التقرير الشهري حول

االنتهاكات الواقعة على حقوق اإلنسان والحريات

في فلسطين خالل شهر حزيران من العام 2022

اس ت ت ت ت ت ت ت الداالي تتل تتلداايتتنامن تتعام

ا ت ت ت ت ت ت ت لا
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2ا
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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

اااا ا
توضيح لحاالت الوفاة ا
 .1حاالت الوفاة في ظروف غامضة ا
 -اب لر خا 2022/6/13اتوفي اايطفلا(أ .س) ا 13ا و لا ا

إصلبلدا

ا ن نعاغ ةراي جعاي فاد ويا ن ناياضلعفلدا

ندةافياايصنراةايبط اةفقاتأ يناايطباايشلعي.اايابل ثاف حتاتحق قلاا فص اابليحلدثاةبلي لة ا

عااين لبعااي ل عاتهي اأ اايا نياةايناايطفل .اجليااتبلعااإلجلاءاداايقليوي عابحقهاةلاايتااي حق قلداجلر عا

يوجودا ه هاجنلئ ع .ا
راعثلاعن ها نقل افيا
 اب لر خا 2022/6/23اتوفياايطفلا(م .ح)  15اعل لر اطليبا نرسع ا ا حلفظعارفح ُاليعا بلكاايغلفعافيا قعااي لئنعاايواق عافياايطلبقااألة ابواسطعا ليعابلبط لاب ناأ اص ناعنىاكلسي.اقل ا

عاهابكسلاايبلبا اة ل ناايطفلا نقل اةقل ابقطعاايشليعاةإي ايه اةإب غاايشلطع.ا ضلدااين لبعايناكل اة لعتا
بلي حقيقافياايحلدثاةتماعلضاايجثعاعنىاايطهيباايشلعياين شل حراة لااايتااي حق قلداجلر ع .ا
 -اب لر خا 2022/6/23اتوفيااياواط ا(ر .ا) ا22اعل ل ا ا ن نعاايخنيلراب نااصلب هابع لرايلريافياايصنرا

أثنلءاعهثهابس حايلريافيا ن يهابان نعاايخنيل.ا ضلداايشلطعاةاين لبعايناكل اةتماف حاتحقيقابليحلدثعاةتحو لا
ايجثعاينطباايشلعياين شل ح .ا
-ااب لر خا2022/6/27اتوفيااياواط ا(ش .ح)ا31اعل لافيا نطقعاغلباملييويس-ا لرعاايبحلا" قلبلااينفلعا

ايانيي"راةةفقلايا نو لدااي يئعافإيهاةب لر خا2022/6/6اةعنناايسلععا12:40ا سلءاةم
بسكبا لدةا اايهن

اتواجنااياواط اقل ا

اعنىاجسنهاةإ ل ااينلرابنفسهراةب نملا اايالرةافياايشلرعاتماإطفلءاايحل قاةيقنها

بواسطعاس لرةااإلس لفاإيىا جاعايلصلاايطهياقسمااي نليعاايالك ا( لةقا ااينرجعاايثليثعاةايثلي ع)افياأيحلءا

ايجسنراةب لر خ ا 2022/6/27ااةعنن اايسلععا 2:00ا سلء اأعننتااياصلدراايطه عافيااياس شفى اةفلته .اايشلطعا
ةاين لبعااي ل عاف ح لاتحق قلاافياايحلدثاةتهي اأيهاايوفلةاي جعاالي حلراةلا وجناأيا ه عاجنلئ عافياايحلدث
 .2الوفاة نتيجة الشجارات العائلية والقتل الخطأ
 ب لر خا2022/6/7اتوفيااياواط ا(أ .م)ا27اعل لا اد لاأبواضت تتع فاباحلفظعاجني اب نااصت تتلب هابجلةحام

ا ت ت تتجلراةقعابي ا جاوععا ااياواطني افياايانطقعاايص ت ت تتنل عابان نعاجني .ا ض ت ت تتلداايش ت ت تتلطعايناكل ا

ةف حتاتحق قلا.ام

اداةإغ قاايشت ت ت ت تتلرعاايا دياينقلىاايشت ت ت ت تتلق عافيا ن نعاجني را
ىا لقااإلطلر اا
اايشت ت ت ت تتجلراجل ا

اةا لاقا ن اإل نىااي لئ د .ا
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 -اب تتلر خا2022/6/11ايوفيااياواط ا(ض .ي) ا31اعتتل تتلا ا خ ماايجن ة ا اباحتتلفظتتعا ار اه اةايهيلةراجلاءا

اصتلب هابجلةحافيا شتلجلةاةق تافيااياخ م.ا ضتلداايشتلطعايناكل اةتماا ليعاايانفاينن لبعااي ل عالست كال ا
اياق ضىاايقليويي.ا ا

 اب لر خا 2022/6/29اتوفيااياواط ا(ن .أ)ا 43اعل ل ا ا ال ارفحر اداملا س شفىاغ ةااألةرةبيا أث الابإصلبعاسلبقعاةق تاب لر خا/14ا/6ا2022افيا شلجلةابي اأفلادا ااي لئنعافيا نطقعا يااينصلا ال ارفحرا
ةقناتماتوق فاعندا ااياشلركي افيااياشلجلةاة لةباآمل .
اب تلر خا2022/6/30اتوفياث ثتعا واطني اة م:ا(ا .ب)ا43اعتل تلرا(ص .ب)ا28اعتل تلرا(أ .ب)ا42اعتل تلاةجا

ما ا ن نعايطلاباحلفظعاايخنيلراجلاءاإط قااينلراعني مااثنلءاةجود مافيا لكبعاملصت ت ت تتعاتحالايو عا

أرقل اإس ت تلائين عرا اقهلاأفلادا ايفسااي لئنعاةست تتدابننةاايست تتاوعاعنىامن عاثأراقنيمابين م.ا ضت تتلداايشت تتلطعا
يناكل اةف حتاتحق قلافياايحلدث.ا
 .3الوفاة نتيجة عدم اتخاذ احتياطات السالمة العامة.
اب لر خا2022/6/3اتوفيااياواط ا( .اط)ا60اعل لا ااذيلاباحلفظعاايخنيلراي جعاسقوطهافيابئلا لءاأثنلءاتفقنه.ا ضلااينفلعاايانيياب ناسلععا اايحلدثاةيقنهايناس شفىااأل نيافياايخنيلاةقناكل ا وف لا.ا ضلدا

ايشلطعايناكل اةف حتااين لبعااي ل عاةايشلطعاتحق قلافياايحلدثاةلا وجنا ه عاجنلئ ع.ا
 اب لر خا 2022/6/14اتوفيااياواط ا(م .ا) ا 17اعل ل ا ا ن نعاأر حلر اب ناسقوطهافياةر عاقينااليشلء.اضلداايشلطعايناكل اةتماإ ليعاايانفاينن لبعااي ل عاع اطل قا اليعااألسلة.اةلا وجنا ه عاجنلئ ع .ا

 -اب لر خا 2022/6/22اتوفيااياواط ا(ع.اع)ا 44اعل ل ا ا ن نع ادة اراباحلفظعاايخنيلرا أث الابسقوطهاع ا

سطحا ن يهاب لر خا.2022/6/21ا ضلداايشلطعاةاين لبعايناكل اةف حتاتحق قلافياايحلدثاينوقوفاعنىاأسبلبا
ايوفلة.ا
 .4الوفاة داخل مراكز االحتجاز والتوقيف التابعة للسلطة الوطنية
ا-اب لر خا2022/6/11اتوفيااياواط ا(ن .ا)ا45اعل لا ا ن نعارفحاةذيكاب نايقنها اقهلاايشلطعااي سكل عا

ب لر خا 2022/6/8اين نلي عاايالك ةراكويهاكل ا ح ج ااين لاعنىامن عاقض عاج ائ ع.اةةفقلاإلفلدةاذة هاين يئعا
فإيهاتماإب غ مابنقنهايناس شفىا و ااألرب لءااياوافقا202/6/8راةتما نحهاإجلاةاأثنلءاتواجنهافيااياس شفىرا

ةبقيتااي لئنعات لبعا لي ها عااألطبلءراإيىاأ اتُوفيراةتماعلضهاعنىاايطباايشلعيرايك ادة اأ ا ماتشل حا

ايجثعابنلءاعنىارغبعااي لئنع.اطليهتااي يئعاة اارةااينامن عاةاين لبعااي ل عافياغ ةااي حقيقافياةفلةااياواط راةإع

اين لئج.اكالاس قو ابإجلاءاتحق قلدا س قنعابالافياذيكاا لرةا لك اال جلاااي ياكل ا واجناف هاايا وفى .ا
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ا

 .5أحكام اإلعدام
 اب لر خا 2022/6/1اأصنردا يئعاايجنليلداايكهلىابلإلجالعا كال ابلإلعنا ا نقل ا ىااياوداعنىااياواط ا(م .ح)راب اعاايق لاقصنا ااس نلدا اياواداايقليو ااياسننةاإي هافياقض عا ق لاايطفلااياجنياعن ه ا(ب .ج)را
ةاياجنياعني لا(ن .ح) اة كاتابا لقه هابلإلعنا ا نقل ا ىااياودراةذيكاع ات اعاايق لاقصنا ابلل لاكرا

ة لاةاس حايلريادة اتلم صرااس نلداايقليو ااي قوبلدارقما74ايسنعا .1936ا

اب لر خا2022/6/5اأصنردااياحكاعااي سكل عااينائاعافيا يئعاايقضلءااي سكليا( حكاعاأة ادرجع)ا كالاابلإلعنا ا نقلا ىااياودابحقااياواط ا(ح .أ) ا وايينا1961/2/17ر ا ا ال اغ ةراأبلاجاايننىراي لافيا
لك اإص حاةتأ يلاغ ةاايك يبعراةذيكاب اعااي خلبلا عاج لداأجنه عا لديع.ايشلراأيها وقوفا ن اتلر خا

.2017\4\3ا ا
اب لر خا2022/6/19اأصنردا يئعاايقضلءااي سكليا( حكاعاالس ئنلف)ا كالاابلإلعنا ا نقلابحقا(ع.اع)را(52ا(عل لاراسكل اغ ةااينرجراةفقلايقليو ااي قوبلداايثورياايفنسطينياي ل ا1979راعنالاأ ا ااالس ئنلفاايثلييا
اي يايصنرا كمابلإلعنا .اب لر خا2018/12/3اأصنردا يئعاايقضلءااي سكليابغ ةااياحكاعااي سكل عا(اينائاع)ا

( حكاعاأة ادرجع)ا كالا ابلإلعنا ا نقل ا ىااياود.اةب لر خا 2020/6/3اأصنردااياحكاعااي سكل عا حكاعا
الس ئنلفا( حكاعاثلييادرجع)اب أ ينا كمااإلعنا .اةم

اعل ا 2020اقن ااياحل يااي السلا اياحكاعااينقضا

ةاأملىاا ا يئعاجن نةا
إلعلدةااياحل اعرافحكاتا حكاعااينقضاإعلدةاايقض عاياحكاعاالس ئنلفايننظلاب لا ل ا
ةذيكام

اعل ا.2021اةب لر خا2022/6/19اأصنردا حكاعاالس ئنلفا كمابلإلعنا اضنااياواط  .ا

 اب لر خا 2022/6/20اأصنردااياحكاعااي سكل عااينائاعافيا يئعاايقضلءااي سكليافياغ ةا( حكاعاأة ادرجع)ا كالاابلإلعنا ا نقلا ىااياودابحقااياواط ا(ن .ا)ا44اعل لرا ا حلفظعاملييويسا(ايق الرة)را ح ج ا
فيا لك ااإلص حاةاي أ يلافياغ ةا"ايك يبع"راةذيكاب اعااي خلبلا عاج عاأ ن عا لديعام فلاينصاايالدةارقما
131ا اقليو ااي قوبلداايثورياايفنسطينيايسنعا1979راعنالاأيها وقوفا ن اتلر خا 2018/1/10ا
-اب لر خا2202/6/22اأصنردا حكاعاالس ئنلفافياقطلعاغ ةرا كالاابلإلجالعابا لقبعاايا ما(هـ .أ)،ا39ا

عل لا ابلإلعنا ا نقلا ىااياودراةذيكاع ات ماايق لاقصناابلل لاكاةايخطفابقصناايق لاة الاآيعا ذيعا

اس نلداايقليو ااي قوبلدارقما74ايسنعا.1936ا كلاأ ا حكاعاأة ادرجعاقضتا كالابليحبساايا بناعنىاايا ما
ةذيكاع اكلفعااي مااياسننةاإي هاب ئحعاالت ل .اةكل اايا ماق لاقصناااياواط ا(ب .أ)اب لر خا()2014/08/14ا

ةذيكاب نامطفهاةيقنهايانطقعااياطلرا لقارفحراةق نه .ا

-اب لر خا2022/6/30اأصنردا حكاعاالس ئنلفافياقطلعاغ ةرا كالابلإلجالعابا لقبعاايا ما(خ .س)33ا

عل لا اد لاايهنحابلإلعنا ا نقلا ىااياودراةذيكاع ات ماايق لاقصنااة الاآيعا ذيعااس نلداايقليو ااي قوبلدا

رقما74ايسنعا.1936ا كلاأ ا حكاعاأة ادرجعاقضتا كالابليحبساايا بناعنىاايا ماةذيكاع اكلفعااي ما
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اياسننةاإي هاب ئحعاالت ل .اةكل اايا ماق لاقصناااياواط ا(ط.اج)اب لر خا()2013/01/2اةذيكابأ ابيتااين عا
عنىاق نهاةأعنااي نةااي ا عاي يكا(سكي )اةط نهافياصنرها الاأدىاإيىاق نه.ا ا
 .6التعذيب أثناء التوقيف – المعاملة القاسية والمهينة .تنقتااي يئعام
ت نقابلي

ىا
اايف لةااي يايغطي لااي قل لا17ا كو ا

باةسوءاايا ل نعرا10ا كلةىافياايضفعاايغلب عاسجنتا9ا ن لاضناج لااايشلطعراة كوىاواحدةا

ضناج لاااياخلبلادااي ل ع.اأ لافياقطلعاغ ةافقناتنقتااي يئعا 7ا كلةىا و ااي

باسجنتاجا

لاضنا

ج لااايشلطع.ا ا

ثانياً :انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة :ة شالا ااايحقاالع قل ااي سفياةالع قل اعنىامن عاس لس عا
ةاي وق فاعنىاذ عااياحلفظي  .ا

االحتجاز التعسفي وألسباب سياسية.اتنقتااي يئعام

ىاتلك د
اايف لةااي يايغطي لااي قل ل فياايضفعاايغلب ع  23كو ا

و اعن اصحعاإجلاءادااي وق فراكو اتوق فااياش كي اكل اإ لاألسبلباس لس عاأةاتوق فل ات س ل .أ لافياقطلعا

غ ةافقناتنقتااي يئعام

اذاداايش لا 19كوىا و االي لكاايا كور.ا ا

التوقيف على ذمة المحافظ ا
دا

االسم

اا

ايج عااياوقوفاعنىاذ

لا

تلر خااي وق ف ا

1ا

(س.اش) ا

حلفظاقنقين ع ا

 2022/5/20ا

2ا

(ث.اص) ا

حلفظاقنقين ع ا

 2022/6/7ا

3ا

( .ا ) ا

حلفظاقنقين ع ا

 2022/6/13ا

ثالثاً :االعتداء على األشخاص والممتلكات الخاصة والعامة
ا-اب لر خا2022/6/9رااصيباعندا ااياواطني اةتضلراعندا اايانلا راأثنلءاتنفي اقلاراإاايعات نيلداعنىا
أر ٍ
اضا كو عافياقل عاأ ااينصلا ال اقطلعاغ ةراةةفقلاي وث قلدااي يئعاة لا صنتاعن ها اإفلدادااياواطني را

فإيهاةعنناايسلععا11:00اصبلحاايخا سرا ضلداجلافعاتلب عايسنطعااألراضيابلفق لاقوةا لط عراإيىاقل عا
أ ااينصلا(يقل عاايهنة ع) ا ال اقطلعاغ ةاي ن ابيتاأ نااياواطني افياايحياايثليثا اايقل عراسهقاةأ اتما

إمطلرهابلإلاايعاأليها قل اعنىاأر ٍ
اضا كو عراةب ناتنملاةج لءا اايانطقعاتماايسحلباايقوةاايشلط عاةايجلافع.ا

اةعنناايسلععا1:00ا ب ناايظ لاعلدداجلافعاسنطعااألراضيابلفقعاقوةاأ ن عاكهيلةرادمنوااايقل عاةس طلةااعنىا

ايشوارع اايلئ سعر اةأاايوا ا ن ااياواط اايا كورر ااأل ل ااي ي اأدى الع لاض اسكل اايحي اةق ف م اأفلاد اايقوةا
بليحجلرةرافلدداايقوةابإط قااينلراتجلهااياواطني را لاأدىاإلصلبعا5ا واطني راأ ن ماإصلب هامطلةاةتمايقنها
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ياجاعاايشفلءاايطهيراف الايقلاايبلقو ايناس شفىاالينةي سياة لي ما س قلة.اكالااق حاتاايقوةاعنةا نلا افيا
ايقل عراةاع قنتا40ا واطنلاةتمااإلفلاجاعن مال قل.اة ام

ا لب لدااي يئعاةتوث قلت لاة لا صنتاعن ها ا

إفلدادرافقناتهي اأ ا نلكااس خنا لا فلطلاينقوةا اقهلاأفلادااألج ةااأل ن عابحقااياواطني افياايقل عاايهنة عرا
ةعن اتنرجافيااس خنا اايقوةراةاينجوءالس خنا ااألعيلةااينلر عراع ةةاعنىاتن يلا ح و لداعندا

ا نلا ا

اياواطني .اأصنردااي يئعاب ل اطليهتاف هاض الةرةاا ال اايقليو اة قوقااياواطني راملصعاايفئلداايا اشعافيا
ٍ
اتلكاأيا
لضااي لطيا عااي نيلدااي ياتطل ااألراضياايحكو عراةعنىاأ ا عادراسعاأةضلعاايا ن اةعن

ن ماب ا أةىراةاي الاعنىاتوفيلابنائلايناسل اايا ندةابلإلاايعراصويل ايحق مافياايسك اة لاعلةاينظلاةفا
الق صلديعاايصعبعااي ياي لييا ن لااياواطنو افياقطلعاغ ة.
 -ب لر خا 2022/6/19اةفياتال اايسلععاايوا نةاصبل ل اأطنقتا جاوععا

ااياسنحي اتس قل اس لرة ااينلرا

بأسنحعار ل عاعنىا ن اعلئنعاةاموةااينك ورا( .اا) اايكلئ افياسبسط عراكالاأفلدااينك ورابأيهاسهقاعان عا

إط قااينلرات ن ناداب يكاةتحل ضاكهيلاعن هاةعنىاا قلئهاعهلاةسلئلااي واصلاالج العياة نلكاتخوفلدا
هيلةاينيهابأ ايكو اي هاايحلدثعاارتناداداجليه هابلتجلهاايسنمااأل نياةذيكايطه عااياج اعاايل في.
رابعاً :االعتداء على الصحفيين والحق في التجمع السلمي

 اب لر خا 2022/6/6اقل اأفلادا اايشلطعاايخلصعاةج لااال اايوطنيابفضااع صل اةتجاعاسناياعنىادةارااب ار نافياايخنيلاةذيكافيا وايياايسلععاايحلديعاعشلةايي اب وق فاعندا اايا صاي اة ما(ش.ا

س)را(د.اس)را( .اع)را( .اط)را(أ.اا)را( .اا)را( .اط)را(غ.اا)را(إ.اد).اةك يكاتماتوق فا(ح.اأ)اة( .اأ)ا
صبلحا و ا.2022/6/6ااي جاعاكل اضا اف لي لدا لاكابنيلايع شافياايخنيل.
 اأف ناايصحفيا(س.اخ) اين يئعاأيهاةب لر خا2022/6/14اةأثنلءاتواجنهاأ ل ا س شفىارفينيلايا لب عا صلبياأ ناثاجل عااينجلحاقل تاس لرةا ني عا ايوعاجيبابلع لاضهاةملجا ن لا 4اأ خلصاب يا نييا سنحي ا
بأسنحعار ل عرا يثاقل واابلم طلفهاة لعواابللع ناءاعن هاةضلبهاعنىاأيحلءا فلقها اجسنهراةأ ن ماأبنغها
بأيهاس ج لاج لاااأل

اايوقلئيا لب كاةطنهواا نهااي وقفاع اتغط عاأ ناثاجل عااينجلحاةقل وااب ن نها

بليق ل.اعنالاأ اغليهي ما ب و األج ةاأ ن عاة لةفي ايه.
-اب لر خا2022/6/14اتماالتصل ا لت لا عا نسقاايحلاكاايط بيااياو نافياجل عااينجلحاايوطن عاايطليبا

فياكن عاايشل عا(ص.اح)راأفلداين يئعابأ اايحلاكاايط بيا وا لاكا س قلا اجاوعاطنبعاجل عااينجلحرا
غيلاتلبعاس لس لاأليافصيلاةقنايشأا ااايحلاكاقهلاأسهوعاتقل بلاعنىاأثلااع ناءاداأ اايجل عاعنىاايط با
ةاةاينصفاتماتنظ ما
لسعراةعنناايسلععاايثلي عاعشل ا
ا
ةيناطليبعابقضليلاة قوقاط ب عابح هاب ينهاكلاايب ناع اايس

ةقفعاا جلج عاداملاايحل اايجل ياايقنيمايناطليبعابحقوق اط ب عا اة طنباأسلسياة واايجنوسا عارئ سا
ايجل عاأةا ا نوباعنها اأجلا نلقشعاايقضليلاايحقوق عاايط ب عراةقنااس جلبتاإدارةاايجل عايجنسعاايحوارا
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عاةعنناايسلععااايثلي عاةاينصفا
اينقلشاةفياأثنلءاايجنسعاايحوار عا عايلئبارئ ساايجل عاينش ة ااأل لديا ا
ا
ة

ساع اصوداصلاخاايطنبعاةكليتا شل ناغ ناءادا اوظفو اأ اايجل عاعنىاايطنبع ا

ام

ار مابغلاا

ايفنفلاةضلب مابشكلا هلحراة نلكااصلبلدا واييا15اطليبلاةأغنباالصلبلداتلك دافيا نطقعاايلأساةايلقبعا
ةايصنراةب ضاالصلبلدابن غهاةتمايقن لاايىااياس ش لد.اةقناساعاإط قايلراكث فافيا ح داايجل ع .تم

تشكيل لجنة تحقيق قامت بإصدار تقرير وتوصيات حول الموضوع.

اب لر خا2022/6/20ااةعنناايسلععاايلاب عاتجا تا واييا15اايىا20ا لكبعاعننا نطقعاايح ال قابليقلبا انملاايخنيلاايجنوبياةايطنقتافيا وكبااس قبل ااألسيلااياحلرا(اع.اا)رابليقلبا ادةارااي حل لافياايخنيلا
ل ا وجناعندا اأفلادااألج ةااأل ن عا(أ اةطنيرا لطعاملصعراا اةقلئي)رااي ياقل تابا لب عااياوكبا
ىااع لاضهابليقلبا ا و اذ باب ناكوربعا اا نةابث ثا لئعا لراةذيكا اأجلا صلدرةاايلايلدراقل اأفلادا

األ ابلشاايغلااةالع ناءاعنىاب ضا اكليواافيااياوكباة ن ما( .اا)ااي يات لضاينضلبااةايصفعاةاينكما
عنىاةج هاةأمل .اكل افيااياوكباعندا ايوابااياجنسااي شل ي.
خامساً :الحق في التنقل والسفر
ا-اب لر خا 2022/6/23تنقتااي يئعا كوىااياواط ا(ع.اأ)ا46اعل لا اغ ةا فلد لاايهافياعل ا2017اتقن ا
بطنباينحصو اعنىاجواااسفلا ا اارةااينامن عافيا ار اهراةذيكاب ناإتال اجا ع ااإلجلاءادااي ا عاةدفعا

ايلسو ااياس حقعالس خلاجاجواااايسفل.اةب نا لةرا 10اأيل اعنىاتقنياهاينطنباتمااب غها ا ن لا ك با

ش ىابأيها لفوضاأ ن ل ابسهباعانهافياة اارةااينامن عافياغ ة.اةب لر خا 2022/6/4اتقن ابطنباآملاعهلا
ك بااب امننة افيا ن نعارفحاةبنفعاايلسو ااياس حقعرايك اب نا لةرا10اأيل اتمااب غهاايهاتمارفضهايوجودا

منلافيااإلجلاءاد.ااياواط ابحلجعا لسعايجواااايسفلاب نفااي جرا يثاأيها ل ضاةبحلجعاايىااراععا
فصلايوجوداكسلافياعظاعاايفخ .
 -اب لر خ ا 2022/6/27اتنقت ااي يئع ا كوى ااياواط ا(  .اا) ا 51اعل ل ا

ا حلفظع اغ ةر ا فلد ل اأيه اب لر خا

 2021/6/26ا تقن ابطنباايحصو اعنىاجواااسفلابن افلقنا اة اارةااينامن عا(دائلةاايجواااد)اب ال اهاعهلا

ك ب ابكي اينس ل ع اةايسفلر اةذيك اب ناإتال اكلفعااإلجلاءاد ااي ا ع اةدفعاايلسو ااياس حقعاةقن اأبنغهاأ نا

وظفياايو اارةاأ ااي أميلاعلئناألسبلباأ ن عافيا ينهاة مااي ظلراردااألج ةااأل ن عابليخصوصراعنال اأ ا

جواا اايسفل اكل اسلري ااياف و ا ى ا ل ا2022/12ر اة شلر اايى اأيه افقن اجواا اسفله اب ن اقصف اايقوادا
اإلسلائين عاايان افياايحلباالميلةاعنىاغ ةاافيا لا.2021/5اعنال اايهابحلجعا لسعاايىاجواااايسفلا

إل ال ارسليعااينك وراهافيا صل.ا
 -اب لر خ ا 2022/6/27تنقت ااي يئع ا كوى ااياواط ا(ر .اا) ا 34اعل ل ا

ا ن نع اغ ة ا فلد ل اايه افي ا لا

2022\3اتقن ابطنباتجن ناجواااايسفلاايخلصابهاايىادائلةاايجوااادافياة اارةااينامن عافيا ار اهاعهلا ك با
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ش ىاينس ل عاةايسفلر اةذيكاب ناإتال اجا ع ااإلجلاءادااي ا عاةدفعاايلسو راةيما مااصناراجواااايسفلا

ايخلصابها ن اتقنيماايطنباةتلفضاة اارةااينامن عافيا ار اهاإصنارهادة ا لفعاايسهب.اعنالاأيهافياعل ا

 2014تقن اب نةاطنبلداي جن ناجواااايسفلاةفياكلا لةا مارفضهاأ ن لراةتمااب غهاأ اايجواااتماإصنارها ا
ة اارةااينامن عايك اتماسحبها اقهلاأ نااألج ةااأل ن عاب ناصنةرهراعنالاأيهابحلجعا لسعايجواااايسفلاينا لب عا
ايطه عافيا صل.
خامساً :انتهاك عدم تنفيذ ق اررات المحاكم
اتنقتااي يئعا كوىااياواط ا(ص.ا )راةاي ياجلءافي لاايها وقوفاينىاج لاااياخلبلادااي ل عافيا ن نعا ار اه ا ن ا 2022/5/25اةايه اجلى اتوق فه اةةج ت ايه ات اع اجاع اةتنقي اأ وا ا

اج لد املرج ع اةايه اب لر خا

2022/6/7اعلضاعنىا حكاعاصنحا ار اهاةاي ياقلرداام ءاسهينهاغيلاا اايج لاارفضاتنفي اايقلارايغليعا
تلر خا.2022/6/19
ا
انتهى
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