التقرير الشهري حول
االنتهاكات الواقعة على حقوق اإلنسان والحريات
في فلسطين خالل شهر كانون أول من العام 2021
استتتتتتمرت اكنتهاكات الداخلية خالل هذا الشتتتتتهر بوتيرة متفاوتة ،يبرز هذا التقرير أهم اكنتهاكات التي رصتتتتتدتها
الهيئة ،وقد خلصت الهيئة من مجمل ما رصدته من انتهاكات إلى ما يلي:
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االعتداء على الممتلكات العامة واألشخاص
عدم تنفيذ أو التأخير في تنفيذ األحكام

تفاصيل االنتهاكات
أوالً :انتهاكات الحق في الحياة والسالمة الشخصية
رصدت الهيئة  14حالة وفاة خالل شهر كانون أول من العام  .2021منها 12وقعت في الضفة الغربية ،و 2في
قطاع غزة .توزعت كالتالي 4 ،حاكت وفاة وقعت نتيجة عدم اتخاذ احتياطات السالمة العامة وقعت جميعها في
الضفة 4 .حاكت وفاة وقعت في ظروف غامضة ،حالة واحدة منها وقعت في القطاع و 3حاكت في الضفة 6
حاكت وفاة وقعت في شجارات عائلية وقعت  5منها في الضفة الغربية وحالة واحدة وقعت في القطاع.
توضيح لحاالت الوفاة
 .1حاالت الوفاة في ظروف غامضة
 بتاريخ  2021/12/4وصلت الطفلة (ح .ا) سنة وسبعة شهور من مدينة الخليل جثة هامدة إلى المستشفىالحكومي في المدينة ،وقد تم نقلها للطب الشرعي ،وقد كلفت النيابة العامة والمباحث العامة التحري في ظروف
الوفاة.
 وبتاريخ  2021/12/5توفيت الطفلة (أ .أ)  10سنوات من مدينة الخليل بعد ان وصلت مستشفى الخليلالحكومي في حالة نزاع بتاريخ  ،2021/12/4حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقا ً في الحادث.
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* أعضاء المكتب التنفيذي
الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان "ديوان المظالم" هي المؤسسة الوطنية الدستورية لحقوق اإلنسان التي تم تشكيلها
بموجب قرار رئاسي رقم ( )59عام  ،1994والمادة ( )31من القانون األساسي المعدل للعام 2003

 بتاريخ  2021/12/16توفي المواطن (د .ا) من قطاع غزة نتيجة اكختناق شنقا ً ،الذي وصل إلى مجمع الشفاءالطبي جثة هامدة متيبسة ،وتم تحويل الجثمان للطب الشرعي .وتبين وجود أخدود متكدم على كامل العنق وعلى
مستوي تفاحة آدم .حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت النيابة العامة تحقيقا ً في الحادث.
 بتاريخ  2021/12/16وصلت المواطنة (غ .ج)  18عاما َ من بلدة الرماضين جنوب الخليل إلى مستشفى دوراجثة هامدة .وفتحت النيابة العامة والشرطة تحقيقا ً بالحادث لوجود شبهة جنائية وراء وفاتها.
 .2الوفاة نتيجة الشجارات العائلية والقتل الخطأ
 بتاريخ  2021/12/4توفي المواطن (م .خ)  21عاما ً من محافظة جنين جراء إصابته بجروح خطيرة نتيجةطعنه بآلة حادة .ووفقا ً لمعلومات الهيئة فإنه وقع شجار بين مجموعة من طالب في الجامعة العربية األمريكية
بمدينة جنين واستخدم به أدوات حادة مما لمقتل الشاب المذكور ،وقد القت األجهزة األمنية القبض على عدد من
المشتبه بهم بجريمة القتل وحضرت النيابة العامة وجهاز الشرطة إلى مسرح الجريمة وفتحت تحقيقا ً في الحادث
كما تم نقل الجثة للتشريح ومازالت إجراءات التحقيق جارية لمعرفة سبب وظروف الجريمة وتحديد القاتل.
 بتاريخ  2021/12/6توفي المواطن (ت .ح)  51عاما ً من بلدة قباطية بمحافظة جنين جراء إصابته بجروحخطيرة إثر شجار عائلي في بلدة قباطية ،ومازالت إجراءات التحقيق جارية لمعرفة الفاعل وظروف ارتكاب
الجريمة.
 بتاريخ  2021/12/13توفي المواطن (ح .ذ)  31عاما ً من بلدة زعترة شرق بيت لحم جراء اصابته بجروحخطيرة نتيجة تعرضه للدهس بواسطة سيارة خالل وقوع شجار في البلدة ،كما أصيب في الشجار شقيقه بعيار
ناري ،حيث تم توقيف  3أشخاص متهمين على ذمة القضاء العسكري كونهم عسكريين ،باشرت النيابة العامة
العسكرية والمدنية التحقيق في الحادثة وتم إحالة الجثة إلى الطب الشرعي للتشريح والوقوف على أسباب الوفاة.
 بتاريخ  2021/12/14توفي المواطن (م .ا)  26عاما ً من مدينة رفح جراء إصابته بجروح خطيرة نتيجةاصابته بآلة حادة وطعنه في الصدر خالل شجار عائلي ،تم نقله لمستشفى أبو يوسف النجار برفح ،إك أنه وصل
جثة هامدة .حضرت الشرطة للمكان ،وتم توقيف المتهم وتحويله للجهات المختصة كستكمال التحقيق معه.
 بتاريخ  2021/12/21توفي المواطن (أ .أ)  24عاما ً من مخيم عقبة جبر بمحافظة أريحا جراء اصابته بجروحخطيرة نتيجة انقالب السيارة التي كان يستقلها ،ووفقا ً لمعلومات الهيئة فقد توفي المواطن المذكور وحسب افادة
ذويه ،بعد اصابته بتاريخ  2021/12/13الساعة العاشرة والنصف ليالً ،عندما كان يقود سيارته الخاصة من
نوع مازدا ،وبرفقته ثالثة من أصدقائه ،في الشارع العام بمدينة أريحا ،وكانوا ضمن مجموعة من السيارات
والمواطنين كستقبال أحد األسرى المحررين من سجون اكحتالل ،وأثناء ذلك بدأ أفراد من جهاز األمن الوقائي
بضرب سيارة المواطن بالهراوات ،فحاول الهرب منهم لتصطدم السيارة بألواح خشبية وحديدية في نهاية الشارع.
 بتاريخ  2021/12/23توفي المواطن (ع .ا) 20عاما ً من مدينة نابلس جراء إصابته بجروح خطيرة نتيجةعيار ناري بالرقبة أطلقه مجهولون .ووفقا ً لمعلومات الهيئة فقد توفي المواطن أثناء تواجده أمام مقهى في منطقة
األكاديمية مقابل حرم جامعة النجاح الوطنية ،تم نقله للمستشفى العربي التخصصي حيث أعلنت وفاته .حضرت
الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقا ً في الحادث ،وتم توقيف أحد المشتبه يهم على ذمة التحقيق.
 .3الوفاة نتيجة عدم اتخاذ احتياطات السالمة العامة
 بتاريخ  2021/12/6توفي المواطن (ص .ك)  31عاما ً من بلدة سعير بمحافظة الخليل جراء اصابته بجروحخطيرة نتيجة سقوطه من علو في مكان عمله في إحدى ورش البناء في مدينة القدس .تم نقله لمستشفى هداسا
وهناك فارق الحياة ،وتم بعد ذلك تسليم الجثمان للعائلة ودفنه.
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 بتاريخ  2021/12/8توفي المواطن (أ .م)  42عاما ً من بلدة حلحول بمحافظة الخليل جراء إصابته بجروحخطيرة نتيجة حادث عمل ،وسقوط مصعد كهربائي عليه أثناء إجراء صيانة له في بلدة بيت حنينا في القدس بسبب
خلل كهربائي ،مما أدى إلى سحقه تحته .ك يوجد شبهة جنائية وجرى دفنه في اليوم التالي.
 بتاريخ  2021/12/12توفي الطفل (م .ج) عامان من بلدة سعير بمحافظة الخليل ،جراء إصابته بحروق شديدةنتيجة اشتعال مدفأة في منزل العائلة ،وأصيب في الحريق شقيقه األكبر ووالده .حضرت الشرطة إلى المكان
وفتحت تحقيقا ً في الحادث ،وك يوجد شبهة جنائية.
 بتاريخ  2021/12/29توفي المواطن (ع .د)  16عاما ً من قرية بيت دقو بمحافظة رام هللا والبيرة جراءإصابته بجروح خطيرة نتيجة اصابته بصعقة كهربائية وسقوطه من علو .حضرت الشرطة للمكان وفتحت تحقيقا ً
في الحادث وتم عمل كشف ومعاينه وسماع أقوال بعض الشهود وجاري احضار باقي الشهود من أجل احالة
الملف للنيابة.
 .4أحكام اإلعدام
ً
بتاريخ  2021/12/1أصدرت هيئة القضاء العسكري بغزة (المحكمة الدائمة) محكمة أول درجة حكما باإلعدام
رميا ً بالرصاص حتى الموت بحق المواطن (س .س)  43عاما ً سكان مدينة رفح ،بتهمة اغتصاب ابنه شقيقه
الطفلة (س .س) في رفح بتاريخ  2021/11/8وحيازة مواد مخدرة.
 بتاريخ  2021/12/5أيدت هيئه القضاء العسكري بغزة (محكمة اكستئناف) محكمة ثاني درجة علما أنه بتاريخ 2020/2/25أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة (محكمة أول درجة) الحكم باإلعدام شنقا ً ضد (م .ز)  34عاما ً
نزيل في مركز إصالح وتأهيل غزة الكتيبة.
 .5التعذيب أثناء التوقيف – المعاملة القاسيييييييية والمهينة .تلقت الهيئة خالل الفترة التي يغطيها التقرير 19
شكوى تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة 13 ،منها في الضفة الغربية سجلت  5منها ضد جهاز الشرطة وشكوى
واحدة ضتتتتد جهاز األمن الوقائي و 6ضتتتتد جهاز المخابرات العامة ،وشتتتتكوى واحدة ضتتتتد جهاز اكستتتتتخبارات
العستتتتكرية .أما في قطاع غزة فقد تلقت الهيئة  6شتتتتكاوى حول التعذيب ،ستتتتجلت منها  5ضتتتتد جهاز الشتتتترطة
وشتتتكوى واحدة ضتتتد جهاز األمن الداخلي .وقد استتتتخدمت وستتتائل متعددة في تعذيب المشتتتتكين وفقا ً للشتتتكاوى
المقدمة ،فقد استتتخدمت وستتيلة الشتتبح والضتترب بواستتطة األيدي واألرجل ،واستتتخدام العصتتي ،إلى جانب الشتتتم
والتحقير.
ثانياً :انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة :ويشتتتتتتتمل هذا الحق اكعتقال التعستتتتتتتفي واكعتقال على خلفية
سياسية والتوقيف على ذمة المحافظين.
االحتجاز التعسفي وألسباب سياسية ،تلقت الهيئة خالل الفترة التي يغطيها التقرير في الضفة الغربية  19شكوى
تركزت حول عدم صحة إجراءات التوقيف ،كون توقيف المشتكين كان إما ألسباب سياسية أو توقيفا ً تعسفياً .أما
في قطاع غزة فقد تلقت الهيئة خالل ذات الشهر  2شكوى حول اكنتهاك المذكور.
التوقيف على ذمة المحافظ
الرقم
1

االسم

الجهة الموقوف على
ذمتها

تاريخ التوقيف

(م .ف)

محافظ قلقيلية

2021/12/26

مالحظات
مطالبة المواطن بحقه في االفراج الفوري عنه لعدم قانونية
استمرار حجزه على ذمة المحافظ ،وهو لدى جهاز المخابرات
العامة من تاريخ .2021/11/26

3

2

(خ .د)

محافظ طوباس

2021/12/3

مطالبة المواطن عطوفة محافظ محافظة طوباس باإلفراج عنه
كونه محتجز بشكل تعسفي ومخالف للنظام والقانون منذ
 2021/12/3لدى نظارة الشرطة

3

(غ .ق)

محافظ قلقيلية

2021/12/19

مطالبة المواطن محافظة قلقيلية بحقه في االفراج الفوري عنه
لعدم قانونية استمرار حجزه على ذمة المحافظ ،علما ً أنه محتجز
في نظارة شرطة قلقيلية من تاريخ .2021/12/19

4

(ب .ز)

محافظ قلقيلية

2021/12/21

مطالبة المواطن محافظ قلقيلية بحقه في االفراج الفوري عنه
لعدم قانونية استمرار حجزه بشكل غير قانوني ،علما ً انه محتجز
في نظارة شرطة قلقيلية من تاريخ .2021/12/21

5

(ع .أ)

محافظ قلقيلية

2021/12/20

مطالبة المواطن محافظ قلقيلية بحقه في االفراج الفوري عنه
لعدم قانونية استمرار حجزه ،علما ً أنه محتجز في نظارة شرطة
قلقيلية من تاريخ .2021/12/20

ثالثاً :االعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة
 وفقا لرئيس مجلس قروي سيريس أحمد أبو جبل وشهود عيان فانه وبتاريخ  2021/12/15ليالً أطلقمجهولون زجاجات حارقة باتجاه مبنى المجلس بعد إعالن نتائج انتخابات المجلس القروي ،ما أدى إلى الحاق
الضرر المباشر داخل المجلس ،وقد فتح تحقيق في الحادث ومازالت إجراءات التحقيق جارية لمعرفة الفاعل.
 وفقا لبيان جهاز الشرطة وشهود عيان فانه وبتاريخ  ،2021/12/7أطلقت مجموعة من المسلحين المجهولينأعيرة نارية بشكل مباشر باتجاه محالت ومكتب تكسي تعود لعائلة الحنايشة من بلدة قباطية بمحافظة جنين.
رابعاً :الحق في التنقل والسفر
ً
 بتاريخ  2021/12/1تلقت الهيئة شكوى من المواطنة (هـ .م)  32عاما من ذوات اإلعاقة سكان غزة ،مفادهاأنه بتاريخ  2021/2/8تقدمت بطلب لوزارة الداخلية في رام هللا كستصدار جواز سفر وتم ابالغها برفض اصدار
الجواز ،علما ً انها تحتاجه للعالج في الخارج.
 المواطن (ي .ن)  31عاما ً من شمال جباليا تقدم بشكوى للهيئة أفاد بأنه وفي تاريخ  2021/12/2وفي حواليالساعة العاشرة ،واثناء تواجده في الباص للسفر إلى تركيا تم إنزاله من الباص من قبل جهاز األمن الداخلي للحقيق
معه من هدف السفر لتركيا ،وتم إخالء سبيله ،والسماح له بالسفر بصعود باص آخر ثم صعد عنصر آخر عرف
عن نفسه أنه من المباحث العامة وطلب منه النزول من الباص ،وبعدها تم اقتياده لغرفة التحقيق وإبالغه أنه تم
منعه من السفر كشتراكه في حراك بدنا نعيش.
 بتاريخ  2021/12/29تلقت الهيئة شكوى المواطن (س .ن)  34عاما ً من غزة مفادها أنه بتاريخ 2019/3/18تقدم بطلب لوزارة الداخلية في رام هللا للحصول على جواز السفر الخاص به للسفر لمصر للعالج ،تم ابالغه من
قبل مدير مكتب الخدمات المكلف بمتابعة اصدار الجواز ان المندوب في رام هللا أبلغه رفض تجديد جوازه ألسباب
أمنية.
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خامسا ً :انتهاك عدم تنفيذ قرارات المحاكم
بتاريخ  2021/12/1أصدرت محكمة النقض قرارا ً باإلفراج عن المواطن (م .ا) المحتجز منذ تاريخ 2021/10/10
على خلفية شجار عائلي ،إك أن وزارة الداخلية في قطاع غزة رفضت تنفيذ الحكم استنادا ً لمعلومات تشير بوجود خطر
على سالمته.
 بتاريخ  2021/12/1أصدرت محكمة النقض قرارا ً باإلفراج عن المواطن (ي .ا) المحتجز منذ تاريخ 2021/10/10على خلفية شجار عائلي ،إك أن وزارة الداخلية في قطاع غزة رفضت تنفيذ الحكم استنادا ً
لمعلومات تشير بوجود خطر على سالمته.
انتهى
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