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 التقرير الشهري حول 
 االنتهاكات الواقعة على حقوق اإلنسان والحريات 

 2021من العام آب في فلسطين خالل شهر 
بوت تةا الفلوتش،ايبتزاهذاااةالقتيتاأهماااتالالدلهااةالياااا2021استتتتتتالنتهاااتالالدلهااة االل شاال آا تتتتتتاتا  ا  ااة ل اا

ااةا ئشا  ا جنلا لارص تها  ااتالالدلهاإةىا لايلي:رص تالااةا ئش،اوق االلصتا

ا
 تفاصيل االنتهاكات 

 أواًل: انتهاكات الحق في الحياة والسالمة الشخصية 
فياقطلعاغزة.اااا4و نالافيااةضفشااةغتب ش،اااا10وق تاااااةفالتةااةاليايغط الااةالقتيت،ااال آ  وفلةااشحلةاا14رص هااةا ئشاا

فياااوحالتانفيااةضفشااااحالتاناا،وفلةاوق تاتال جشاع  ااتخلذااحال لطلهااةس  شااة ل شااهحلاااا4ااكلةاللةي،توزعتاا
وق تافيا جلراهااحلاهاوفلةااا3فيااةضفش.اااا5وقطلعاااةفياااحالتانحلاهاوق تافياظتوفاغل ضش،ااا7قطلع.اااة

اجن  الافيااةضفشااةغتب ش.ااااا،اعلئل ش
اتوضيح لحاالت الوفاة ا

احاالت الوفاة في ظروف غامضة 
  لقًلابواسطشاااا ه  ا  ينشااريحلاجتاءااالالنلقها نقًل،اعثتاعلااعاماً 36)م. غ(  اةنواط ااتوفياااا2/8/2021باللريخاااا-

نكلناوفالحتااةلحضتهااةشتطشاا.ااوفلتهأدىاةسلكاكاتبلئياب  اأناقل ابلفهاحوآاعنقهاوربطهافيا توحشااةسقفا لاا
 تحق قًلافيااةحلدث.ا

 قطاع غزة الضفة الغربية  المجموع  االنتهاك 
 4 10 14 حاالت الوفاة غير الطبيعية 

 11 3 14 شكاوى حول التعذيب وسوء المعاملة 
 7 6 13 انتهاك الحق في إجراءات قانونية سليمة

 1 3 4 حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي 
 0 4 4 الحق في التنقل والسفر

 1 1 2 االعتداء على الممتلكات العامة واألشخاص 
 0 1 1 التوقيف على ذمة المحافظ 
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غزة،اووفقًلاةن لو لهااةا ئش،افق اوصلابن ينشاااا  احيااةزيالوناااعاماً   16  )ع. ق( اااةطفلتوفياااا9/8/2021باللريخاااا-
نجنعااةشفلءااةطبي،ااةجثشاااةااةسلعشااةثلت شافجتًااتماتحويلاا،اعن انسالشفىااةق سا)جن  شااةا آااألحنت(اجثشاهل  ةة

وتب  ا  اتقتيتااةطبااةشتعيااةذياص راصبلحًل،ااناسببااةوفلةاهوااةص  شااة  ويشااة صب شاتال جشااةك  لهاعلىاا
 لويشاواةسفل شاواةك  لهااةش ي ةاعلىااةظات،اوتمافالحاتحق قافيااةحلدثشاوتب  ا  اال ةهاأنااةطفلاتماااألطتافااة

تماااعال اءاعل هافيا نزآااللةهابواسطشاضتبهابتب شا ج آاافق اااعال اءاعل هابلةضت ااةنبتحا  اقبلاواة هاواللةه،ا
،اويذكتاأتهاا7/7/2021باللريخااءستقشاكلبلاكاتبلاعلىاكلفشاأتحلءاجس ه،اوذةكاعلىااللف شاإيقلفااةطفلاعلىاتانش

حضتهااةشتطشاا.اا  قلاب  ااةصلحااةجزائيا300،اوذةكاب فعاكفلةشاق رهلا8/8/2021تمااال ءاسب لااةطفلاباللريخا
النكلناوفالحتاتحق قًلافيااةحلدث.اة

،اب  اااعال اءااواةب تةاارا اللاانحلفظشابااب تاس تابل ةا  ااااعاماً   28)ن. ع(  توف تااةنواطنشاااا15/8/2021باللريخاااا-
حضتهااةنواطنشااةنذكورةاإةىا جنعافلسط  ااةطبياويوج اعلىاجس هلا ثلراك  لهاا،اعل الابلةضت ا  اقبلاذويال

،اوتمااعالقلآاذويااةفاللهاوسنلعاأقواةاماوتماااعالتافاعلىاقاللااالالامااوعنفا  ي اوتماتواصلا عااةن لبشااة ل شافوراًا
ا الان  .ااش،اوتمااحلةهااةنلفااةقاللااة ن ابلا التاكاعلىاث ثبسبباادعلئامااةشتف

 اورا  ا  ينشااةخل ل،اااا7اةبلةغشا  ااة نتاااا)ن(عل ًلاوطفلالهاااا35)ع. ا(توفيااةنواط اااا16/8/2021باللريخاااا-
طشااجتاءااصلبالانلابجتوحاالط تةاتال جشاسقوطاما  اعلوا  ا تفشافن قااةخل لااةواقعافيا  ينشااةخل ل.احضتهااةشتا

النكلناوفالحتاتحق قًلافيااةحلدث،اوبل تهااةن لبشااة ل شااةالحق قافيااةحلدثاوتحويلااةجثال  اةلطبااة  ةي.ااة
  ابل ةااة ب  يشا تقاب تاا عوهياحل لافيااةشاتااةسلباعاماً  28)ف. ا( توف تااةنواطنشاا18/8/2021باللريخاا-

 تةاتال جشاسقوطالا  اعلو.ابل تهااةشتطشاواةن لبشااةحمافيا سالشفىاب تاجلاااةحكو ياجتاءاإصلبالالابجتوحاالط
ااة ل شااةالحق قافيااةحلدثشاوأ تهااةن لبشابإحلةشااةجثشاةن ا ااةطبااة  ةياإلجتاءااةالشتيحاةلوقوفاعلىاأسبل ااةوفلة.ا

اصلبالهااب  ااااعبسلنااةكب تةا تقا  ينشااللت وتسابل ةاا  ااااعاماً   19  )ح. أ( توفيااةنواط اااا21/8/2021باللريخاااا-
اةس حاي ودااواوذةكاحسباتقتيتااةطبااةشتعي،اا،ساال آاعبثهابس حاتلريا  اتوعاك  نكوفأبطلقاتلريافيااةتا

ةااةشق قه، اةجثنلنا تقلا اةوفلةتما اةطبياوإع نا اةشفلءا ةنجنعا تحويلها تما ثما حضتهاا.اانسالشفىاغزةااألوروبياو  ا
 داأيا باشاجنلئ ش.انكلناوفالحتاتحق قًلافيااةحلدثاوتب  اع  اوجواةلاةشتطشا

 . الوفاة نتيجة الشجارات العائلية والقتل الخطأ2
ال آااط نهابسك  ااااتال جشااطوبلسبنحلفظشااااطنونااابل ة  ااااعاماً   17)و. ب(  توفيااةطفلاااا1/8/2021باللريخاااا-

االاأح هناا،ا جلراعلئلياب  اأبنلءاعنو الهافياال فاعلىاقط شاأرضا لاأدىااةىا قاللااةطفلااةنذكوراواصلبشا التي 
اصلبالهاالط تةاويتق احلة لافيا سالشفىاجل  شااةنجلحااةوطني،اوعلىاأثتاذةكاتحتكتااألجازةااأل ن شاعلىااةفوراا

 .  اةنالان  ابلةقاللاوهماحلة لابلةسج ابلتالظلرااتخلذااةنقالضىااةقلتوتيابحقاماعالقلتاوا
 جاوةوناتال جشاإط قااااجن  بنحلفظشاااا  ابل ةااةس لشااةحلرث شااعاماً   30)م. أ(  توفيااةنواط اااا8/8/2021باللريخاا  -

اا،ا  جلراعلئليا سالنتاب  اعلئلال اافياس لقااحلدثشصلبالهاو  اثماأعل اع اوفلته.اوتأتياهذهااةإلا لاأدىااااهاةنلرابلتجله
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اةجتينشاتحتكتاقوةاا إثتا اةجتينشاوإةحلقااةضتاة ن شا شالتكشااأوعلىا اةحلرث شاةننعاتطورا بلةنواطن  اابل ةااةس لشا را
تماتحويلااةجثشاةلالشتيحاوفالحاتحق قافيااةحلدثاةن تفشااةفلعل  اوظتوفااةجتينشاو لازاةتااةالحق قلهاا،ااواةنناللكله

 . جلريش
 التأثتًاابتإصتتتتتتتتتتتتتتلبالتهابط نتشابت ةتشاحتلدةافيااا  ا ت ينتشااةخل تلااعاامااً   19 )ح. غ(المواطن  توفياااا15/8/2021بالتلريخاااا-

 ااةجلتيابالسل ماا،اتماتحويلااةجثشاةلطبااة  ةياةلالشتيح،اكنلاوقل ااألاب نانلاةص را  اقبلاواة هاتال جشاوقوعا جلرا
 أيل ا  اوقوعااةجتينش.اا10تفسهاةأل  اب  ا

 . الوفاة نتيجة عدم اتخاذ احتياطات السالمة العامة3

تال جشاسقوطهافيابتكشا لءازراع شات وداااا  ا  ينشااةخل لااسنوات  5الطفل )س. س(  توفياااا3/8/2021باللريخاااا-
النكلناوفالحتاتحق قًلافيااةحلدث.اةحضتهااةشتطشاا.ااةج هااةذياي نلافيااةزراعش،اوق افلرقااةح لةاب  اتقلهاةلنسالشفى

نسالشفىااوصلتاجثشاهل  ةاةغزة،اابن ينشاااا  احيااةالفلحااعل اواح (ااالطفلة )س. اتوف تاااا7/8/2021باللريخاااا-
وبحسباتقتيتااةطبااةشتعياتب  اأناسبباااا،نجنعااةشفلءااةطبياإلع ناوفلتالةو  اثماتماتحويلالاا،اا حن ااة رةا

لنكلناوفالحتاتحق قًلافيااةحلدثاوتب  اع  اوجوداأيا باشااةحضتهااةشتطشا.اااةوفلةاهواااالالنلقااةنلتجاع ااةغتقا
اجنلئ ش.ا

ب تاةحماجتاءاإصلبالهابجتوحاالط تةاابنحلفظشاااا  ابل اتقوعاااعاماً   49  )م. ق(المواطن  ااتوفياا18/8/2021باللريخاااا-
لنكلنااةاحضتهااةشتطشاا.ااب تاةحمبال آاعنلهافياإح ىاورشااةبنلءافياقتيشاحوسلنااااتال جشاسقوطها  ا كلنا تتفع

 وفالحتاتحق قًلافيااةحلدث،اوسلنتااةجثشاةل لئلشاوتمادفنال.اا

ب  اسقوطالا  ااةطلبقااةثلتيا  ا نزآااااغزة  ينشاا،ا  ااعاماً 23  )ج. ا(المواطنة  توف تاااا19/8/2021باللريخاااا-
يااةجسماااة لئلش،اوتب  احسباتقتيتااةطبااةشتعياانااةوفلةاجلءهاتال جشا ضلعفلهااإلصلبلهاواةكسورااةنال  دةاف

انكلناوفالحتاتحق قًلافيااةحلدثاوتب  اع  اوجودا باشاجنلئ ش.اةلحضتهااةشتطشاا.ااتال جشااةسقوطا  اعلو
اشااااكوى اا14تلقتااةا ئشاال آااةفالتةااةاليايغط الااةالقتيتااالمعاملة القاسااااية والمهينة.   –التعذيب أثناء التوقيف  . 4

اواحدةضت اجالزااةشتتطشاو تكوىا نالااا2ا تكلوىافيااةضتفشااةغتب شاستجلتا3 نالاا تال لقابلةال ذيباوستوءااةن ل لش،
ستتتتتتجلتاجن  الاضتتتتتت ااا، تتتتتتكوىاحوآااةال ذيباا11.اأ لافياقطلعاغزةافق اتلقتااةا ئشااضتتتتتت اجالزااةنخلبتاهااة ل ش

 جالزااةشتطش.ا
ويشتتتنلاهذاااةحقاااعالقلآااةال ستتتفياوااعالقلآاعلىااللف شاستتت لستتت شااثانيًا: انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة:  

اواةالوق فاعلىاذ شااةنحلفظ  .
اةالقتيتاااالحتجاز التعسفي وألسباب سياسية. اةاليايغط الا اةا ئشاال آااةفالتةا اةغتب ش  تلقتا اةضفشا اشكاوى   6  فيا

أ لافياا  اءاهااةالوق ف،اكوناتوق فااةنشالك  اكلناإ لاألسبل اس لس شاأواتوق فًلات سف ًل.حوآاع  اصحشاإجتا  تتكزه
 احوآاااتالالكااةنذكور.اشكاوى  7قطلعاغزةافق اتلقتااةا ئشا
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 التوقيف على ذمة المحافظ 
اعلىاذ شا حلفظاجن  اوةماي تضاعلىااةقضلء.ا21/7/2021اةنحالجزاة ىا تطشاجن  ا نذاا)ن.اج(اةنواط اا-

 ثالثًا: االعتداء على حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي 
 نعاجالزااةشتطشاعق اتجنعاسلنياوسطا  ينشارا اللااوذةكاب  ااإلع ناعنها  اقبلااا2021/اا21/8باللريخاااا-

اةبطلقلهااةشخص شافيا ح طادوارااةننلرةاااةالفال شاةشتطشاحواجزااوض تواةنشطلء،ااب ضااةقوىااةش ب شاواألحزا 
جتىاتوق فامااوا جنوعشا  ااةنشلرك  افيااةالجنعااةسلني،اااااعالقلتوسطا  ينشارا اللااو ن تااةالجنعااةسلني،اكنلاا

 .افتاجاعناماف نلاب  ابلةكفلةشوعتضاماعلىااةجالهااةقضلئ شااةنخالصشاواإلا
ثنلءا شلركالهافياتجنعاسلنياعلىااأاأفلداف الاأتهاوااا)خ.ا (ااااةنواط   ااتلقتااةا ئشا كوىاااا22/8/2021باللريخاااا-

بس لرةااللصشابلةشتطشااالالهوتقاواعالقلالهاقوةا  ااةشتطشااعال هاعل هاةتص فااةنقلبلاةنجنعااةنحلدمافيا  ينشااةب تة،ا
ثنلءاتوق فهاواةالحق قا  هات تضاةلضت ااأنقتااةشتطشافياحيااةبلةوع،اواةاادوناتوج هاأياتاماةهااواحالىااةح يثا  ه

فتاجاعنهااوفيااةنسلءاجتىااإلااا2021 اا اا24هلتش،اعتضاعلىااةن لبشااة ل شااةالياقترهاتوق فهاحالىاصبلحايو ااواإلا
ا  اتظلرةااةشتطش.ا

فلداف الاأتهاجتىاتوق فها  اقبلااةشتطشا  ااةشلرعااأاا،ا)ف.اق(اةنواط اااا  اا كوىااةا ئشااتلقتاااا22/8/2021باللريخاا-
اة ل افيا  ينشارا اللااعلىااللف شا شلركالهافيارفعاصورااةنل طاتزارابنلهاعلىا ستحا اتجلناوي اعارا اللا،اجتىاا

ا.ا2021 ا ا24اافتاجاعنهاباللريخااتوق فهافياتظلرةا تطشارا اللااوتماعتضهاعلىااةن لبشااة ل شاوتم
 رابعًا: االعتداء على األشخاص والممتلكات العامة والخاصة

 سلًء،اقل ا جاوةونابوضعاعبوةا حل شااةصنعابجوارااةسورااةخلرجياااا11:30اةسلعشااعن اااا6/8/2021باللريخاااا-
،او  اال آااةالحق قلهاأفلداا)ز.اا( ودا لك الهاةلنواط ااتةننالجاب لتكو،ااةذيايقعافيا لرعار   اعلىابحتاب تااه لاوا

كلناحضتاأ خلصا  اةجنشادعويشاةلنكلناةلنطلةبشابإةغلءاحفلاغنلئياااا4/8/2021ااصلحبااةننالجعاأتهاباللريخ
وباللريخاااااًا قترا اة االل ش،ا اةحفلاعلئلياوحلصلاعلىاتصتيحا  اوزارةا بأنا ةاما اةالوض حا تما وق ا اةاللةي،ا اة و ا فيا

ا سلءايو ااةجن شاح ثاااتفجلرابلةسورااةخلرجي،او لزاةتااةالحق قلهاجلريش.اا6/8/2021
جالزاااا صلدرةاع تةاتلريشابشكلا بل تاصو ا بلتيا قلط شاجن  ابسببااأااا جاوةوناااأطلقاا8/8/2021باللريخاا  -

اةنحلفظاصلدرها تكبشا ستوقشاضن اعنلااأعلنًلاااا،اةشتطشا تكبش ةب لنا اةشتطشاووفقلا  سال ا اانادوريلهاجالزا
 . وق اتوع ا حلفظاجن  ابلةقبضاعلىااةفلعل  اوتق يناماةلقضلءا،ةال زيزاس لدةااةقلتونا

 خامسًا: الحق في التنقل والسفر 
تق  ابطلبااا1/3/2020باللريخااااأتهاا فلدهلااغزةااقطلعااا  ااا(اا)ر.اااةنواط اا  اا كوىااااةا ئشااتلقتاا8/8/2021ااباللريخاا-

وكلنايالماإب غها  اال آااةنكالبابأناااازتلريخهاةمايالماإص ارااةجواتج ي اجوازااةسفتااةفلسط نياوةك احالىاا
،اوهوا2006ص ح الهافيااة ل ااتدوناإب اءااألسبل ،اعلنلاأناجوازاسفتهااتالااجوازاسفتها  لقاة ىااةنخلبتاه
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ااكوتهااااةضفشااةغتب ش،ااا صت سالشف لهاا  هافيااكلنا تافقًلاااةنتيض،اوااابنهااا تافقااكوتهاايحاللجهاةلضتورةااةقصوى،اا
اةمايص رابحقهاأياحكماقضلئي.ااهاويحاللجااةجوازابشكلا لحاوضتوري،اعلنلابأتا،ي لتيا  ا تضاستطلنااةغ ة

ا6/10/2019أتهاباللريخاااا فلدهلاااللت وتسااا حلفظشاا  ااا(اا)ي.اااةنواط اا  اا كوىااااةا ئشااتلقتاا10/8/2021ااباللريخاا-
ب اءااألسبل ،او نذاتلريخاتق يمااةطلباياللبعااوأفلداأناطلبها تفوضادوناإاا،تق  ابطلباةلحصوآاعلىاجوازاسفت

ة  جافيااةاللقياااجوازاةلبحلجشا لسشاااهووةك ادوناج وى.اا،اجوازاة ىاوزارةااة االل شاةفيا حلوةشااةحصوآاعلىا
 علنًلاأتهاةمايص رابحقهاأياحكماقضلئيايننعاحصوةهاعلىاجوازااةسفت.ا،ااةخلرج

وزارةااةتق  ابطلباااا28/8/2020باللريخااااأتهاا فلدهلااا(  )غ.اااةنواط اا  اا كوىااااةا ئشااتلقتاا24/8/2021ااباللريخاا-
تتك لااااإةىةلسفتاااا27/8/2019اة االل شافيارا اللااةالج ي اجوازااةسفتااةخلصابهاواةننالا شاص ح الهاباللريخاا

ناجوازااةسفتاتحتااةال ق قااأبلا  يتااةنكالبااوااسالقتاراف الاةوجوداعلئلالهاهنلك،اوب  ا اتاتمااب غها  اق
اوة يهارفضاأ نىا  اجالزااةنخلبتاهاحالىاتلريخه.ا

ص اراجوازاإتق  ابطلباا2019فيااة ل ااأتهااا فلدهلاع(ا) .ااةنواط ا  ا كوىاااةا ئشااتلقتا25/8/2021اباللريخاا-
اا،ااةن ل  هااة ز شاودفعااةتسو ااجن عسفتاب آافلق اة ىاوزارةااة االل شافيارا اللااعبتا كالباال  له،اب  ااتنل اا

  اقبلاجالزااةنخلبتاه،اعلنًلااتهاوبشكلادورياااا ن لًاأوب  ا اتاتقتيبًلاتمااب غها  اقبلااةنكالبابتفضااةن ل لشاا
علنلااتهابحلجشاااا،23/8/2021باللريخاا التهلاايقو ابلةناللب شاوتق يماطلباج ي اةلحصوآاعلىاجوازااةسفتاوكلناا

ع اداهذاااةالقتيتااإا لسهاةجوازااةسفتاةلحلقاب لئلالهااةاليااسالقتها نذاع ةاسنواهافيااةنتويجاااااتهاوحالىاتلريخاا
ا اراجوازاسفتاةه.اصإةمايالما

ا
 انتهى 

ا


