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 التقرير الشهري حول
 االنتهاكات الواقعة على حقوق اإلنسان والحريات

 2022العام من  كانون األولفي فلسطين خالل شهر 
 المستقلة لحقوق اإلنسان "ديوان المظالم" االنتهاكات التي رصدتها الهيئة برزهذا التقرير أيتناول 

 
 تفاصيل االنتهاكات

 والسالمة الشخصيةأواًل: انتهاكات الحق في الحياة 
 7 كالتالي،توزعت ، في الضفة الغربيةجميعها وقعت  ،الل الفترة التي يغطيها التقريرخ وفاة تحاال 10 رصدت الهيئة

 في شجارات عائلية. واحدة ةلحاو  في ظروف غامضة. اوقعت نتاوحالنتيجة عدم اتخاذ احتياطات السالمة العامة.  حاالت
 توضيح لحاالت الوفاة

 . حاالت الوفاة في ظروف غامضة:1
، بعد االعتداء عليه من قبل والبيرة عامًا من محافظة رام هللا 28 س( )م.توفي المواطن  13/12/2022بتاريخ  -

 وما زال التحقيق مستمرًا.مكان وفتحت تحقيقًا في الحادث، للحضرت الشرطة . محافظةبالمجهولين قرب قرية شقبا 

 قطاع غزة الضفة الغربية المجموع االنتهاك
 0 10 10 حاالت الوفاة غير الطبيعية

 12 9 21 شكاوى حول التعذيب وسوء المعاملة
 4 29 33 انتهاك الحق في إجراءات قانونية سليمة

 0 3 3 والسفرالحق في التنقل 
 1 0 1 أحكام اإلعدام

 0 10 10 عدم تنفيذ أو التأخير في تنفيذ األحكام
 3 0 3 حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي

 0 8 8 التوقيف على ذمة المحافظ
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ن الطابق مإثر سقوطها  عامًا من محافظة رام هللا والبيرة ٣٩ ب( )ن.توفيت المواطنة  24/12/2022بتاريخ  -
مكان وفتحت تحقيقًا في للحضرت الشرطة  .مدينة البيرةبالسادس من العمارة التي تسكن بها في حي أم الشرايط 

 الحادث.
 نتيجة الشجارات العائلية والقتل الخطأ. الوفاة 2
حضرت منزل. في شجار وقع داخل  عامًا من مدينة نابلس 34 ع. م()توفي المواطن  6/12/2022بتاريخ  -

 لمكان وفتحت تحقيقًا في الحادث، وتم القاء القبض على الجناة التخاذ المقتضى القانوني بحقهم. لالشرطة 
 تيجة عدم اتخاذ احتياطات السالمة العامة. الوفاة ن3
سقوطه من مكان  إثر الخليلمدينة عامًا من بلدة بيت أمر شمال  11 ي. ع()توفي الطفل  8/12/2022بتاريخ  -

 مكان وفتحت تحقيقًا في الحادث. للحضرت الشرطة ة. العائل مرتفع في منزل
بعد سقوطه عن سطح مصنع للحجر  مدينة الخليلعامًا من  25 ا( )ص.توفي المواطن  20/12/2022بتاريخ  -

مكان وفتحت تحقيقًا في الحادث. ولم يتم توقيف للحضرت الشرطة . في بلدة الشيوخ تركيب الواح طاقة شمسيةأثناء 
 إجراءات السالمة والحماية.  ذلم يتخ شقيقه المهندس أكد أن ،على خلفية الحادث وفي اتصال مع شقيق المتوفيأحد 

أعوام من بلدة بيت ساحور  5 ب( )م. ن وشقيقتهاعام ف. ب()ن ان الشقيقتوفي الطفال 21/12/2022بتاريخ  -
للتخلص من  أحد الجيرانوالتي استخدمها " بمحافظ بيت لحم. نتيجة التسمم بمادة شديدة السمية "غاز الفوسفين

تم و مكان وفتحت تحقيقًا في الحادث، للحضرت الشرطة . المجاورة لمنزل عائلة الضحايا ي شقتهالحشرات الموجودة ف
على  وجرى توقيف شخصين ساعة ومنع الدخول اليه حفاظًا على حياة المواطنين، 48عزل الحي السكني لمدة 

 خلفية الحادث.
بعد سقوطه من علو في  عامًا من قرية الصرة جنوب بلدة دورا 16 ق( )س.توفي الطفل  25/12/2022بتاريخ  -

 التحقيق في الحادث.النيابة العامة  باشرتلمكان و لحضرت الشرطة ورشة البناء التي كان يعمل بها. 
نتيجة االختناق من تسرب غاز المدفأة  عامًا من مدينة الخليل 30 ا( )ح. المواطنتوفي  25/12/2022بتاريخ  -

 تم تحويل الجثة لمعهد الطب العدلي.و لمكان وفتحت تحقيقًا في الحادث، لحضرت الشرطة . في بيته
 بعد غرقه في بركة مكشوفة عامًا من بلدة زعترة شرق بيت لحم 13 ا( )م.توفي الطفل  29/12/2022بتاريخ  -

 مكان وفتحت تحقيقًا في الحادث.للحضرت الشرطة . هوهللتجميع مياه األمطار بالقرب من منزل العائلة أثناء 
 . أحكام اإلعدام4
 أصدرت هيئة الجنايات الكبرى )محكمة بداية غزة( باإلجماع حكماً باإلعدام شنًقا حتى الموت 8/12/2022بتاريخ  -

سكان الشجاعية، وهو نزيل في مركز إصالح وتأهيل غزة ، 1994 /22/4المولود بتاريخ  (ح. ا)المواطن بحق 
 و)خ.عامًا،  32 و( )م.شرطة الشجاعية، والمتهم بقتل كل من  310/2022الكتيبة، على ذمه القضية الشرطية 

 عامًا. 31 و(
 شكوى  21 الهيئة خالل الفترة التي يغطيها التقريرتلقت المعاملة القاسية والمهينة.  –التعذيب أثناء التوقيف . 5

شكاوى  3وضد جهاز الشرطة، منها  6 سجلت ،شكاوى منها في الضفة الغربية 9 تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة،
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منها ضد جهاز  11شكوى حول التعذيب سجلت  12 . أما في قطاع غزة فقد تلقت الهيئةضد المخابرات العامة
 من الداخلي. ضد جهاز األ واحدةالشرطة وشكوى 

ويشمل هذا الحق االعتقال التعسفي واالعتقال على خلفية سياسية ثانيًا: انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة: 
 والتوقيف على ذمة المحافظين.

 شكوى  29 في الضفة الغربية يئة خالل الفترة التي يغطيها التقريرتلقت اله االحتجاز التعسفي وألسباب سياسية.
أما في  حول عدم صحة إجراءات التوقيف، كون توقيف المشتكين كان إما ألسباب سياسية أو توقيفًا تعسفيًا. تركزت

   حول االنتهاك المذكور. وى اشك 4 قطاع غزة فقد تلقت الهيئة خالل ذات الشهر
 المحافظ.التوقيف على ذمة 

 مالحظات تاريخ التوقيف الجهة الموقوف على ذمتها االسم الرقم
  15/12/2022 جنين  محافظ (ك )أ.  .1
  15/12/2022 جنين محافظ (ط )ح. . 2
  20/10/2022 نابلسمحافظ  ق( )و. . 3
  20/10/2022 نابلسمحافظ  ق( )و. . 4
  4/10/2022 نابلسمحافظ  ا( )م. . 5
  12/9/2022 نابلسمحافظ  ش( )إ. . 6
  21/9/2022 نابلسمحافظ  س( )م. . 7
  28/9/2022 نابلسمحافظ  ع( )م. . 8

 
 االعتداء على الصحفيين والحق في التجمع السلميثالثًا: 
عقد نشاط رياضي لفرق فتيات في كرة القدم كان من المنوي  منعت شرطة محافظة رفح 8/12/2022بتاريخ  - 

وذلك من خالل اتصال هاتفي من  8/12/2022تنفيذه في صالة نادي خدمات رفح المغطاة يوم الخميس الموافق 
 رئيس مجلس إدارة نادي خدمات رفح.لمحافظ شرطة رفح 
فإن جمعية الثقافة والفكر الحر نفذت مشروعاً بعنوان )مشاركة النساء والفتيات الفلسطينيات  الهيئةوبحسب معلومات 

معًا ننهض( بالشراكة مع شبكة وصال وتنفيذ جمعية -قضايا المرأة واألمن والسالم في األراضي الفلسطينيةفي 
سيتم عقد لقاء كرة وفق ما هو مقرر ، و محافظةالاستفادت منه عدة جمعيات ومؤسسات في  ،التضامن الخيرية برفح

عامًا،  14نادي خدمات رفح للفتيات أقل من سن المشروع بين فريقي الفتيات في نادي شباب رفح و  مع نهايةقدم 
وقد تم توزيع دعوة عبر مواقع التواصل االجتماعي لحضور المباراة التي ستكون في الصالة المغلقة بنادي خدمات 

 5/12/2022رئيس مجلس إدارة نادي خدمات رفح بتاريخ بهاتفيًا محافظ شرطة رفح اتصل وفي وقت الحق . رفح
 منه تأجيل الفعالية لحين الحصول على توضيحات حول المباراة.وطلب 

في قطاع  تابعت الهيئة قيام مباحث السياحة واآلثار والثقافة التابعة لإلدارة العامة للمباحث العامة في الشرطة -
عاليته االحتفالية التي من االستمرار في ف غزة، منع مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية

توجه شخصان مساًء،  7:00الساعة  عند، 11/12/2022أقامها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق اإلنسان، بتاريخ 
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، بحضور هابإيقاف المقامة في مطعم الاليت هاوس بمدينة غزة من شرطة السياحة، طالبا القائمين على الفعالية
 الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني، لعدم حصولهم على إذن بإقامتها. ممثلين عن المؤسسات

بمناسبة اليوم العالمي  8/12/2022سبق وطالبت مباحث السياحة الهيئة المستقلة بإنهاء فعاليتها الحقوقية بتاريخ  -
ا بعد من استكمالها، وسبق أن تعرضت لحقوق اإلنسان، في مركز رشاد الشوا الثقافي بمدينة غزة، إال أنها تمكنت فيم

، لذات المنع خالل إقامة ورشة عمل في مطعم 29/11/2022مؤسسة الدراسات النسوية التنموية الفلسطينية بتاريخ 
 سيدار بغزة.

 رابعًا: الحق في التنقل والسفر
انه تقدم بطلب  جاء فيها عامًا من محافظة غزة، 46 ش( )م. تلقت الهيئة شكوى المواطن 6/12/2022بتاريخ  -

وبمراجعته المستمرة  ،، لوزارة الداخلية برام هللا عبر أحد المكاتب بقطاع غزة19/10/2022تجديد جواز سفر بتاريخ 
منية، إضافة أوأبلغه المكتب أن جوازه لم يصدر بعد وأن الرفض ألسباب  ،حتى تاريخه لم يتم اصدار جواز سفره

 .هدون تجديد وإرسالهم جوازه المنتهي قيام وزارة الداخلية بتخريل
انه تقدم بطلب  عامًا من محافظة غزة جاء فيها 27 ر( )أ.المواطن تلقت الهيئة شكوى  11/12/2022بتاريخ  -

وبمراجعته  ،، لوزارة الداخلية برام هللا عبر أحد المكاتب بقطاع غزة10/2021اصدار جواز سفر بدل فاقد في 
 مرفوض دون تحديد الجهة. طلبه وأبلغه المكتب أن ، جوازالخه لم يتم اصدار المستمرة حتى تاري

انه تقدم بطلب  عامًا من محافظة غزة جاء فيها 45 أ( )ص.تلقت الهيئة شكوى المواطن  18/12/2022بتاريخ  -
وبمراجعته المستمرة حتى  ،المكاتب بقطاع غزة، لوزارة الداخلية برام هللا عبر أحد 2012تجديد جواز سفر في العام 

 لوجود معاملة سابقة. تم رفضها ،معاملة جديدةبم تقدو دون ابداء األسباب، ن جوازه لم يصدر أبلغه المكتب أ، ريخهتا
 خامسًا: انتهاك عدم تنفيذ قرارات المحاكم 

مدينة رام هللا، بلدى جهاز المخابرات العامة  29/11/2022الموقوف منذ  ا. ع()ن شكوى المواطتقلت الهيئة  -
 ،صدر قرار عن محكمة صلح رام هللا بإخالء سبيله 13/12/2022جاء فيها انه طالب في جامعة بيرزيت، وبتاريخ 

 .15/12/2022فراج عنه بتاريخ حين اإللمحتجزًا د بقي لم ينفذ القرار، وق
لدى المخابرات العامة  22/11/2022فيها انه جرى توقيفه منذ  جاء حيث ا( )م.شكوى المواطن تلقت الهيئة  -

صدر قرار عن محكمة صلح . ريحا، وهو موقوف على خلفيه سياسيةأمخابرات ليام ونقل أ في القدس مدة خمسة
 تاريخ اخالء سبيله. 30/11/2022االحتجاز حتى تاريخ  وقد بقي 30/11/2022رام هللا بتاريخ 

لدى مباحث جنين ونقل في  20/11/2022جاء فيها أنه جرى توقيفه منذ ، و ك( )أ.شكوى المواطن لقت الهيئة ت -
عن محكمه  15/12/2022بإخالء سبيله في  ريحا، وقد صدر قرارفي ألى اللجنة األمنية المشتركة إ 5/12/2022

م يتم تنفيذ قرار المحكمة من قبل اللجنة األمنية المشتركة. وابلغ ان توقيفه على ذمة فاد المواطن انه لأريحا، و أصلح 
 .17/12/2022فراج عنه في محافظ جنين، وبقي موقوفًا حتى تاريخ اإل

يف اللجنة لدى مركز توق 13/11/2022جاء فيها انه جرى توقيفه منذ  ،ط( )ح.شكوى المواطن تلقت الهيئة  -
فاد أريحا، و أعن محكمه صلح  15/12/2022بإخالء سبيله بتاريخ  ريحا، وقد صدر قرارفي أاألمنية المشتركة 
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المواطن انه لم يتم تنفيذ قرار المحكمة من قبل اللجنة األمنية المشتركة. وابلغ ان توقيفه على ذمة محافظ جنين. 
 .12/2022 /20وبقي موقوفًا حتى تاريخ االفراج عنه بتاريخ 

لدى مركز توقيف اللجنة  9/10/2022فاد فيها انه جرى توقيفه منذ تاريخ أ ،و. ق()شكوى المواطن تلقت الهيئة  -
ريحا، وافاد المواطن أعن محكمه صلح  20/10/2022بإخالء سبيله بتاريخ  ريحا، وصدر قرارفي أاألمنية المشتركة 
قرار المحكمة من قبل اللجنة األمنية المشتركة. وابلغ ان توقيفه على ذمة محافظ نابلس. وبقي موقوفًا انه لم يتم تنفيذ 

 .1/2023 /5 حتى تاريخ االفراج عنه
جنة لدى مركز توقيف الل 9/10/2022فاد فيها انه جرى توقيفه منذ أو  ،ق( )و.المواطن شكوى  تلقت الهيئة -

انه  فادأريحا، و أعن محكمه صلح  20/10/2022بإخالء سبيله بتاريخ  ريحا، وقد صدر قرارفي أاألمنية المشتركة 
 موقوفاً بلغ ان توقيفه على ذمة محافظ نابلس. وبقي ألم يتم تنفيذ قرار المحكمة من قبل اللجنة األمنية المشتركة. و 

 .5/1/2023االفراج عنه في حتى 
لدى مركز توقيف اللجنة  19/9/2022جاء فيها انه جرى توقيفه منذ تاريخ و  ،ا( )م.شكوى المواطن  تلقت الهيئة -

انه  ريحا، وافادأعن محكمه صلح  4/10/2022بإخالء سبيله بتاريخ  ريحا، وقد صدر قرارفي أاألمنية المشتركة 
بلغ ان توقيفه على ذمة محافظ نابلس. وقد بقي أرار المحكمة من قبل اللجنة األمنية المشتركة، و لم يتم تنفيذ ق

 المواطن موقوفًا حتى تاريخ اعداد هذا التقرير.
نة لدى مركز توقيف اللج 12/9/2022تاريخ بجاء فيها انه جرى توقيفه ، و ش( )إ.شكوى المواطن تلقت الهيئة  -

انه لم يتم تنفيذ قرار المحكمة  ريحا، وافادأبإخالء سبيله عن محكمه صلح  صدر قرارريحا، و في أاألمنية المشتركة 
االفراج عنه في من قبل اللجنة األمنية المشتركة. وابلغ ان توقيفه على ذمة محافظ نابلس. وبقي موقوفًا حتى 

15/12/2022. 
لدى مركز توقيف اللجنة  12/9/2022جاء فيها أنه جرى توقيفه منذ و  ،)م. س(شكوى المواطن  تلقت الهيئة -

انه لم  ، وافاد21/9/2022ريحا بتاريخ أبإخالء سبيله عن محكمه صلح  صدر قرارريحا، و أ في األمنية المشتركة
مة من قبل اللجنة األمنية المشتركة. وابلغ ان توقيفه على ذمة محافظ نابلس. وما زال المواطن يتم تنفيذ قرار المحك

 موقوفًا حتى تاريخ اعداد هذا التقرير.
لدى مركز توقيف اللجنة  31/8/2022جاء فيها أنه جرى توقيفه منذ و  ،ع( )م.شكوى المواطن تلقت الهيئة  -
انه لم  افاد، و 28/9/2022ريحا بتاريخ أبإخالء سبيله من محكمه صلح  صدر قرارريحا، و أفي منية المشتركة األ

يتم تنفيذ قرار المحكمة من قبل اللجنة األمنية المشتركة. وابلغ ان توقيفه على ذمة محافظ نابلس. وما زال موقوفًا 
 حتى تاريخ اعداد هذا التقرير.  

  
 انتهى

 


