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 التقرير الشهري حول
 االنتهاكات الواقعة على حقوق اإلنسان والحريات

 2022من العام يلول أفي فلسطين خالل شهر 
 .ُمشار اليهافترة الشهرية الال المستقلة خالل هذا التقرير أهم االنتهاكات التي رصدتها الهيئةيتناول 

 

 
 تفاصيل االنتهاكات

 أواًل: انتهاكات الحق في الحياة والسالمة الشخصية
في قطاع غزة.  4ومنها في الضفة الغربية،  9 .الفترة التي يغطيها التقريرخالل  وفاة ةحال 13 رصدت الهيئة

 7ووفاة نتيجة عدم اتخاذ احتياطات السالمة العامة جميعها في الضفة الغربية.  تحاال 4 ي،كالتالتوزعت 

 قطاع غزة الضفة الغربية المجموع االنتهاك
 4 9 13 حاالت الوفاة غير الطبيعية

 23 15 38 شكاوى حول التعذيب وسوء المعاملة
 13 11 24 انتهاك الحق في إجراءات قانونية سليمة

 0 5 5 الحق في التنقل والسفر
 7 0 7 أحكام اإلعدام

 5 0 5 حكام اإلعدامأتنفيذ 
 0 2 2 اكمقرارات المحعدم تنفيذ 

 0 6 6 التوقيف على ذمة المحافظ
  1 2 3 حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي

 0 2 2 االعتداء على الممتلكات العامة واألشخاص
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وفاة في شجارات عائلية  حالتافي قطاع غزة.  4ومنها في الضفة الغربية  3حاالت وفاة في ظروف غامضة، 
 وقعتا في الضفة الغربية.

     
 توضيح لحاالت الوفاة

 حاالت الوفاة في ظروف غامضة. 1
وبين من غزة، نتيجة اصابته بطلق ناري في الصدر،  عاما   22 ا( )و.توفي المواطن  14/9/2022بتاريخ  -

اصابته بطلق ناري واحد مدخل ومخرج حيث أن الطلق اخترق  بمعرفة وكيل النيابة  الذي تم لجثة تشريح ا
لمكان وفتحت تحقيقا  في الحادث وتبين أن وفاة المواطن عن طريق ل حضرت الشرطة الحجاب الحاجز والكبد.

 الخطأ خالل تنظيف سالح ناري وما زالت التحقيقات جارية.
نتيجة اصابته بعيار ناري في  ،عاما  من مدينة نابلس 43 ي( )ف.توفي المواطن  19/10/2022بتاريخ  -

األحداث التي خالل ، وذلك ي محل لالتصاالت بمنطقة الدوارلمنزل من عمله الخاص فلالرأس أثناء عودته 
لتشريح لمعرفة سبب الوفاة ا جرت عمليةمن الوقائي لمصعب اشتية. و على خلفية اعتقال األ المدينةوقعت في 

 يارات النارية.والجهة مطلقة الع
مادة البنزين على  سكب بعد أن، النصيراتمن مخيم عاما  17 ص( )أ. المواطن توفي 20/9/2022بتاريخ  -

وحاول أفراد أسرته إطفاء  مساء ، 5:00الساعة عند  14/9/2022بتاريخ عل النار في جسمه أشو جسده رأسه و 
سيارة بلى الفور للمشفى تم نقله عزء العلوي، جعلى أجزاء كبيرة من جسده وخاصة رأسه والتت أالتي  ناير الن

دخل قسم العناية المركزة في حالة أُ شفى الشفاء بغزة، و ملونظرا  لصعوبة حالته تقرر على الفور نقله  ،سعافإ
شبهة جنائية،  د، التي أثبتت عم وجو مكان وفتحت تحقيقا  في الحادثللحضرت الشرطة . لحين وفاتهغيبوبة 

 لنيابة العامة.لوتم تسليم الملف بالكامل 
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عاما  من محافظة غزة، نتيجة القاء نفسه من علو وتم  50 ا( )ن.توفي المواطن  25/9/2022بتاريخ  -
لطب الشرعي وفتحت الشرطة تحقيقا  بالحادث وبالتعاون مع النيابة العامة وحضورهم مسرح الجريمة لتحويله 

 لعدد من الشهود والزالت التحقيقات جارية. تم االستماعو 
بين قريتي كفر  تهعثر على جثو  ،عاما  من مدينة قلقيلية 22 خ( )ع.توفي المواطن  26/9/2022بتاريخ  -

رصاصات  8أفادت تقارير الشرطة واألجهزة األمنية بأن الشاب ُأطلقت عليه قلقيلية.  بمحافظةالقف وحجة 
على بعض األشخاص على قيد  ألقت القبضاألجهزة األمنية  . ها تم حرق جثته التي تفحمت بالكاملوبعد

 ال زالت التحقيقات جارية.و  التحقيق لمعرفة مالبسات ما جرى والدوافع لهذه الجريمة
لوحظ وجود ، و شنقا   جراء اختناقها رفح مدينة عاما  من 18 ا( )ش.توفيت المواطنة  27/9/2022بتاريخ  -
ووكيل النيابة المختص، وتم فتح تحقيق في  حضرتالتي ، وقد تم إبالغ الشرطة بالحادث الرقبةحمرار على إ

لى أنه عثر عب ةالمتوفرة من العائل معلوماتللالحادث وتحويل الجثة للطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة. ووفق 
الفتاه معلقة من خالل ربط حبل في سقف صالة المنزل باستخدام كرسي دون أن ينتبه عليها أحد من أفراد 

، وتم والدها وشقيقه أبلغعلى الفور ، و )خاصة أن والدتها خارج البالد(، وأن أحد أشقائها شاهدها معلقة اعائلته
تم التحقيق مع والدها وشقيقيها لمعرفة سبب االنتحار وإن كانت هناك شبهة جنائية  .فىالحبل ونقلها للمستش فك

 أم ال وما زالت التحقيقات جارية.
محافظة رام هللا والبيرة. بعد ب عاما  من بلدة دير بزيع 51 ج( )ن.توفي المواطن  28/9/2022بتاريخ  -

 مكان وفتحت تحقيقا  في الحادث.للحضرت الشرطة . حادة أدواتب االعتداء عليه في
 
 الوفاة نتيجة الشجارات العائلية والقتل الخطأ .2
جراء إصابته بجروح ، الخليل لمحافظة عاما من الظاهرية 35 م. هـ()توفي المواطن  6/9/2022بتاريخ  -

تحقيقا  بالحادث، لمكان وفتحت النيابة العامة والشرطة لحضرت الشرطة . يد شقيقه طعنا  بسكينعلى خطيرة 
 وتم تحويل الجثة للطب الشرعي. 
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جراء إصابته  محافظة القدسب عاما  من بلدة بيت سوريك 32 م.ا()توفي المواطن  26/9/2022بتاريخ  -
 مكان وفتحت تحقيقا  في الحادث. للحضرت الشرطة . بجروح خطيرة بعد طعنه بآلة حادة في شجار عائلي

 عدم اتخاذ احتياطات السالمة العامةالوفاة نتيجة  .3
جراء اختناقه بسبب  الخليلحافظة بم يطامدينة سنوات من  3 ح. أ()توفي الطفل  10/9/2022بتاريخ  -

جرى نقل الطفل للمستشفى في يطا وكان مفارقا  داخل مركبة والده.  تركهكسجين بعد الحرارة العالية ونقص األ
 مكان وفتحت النيابة العامة والشرطة تحقيقا  بالحادث. للللحياة، وحضرت الشرطة 

نتيجة تعرضه لصعقة كهرباء  الخليلبمحافظة  دورامدينة من  م( )م.توفي المواطن  21/9/2022بتاريخ  -
اإلسعاف إنعاش قلبه إال أنه فارق الحياة متأثرا  قد حاولت طواقمو ورا. مدينة  طواس غربأثناء عمله في قرية 

   بإصابته، وتم فتح تحقيق بالحادث من قبل النيابة العامة والشرطة ولم يتم تشريح الجثة بسبب تفحم الجثة.
نتيجة تعرضه  بيت لحمبمحافظة  عاما من قرية المنيا 18 ز. ك()توفي المواطن  25/9/2022بتاريخ  -

لمكان وفتحت تحقيقا  لحضرت الشرطة  ه لعدم اتباع إجراءات السالمة العامة.لصعقة كهربائية داخل منزل
 واتضح عدم وجود شبهة جنائية.النيابة العامة  معبالحادثة 

نتيجة تعرضه لصعقة كهربائية. أثناء  عاما  من مدينة البيرة 52 ع( )س.توفي المواطن  28/9/2022تاريخ  -
مكان وفتحت تحقيقا  في الحادث، وسلمت الجثة لذويه بقرار من للحضرت الشرطة . لمستشفىل تم نقلهالعمل، و 

  النيابة.
 أحكام اإلعدام. 4
أصدرت هيئة الجنايات الكبرى في قطاع غزة حكما  باإلعدام شنق ا حتى الموت بحق  15/9/2022بتاريخ  -

عاما  )موقوف منذ حوالي عام في سجن الكتيبة بمدينة بغزة(، وذلك عن التهم المسندة  ٧٥ب(  )س.المتهم 
خيه أداة حادة، المقدمة بحقه من النيابة العامة في قضية قتل أإليه في الئحة االتهام بالقتل العمد وحيازة 

 جسمه ببلطة.  بعد اصابته في انحاء متفرقة من 26/6/2021عاما  بتاريخ  72المواطن )إ. ب( 
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أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في هيئة القضاء العسكري )محكمة أول درجة(  27/9/2022بتاريخ  -
عاما  سكان محافظة غزة، وذلك بتهمة التخابر مع  49 د( )م.حكم باإلعدام شنقا حتى الموت بحق المواطن 

. يشار أنه موقوف 1979ات الفلسطيني لعام من قانون العقوب 131جهات أجنبية معادية خالفا  لنص المادة 
 . 7/7/2019ودخل سجن الكتيبة بتاريخ  13/1/2019منذ تاريخ 

، 4/9/2022 بتاريخوزارة الداخلية واألمن الوطني في قطاع غزة،  نفذتغزة حاكم اإلعدام في قطاع أتنفيذ . 5
 فقد جاء تنفيذ األحكام على النحو التالي: الهيئةأحكام إعدام بحق خمسة مواطنين، ووفقا  لتوثيقات 

وموقوف بتاريخ  ،عاما ، من مدينة غزة 44اإلعدام رميا  بالرصاص بحق المدان )ن، أ(  .1
( من 131، وذلك بتهمة التخابر مع جهات أجنبية معادية سندا  لنص المادة )30/10/2009

حكمة االستئناف العسكرية ، وصدر بحقه من م1979قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 
، ُأيد بالتماس إعادة النظر لهيئة القضاء العسكري بتاريخ 18/4/2016العليا بتاريخ 

 ، وتم تنفيذ الحكم في مهبط الطيران في منطقة أنصار بمدينة غزة. 19/7/2016
، 15/2/2015عاما  من مدينة خانيونس، وموقوف بتاريخ 54اإلعدام شنقا  بحق المدان )خ، س(  .2

( من قانون العقوبات 131وذلك بتهمة التخابر مع جهات أجنبية معادية سندا  لنص المادة )
، وأصدر المحكمة العسكرية العليا بحقه حكما  نهائيا  بتاريخ 1979الثوري الفلسطيني لعام 

، وتم تنفيذ الحكم في مركز إصالح وتأهيل الكتيبة بمدينة غزة في منطقة أنصار 1/2/2018
 غزة.  بمدينة

، وذلك 1/3/2004عاما  من مدينة غزة، وموقوف بتاريخ 43اإلعدام شنقا  بحق المدان )إ، ع(  .3
بتهمة خطف وقتل مواطنة، وصدر بحقه حكم باإلعدام عن محكمة النقض بتاريخ 

. وال يزال يحاكم أمام القضاء في قضية مقتل مواطن آخر بعد هروبه من السجن، 29/10/2008
حكما  باإلعدام، وال تزال هذه القضية  21/5/2020زة بتاريخ حيث أصدرت محكمة بداية غ
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منظورة امام القضاء، وتم تنفيذ الحكم في مركز إصالح وتأهيل الكتيبة بمدينة غزة في منطقة 
 أنصار بمدينة غزة. 

، وذلك 30/9/2013عاما  من شمال غزة، وموقوف بتاريخ 30اإلعدام شنقا  بحق المدان )م، ز(  .4
قصدا  بدافع السلب بحق أحد المواطنين، حيث أيدت محكمة النقض بتاريخ  بتهمة القتل

، وهو حكم مؤيد لحكم 4/3/2020حكما  صادرا  عن محكمة االستئناف بتاريخ  12/7/2020
، وتم تنفيذ الحكم في مركز إصالح وتأهيل الكتيبة 9/9/2018محكمة بداية غزة الصادر بتاريخ 
 دينة غزة. بمدينة غزة في منطقة أنصار بم

عاما  من شمال غزة، موقوف بتاريخ 26اإلعدام رميا  بالرصاص بحق المدان )ج، ق(  .5
آخرين، حيث أيدت المحكمة  11، وذلك بتهمة قتل مواطن وطفلة قصدا ، وإصابة 14/7/2022

حكم اإلعدام الصادر عن محكمة  21/8/2022العسكرية العليا )بصفتها محكمة نقض( بتاريخ 
، والمؤيد لحكم المحكمة العسكرية الدائمة بتاريخ 14/8/2022العسكرية بتاريخ االستئناف 

وقد أصدرت ، وتم تنفيذ الحكم في مهبط الطيران في منطقة أنصار بمدينة غزة. 1/8/2022
 حكام اإلعدام تلك.أالهيئة بيانا صحفيًا انتقدت فيه تنفيذ 

 38تلقت الهيئة خالل الفترة التي يغطيها التقرير المعاملة القاسية والمهينة.  –التعذيب أثناء التوقيف . 6
ضد جهاز الشرطة،  10 في الضفة الغربية سجلتشكوى  15 منها تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة، شكوى 

ضد االستخبارات العسكرية  واحدة من الوقائي، وشكوى ضد األ وشكويانضد المخابرات العامة،  واحدةوشكوى 
وى حول التعذيب سجلت جميعها شك 23. أما في قطاع غزة فقد تلقت الهيئة ضد األمن الوطني واحدةوشكوى 

 ضد جهاز الشرطة. 
ويشمل هذا الحق االعتقال التعسفي واالعتقال على خلفية انيًا: انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة: ث

 على ذمة المحافظين. سياسية والتوقيف
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 شكوى  11 في الضفة الغربية تلقت الهيئة خالل الفترة التي يغطيها التقرير ،االحتجاز التعسفي وألسباب سياسية
 حول عدم صحة إجراءات التوقيف، كون توقيف المشتكين كان إما ألسباب سياسية أو توقيفا  تعسفيا . تركزت

   حول االنتهاك المذكور. شكوى  13 ات الشهرأما في قطاع غزة فقد تلقت الهيئة خالل ذ
 أما بخصوص التوقيف على ذمة المحافظ فقد وثقت الهيئة الحاالت التالية:

 مالحظات مكان التوقيف الجهة االسم الرقم
نظارة شرطة  محافظ قلقيلية ع. م() .1

 قلقيلية 
مطالبة المواطن محافظ قلقيلية بحقه في إخالء سبيله لعدم 
قانونية استمرار حجزه على ذمة المحافظ، علما  أنه محتجز من 

 7/9/2022تاريخ 
نظارة شرطة  محافظ قلقيلية ن. ش() .2

 قلقيلية
مطالبة المواطن محافظ قلقيلية بحقه في إخالء سبيله لعدم 

المحافظ، علما انه محتجز في قانونية استمرار حجزه على ذمة 
 .7/9/2022نظارة الشرطة من تاريخ 

3. 
 ف. ا( )

صدر قرار عم محكمة صلح الخليل  12/9/2022بتاريخ  مخابرات الخليل محافظ الخليل
. عنه غير انه بقي موقوفا  على ذمة محافظ الخليل لإلفراج

 عنه فيما بعد وأفرج
 4. 

 ي. ح()
صدر قرار عن محكمة صلح الخليل  25/9/2022بتاريخ  مخابرات الخليل محافظ الخليل

عن  وأفرجعنه غير انه بقي موقوفا  على ذمة المحافظ  لإلفراج
 فيما بعد

5. 
 إ. ن()

صدر قرار عن محكمة صلح الخليل  14/9/2022بتاريخ  مخابرات الخليل محافظ الخليل
 وأفرجعنه غير انه بقي موقوفا  على ذمة محافظ الخليل  لإلفراج

 .عنه فيما بعد
6 . 

 
 و. ح()

صدر قرار عن محكمة صلح الخليل  12/9/2022بتاريخ  مخابرات الخليل محافظ الخليل
عنه غير انه بقي موقوفا  على ذمة محافظ  باإلفراجيقضي 
 .عنه فيما بعد وأفرجالخليل 

 

http://www.ichr.ps/
mailto:ichr@ichr.ps
http://192.168.0.220/MIS/complainant/show/C24DCE8ABD3C9FC99E3A7258EA07376F
http://192.168.0.220/MIS/complainant/show/1B0B6B91574EDEDD9E3A7258EA07376F
http://192.168.0.220/MIS/complainant/show/7B479363B9ADEE719E3A7258EA07376F
http://192.168.0.220/MIS/complainant/show/6FEFA67BB38862629E3A7258EA07376F
http://192.168.0.220/MIS/complainant/show/6FEFA67BB38862629E3A7258EA07376F


 

    

www.ichr.ps 

ichr@ichr.ps 

Facebook.com/ICHRP 

P.O.Box 2264 

+970 2 298 6958 

+970 2 296 0241 

+970 2 298 7211 

  لمفوضاعصام العاروري *   

                                        

     امـــــالع

 زياد عمرو لبنى كاتبة شوقي العيسة *أمجد الشوا 

* سالمة  *جورج جقمان 

 بسيسو

عوكل *طالل أمل الكحلوت  *عاصم خليل 

 *هامة زيدان روان الضامن فيحاء عبد الهادي ميرفت رشماوي *ديانا بطو 

 عمار الدويك    لونا سعادة     

  ام ــالمدير الع

 * أعضاء المكتب التنفيذي 
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 االعتداء على الصحفيين والحق في التجمع السلميثالثًا: 
لااااايال اقتحمااااات قاااااوة مااااان جهااااااز المخاااااابرات منااااازل الصاااااحفي  12:30وعناااااد السااااااعة  3/9/2022بتااااااريخ  -

ه لالحتجاااااااز فااااااي مقاااااار جهاااااااز تااااااعليااااااه ونقل، ألقاااااات القاااااابض جنااااااين بمحافظااااااة ع( فااااااي بلاااااادة باااااارقين م.)
وقااااااد تااااام احتجاااااازه بسااااابب عملاااااه فااااااي  ،بالحضاااااور ه مسااااابقا  لاااااام ياااااتم تبليااااا ،المخاااااابرات فاااااي مديناااااة جناااااين

لالحتجااااااز  هنقلااااا تاااااموبعاااااد ياااااومين مااااان احتجاااااازه  ،الصاااااحافة دون معرفاااااة التهماااااة الموجهاااااة لاااااه بالتحدياااااد
 ريحا على ذمة اللجنة األمنية المشتركة.أفي مدينة 

ناااااااه أفااااااااد أ ،األقصاااااااىلااااااادى فضاااااااائية  ا  صاااااااحفي ويعمااااااال مراساااااااال   م. خ()تلقااااااات الهيئاااااااة شاااااااكوى الماااااااواطن  -
تلقاااااااى اتصااااااااال  هاتفياااااااا  مااااااان قبااااااال جهااااااااز المخاااااااابرات العاماااااااة فاااااااي مديناااااااة رام هللا  4/9/2022بتااااااااريخ 

وأبلااااااااغ نقابااااااااة رسااااااااال. الساااااااااعة العاشاااااااارة صااااااااباحا  لمقاااااااار الجهاااااااااز فااااااااي اإل 5/9/2022للحضااااااااور يااااااااوم 
 أن اسااااتدعاءه جااااااءو  ،القااااانون  يااااة جريمااااة يعاقااااب عليهاااااأحسااااب األصااااول، وانااااه لاااام يرتكااااب الصااااحفيين 

بلااااغ ماااان النقابااااة بأنااااه جاااارى وقااااف االسااااتدعاء وال داعااااي أُ وبعااااد ساااااعات  ،خلفيااااة عملااااه الصااااحفي علااااى
تلقاااااى اتصااااااال  مااااان المخاااااابرات  5/9/2022للاااااذهاب، افااااااد الماااااواطن اناااااه الحقاااااا  وبااااانفس الياااااوم بتااااااريخ 

 يطلب منه الحضور. 
الجااااااارائم اإللكترونياااااااة( بمركاااااااز شااااااارطة  -نياااااااةاساااااااتدعت المباحاااااااث )المصاااااااادر الف 26/9/2022بتااااااااريخ  -

علااااااااااى خلفيااااااااااة كتاباتااااااااااه عباااااااااار موقااااااااااع التواصاااااااااال  18/12/1987، مواليااااااااااد م. ا()الشااااااااااجانية المااااااااااواطن 
 المااااواطناالجتماااااعي فاااايس بااااوك بمااااا يتعلااااق بتنفيااااذ حكاااام اإلعاااادام ورأيااااه المناااااهض للعقوبااااة. يشااااار الااااي أن 

الساااااالطة الوطنيااااااة، وينفااااااذ أنشااااااطة  ناشااااااط حقااااااوقي عباااااار مواقااااااع التواصاااااال االجتماااااااعي وهااااااو موظااااااف فااااااي
 لمركز التخطيط التابع لمنظمه التحرير وحاصل على الماجستير بالقانون وباحث دكتوراة.

 ابعًا: االعتداء على األمالك العامة والخاصةر 
وفي اعقاب االحتجاجات التي وقعت في مدينة نابلس، على خلفية اعتقال مصعب  19/9/2022بتاريخ   -

المواطنين واألجهزة األمنية،  ينفراس يعيش، وقعت اشتباكات في أكثر من مكان في مدينة نابلس باشتية ووفاة 
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وسط مدينة نابلس  غالق للشوارع وحرق لإلطارات وخاصةإ وتخلل ذلك إطالق رصاص بين الفينة واألخرى و 
وذلك احتجاجا على عملية االعتقال كما صاحب ذلك  ،بالقرب من مركز شرطة المدينة وفي شارع القدس

دوار من قبل المتظاهرين وتكسير بعض أجهزة الصرف عمليات تكسير وتحطيم لبعض المؤسسات في منطقة ال
 اآللي لبنوك عاملة في المدينة.

وقد  ،ية باتجاه مقر لجنة الخدمات في مخيم جنينر ليال  قام مجهولون بإطالق اعيرة نا 26/9/2022بتاريخ  -
 علمت انه وأسباب الحدث وقدحضرت قوة من جهاز الشرطة لمكان الحادث وفتحت تحقيقا  لمعرفة الفاعلين 

 تم القبض على عدد من المتهمين بإطالق النار.
 خامسًا: الحق في التنقل والسفر

جاء فيها انه عاما ، سكان محافظة رفح،  76 ي. ر()المواطن من تلقت الهيئة شكوى  1/9/2022بتاريخ  -
بطلب تجديد جواز سفره، لوزارة الداخلية برام هللا عبر أحد المكاتب بقطاع غزة  تقدم 8/5/2022بتاريخ 

وبمراجعته المستمرة حتى تاريخه لم يتم اصدار جواز سفره وأبلغه المكتب أن جوازه لم يصدر بعد، علما  ان هذا 
ى جواز السفر ولم يتمكن أيضا  من الحصول عل 2017الطلب هو للمرة الثانية حيث تقدم بطلب في العام 

 حتى تاريخه. 
ا  سكان غزة جاء فيها أنه في شهر عام40د. ا( المواطنة )من تلقت الهيئة شكوى  4/9/2022بتاريخ  -
تقدم بطلب الحصول على جواز سفر من وزارة الداخلية في رام هللا )دائرة الجوازات( وذلك عبر أحد  5/2022

ارة الداخلية في رام هللا تم ابالغها بوقف اصدار معاملة جواز المكاتب وقد تم دفع الرسوم. وبعد مراجعة وز 
 السفر الخاصة به من قبل الجنة األمنية.

سكان غزة جاء فيها أنه بتاريخ  عاما  من57ع. ع( المواطن ) من تلقت الهيئة شكوى  7/9/2022بتاريخ  -
هللا )دائرة الجوازات( وذلك عبر تقدم بطلب الحصول على جواز سفر من وزارة الداخلية في رام  22/8/2022

أحد المكاتب وقد تم دفع الرسوم. وبعد مراجعة وزارة الداخلية في رام هللا تم ابالغها بوقف اصدار معاملة جواز 
 والمخابرات( دون وجه حق.  -السفر الخاصة به من قبل الجنة األمنية )األمن الوقائي
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عاما  من وسط قطاع غزة جاء فيها  34، ع. ش()اطن المو  من تلقت الهيئة شكوى  21/9/2022بتاريخ  -
بمراجعة  بطلب تجديد جواز سفره، لوزارة الداخلية برام هللا عبر أحد المكاتب بقطاع، تقدم 7/8/2021أنه بتاريخ 

المكتب عدة مرات أخبره أنه مرفوض من الحصول على جواز سفر أمنيا  برام هللا، دون وجه قانوني علما  انه 
 تقدم مرتين قبل التاريخ لتجديد جواز سفره دون جدوى.

من سكان غزة جاء فيها أنه بتاريخ  عاما   55 إ. أ()المواطن  من تلقت الهيئة شكوى  25/9/2022بتاريخ  -
تقدم بطلب الحصول على جواز سفر من وزارة الداخلية في رام هللا )دائرة الجوازات( وذلك عبر  7/9/2021

أحد المكاتب وقد تم دفع الرسوم. وبعد مراجعة وزارة الداخلية في رام هللا تم ابالغها بوقف اصدار معاملة جواز 
 وجه حق.السفر الخاصة به من قبل وزارة الداخلية وذلك ألسباب امنية دون 

 سادسًا: انتهاك عدم تنفيذ قرارات المحاكم:
 2022ايلول  4جاء فيها انه تم توقيفه في  أ. ج()المواطن  من شكوى  2022تلقت الهيئة في شهر أيلول  -

الى الجنة األمنية المشتركة في اريحا،  2022ايلول  5من قبل االمن الوقائي في جنين ونقل في اليوم التالي 
ولم يخلى سبيله لغاية تاريخ العمل على  2022/09/20ريحا بإخالء سبيله بتاريخ أوصدر من محكمة صلح 
 في اتصال هاتفي. عائلتههذا التقرير حسب ما افاد 

 24/07/2022، جاء فيها انه موقوف منذ م. م()المواطن  من شكوى  2022تلقت الهيئة في شهر أيلول  -
بإخالء سبيله،  5/9/2022من محكمه صلح اريحا في قرار لدى اللجنة األمنية المشتركة في اريحا، وانه صدر 

 لى ذمه محافظ سلفيت.ع 5/9/2022وتم توقيفه بتاريخ  ينفذ القرار،لم و 
  

 انتهى
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  لمفوضاعصام العاروري *   

                                        

     امـــــالع

 زياد عمرو لبنى كاتبة شوقي العيسة *أمجد الشوا 

* سالمة  *جورج جقمان 

 بسيسو

عوكل *طالل أمل الكحلوت  *عاصم خليل 

 *هامة زيدان روان الضامن فيحاء عبد الهادي ميرفت رشماوي *ديانا بطو 

 عمار الدويك    لونا سعادة     

  ام ــالمدير الع

 * أعضاء المكتب التنفيذي 

 

الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان "ديوان المظالم" هي المؤسسة الوطنية الدستورية لحقوق اإلنسان التي تم     
 تشكيلها 
2003( من القانون األساسي المعدل للعام 31، والمادة )1994عام ( 59بموجب قرار رئاسي رقم )                    
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