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 التقرير الشهري حول
 االنتهاكات الواقعة على حقوق اإلنسان والحريات

 2022من العام أيار في فلسطين خالل شهر 
بواينةهالافاوا ،هيبنزههذاهاياقنينهعه هاكاا الاتهه2022استتتتتاالنتهاكاا الاتهايةاخالل هخر هيتتتتت نهعلانهال هاي ا ه

ه:كايااييال هااا الاتهوالجاللهالاهنصةاههايايهنصةا اهاي يئ ،ه

ه
 تفاصيل االنتهاكات

 أواًل: انتهاكات الحق في الحياة والسالمة الشخصية
فيهقطاعه وحالتانالا اهفيهايضف هايغنبل ،هه8ه.ايفانةهايايهلغطي اهاياقنينخر ه وفاةهتحاكه10نصةتهاي يئ ه
فيهظنوفههنوحالتااايج هعة هااخاذهاحالاطاتهايسرال هاي اال هوق ااهفيهايضف .ههنتاحال كاياايي،غزة.هاوزعته

وق تههواحدةحاكتهوفاةهوق تهفيهيجاناتهعائالل هجالل  اهفيهايضف .هوحاي هوفاةهه5قطاع.هايغاالض هوق ااهفيه
هههه.فيهالنالزهاكحاجازهفيهايضف 

 
 
 

هقطاعهغزةهايضف هايغنبل هايالجالوعهاكاا اك
ه2ه8 10هحاكتهايوفاةهغينهايطبل ل 
ه10ه12 22هايال االال هيكاوىهحو هايا ذيبهوسوء

ه8 9ه17هااا اكهايحقهفيهإجناءاتهقااوال هساللال 
ه0ه2ه2هايحقهفيهايااقلهوايسفن

ه4ه0ه4هأحكام اإلعدام
ه0ه8ه8هاياوقيفهعالىهذال هايالحافظ

ه1ه0ه1هاالعتداء على الممتلكات العامة واألشخاص
ه2ه0ه2 حني هاينعيهوايا بينهواياجالعهايسالالي
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هتوضيح لحاالت الوفاة
ه. حاالت الوفاة في ظروف غامضة1
قةهه21/4/2022هباانيخوكااتهه،عاالًاهال هالحافظ هخاايواسه20 )ب. أ(ايالواطا هاوفيتهه5/5/2022باانيخهه-

ي ا هاياانهبافس ا،هوباةخلهايالانةهفيهاييانعها هإطفاءهه(بازي )عقةالتهعالىهسكبهالاةةهاليا ال ه عالىهجسةهاهوا 
وب ةهاقيل هحايا اهايصحل هبايخطينةها هاحويال اهيال رجهه،السايفىهغزةهاألونوبييايحنيقهواقال اهبواسط هسلانةهالةال ه

ويىها هابرغهايالاب هعال هع هوفاا ا،هوال هايالحظاتهاألعهقس هاي اال هايالنكزةهإيىهع هه-فيهالجالعهااصنهايطبي
هاي اال هع هحيثلاتهايواق  ،هوفاحهاحقيقهبايحاةث .

عثنهعاللههه،ةاخلهيقاههفيهاييجاعل ال هالحافظ هغزةههعاماً  34 س( )إ.اوفيهايالواط هه15/5/2022باانيخهه-
هفاحتهايالاب هاحقلقًاهبايحاةث.وهال القهال هنقباههبأحةهيبابلكهايالاز ،ها هعنضهايجث هعالىهايطبهايينعيه

 . الوفاة نتيجة الشجارات العائلية والقتل الخطأ2
هزوجاهوههاجالههال هالةيا هايخاليلهناللاهباينصاصهوعصيبهعاماً  41 )ع. ج(اوفيهايالواط هه3/5/2022باانيخهه-

ا هايقاءهه24/5/2022الكا هوفاحتهاحقلقًاهفيهايحاةث.هوباانيخهيالعالىهخالفل هقضل هثأنهقةلال .هحضنتهايينط ه
 قبلهقواتهاكحار هاإلسنائياليهوجنىهاساللالههيالينط هايفالسطيال .هال هايقبضهعالىهايجاايه

 لانهاانيهفيهاينعسهإصاباههبال هالةيا هايخاليلهاايج ههعاماً  20 ا( )م.هاوفيهايالواط ه9/5/2022باانيخهه-
ثنهابأهإواايج هذيكها هاحناقهعةةهالااز هوالحرتهاجاني ه،هخر هايابالاتهالسالح هبايالاطق هايجاوبل هفيهايخاليل

 القالهايياب.هوقةها هفاحهاحقيقهبايحاةث هواينيحهايجث .ه
عينةهعهعاالًاهال هبالةةهبيتهعالنهيالا هايخاليلهجناءهاصاباههب ةةهه30هع(ه)ب.اوفيهايالواط هه10/5/2022باانيخهه-

كالاهه.ااني هعالىهخالفل هيجانهعائالي.ها هفاحهاحقيقهبايحاةث هواياحفظهعالىهايجث هياينيح اهبأالنهال هايالاب هاي اال 
 خلهايقوةهاياليانك .هوا هاحناقهثرث هبيوتهال هقبلهعائال هايالجايهعالله،هارهاهاياباكهالسالحهفيهايبالةةهالاهاسا ةىهاة

ال هالخل هايفوانهبالحافظ ههعاماً  55 ا( )م.عامًا  58 ا( )أ.هاييقلقا هاوفيهايالواطاا ه14/5/2022باانيخهه-
ايخاليلهجناءهاصابا الاهبأعينةهااني هعالىهخالفل هوجوةهثأنهقةل .هوقةها هفاحهاحقيقهفيهايحاةثهال هقبلهايينط ه

 وايالاب هايايهعالنتهباينيحهايجثاي .ه
يجانهفيهبيتهعزاءهفيهبالةةههب ةهوقوعهال هايقةسهعاماً  24 ت( )ع.اوفيهايالواط هه31/5/2022باانيخهه-

الوقعهيايينط هايفالسطيال ههوحضنةهاي يزني ،هيُلصابهيابي هط اا،هالاهعةىهايىهوفاةهعحةهالاهالاأثناهبجناحههايحنج 
 اييجانهوسلطنتهعالله.

 العامة . الوفاة نتيجة عدم اتخاذ احتياطات السالمة3
ال هقني هخال هايالل هايواق  هينقههعاماً  11 ()آ.أعامًا ونجله  37 )إ. ق(اوفيهايالواط هه4/5/2022باانيخهه-

هايخاليلهجناءهاخاااق الاهغنقًاهفيهبنك هاجاللعهاللاههاألالطانهفيهبني هالسافنهلطاهفيهالاطق هايسةوة.بالحافظ هلطاه
 الالكا هوفاحتهاحقلقًاهفيهايحاةث هوكهيوجةهيب  هجاائل .هيحضنتهايينط ه
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 . الوفاة داخل مراكز االحتجاز والتوقيف التابعة للسلطة الوطنية 4
هايييوخههعاماً  40 ا( )أ.اوفيهايالواط هه5/5/2022باانيخهه- هبالةة هال  هه،ايخاليلبالحافظ  باانيخهوايذيهُاقل
ا هاينيحهايجث ههاكااحانهةاخلهاظانةهالنكزهينط هس ين.فيهحاي هالوتهسنينيهب ةهإقةاالههعالىهه3/5/2022

باليانك هطبيبهالااةبهال هاي يئ هكالالثلهع هعائالاههوااضحهفيهاياقنينهايطبيهعاههكهيوجةهآثانهعافهخانجيه
 عالىهايجث .ه

ه. أحكام اإلعدام 5
هي(، )م. بحق هياقًاهعصةنتههيئ هايجاالاتهايلبنىه)بةال هغزة(هباإلجالاعهحكالًاهباإلعةاه19/5/2022باانيخهه-

هقصةًا.ههبايا  هايالساةةهإيلههفيهقضل هالقالهزوجاهب ةهإةاااههالحافظ هغزةهال هه20/10/1985الواييةه
هعاالًاهال ه31ه) .هش(عصةنتهالحكال هاكسائاافهبغزةهحكالًاهباإلجالاعهبال اقب هايالا  هه24/5/2022باانيخهه-

فيهه22/4/2019اا االههبقالهايطفله) .هش(هعاالا هباانيخهعالىهخالفل هنفح،هباإلعةا هياقًاهحاىهايالوت،هالةيا ه
ه.حيهالهايسالطا هبنفح

 32 )أ. ب(بحقههيئ هايجاالاتهايلبنىهبغزةهحكالًاهباإلعةا هياقًاهحاىهايالوتهعصةنتهه26/5/2022باانيخهه-
فيهالةيا هنفح،هه2/3/2020عاالًاهباانيخهه29()عهقصةاًههنفح،هعالىهخالفل هاا االههبجنيال هقالهيقلقهالةيا هال ههعاماً 

ه.ع هطنيقهط اههبايسكي 
حكالًاهباإلعةا هياقاههعيةتههيئههايقضاءهاي سكنيهبغزةه)الحكال هاكسائاافهاي سكني (،ه26/5/2021باانيخهه-

فيهالةيا هه12/7/2020باانيخهها(ه)ج.الحافظ هنفح،هوايالا  هبقالهاألسينهايالحننههال ،ه)ش. ص(بحقهايالواط ه
هنفحهط ااهبايسكي .ه

هيكوىهه22االقتهاي يئ هخر هايفانةهايايهلغطي اهاياقنينهالمعاملة القاسية والمهينة.  –التعذيب أثناء التوقيف . 6
ه4وضةهج ازهايينط ،هالا اهه7ه،يكوىهالا اهفيهايضف هايغنبل هسجالته12ه.اا القهبايا ذيبهوسوءهايال االال 

.هعالاهفيهقطاعهغزةهفقةهاالقتهضةهج ازهاكساخباناتهاي سكني هواحدةيكاوىهضةهج ازهايالخابناتهاي اال هويكوىه
هيكاوىهحو هايا ذيبهسجالتهجالل  اهضةهج ازهايينط .هه10اي يئ ه

ولياللههذاهايحقهاكعاقا هايا سفيهواكعاقا هعالىهخالفل هسلاسل هثانيًا: انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة: 
هواياوقيفهعالىهذال هايالحافظي .

هيكاوىه 9 فيهايضف هايغنبل  االقتهاي يئ هخر هايفانةهايايهلغطي اهاياقنينهلتعسفي وألسباب سياسية.االحتجاز ا
عالاه حو هعة هصح هإجناءاتهاياوقيف،هكو هاوقيفهاياليالي هكا هإالاهألسبابهسلاسل هعوهاوقلفًاها سفلًا. انكزت

عالاهاياوقيفهعالىهذال هايالحافظههايالذكون.يكاوىهحو هاكاا اكه 8فيهقطاعهغزةهفقةهاالقتهاي يئ هخر هذاتهايي نه
ههيكاوىهجالل  اهفيهايضف هايغنبل .ه8فقةهسجالتهاي يئ ه
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  االسم

الجهة الموقوف 
 على ذمتها

تاريخ 
 التوقيف

 مالحظات

الحافظهقالقيالل هبحقههفيهإخرءهسبيالههايفونيهعالالاه الطايب هايالواط ه7/5/2022هالحافظهقالقيالل ه (ه)ص. 1
عالىهذال هايالحافظهفيهاظانةهه7/5/2022اانيخهااههالحاجزهال ه
هينط هقالقيالل .

الطايب هايالواط هالحافظهقالقيالل هبحقههفيهاخرءهسبيالههي ة هقااوال هه5/5/2022هالحافظهقالقيالل هع(ه)و. 2
ه5/5/2022اساالنانهحجزههعالىهذال هايالاب ،هعالالاهااههال هاانيخه

هوهوهالحاجزهعالىهذال هايالحافظهفيهاظانةهينط هقالقيالل .
سبيالههايفونيهي ة هقااوال ههبإخرءالطايب هايالواط هالحافظهقالقيالل هه7/5/2022هالحافظهقالقيالل هج(ه)ا. 3

هالحاجزهفيهاظانةه هااه هعالالا هايالحافظ، هعالىهذال  اساالنانهحجزه
ه7/5/2022ايالخابناتهال هاانيخه

ايفونيهعاههي ة هالطايب هايالواط هالحافظهقالقيالل هبحقههفيهاكفناجهه19/5/2022هالحافظهقالقيالل ه) .هع( 4
قااوال هاساالنانهحجزههعالىهذال هايالحافظ،هعالالاهااههالحاجزهال ه

ه.19/5/2022اانيخه
الطايب هايالواط هالحافظهقالقيالل هبحقههفيهاكفناجهايفونيهعاههي ة هه20/5/2022هالحافظهقالقيالل ه) .ا( 5

قااوال هاساالنانهحجزههعالىهذالههايالحافظ،هعالالاهعاههالحاجزهال ه
ه.20/5/2022اانيخه

الطايب هايالواط هالحافظهقالقيالل هبحقههفيهاكفناجهايفونيهعاههي ة هه20/5/2022هالحافظهقالقيالل ه (ه)ا. 6
قااوال هاساالنانهحجزههعالىهذال هايالحافظ،هعالالاهااههالحاجزهفيه

هاظانةهينط هقالقيالل .
عاههي ة ههالطايب هايالواط هالحافظهقالقيالل هبحقههفيهاكفناجهايفونيهه20/5/2022هالحافظهقالقيالل ها(ه)ع. 7

قااوال هاساالنانهحجزههعالىهذال هايالحافظ،هعالالاهااههالحاجزهفيه
ه.20/5/2022اظانةهج ازهايالخابناتهاي اال هال هاانيخه

هايفونيهع هه22/5/2022هالحافظهقالقيالل هع(ه)إ. 8 هاكفناج هفي هبايحق هقالقيالل  هالحافظ هايالواطا  الطايب 
ايالحافظههابا ا،هعالالاهااههالحاجزهفيهاظانةهينط هقالقيالل هعالىهذال 

ه.22/5/2022ال هاانيخه
 

 ثالثًا: االعتداء على األشخاص والممتلكات الخاصة والعامة
ايذيهل اللهعقيةهالاقاعةهفيهج ازهايالخابناتهايااب  هه،)س.هع(اوجههاألسينهايالحننهه13/5/2022باانيخهه-

يةههايلالايه)اصابههطفلف (،هايينط ه هصابإل،هالاهعةىهال هسلانةهالسنع هاياانهعاللههإطرقيالسالط هايوطال ،ها ه
ه.اياانهإطرقفاحتهاحقلقًاهبايحاةثهوا هاوقيفهاياليابههب  هبحاةثه
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 االعتداء على الحق في التجمع السلميرابعًا: 
ايايهااافسههيقائال هايي يةهلاسنهعنفاتهايااب  هيحنك هفاحالاعهج ازهايالباحثهاي ا هيقاءهه7/5/2022بتاريخ  -

  ةاخلهقني هكا ا هايسلاحل هفيهبيتهكهلا.ه،عالىهاااخاباتهالجالسهاقاب هايالحااليي هايفالسطيايي 
يخصه)الوظفي هالساقيالي هال هه90الاعهج ازهايالباحثهاي اال هاجالعهي ةةهالاهلقانبهه17/5/2022باانيخهه-

ه هال هبيا   هغزة( هايالوظفي هسيةاتهفيهايجاةيهايالج و هوبايقنبهال هايالجالسهه7حكوال  هيجاه ايايني يهوه 
هايحكواليي هايالساقيالي ه"كنالاءهايوط ".

 خامسًا: الحق في التنقل والسفر
ه9/2016باانيخهعاالًاهال هغزةهعفاةهفي اهااههه35ه) .هس(ايالواط هاالقتهاي يئ هيكوىه 30/5/2022باانيخهه-

ايةاخالل هفيهنا ههللا،هب ةهاقةلال ههاقة هبطالبهايحصو هعالىهجوازهايسفنهايخاصهبههإيىه"ةائنةهايجوازات"هبوزانة
ال هقبلهالةينهايالكابههاًهاالقىهنةه11/2016األوناقهايرزال هإلاالا هايال االال هوةفعهاينسو هايالساحق ،هفيهي نه

جناءاتهإصةانهجوازهايسفنهيوجوةهالاعهعالايهال هقبلهاألج زةهاألالال هفيهنا ههللاهةو هإايالذكونهلفيةهب ة هإاالا ه
اقة هبطالبهجةيةهيالحصو هعالىهجوازهسفنهالنةهعخنىهع هطنيقهالكابهه2/2022ذكنهاألسباب.هوفيهي نه

اقةل هايطالبها ههاانيخهالنالشهيالسلاح هوايسفنهفيهالةيا هغزةهوةفعهاينسو هايالساحق ،هوب ةهعسبوعي هاقنيبًاهال 
هإبرغههب ة هإاالا هال االال هإصةانهجوازهسفنههألسبابهعالال .

باانيخهعفاةهفي اهعاههوههايبالح،الةيا هعاالًاهال هةينهه30ه (ه) . ايالواط االقتهاي يئ هيكوىهه24/5/2022باانيخهه-
اقة هبطالبهيةىهوزانةهايةاخالل هفيهنا ههللاهياجةيةهجوازهايسفنهايخاصهبه،هوذيكهعبنهالكابهينك هه2/9/2018

ه،هوكا هيا 5/5/2022اي انفهيالسلاح هوايسفنهفيهغزة.هناجعهالكابهايخةالاتهعةةهالناتهوكا هآخنهاهباانيخه
 إبرغههع هطالبههالاهزا هقيةهاكااظانهيةىهوزانةهايةاخالل ،هةو هإبةاءهاألسباب.

ه
 انتهى

 


