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الـسيدة عـال عوض تستعرض واقع وظروف األسرى الفلسطينيين عشية يوم األسير            

 17/04/2010الفلسطيني 
 

 اًأسير 7,000، وأكثر من م2002 منذ عام  اعتقل إدارياًاً فلسطينياً ألف أسير19 من أكثر

 .  معتقلين امضوا أكثر من ثالثين عاما3فلسطينياً ال زالوا رهن االعتقال، منهم 
 

 
رضت السيدة عال عوض، القائم بأعمال رئيس اإلحصاء الفلسطيني، واقع وظروف األسرى الفلسطينيين، عشية يوم               استع

األسير الفلسطيني الذي يصادف السابع عشر من نيسان من كل عام، وذلك من خالل بيان صحفي أصدرته اليوم الخميس                   

15/04/2010 . 
 

تمتهن ، 1967احتاللها لألراضي الفلسطينية في العام منذ و  اإلسرائيليل االحتال قوات وأشارت السيدة عوض أنه ال زالت     

حـق المـواطن الفلسطيني في العيش الكريم، والحرية المتعلقة بالتنقل والحصول على أبسط الحقوق المدنية والتي يكفلها                  

 .اد عن وطنهالقانون الدولي واتفاقيات حقوق اإلنسان، فتارة باالعتقال وتارة بالقتل، وأخرى باإلبع

 
واستعرضت السيدة عال عوض واقع وظروف األسرى الفلسطينيين عشية يوم األسير الفلسطيني            

 :على النحو التالي
 
 

  عاماً في السجون اإلسرائيلية15 معتقالً أمضوا أكثر من 315 
شهر م وحتى   1967م   أن قوات االحتالل اإلسرائيلي اعتقلت منذ عا       إلى والمحررينوزارة شؤون األسرى    تـشير بيانات    

ألف  تسعة وستين    من انتفاضة األقصى أكثر     منذ بداية اعتقل  فقد  .  ألف مواطن  760أكثر من    آذار مـن العـام الحالـي      

، منهم  السجون اإلسرائيلية معتقالً اعتقلوا ما قبل اتفاق أوسلو وما زالوا يقبعون داخل315، وتشير البيانات الى ان مواطن

 عام، وثالثة   25 منهم أكثر من     14 عاما في السجون اإلسرائيلية، ومضى على اعتقال         20ر من    معـتقلًا أمضوا أكث    114

 .  أسرى امضوا أكثر من ثالثين عام
 

  معتقالً وأسيراً ال زالوا رهن االعتقال في السجون والمعتقالت اإلسرائيلية7,000أكثر من 
 أسيرة من النساء،    34 ، منهم     توقيف ومركز سجناً 17 قرابة   ي معتقالً وأسيراً ال يزالون رهن االعتقال ف       7,000أكثر من   

كما وتوضح البيانات توزيع    ).   من األطفال تحت سن السادسة عشرة      44ويشار إلى وجود    ( أسـيراً من األطفال،      270و

 726  و  ،) أسيراً في القدس الشرقية    212منهم  ( أسيراً من الضفة الغربية      6,280األسـرى حسب المنطقة الجغرافية إلى       

ويشار هنا إلى وجود أكثر من      .  1948 أسيراً من األراضي المحتلة عام       183يضاف إلى ذلك    .  أسـيراً من قطاع غزة    
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، )الحكم اإلداري(م لم توجه ضدهم أٍي من التهم بداعي ما يعرف بـ 2002 ألف أسيرا فلسطينيا اعتقل إداريا منذ عام     19

 .  معتقالً موقوفاً بدون محاكمة حتى اآلن1,092إضافة إلى .   أسيرا ما زال معتقالً حتى اآلن264منهم 
 

 ومراكز التوقيف استشهدوا في السجون اً فلسطينياًأسير 201
 أو  اإلهمال الطبي  و أ بعد االعتقال العمد   التعذيب أو القتل     بسبب 1967منذ عام    أسيراً 201 بلغ عدد الشهداء من األسرى    

، وقد  2000 أسيراً استشهدوا منذ أواخر العام       76منهم  . لرصاص الحي ضد األسرى   نتيجة استخدام الضرب المبرح أو ا     

 أعلى نسبة الستشهاد األسرى داخل السجون اإلسرائيلية حيث استشهد سبعة أسرى، خمسة منهم نتيجة               2007شـهد العام    

بلغ عدد الشهداء من    ) 2000سبتمبر  /  أيلول 28(األقصى   وبداية انتفاضة    1967في الفترة ما بين     و.  اإلهمـال الطبـي   

 .األسرىمن إجمالي الشهداء من % 62.2أي ما نسبته  شهيداً 125 األسرى
 

 األسرى محرومون من العالج الطبي
 حالـة مرضية بين األسرى، منهم المريض بالقلب، ومنهم من ينتظر اجراء عملية ومنهم من هو مصاب                  1,500هـناك   

ر أحد أطرافه، او ممن يعانون من عدة أمراض او اصابة باألعيرة النارية             بالـسرطان، او بفـشل كلوي، او يعاني من بت         

. كعالج مخفف ) االكامول(قبـيل اعـتقالهم، وال يتلقى كافة األسرى العالج المناسب وغالبا ما يصرف لهم مسكن لآلالم                 

بسط الحقوق المدنية   وامعانـا مـن سلطات االحتالل في حرمان األسرى من حقوقهم تلجأ الى فرض عقوبات تتنافى مع أ                 

لهـؤالء األسرى حيث تعمد الى معاقبتهم بالعزل في محاولة لكسر إرادة المعتقل وتحطيم نفسيته، حيث يتم عزل األسرى                   

وهناك الكثير من األسرى المحتجزين في سجون االحتالل        .  عـن العالم الخارجي وال يستطيع االتصال مع أي أحد كان          

م من أمضى سنوات حبسه معزوال عن األسرى، ألن االحتالل يصنفه على أنه خطير،              اإلسـرائيلي دخلـوا العزل، ومنه     

 . أسير أمضوا ما يزيد عن خمس سنوات في العزل14حيث يوجد 
 
 
 


