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

توضيح لحاالت الوفاة ه

 .1حاالت الوفاة في ظروف غامضة ه

هباانيخه2022/5/5هاوفيتهايالواطا ه(ب .أ) 20هعاالاًهال هالحافظ هخاايواس،هوكااتهباانيخه2022/4/21هقةهعقةالتهعالىهسكبهالاةةهاليا ال ه(بازي ) هعالىهجسةهاهواي ا هاياانهبافس ا،هوباةخلهايالانةهفيهاييانعها هإطفاءه

ايحنيقهواقال اهبواسط هسلانةهالةال هيالسايفىهغزةهاألونوبي،هوب ةهاقيل هحايا اهايصحل هبايخطينةها هاحويال اهيال رجه
فيهالجالعهااصنهايطبي -هقس هاي اال هايالنكزةهإيىهع ههععال هع هوفاا ا،هوال هايالحظاتهاألويىها هابرغهايالاب ه
اي اال هع هحيثلاتهايواق ،هوفاحهاحقيقهبايحاةث  .ه
هباانيخه2022/5/15هاوفيهايالواط ه(إ .س)  34عاماًهال هالحافظ هغزةهةاخلهيقاههفيهاييجاعل ،هعثنهعاللههال القهال هنقباههبأحةهيبابلكهايالاز ،ها هعنضهايجث هعالىهايطبهايينعيه هوفاحتهايالاب هاحقلقاًهبايحاةث .ه

 .2الوفاة نتيجة الشجارات العائلية والقتل الخطأ

هباانيخه2022/5/3هاوفيهايالواط ه(ع .ج)  41عاماًهال هالةيا هايخاليلهناللاهباينصاصهوعصيبهاجالهههوزوجاههعالىهخالفل هقضل هثأنهقةلال .هحضنتهايينط هيالالكا هوفاحتهاحقلقاًهفيهايحاةث.هوباانيخه2022/5/24ها هايقاءه

ايقبضهعالىهايجاايهال هقبلهقواتهاكحار هاإلسنائياليهوجنىهاساللالههيالينط هايفالسطيال .ه

 هباانيخه 2022/5/9هاوفيهايالواط ه(م .ا)  20عاماً هال هالةيا هايخاليلهاايج هإصاباههب لانهاانيهفيهاينعسهخر هايابالاتهالسالح هبايالاطق هايجاوبل هفيهايخاليل،هواايج هذيكها هاحناقهعةةهالااز هوالحرتهاجاني هإثنهابأه

القالهايياب.هوقةها هفاحهاحقيقهبايحاةث هواينيحهايجث .ه

هباانيخه2022/5/10هاوفيهايالواط ه(ب.هع)ه30هعاالاًهال هبالةةهبيتهعالنهيالا هايخاليلهجناءهاصاباههب ةةههععينةهااني هعالىهخالفل هيجانهعائالي.ها هفاحهاحقيقهبايحاةث هواياحفظهعالىهايجث هياينيح اهبأالنهال هايالاب هاي اال .هكالاه

وا هاحناقهثرث هبيوتهال هقبلهعائال هايالجايهعالله،هارهاهاياباكهالسالحهفيهايبالةةهالاهاسا ةىهاةخلهايقوةهاياليانك .ه
 هباانيخه 2022/5/14هاوفيهايالواطاا هاييقلقا ه(أ .ا)  58عاماً (م .ا)  55عاماً هال هالخل هايفوانهبالحافظ هايخاليلهجناءهاصابا الاهبأعينةهااني هعالىهخالفل هوجوةهثأنهقةل .هوقةها هفاحهاحقيقهفيهايحاةثهال هقبلهايينط ه

وايالاب هايايهعالنتهباينيحهايجثاي .ه

 -هباانيخه 2022/5/31هاوفيهايالواط ه(ع .ت)  24عاماً هال هايقةس هب ةهوقوع هيجانهفيهبيتهعزاءهفيهبالةةه

،هيلصابهيابي هط اا،هالاهعةىهايىهوفاةهعحةهالاهالاأثناهبجناحههايحنج هوحضنةهايينط هايفالسطيال هيالوقعه
اي يزني ُ
اييجانهوسلطنتهعالله.
 .3الوفاة نتيجة عدم اتخاذ احتياطات السالمة العامة

هباانيخه2022/5/4هاوفيهايالواط ه(إ .ق)  37عاماً ونجله (آ.أ)  11عاماًهال هقني هخال هايالل هايواق هينقهلطاهبالحافظ هايخاليلهجناءهاخاااق الاهغنقاًهفيهبنك هاجاللعهاللاههاألالطانهفيهبني هالسافنهلطاهفيهالاطق هايسةوة.ه

حضنتهايينط هيالالكا هوفاحتهاحقلقاًهفيهايحاةث هوكهيوجةهيب هجاائل .ه
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 .4الوفاة داخل مراكز االحتجاز والتوقيف التابعة للسلطة الوطنية

هاقل هباانيخه
 -هباانيخ ه 2022/5/5هاوفي هايالواط ه(أ .ا)  40عاماً هال هبالةة هايييوخ هبالحافظ هايخاليل ،هوايذي ُ

 2022/5/3هفيهحاي هالوتهسنينيهب ةهإقةاالههعالىهاكااحانهةاخلهاظانةهالنكزهينط هس ين .ها هاينيحهايجث ه
باليانك هطبيبهالااةبهال هاي يئ هكالالثلهع هعائالاههوااضحهفيهاياقنينهايطبيهعاههكهيوجةهآثانهعافهخانجيه

عالىهايجث .ه

 .5أحكام اإلعدام ه

-هباانيخه2022/5/19هعصةنتههيئ هايجاالاتهايلبنىه(بةال هغزة)هباإلجالاعهحكالاًهباإلعةا هياقاًهبحق (م .ي)،ه

الواييةه1985/10/20هال هالحافظ هغزةهب ةهإةاااههبايا هايالساةةهإيلههفيهقضل هالقالهزوجاههقصةاً.ه ه

 -هباانيخه 2022/5/24هعصةنتهالحكال هاكسائاافهبغزةهحكالاً هباإلجالاعهبال اقب هايالا ه( .هش) ه 31هعاالاًهال ه

الةيا هنفح،هباإلعةا هياقاًهحاىهايالوت،هعالىهخالفل هاا االههبقالهايطفله( .هش)هعاالا هباانيخه2019/4/22هفيه
حيهالهايسالطا هبنفح .ه

-هباانيخه2022/5/26هعصةنتههيئ هايجاالاتهايلبنىهبغزةهحكالاًهباإلعةا هياقاًهحاىهايالوتهبحقه(أ .ب) 32

عاماًهال هالةيا هنفح،هعالىهخالفل هاا االههبجنيال هقالهيقلقههقصةهاًه(ع)29هعاالاًهباانيخه2020/3/2هفيهالةيا هنفح،ه
ع هطنيقهط اههبايسكي  .ه

 هباانيخه 2021/5/26هعيةتههيئههايقضاءهاي سكنيهبغزةه(الحكال هاكسائاافهاي سكني ) ،هحكالاً هباإلعةا هياقاهبحقهايالواط ه(ش .ص)،هال هالحافظ هنفح،هوايالا هبقالهاألسينهايالحننه(ج.ها)هباانيخه2020/7/12هفيهالةيا ه

نفحهط ااهبايسكي .ه ه

ىه
 .6التعذيب أثناء التوقيف – المعاملة القاسية والمهينة .االقتهاي يئ هخر هايفانةهايايهلغطي اهاياقنينه22هيكو ه

اا القهبايا ذيبهوسوءهايال االال  .ه 12هيكوىهالا اهفيهايضف هايغنبل هسجالت ،ه 7هالا اهضةهج ازهايينط ،هو4ه

يكاوىهضةهج ازهايالخابناتهاي اال هويكوىهواحدةهضةهج ازهاكساخباناتهاي سكني .هعالاهفيهقطاعهغزةهفقةهاالقته

اي يئ ه10هيكاوىهحو هايا ذيبهسجالتهجالل اهضةهج ازهايينط .ه ه

ثانياً :انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة :ولياللههذاهايحقهاكعاقا هايا سفيهواكعاقا هعالىهخالفل هسلاسل ه
واياوقيفهعالىهذال هايالحافظي  .ه

ىه
االحتجاز التعسفي وألسباب سياسية.هاالقتهاي يئ هخر هايفانةهايايهلغطي اهاياقنين فيهايضف هايغنبل  9يكاو ه

انكزت حو هعة هصح هإجناءاتهاياوقيف،هكو هاوقيفهاياليالي هكا هإالاهألسبابهسلاسل هعوهاوقلفاًها سفلاً .عالاه
فيهقطاعهغزةهفقةهاالقتهاي يئ هخر هذاتهايي نه 8يكاوىهحو هاكاا اكهايالذكون.هعالاهاياوقيفهعالىهذال هايالحافظه

فقةهسجالتهاي يئ ه8هيكاوىهجالل اهفيهايضف هايغنبل .ه ه
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التوقيف

 2022/5/7ه الطايب هايالواط الحافظهقالقيالل هبحقههفيهإخرءهسبيالههايفونيهعالالاه
ااههالحاجزهال هاانيخه 2022/5/7هعالىهذال هايالحافظهفيهاظانةه
ينط هقالقيالل  .ه
 2022/5/5ه الطايب هايالواط هالحافظهقالقيالل هبحقههفيهاخرءهسبيالههي ة هقااوال ه
اساالنانهحجزههعالىهذال هايالاب ،هعالالاهااههال هاانيخه2022/5/5ه

وهوهالحاجزهعالىهذال هايالحافظهفيهاظانةهينط هقالقيالل  .ه
 2022/5/7ه الطايب هايالواط هالحافظهقالقيالل هبإخرءهسبيالههايفونيهي ة هقااوال ه
اساالنان هحجزه هعالى هذال هايالحافظ ،هعالالا هااه هالحاجز هفي هاظانةه
ايالخابناتهال هاانيخه 2022/5/7ه
 2022/5/19ه الطايب هايالواط هالحافظهقالقيالل هبحقههفيهاكفناجهايفونيهعاههي ة ه
قااوال هاساالنانهحجزههعالىهذال هايالحافظ،هعالالاهااههالحاجزهال ه

اانيخه .2022/5/19ه
 2022/5/20ه الطايب هايالواط هالحافظهقالقيالل هبحقههفيهاكفناجهايفونيهعاههي ة ه
قااوال هاساالنانهحجزههعالىهذالههايالحافظ،هعالالاهعاههالحاجزهال ه
اانيخه .2022/5/20ه
 2022/5/20ه الطايب هايالواط هالحافظهقالقيالل هبحقههفيهاكفناجهايفونيهعاههي ة ه
قااوال هاساالنانهحجزههعالىهذال هايالحافظ،هعالالاهااههالحاجزهفيه

اظانةهينط هقالقيالل  .ه
 2022/5/20ه الطايب هايالواط هالحافظهقالقيالل هبحقههفيهاكفناجهايفونيههعاههي ة ه
قااوال هاساالنانهحجزههعالىهذال هايالحافظ،هعالالاهااههالحاجزهفيه
اظانةهج ازهايالخابناتهاي اال هال هاانيخه .2022/5/20ه
 2022/5/22ه الطايب هايالواطا هالحافظ هقالقيالل هبايحق هفي هاكفناج هايفوني هع ه
ابا ا،هعالالاهااههالحاجزهفيهاظانةهينط هقالقيالل هعالىهذال هايالحافظه
ال هاانيخه .2022/5/22ه

ثالثاً :االعتداء على األشخاص والممتلكات الخاصة والعامة

 هباانيخه 2022/5/13هاوجههاألسينهايالحننه(س.هع) ،هايذيهل اللهعقيةهالاقاعةهفيهج ازهايالخابناتهايااب هيالسالط هايوطال ،ها هإطرق هاياانهعالله هال هسلانةهالسنع ،هالاهعةىهإلصاب هيةههايلالايه(اصابههطفلف )،هايينط ه

فاحتهاحقلقاًهبايحاةثهوا هاوقيفهاياليابههب هبحاةثهإطرقهاياان .ه
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رابعاً :االعتداء على الحق في التجمع السلمي

 بتاريخ 2022/5/7هالاعهج ازهايالباحثهاي ا هيقاءهيقائال هايي يةهلاسنهعنفاتهايااب هيحنك هفاحهايايهااافسهعالىهاااخاباتهالجالسهاقاب هايالحااليي هايفالسطيايي ،هةاخلهقني هكا ا هايسلاحل هفيهبيتهكهلا.

 هباانيخه 2022/5/17هالاعهج ازهايالباحثهاي اال هاجالعهي ةةهالاهلقانبه 90هيخصه(الوظفي هالساقيالي هال هحكوال هغزة) هال هبيا ه 7هسيةات هفي هايجاةي هايالج و هوبايقنب هال هايالجالس هايايني ي هوه هيجاه هايالوظفي ه

ايحكواليي هايالساقيالي ه"كنالاءهايوط " .ه
خامساً :الحق في التنقل والسفر

-هباانيخه 2022/5/30االقتهاي يئ هيكوىهايالواط ه( .هس)ه35هعاالاًهال هغزةهعفاةهفي اهااههباانيخه2016/9ه

اقة هبطالبهايحصو هعالىهجوازهايسفنهايخاصهبههإيىه"ةائنةهايجوازات"هبو ازنة هايةاخالل هفيه ان ههللا،هب ةهاقةلال ه

األوناقهايرزال هإلاالا هايال االال هوةفعهاينسو هايالساحق ،هفيهي نه 2016/11هاالقىهنةهاً هال هقبلهالةينهايالكابه

ايالذكونهلفيةهب ة هإاالا هإجناءاتهإصةانهجوازهايسفنهيوجوةهالاعهعالايهال هقبلهاألج زةهاألالال هفيه ان ههللاهةو ه
ذكنهاألسباب.هوفيهي نه 2022/2هاقة هبطالبهجةيةهيالحصو هعالىهجوازهسفنهالنةهعخنىهع هطنيقهالكابه

النالشهيالسلاح هوايسفنهفيهالةيا هغزةهوةفعهاينسو هايالساحق ،هوب ةهعسبوعي هاقنيباً هال هاانيخ هاقةل هايطالبها ه
إبرغههب ة هإاالا هال االال هإصةانهجوازهسفنههألسبابهعالال  .ه

هباانيخه2022/5/24هاالقتهاي يئ هيكوىهايالواط ( .ه )ه30هعاالاًهال هةينهالةيا هايبالح،هعفاةهفي اهعاهه هوباانيخه2018/9/2ه اقة هبطالبهيةىهو ازنةهايةاخالل هفيه ان ههللاهياجةيةهجوازهايسفنهايخاصهبه،هوذيكهعبنهالكابهينك ه
اي انفهيالسلاح هوايسفنهفيهغزة.هناجعهالكابهايخةالاتهعةةهالناتهوكا هآخنهاهباانيخه،2022/5/5هوكا هيا ه

إبرغههع هطالبههالاه از هقيةهاكااظانهيةىهو ازنةهايةاخالل ،هةو هإبةاءهاألسباب.
ه

انتهى
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