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  انيصدرووزارة شؤون األسرى والمحررين الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 

   بياناً صحفياً بمناسبة يوم األسير الفلسطيني الذي يصادف السابع عشر من نيسان
  

فلسطينياً ال زالوا  اًأسير 4,700 ونحو، م 2002منذ عام  اعتقل إدارياً اًفلسطيني اًألف أسير 20من  أكثر

  . خمسة وعشرون عاماًامضوا أكثر من  معتقالً 23منهم  رهن االعتقال،

  
يـوم األسـير    بمناسبةبياناً صحفياً  ،ووزارة شؤون األسرى والمحررينأصدر الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 

  . الفلسطيني الذي يصادف السابع عشر من نيسان من كل عام
  

تمتهن حق المواطن الفلسطيني ، 1967راضي الفلسطينية في العام احتاللها لألمنذ و اإلسرائيلي االحتالل قوات ال زالت

في العيش الكريم، والحرية المتعلقة بالتنقل والحصول على أبسط الحقوق المدنية والتي يكفلها القانون الدولي واتفاقيـات  

  .حقوق اإلنسان، فتارة باالعتقال وتارة بالقتل، وأخرى باإلبعاد عن وطنه
  

  

  عاماً في السجون اإلسرائيلية 25وا أكثر من معتقالً أمض 23 

شهر م وحتى 1967أن قوات االحتالل اإلسرائيلي اعتقلت منذ عام  إلى والمحررينوزارة شؤون األسرى تشير بيانات 

 .حالة اعتقال 70,000 منأكثر هناك انتفاضة األقصى  منذ بداية.  حالة اعتقالألف  800حوالي  آذار من العام الحالي

بمعدل يزيد عن عشر حاالت اعتقـال  " صفقة شاليط" 18/10/2011حالة اعتقال منذ  2,000الى وجود حوالي  ويشار

 ،السجون اإلسـرائيلية  معتقالً اعتقلوا ما قبل اتفاق أوسلو وما زالوا يقبعون داخل 124تشير البيانات الى ان كما . يومياً

  .  اًعام 25أكثر من أمضوا  أسيراً 23و ، اعام 20منهم أكثر من  50ومضى على اعتقال 

  

  معتقالً وأسيراً ال زالوا رهن االعتقال في السجون والمعتقالت اإلسرائيلية 4,700نحو 

 185و، اتأسـير  6، مـنهم  توقيف ومركز سجناً 17 أكثر من معتقالً وأسيراً ال يزالون رهن االعتقال في 4,700نحو 

ألف أسيرا فلسطينيا اعتقل إداريـا   20ويشار هنا إلى وجود أكثر من  .عضو مجلس تشريعي 27و، أسيراً من األطفال

أسـيرا مـا زال    320، مـنهم  )اإلداري اإلعتقال(م لم توجه ضدهم أيٍ من التهم بداعي ما يعرف بـ  2002منذ عام 

عـتقالً موقوفـاً   م 822إضافة إلى  أسيراً يقضون أحكاماً مؤبدة، 527كما تشير البيانات وجود الى .  معتقالً حتى اآلن

  .بدون محاكمة حتى اآلن

  

  ومراكز التوقيفاستشهدوا في السجون  اًفلسطيني اًأسير 201

 اإلهمال الطبـي  وأ بعد االعتقالالعمد التعذيب أو القتل  بسبب 1967منذ عام  أسيراً 201 بلغ عدد الشهداء من األسرى

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

أعلى نسبة الستشهاد األسرى داخل السجون اإلسرائيلية حيث استشهد سبعة أسرى، خمسة مـنهم   2007وقد شهد العام 

بلغ عدد الشهداء ) 2000سبتمبر / أيلول 28(األقصى وبداية انتفاضة  1967في الفترة ما بين و.  نتيجة اإلهمال الطبي

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


