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 زياد عمرو أمل الكحلوت علي السرطاوي الشوا أمجد*  العاروريعصام *   

 عاصم خليل*  طالل عوكل*  مخيمر أبو سعدة هالة شعيبي*  جورج جقمان*  

 هامة زيدان*  روان الضامن آمال صيام واصف الكاهن ديانا بطو*  

 المدير    عمار الدويك  شوقي العيسة سامة عويضة لونا سعادة 

 العام                 

 * 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

 2023من العام شباط في فلسطين خالل شهر 
اةالقتيتاأهماااتالالدلهابوتيتةا الفلوتش،ايبتزاهذااا2023استتتتتتالنتهاااتالالدلهااة االل شاال شااتتتتتتاتااتتتتتت ل ا  ااة ل ا

ا:اةاليارص تالااةايئش،اوق االلصتااةايئشا  ا جنلا لارص تها  ااتالالدلهاإةىا لايلي
 

 
 تفاصيل االنتهاكات

 أواًل: انتهاكات الحق في الحياة والسالمة الشخصية
فياقطلعااواحدةفيااةضفشااةغتب شاوحلةشااحالتانا،2023ا ل ا  ااة ل ا ال شااات وفلةاهحلاا3رص هااةايئشا
وق تااواحدةفياقطلعاغزة.احلةشااحالةو فيااةضفشااةغتب شااحالةا،فياظتوفاغل ضشانحالتا كلةاللةي،غزة.اتوزعتا

افيااجلراعلئليافيااةضفشااةغتب ش.ا
اتوضيح لحاالت الوفاةاااا

 حاالت الوفاة في ظروف غامضة .1
نحلفظشارا اهللااواةبيتة،ا الوف ًلافياب  تيا  ا خ مااألاعاماً  37ح(  )أ.اةنواط ااُعثتاعلىا20/2/2023باللريخاا-

 لنكلناوبلاتهااةشتطشاواةن لبشااةالحقيقافياظتوفااةحلدث.حضتهااةشتطشاة نزةهافيا خ مااا  تي.ا

اقطلعاغزةااةضفشااةغتب شااةنجنوعاااتالالك
ا1ا2 3احلاهااةوفلةاغيتااةطب ع ش

ا10ا6 16ااكلوىاحوشااةال ذيباوسوءااةن ل لش
ا4 19ا23ااتالالكااةحقافياإجتاءاهاقلتوت شاسل نش
ا0ا1ا1اااعال اءاعلىااةنناللكلهااة ل شاواألاخلص

ا1ا0ا1اأحكل ااإلع ا 
ا0ا2ا2ااةالوق فاعلىاذ شااةنحلفظ
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فيا توحشاسقفاغتفالهااش  لقا،رفح حلفظشا  ااعاماً  30 أ( )ع.المواطن ُعثتاعلىاجثشاا27/2/2023باللريخاا-
نكلناوفالحتااةن لبشااة ل شاتحق قًلابلةحلدث،او لازاةتاةلحضتهااةشتطشا.اوق اتماتقلهاةلنسالشفىننزشااة لئلش،اب

 اةالحق قلهاجلريش.ا
 القتل الخطأ والشجارات العائلية. الوفاة نتيجة 2
بإصلبالهابع لراتلرياا الأثتاًاا،نحلفظشااةخليلبا  ابل ةاس يتاعاماً  47 )م. ج(المواطن توفياا4/2/2023باللريخاا-

ع دا  ااةنواطني اةلص ةافياأرضا النلزعاا عثنلءاتواج هاأاونا جاوة،اأطلقها27/1/2023فيااةتأساباللريخا
 .لنكلناوفالحتاتحق قًلافيااةحلدثةحضتهااةشتطشا.اعليالا لابي اأهلةيابل ةاس يتاوعتبااةتالي ه

 . أحكام اإلعدام 3
بلإلجنلعابلإلع ا اانًقلاحالىاالًااة ل لابغزةابصفالالا حكنشاتقضا)حكنأص رهااةنحكنشاا21/2/2023باللريخاا-

ابحقااةنواط ا ااح(ا) .اةنوه، اا  ا13/11/1985 واةي  او وقوفا نذ اغزة، بنتكزاا15/9/2011 حلفظش
ض هاالًاأص رهاحكنا16/10/2016ص حاوتأهيلاغزةااةكالي ش،ااةج يتاذكتهاأنا حكنشاب ايشاديتااةبلحاباللريخاإ

أص رها حكنشاااسالئنلفاتأيي ااةحكماض هابلإلع ا .اوذةكابالانشااةقاللاا27/12/2017انقُل.اوباللريخابلإلع ا ا
اقص ًا.

ااكوىا 16 تلقتااةايئشاال شااةفالتةااةاليايغطيالااةالقتيتالمعاملة القاسية والمهينة.  –التعذيب أثناء التوقيف . 4
اواحدةض اجالزااةشتطش،اواكوىا نالاا5ا نالافيااةضفشااةغتب شاسجلتالوىااكا6 تال لقابلةال ذيباوسوءااةن ل لش،

سجلتاجن  الاض اجالزاا،اكلوىاحوشااةال ذيب 10 .اأ لافياقطلعاغزةافق اتلقتااةايئشض ااةنخلبتاهااة ل ش
 اةشتطش.ا

علىااللف شاس لس شاويشنلاهذاااةحقاااعالقلشااةال سفياوااعالقلشاثانيًا: انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة: 
اواةالوق فاعلىاذ شااةنحلفظي .

ااكوىا 19 فيااةضفشااةغتب ش تلقتااةايئشاال شااةفالتةااةاليايغطيالااةالقتيتااالحتجاز التعسفي وألسباب سياسية.
أ لافيا حوشاع  اصحشاإجتاءاهااةالوق ف،اكوناتوق فااةنشالكي اكلناإ لاألس لباس لس شاأواتوق فًلات سف ًل. تتكزه

اااحوشاااتالالكااةنذكور. اكلوىا 4 زةافق اتلقتااةايئشاال شاذاهااةشاتقطلعاغ
 حاالت التوقيف التالية على ذمة المحافظين:  التقريررصدت الهيئة خالل  .التوقيف على ذمة المحافظ

 
 مالحظات الجهة الموقوف عليها االسم الرقم

محتجز على ذمته منذ  ،عنهفراج مطالبة المواطن محافظ جنين اإل محافظ جنين أ( )ع. .1
 في نظارة شرطة جنين. 10/2/2023

  .فراج الفوري عنه والسماح بزيارتهمطالبة المواطن محافظ جنين اإل محافظ جنين ج( )ع. .2
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 رابعًا: االعتداء على المؤسسات العامة والخاصة
نحلفظشاجني ،اوق ارداعنلصتاجالزابا جاوةونااةنلراعلىا تكزااتطشااة ل ونااأطلقاةيً ،ا21/2/2023باللريخا -

ةنواط ا  ابل ةااةسيلشااوأالتىاةىاوقوعاإصلبشابي اعنلصتااةشتطشاإاةنلرااتجلهااةنسلحي ا لاأدىاابإط قاةشتطشا
افيااةحلدثاو لزاةتاإجتاءاهااةالحقيقاجلريش.افالحاتحقيقا.نسالشفىاجني اةل  جةا،اتماتقلانلاةحلرث ش

ا
اا

 انتهى
ا


