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 التقرير الذهري حهل
 االنتهاكات الهاقعة عمى حقهق اإلندان والحريات

 0202من العام أيمهل في فمدطين خالل شهر 
بؾتيخة متفاوتة، يبخز ىحا التقخيخ أىؼ االنتياكات التي   2021أيمؾل مؽ العام استسخت االنتياكات الجاخمية خالل شيخ 

 رصجتيا الييئة، وقج خمرت الييئة مؽ مجسل ما رصجتو مؽ انتياكات إلى ما يم :

 تفاصيل االنتهاكات
 أواًل: انتهاكات الحق في الحياة والدالمة الذخرية

 ف  قظاع غدة. تؾزعت 4ومشيا ف  الزفة الغخبية،  3وقعت  فتخة التقخيخ، خالل وفاة تحاال 7رصجت الييئة 
حاالت وفاة وقعت ف  عخوف  4ف  الزفة.  وفاة وقعت نتيجة عجم اتخاذ احتياطات الدالمة العامة تاحال التال :ك

 قظاع.     الوفاة وقعت ف  شجارات عائمية ف   حالةف  الزفة.  واحدةقظاع وحالة المشيا ف   3غامزة، 
 لحاالت الهفاةتهضيح 

 . حاالت الهفاة في ظروف غامزة2

 قطاع غزة الزفة الغربية السجسهع االنتهاك
 4 3 7 حاالت الهفاة غير الطبيعية

 9 9 21 حهل التعذيب وسهء السعاممةشكاوى 
 9 1 27 انتهاك الحق في إجراءات قانهنية سميسة

 2 5 5 عدم تشفيذ قرارات السحاكم
 2 0 3 الحق في التشقل والدفر

 2 2 0 االعتداء عمى السستمكات العامة واألشخاص
 2 3 3 التهقيف عمى ذمة السحافظ
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ثشاء تؾاججه ف  مشظقة أالخميل بعج اصابتو بعيار ناري مجيشة مؽ  )م، أ( عاماً تؾف  السؾاطؽ  7/9/2021بتاريخ  -
سكان وفتحت تحقيقًا ف  لمحزخت الذخطة . أعمؽ عؽ وفاتو ىشاكو  سجسع فمدظيؽ الظب لمفخق عشاتا. تؼ نقمو 

 الحادث.
سدتذفى غدة األوروب  بؾاسظة لوصل ، خانيؾنذمجيشة مؽ  عاماً  32، ق( )متؾف  السؾاطؽ  8/9/2021 اريخبت -

معمقًا ف  سقف غخفة أطفالو بؾاسظة سمػ كيخبائ  يو سعاف جثة ىامجة، ووفقا لستابعات الييئة فقج عثخ عمإسيارة 
 شبية جشائية. عجم وجؾد تبيؽ و التحقيق، لسباشخة  حزخت الذخطة والشيابة العامة. ممفؾف حؾل رقبتو

حزخت ح، أرفمجيشة وى  طالبة ف  الرف الثامؽ مؽ عامًا  23 ، ا()ح تؾفيت الظفمة 21/9/2021بتاريخ  -
إثخ  ،سدتذفى أبؾ يؾسف الشجار بخفح جثة ىامجة )حدب تقخيخ السدتذفى(لبؾاسظة سيارة إسعاف اليالل األحسخ 

وتؼ تحؾيل الجثة لمظبيب  ،عمى والج الظفمةتحفغت ذلػ حزخت الذخطة لمسدتذفى وتؼ فتح تحقيق ف  الحادث و 
عمى اطمعت الشيابة تؾاصل التحقيق ف  القزية و و الشيابة العامة وجيت لؾالجىا تيسة القتل بغيخ قرج، ع . الذخ 

 مؾصؾل لمحقيقة.السمف الظب  والشفد  لمظفمة وأنو جاري استكسال التحقيق ل
سجسع الذفاء ، أحزخ لغدةبسجيشة  مؽ الذيخ رضؾان عاماً  47، ا( )رتؾف  السؾاطؽ  21/9/2021بتاريخ  -

كامل العشق وسبب  ىالظب  جثة ىامجة متيبدة، وقج حؾل لمظب الذخع ، وتبيؽ وجؾد أخجود متكجم متدحج عم
الؾفاة مزاعفات االختشاق الشاتجة عؽ الذشق والتعميق. حزخت الذخطة لمسكان وتبيؽ أن السؾاطؽ قام باالنتحار مؽ 

تؼ فتح تحقيق . خالل ششق نفدو بؾاسظة حبل داخل مشدلو بؾاسظة تعميق نفدو بسخوحو حجيجية بدقف الغخفة
 ة. بالحادث وتبيؽ شبيو انتحار وليذ شبية جشائي

 . الهفاة نتيجة الذجارات العائمية والقتل الخطأ0
رفح جخاء اصابتو بجخوح خظيخة نتيجة ضخبو مجيشة مؽ  عاماً  42)م. س( تؾف  السؾاطؽ  19/9/2021بتاريخ  -

نتيجة اإلصابات الت  تعخض ليا ف  وقت  توأعمشت السرادر الظبية ف  مدتذفى غدة األوروب  وفا، و بآالت حادة
صباح يؾم الخسيذ السؾافق  11:40الداعة وعشج وبحدب السعمؾمات الستؾفخة فإنو  .وقع عميوسابق بدبب اعتجاء 

، وفؾر خخوجو مؽ باب السدتذفى أحاط بو أربعة أشخاص مدمحيؽ غديل كمى وبعج انتياء جمدة 16/9/2021
عاد السؾاطؽ  ذكل مباشخ عمى الخأس وأنحاء الجدؼ قبل أن يشدحبؾا مؽ السكان،بالعر  وانيالؾا عميو بالزخب ب

وبحدب تقخيخ الحؾادث القزائية فإن السؾاطؽ وصل لقدؼ  السحكؾر لمسدتذفى وتؼ اسعافو وتقجيؼ العالج لو.
تحؾيمو لسدتذفى  تبيؽ وجؾد جخوح قظعية، ونغخًا لتجىؾر حالتو الرحية تؼو  ،االستقبال إثخ ادعاء اعتجاء مؽ آخخيؽ

 19/9/2021مؽ مداء األحج السؾافق  3:00غدة األوروب  وأدخل قدؼ العشاية السكثفة ومكث فييا حتى الداعة 
 حيث أعمشت السرادر الظبية عؽ وفاتو نتيجة إصابتو.

تؼ عخضيؼ عمى الشيابة والت  أمخت  ،أشخاص متيسيؽ باالعتجاء، وجاري البحث عؽ متيؼ رابع 3الذخطة أوقفت 
 بتؾقيفيؼ واستكسال التحقيق معيؼ وعخضيؼ عمى السحكسة، وأن سبب السذكمة خالفات عائمية مدتسخة بيؽ الظخفيؽ.

 . الهفاة نتيجة عدم اتخاذ احتياطات الدالمة العامة3
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جخاء اصابتو بجخوح خظيخة قجس اللسحافغة  مؽ بمجة الخام عاماً  02)ي. ع( تؾف  السؾاطؽ  14/9/2021بتاريخ  -
ف  مجخل عسارة  شارة مؽ عسميات شخطة ضؾاح  القجس تفيج بؾجؾد شخص متؾف  إنتيجة سقؾطو مؽ عمؾ. وردت 

سبب  ،سخائيميةيحسل اليؾية اإل ىإحالة السمف إلى االرتباط كؾن الستؾفتست بمجة الخام، وبعج إجخاء التحخيات الالزمة ب
 الؾفاة سقؾط مؽ عمؾ.

مؽ مجيشة الخميل جخاء اصابتو بجخوح خظيخة نتيجة  عاماً  44، أ( )بتؾف  السؾاطؽ  15/9/2021بتاريخ  -
  مسكان وفتحت تحقيقًا ف  الحادث ولؼ يتبيؽ وجؾد شبية جشائية. لحزخت الذخطة . ف  مكان عسمو سقؾطو مؽ عمؾ

 اإلعدام حكامأ .4
، مؽ محافغة ح( )م.محكسة بجاية غدة، حكسًا باإلعجام ششقا بحق السؾاطؽ أصجرت  12/9/2021بتاريخ  -

القتل قرجًا، وحيازة سالح ناري بجون تخخيص وبسشاسبة غيخ مذخوعة، ومحاولة القتل، خانيؾنذ، الستيؼ بجخيسة 
  مجيشة ف 26/9/2019بتاريخ وإطالق الشار ف  مشظقة مأىؾلة بالدكان، خالفًا لسؾاد القانؾن الفمدظيش ، و 

نغخت القزية ف  محكسة بجاية غدة رغؼ أن الؾاقعة ف  محافغة خانيؾنذ، نغخًا لخرؾصية القزية خانيؾنذ، 
 وتظؾر األحجاث بيؽ العائمتيؽ.

شيكؾ   21تمقيت الييئية خيالل الفتيخة التي  يغظيييا التقخييخ السعاممة القاسية والسهيشة.  –التعذيب أثشاء التهقيف . 5
ضيج  واحددةضيج جيياز الذيخطة وشيكؾ  مشييا  7 في  الزيفة الغخبيية سيجمت 9مشييا  ء السعاممية،تتعمق بالتعيحيب وسيؾ 

شكاو  حؾل  9مؽ الؾقائ . أما ف  قظاع غدة فقج تمقت الييئة ضج جياز األ واحدة. وشكؾ  جياز السخابخات العامة
 التعحيب سجمت جسيعيا ضج جياز الذخطة. 

ويذسل ىحا الحيق االعتقيال التعديف  واالعتقيال عميى خمييية سياسيية ثانيًا: انتهاك الحق في إجراءات قانهنية عادلة: 
 والتؾقيف عمى ذمة السحافغيؽ.

شكاو   1 ف  الزفة الغخبية تمقت الييئة خالل الفتخة الت  يغظييا التقخيخ االحتجاز التعدفي وألسباب سياسية.
أما ف   إجخاءات التؾقيف، كؾن تؾقيف السذتكيؽ كان إما ألسباب سياسية أو تؾقيفًا تعدييًا.حؾل عجم صحة  تخكدت

  حؾل االنتياك السحكؾر.شكاو   9 قظاع غدة فقج تمقت الييئة خالل ذات الذيخ
 التهقيف عمى ذمة السحافظ

 ت االسؼ تاريخ التؾقيف مكان التؾقيف ذمتيا الجية السؾقؾف عمى مالحغات
 1 م( )م. 7/9/2021 نغارة قمقيمية  قمقيميةمحافظ  
 2 م( )ي. 8/9/2021 مخابخات طؾباس محافظ طؾباس 
 3 ج( )ع. 11/9/2021 االستخبارات العدكخية قمقيمية محافظ قمقيمية 

 
 ثالثًا: االعتداء عمى األشخاص والسستمكات العامة والخاصة
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لجياز الذخطة ف  قظاع غدة، عمى عجد مؽ طمبة جامعة اعتجاء شخطة أمؽ الجامعات التابعة  الييئة تابعت -
 األزىخ، وتخ  أنو انتياك يظال الحخيات األكاديسية، ويسشعيؼ مؽ مسارسة حقؾقيؼ وإدارة شؤونيؼ الجامعية.

 عشاصخ مؽ شخطة أمؽ الجامعات عمى البؾابة الذساليةثالثة صباحًا قام  8:30الداعة  عشج، و 21/9/2021بتاريخ 
حخم الجامعة، لخق ( لجامعة األزىخ، يختجون زيًا شخطيًا ومدمحيؽ بسدجسات وبحؾزتيؼ ىخاوات، بالجخؾل )الحخم الذ

واعتجوا عمى اثشيؽ مؽ الظمبة بعج أخحىؼ لغخفة مجاورة لمبؾابة الخئيدية باأليجي واليخاوات، بادعاء أنيؼ سيشغسؾن 
  جاز ف  الغخفة.نذاطًا طالبيًا، وتؼ اإلفخاج عشيسا بعج نرف ساعة مؽ االحت

مجيؾلؾن ثسان  عيارات نارية باتجاه مخكبة  أطمق وعشج الداعة الدابعة والشرف مداءً  9/9/2021بتاريخ  -
كانت  ،عامًا نؾع ىؾنجاي اكدشت لؾن ابيض واصابتيا بذكل مباشخ والذ الفاعمؾن بالفخار 45 ج( )ف.السؾاطؽ 

الذخطة حزخت . بذكؾ  لج  السباحث وتقجم صاحب السخكبة، السخكبة متؾقفة ف  الجامعة االمخيكية ف  جشيؽ
ىؾ ، صاحب السخكبة ومازالت إجخاءات التحقيق جارية لسعخفة الفاعل ،سعايشة السخكبة ومدخح الجخيسةل سكان الجخيؼلم

 السخشحيؽ لالنتخابات التذخيعية عؽ قائسة طفح الكيل. الجامعة أحجمؽ أمجيخ 
 رابعًا: الحق في التشقل والدفر

بتاريخ  أنوخانيؾنذ، أفادت فييا  مجيشةعامًا مؽ  63ا(،  )ن. السؾاطشة مؽ شكؾ   الييئة تمقت 9/9/2021 بتاريخ -
ؾزارة الجاخمية ف  رام هللا لتججيج جؾاز الدفخ الخاص بيا السشتيية صالحيتو لمدفخ الى لتقجمت بظمب  18/7/2021

  ه.ن السشجوب الخاص بالسكتب ف  رام هللا رفض تججيجأالسسمكة االردنية ولمعالج، وتؼ ابالغيا مؽ قبل مجيخ السكتب 
 أنو مفادىا غدة،بسجيشة  لذجاعيةا ح  عامًا مؽ 31ج(  )ب. السؾاطؽ شكؾ   الييئة تمقت 21/9/2021 بتاريخ -

ؾزارة الذؤون السجنية بغدة بعج استكسال السمف التجاري لتقجيؼ طمب لمحرؾل عمى لتؾجو  10/8/2021 وبتاريخ
راجع الذؤون السجنية ولكؽ لؼ يتؼ  24/8/2021ولؼ يتؼ استقبال طمبو. وبتاريخ  ،ترخيح لمدفخ عبخ معبخ ايخز
. وعميو تؾجو لمييئة بذكؾ  ضج وزارة وسفخ أصحابياوبالسقابل يتؼ استقبال طمبات استقبال الظمب دون أي أسباب، 

بجاء أسباب ودون وجؾد إالذؤون السجنية بدبب عجم قبؾل طمبو لمحرؾل عمى ترخيح لمدفخ عبخ معبخ ايخز دون 
 .أي رفض أمشى

تقجم  2017أيمؾل ف  شيخ  أنو غدة مفادىامجيشة ، مؽ ز( )أ، السؾاطؽ شكؾ   الييئة تمقت 23/9/2021 بتاريخ -
ن جؾاز الدفخ أ وبالغإصجار جؾاز سفخ بجل فاقج، ومؽ خالل السخاجعة تؼ إلجائخة الجؾازات بسجيشة رام هللا لبظمب 

صجار رفض إ بالغوإؾزارة الجاخمية وتؼ بسجيخ عام الذكاو  لتقجم بذكؾ   .مؽ الؾقائ مخفؾض مؽ قبل جياز األ
تقجم بظمب ججيج بعج انتياء  1/8/2021عميو انتغار صالحية جؾاز الدفخ السفقؾد، وبتاريخ ن ، وأمشياً أجؾاز سفخه 

خام بمؽ الؾقائ  مؽ قبل جياز األبالخفض بالغو إعبخ مكتب القجس لمدياحة والدفخ، تؼ  صالحية الجؾاز السفقؾد
 هللا.

 السحاكم قرارات تشفيذ خامدًا:
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فخاج عؽ والجه السحتجد ف  شخطة جشيؽ مشح ا( مؽ جشيؽ ومظالبتو جياز الذخطة اإل )ن.السؾاطؽ شكؾ   -
 30/8/2021فخاج الرادر عؽ محكسة صمح جشيؽ الرادر بتاريخ بتيسة شجار عام وتشفيح قخار اإل 24/8/2021

 لقاء كفالة عجلية.
لج   22/8/2021و والسحتجد مشح فخاج عشنابمذ ومظالبتو جياز األمؽ الؾقائ  اإلمؽ  ، ج()إالسؾاطؽ شكؾ   -

لقاء كفالة  31/8/2021فخاج الرادر عؽ محكسة صمح نابمذ بتاريخ مؽ الؾقائ  ف  نابمذ وتشفيح قخار اإلجياز األ
 عجلية.

لج   22/8/2021فخاج عشو والسحتجد مشح نابمذ ومظالبتو جياز األمؽ الؾقائ  اإلمؽ  ج(، )رالسؾاطؽ شكؾ   -
لقاء كفالة  31/8/2021فخاج الرادر عؽ محكسة صمح نابمذ بتاريخ شابمذ وتشفيح قخار اإلبمؽ الؾقائ  جياز األ
 عجلية.

 22/8/2021محتجد مشح  كؾنوفخاج عشو ح( مؽ نابمذ ومظالبتو جياز األمؽ الؾقائ  اإل )ع.السؾاطؽ شكؾ   -
لقاء  31/8/2021نابمذ بتاريخ فخاج الرادر عؽ محكسة صمح مؽ الؾقائ  ف  نابمذ وتشفيح قخار اإللج  جياز األ
 كفالة عجلية.

قمقيمية ومظالبتو جياز االستخبارات حق شقيقو ف  إخالء سبيمو أو تحؾيمة مجيشة ، ج( مؽ )عالسؾاطؽ شكؾ   -
 .11/9/2021لمقزاء السجن  كؾنو مؾاطؽ مجن  ومحتجد لج  االستخبارات العدكخية ف  قمقيمية مؽ تاريخ 

  
 انتهى

 


