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 زياد عمرو جورج جقمان شوقي العيسة*  أمجد الشوا * عصام يونس  

 عاصم خليل*  طالل عوكل فاتح عزام سالمة بسيسو*  عصام عاروري*  

 هامة زيدان كايرو عرفات فيحاء عبد الهادي*  ميرفت رشماوي لبنى كاتبة 

                    العام المدير عمار الدويك     

 * 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 )                  

  

 

 

 

 التقرير الشهري حول
 االنتهاكات الواقعة على حقوق اإلنسان والحريات

 2022من العام نيسان في فلسطين خالل شهر 
بوتياةن تفتوتال،نيبازنهذاناختقايانأهمناهاتات تالنن2022استتتت االناهاتات تالناخلاة خالنةشهن تتتااناخ تتتتمن  ناخ ت ن

ن:ع ىناخنحوناختتخي تنرصلتهن  نااتات تالنو ج لناختينرصلتاتناخايئال،ن
 

 
 تفاصيل االنتهاكات

 الحق في الحياة والسالمة الشخصيةأواًل: انتهاكات 
فينقطتعنن4و ناتنوق تنفيناخضفالناخغابخال،نن7ناخفتاةناختينيغطياتناختقايا.ةشهن وفتةنالحتخن11 رصلالناخايئال
حتهالنوفتةنن5و.نالاتخجالنعل ناتختذناحتختطتالناخ ش الناخ ت النوق تنفيناخضفنواحدةنالحتخ كتختتخي،غزة.نتوزعتن

حتهالنوفتةنفين جتراالنن5حتهالنفينقطتعنغزة.نن4و ناتنوق تنفيناخضفال،ننواحدةفينظاوفنغت ضال،نحتخالن
نعتئ خالنوق تنج خ اتنفيناخضفالناخغابخال.نننن

نتوضيح لحاالت الوفاة
ن. حاالت الوفاة في ظروف غامضة1
نعاماً  50 ) س. أ(أع نتناخ صتدرناخطبخالنفين ج عناتصاناخطبينبختايواسنوفتةناخ واط نن3/4/2022بتتريخنن-

 تتب تالناخايئالنفإمناخ  اضناخ ختصنخ اكزنإصشحنوتأهيلنةتايواسنووفقتناخ وقوفنفين  نحيناخنصانبافح،ن

 قطاع غزة الضفة الغربية المجموع االنتهاك
ن4ن7 11نحتهالناخوفتةنغياناخطبخعخال

ن10ن9 19ناخت ذيبنوسوءناخ  ت  ال كتوىنحوهن
ن8 4ن12نااتاتكناخحقنفينإجااءاالنقتاواخالنس خ ال

ن0ن1ن1ناخحقنفيناختنقلنواخ فا
ن5ن0ن5نأحكت ناإلعلا 

ن0ن1ن1ناهعتلاءنع ىناخ  ت كتالناخ ت النواأل ختص
ن0ن1ن1نعل نتنفيذنأوناختأةيانفينتنفيذناألحكت 
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فأةباهناخنزيلنبأاهني تاين  نن2/4/2022  تءنيو ناخ بتناخ وافقنءنبتخ اكزنكتمنيقو نبتوزيعناخ شجنع ىناخنزه
فتمناق هنخ عختدةنن،ا تكىناخنزيلن اةنأةاىن يلنعنلن نصفناخخ   ته،نوننت نعشجوقل نخهنحاقتمنفيناخ  لةنوس تهن

صوالن خيانعتخينيصلرن  ننفينغافتهاخنزهءنس عنن/3/4وفجاناألحلنوإجااءنتبخياةنخهنقبلنأمني ودنخغافته،ن
عنلنون،نحضاناخ  اضناخ نتوبنوط بناإلس تف،نواقلناخنزيلنخ ج عناتصاناخطبي،ناخنزيلنفأةباوانضتبطناخق م

نفتحتناخنختبالناخ ت النتحقخقتنبتخحتدثنوتمنعاضناخجثالنع ىناخطبناخشاعي.نن.ع نوفتتهناإلعشماخثتاخالنفجاا نتمن
شترعنب  نةتايواس،نفين نزهن قخقتهناخ جتورنخ نزخهننعاماً  38غ(  )ع.المواطن توفينن3/4/2022بتتريخنن-

كتمنبحوزتهنسشحناترين) ش نكوف(،نوأثنتءنتواجلهنفينغافالناب نناخ لرسالنب خخمنحيناأل لنغابنةتايواس،
قلنناخ واط  قخقتهنب فادهندومنوجودنأين خصن  هنس عنصوالنعخترناتري،نتبي نخ  تواجلي نفيناخ نزهنأمن

ناحو ج عناتصاناخطبي،نوصفتنحتختهنبتخحاجالنوب لنخأصيبنبعخترناترينفيناخصلر،نتمناق هنبواسطالنسخترةن لاخالن
تعالنأع نتناخ صتدرناخطبخالنوفتته.نبت االناخنختبالناخ ت النو اطالناألدخالناخجنتئخالنواخ بتحثناخ ت الناختحقيقناصفنس

إخىنأمناخ واط نأصيبنةشهنتنظخفنسشحنآخينااف تننوتقاياناخطبناخشاعينفيناخحتدث،نة صتناتتئجناختحقخقتال
اخق بنن-أصتبهنفيناخصلرن  ناخجاالناخخ نىنأدىنإخىنتاتكناألحشتءناخصلريالن) لةلنو خاج(اتفذنن نهنعخترناترين

 واخائتي (.
ب لنإصتبتاتناخ  تشفىناهالواخ ين  ن خخمنجبتخختننعاماً  54. ا( )هـاخ واطنالنجثالنوص تنن9/4/2022بتتريخنن-

تبالنتحقخقت نفيناخحتدث،نوتمناخشاطالنبأ ان  ناخنخةشهنفضاتنخنزاعنوقعنبي نأبنتئات.نفتحتنبعخترناترينفيناخاأسن
تمن.نأمنسببناخوفتةناتخجالنك ورنفيناخج ج النوازيفند وينداةلناخل تغاخذينبي نتحويلناخجثالنخ طبناخشاعين

نجتريال.هنزاختنناختحقخقتالوننتوقخفنعلدن  ناألبنتء،
ب لناصتبتهنبعخترناترينن حتفظالناخخ يلبندورا لينالن  نعامًا  33ا(  )ع.توفيناخ واط نن24/4/2022بتتريخنن-

  كتمنوفتحتنهينواخنختبالنخحضاالناخشاطالن.نصتبتهنفينرأسهأفيناخاأسنب لناافشالنرصتصالن  نسشحهناخشخصين
ناخ ت النتحقخقت نفيناخحتدثالنواتضحنأاهنهنيوجلن بهنجنتئخال.نن

أقل نع ىن نقناف هنداةلن نزخهن،نب لنأمنرفح ن لينالن نعاماً  28 أ( )إ.توفيناخ واط نن27/4/2022بتتريخنن-
أ لناخوفتة،نك تنتمنتوجخهنتحقيقناخشاطالناخذينس تفنقوةن اطخالنخ  كتمنبحضورناإلنتوجاتب نطقالنرفحناخشتبورة.ن

رضنجثالنهت لةنفين نتصفنوب  تينتامنخ  احناخجاي الن وهلناخشتبن  قىنع ىناألن،دخالناخجنتئخالبافقالناخ بتحثنواأل
هنحبلنق تشن  نستترةنوبجوارهنكاسينةشبي،نو  ناخ حظتالناهوخىنتمنابشغناخنختبالنغافنو  تفنع ىنرقبتاخأحلن

 شفىناخنجترنخ اضاتنع ىناخطبنخاخجثالننأ انبنقلوكيلناختبالنرفحنن،اخ ت النبكت لناعضتئاتنع نحيثختالناخواق ال
نصوه.جااءاالنح بناألاخشاعينواستك تهناإل

ن
ن
ن
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 الخطأ. الوفاة نتيجة الشجارات العائلية والقتل 2
 حتفظالناخخ يل،ناتخجالناصتبتهنبعخترنبن  نب لةنبيتنأ انعاماً  28 أ( أ.)توفيناخ واط نن13/4/2022بتتريخنن-

اخقبضنع ىننتمنفينوقتنهحقن،تمنفتحنتحقيقن  ناخشاطالنواخنختبال.نعتئ ينوقعنفيناخب لةن جتراترينفيناخاأسنفين
ناخ تامنوإحتختهنإخىناخقضتء.

 جترنفينطوخكا نجااءنإصتبتهنبجاوحنةطياةن لينالن  ننعاماً  16أ(  )أ.توفيناخطفلنن17/4/2022بتتريخنن-
  الناخطبناخشاعينخ وقوفنع ىنخع ىناخجثالنختحوي اتنتحفظتناخنختبالناخ ت الن،ن  كتمخعتئ ي.نحضاالناخشاطالن

 بتختحقيقنبتخحتدث.نأسبتبناخوفتة،نواستك تهناإلجااءاالناخقتاواخال.نوبت االناخشاطالنواخنختبال
ب لناصتبتهنبعخترناترينن حتفظالناخخ يلبنيطت لينالن  ننعاماً  37 ح( )ب.توفيناخ واط نن22/4/2022بتتريخنن-

   كتمنوفتحتنتحقخقت نفيناخحتدث.نخحضاالناخشاطالن.نأةاىنةشهن جترن عنأبنتءنعتئ الن
نيطتنعاماً  17وعمره  ا( )ن.توفيناخ واط نن22/4/2022بتتريخنن- ناخخ يلبن  ن لينال جااءنإصتبتهنن حتفظال

حضاالنبه.نهنعشقالنخهنونناتخجالن جتر،ثنتءنوجودهنبتبن ح هناختجترينوسطناخ لينال،نأباصتصالنطتئشالنفيناخصلرن
 زاهناخبحثنجتٍرنع ناخجنتة.نن شتاكت ن عناخنختبال،نو ت  كتمنوفتحتنتحقخقت نخاخشاطالن

جااءنإصتبتهنبعخترناترينفيناخوجهنناخخ يلب حتفظالنن ن لينالنيطت  أ( )م.توفيناخطفلنن26/4/2022بتتريخنن-
،نوبقينيت قىناخ شجنفين  تشفىناأله ينب لينالناخخ يلنحتىنوفتته.ن22/4/2022وقعنبتتريخننةشهن جترنعتئ ي
  كتمنوفتحتنتحقخقت نفيناخحتدث.نخ حضاالناخشاطالن

 . الوفاة نتيجة عدم اتخاذ احتياطات السالمة العامة3
فيشنب نطقالننسبتحالنفي  ن لينالناخقلسنب لنغاقهنفينباكالننسنوات 6 ا( )ج.توفيناخطفلنن18/4/2022بتتريخنن-

واألغوارنريحتنأت قتنغافالناخ   ختالنفين اطالن حتفظالن.نبافقالنعتئ تهنةشهنرح الناخفوقتنغابن لينالنأريحتنالاخنوي  
بت االناخنختبالناخ ت النإجااءاالن.ناألطبتءنوفتتهنهحقت نريحتناخحكو ينحيثنأع  نأ  تشفىنخبشغت نحوهنوصوهناخطفلن

نجتريناستك تهناإلجااءاالناخقتاواخالناخشز النح بناألصوه.ن،نواق التخاختحقيق،نوبت االناخشاطالنإجااءاالناختحاينب
ن. أحكام اإلعدام 4
بحقننبتإلعلا ن نقت نأصلرالنهيئالناخجنتيتالناخكباىنخلىن حك النبلايالنغزةنبتإلج تعنحك ت نن7/4/2022بتتريخنن-

 ن.ع نتا الناخقتلنقصلا ننا(نوذخك) .نبقضخهن قتلناخ غلورنب لنادااتهن  ن حتفظالنغزةنن،ا( )أ. اخ واط 
  ن، ع( )ش.أصلرالنهيئالناخجنتيتالناخكباىنبتإلج تعنحك ت نبتإلعلا ن نقت نبحقناخ واط نن7/4/2022بتتريخنن-

،نو صتدرةنأداةناخجاي ال،نوذخكنع نتا الناخقتلنقصلا ،نواخ طونخ(ن) . قتلناخ واط نقضخالنب لنادااتهنب حتفظالنغزةن
 ع ىنبيتنسكنينخيشنبقصلنارتكتبنجنتيال،نوح لنأداةن ؤذيالنوذخكنةشفت نخ وادناخقتاومناخف  طيني.

نبحق حك الناخنقضناخ  كايالنفينهيئالناخقضتءناخ  كاينبغزة،ناخحكمنبتإلعلا ن نقت ننأيلال،ن9/4/2022بتتريخنن-
،ن  نجاتزناأل  نأ( )ز.،نبتا الناخقتلنقصلا نخ   كاين28/3/2018  ناخنصيااال،ن وقوفن نذنن،أ( )ع.ناخ تام

 .18/3/2018تأل  ناخ ت نأثنتءناه تبتكنفين قباةناخشوبتاينبتتريخنباخلاة ينوتا الناهةشهن
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رفحن لينالن،ن  ند( )م.أصلرالن حك الناهستئنتفنبغزةنحك ت نبتإلج تعنب  تقبالناخ تامنن10/4/2022بتتريخنن-
بتإلعلا ن نقت نحتىناخ وال،نع ىنأمنيتمنتنفيذناخحكمنب لنب وغنأصغانطفلنخليهنس ناخا لناخقتاواي،نوذخكنع نتا الن

 وح لنآخالن ؤذيالنفين نتسبالنغيان شاوعالنةشفت نخ وادناخقتاومناخف  طيني.نن22/4/2017اخقتلنقصلا نخزوجته،نبتتريخن
بتإلعلا ن نقت نوهونن. ش(ي)أصلرالن حك الناهستئنتفنبغزةنحك ت نبتإلج تعنب  تقبالناخ لامنن14/4/202بتتريخنن-

،نوذخكنع نتا الناخقتلنقصلا نوح لنأداةن ؤذيالنفين نتسبالنغيان شاوعال،نواخ شتجاةنفين1/5/2018 وقوفن نذن
ن. كتمنعت نةشفت نخ وادناخقتاومناخف  طيني

ن كوىن 19ت قتناخايئالنةشهناخفتاةناختينيغطياتناختقايان ،المعاملة القاسية والمهينة –وقيف التعذيب أثناء الت. 5
نواحدةضلنجاتزناخشاطال،نو كوىن ناتنن7ن كتوىن ناتنفيناخضفالناخغابخالنسج تن9تت  قنبتخت ذيبنوسوءناخ  ت  ال،ن

 كتوىنن10 قطتعنغزةنفقلنت قتناخايئال.نأ تنفين  ناخوقتئيضلنجاتزناألنواحدةضلنجاتزناخ ختبااالناخ ت النو كوىن
نحوهناخت ذيبنسج تنج خ اتنضلنجاتزناخشاطال.ن

ناخحقناهعتقتهناخت  فينواهعتقتهنع ىنة فخالنسختسخالن ،ثانيًا: انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة ويش لنهذا
فين هناخفتاةناختينيغطياتناختقايات قتناخايئالنةشن،االحتجاز التعسفي وألسباب سياسيةنواختوقخفنع ىنذ الناخ حتفظي .

حوهنعل نصحالنإجااءاالناختوقخف،نكومنتوقخفناخ شتكي نكتمنإ تنألسبتبنسختسخالنأون تاكزالن كتوىن 4 اخضفالناخغابخال
 ناهاتاتك.نذاالنحوه كتوىنن8اهن ااأ تنفينقطتعنغزةنفقلنت قتناخايئالنةشهنذاالن توقخفت نت  فخت .

 والممتلكات الخاصة والعامةثالثًا: االعتداء على األشخاص 
صتبتالن بت اةنفيناخ بتاينداةلنإلعياةناتريالنع ىن بتاين قتط النجني ن تنأدىنأنتمنإطشقنن24/4/2022بتتريخن -

من ج وعالن  ناخ واطني ناخخترجي نع نأوذكانبختمنخ حتفظنجني ننخألفااد،ناخ قتط النوخمنيب غنع نوقوعنإصتبتال
وذخكنن، قتط الن تنت ببنبتاويعناخ واطني نواألطفتهنوقتناإلفطترنفين اانر ضتماخاخنترنبتتجتهننأط قوااخقتاومن

 فيناخحتدث.نفتحنتحقيق،ناحتجتجتنع ىنقخت ناألجازةناأل نخالنب صتدرةن اكبالن  اوقالنغيانقتاواخال
 رابعًا: الحق في التنقل والسفر

ن كوىن 4/4/2022بتتريخنن- ن  نن39 ا( )أ.اخ واط ن  نت قتناخايئال ننغزة،ن لينالعت ت  نفيات نأأفتد بتتريخناه
بشغهنأمنجوازنإتمنوب لنأسبوعي نن،تقل نبط بناخحصوهنع ىنجوازنسفان  نوزارةناخلاة خالنباا نهللان25/12/2022

اخ فاناخختصنبهنقلنصلرنوخك نت تن صتدرتهن  نقبلنجاتزناهستخبتراالناخ  كايالنفينرا نهللانكواهنع كاين
خ   لنبتخلفتعناخ لاينفينحكو النغزةنب ببنوقفناخااتبنفينحينه.نوحتخختناخ واط ننجاتز،نوب لهتناختحقاخستبقنفين

 ن.نسنواالن(6خهنوهبنتهن)نبحتجالن تسالنخجوازناخ فانبالفناخ شج
 خامسًا: انتهاك عدم تنفيذ قرارات المحاكم

 حك النح وهناخصتدرنب ل نتنفيذنقاارن حتفظالناخخ يل،نبن  نب لةنصوريفنا(ن)ال.ت قتناخايئالن كوىناخ واط نن-
 بتإلفااجنعنه،نخمنينفذنحتىنتتريخنهذاناختقايا.واخقتضينن،21/4/2022نبتتريخ

 انتهى


