: طلب امتثال َمن 
أُطِلق سراحه كّلما طُلب للتحقيق أو للمحاكمة؛ أو إيداع جواز السفر؛ 

أو منع اخلروج من املنطقة؛ أو أمر باإلبعاد، وغري ذلك.
 من المهّم أن تعرف: من المفّضل التشاور مع محاٍم قبل التوقيع 

على شروط إطالق السراح لضمان معقولّيتها. 
التوقيع على شروط غري معقولة، حنو: اإلبعاد   من املهّم االمتناع عن 
العاّم عن املظاهرات، أو احلظر اجلارف على املشاركة يف مظاهرات لفرتة 
حمّددة. من المهّم أن تعرف: ميكنك طلب تغيري شروط إطالق سراحك 

يف املرحلة اليت تسبق التوقيع. 
االستئناف  ميكن  معقولة-  غري  بشروط  السراح  إطالق  حالة  يف   
للمحكمة العسكريّة. ميكن تقدمي االستئناف خالل مّدة أقصاها 7 أيّام 

منذ يوم إطالق السراح.
 اإلخالل بالشروط )أو االشتباه باإلخالل هبا( مينُح اجلندّي أو الشرطّي 

صالحية اعتقال َمن جرى إطالق سراحه.
 تُلغى الكفالة وشروط إطالق سراح المعتقل إذا مل تقدَّم الئحة اهّتام 
خالل عامني من اليوم الذي جرى فيه حتديد هذه الشروط )إذا مل تـُْلَغ قبل 
ذلك(. استثناء: هنالك امكانّية لتمديد الكفالة والشروط ملّدة أقصاها 3 

أشهر من ِقبل حمكمة عسكريّة. 
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التحقيق- معلومات هاّمة: 
مباهّية  للتحقيق  خيضع  َمن  إبالغ  الشرطّي  على  التحقيق،  بداية  يف   
الشبهات ضّده، وحبّقه يف التزام الصمت خالل التحقيق، وحول احلّق يف 

التشاور مع حماٍم.
 إذا توافر ملن حيقَّق معه الدفُع بالَغيبة )“األليبـي” -كون املّتهم يف مكان 
آخر عند وقوع املخالفة(، فعليه ذكر ذلك يف الفرصة األوىل يف بداية التحقيق.

 حيّق ملن حيقَّق معه أن جَيري التحقيق بلغته أو بلغة أخرى يفهمها.
 عند انتهاء التحقيق، على من خضع للتحقيق أن يقرأ احملضر الذي أعّده 
حضر أن يُدوَّن باللغة اليت جرى هبا التحقيق، لكّن هذا الطلب 

َ
الشرطّي. على امل

حضر بلغة يفهمها من ُحّقق معه، ُيسمح له 
َ
ال يتحّقق دائًما. إذا مل يُدوَّن امل

حضر.
َ
برفض التوقيع، وتدوين السبب لذلك وهو أنّه مل يفهم ما جاء يف امل

 إذا ُأجرَِي التحقيق يف ساعات غري اعتياديّة، أو تواصل لساعات كثرية، 
حيّق عند ذلك ملن حيقَّق معه أن يطلب اسرتاحة.

ُأجرَي  أو  التحقيق،  خالل  التهديدات  أو  القّوة  استخدام  جرى  إذا   
التحقيق حتت ظروف استثنائّية أخرى، فمن املهّم اإلشارة إىل هذا األمر 

وأن يُطلب بتدوين األمر يف حَمضر التحقيق.

التحقيق مع قاصر- حقوق إضافّية:
 حبسب التشريعات العسكريّة اليت تسري على الفلسطينّيني يف األراضي 
احملتّلة، القاصر هو َمن مل يبلغ السادسة عشرة من العمر )مع أن السّن 

املتعاَرف عليها لتحديد من هو قاصر هي 18 عاًما(. 
 على التحقيق مع القاصر أن يقوم به حمقِّق مؤهَّل للتحقيق مع األحداث.
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 على الرغم من صمت التشريعات العسكريّة يف هذا اخلصوص، يتمّثل 
موقف مجعّية حقوق املواطن يف ضرورة أن متّكن سلطات التحقيق حضوَر 
أحد الوالدين أو قريب آخر خالل التحقيق؛ وعدم إجراء التحقيق مع 
القاصرين خالل ساعات الليل؛ وتوثيق التحقيق بوسائل صوتّية أو مرئّية.

لمن يمكن التوّجه؟ 
منّظمات حقوق اإلنسان

لالستشارة العاّمة والمساعدة على تقديم الشكاوى
فاكسهاتفالمنّظمة

6521219-569765402-054 ,6521218-02مجعّية حقوق املواطن 

6749111-690922402-050 ,6735599-02مجعّية بتسيلم

للمساعدة في تحديد مكان المعتقلين 
هاتفالمنّظمة

مركز الطوارئ: 6283555-02مركز الدفاع عن حقوق الفرد  
الشرطة: لالستيضاح حول معتقلين أو َمن جرى توقيفهم أو التحقيق 

معهم )بواسطة محاٍم(
فاكسهاتف

شرطة اخلليل )بيت حلم وجنوهبا(
02-9969444
02-9963894

02-9964605
02-9964413

أريئيلمنطقة الشومرون
03-9065444
03-9065410

03-9065454
03-9065436

9706440-970640002-02منطقة بنيامني

5358444-02شرطة معاليه أدوميم
02-535840902-5358440
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مغلقة،  عسكريّة  مناطق  أوامر  حول  لالستيضاح  المدنّية:  اإلدارة 
ورفض جندّي/ شرطّي التعريف بنفسه

فاكسهاتف

خّط اإلدارة املدنّية  
02-9977733

02-99777081
02-997739502-9977337

الشرطة العسكريّة )ميتساح(:
تقديم شكاوى ضّد الجنود بسبب االستخدام المفرط للقّوة

فاكسهاتف
8972706-897275109-09ميتساح شارون- شومرون )مشال الضّفة الغربّية(

5842475-584260302-02ميتساح القدس )القدس ومنطقة األغوار(

6298352-629816108-08ميتساح بئر السبع )جنوب الضّفة الغربّية(

قسم التحقيق مع أفراد الشرطة: تقديم شكاوى ضّد أفراد الشرطة 
وشرطّيي حرس الحدود حول االستخدام المفرط للقّوة 

هاتف
5412458-02ماحش ) الرئيسّي(

02-6467794
شارع هارطوم 8، هار 

حوتسفيم، القدس
5412445-02ماحش القدس

6899851-03ماحش تل أبيب
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• مت نشر هذا املستند بدعم من االحتاد األورويب
• املسؤولّية عن حمتوى املستند هي مسؤولّية مجعّية حقوق املواطن 

واحملتوى ال يعكس بأي حال من األحوال وجهة نظر االحتاد األورويب 
•  اجلمعّية هي منظمة مستقّلة تعمل على تعزيز حقوق اإلنسان 

مجة يف إسرائيل واألراضي احملتّلة.  
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تعري
وال الحّق في التظاهر واالحتجاج  تفريق المظاهرة من قبل قوات األمن 

 وسائل تفريق المظاهرات  هل يسمح بالتصوير؟  أمر منطقة 
التوقيف  هو  ما  المتظاهرين   واعتقال  توقيف  مغلقة   عسكريّة 
فيها  ُيسمح  التي  الزمنّية  المّدة  هي  ما  بالتوقيف؟   ُيسمح  ومتى 
بتوقيف شخص ما؟  متى يسمح باعتقال المتظاهر؟  ما هي حقوق 
المعتقل؟  ما هي مّدة االعتقال األّولّية المصّرح فيها؟  تمديد 
االعتقال لمّدة تزيد عن 8 أيّام  حضور مداوالت االعتقال  إطالق 
سراح المعتقل بشروط أو بدون شروط.  التحقيق- معلومات هاّمة 

 التحقيق مع قاصر- حقوق إضافّية  لمن يمكن التوّجه  

www.acri.org.il :ملعلومات إضافية
join@acri.org.il : لالنضمام

جمعية حقوق المواطن في إسرائيل
هاتف: 02-6521219  

ص.ب. 34510, القدس 91000


