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 التقرير الشهري حول
 االنتهاكات الواقعة على حقوق اإلنسان والحريات

 2022من العام آذار في فلسطين خالل شهر 
ال قاليالتأه تااك ت ا نتبو يالةتا ف و ل،تيبالزتهلاتت2022استتتت االنتااك ت ا نتاليا خاللت هرتآتتتتتالتالاالتا تال   ت

تال يتالصي ت تالتيئل،توقيت خصنتالتيئلتا تاجالتا تالصي هتا تاك ت ا نتإلىتا تيخي:

 
 تفاصيل االنتهاكات

 أواًل: انتهاكات الحق في الحياة والسالمة الشخصية
،تقط عتغزةتفي 6واكت توق نتفيتالضفلتالغالبالل،تت11ت.وف ةتلح لت17 اليالغطيت تال قالتالف الةتال يت هرتتالتيئلالصينت
وف ةتوق نتك يجلتعي تا   لتاح ال ط نتالسهالتال  التوق نتجاال ت تفيتالضفلتالغالبالل.تتنح ا 8ك ل  لي،ت وزعنت

ح انتت5.تقط عالح انتفيتت3و،تاكت توق نتفيتالضفلتواحدةح انتوف ةتوق نتفيتظالوفتغ اضل،تح للتت4و
تفيتالضفلتالغالبالل.تتتتتوحالتاناكت تفيتقط عتغزة،تت3،توف ةتوق نتفيتآج الانتع ئخالل

 
 
 

 قطاع غزة الضفة الغربية المجموع االنتهاك
ت6ت11 17تح انتالوف ةتغيالتالطبال الل

ت18ت11 29تآك وىتحورتال  ليبتوسوءتالا  اخل
ت9 8ت17تاك ت كتالحقتفيتإجالاءانتق كوكاللتسخالال

ت2ت2ت4تالحقتفيتال كقلتوالسفال
ت1ت0ت1تأحكام اإلعدام

ت0ت3ت3تال وقيفتعخىتلالتالاح فظ
ت1ت2ت3تاالعتداء على الممتلكات العامة واألشخاص

ت0ت2ت2 عدم تنفيذ أو التأخير في تنفيذ األحكام
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تةتوضيح لحاالت الوفا
 حاالت الوفاة في ظروف غامضة .1
تاس آفىتآتياءتاألقصىلوصلتوتت،نا تا ال تالكصيالاتعاماً  52د(  )م.الاواط ت وفيتت2/3/2022ب  اليختت-

ت  توا  القي  تك التاجثلته ايةتك يجلتأص ب هتب ال التك اليتب لالأس،تأثك ءتعبثهتبسهحتالآ شتيا لتغالف هت الجتعال الت
ت  تعالضهتعخىتالطبتالآالعيتوا زلنتال حقالق نتج اليل.ت،الأسه
ك  تي خقىتال هجتفيتال ك اللتالليت  كيوكس،توتتاييكلا تتعاماً  17أ(  )أ. وفيتالطفلتت2/3/2022ب  اليختت-

 حقالقً تفيتالح يثتت أجال الآالطلتوالكال بلتال  التوتتك يجلتسقوطهتا تعخو.تآب طتالا ضيت24اكلت  اليختتةالاالكزت
ا تاألآ  صتلويتاإلع قلتاكلتالطفوللتوالا وفىت،تيجثا  تالطفلتعخىتالطبيبتالآالعال  تعالضتوت،تاكلتوقوعه

توال  كيتا ت آكج نتعصباللتا االالة،توأاينتالآالطلتعي توجويتأيتآبتلتجك ئاللتفيتالح يث.
اجاعتالآف ءتالطبيتب يتالليت  تكقخهتلغزة،توتتييكلا تاتعاماً  27 أ( )ع.ت وفيتالاواط ت18/3/2022  اليختبت-

تالث لثلت وفيتعخىتإثاله .تتلا تأحيثتحالوق تا تاليالجعخىتسكبتا يةتح القلتعخىتجسيهتوأآ لتالك التفيت تأ تأقي ت
ا وفالً تب لقالبتا تاكزلهتت.تعثالتعخالهاليح أا تاييكلتتعاماً  21 غ( ث.) وفيتالاواط تت2022ت/23/3ب  اليختت-

اك  توف حنتالكال بلتال  الت حقالقً تفيتالح يثتوجالىت حويلتلخحضالنتالآالطلتوهوتفيتوضعتالآكق.تاييكلتالفيت
تخ آاليحتفيتالطبتالآالعيتوال قييالانتليىتالآالطلتوالكال بلتاكت تح للتاك ح ال.تالجثلتل

ت. الوفاة نتيجة الشجارات العائلية والقتل الخطأ2
تص ب هإلك يجلتتب لقالبتا تبخيةتقب طاللتعاماً  35أ(  )م.لالًهتعثالتعخىتجثلتالاواط تت11/3/2022ب  اليخت -

الك التتإطهقاحقً تأعخ تالك طقتب س تجت زتالآالطلتب كهت  تالقبضتعخىتالاآ بهتبهتفيتب ال التك اليتفيتالصيال،توت
توف حت حقيقتكا تكقخنتالجثلتلخ آاليحتلا الفلتسببتوظالوفتالجاليالتو حيييتالف عل.

تك يجلتغزة،تتاييكلا تعامًا  32 و( )م. وفيتالاواط تت18/3/2022ب  اليختت- جالاءتإص ب هتبجالوحت طيالة
تلا خوا نتالتيئل،تفقيتوصلتالاواط تالالكوالتعال الانتك اليل. تإثالاجاعتالآف ءتالطبيتعخىتلجثلته ايةت ووفقً 

ت.تفقيإص ب هتبأالبعتعال الانتك اليلتفيتالالقبلتوالصيالتوالييتالالسالىتوالالاكىت هرتآج التع ئخيتوقعتفيتالآج عالل
اك  توف حنت حقالقً تفيتلخحضالنتالآالطلتالي .ت  تاأيىتلاق لتالاواط تواص بلتتا الك التأطخقتوتتا(ت) .حضالت
تالح يث.

تالاب تا تال خيلب(  )ن. وفيتالاواط تت18/3/2022ب  اليخت - تتوسك  تقاليل تب يجكي باح فظل تأ تأطخقت،
ت.كقخنتالجثلتلخ آاليحوتت، حقالق ًتتوف حناك  تلخحضالنتقوةتا تالآالطلت.تالك التعخالهتفيتالقاليلتو تاجتول

ت18/3/2022ب  اليختتأصيبتالليتك  وت غزة،تاييكلا تعامًا  31 و( )خ. وفيتالاواط تت22/3/2022ب  اليختت-
تإلىتأ تف القتالحال ة.تاجاعتالآف ءتالطبيتلتفيتآج التع ئخي،تو  تكقخه
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إثالتاص ب هتتيةجثلته اتآفىالاتووصلالفح،تتييكلا تاتعاماً  40 ح( )م. وفيتالاواط تت31/3/2022ب  اليختت-
حضالنتالكال بلتوالاب حثتت.،تو  تعالضتالجثلتعخىتالطبتالآالعيع ئخيب ال التك اليتفيتالبط ت هرتآج الت

تاك  توا تزالنتال حقالق نتج اليل.تلخ
تخاذ احتياطات السالمة العامة. الوفاة نتيجة عدم ات3
ا تعخوتأثك ءتقال التتهسقوطك يجلتالا تهللا،تاييكلتا تتعاماً  27 س( )س.المواطن  وفيتت2022ت/14/3ب  اليختت-

اك  توف حنتلخحضالنتالآالطلت.تطوابقتفيتاكطقلتكفالتعقبت9تا تفيتعا الةتسككاللتهب  بئلتاال هتآالبتاعتوالي
تل ي توجويتآبتلتجك ئالل.تلخ  ئخلتسخا  الآالطلتوالكال بلتال  الت حقالقً تفيتالح يث.ت

ك يجلتوقوعتحاليقتك  جتع ت ا ستكتالب ئيتفيتتتوفي خمسة أطفال من بلدة تفوح حرقاً ت26/3/2022ب  اليختت-
األبتواأل تبحالوقتتوأصيبت.ع ا ًتت16ت–ت4 تبي تو  الاوحتأعا اله تاتل. س. ب. م/ أ( )آ.آ ح ته  فتكق رتوه :ت

  تف حت حقيقتفيتالح يثلتا تقبلتا  خفلتوه تاآل تي خقو تال هجتيا لتأحيتالاس آفال نتفيتاييكلتال خيل.ت
تالآالطلتوالكال بلتال  التواتيوجيتآبتلتجك ئالل.ت

اييكلتا تتأ( )ع.وا تبخيةتالآيوختآا رتال خيل،تتعاماً  37 ا( )م.  ت وفيتالاواطكت2022ت/27/3ب  اليختت-
اك  تلخحضالنتالآالطلت.تسخفينتجالاءتإص ب تا تبجالوحت طيالة،تك يجلتاكتال التابكىتقييتااكآ ءتفيتطولاال تعخيتا 

أ تص حبتالابكىتل ت"تج ءتفالهليو تع تكق بلتالاتكيسي تووفقً تلبال  تص يالتفيتكفستات.وف حنت حقالقً تفيتالح يث
ت."يخ ز تب لا  ييالتالتكيسالل،توهك كتطوابقتغيالتاال صلتوبيو تإآالافتهكيسيتعخىتالابكى

ت. أحكام اإلعدام 4
ب إلجا عتحكاً تت،أصيالنتهيئلتالجك ال نتالابالىت)احكالتبيااللتغزةتاحكالتاليالجلتاألولىت31/3/2022ب  اليخت -

ا ال تع اً ،تا تسك  تت49تأ(تع.)تالاواط عخىتتالاالً تب لالص صتح ىتالاون،تواص يالةتأيوانتالجاليالب إلعيا ت
تالآالطلت تاقال تفي توالاح جز تغزة، تبحكوال تاهز  تبال به تالقض ئالل تالآالطل تاوظفتعسكاليتفي توهو الآ طئ،

هحتك اليتفيتاك سبلتب تالتالق لتقصيًا،تواح وللتالق ل،توالاآ جالةتفيتاك  تع  ،توحالتس ا تإياك هتتال سكاليل،
تغيالتاآالوعل،توحال زةتسهحتك اليتبيو ت ال الص.

تآكوىت 29تقاليالال  خقنتالتيئلت هرتالف الةتال يتالغطيت تالمعاملة القاسية والمهينة.  –التعذيب أثناء التوقيف . 5
واحدة وآكوىتضيتجت زتالآالطل،تاكت تت6تسجخنت،فيتالضفلتالغالباللتاكت  11    خقتب ل  ليبتوسوءتالا  اخل،

توآكوىت تالا  بالانتال  ال تجت ز تواحدة ضي تجت زتااس  ب الانتال سكاليل تجت زتاألت3وضي ا تآك وىتضي
تآكوىتحورتال  ليبتسجخنتجاال ت تضيتجت زتالآالطل.ت 18.تأا تفيتقط عتغزةتفقيت خقنتالتيئلتالوق ئي

ع ق رتال  سفيتوااع ق رتعخىت خفاللتسال ساللتوالآالتهلاتالحقتااثانيًا: انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة: 
توال وقيفتعخىتلالتالاح فظي .
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ت وىتآك 8 فيتالضفلتالغالبالل  خقنتالتيئلت هرتالف الةتال يتالغطيت تال قاليالتاالحتجاز التعسفي وألسباب سياسية.
أا ت   سفالً .تحورتعي تصحلتإجالاءانتال وقيف،تكو ت وقيفتالاآ اي تك  تإا تألسب بتسال ساللتأوت وقالف ًت  الكزن

تتحورتااك ت كتالالكوال.تآك وىت 9 فيتقط عتغزةتفقيت خقنتالتيئلت هرتلانتالآتال
 التوقيف على ذمة المحافظ.

 مالحظات تاريخ التوقيف الجهة الموقوف على ذمتها االسم الرقم
 ت2/3/2022 محافظ قلقيلية س( )ج.ت1
 ت2/3/2022 محافظ قلقيلية ا( )ن.ت2
 ت6/3/2022 محافظ قلقيلية غ( )ح.ت3

 
 ثالثًا: االعتداء على األشخاص والممتلكات الخاصة والعامة

فإ تاآ يةتكهااللتتاس آفىالووفقً تلاييالتت،وقعتآج التيا لتاس آفىتجكي تالحكوايت27/3/2022ب  اليخت -
و هرتت،وق نتبي تالطبيبتالاك وبتفيتقس تالطواالئتوأحيتالاالاج ي تبسببتعي تالسالعلتفيت قيال تال هجتلقاليبه

اؤكيةتعخىتت،ياكنتوزيالةتالصحلتااع ياءأوقيتت.ص ب هتب يوشإلالاآ يةتاع يىتالاواط تعخىتالطبيبتا تأيىت
اييالتتأف ي.توتالاس آفىقالالنتكق بلتاألطب ءت  خيقتال التليو تواحيتفيت،توتفيالتالحا اللتالهزالتلألطب ءضالوالةت وت

ت تقوةتا تجت زتالآالطلتالقنتالقبضتعخىتالا  ييتواح ل هتلخجت نتالا  صل.أاس آفىتال
اجتولو تأطهقتت،اح ف رتالا خلتالف ئزةتب لك  ئجوتتفيتطولاال توب يتظتوالتك  ئجتااك   ب نت27/3/2022ب  اليختت-

.تالاحلت27/3/2021  ويتألحيتالاالآحي تالف ئزي توللكتالس علتالواحيةتصب حتيو تااحيتت رالك التعخىتاح
ق ئالتكالايو تالاس قخلتوالاكوكلتا تآ صال نتا الوفلتبايولت تلحالكلتحا ستوب ضت تيك او تتل ضوتا ال ويت
 اسيالتواجتلتالاحلتلالص صلتأينتت63أكهت  تإطهقتأاثالتا تو بي ت،تبتلتالآ بالل.تالآالطلتحضالنتلخاك  لخج
 .ا االلتالاصاالتا تالزج جتو اسيالتواجت نتيا خاللتزج جاللاأل
،تاق حانتقوةتأاكاللت  بعتجت زتاألا تاليا خيتاقالتالتيئلتال  التلخآؤو تالايكاللتفيت30/3/2022تب  اليخت-

عكصالًاتاسخحً تبزيتعسكاليتوا الي تبزيتايكي،توبالفق ت تعييتت40اييكلتغزة،ت  او تا تعييتا تالجيب نتوكحو
ال ص اليح،توص يالواتعييًاتتا تالا  صي توالاتكيسي تبتيفتالوصورتإلىتا خوا نتالاواطكي توال ج التوأصح ب

وبقيتأفالايتالقوةتاألاكاللتيا لت ا تالجواانتوأجتزةتالهب وب،تواك واتأيتاوظفتأوتاالاجعتال الوجتا تالاقال.
الابكىتالاكو تا ت اسلتطوابقتلحي تاك ت ئت تا تكقلتالبال ك نتوالا خوا ن،توأع يواتب ضتأجتزةتالجوارتوأبالزوات

 ا تاوظفيتالتيئلتقبلتاغ يال ت تالس علتال  اسلتوالكصف.تعييًاتا تأوااالتااع ق رتل يي
وفيت ا  تالس علتالث اكلتا تاس ءتكفستاليو توأثك ءتعويةتالئالستالتيئلتال  التلخآؤو تالايكاللتفيتغزةتا تالضفلت
الغالبالل،ت  تاح ج زهتليىتجت زتاألا تاليا خيتيا لتإحيىتالغالفتفيتا بالتبينتح كو ،تواس االتاح ج زهتلايةت

 هثتس ع ن.ث
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 خامسًا: الحق في التنقل والسفر
ت6/2/2022ب  اليختكهتأف يتفيت تأع ا ًتا تآا رتغزةتت27تإ.تأ() خقنتالتيئلتآكوىتالاواط تت3/3/2022ب  اليختت-

ىت حويخلتطباللتص يالةتبك ءتعختاس آفىتالاق صيتفيتالقيسجهتل وجهتالىتا بالتايالز/تبينتح كو ،تبتيفتال وت
ال  صتب ك صالتت4/4فوجئتباك هتالي ورتلخ هجتا تقبلتح جزتع تيائالةتال هجتب ل  الجتفيتوزاالةتالصحل،ت

بهغهاألا تفيتحكوالتغزة،توت ا تالسببتهوتوجويتقضاللتليالهتفيتالقض ءتال سكالي،تحيثتاكهتاوقوفتعخىتتا 
 .9/2021فالاجتعكهتبكف للتفيتآتالتوقيت  تاات23/7/2020لالتقضاللتجك ئاللتاكلت  اليخت

تأكهت قي تاييكلتا تتع ا ًتت38ف(ت)ص.الاواط تا ت خقنتالتيئلتآكوىتت10/3/2022ب  اليختت- غزةتاف يه 
  تالفضت جيييتجوازت،ت2019 اله تفيتع  تابطخبتالحصورتعخىتجوازتسفالتا توزاالةتاليا خاللتبالا تهللاتك  ت

اك بتالئالستالوزالاءتعبالتااالايلتال  ص،تل قي تبآكوىتالسااللتت3/2020وفيتآتالتسفالهتيو تابياءتاألسب بت
و  تالاليتعخالهتبأكهت  تحلتالاآكخلتوبإاك كهتال قي تلخحصورتعخىتجوازتالسفال،توب لا  ب لتاعتالاك بت بي تأ ت

ةتعبالتالت  فتاعت واصلتاب آالتت2/3/2022الاآكخلتا تزالنتق ئالتواكهتا زارتعخىتق ئالتالااكوعي .توب  اليخت
تاألجتزةتاألاكاللتفيتالا تهللا.تلوزاالةتاليا خاللتفيتالا تهللاتو انتاط لب هتباالاج 

اح فظلتوسطتقط عتغزةتاف يه تأكهتتع اً ،تا ت61تا(ت)ع.الاواطكلتت خقنتالتيئلتآكوىتت21/3/2022ب  اليختت-
لتالاك بتليائالةتالجوازانتبالا تهللات  ت قيانتل جيييتجوازتالسفالتال  صتبت ،توباالاج ت21/10/2021ب  اليخت
أ تهك كتاآكخلتاعتالجت نتاألاكالل،توح لالً تالجوازتقييتالبحثتواليالاسل،توح ىت  الي هتل تالصيالتجوازتت ا ب اله

قيتك  تلييت تجوازتسفالتوس فالنتلجاتواليلتاصالتفوفقتاف ي ت توتت.السفال،توات  الفتا هاللتالاآكخلتاألاكاللتلييت 
 و تعوائق.ال الباللتعيةتاالانتي

ع اً تسك  تجب لال تاف يه تأكهت  تاك هتا تت42تا(ت)ع.الاواط تتا ت خقنتالتيئلتآكوىتت24/3/2022ب  اليختت-
السفالتعبالتا بالتالفحتالباليتلخ هجتبواسطلت حويخلتطباللتص يالةتع توزاالةتالصحل،توللكتا تقبلتجت زتاألا ت

  اا هتفيتاحكالتعسكاليلتوحصلتعخىتحك تب لبالاءة.تاليا خيتعخا تأ تالاواط تك  تاوقوف تليىتالجت زتو  تاح
 سادسًا: انتهاك عدم تنفيذ قرارات المحاكم

اواط تع تواليهتوأعا اهتوه تجاال  تاوقوفي تليىتجت زتالا بالانتول ت خقنتالتيئلتآكوىتواحيةتاقيالتا تت-
 ي  ت كفيلتقالاالتالاحكالتالق ضيتب إلفالاجتعكت تاال ي .ت

فالاجتالص يالتع تاحكالتصخحتب كفيلتقالاالتاإلتالط لبتفيت جكي تح(تتث.) تالاواطتا ت خقنتالتيئلتآكوىتت-
ت.23/12/2021لييت تاكلتتاًتفالاجتعكهتواتزارتاح جزتالوق ئيتاإلجت زتاألا تتيالفض،توت3/2/2022اليح تب  اليختأ
ت

 انتهى
 


