التقرير الشهري حول

االنتهاكات الواقعة على حقوق اإلنسان والحريات
في فلسطين خالل شهر آب من العام 2022

يتناول هذا التقرير أهم االنتهاكات التي رصدتها الهيئة المستقلة خالل آب 2022
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حاالت الوفاة غير الطبيعية

تفاصيل االنتهاكات

أوالً :انتهاكات الحق في الحياة والسالمة الشخصية
رصدت الهيئة خالل الفترة التي يغطيها التقرير  15حالة وفاة 12 .منها في الضفة الغربية ،و 3في قطاع غزة.
توزعت كاآلتي 6 ،حاالت نتيجة عدم اتخاذ احتياطات السالمة العامة ،حالتان منها في القطاع و 4حاالت في

الضفة .و 6حاالت وفاة في ظروف غامضة ،جميعها في الضفة 3 .حاالت في شجارات عائلية حالتان منها في
الضفة وحالة واحدة في القطاع.
توضيح لحاالت الوفاة

 .1حاالت الوفاة في ظروف غامضة

 بتاريخ  2022/8/1عثر على جثة المواطن (ق .أ)  22عاماً من مدينة قلقيلية بعد اختفاء  7أيام ،ووفقاًلمعلومات الهيئة فقد اختفت آثاره منذ تاريخ  ،2022/7/26واستمرت الشرطة واألجهزة األمنية بالبحث عنه،

التحقيقات بينت :تم استدراج القتيل من قبل القاتل عن طريق ابنته وقام بإطالق رصاصة على رأسه من مسدس

كاتم صوت ووضع جثته في كيس وأغلقه ورماه في العراء بين قريتي سنيريا وبديا .وبالتحقيق مع المتهم اعترف
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عمار الدويك المدير العام

* 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

بفعلته بتاريخ  2022/8/1ودلهم على مكان وجود الجثة .أفادت النيابة بعدم التمكن من معاينة الجثة لصعوبة

حالتها كونها ملقاة منذ أيام داخل كيس في الحر الشديد.

 بتاريخ  2022/8/13توفيت المواطنة (ح .ا)  23عاماً من قرية دير سا ا ا ا ااامت بمحافظة الخليل جراء اختناقهاش ا ا اانقاً .حض ا ا اارت الش ا ا اارطة الى المكان وفتحت النيابة والش ا ا اارطة تحقيقاً ،تم توقيف زوجها وأش ا ا ااقائه على خل ية

الحادثة.

 -بتاريخ  2022/8/13توفيت المواطنة (خ .ا)  41عاماً من مدينة الخليل بعد نقلها للمش ا ا ا ا ا اافى األهلي وعليها

آثار عنف وض اارب وكدمات ،اعترف والدها الحقاً بأنه قام بضا اربها بش ااكل متواص اال حتى الموت وجر توقيفه.

حضرت الشرطة للمكان ،وفتحت النيابة العامة والشرطة تحقيقاً وتم تحويل الجثة للتشريح.

 بتاريخ  2022/8/17توفيت المواطنة (و .خ) 18عاماً من مدينة دو ار بمحافظة الخليل جراء اصابتها بجروحخطيرة نتيجة ساا ااقوطها من علو (الطابق الساا ااادس) .حضا ا اارت الشا ا اارطة المكان وفتحت النيابة العامة والشا ا اارطة

تحقيقاً بالحادثة ،وتم تحويل الجثة للطب العدلي للوقوف على أسباب الوفاة ،وما زال التحقيق ٍ
جار.

 بتاريخ  2022/8/17توفي المواطن (خ .ع)  20عاماً من بيت نوبا بمحافظة رام هللا ،سبب الوفاة وفقتحقيقات أولية ،االنتحار كونه يعاني من أمراض نفسيه وعصبيه ،والتقارير الطبية تثبت حالته النفسية الصعبة.

 -بتاريخ  2022/8/30توفيت المواطنة (ع .ر)  55عاماً من مدينة رام هللا ،والفحوصات األولية تشير الى أن

سبب الوفاة هو االنتحار كونها تعاني من مرض نفسي وتتناول أدويه أعصاب .الشرطة فتحت تحقيقاً بذلك،
ويجري انتظار تقرير الطب الشرعي.
 .2الوفاة نتيجة الشجارات العائلية والقتل الخطأ
 -بتاريخ  2022/8/5توفي المواطن (أ .أ)  51عاماً محافظة رفح جراء اصابته بجروح خطيرة نتيجة طعنه

بآلة حادة خالل شجار مع أحد األقارب .حضرت الشرطة للمكان وفتحت تحقيقاً في الحادث ،وتم توقيف المشتبه
به وما زالت التحقيقات جارية.

 -بتاريخ  2022/8/8توفي المواطن (ع .غ)  23عاماً من مدينة العيزرية بعد اصابته بعيار ناري أطلق عليه

في الشارع العام في العيزرية ،بسبب شجار عائلي .حضرت الشرطة للمكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

 بتاريخ  2022/8/12توفي المواطن (ص .ع)  19عاماً من قطاع غزة ،خالل شجار عائلي نتيجة اصابتهفي الحوض بطلق ناري من جهة يسار المدخل (أسفل البطن) وخروج من الخاصرة اليمنى .حضرت الشرطة
للمكان وفتحت تحقيقاً في الحادث وصادرت السالح المستخدم واحتجزت مطلق النار.
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 .3الوفاة نتيجة عدم اتخاذ احتياطات السالمة العامة
 -بتاريخ  2022/8/1توفيت المواطنة (ح .ا)  25عاماً من قرية خشم الدرج البدوية جنوب شرق مدينة يطا

اثر سقوطها في بئر ماء .حضرت الشرطة للمكان وفتحت النيابة العامة والشرطة تحقيقاً بالحادث وتم تشريح

الجثة وال وجود لشبهة جنائية ،واتضح أنها تعاني من مرض نفسي.

 -بتاريخ  2022/8/14توفيت الطفلة (ت .ا)  10أعوام من محافظة القدس بسبب غرقها داخل مسبح في فيال

مستأجره .حضرت الشرطة للمكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

 -بتاريخ  2022/8/20توفي المواطن (ي .أ)  32عاماً من مدينة رفح نتيجة انهيار الرمال عليه أثناء قيامه

بحفر خط صرف صحي ،وبحسب مصادر الشرطة فقد تم فتح تحقيق في الحادث وتحويل الجثة للطبيب الشرعي

لتحديد ،وإبالغ النيابة .أكدت التحقيقات عدم وجود شبهة جنائية وسبب الوفاة نتيجة عدم اتباع معايير السالمة
العامة.
 -بتاريخ  2022/8/26توفيت المواطنة (إ .ع)  33عاماً من مدينة دو ار بمحافظة الخليل جراء اصابتها بجروح

خطيرة نتيجة انهيار صخري في منطقة كريسه في دو ار .حضرت الشرطة للمكان وفتحت النيابة والشرطة تحقيقاً

في الحادثة ،وتم تحويل الجثة للطب العدلي للتشريح والوقوف على أسباب الوفاة.

 بتاريخ  2022/8/29توفي المواطن (م .ح)  45عاماً من بلدة خرسا في دو ار بمحافظة الخليل ،جراء اختناقهغرقاً في بئر ماء بعمق حوالي  5أمتار ،وقد فقدت آثاره من تاريخ  .2022/8/27حضرت الشرطة للمكان
وفتحت تحقيقاً بالحادثة وجر تحويل الجثة للتشريح.

 -بتاريخ  2022/8/31توفي المواطن (ج .ج)  41عاماً من المحافظة الوسطى أثناء عمله على عامود كهرباء

في شارع السكة بمنطقة البريج بغرض اصالح خطوط الكهرباء ،فأصيب بصعقة كهربائية أدت لوفاته على الفور
وتم نقلة لمشفى شهداء األقصى جثة هامدة .الشرطة فتحت تحقيقاً في الحادث وما زالت التحقيقات جارية.
 .4أحكام اإلعدام
 بتاريخ  2022/8/1أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة التابعة لهيئة القضاء العسكري في غزة حكماً باإلعدامبليغ وحمل

رمياً بالرصاص بحق المواطن (ج .ق)  24عاماً ،المدان بالقتل قصداً ومحاولة القتل وإيقاع أذ
سالح ناري في مناسبة غير مشروعة خالفاً لنص المادة ( )89من قانون العقوبات رقم ( )74لعام 1936م.
وحيازة سالح ناري بدون ترخيص وإقالق الراحة العامة ،وإطالق نار في منطقة مأهولة بالسكان ،وبتاريخ

 2022/8/14أصدرت محكمة االستئناف حكمها بتأييد القرار المستأنف .وبتاريخ ّ 2022/8/21أيدت المحكمة

العسكرية العليا (بصفتها محكمة نقض) هذا الحكم.
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 -بتاريخ  2022/8/16أصدرت هيئة الجنايات الكبر (محكمة بداية غزة – محكمة الدرجة األولي) باإلجماع

حكماً باإلعدام شنًقا حتى الموت ،بحق المواطن (م .ا) 22 ،عام من محافظة غزة ،بعد ادانته بتهمة القتل
قصدا حسب ما أسند اليه في الئحة االتهام.
ً
 -بتاريخ  2022/8/24أصدرت هيئة الجنايات الكبر (محكمة بداية غزة – محكمة الدرجة األولى) باإلجماع

حكماً باإلعدام شنًقا حتى الموت ،بحق المواطن (ع .ش) 21 ،عاماً من محافظة غزة ،بعد ادانته بتهمة القتل
قصدا وحيازة سالح ناري دون ترخيص واستخدام سالح ناري في مناسبه غير مشروعه وإثارة الشغب.
ً
 .5التعذيب أثناء التوقيف – المعاملة القاسية والمهينة .تلقت الهيئة خالل الفترة التي يغطيها التقرير  33شكو تتعلق

بالتعذيب وسوء المعاملة 16 ،شكو منها في الضفة الغربية ،سجلت  13منها ضد جهاز الشرطة ،و 3شكاو ضد

المخابرات العامة .أما في قطاع غزة فقد تلقت الهيئة  17شكو حول التعذيب ،سجلت  16منها ضد جهاز الشرطة
وشكو واحدة ضد جهاز االمن الداخلي.

ثانياً :انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة :ويشمل هذا الحق االعتقال التعسفي واالعتقال على خل ية سياسية
والتوقيف على ذمة المحافظين.

االحتجاز التعسفي وألسباب سياسية .تلقت الهيئة خالل الفترة التي يغطيها التقرير في الضفة الغربية  20شكو تركزت
حول عدم صحة اجراءات التوقيف ،كون توقيف المشتكين كان اما ألسباب سياسية أو توقيفاً تعس ياً .أما في قطاع
غزة فقد تلقت الهيئة خالل ذات الشهر  9شكاو حول االنتهاك المذكور.

ثالثاً :الحق في التنقل والسفر
 -بتاريخ  2022/8/2تلقت الهيئة شكو من المواطن (و .ع)  37عاماً من شمال غزة ،أفاد فيها أنه بتاريخ

 2022/5/12تقدم بطلب تجديد جواز سفره لو ازرة الداخلية برام هللا عبر أحد المكاتب بقطاع غزة ،وبمراجعته
المستمرة حتى تاريخه لم يتم اصدار جوازه ،وأبلغه المكتب أن الجواز محتجز لد جهاز المخابرات.
 -بتاريخ  2022/8/21تلقت الهيئة شكو من المواطن (ن .ح)  57عاماً من سكان قطاع غزة افاد فيها أنه

في العام  2019تقدم بطلب تجديد جواز سفره لو ازرة الداخلية برام هللا عبر أحد المكاتب بالقطاع ،بمراجعة المكتب
عدة مرات أخبره أنه مرفوض من قبل جهاز المخابرات العامة برام هللا على خل ية عمله السابق في االتحاد العام
للرياضة العسكرية لد حكومة غزة.،
 -بتاريخ  2022/8/24تلقت الهيئة شكو من المواطن (ب .ا) 57عاماً من مدينة غزة أفاد فيها أنه في العام

 2013تقدم بطلب الحصول على جواز سفر من و ازرة الداخلية في رام هللا عبر أحد المكاتب ،وبعد مراجعة و ازرة
الداخلية في رام هللا تم ابالغه بوقف اصدار معاملة جواز السفر الخاصة به من قبل اللجنة األمنية (األمن
الوقائي) وقد حاول عدة مرات تقديم طلب جديد وكان آخرها في شهر  ،2022/4وتم الرفض لوجود طلب سابق.
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 بتاريخ  2022/8/24تلقت الهيئة شكو من المواطن (ا .ح)  45عاماً من غزة افاد فيها أنه ،في العام 2010تقدم بطلب الحصول على جواز سفر من و ازرة الداخلية في ارم هللا عبر أحد المكاتب ،وبعد مراجعة و ازرة الداخلية

تم ابالغه بوقف اصدار معاملة جواز السفر الخاصة به من قبل الو ازرة ،وقد حاول عدة مرات تقديم طلب جديد
وكان آخرها في شهر  ،2022/3وتم رفض الطلب لوجود طلب سابق.
 بتاريخ  2022/8/24تلقت الهيئة شكو من المواطن (خ .ا)  41عاماً من محافظة وسط قطاع غزة ،أفادفيها انه تم منعه من قبل جهاز األمن الداخلي على معابر قطاع غزة من السفر دون أمر قضائي صادر عن
جهة اختصاص.
 بتاريخ  2022/8/30تلقت الهيئة شكو من المواطن (ت .م)  55عاماً من مدينة أفاد فيها أنه تقدم في شهر 2022/6بطلب الحصول على جواز سفر من و ازرة الداخلية في رام هللا عبر أحد المكاتب ،وبعد مراجعة و ازرة
الداخلية في رام هللا تم ابالغه بوقف اصدار معاملة جوازه من قبل اللجنة األمنية.
رابعاً :انتهاك عدم تنفيذ ق اررات المحاكم
 تلقت الهيئة شكو من المواطن (م .ا) الموقوف لد جهاز األمن الوقائي في نابلس ومطالبته اإلفراج الفوري عنهوتنفذ قرار اإلفراج الصادر عن محكمة صلح جنين لصالحه بتاريخ  2022/8/15علماً انه محتجز منذ 2022/8/9
بتهمة حيازة سالح وحالياً محتجز في الجنيد بنابلس.

انتهى
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