التقرير الشهري حول

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

اس تتت االناهاتات تالناخلاة خالنةشهن تتااناخ تتتمن ناخ ت ن2022نبوتياةن تفتوتال،نيبازنهذاناختقايانأهمناهاتات تالن

اختينرصلتاتناخايئال،نو ج لن تنرصلتهن نااتات تالنع ىناخنحوناختتخي :ن
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تفاصيل االنتهاكات

أوالً :انتهاكات الحق في الحياة والسالمة الشخصية
رصلالناخايئال  11نحتخال نوفتة ةشهناخفتاةناختينيغطياتناختقايا .ن 7ن ناتنوق تنفيناخضفالناخغابخال،نو 4نفينقطتعن

غزة.نتوزعتنكتختتخي ،حتخالنواحدة ناتخجالنعل ناتختذناحتختطتالناخ ش الناخ ت النوق تنفيناخضفال.نو 5نحتهالنوفتةن

فينظاوفنغت ضال،نحتخالنواحدة ن ناتنوق تنفيناخضفال،نو 4نحتهالنفينقطتعنغزة.ن 5نحتهالنوفتةنفين جتراالن
عتئ خالنوق تنج خ اتنفيناخضفالناخغابخال.نننن ن

توضيح لحاالت الوفاة ن

 .1حاالت الوفاة في ظروف غامضة ن

نبتتريخن2022/4/3نأع نتناخ صتدرناخطبخالنفين ج عناتصاناخطبينبختايواسنوفتةناخ واط ن( س .أ)  50عاماًننحيناخنصانبافح،ناخ وقوفنفين اكزنإصشحنوتأهيلنةتايواسنووفقتنخ تتب تالناخايئالنفإمناخ اضناخ ختصن
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* 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

بتخ اكزنكتمنيقو نبتوزيعناخ شجنع ىناخنزهءن تءنيو ناخ بتناخ وافقن 2022/4/2نفأةباهناخنزيلنبأاهني تاين ن

حاقتمنفيناخ لةنوس تهنوقل نخهنعشجتن نخ

ته،نوعنلن نصفناخ يلنا تكىناخنزيلن اةنأةاىن ،نفتمناق هنخ عختدةن
ن

وإجااءنتبخياةنخهنقبلنأمني ودنخغافته،نوفجاناألحلن /4/3نس عناخنزهءنفينغافته نصوالن خيانعتخينيصلرن ن

اخنزيلنفأةباوانضتبطناخق م،نحضاناخ اضناخ نتوبنوط بناإلس تف،نواقلناخنزيلنخ ج عناتصاناخطبي،ننوعنلن

اخثتاخالنفج اانتمناإلعشمنع نوفتته.نفتحتناخنختبالناخ ت النتحقخقتنبتخحتدثنوتمنعاضناخجثالنع ىناخطبناخشاعي.ن ن
 -نبتتريخن 2022/4/3نتوفينالمواطن (ع .غ)  38عاماً ن

نةتايواس،نفين نزهن قخقتهناخ جتورنخ نزخهنبشترعن

اخ لرسالنب خخمنحيناأل لنغابنةتايواس ،نكتمنبحوزتهنسشحناترين( ش نكوف)،نوأثنتءنتواجلهنفينغافالناب ن

قخقتهنب فادهندوم نوجودنأين خصن هنس عنصوالنعخترناتري،نتبي نخ تواجلي نفيناخ نزهنأمناخ واط نقلن

أصيبنبعخترناترينفيناخصلر،نتمناق هنبواسطالنسخترةن لاخالنخ ج عناتصاناخطبي،نوصفتنحتختهنبتخحاجالنوب لناحون

اصفنس تعالنأع نتناخ صتدرناخطبخالنوفتته.نبت االناخنختبالناخ ت النو اطالناألدخالناخجنتئخالنواخ بتحثناخ ت الناختحقيقن
فيناخحتدث،نة صتناتتئجناختحقخقتالنوتقاياناخطبناخشاعينإخىنأمناخ واط نأصيبنةشهنتنظخفنسشحنآخينااف تن
نهنعخترناترينناتفذن( لةلنو خاج)نأصتبهنفيناخصلرن ناخجاالناخخ نىنأدىنإخىنتاتكناألحشتءناخصلريال-ناخق بن

واخائتي ).
-نبتتريخن2022/4/9نوص تنجثالناخ واطنالن(هـ .ا)  54عاماًن ن خخمنجبتخختناخ تشفىناهالواخ ينب لنإصتبتاتن

بعخترناترينفيناخاأسنةشهنفضاتنخنزاعنوقعنبي نأبنتئات.نفتحتناخشاطالنبأ ان ناخنختبالنتحقخقت نفيناخحتدث،نوتمن
تحويلناخجثالنخ طبناخشاعيناخذينبي نأمنسببناخوفتةناتخجالنك ورنفيناخج ج النوازيفند وينداةلناخل تغ.نتمن

توقخفنعلدن ناألبنتء،ننواختحقخقتالنهنزاختنجتريال .ن

 -نبتتريخن2022/4/24نتوفيناخ واط ن(ع .ا)  33عاماً

ن لينالندو ارنب حتفظالناخخ يل نب لناصتبتهنبعخترناترين

فيناخاأسنب لناافشالنرصتصالن نسشحهناخشخصينأصتبتهنفينرأسه.نحضاالناخشاطالنخ كتمنوفتحتنهينواخنختبالن

اخ ت النتحقخقتنفيناخحتدثالنواتضحنأاهنهنيوجلن بهنجنتئخال.نن ن
نبتتريخن2022/4/27نتوفيناخ واط ن(إ .أ)  28عاماًن ن لينالنرفح،نب لنأمنأقل نع ىن نقناف هنداةلن نزخهنب نطقالنرفحناخشتبورة.نتوجاتنقوةن اطخالنخ كتمنبحضورناإلس تفناخذينأ لناخوفتة،نك تنتمنتوجخهنتحقيقناخشاطالن

بافقالناخ بتحثنواألدخالناخجنتئخال،نوب تينتامنخ احناخجاي الن وهلناخشتبن قىنع ىناألرضنجثالنهت لةنفين نتصفن

أحلناخغافنو تفنع ىنرقبت هنحبلنق تشن نستترةنوبجوارهنكاسينةشبي،نو ناخ حظتالناهوخىنتمنابشغناخنختبالن

اخ ت النبكت لناعضتئاتنع نحيثختالناخواق ال ،نوكيلناختبالنرفحنأ انبنقل ناخجثالنخ شفىناخنجترنخ اضاتنع ىناخطبن

اخشاعينواستك تهناإلجااءاالنح بناألصوه .ن
ن
ن
ن
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 .2الوفاة نتيجة الشجارات العائلية والقتل الخطأ

 -نبتتريخن 2022/4/13نتوفيناخ واط ن(أ .أ)  28عام ًا ن نب لةنبيتنأ ا نب حتفظالناخخ يل،ناتخجالناصتبتهنبعخترن

اترينفيناخاأسنفين جترنعتئ ينوقعنفيناخب لة.نتمنفتحنتحقيقن ناخشاطالنواخنختبال،نفينوقتنهحقنتمناخقبضنع ىن
اخ تامنوإحتختهنإخىناخقضتء .ن
 نبتتريخن 2022/4/17نتوفيناخطفلن(أ .أ)  16عاماً ن ن لينالنطوخكا نجااءنإصتبتهنبجاوحنةطياةنفين جترنعتئ ي.نحضاالناخشاطالنخ كتم،ناخنختبالناخ ت النتحفظتنع ىناخجثالنختحوي اتنخ الناخطبناخشاعينخ وقوفنع ىن

أسبتبناخوفتة،نواستك تهناإلجااءاالناخقتاواخال.نوبت االناخشاطالنواخنختبالنبتختحقيقنبتخحتدث.
نبتتريخن2022/4/22نتوفيناخ واط ن(ب .ح)  37عاماًن ن لينالنيطتنب حتفظالناخخ يلنب لناصتبتهنبعخترناترينةشهن جترن عنأبنتءنعتئ النأةاىن.نحضاالناخشاطالنخ كتمنوفتحتنتحقخقتنفيناخحتدث.ن
 -نبتتريخ ن 2022/4/22نتوفي ناخ واط ن(ن .ا) وعمره  17عاماً ن

ن لينال نيطت نب حتفظال ناخخ يل نجااء نإصتبتهن

باصتصالنطتئشالنفيناخصلرنأثنتءنوجودهنبتبن ح هناختجترينوسطناخ لينال،ناتخجالن جتر،ننوهنعشقالنخهنبه.نحضاالن

ٍ
اهناخبحثنجترنع ناخجنتة.ن
اخشاطالنخ كتمنوفتحتنتحقخقتن شتاكتن عناخنختبال،نو تنز
 -نبتتريخن 2022/4/26نتوفيناخطفلن(م .أ)

ن لينالنيطت نب حتفظالناخخ يل نجااءنإصتبتهنبعخترناترينفيناخوجهن

ةشهن جترنعتئ ينوقعنبتتريخن،2022/4/22نوبقينيت قىناخ شجنفين تشفىناأله ينب لينالناخخ يلنحتىنوفتته.ن
حضاالناخشاطالنخ كتمنوفتحتنتحقخقتنفيناخحتدث.ن
 .3الوفاة نتيجة عدم اتخاذ احتياطات السالمة العامة

-نبتتريخن2022/4/18نتوفيناخطفلن(ج .ا)  6سنواتن ن لينالناخقلسنب لنغاقهنفينباكالنسبتحالنفينفيشنب نطقالن

اخنوي الناخفوقتنغابن لينالنأريحتنةشهنرح النبافقالنعتئ ته.نت قتنغافالناخ ختالنفين اطالن حتفظالنأريحتنواألغوارن
بشغتنحوهنوصوهناخطفلنخ تشفىنأريحتناخحكو ينحيثنأع ناألطبتءنوفتتهنهحقتن.نبت االناخنختبالناخ ت النإجااءاالن

اختحقيق،نوبت االناخشاطالنإجااءاالناختحاينبتخواق ال،نجتريناستك تهناإلجااءاالناخقتاواخالناخشز النح بناألصوه.ن ن
 .4أحكام اإلعدام ن

 -نبتتريخن 2022/4/7نأصلرالنهيئالناخجنتيتالناخكباىنخلىن حك النبلايالنغزةنبتإلج تعنحك ت نبتإلعلا ن نقتن نبحقن

اخ واط (أ .ا)،ن ن حتفظالنغزةنب لنادااتهنبقضخهن قتلناخ غلورن( .نا)نوذخكنع نتا الناخقتلنقصلان.ن

 -نبتتريخن 2022/4/7نأصلرالنهيئالناخجنتيتالناخكباىنبتإلج تعنحك تنبتإلعلا ن نقت نبحقناخ واط ن(ش .ع)،

ن

حتفظالنغزةنب لنادااتهنبقضخالن قتلناخ واط ن( .نخ)،نو صتدرةنأداةناخجاي ال،نوذخكنع نتا الناخقتلنقصلا،نواخ طون

ع ىنبيتنسكنينخيشنبقصلنارتكتبنجنتيال،نوح لنأداةن ؤذيالنوذخكنةشفتنخ وادناخقتاومناخف طيني.

نبتتريخن،2022/4/9نأيلالن حك الناخنقضناخ كايالنفينهيئالناخقضتءناخ كاينبغزة،ناخحكمنبتإلعلا ن نقتنبحقناخ تام ن(ع .أ) ،ن ناخنصيااال،ن وقوفن نذن،2018/3/28نبتا الناخقتلنقصلا نخ

كاين(ز .أ)،ن نجاتزناأل ن

اخلاة ينوتا الناهةشهنبتأل ناخ ت نأثنتءناه تبتكنفين قباةناخشوبتاينبتتريخن.2018/3/18
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 نبتتريخن 2022/4/10نأصلرالن حك الناهستئنتفنبغزةنحك ت نبتإلج تعنب تقبالناخ تامن(م .د)،ن ن لينالنرفحنبتإلعلا ن نقتنحتىناخ وال،نع ىنأمنيتمنتنفيذناخحكمنب لنب وغنأصغانطفلنخليهنس ناخا لناخقتاواي،نوذخكنع نتا الن

اخقتلنقصلانخزوجته،نبتتريخن2017/4/22نوح لنآخالن ؤذيالنفين نتسبالنغيان شاوعالنةشفتنخ وادناخقتاومناخف طيني.ن
-نبتتريخن202/4/14نأصلرالن حك الناهستئنتفنبغزةنحك تنبتإلج تعنب تقبالناخ لامن(ي .ش)نبتإلعلا ن نقتنوهون

وقوفن نذن،2018/5/1نوذخكنع نتا الناخقتلنقصلانوح لنأداةن ؤذيالنفين نتسبالنغيان شاوعال،نواخ شتجاةنفين

كتمنعت نةشفتنخ وادناخقتاومناخف طيني .ن

ىن
 .5التعذيب أثناء التوقيف – المعاملة القاسية والمهينة ،ت قتناخايئالنةشهناخفتاةناختينيغطياتناختقايان 19كو ن

تت قنبتخت ذيبنوسوءناخ ت ال،ن9ن كتوىن ناتنفيناخضفالناخغابخالنسج تن7ن ناتنضلنجاتزناخشاطال،نو كوىنواحدةن

ضلنجاتزناخ ختبااالناخ ت النو كوىنواحدةنضلنجاتزناأل ناخوقتئي.نأ تنفينقطتعنغزةنفقلنت قتناخايئال 10ن كتوىن
حوهناخت ذيبنسج تنج خ اتنضلنجاتزناخشاطال.ن ن

ثانياً :انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة ،ويش ل نهذا ناخحق ناهعتقته ناخت في نواهعتقته نع ىنة فخال نسختسخالن
واختوقخفنع ىنذ الناخ حتفظي .ناالحتجاز التعسفي وألسباب سياسية،نت قتناخايئالنةشهناخفتاةناختينيغطياتناختقايا فين

اخضفالناخغابخال  4كتوىننتاكزال حوهنعل نصحالنإجااءاالناختوقخف،نكومنتوقخفناخ شتكي نكتمنإ تنألسبتبنسختسخالنأون
توقخفتنت فخت .أ تنفينقطتعنغزةنفقلنت قتناخايئالنةشهنذاالناهن اا8ن كتوىنحوهنذاالناهاتاتك.ن

ثالثاً :االعتداء على األشخاص والممتلكات الخاصة والعامة

 بتتريخن2022/4/24نتمنإطشقننأعياةناتريالنع ىن بتاين قتط النجني ن تنأدىنإلصتبتالن بت اةنفيناخ بتاينداةلناخ قتط النوخمنيب غنع نوقوعنإصتبتالنخألفااد،نوذكانبختمنخ حتفظنجني نأمن ج وعالن ناخ واطني ناخخترجي نع ن

اخقتاوم نأط قوا ناخنترنبتتجتهناخ قتط الن تنت ببنبتاويعناخ واطني نواألطفتهنوقتناإلفطترنفين اانر ضتم،نوذخكن
احتجتجتنع ىنقخت ناألجازةناأل نخالنب صتدرةن اكبالن اوقالنغيانقتاواخال،نفتحنتحقيقنفيناخحتدث.

رابعاً :الحق في التنقل والسفر

 -نبتتريخ ن 2022/4/4ت قت ناخايئال ن كوى ن

ناخ واط ن(أ .ا)  39نعت ت ن

ن لينال نغزة ،نأفتد نفيات نأاه نبتتريخن

2022/12/25نتقل نبط بناخحصوهنع ىنجوازنسفان نو ازرةناخلاة خالنب اا نهللا،نوب لنأسبوعي نتمنإبشغهنأمنجوازن
اخ فاناخختصنبهنقلنصلرنوخك نت تن صتدرتهن نقبلنجاتزناهستخبتراالناخ كايالنفين ار نهللانكواهنع كاين

ستبقنفيناخجاتز،نوب لهتناختحقنخ لنبتخلفتعناخ لاينفينحكو النغزةنب ببنوقفناخااتبنفينحينه.نوحتخختناخ واط ن
بحتجالن تسالنخجوازناخ فانبالفناخ شجنخهنوهبنتهن()6نسنواال.نن
خامساً :انتهاك عدم تنفيذ ق اررات المحاكم

نت قتناخايئالن كوىناخ واط ن(ال.نا)ن نب لةنصوريفنب حتفظالناخخ يل،نب ل نتنفيذنقاارن حك النح وهناخصتدرنبتتريخن،2022/4/21نواخقتضينبتإلفااجنعنه،نخمنينفذنحتىنتتريخنهذاناختقايا.
انتهى
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