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 التقرير الشهري حول
 االنتهاكات الواقعة على حقوق اإلنسان والحريات

 2022من العام حزيران في فلسطين خالل شهر 
اي قل لاأ ماابوتيلةا  فتتلةتتتعرا هلاا تت اا2022استتتتتتتتتتتتتت الداالي  تتل تتلداايتتنامن تتعام  ا تتتتتتتتتتتتتت لا   لا ا  ااي تتل ا

االي  ل لدااي يارصنت لااي يئعراةقنامنصتااي يئعا  ا جالا لارصنتها  ااي  ل لداإيىا لا ني:

 

 تفاصيل االنتهاكات

 انتهاكات الحق في الحياة والسالمة الشخصيةأواًل: 

ااي قل لم  ااةفلةاع ليا14رصندااي يئعا فياقطلعاغ ة.اتواعتاا4وفياايضفعاايغلب عراا9ا.ايف لةااي يايغطي ل
ا. للداةفلةافياظلةفاغل ضعا4و.اقطلعايي  جعاعن ااتخلذاا   لطلداايس  عااي ل عاةق تافيااد للا3 : لي ليي

فيااواحدةراة ليعا ن لافياايضفعا5ار للداةفلةافيا جلراداعلئن عا6.افياايضفعاواحدةة ليعااقطلعاي ن لافياا3
اطلعاغ ة.فيا لا  اال  جلاافياقاواحدة.اة ليعاةفلةاقطلعاي

اقطلعاغ ةاايضفعاايغلب عااياجاوعاالي  لك
ا5ا9 14ا للداايوفلةاغيلاايطه ع ع

ا7ا10 17ا كلةىا و ااي    باةسوءاايا ل نع
ا19 23ا42ااي  لكاايحقافياإجلاءاداقليوي عاسن اع

ا0ا4ا4ا ل عاايلأياةاي  هيلاةاي جاعاايسناي
ا0ا3ا3اايحقافيااي نقلاةايسفل

ا6ا0ا6اأ كل ااإلعنا 
ا0ا3ا3ااي وق فاعنىاذ عااياحلفظ

ا1ا1ا2االع ناءاعنىااياا نكلدااي ل عاةاأل خلص
ا0ا1ا1اعن اتنفي اأةااي أميلافياتنفي ااأل كل 
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ااااا

اتوضيح لحاالت الوفاة

ا. حاالت الوفاة في ظروف غامضة1

اضلعفلدا نايفاد ويا ني  راي  جعا  ا ن نعاغ ةا و ل اا13ا(س أ.)ايطفلااتوفيا13/6/2022ب لر خاا-
بليحلدثاةبلي  لة اا فص  اال اايابل ثاف حتاتحق قا.ايطباايشلعيةفقاتأ ينااايصنراةايبط    ندةافيااإصلبلد

جليااتبلعااإلجلاءاداايقليوي عابحقهاةلاايتااي حق قلداجلر عاا.يا  نياةايناايطفل عااين لبعااي ل عاتهي اأ اا
ايوجودا ه هاجنلئ ع.

  نقل افياراُعثلاعن ها  ا حلفظعارفحاطليبا نرسعاعل ل را15 م. ح()توفياايطفلاا23/6/2022ب لر خاا-
يا قعااي لئنعاايواق عافياايطلبقااألة ابواسطعا ليعابلبط لاب ناأ اص ناعنىاكلسي.اقل ا اليعا بلكاايغلفعاف

 ضلدااين لبعايناكل اة لعتاةإب غاايشلطع.ااهبقطعاايشليعاةإي اياةقل  ل ناايطفلا  نقل اةابكسلاايبلباعاها
اتااي حق قلداجلر ع.بلي حقيقافياايحلدثاةتماعلضاايجثعاعنىاايطهيباايشلعياين شل حراة لاااي

ب نااصلب هابع لرايلريافياايصنراراعل ل ا  ا ن نعاايخنيلا22ار. ا()توفيااياواط اا23/6/2022ب لر خاا-
اكل اةتماف حاتحقيقابليحلدثعاةتحو لاين ضلداايشلطعاةاين لبعاأثنلءاعهثهابس حايلريافيا ن يهابان نعاايخنيل.ا

اايجثعاينطباايشلعياين شل ح.

 لرعاايبحلا" قلبلااينفلعاا-عل ل افيا نطقعاغلباملييويسا31اش. ح()توفيااياواط اا27/6/2022ب لر خااا-
اقل  سلء اةم  اتواجنااياواط اا12:40ايسلععااةعننا6/6/2022ايانيي"راةةفقل ايا نو لدااي يئعافإيهاةب لر خا

ايشلرعاتماإطفلءاايحل قاةيقنهاعنىاجسنهاةإ  ل ااينلرابنفسهراةب نملا  اايالرةافياابسكبا لدةا  اايهن   
بواسطعاس لرةااإلس لفاإيىا جاعايلصلاايطهياقسمااي نليعاايالك ا) لةقا  ااينرجعاايثليثعاةايثلي ع(افياأيحلءا

اأعننتااياصلدراايطه عافيااياس شفىا2:00ايسلععااعننةاا27/6/2022اةب لر خايجسنرا ايشلطعاا.ةفلتها سلء 
 فياايحلدثاةتهي اأيهاايوفلةاي  جعاالي حلراةلا وجناأيا ه عاجنلئ عافياايحلدثال ال عاف ح لاتحق قةاين لبعااي 

 . الوفاة نتيجة الشجارات العائلية والقتل الخطأ2

ب نااصتتتتلب هابجلةحاااحلفظعاجني باعل ل ا  اد لاأبواضتتتتع فا27اأ. م()توفيااياواط اا7/6/2022ب لر خا -
اكل اين ضتتتتتتتلداايشتتتتتتتلطعا.اان نعاجني بم  ا تتتتتتتجلراةقعابي ا جاوععا  ااياواطني افياايانطقعاايصتتتتتتتنل  عا

راقلىاايشتتتتتتتتتتلق عافيا ن نعاجني ينغ قاايشتتتتتتتتتتلرعاايا دياإالقااإلطلراداةا اجلىاا.ام  اايشتتتتتتتتتتجلرةف حتاتحق قل ا
ا.إل نىااي لئ د ن  اا لاقاةا
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جلاءاراةايهيلةااحتتلفظتتعارا اهباعتتل تتل ا  ا خ ماايجن ة اا31ا(يض. )اياواط ايوفياا11/6/2022ب تتلر خاا-
نن لبعااي ل عالست كال اياكل اةتماا ليعاايانفاين ضتلداايشتلطعا.ااصتلب هابجلةحافيا شتلجلةاةق تافيااياخ م

ااياق ضىاايقليويي.ا

داملا س شفىاغ ةااألةرةبيا  أثلا ااررفح ال ا  اعل ل اا43(ان. أتوفيااياواط ا)ا29/6/2022ب لر خاا-
 شلجلةابي اأفلادا  ااي لئنعافيا نطقعا يااينصلا ال ارفحرافياا2022ا/6ا/14ب لر خااعاسلبقعاةق تبإصلب

 ةقناتماتوق فاعندا  ااياشلركي افيااياشلجلةاة لةباآمل  .

عتل تل اا42اأ. ب()عتل تل راا28اص. ب()عتل تل راا43(اا. بتوفياث ثتعا واطني اة م:ا)ا30/6/2022ب تلر خاا-
تحالايو عاملصتتتتتتتتعااععني مااثنلءاةجود مافيا لكبجلاءاإط قااينلراراايخنيلباحلفظعااةجا   ما  ا ن نعايطل

 ضتتتتلداايشتتتتلطعا.اثأراقنيمابين ما  ايفسااي لئنعاةستتتتدابننةاايستتتتاوعاعنىامن  عاأفلادرا  اقهلاإستتتتلائين عرقل اأ
 ناكل اةف حتاتحق قل افياايحلدث.اي

 . الوفاة نتيجة عدم اتخاذ احتياطات السالمة العامة.3

ي  جعاسقوطهافيابئلا لءاأثنلءاايخنيلراباحلفظعااعل ل ا  ااذيلا60ا .اط()توفيااياواط اا3/6/2022ب لر خاا-
 ضلدا.ا نيافياايخنيلاةقناكل ا  وف ل اناس شفىااألياه ضلااينفلعاايانيياب ناسلععا  اايحلدثاةيقن.اتفقنه
 اكل اةف حتااين لبعااي ل عاةايشلطعاتحق قل افياايحلدثاةلا وجنا ه عاجنلئ ع.اينلطعاايش

ا.ءلشب ناسقوطهافياةر عاقيناالياعل ل ا  ا ن نعاأر حلرا17ام. ا()توفيااياواط اا14/6/2022ب لر خاا-
اسلة.اةلا وجنا ه عاجنلئ ع.نن لبعااي ل عاع اطل قا اليعااأليعاايانفاةتماإ ليااكل ين ضلداايشلطعا

  أثلا ابسقوطهاع اراباحلفظعاايخنيلادةراا ن نعاعل ل ا  ا44ع.اع(اتوفيااياواط ا)ا22/6/2022 لر خابا-
اكل اةف حتاتحق قل افياايحلدثاينوقوفاعنىاأسبلبايناةاين لبعا ضلداايشلطع.ا21/6/2022سطحا ن يهاب لر خا

 ايوفلة.ا

 . الوفاة داخل مراكز االحتجاز والتوقيف التابعة للسلطة الوطنية4

عل ل ا  ا ن نعارفحاةذيكاب نايقنها  اقهلاايشلطعااي سكل عاا45ان. ا()توفيااياواط اا11/6/2022ب لر خاا-ا
عاايالك ةراكويهاكل ا ح ج ااين  لاعنىامن  عاقض عاج ائ ع.اةةفقلاإلفلدةاذة هاين يئعاين نليا8/6/2022ب لر خا

راةتما نحهاإجلاةاأثنلءاتواجنهافيااياس شفىرا8/6/202فإيهاتماإب غ مابنقنهايناس شفىا و ااألرب لءااياوافقا
لعيرايك ادة اأ ا  ماتشل حاةبقيتااي لئنعات لبعا لي ها عااألطبلءراإيىاأ اُتوفيراةتماعلضهاعنىاايطباايش

اي حقيقافياةفلةااياواط راةإع  ااينامن عاةاين لبعااي ل عافياغ ةااةاارةااي يئعطليهتاايجثعابنلءاعنىارغبعااي لئنع.ا
اى.اين لئج.اكالاس قو ابإجلاءاتحق قلدا س قنعابالافياذيكاا لرةا لك اال  جلاااي ياكل ا  واجناف هاايا وف
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 . أحكام اإلعدام 5

أصنردا يئعاايجنليلداايكهلىابلإلجالعا كال ابلإلعنا ا نقل ا  ىااياوداعنىااياواط اا1/6/2022ب لر خاا-
اإي هافياقض عا ق لاايطفلااياجنياعن هح م.) اايقليو ااياسننة اياواد ااس نلدا  اب  اعاايق لاقصنا  (راب. ج)ا(ر

ا ة كاتابا لقه هابلإلعنا ا نقل ا  ىااياودراةذيكاع ات اعاايق لاقصنا ابلل  لاكراان. ح()ةاياجنياعني ل
اايقليو ااي قوبلدارقما ا.1936يسنعاا74ة  لاةاس حايلريادة اتلم صرااس نلد 

ال اأصنردااياحكاعااي سكل عااينائاعافيا يئعاايقضلءااي سكليا) حكاعاأة ادرجع(ا كاا5/6/2022ب لر خاا-
 ال اغ ةراأبلاجاايننىراي  لافياا  ار17/2/1961 واييناا(ح. أ)ابلإلعنا ا نقلا  ىااياودابحقااياواط 

ج لداأجنه عا  لديع.ايشلراأيها وقوفا ن اتلر خا لك اإص حاةتأ يلاغ ةاايك يبعراةذيكاب  اعااي خلبلا عا
ا.ا2017\4\3

ع.اع(را)ال ابحقبلإلعنا ا نقال اأصنردا يئعاايقضلءااي سكليا) حكاعاالس ئنلف(ا كاا19/6/2022ب لر خاا-
س ئنلفاايثليياراعنالاأ ا  ااال1979راسكل اغ ةااينرجراةفقل ايقليو ااي قوبلداايثورياايفنسطينياي ل اعل ل ا)ا52)

أصنردا يئعاايقضلءااي سكليابغ ةااياحكاعااي سكل عا)اينائاع(اا3/12/2018ب لر خااي يايصنرا كمابلإلعنا .ا
أصنردااياحكاعااي سكل عا حكاعاا3/6/2020بلإلعنا ا نقل ا  ىااياود.اةب لر خاال ا) حكاعاأة ادرجع(ا كا

ياحكاعااينقضاال اقن ااياحل يااي السا2020عنا .اةم  اعل االس ئنلفا) حكاعاثلييادرجع(اب أ ينا كمااإل
  ا يئعاجن نةااىافحكاتا حكاعااينقضاإعلدةاايقض عاياحكاعاالس ئنلفايننظلاب لا لةاأملاارإلعلدةااياحل اع
ا.اياواط أصنردا حكاعاالس ئنلفا كمابلإلعنا اضناا19/6/2022.اةب لر خا2021ةذيكام  اعل ا

أصنردااياحكاعااي سكل عااينائاعافيا يئعاايقضلءااي سكليافياغ ةا) حكاعاأة اا20/6/2022ب لر خاا-
را ح ج ا)ايقلارة(اعل ل را  ا حلفظعاملييويسا44ان. ا()ابلإلعنا ا نقل ا  ىااياودابحقااياواط ال ادرجع(ا كا

فيا لك ااإلص حاةاي أ يلافياغ ةا"ايك يبع"راةذيكاب  اعااي خلبلا عاج عاأ ن عا  لديعام فل اينصاايالدةارقما
ا10/1/2018راعنال اأيها وقوفا ن اتلر خا1979  اقليو ااي قوبلداايثورياايفنسطينيايسنعاا131

ا39ا،هـ. أ()بلإلجالعابا لقبعاايا  ماال اصنردا حكاعاالس ئنلفافياقطلعاغ ةرا كاأا22/6/2022ب لر خاا-
اابلل  لاكاةايخطفابقصناايق لاة الاآيعا  ذيعااعل ل ا بلإلعنا ا نق لا  ىااياودراةذيكاع ات ماايق لاقصن 

اايقليو ااي قوبلدارقما ساايا بناعنىاايا  ما  كلاأ ا حكاعاأة ادرجعاقضتا كال ابليحبا.1936يسنعاا74اس نلد 
(ا14/08/2014ب لر خا)اب. أ()ةكل اايا  ماق لاقصنا ااياواط اا.ةذيكاع اكلفعااي  مااياسننةاإي هاب ئحعاالت ل 

ا.هةذيكاب نامطفهاةيقنهايانطقعااياطلرا لقارفحراةق ن

ا33خ. س()ايا  ماأصنردا حكاعاالس ئنلفافياقطلعاغ ةرا كا لابلإلجالعابا لقبعاا30/6/2022ب لر خاا-
اايقليو ااي قوبلدا ااة الاآيعا  ذيعااس نلد  عل ل ا  اد لاايهنحابلإلعنا ا نق لا  ىااياودراةذيكاع ات ماايق لاقصن 

.ا  كلاأ ا حكاعاأة ادرجعاقضتا كا لابليحبساايا بناعنىاايا  ماةذيكاع اكلفعااي  ما1936يسنعاا74رقما
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ا(اةذيكابأ ابيتااين ع2/01/2013ب لر خا)اط.اج()ا  ماق لاقصنا ااياواط ااياسننةاإي هاب ئحعاالت ل .اةكل ااي
اعنىاق نهاةأعنااي نةااي ا عاي يكا)سكي (اةط نهافياصنرها الاأدىاإيىاق نه.ا

ا كوىاا17تنقتااي يئعام  اايف لةااي يايغطي لااي قل لاالمعاملة القاسية والمهينة.  –التعذيب أثناء التوقيف . 6
اواحدةضناج لااايشلطعراة كوىا ن لاا9ا كلةىافياايضفعاايغلب عاسجنتا10لي    باةسوءاايا ل نعرات  نقاب

 كلةىا و ااي    باسجنتاجا   لاضناا7.اأ لافياقطلعاغ ةافقناتنقتااي يئعاضناج لاااياخلبلادااي ل ع
اج لااايشلطع.ا

قاالع قل ااي  سفياةالع قل اعنىامن  عاس لس عاة شالا  ااايحانتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة:  ثانيًا:
اةاي وق فاعنىاذ عااياحلفظي .

 تلك دا كوىا 23 فياايضفعاايغلب ع تنقتااي يئعام  اايف لةااي يايغطي لااي قل لااالحتجاز التعسفي وألسباب سياسية.
أ لافياقطلعا توق فل ات س  ل . و اعن اصحعاإجلاءادااي وق فراكو اتوق فااياش كي اكل اإ لاألسبلباس لس عاأةا

اا كوىا و االي  لكاايا كور. 19غ ةافقناتنقتااي يئعام  اذاداايش لا

االتوقيف على ذمة المحافظ

 

 

 

 

 

 ثالثًا: االعتداء على األشخاص والممتلكات الخاصة والعامة

رااصيباعندا  ااياواطني اةتضلراعندا  اايانلا راأثنلءاتنفي اقلاراإاايعات نيلداعنىا9/6/2022ب لر خاا-ا
ةةفقل اي وث قلدااي يئعاة لا صنتاعن ها  اإفلدادااياواطني راارأراٍضا كو  عافياقل عاأ ااينصلا ال اقطلعاغ ة

بلفق  لاقوةا لط عراإيىاقل عاايسنطعااألراضياصبلحاايخا سرا ضلداجلافعاتلب عا11:00ايسلععاةعننافإيها
 ال اقطلعاغ ةاي ن ابيتاأ نااياواطني افياايحياايثليثا  اايقل عراسهقاةأ اتماا(يقل عاايهنة ع)أ ااينصلا

ا.إمطلرهابلإلاايعاأليها قل اعنىاأراٍضا كو  عراةب ناتنملاةج لءا  اايانطقعاتماايسحلباايقوةاايشلط عاةايجلافع
ب ناايظ لاعلدداجلافعاسنطعااألراضيابلفقعاقوةاأ ن عاكهيلةرادمنوااايقل عاةس طلةااعنىاا1:00ايسلععااعننةا

ا اأدى ااي ي ااأل ل اايا كورر ااياواط  ا ن   اةأاايوا اايلئ سعر اايقوةالايشوارع اأفلاد اةق ف م اايحي اسكل  ع لاض
 واطني راأ ن ماإصلب هامطلةاةتمايقنهاا5صلبعاإلبليحجلرةرافلدداايقوةابإط قااينلراتجلهااياواطني را لاأدىا

اتلر خااي وق فاايج عااياوقوفاعنىاذ   لااالسمااد

ا20/5/2022ا حلفظاقنقين عاس.اش()ا1

ا7/6/2022ا حلفظاقنقين عاث.اص()ا2

ا13/6/2022اقنقين عا حلفظا .ا ()ا3
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ناس شفىاالينةي سياة لي  ما س قلة.اكالااق حاتاايقوةاعنةا نلا افياياجاعاايشفلءاايطهيراف الايقلاايبلقو اي
عن ها  اة  ام  ا  لب لدااي يئعاةتوث قلت لاة لا صنتاا. واطنل اةتمااإلفلاجاعن مال قلا40ايقل عراةاع قنتا

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

ةرةاا  لا اايقليو اة قوقااياواطني راملصعاايفئلداايا اشعافيااياواطني .اأصنردااي يئعاب ل اطليهتاف هاضلا
ا   لضااي  لطيا عااي  نيلدااي ياتطل ااألراضياايحكو  عراةعنىاأ ا عادراسعاأةضلعاايا  ن  اةعن اتلكاأيٍ 

فا ن ماب ا أةىراةاي الاعنىاتوفيلابنائلايناسل  اايا ندةابلإلاايعراصويل ايحق مافياايسك اة لاعلةاينظلةا
 .الق صلديعاايصعبعااي ياي لييا ن لااياواطنو افياقطلعاغ ة

اينلرااس لرةاتس قل جاوععا  ااياسنحي اأطنقتاةفياتال اايسلععاايوا نةاصبل ل اا19/6/2022ب لر خا -
هقاعان عاايكلئ افياسبسط عراكالاأفلدااينك ورابأيهاسا .اا()بأسنحعار ل عاعنىا ن  اعلئنعاةاموةااينك ورا

ةسلئلااي واصلاالج العياة نلكاتخوفلدااعهلاينلرات ن ناداب يكاةتحل ضاكهيلاعن هاةعنىاا قلئهااإط ق
 . هيلةاينيهابأ ايكو اي  هاايحلدثعاارتناداداجليه هابلتجلهاايسنمااأل نياةذيكايطه  عااياج اعاايل في

 االعتداء على الصحفيين والحق في التجمع السلميرابعًا: 

قل اأفلادا  اايشلطعاايخلصعاةج لااال  اايوطنيابفضااع صل اةتجاعاسناياعنىاا6/6/2022ب لر خاا-
ش.ادةارااب ار نافياايخنيلاةذيكافيا وايياايسلععاايحلديعاعشلةايي  اب وق فاعندا  اايا  صاي اة ما)

ا .اأ(ح.اأ(اة).اد(.اةك يكاتماتوق فا)إغ.اا(را) .اط(را) .اا(را)أ.اا(را) .اط(را) .اع(را)د.اس(را)س(را)
 ..ااي جاعاكل اضا اف لي لدا لاكابنيلايع شافياايخنيل6/6/2022صبلحا و ا

ةأثنلءاتواجنهاأ ل ا س شفىارفينيلايا لب عا صلبياا14/6/2022يهاةب لر خاأين يئعااس.اخ()ايصحفياأف ناا-
 سنحي اأ خلصاب يا نيياا4جيبابلع لاضهاةملجا ن لاأ ناثاجل  عااينجلحاقل تاس لرةا ني عا  ايوعا

بأسنحعار ل عرا يثاقل واابلم طلفهاة لعواابللع ناءاعن هاةضلبهاعنىاأيحلءا  فلقها  اجسنهراةأ ن ماأبنغها
اب  ن نها ا نهااي وقفاع اتغط عاأ ناثاجل  عااينجلحاةقل وا بأيهاس ج لاج لاااأل  اايوقلئيا لب كاةطنهوا

 .ل.اعنال اأ اغليهي  ما  ب و األج  ةاأ ن عاة  لةفي ايهبليق 

تماالتصل ا لت  لا عا نسقاايحلاكاايط بيااياو نافياجل  عااينجلحاايوطن عاايطليباا14/6/2022ب لر خاا-
ن يئعابأ اايحلاكاايط بيا وا لاكا س قلا  اجاوعاطنبعاجل  عااينجلحرايفلداراأص.اح(فياكن عاايشل  عا)

سهوعاتقل بل اعنىاأثلااع ناءاداأ  اايجل  عاعنىاايط باأغيلاتلبعاس لس ل األيافصيلاةقنايشأا  ااايحلاكاقهلا
نصفاتماتنظ ماايعشلةاةاايسلععاايثلي عااعننةيناطليبعابقضليلاة قوقاط ب عابح هاب ينهاكلاايب ناع اايس لسعراةا

سلسياة واايجنوسا عارئ ساأ طنباداملاايحل اايجل  ياايقنيمايناطليبعابحقوقاط ب عاةاةقفعاا  جلج عا
دارةاايجل  عايجنسعاايحواراإايجل  عاأةا  ا نوباعنها  اأجلا نلقشعاايقضليلاايحقوق عاايط ب عراةقنااس جلبتا
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ايسلععااايثلي عاةاينصفاعننا لديا عاةايلئبارئ ساايجل  عاينش ة ااأل عاار عاةاينقلشاةفياأثنلءاايجنسعاايحوا
  ام  ار  مابغلاااطنبعأ  اايجل  عاعنىااياوظف  ناءادا واغصوداصلاخاايطنبعاةكليتا شل نااساع

ةايلقبعاطليبل اةأغنباالصلبلداتلك دافيا نطقعاايلأساا15ايفنفلاةضلب مابشكلا هلحراة نلكااصلبلدا واييا
تم  .ساعاإط قايلراكث فافيا ح داايجل  عةقناةايصنراةب ضاالصلبلدابن غهاةتمايقن لاايىااياس ش  لد.ا

 تشكيل لجنة تحقيق قامت بإصدار تقرير وتوصيات حول الموضوع.

  اا لكبعاعننا نطقعاايحلا قابليقلبا20ايىاا15ايسلععاايلاب عاتجا تا واييااعننةاا20/6/2022ب لر خاا-
رابليقلبا  ادةارااي حل لافياايخنيلا)اع.اا( نملاايخنيلاايجنوبياةايطنقتافيا وكبااس قبل ااألسيلااياحلرا

 ل ا وجناعندا  اأفلادااألج  ةااأل ن عا)أ  اةطنيرا لطعاملصعراا  اةقلئي(رااي ياقل تابا لب عااياوكبا
جلا صلدرةاايلايلدراقل اأفلاداأعا  لراةذيكا  ا  ىااع لاضهابليقلبا  ا و اذ باب ناكوربعااا نةابث ثا لئ

ايصفعاةاينكماةااي يات لضاينضلباا .اا()  ابلشاايغلااةالع ناءاعنىاب ضا  اكليواافيااياوكباة ن مااأل
 .عنىاةج هاةأمل  .اكل افيااياوكباعندا  ايوابااياجنسااي شل  ي

 خامسًا: الحق في التنقل والسفر

تقن اا2017فياعل اعل ل ا  اغ ةا فلد لاايهاا46اع.اأ()اياواط اتنقتااي يئعا كوىا 23/6/2022ب لر خاا-ا
اإلجلاءادااي ا عاةدفعااجا عبطنباينحصو اعنىاجواااسفلا  ااارةااينامن عافيارا اهراةذيكاب ناإتال ا

غها  ا ن لا ك باأيل اعنىاتقنياهاينطنباتمااب ا10ايلسو ااياس حقعالس خلاجاجواااايسفل.اةب نا لةرا
تقن ابطنباآملاعهلاا4/6/2022 ش  ىابأيها لفوضاأ ن ل ابسهباعانهافياةاارةااينامن عافياغ ة.اةب لر خا

أيل اتمااب غهاايهاتمارفضهايوجوداا10 ك بااب امننة افيا ن نعارفحاةبنفعاايلسو ااياس حقعرايك اب نا لةرا
يسفلاب نفااي  جرا يثاأيها ل ضاةبحلجعاايىااراععامنلافيااإلجلاءاد.ااياواط ابحلجعا لسعايجواااا

  فصلايوجوداكسلافياعظاعاايفخ .

ا كوىااياواط اا27/6/2022ب لر خاا- اا()تنقتااي يئع اب لر خاا51ا . اأيه ا فلد ل اغ ةر ا  ا حلفظع عل ل 
بلا اهاعهلاتقن ابطنباايحصو اعنىاجواااسفلابن افلقنا  اةاارةااينامن عا)دائلةاايجواااد(اا26/6/2021

اأبنغهاأ نا ااياس حقعاةقن اإتال اكلفعااإلجلاءادااي ا عاةدفعاايلسو  اةذيكاب ن  ك بابكي اينس ل عاةايسفلر
 وظفياايواارةاأ ااي أميلاعلئناألسبلباأ ن عافيا ينهاة  مااي ظلراردااألج  ةااأل ن عابليخصوصراعنال اأ ا

اايسفلاكل اسلريااياف و ا  ىا  لا اقصفاايقوادا12/2022جواا اب ن اجواااسفله افقن اة شلراايىاأيه ر
.اعنال اايهابحلجعا لسعاايىاجواااايسفلا5/2021اإلسلائين عاايان  افياايحلباالميلةاعنىاغ ةاافيا  لا

 إل ال ارسليعااينك وراهافيا صل.ا

ا كوىااياواط ا 27/6/2022ب لر خاا- اا()تنقتااي يئع ا  اا34ار. ا نعل ل  ا نع اايه ا فلد ل  لا فياغ ة
تقن ابطنباتجن ناجواااايسفلاايخلصابهاايىادائلةاايجوااادافياةاارةااينامن عافيارا اهاعهلا ك باا2022\3
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اإلجلاءادااي ا عاةدفعاايلسو راةيما  مااصناراجواااايسفلااجا عةذيكاب ناإتال اار ش  ىاينس ل عاةايسفل
من عافيارا اهاإصنارهادة ا  لفعاايسهب.اعنالاأيهافياعل اايخلصابها ن اتقنيماايطنباةتلفضاةاارةااينا

تقن اب نةاطنبلداي جن ناجواااايسفلاةفياكلا لةا  مارفضهاأ ن ل راةتمااب غهاأ اايجواااتماإصنارها  ا 2014
فلاينا لب عاجواااايسيةاارةااينامن عايك اتماسحبها  اقهلاأ نااألج  ةااأل ن عاب ناصنةرهراعنال اأيهابحلجعا لسعا

 ايطه عافيا صل.

 خامسًا: انتهاك عدم تنفيذ قرارات المحاكم

اياخلبلادااي ل عافيا ن نعارا اةاي ياجلءافي لاايها وقوفاينىاج لااراص.ا () كوىااياواط ااتنقتااي يئعا-
ا اب لر خاا25/5/2022ها ن  ات اعاجاعاةتنقياأ وا ا  اج لداملرج عاةايه ةايهاجلىاتوق فهاةةج تايه

علضاعنىا حكاعاصنحارا اهاةاي ياقلرداام ءاسهينهاغيلاا اايج لاارفضاتنفي اايقلارايغليعاا7/6/2022
 .19/6/2022تلر خا

ا

 انتهى

http://192.168.0.220/MIS/complainant/show/9EF50E758B25F0BEFF59B4456AB96ACA

