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"ديوان المظالم" -فلسطين
The Independent Commission for Human Rights

التقرير الشهري حول
االنتهاكات الواقعة على حقوق اإلنسان والحريات
في فلسطين خالل شهر آب من العام 8102
استمرت االتنتااكات اداالية لالل شار آب من ادعام  8102بوتةرة متفاوت  ،ةبرز هذا ادتقرةر أهم االتنتااكات ادتي
رصاتاا اداةئ  ،وقا ليصت اداةئ من مجمل ما رصاته من اتنتااكات إدى ما ةيي:
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حرة ادرأي وادتعبةر وادتجمع ادسيمي
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 رصات اداةئ  02حاد وفاة غةر طبةعة في حةن رصات  01حاالت في ادشار ادسابق.

 تيقت اداةئ  01شكوى حول ادتعذةب وسوء ادمعامي في حةن تيقت  82شكوى في ادشار ادسابق.
 تيقت اداةئ  01ش ك كككوى حول اتنتااك ادحق في إجراءات قاتنوتنة عااد واالحتجاز اون توفر ض ك ككماتنات ادمحاكم
ادعااد  ،في حةن تيقت  01شكوى في ادشار ادسابق.

 تيقت اداةئ  01شكوى حول ادتوقةف عيى ذم ادمحافظ في ادضف  ،في حةن تيقت شكويان في ادشار ادسابق.

 تيقت اداةئ شككوى واحدة حول عام تتنفةذ أو ادتألةر في تتنفةذ أحكام ادمحاكم ،في حةن تيقت شكويان في ادشار
ادسابق.

 دم توثق اداةئ أي حكم إعاام دشار آب في حةن وثقت اداةئ  3أحكام إعاام في ادشار ادسابق.
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 تيقت اداةئ  8شكاوى حول االعتااء عيى حرة ادرأي وادتعبةر واإلعالم وادتجمع ادسيمي في حةن تيقت 5
شكاوى في ادشار ادسابق.

 تيقت اداةئ شكوى واحدة حول ادحق بادتتنقل وادسفر ،في حةن تيقت  3شكاوى في ادشار ادسابق.

 دم تتيق اداةئ أي ش كككوى حول االس ككتةالء عيى أموال ادمواطتنةن اون حكم قض ككائي في حةن تيقت  3ش كككاوى في
ادشار ادسابق.

 تيقت اداةئ شكويان حول ادحق في ادحرةات األكااةمة  ،وقا تيقت ادعاا تنفسه في ادشار ادسابق.

 تيقت اداةئ  3شككاوى حول االعتااء عيى ادممتيكات ادعام واألشكلاص ،في حةن دم تتيق أي شكوى في ادشار
ادسابق.

تفاصيل االنتهاكات

أوالً :انتهاكات الحق في الحياة والسالمة الشخصية.

رصات اداةئ  02حاد وفاة لالل شار آب .متناا  08حاد في ادضف ادغربة و  8حاالت في قطاع غزة .توزعت
كادتادي :حادتا وفاة وقعتا في مراكز االحتجاز في ادضف ادغربة  1 .حاالت وفاة وقعت في شجارات عائية  8 ،متناا

في ادضف ادغربة وحالتان في قطاع غزة 1 .حاالت وفاة وقعت في ظروف غامض  8 ،متناا وقعت في ادضف ،

وحالتان في ادقطاع غزة .حالتا وفاة وقعت تنتةج عام اتلاذ احتةاطات ادسالم ادعام واحاة في ادضف واأللرى

في غزة .حالتا وفاة تنتةج سوء استلاام ادسالح ادتناري وقعتا في ادضف .
توضيح لحاالت الوفاة

 .0حاالت الوفاة داخل أماكن االحتجاز

 -بتارةخ  8102/2/08توفي المواطن (أ .ح) "الملقب بالزعبور"  82عاماً من ملةم بالط بمحافظ تنابيس،

أثتناء وجواه في مركز إصالح وتأهةل أرةحا ،وبعا تعرضه دوعك صحة تنقل إدى ادمستشفى االستشاري في رام

اهلل ،ومكث فةه عاة أةام إدى أن فارق ادحةاة.

 -بتارةخ  8022/2/88توفي المواطن (غ .ا)  44عاماً من ماةتن ادليةل ،أثتناء توقةفه داى تنظارة شرط مباحث

ادليةل ،وقا تم تنقل ادجثمان دمعاا ادطب ادشرعي ديوقوف عيى أسباب وفاته .حضرت اداةئ ادتشرةح وادذي أكا

عيى أن سبب ادوفاة هو احتشاء قيبي أاى إدى ادوفاة.

 .8حاالت الوفاة نتيجة الشجارات العائلية والقتل الخطأ

 بتارةخ  8102/2/01توفي المواطن (ن .ح)  81عاماً من محافظ لاتنةوتنس ،جراء اصابته بأعةرة تنارة بادرأسوادصار بعا اطالق ادتنار عيةه من مساس .تنقل ادمواطن إدى مستشفى تناصر ،حةث فارق ادحةاة هتناك .حضرت

ادشرط ديمكان وفتحت تحقةقاً في ادحااث ،واعتقيت عاااً من ادمشتبه بام ،وةعتقا أن ليفة ادحااث هي ثأر وتنزاع
عائيي.
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 -بتارةخ  8102/2/02توفي المواطن (م .ا)  88عاماً من محافظ رفح ،تنتةج إصابته بعةار تناري في ادرأس.

ووفقاً دمعيومات اداةئ فقا أصةب ادمواطن ادمذكور لالل شجار عائيي وقع في ملةم ادشابورة برفح ،وتم تنقيه

دمستشفى غزة األوروبي حةث فارق ادحةاة .ومن ثم ديطب ادشرعي بمجمع ادشفاء ادطبي .حضرت ادشرط إدى
ادمكان وفتحت تحقةقاً في ادحااث ،واعتقيت عاااً من ادمشتبه بام وةعتقا أن ليفة ادحااث هي تنزاع عائيي.
 -بتارةخ  8022/2/22توفي المواطن (م .ق)  31عاماً بياة بتةةر بمحافظ بةت دحم ،تنتةج أصابته بطيق تناري.

ووفقاً دمعيومات اداةئ  ،فقا أصةب ادمواطن ادمذكور لالل شجار بةن عائيتةن من تنفس ادبياة تم لالده تبااالً
إلطالق ادتنار واحراق ادعاةا من ادمتنازل وادمركبات .باشرت ادتنةاب ادعام وادشرط بادتحقةق في ادحااث.

 -بتارةخ  8102/2/85توفي المواطن (أ .ح)  01عاماً من قرة اةر غزاد بمحافظ جتنةن .جراء إصابته بجروح

لطةرة تنتةج طعتنه بآد حااة .ووفقاً دمعيومات اداةئ  ،فقا توفي ادشاب تنتةج طعتنه بآد حااة في شجار وقع في

ادقرة  ،ووفقاً دشاوا عةان فإن سبب ادحااث هو وجوا لمس أشلاص االل سةارة ،ةقواوتناا بشكل سيء (تفحةط)

واصاار ضجةج بصوت االغاتني ادمرتفع .حضرت ادشرط ديمكان وفتحت تحقةقاً في ادحااث ،وتم معاةتن مكان

ادجرةم  ،وتنقيت ادجث ديتشرةح ومازادت إجراءات ادتحقةق جارة .

 بتارةخ  8102/2/81توفي كال من المواطن (ع .ا)  58عاماً وزوجته (أ .ا)  38عاماً من ماةتن او ار وسكانبياة ةعبا بمحافظ جتنةن ،ووفقاً دمعيومات اداةئ فقا اطيق مجاودون ادتنار عيى ادزوجةن عيى ليفة لالفات
عائية  .تم تحوةل جث ادزوجةن دمعاا ادطب ادعادي ديتشرةح .حضرت ادشرط ديمكان وفتحت تحقةقاً في ادحااث

وتم ادقاء ادقبض عيى ادجتناة وتقاةمام ديمحاكم .

 .3حاالت الوفاة في ظروف غامضة

 -بتارةخ  8022/2/2توفي المواطن (م .ش)  32عاماً والمواطنة (ن .غ)  13عاماً .عثر عيى جثماتنةاما االل

مركب في ادليةل .حضرت ادشرط ديمكان وفتحت تحقةقاً في ادحااث ،وما زادت ادتحقةقات جارة .

 -بتارةخ  8102/2/8توفي الطفل (ع .أ)  00عاماً من محافظ ادوسطى بقطاع غزة .جراء التتناقه .ووفقاً

دمعيومات اداةئ فقا عثر عيى جث ادطفل ادمذكور معيق بوضع ادشتنق بسيك كاربائي فوق كرفان بجوار متنزده.

وقا تم تنقيه دمستشفى شاااء األقصى ،ومن ثم ديطب ادشرعي بمجمع ادشفاء ادطبي .حضرت ادشرط ديمكان

وفتحت تحقةقاً في ادحااث ،وادتحقةقات ما زادت مستمرة.

 -بتارةخ  8022/2/28توفي الطفل (إ .س)  31عاماً من بياة اذتنا غرب بمحافظ ادليةل ،جراء التتناقه ،ووفقاً

دمعيومات داةئ  ،فقا عثر عيى جث ادطفل ادمذكور معيق بحبل ميفوف عيى رقبته .حضرت ادشرط وادتنةاب
ديمكان وفتحتا تحقةقاً في ادحااث.
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 بتارةخ  8022/2/87توفيت المواطنة (س .م)  31عاماً من ماةتن ادليةل ،جراء إصابتاا بحروق لطةرة أصةبتباا قبل  20أةام .ووفقاً دمعيومات اداةئ  ،فقا أصةبت ادمواطتن بعا أن اشتعيت ادتنار في جسماا تنتةج وضعاا

دمااة األسةتون عيى أظافرها .حضرت ادشرط ديمكان وفتحت تحقةقاً في ادحااث.

 -بتارةخ  8102/2/31توفي المواطن (ف .أ)  80عاماً من محافظ لاتنةوتنس ،جراء التتناقه .ووفقاً دمعيومات

اداةئ  ،فقا عثر عيى جث ادمواطن ادمذكور بوضع ادشتنق االل حمام اةوان ادعائي  ،وقا تم تنقيه دمستشفى تناصر.
حضرت ادشرط ديمكان وفتحت تحقةقا في ادحااث ،وأن ادتحقةقات ما زادت مستمرة.
 .8حاالت الوفاة بسبب عدم اتخاذ احتياطات السالمة العامة
 بتارةخ  8022/2/28توفيت الطفلة (أ .ع)  9سنوات من بياة بةت كاحل بمحافظ ادليةل .جراء إصابتاا بجروحلطةرة تنتةج سقوطاا عن سطح ادمتنزل .حضرت ادشرط وادتنةاب إدى ادمكان وفتحتا تحقةقاً في ادحااث.

 -بتارةخ  8022/2/86توفيت الطفلة (س .ع)  31عاماً من بياة اذتنا بمحافظ ادليةل .جراء إصابتاا بجروح

لطةرة تنتةج سقوطاا عن مركب ادعاب وتعرضاا دصعق كاربائة  .ووفقاً دمعيومات اداةئ  ،فقا أصةبت ادطفي

ادمذكورة أثتناء دعباا في متتنزه في بياة اذتنا .حضرت ادشرط وادتنةاب ادعام ديمكان وفتحتا تحقةقاً في ادحااث.
 .5الوفاة نتيجة سوء استخدام السالح

 -بتارةخ  8022/2/2توفي المواطن (ر .د)  14عاماً من ماةتن ادليةل ،ووفقاً دمعيومات اداةئ  ،فقا أصةب

ادمذكزن تنتةج اتنطالق عةار تناري من سالح أحا أفراا األمن .حضرت ادشرط ديمكان وفتحت تحقةقاً بادحااث،
كما فتحت ادتنةاب ادعسكرة تحقةقاً وأوقفت ادمتام.

 -بتارةخ  8102/2/01توفي المواطن (ع .ج)  88عاماً من بياة ادعةزرة  ،ووفقاً دمعيومات اداةئ فقا أصةب

ادمواطن ادمذكور ضمن حمي أمتنة تنفذتاا ادضابط ادجمركة مع قوة مشترك من األمن ادوقائي وادشرط ادلاص

واألمن ادوطتني في متنطق ادعةزرة ضا تنقاط بةع ادمحروقات ادمتنتشرة في تيك ادمتنطق  .حضرت ادشرط ديمكان

وفتحت تحقةقاً في ادحااث .وشكيت ادحكوم دجتن تقصي حقائق وباشرت أعماداا ،واداةئ عضواً تيك اديجتن .

 .1التعذيب أثناء التوقيف – المعاملة القاسية والمهينة .تيقت اداةئ لالل ادفترة ادتي ةغطةاا ادتقرةر  01شكوى

تتعيق بادتعذةب وسوء ادمعامي  ،متناا  11شكوى في ادضف ادغربة و 1شكاوى في قطاع غزة ،وقا ورات ادشكاوى

في ادضف ادغربة عيى ادتنحو ادتادي 7 :شكاوى ضا جااز ادشرط  ،وشكويان ضا جااز األمن ادوقائي ،وشكويان
ضا جااز االستلبارات ادعسكرة  .أما في قطاع غزة فقا كاتنت ادشكاوى ال  1ضا جااز ادشرط  .وقا استلامت
وسائل متعااة في تعذةب ادمشتكةن وفقاً ديشكاوى ادمقام .
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ثانياً :انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة وةشمل هذا ادحق االعتقال ادتعسفي واالعتقال عيى ليفة سةاسة
وادتوقةف عيى ذم ادمحافظةن.

االحتجاز التعسفي وألسباب سياسية .تيقت اداةئ لالل ادفترة ادتي ةغطةاا ادتقرةر في ادضف ادغربة  08شكوى
تركزت حول عام صح إجراءات ادتوقةف ،كون توقةف ادمشتكةن كان إما ألسباب سةاسة أو توقةفاً تعسفةاً .أما
في قطاع غزة فقا تيقت اداةئ لالل ذات ادشار  3شكاوى حول االتنتااك ادمذكور .أما في مجال التوقيف على

ذمة المحافظ ،فلالل شار آب  8102سجيت اداةئ  01شكوى جاء فةاا توقةف أشلاص عيى ذم ادمحافظ
وهي عيى ادتنحو ادتادي:
ت

االسم

تاريخ التوقيف

مكان التوقيف

الجهة الموقوف على ذمتها

0

( ه .ا)

8102/2/1

جهاز الشرطة في مدينة رام اهلل

محافظة محافظة رام اهلل

8

( أ .س)

8102/1/88

األمن الوقائي

محافظ قلقيلية

3

( و .س)

8102/1/88

األمن الوقائي

محافظ قلقيلية

8

( م .ا)

8102/1/02

األمن الوقائي

محافظ قلقيلية

5

( ح .ص)

8102/1/31

األمن الوقائي

محافظ جنين

1

( س .م)

8102/1/01

األمن الوقائي

محافظ سلفيت

1

( ع .ن)

8102/1/81

األمن الوقائي

محافظ سلفيت

2

( ي .ع)

8102/1/81

األمن الوقائي

محافظ سلفيت

9

( م .أ)

8101/8/9

شرطة جنين

محافظ جنين

 ( 01م .ش)

8102/2/8

المخابرات

محافظ نابلس

( 00ا .ص)

8102/1/1

الوقائي

محافظ نابلس

 ( 08ن .ع)

8102/1/1

الوقائي

محافظ نابلس

 ( 03ع .ع)

8102/2/01

مباحث جنين

محافظ جنين

 ( 08ش .ع)

8102/2/81

المباحث

محافظ نابلس

والبيرة

مالحظات
مفرج عنه

تم التدخل من قبل
المحافظة باالهل

لوقف الشكوى
وسحبها

تنتهي مدة محكوميته
بتاريخ 8102/2/1

والشكوى مقدمة على
الشرطة وتبين من
المتابعة انه على

ذمة المحافظ
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الشكوى مقدمة على

الشرطة وتبين من

خالل المتابعة انه

على ذمة محافظ
نابلس
 ( 05ع .ع)

8102/2/81

المباحث

محافظ نابلس

 ( 01أ .ع)

8102/2/81

المباحث

محافظ نابلس

 ( 01أ .ع)

8102/2/81

المباحث

محافظ نابلس

الشكوى مقدمة على

الشرطة وتبين من
خالل المتابعة انه

على ذمة محافظ

نابلس

الشكوى مقدمة على

الشرطة وتبين من

خالل المتابعة انه

على ذمة محافظ
نابلس

الشكوى مقدمة على

الشرطة وتبين من
خالل المتابعة انه

على ذمة محافظ

نابلس

ثالثا :الحق في حرية الرأي والصحافة والتجمع السلمي
 بتارةخ  8102/2/03تنظمت مؤسس تتنظةم وحماة األسرة ادفيسطةتنة في ادليةل مارثون رةاضي بمتناسب ادةومادعادمي ديشباب ،وتمت اداعوة ده عبر مواقع ادتواصل االجتماعي ،وقا القت اداعوة استاجان بعض األفراا ،فقا
توجات مجموع ممن ةعرفون عيى اتنفسام أتنام أهل ادحل وادعقا في ادليةل دمقر ادجمعة وتم تنقاشام في ادعاول

عن فكرة ادمارثون دما فةه من التالط بةن ادذكور واإلتناث ،وقاموا باالتصال بمقر ادجمعة في ادقاس ،ودكن ادجمعة

أصرت عيى أن تتنظم ادمارثون .تجمع عاا من أفراا حزب ادتحرةر صباح ذدك ادةوم في متنطق رأس ادجورة بااف
ثتني ادمشاركةن عن ادمشارك  ،فقام أفرااهم بادتالل في ادمشاركةن دمتنعام من ادمشارك  ،وادقول دإلتناث أن ذدك

ملادف ديشرع واذهبي ادى بةتك ما افع األجازة األمتنة ادى قمع معارضي ادماراثون ،بقتنابل ادصوت واالعتقال وتم
ضرب عاا متنام أثتناء عمية اعتقادام.
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 بتاريخ  8102/2/88احتجز جااز ادشرط بتناء عيى أمر من ادتنةاب ادعام ادمواطن (م .أ)  51عاماً منمحافظ لاتنةوتنس ،وذدك عيى ليفة حاةثه عبر تيفزةون فيسطةن بعا اعتااء أشلاص عيى أبتنه في أحا ادمساجا

بمحافظ لاتنةوتنس.

 بتارةخ  8102/2/88أدغت بياة ةطا حفي دفرق "فوزي موزي وتوتي" وادتي كاتنت من ادمفترض اقامتاا فيمتتنزه ادبرك وذدك ألسباب أمتنة حسب بةان ادبياة  ،إال أن ادسبب ادحقةقي وراء ذدك ملتيف.

 بتاريخ  8102/2/85استاعى جااز ادشرط كل من ادصحفي (ر .ا) ماةر تيفزةون فيسطةن بقطاع غزةوادصحفي (م .ا) وادصحفي (ي .أ) وةعمالن في تيفزةون فيسطةن ،ديتحقةق معاما عيى ليفة ادتقرةر ادذي بثه
تيفزةون فيسطةن حول حااث االعتااء عيى ادطفل (أ .أ) االل مسجا ادشاةا إسماعةل أبو شتنب ،تم اإلفراج عتناما
ودم ةتم احتجازهما.
رابعاً :انتهاك الحق في الحريات األكاديمية.

 -بتارةخ  8022/2/28استاعى جااز األمن ادوقائي في ادليةل ادطادب في جامع ادليةل (ل .ع)  88عاما من

ماةتن ادليةل عيى ليفة سةاسة .

 -بتارةخ  8022/7/92أوقف جااز األمن ادوقائي في ادليةل ادمواطن (ع .س)  22عاماً من ادليةل عيى ليفة

اتاامه بادعمل دصادح ادكتي اإلسالمة في جامع بودةتكتنك فيسطةن وقا أفرج عتنه بتارةخ  8022/2/8ومازال هاتفه
محتج از باإلضاف ادى ذاكرة وشرةح جوال وشرةح أورتنج.

خامساً :االعتداء على الممتلكات العامة واالشخاص

 -بتارةخ  8102/2/81تعرض ادطبةب (ث .د)  82عاماً من محافظ غزة دالعتااء من أحا ادمرضى أثتناء قةامه

بعميه في مستشفى ادعةون ،بتوجةه دكم ده ما أاى ادى كسر باألتنف ،ووفقاً ديمعيومات اداةئ فقا حضرت ادشرط

إدى ادمكان وفتحت تحقةقاً بادحااث ،وتم احتجاز ادمشتبه به ،وان ادتحقةقات ما زادت مستمرة.

 بتارةخ  8102/2/82تعرض ادطبةب (م .ا)  15عاماً من محافظ غزة دالعتااء من قبل عاا من ادمواطتنةنواحاى ادعائالت جراء وفاة ابتنام االل قسم ادباطتني في ادمستشفى ،كما قام ادمواطتنون بإتالف بعض األاوات

ادطبة  .ووفقاً دمعيومات اداةئ فقا حضرت ادشرط إدى ادمكان وفتحت تحقةقا بادحااث وتم احتجاز ادمشتبه بام،
وان ادتحقةقات ما زادت مستمرة.

 بتارةخ  8102/2/81تعرض ادطفل (أ .أ)  03عاماً من محافظ لاتنةوتنس دالعتااء بادضرب ادمبرح من قبلعاا من األشلاص االل "باروم" مسجا ادشاةا إسماعةل أبو شتنب بمحافظ لاتنةوتنس .فقا ورا في إفااة ادطفل

ما ةيي" :قاموا باحتجازي واجباري عيى ادجيوس في زاوة  ،واالعتااء عيي بادضرب باألقاام عيى ادرأس وادوجه

وادصار ،اثتنان متنام ةرتاةان أحذة  ،دماة ثالث اقائق تقرةباً ،وبعاها اشترك جمةعام بادضرب بادركالت ،ومن ثم
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طيبوا متني ادقةام وادجيوس عيى كرسي بالستةكي ،وادجيوس عيى مكتب لشبي ،وقام أحاهم باإلمساك بةاي وسحباا

دألمام وآلر أحضر مروح وأمسك بادكابل ادكاربائي ادلاص بادمروح وضربي بادكابل عيى ادظار قراب 15

ضرب  ،وباأت بادصراخ "ةا أماااه" وفي ذدك ادوقت سمعت آذان صالة ادظار ،ومن ثم تم اقتةااي إدى وسط ادمكان،

حةث ةوجا عاموا باطون "ماور" وقاموا بتثبةت حركتي من لالل احتضان ادعاموا وامساكي من ادةاةن ،وآلرةن

قاموا بضربي عيى ادظار بواسط ادعصي قراب  4اقائق ،وكتنت أصرخ قائالً "ادحقوتني" ،وفجأة سادت اداماء متني
وسقطت عيى األرض ،فاقااً ديوعي ،وعات ديوعي وأتنا أتعرض ديضرب عيى ساقي األةسر بواسط ادعصي ،وأدقوتني

عيى األرض ممااً عيى ادظار ،وقام ثالث متنام باالعتااء عيي بواسط أحزم جياة "قشاط" دماة  5اقائق تقرةباً
كتنت أتيقي ادضربات عيى ذراعي األةسر ومن ضمتناا ضرب عيى ادوجه وألرى عيى ادرقب  ،وكتنت أصرخ بصوت

عادي "ةا أماااه" .وقام أحاهم عبر هاتفه ادجوال ،قبل آذان صالة ادعصر بحوادي ثيث ساع  ،وسمعته ةتحاث مع
شلص ال أعرف ماذا اار بةتنام من حاةث ،ومن ثم اتت ادشرط وتم تحوةيي إدى مركز شرط ادشرقة " .ووفقاً

دمعيومات اداةئ فقا فتحت ادتنةاب تحقةقاً بادحااث وما زادت ادتحقةقات جارة .
سادساً :الحق في التنقل والسفر

 بتارةخ  8102/2/02تيقت اداةئ شكوى من ادمواطن (أ .ا)  82عاماً من سكان محافظ غزة تفةا بمتنع و ازرةاداالية برام اهلل متنحه جواز سفر اون إبااء أي أسباب ،تقام بعاة طيبات دو ازرة اداالية برام اهلل كان ألرها بتارةخ

 ،8101/2/83غةر أتنه وحتى تارةخ اصاار هذا ادتقرةر دم ةتم اصاار ادجواز.
سابعاً :التأخير والمماطلة في تنفيذ ق اررات المحاكم الفلسطينية.

سجيت اداةئ لالل شار آب  ،8102شكوى واحدة حول عام تتنفةذ ق اررات ادمحاكم ،وهي عيى ادتنحو ادتادي:

 مطادب ادمواطن (أ .ش) بتتنفةذ مضمون ادقرار ادقضائي واالفراج عتنه .حةث اتنه محتجز متنذ  8102/2/6داىشرط جتنةن وبتارةخ  8102/2/1صار قرار افراج عتنه بادكفاد من محكم أحااث جتنةن .وبقي هناك  05قرار

صدرت خالل الشهور والسنوات السابقة ما زالت دون تنفيذ.

انتهى

2

