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 24/11/2020التاريخ: 

 

 املحتجز نزار بنات طن فراج عن املوال لمجلس املنظمات يرسل رسالة عاجلة للنائب العام 
 
 تعسفيا

 

اتخاذ ، طالبه ب24/11/2020املوافق أرسل مجلس منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية رسالة عاجلة اليوم الثالثاء 

 للقيم بنات وزار لضنفيذ القرار بقضائي الصادر باإلفراج عن املواطن قضى   الالمم حس  اصأوو  االقاوون امل
ً
، تعزيزا

 على دار النيابة العامة حارسة 
ً
الحقوقية االدسضورية، احماية للحرية الشخصية االكرامة اإلنساوية، اتأكيدا

 العدالة الجنائية.

 

رغم ودار قرار قضائي باإلفراج عنه يعد  بناتأن اسضمرار احضجام املواطن على في رسالضه مجلس املنظمات اأكد 

 احضجام 
ً
،تعسفي ا

ً
  ايمثل ا

ً
 اوتهاكا

ً
صأحكام العهد الدالي الخاص بالحقوق املدوية االسياسية الذي اوضمت إليه وارخا

 .اجريمة دسضورية اقاوووية موووفة في القاوون اصأساس ي اقاوون العقوبات النافذ.  دالة فلسطين دان تحفظات

 

ذلك ، اما رافق 20/11/2022املوافق املاض ي فجر يوم الجمعة  منذ وزار بناتاملواطن تابع مجلس املنظمات احضجام ا 

 في قاوون اإلجراءات الجزائية 
ً
 في الضعبير عن الرأي ااملحاكمة العادلة، اأيضا

ً
من اوتهاكات لحقوقه املكفولة دسضوريا

ت امثلي مجلس املنظماملجلس رسالضه على اجضماع النائ  العام مع م بشأن إجراءات الضوقيف ااالحضجام.  اعطف

، ااإلشارة إلى تعسف النيابة العامة في اسضخدام الضوقيف االحضياطي من أجل الضحقيق كعقوبة 02/11/2020بضاريخ 

 طل  اكيلعلى أوه مجلس املنظمات عبير عن آرائه.  اأكد ضتهم/ن حقهم/ن في الللمواطنين ملمارس
ً
النيابة  يرى آسفا

 السضكما  الضحقيق  العامة من الهيئة القضائية في أريحا يوم أمس
ً
تمديد احضجام املواطن بنات خمسة عشر يوما

 لألجهزة اصأمنية في عدم االمضثا  لقرارات القضاء.
ً
 في اسضخدام القاوون، اُمحفزا

ً
 تعسفا

 

 انتهى
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 نية:يأعضاء مجلس منظمات حقوق اإلنسان الفلسط
 

 

 

مؤسسة الضمير لرعاية األسير وحقوق  

 االنسان

 املدير العام -سحر فرنسيس  

 

 

 مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان 

 املدير العام القائم بأعما  –عالء سكافي  

 

 مؤسسة الحق

  املدير العام -شعوان جبارين 

 

 لحقوق اإلنسانمركز امليزان 

  املدير العام -عصام يونس 

 

رع ف -الحركة العاملية للدفاع عن األطفال 

 فلسطين

  املدير العام -خالد قزمار 

 

 

 املركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان

 املدير العام –راجي الصوراني 

  

مركز الدفاع عن الحريات والحقوق 

 حريات -املدنية 

  العام املدير -حلمي اصأعرج 

 

 مركز رام هللا لدراسات حقوق اإلنسان

  املدير العام - خالد واويف

 

مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق 

 اإلنسان

 املدير العام -عصام عاراري 

 
 

 

 الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان

 املدير العام –د. عمار دايك 

 "عضو مراق "
 

 

معهد مواطن للديمقراطية وحقوق 

 اإلنسان

 املدير العام –مضر قسيس د. 

 "عضو مراق "
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