التقرير الشهري حول
االنتهاكات الواقعة على حقوق اإلنسان والحريات
في فلسطين خالل شهر كانون ثاني من العام 2022
استتتتمرت اهنتهاكات الداةلية ةالل هذا الشتتتهر بوتيرة متفاوتة ،يبرز هذا التقرير أهم اهنتهاكات التي رصتتتدتها
الهيئة ،وقد ةلصت الهيئة من مجمل ما رصدته من انتهاكات إلى ما يلي:
اهنتهاك
حاهت الوفاة غير الطبيعية
شكاوى حول التعذيب وسوء المعاملة

المجموع
14
22

الضفة الغربية
12
9

قطاع غزة
2
13

26
4
4
1
2
1

22
0
3
1
2
1

4
4
1
0
0
0

انتهاك الحق في إجراءات قانونية سليمة
حرية الرأي والتعبير والتجمر السلمي
الحق في التنقل والسفر
التوقيف على ذمة المحافظ
االعتداء على الممتلكات العامة واألشخاص
عدم تنفيذ أو التأخير في تنفيذ األحكام

تفاصيل االنتهاكات
أوالً :انتهاكات الحق في الحياة والسالمة الشخصية
رصتتتتتتتدت الهيئة  14حالة وفاة ةالل الفترة التي يغطيها التقرير 12 .منها وقعت في الضتتتتتتتفة الغربية ،و 2في
قطاع غزة .توزعت كالتالي 7 ،حاهت وفاة نتيجة عدم اتةاذ احتياطات الستتتتتتتالمة العامة ،وقعت جميعها في
الضتتفة 3 .حاهت وفاة وقعت في ظروف غامضتتة ،منها حالة واحدة وقعت في القطاع وحالتان في الضتتفة3 .
حاهت وفاة وقعت في شتتتتتجارات عائلية ،حالتان منها في الضتتتتتفة ،وحالة واحدة في القطاع .وحالة وفاة واحدة
وقعت في أماكن اهحتجاز في الضفة الغربية.
توضيح لحاالت الوفاة
 .1حاالت الوفاة في ظروف غامضة
 بتاريخ  2022/1/2توفي المواطن (م .ب)  51عاما ً من مدينة طولكرم جراء إصتتابته بعيار ناري في الرأأثناء تواجده في غرفة نومه .حضتترت النيابة المدنية والنيابة العستتكرية وتم التحفظ على الجثمان وتحويله لمعهد
الطب الشرعي للوقوف على أسباب الوفاة.
 بتاريخ  2022/1/13توفي المواطن (ع .ه)  27عاما ً من مدينة الةليل ،وعثر عليه مةنوقا ً اثناء تواجده فيبيته .حضرت الشرطة للمكان وفتحت تحقيقا ً في الحادث .تم تحويل الجثة للطب العدلي للت شريح .ات ضح هحقا ً
من التحقيقات أن المواطن قتل ةنقا ً في منزله على يد شقيقه نتيجة وجود ةالف بينهما.
 بتاريخ  2022/1/27توفي الطفل (أ .ا)  14عاما ً من محافظة غزة ،جراء إصتتتتتابته بجرو ةطيرة ،وعثرعلى جثته شتتتتتمال شتتتتترق مةيم البريب (داةل مكب النفايات) .كان يستتتتتاعد والده في جمر الةردة (األمونيوم،
نحا  ،بالستتتتتتتتيك) من مكب نفايات بمنطقة جحر الديك حيث فقد أثره داةل المكب ،وتم العثور عليه مطمورا ً
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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

في المكب بعد عمليات بحث استتتمرت عدة ستتاعات .حضتترت الشتترطة إلى المكان وفتحت تحقيقا ً في الحادث،
وتم عرض جثمانه على دائرة الطب الشرعي بوزارة الصحة لمعرفة أسباب الوفاة.
 .2الوفاة نتيجة الشجارات العائلية والقتل الخطأ
 بتاريخ  2022/1/3توفي المواطن (ج .ق)  50عاما ً من محافظة ةانيون  ،ةالل تلقيه العالج في قستتتتتتتمالعناية المركزة ،وبتاريخ  ،2021/12/28كان أصتتيب بجرو ةطيرة ةالل شتتجار عائلي ،نتيجة ضتتربه من
قبل أحد المواطنين بعصتتتى ستتتميكة على الرأ  ،نقل على إثرها للعالج في مستتتتشتتتفى غزة األوروبي في قستتتم
العناية المركزة ،إلى أن أعلن عن وفاته (تجمر دموي على الدماغ) .فتحت الشتتتتتترطة والنيابة العامة تحقيقا ً في
الحادث وتم توقيف  5أشتتتةا  ،وعرض الجثمان على دائرة الطب الشتتترعي بوزارة الصتتتحة لمعرفة أستتتباب
الوفاة.
ً
 بتتاريخ  2022/1/19عثر جهتاز األمن الوقتائي على جثتة الفتى (إ .ن)  15عااماا ملقى داةتل بئر زراعيبالقرب من مدينة جنين مفارقا ً الحياة ،نقلت الجثة للتشتتتتتريح وحضتتتتترت قوة أمنية ووكيل النيابة وفتح تحقيقا ً في
الحادث ،ومن ةالل التحقيقات أعلن عن القبض على متهم بجريمة القتل .يشتتتار الى ان المغدور اةتفى أثره منذ
حوالي أربعة أيام قبل العثور عليه وعلى إثر اإلعالن عن معرفة المتهم بجريمة القتل قامت مجموعة من الشبان
بحرق منزل عائلة المتهم بالقتل وإغالق الطريق العام الواصل بين جنين وبلدة برقين وذلك لعدة ساعات.
 بتاريخ  2022/1/29توفي المواطن (أ .أ)  35عاما ً من مدينة نابلس جراء إصتتتتتتتابته بجرو ةطيرة نتيجةعيارات نارية أطلقها مجهولون ةالل تواجده في بلدة الستتتتتتتيلة الحارثية بمحافظة جنين .حضتتتتتتترت قوة أمنية
مشتركة لمكان الحادث وفتح تحقيق ،وتم نقلت الجثة للتشريح لمعرفة سبب وظروف الجريمة وتحديد الفاعل.
 .3الوفاة نتيجة عدم اتخاذ احتياطات السالمة العامة
 بتاريخ  2022/1/7توفي الطفل (ف .ا)  14عاما ً من بلدة العيزرية جراء إصتتتتابته بجرو ةطيرة ،نتيجة انهيارصتتتتتةري عليه أ ثناء رعيه لألغنام بأحد المناطق الجبلية في بلدة العيزرية .باشتتتتترت النيابة العامة إجراءات التحقيق
فيما باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري في مالبسات وفاة الطفل.
 بتاريخ  2022/1/9توفي الطفل (ع .غ)  3سنوات ونصف السنة من بلدة العيزرية ،بعد سقوطه في حفرة قريبةمن منزل العائلة .حضتترت الشتترطة للمكان وفتحت تحقيقا ً في الحادث وتبين عدم وجود شتتبهة جنائية ،تم تستتليم جثة
المتوفي لذويه بقرار من وكيل النيابة.
ً
ً
 بتاريخ  2022/1/18توفي (ع .ص)  69عاما وزوجته (ع .ن) 61عاما من مةيم الجلزون بمحافظة رام هللاوالبيرة .جراء اةتناقهما من مدفأة غاز داةل منزلهما في مةيم الجلزون ،جرى نقلهما لمجمر فلستتتتتتتطين الطبي.
حضرت الشرطة للمكان وفتحت تحقيقا ً في الحادث وبا شرت النيابة أي ضاً ،التحقيق في الحادث ،وحسب المعلومات
والتحريات المتوفرة ه يوجد شبهات جنائية.
ً
 بتاريخ  2022/1/21توفي المواطن (إ .ا)  27عاما من بلدة بني نعيم بمحافظة الةليل ،واصتتتتتيبت زوجته وابنتهباهةتناق نتيجة تستتتتترب غاز بويلر تستتتتتةين الماء وفق التحقيقات .حضتتتتترت الشتتتتترطة للمكان ،وتبين من تحقيقات
الشرطة والنيابة العامة عدم وجود شبهة جنائية.
 بتاريخ  2022/1/26توفي المواطن (ز .ه)  25عاما ً وشاااااااقيقته (ز .ه) البالغة من العمر  12عاما ً من بلدةالظاهرية بمحافظة الةليل ،جراء إصتتتتتابتهما بحروق شتتتتتديدة ،بعد اشتتتتتتعال النيران في منزلهما نتيجة تستتتتترب غاز
المدفأة .حضرت الشرطة للمكان وفتحت تحقيقا ً في الحادث وه وجود لشبهة جنائية.
 .4الوفاة داخل مراكز االحتجاز والتوقيف
 بتاريخ  2022/1/8توفي النزيل (ن .ز)  56عاما ً من مدينة الةليل في مستتتتتتتشتتتتتتفى الةليل الحكومي في نظارةالقلعة حيث مان موقوفا ً لعدم دفر دين ،ووفق إفادة األطباء فإن الوفاة ناتجة عن تعرضتتته لجلطة قلبية ،رفض شتتتقيق
المواطن تشريح جثة شقيقه.
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 .5التعذيب أثناء التوقيف – المعاملة القاساااية والمهينة .تلقت الهيئة ةالل الفترة التي يغطيها التقرير  22شاااكو
تتعلق بالتعذيب وستتوء المعاملة 9 ،منها في الضتتفة الغربية ،ستتجلت  4منها بحق جهاز الشتترطة و 3شتتكاوى بحق
جهاز األمن الوقائي وشاااااااكو واحدة بحق جهاز المةابرات العامة ،وشاااااااكو واحدة بحق جهاز اهستتتتتتتتةبارات
العستتتتكرية .أما في قطاع غزة فقد تلقت الهيئة  13شتتتتكوى حول التعذيب ستتتتجلت ( )12منها بحق جهاز الشتتتترطة
وشكوى واحدة بحق جهاز األمن الداةلي.
ثانياً :انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة :ويشتتمل هذا الحق اهعتقال التعستتفي واهعتقال على ةلفية ستتياستتية
والتوقيف على ذمة المحافظين.
االحتجاز التعسااافي وألساااباب ساااياساااية .تلقت الهيئة ةالل الفترة التي يغطيها التقرير في الضتتتفة الغربية 22
شااكو تركزت حول عدم صتتحة إجراءات التوقيف ،كون توقيف المشتتتكين كان إما ألستتباب ستتياستتية أو توقيفا ً
تعسفياً .أما في قطاع غزة فقد تلقت الهيئة ةالل ذات الشهر  4شكاو حول اهنتهاك المذكور.
التوقيف على ذمة المحافظ
مالحظات
الجهة الموقوف على ذمتها تتتتتتتتتتتاريتتتتتتتتتتخ
الرقم اهسم
التوقيف
( 1خ.

)

محافظ قلقيلية

2022/1/9

مطالبة المواطن محافظ قلقيلية بحقه في اهفراج
الفوري عنه لعدم قانونية استتتتتتتتمرار حجزه على
ذمته ،علما ً أنه محتجز في مةابرات قلقيلية من
تاريخ 2022/1/9

ثالثاً :االعتداء على حرية الرأي والتعبير والصحافة
 بتاريخ  2022/1/6استتتدعى جهاز األمن الداةلي في شتتمال قطاع غزة المواطن الصتتحفي (ت .أ)  40عاما ً(أمين ستتتتر المكتب الحركي للصتتتتحفيين بحركة فتح إقليم شتتتتمال غزة) للتحقيق معه حول مشتتتتاركته في حملة
إعالمية لتوفير طبيب أمراض جلدية وأجهزة أشتتتعة ورستتتم قلب لعيادة الشتتتيماء الصتتتحية في بيت ههيا ،والتي
تةدم نحو  6000مواطن ،وتةلو من طبيب جلدية وأجهزة أشعة ورسم قلب منذ نحو  6أشهر ،كما تم التحقيق
معه حول عمله ال صحفي والتنظيمي بحركة فتح ،وأتهم بالتحريض على الحكومة في غزة .وبقي محتجزا حتى
الستتتاعة  14:30من مستتتاء اليوم نفستتته ثم أفرج عنه .وطلب منه المحقق التوقف عن الكتابة بموضتتتوع عيادة
الشيماء.
 بتاريخ  2022/1/9توجه المواطن (ع .أ)  52عاما ً أمين ستتتتتتتر منطقة بحركة فتح شتتتتتتتمال قطاع غزة لمقرجهاز األمن الداةلي بمحافظة شتتتتتتتمال قطاع غزة بعد استتتتتتتتدعائه من قبل الجهاز ،تم التحقيق معه حول احياء
ذكرى اهنطالقة ومن هو الشتتتتتتتة المكلف بتعميم األمر على الجماهير وكيف تم التحرك لمنطقة الستتتتتتتاحة
بمحافظة غزة ،واستمر التحقيق معه حتى الساعة  2:30مسا ًء قبل السما له بالمغادرة .واستدعى جهاز األمن
الداةلي في محافظة شمال قطاع غزة ما يقارب من  8اشةا من أعضاء حركة فتح في المحافظة والتحقيق
معهم على ذات الموضوع ولم يتم احتجازهم.
 بتتتاريخ  2022/1/9تلقى المواطن ( م .ب)  36عتتام تا ً من متتدينتتة دير البلح ،متتدير برامب غزة بتتالجمعيتتةاأللمانية لتعليم الكبار ومقر الفرع في غزة ،اتصتتتتتتتاهً من أحد عناصتتتتتتتر األمن الداةلي بدير البلح ،وقد عرف
بنفستتتتتتته انه من العالقات العامة باألمن الداةلي ،وطلب منه التوجه بتاريخ  2022/1/10لمقر األمن الداةلي
وتوجه المواطن بموجب اهستتتتدعاء ،رغم اةباره بأنه يتلقى العزاء بوفاة والده ،اه انه تم رفض تأجيل المقابلة
وطلب منه الحضتتتور ألمر مهم ،ومكث في مكتب التحقيق نحو ستتتاعة ،ثم قاموا بتأجيل اللقاء (بستتتبب ظروف
وفاة والده) لتاريخ  2022/1/18وفي التاريخ المحدد توجه الستتاعة  8:30صتتباحا ً توجه لمقر األمن الداةلي،
وفور وصتتوله قام أحد عناصتتر الجهاز بأةذ مقتنياته الشتتةصتتية (جواله محفظته مفاتيح ستتيارته) ،وإلباستته
نظارة ستتتتتتتوداء اللون ه يمكن الرؤيا من ةاللها ،تم رفعها أثناء التحقيق ،حيث تم التحقيق بأنه يحرض ضتتتتتتتد
المقاومة على مواقر التواصتتتل اهجتماعي ،وتحريض ستتتلطة رام هللا على غزة ،والدعوة إلى العلمانية ،وحول
من يقوم بتستتهيل ستتفره عبر معبر ايرز ومعبر رفح ،وحول كتاباته على صتتفحات التواصتتل اهجتماعي التي
3

تنتقد الوضتتتتتتتر العام داةل قطاع غزة .أفاد المواطن أنه وبصتتتتتتتيغة اهتهام وجه له المحقق ستتتتتتتؤاهً إن كانت
المةابرات اإلستترائيلية تطلب منه الكتابة في عناوين محددة ،أفاد المواطن أن المحقق قام بفتح جواله وتفتيشتته،
والدةول لحساباته على الفيسبوك والوات أب واإليميل ،رغم اعتراضه وأةباره بأنه انتهاك للةصوصية دون
مسوغ قانوني ،وبعد انتهاء التحقيق تم إةالء سبيله دون توجيه تهمة إليه.
 بتاريخ  2022/1/11استوقف جهاز األمن الداةلي على معبر رفح البري المواطن الصحفي (أ .ا)  36عاممن محافظة وسط قطاع غزة ةالل عودته من رحلة عالج في األردن على ةلفية إصابة سابقة له ةالل عدوان
 ،2014تم مصادرة عدد  3جواهت وطلب منه التوجه لمقر جهاز األمن الداةلي في دير البلح ،والتحقيق معه
حول مقابلته لعدد من األشةا في مصر.
رابعاً :االعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة
 بتتتاريخ  2022/1/22أحرق مجهولون ستتتتتتتيتتارة تعود ملكيتهتتا لرئي بلتتديتتة جنين (ف .ا) ،فتح تحقيق فيالحادث ،كما علق موظفو البلدية الدوام يوما ً واحدا ً استنكارا لما حدث والمطالبة بكشف الفاعلين.
 بتاريخ  2022/1/15ليال أطلق مجهولون عيارات نارية تجاه مركز شتتتتتتترطة اليامون بمحافظة جنين وهذوابالفرار ،ولم يصتتتتتدر أي بيان رستتتتتمي حتى كتابة هذا التقرير ستتتتتوى بيان أقيم حركة فتح باليامون والذي أدان
الفعل.
خامساً :الحق في التنقل والسفر
ً
 بتاريخ  2022/1/2تلقت الهيئة شتتتتتتتكوى المواطن (أ .ن)  49عاما من محافظة رفح مفادها أنه منذ شتتتتتتتهر 2018/7تقدم بطلب لوزارة الداةلية برام هللا هستتتتصتتتدار جواز ستتتفر ،وتم ابالغه برفض تجديد الجواز دون
معرفة األسباب.
ً
 بتتتاريخ  2022/1/9تلقتتت الهيئتتة شتتتتتتتكوى المواطن (م .م)  65عتتام تا من دير البلح مفتتادهتتا أنتته بتتتاريخ 2019/5/20تقدم بطلب لوزارة الداةلية في رام هللا لتجديد جواز السفر الةا به ،تم ابالغه برفض تجديده
دون معرفة األسباب ،وراجر المواطن أكثر من مرة دون جدوى.
ً
 بتاريخ  2022/1/18تلقت الهيئة شكوى المواطن (خ .ا)  41عاما من محافظة و سط قطاع غزة مفادها أنهبتاريخ  2022/1/16وةالل توجهه مر زوجته للعالج في مستشفيات الضفة عبر حاجز بيت حانون ،تم منعه
من قبل حاجز  4/4التابر لجهاز األمن الداةلي دون ابداء أسباب ،ودون وجود قرار قضائي بالمنر من السفر،
وتحت مبرر ةوفا على سالمة المواطن من قبل اهحتالل اإلسرائيلي تم المنر.
 بتاريخ  2022/1/26تلقت الهيئة شتتتكوى المواطن (  .ا)  24عاما ً من محافظة غزة مفادها أنه في شتتتهر 2019/3تقدم بطلب لوزارة الداةلية برام هللا لتجديد جواز ستتتتتتفره ،تم ابالغه برفض تجديده ألستتتتتتباب أمنية،
علما ً انه يحتاج الجواز ألسباب تتعلق بحاجته للعالج.
سادساً :انتهاك عدم تنفيذ قرارات المحاكم
 تلقت الهيئة شتتتتتتكوى المواطن (  .ب) عن والده وأعمامه ،متهمون ،بتستتتتتتريب أرض في الةليل وهم جميعاموقوفين لدى جهاز المةبرات في الةليل ،ورغم صدور عدة قرارات عن المحكمة المةتصة ةالل ذات الشهر
غير أنه لم يتم تنفيذ القرار للمرة الثانية وتم المراسلة في تلك الشكوى مرتين.
انتهى
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