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 التقرير الشهري حول
 االنتهاكات الواقعة على حقوق اإلنسان والحريات

 2022من العام تموز في فلسطين خالل شهر 
  . 2022المستقلة خالل تموز  هذا التقرير أهم االنتهاكات التي رصدتها الهيئةيتناول 

 
 تفاصيل االنتهاكات

 أواًل: انتهاكات الحق في الحياة والسالمة الشخصية
في  حاالت 8ومنها وقعت في الضفة الغربية،  10 الفترة التي يغطيها التقريرخالل  وفاة ةحال 18رصدت الهيئة 

منها  واحدة، حالة وفاة وقعت نتيجة عدم اتخاذ احتياطات السالمة العامة تحاال 4 كاآلتي، توزعتقطاع غزة. 
في  وحالتان ،قطاعالمنها في  4حاالت وفاة وقعت في ظروف غامضة،  6حاالت في الضفة.  3وقطاع الفي 

 ع.قطاالحاالت في  3ومنها في الضفة  5 ة،حاالت وفاة وقعت في شجارات عائلي 8الضفة. 
 توضيح لحاالت الوفاة

 . حاالت الوفاة في ظروف غامضة1

 قطاع غزة الضفة الغربية المجموع االنتهاك
 8 10 18 حاالت الوفاة غير الطبيعية

 6 10 16 شكاوى حول التعذيب وسوء المعاملة
 7 11 18 انتهاك الحق في إجراءات قانونية سليمة

 4 2 6 حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي
 0 4 4 الحق في التنقل والسفر

 1 0 1 أحكام اإلعدام
 0 4 4 التوقيف على ذمة المحافظ

 0 1 1 االعتداء على الممتلكات العامة واألشخاص
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مشنوقًا على سطح منزله، وعثر عليه من محافظة غزة،  عاماً  22ص(  )أ. توفي المواطن 6/7/2022بتاريخ  -
الطب الشرعي وبحسب تقرير وفتحت تحقيقًا في الحادث، ، مكان وعاينت الجثةللوصلت الشرطة والنيابة العامة 

 تبين أنه حالة انتحار وال توجد شبهه جنائية. 
من محافظة غزة جراء إصابته بجروح خطيرة نتيجة عامًا  36أ(  )م.المواطن  توفي 12/7/2022بتاريخ  -

أقدم على سكب مادة حارقة قابلة لالشتعال )البنزين( ، عندما 7/7/2022مضاعفات حروق تعرض لها بتاريخ 
 فقد أقدم المذكور على فعلته تواجده بالقرب من بنك فلسطين فرع النصر. ووفقًا لمعلومات الهيئة، على جسده أثناء

 .الفقيرة ضمن األسرشيكل من وزارة التنمية االجتماعية  400له بقيمة  نقديةنتيجة عدم صرف مخصصات 
من مخيم البريج بعد طعنها في بطنها بواسطة سكين  عاماً  33 ا( )ن.توفيت المواطنة  21/7/2022بتاريخ  -
(، تم عرض الجثة على الطب الشرعي، وفتحت 12ثناء وجودها في منزلها الكائن شرق مخيم البريج )بلوك أ

  في الحادث وما زالت التحقيقات جارية. تحقيقاً  المباحث والنيابة العامة
مادة  بعد يوم واحد فقط من سكبه من محافظة غزة، عاماً  25 أ( )ح.المواطن  توفي 23/7/2022بتاريخ  -

الجيران، وقد تم و من قبل والدته  إطفاء الناروتم ، داخل منزله في منطقة الشاطئواشعال النار على جسده  البنزين
 االنتحار.شبهة جنائية والوفاة ناتجة عن فعل وجود لووفقًا لتحقيقات النيابة العامة فال  ،مجمع الشفاء الطبيلنقله 

مشنوقًا في أحد غرف منزله في ، وعثر عليه من مدينة نابلس ع( )ع.توفي المواطن  25/7/2022بتاريخ  -
جريت التحقيقات الالزمة وتبين أن أمكان، وتحفظت على الجثمان و للحضرت الشرطة والنيابة العامة  المدينة.

 االنتحار. ةنتيجالوفاة 
الخليل نتيجة اقدامه على  بمحافظةمن بلدة الظاهرية  عاماً  37 ا( )ف.المواطن توفي  30/6/2022بتاريخ  -

 االنتحار شنقًا عن طريق تعليق نفسه بحبل، وتم فتح تحقيق في الحادثة وال تزال التحقيقات جارية.
 
 . الوفاة نتيجة الشجارات العائلية والقتل الخطأ2
من قطاع غزة متأثرًا بإصابته بطلق ناري في الوجه من الجهة  ع( )م.توفي المواطن  9/7/2022بتاريخ  -

استعمال األسلحة البيضاء وإطالق  تخللهفقد وقع شجار عائلي في اليوم السابق، اليسرى واستقراره في العنق، 
التحقيق بالحادث وتم عرض الجثة  اباشرتو النيابة العامة والشرطة  تحضر  .النار بواسطة مسدس وكالشنكوف

 الطب الشرعي وما زالت التحقيقات جارية. على 
من بلدة عجة بمحافظة جنين. ووفقًا لمعلومات المتوفرة  عاماً  46ع(  )ع.توفي المواطن  12/7/2022بتاريخ  -

لدى الهيئة، فقد توفي المواطن في شجار عائلي، حيث وصل بالغ لجهاز شرطة جنين يفيد بوجود جثة داخل بلدة 
تشريح و عجة قضاء مدينة جنين وبعد التحقيقات األولية تم القبض على ابنه واشقائه وشقيقاته ووالدتهم بتهمة القتل 

 (.الجثة وفتح تحقيق في الحادث لمعرفة أسباب وظروف ارتكاب الجريمة ومازالت التحقيقات مستمرة
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عليه  أطلقمن جنين. بعد اصابته برصاص في جسده  عاماً  45ج(  )ي.توفي المواطن  14/7/2022بتاريخ  -
ت التحقيقات مستمرة الحقا عن وفاته ومازال أعلنل مجهولين وقد نقل الى مستشفى جنين للعالج حيث بمن ق

 .الحادثةلمعرفة القاتل وظروف 
من جباليا. جراء اصابتهما أعوام  9 د( )ي.، والطفلة عاماً  46 د( )ع. توفي المواطن 14/7/2022بتاريخ  -

من سكان الحي باألعيرة النارية  اً مواطن 12بعيارات نارية اثناء شجار عائلي، كما أصيب في الحادث نفسه 
منهم بالمتوسطة. وقد ألقت  7أطفال، إحداها خطيرة، فيما وصفت إصابة  3المباشرة وبشظايا األعيرة النارية منهم 

الشرطة القبض على المشتبه به بإطالق النار، وهو من مرتبات جهاز الشرطة ويعمل في مركز الشيخ رضوان، 
يوجد خالف بينه وبين زوجته، يذكر أن المحكمة العسكرية في قطاع غزة اصدرت متزوج من ابنة القتيل. حيث 

 حكما عليه باإلعدام رميًا بالرصاص.  8/1/2022بتاريخ 
من مدينة الخليل. بعد تعرضه للطعن بآلة حادة وسط  عاماً  23 ك( )ش.توفي المواطن  24/7/2022بتاريخ  -

مدينة الخليل على خلفية شجار على ملكية دراجة نارية وقد حضرت الشرطة والنيابة العامة إلى المكان وفتحت 
 تحقيقًا بالحادث.  

ليه ع أطلقمن مخيم جنين، بعد اصابته بعيار ناري  عاماً  30 أ( )ص.توفي المواطن  27/7/2022بتاريخ  -
الحقا عن وفاته وقد حضرت قوة من  أعلنمن قبل مسلحين مجهولين، وقد نقل الى مستشفى جنين للعالج حيث 

 الشرطة والنيابة الى مكان الحادث وفتح تحقيقا فيه لمعرفة القاتل وظروف الجريمة واسبابها.
من مدينة جنين، جراء اصابته بجروح خطيرة نتيجة  عاماً  18 ي( )ح.توفي المواطن  30/7/2022بتاريخ  -

. وقد تحركت 4/4/2022بتاريخ  ضربه بأداة حادة في الراس خالل شجار وقع في بلدة العرقة قضاء مدينة جنين
 أكدقوة من األجهزة األمنية الى البلدة للسيطرة على االحداث ومنع تطورها يشار الى ان الناطق بلسان الشرطة 

 ض على المتهم بالقتل وأحيل للنيابة العامة الستكمال إجراءات التحقيق معه.انه تم القب
 . الوفاة نتيجة عدم اتخاذ احتياطات السالمة العامة3
من مدينة الخليل، جراء اصابته بجروح خطيرة نتيجة سقوط  عاماً  55( )د.أتوفي المواطن  3/7/2022بتاريخ  -

قد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت و جزء من آلية ضخمه عليه اثناء العمل في بلدة سعير بمحافظة الخليل، 
 تحقيقًا في الحادث لمعرفة االسباب وقد تم تسليم الجثمان وفق األصول.

، جراء تعرضها لصعقة كهربائية، ومن من قطاع غزة، عاماً  42 ا( )س.توفيت المواطنة  4/7/2022بتاريخ  -
)كوي  خالل التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة والشرطة تبين أن المواطنة المذكورة خالل استخدامها المكوى 

المالبس( تعرضت لصعقة كهربائية بسبب مالمسة يدها للسلك الكهربائي الموصول بالمكوى، وال يوجد )أمان 
 حياة( لشبكة توزيع الكهرباء في المنزل، ما أدى لوفاتها على الفور، وعرضها على الطبيب الشرعي.

، جراء اصابته بجروح خطيرة ونصف من مدينة الخليل سنوات 3 ا( )ا.توفي الطفل  17/7/2022بتاريخ  -
نتيجة تعرضه لصعقة كهربائية في منزل العائلة في مدينة الخليل، فقد نقل للمستشفى وكشف الطب الشرعي على 
 الجثة وفتح تحقيق بالحادثة من قبل الشرطة ولم يتبين وجود شبهات جنائية وسلمت الجثة للعائلة وفق األصول. 
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عامًا من يطا بمحافظة الخليل. بعد غرقه نتيجة سقوطه في  70 ا( )ع. المواطنتوفي  31/7/2022بتاريخ  -
 بئر ماء، وقد تم فتح تحقيق بالحادثة من قبل النيابة والشرطة وما زال التحقيق جاريًا. 

 . أحكام اإلعدام 4
، 12/9/2021أيدت محكمة االستئناف بغزة، الحكم الصادر عن محكمة بداية غزة بتاريخ  5/7/2022بتاريخ  -

وذلك عن التهم المسندة إليه في عامًا من سكان خانيونس  35 ح( )م.باإلعدام شنقًا حتى الموت على المواطن 
: )القتل قصدًا، وحيازة سالح ناري بدون ترخيص وبمناسبة غير مشروعة، ومحاولة القتل، وإطالق الئحة االتهام

 .1936لسنة  74استناًدا لقانون العقوبات رقم النار في منطقة مأهولة بالسكان( 
ير             تلقت الهيئة خالل الفترة التي يغطيها التقر المعاملة القاسية والمهينة.  –التعذيب أثناء التوقيف . 6

ضد جهاز الشرطة، منها  7 سجلت ،شكاوى في الضفة الغربية 10تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة، شكوى  16
 6 . أما في قطاع غزة فقد تلقت الهيئةمن الوقائيضد األ وشكويانمن الوطني ضد جهاز األ واحدةوشكوى 

 سجلت جميعها ضد جهاز الشرطة.  ،حول التعذيب شكاوى 
ويشمل هذا الحق االعتقال التعسفي واالعتقال على خلفية سياسية  ،انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة ثانيًا:

 والتوقيف على ذمة المحافظين.
 شكوى  11 في الضفة الغربية تلقت الهيئة خالل الفترة التي يغطيها التقرير االحتجاز التعسفي وألسباب سياسية.

أما  التوقيف، كون توقيف المشتكين كان إما ألسباب سياسية أو توقيفًا تعسفيًا.حول عدم صحة إجراءات  تركزت
  حول االنتهاك المذكور. شكاوى  7ال شهرفي قطاع غزة فقد تلقت الهيئة خالل ذات 

 التوقيف على ذمة المحافظ
 ت

 
الجهة  االسم

الموقوف على 
 ذمتها

تاريخ 
 التوقيف

 مالحظات

مطالبة المواطن محافظ قلقيلية االفراج عن شقيقه المحتجز على ذمة المحافظ  20/7/2022 محافظ قلقيلية ع( )ا. 1
 20/7/2022منذ 

 20/7/2022مطالبة المواطن محافظ قلقيلية االفراج عن شقيقه المحتجز منذ  20/7/2022 محافظ قلقيلية ع( )س. 2
 على ذمة المحافظ

المواطنة محافظ قلقيلية االفراج عن زوجها المحتجز منذ مطالبة  26/7/2022 محافظ قلقيلية م( )ص. 3
 في نظرة شرطة قلقيلية على ذمة المحافظ وبدون تهمة واضحة 26/7/2022

مطالبة المواطن محافظ قلقيلية بحقه في االفراج الفوري لعدم قانونية استمرار  20/7/2022 محافظ قلقيلية ي( )م. 4
 .ظارة شرطة قلقيليةبن 20/7/2022 ، محتجز منذحجزه على ذمة المحافظ

 
 ثالثًا: االعتداء على األشخاص والممتلكات الخاصة والعامة

نائب رئيس الوزراء األسبق في حكومة حماس بجروح  ،ا( )ن.أصيب الدكتور  22/7/2022بتاريخ  -
متوسطة في األطراف السفلية من الجسم نتيجة تعرض لمحاولة اغتيال على يد اثنين من المسلحين الملثمين 

. وحسب 22/7/2022نابلس في يوم الجمعة  بمحافظةوذلك بعد مشاركته في جاهة عرس في كفر قليل 
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ا فتح باب السيارة من، وحاول أحدهااعترض سيارته ملثم ،ه قرية كفر قليلثناء مغادرتأنه إرواية الدكتور ف
ومن ثم أطلق الملثم ، فأطلق النار على زجاج السيارة فتهشم الزجاج وتطاير على الدكتور ،ولكنه فشل في ذلك

النار من مسدسه ليصيب ركبة الدكتور اليسرى، وواصل الدكتور السير ولكن سيارة الملثمين تبعتهم، وعند 
القدس وعدم تمكن الدكتور من مواصلة الهرب اعترضتهم سيارة المسلحين مرة أخرى بالقرب شارع وصولهم 

وخضع لعملية جراحية لتثبيت الركبة  كبتيه،ر النار وأصيب بست رصاصات في أطلقا و  ،من دائرة السير
 ساعات.  4استمرت 

 االعتداء على الصحفيين والحق في التجمع السلميرابعًا: 
جرى وقف نشاط فني موسيقى راب في مركز خليل السكاكيني الثقافي ضمن برنامج  30/6/2022بتاريخ  -

من بزي مدني يتبعون لجهاز فراد األأمن قبل  (،موسيقى في الحديقة)نشاطاته الفنية والثقافية في إطار مشروع 
حد افراد طاقم مركز خليل السكاكيني من أمنية أخرى، وبعد وقف النشاط احتجز أخرون من أجهزة آو  ،الشرطة

حد أمجلس إدارة المركز و أعضاء حد ، كما تم استدعاء أمركز شرطة محافظة رام هللا والبيرةلقبل الشرطة ونقل 
 في ساعة متأخرة من الليل. افراج عنهماإلوتم لتحقيق، للياًل المتطوعين 

عالم الحكومي عبر الهاتف الناشطة عبر مواقع التواصل استدعت النيابة العامة ومكتب اإل 5/7/2022بتاريخ  -
على خلفية نشرها فيديو وبوست عبر الفيس بوك معها للتحقيق  غزة.من مدينة  اً عام 37خ(  )ه.االجتماعي 

ضية تسول ألمهات أسر الشهداء وأمهات الجرحى بعنوان )ال أقبل تسول نساء غزة(. ووفق معلومات تتحدث عن ق
ومن  ،حول اساءتها ألمهات الشهداء عبر الفيس عالم الحكومي قد حقق معها لمدة ساعةالهيئة فإن مكتب اإل

وطلب منها اما التوقيع على تعهد وإما  ،خطأ في نشر الفيديو ارتكبتثم أجبرها على التوقيع على تعهد بأنها قد 
سيتم متابعه إجراءات الحجز، ومن ثم استدعت للتحقيق في مكتب النيابة العامة لمدة ساعة على نفس األمر 

ساعات تقريبًا تم تدوين أقوالها واخالء  3العباس لمدة  ومركز تحقيقلب منها مراجعه مكتب تحقيق الرمال ط  
 .النيابة العامةسبيلها وطلب منها مراجعه 

جري و  ،عاماً 46أ(  إ.)الكوميدي عالم الحكومي عبر الهاتف الفنان استدعي مكتب اإل 5/7/2022بتاريخ  -
تبين الحقًا أنها إسرائيلية حول برنامج كوميدي )كاميرة  ،عالموسائل اإل إحدىالتحقيق معه حول استضافته على 

 وغادر المكان. توقيع تعهدخفيه( داخل التاكسي بعنوان جيت لحالك. وجري إجباره على 
مساًء منعت المباحث العامة في قطاع غزة حفلة 10:30الساعة  عندثالث أيام العيد و  11/7/2022بتاريخ  -

ميوزيكا وتضمن  DJغزة، ووفقًا للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فإنه تم تشغيل مدينة مقامة في مطعم هفينز في 
وحينها كان  ًا،عام 15 اتجاوز أعمارهمتتم اختيار شابين وشابتين ال  ،دقائق 10خالل الحفل مسابقة ومدتها 

غالق إ وطلب  ،ختلطةيتواجد أحد أفراد مباحث السياحة وطلب عدم االستمرار بتنفيذ الفعالية باعتبارها مسابقة م
 ميوزيكا ومراجعه مكتب مباحث السياحة بالجوازات.  DJ ال

وعليه مراجعه  12/7/2022تنفيذ أنشطة بتاريخ  منعمباحث السياحة مسؤول المطعم بشكل شفهي أبلغت كما 
بحجة أنه لم يلتزم بالتعليمات الصادرة من مباحث السياحة، وبتاريخ  ،مكتب مباحث السياحة بالجوازات
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توجه لمقر مباحث السياحة بالجوازات وتم التحقيق معه بعدم التزامه بالتعليمات وتوقيعه على تعهد  13/7/2022
 بااللتزام بالتعليمات.

فراد، على المشاركين في األبالضرب وإساءات لفظية من قبل مجموعة من  جرى االعتداء 9/7/2022بتاريخ  -
نطالق المسيرة الفنية التي كانت مقررة من المحكمة امهرجان عشتار الدولي السادس لمسرح الشباب )هبة فن( قبل 

لمكان وفتحت تحقيقًا لحضرت الشرطة  .صابة عدد من المشاركينإلمقر البلدية، ما أدى لالعثمانية في رام هللا 
 .في الحادث

احتجزت شرطة المباحث العامة التابعة لمركز شرطة خانيونس دون إبراز مذكرة توقيف  14/7/2022بتاريخ  -
التحقيق معه حول تم ، يعمل في جمعية شباب بال حدود ،عاماً  26 أ( )م.العامة الناشط صادرة عن النيابة 

عن مجموعة من األشخاص يكونوا  ببحث"وفحواه  13/7/2022على ستوري تطبيق االنستغرام بتاريخ  له منشور
أشخاص حابين أو نفسهم يجربوا شغلة جديدة بغزة ما  10إلى  5أصدقاء من كال الجنسين ويحبوا بعض من 

 ."انعملت قبل هيك مسار بس بطريقة جديدة وشكل مختلف وممتع
الجهات الرسمية على هاتفه الجوال وانتهك الخصوصية دون إذن من اطلع أحد المحققين  معه خالل التحقيقو 

على المحادثات الخاصة بتطبيق الواتساب والفيسبوك وجميع تطبيقات المحادثة والتواصل اطلع وفقه ادعائه، 
مساء تم اإلفراج عنه وتوقيعه على سند تعهد للحضور  10:00الساعة  ت، وعنداالجتماعي، والصور والفيديوها

 .سترداد هاتفه النقال وانهاء الملف دون توجيه أي تهمةيذكر أنه بتدخل الهيئة تم ا ،17/7/2022يوم األحد 
 خامسًا: الحق في التنقل والسفر

في مفادها: انه  عامًا من حي الرمال الشمالي 39 ط( )ع.تلقت الهيئة شكوى المواطن  5/7/2022بتاريخ  -
لوزارة الداخلية برام هللا عبر أحد المكاتب بقطاع  هبطلب تجديد جواز سفره، وسلم جواز  تقدم، 2017أيلول  شهر
 صدار جواز سفره دون ابداء األسباب. إوبمراجعته المستمرة حتى تاريخه لم يتم  ،غزة

تقدم في شهر عامًا من قطاع غزة مفادها أنه  52 ا( )ص.تلقت الهيئة شكوى المواطن  5/7/2022بتاريخ  -
لوزارة الداخلية برام هللا عبر أحد المكاتب بقطاع غزة  المنتهي هسلم جواز بطلب تجديد جواز سفره، و  أيار الماضي

رسوم الحج وتقديم األوراق  ودفعالعام، من أجل أداء مناسك الحج كون اسمه قد أدرج في كشوفات الحج لهذا 
 تفاصيل.بمراجعة المكتب عدة مرات أخبره أنه مرفوض من الحصول على جواز سفر دون ذكر أي و المطلوبة، 

تقدم  شهر نيسان الماضيفي  ،عامًا غزة مفادها 45 ا( )م.تلقت الهيئة شكوى المواطن  5/7/2022بتاريخ  -
عبر أحد األقرباء المتواجدين في الضفة الغربية  بطلب الحصول على جواز سفر من وزارة الداخلية في رام هللا
دار جواز وقد تم دفع الرسوم. وبعد مراجعة وزارة بواسطة وكالة خاصة إلتمام إجراءات المعاملة الخاصة بإص

وقف اصدار معاملة جواز السفر الخاصة به من قبل جهاز المخابرات العامة إبالغه الداخلية في رام هللا تم 
 )رفض أمني(.

بتاريخ  فرنسا جاء فيها انه: عامًا يقيم حاليا في 29 )م. أ(تلقت الهيئة شكوى المواطن  5/7/2022بتاريخ  -
لسفارة الفلسطينية في دولة تونس وذلك أثناء وجوده لتقدم بطلب لتجديد جواز السفر الخاص به  20/10/2021
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في تونس للدراسة كباقي الطلبة بعد أن تم تنفيذ اإلجراءات الالزمة ودفع الرسوم المستحقة لدى السفارة، وفق 
شهور النتهاء صالحية جواز السفر قبل التقدم  6ن يكون متبقى أحاله طلب التجديد يجب  فيالمعمول به 

تونس الستالم الجواز  فيالسفارة الفلسطينية  ومراجعةلتجديده لدى السفارة، وبعد مرور شهرين من تقديمه للطلب 
الطلبة، تم إبالغه أن جواز السفر تم إرساله وهو بالتدقيق األمني لدى وزارة الداخلية في رام هللا، وبسبب  كباقي
فرنسا وذلك لوقبل انتهاء صالحية الجواز من السفر  13/4/2022ير في تجديد جواز السفر تمكن بتاريخ التأخ

، وأثناء تواجده في فرنسا تقدم بطلب 25/4/2022لاللتحاق بوظيفة طبيب في أحد المشافي الفرنسية وبتاريخ 
المعاملة مع وزارة الداخلية بعد انتهاء صالحية جواز  بإتماممكتب مراكش في غزة عبر وكالة خاصة لوالدته لآخر 
وبالمتابعة مع المكتب  تم إبالغه عبر المندوب الخاص بالمكتب في رام هللا أن لديه معاملة سابقة لدى  ،السفر

 إدارة الجوازات في وزارة الداخلية وأنها في التدقيق األمني لدى أحد األجهزة األمنية وتم إيقافها.
 

 
 

 انتهى
 


