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  انيصدر ووزارة شؤون األسرى والمحررين الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 
  بيانًا صحفيًا بمناسبة يوم األسير الفلسطيني الذي يصادف السابع عشر من نيسان 

  
 4,900 ، ما زال حوالي1967منذ عام بحق الفلسطينيين  حالة اعتقالألف  800أكثر من 

  . فلسطيني خلف القضبان
  

يــوم األســير الفلســطيني  بمناســبةبيانــًا صــحفيًا ووزارة شــؤون األســرى والمحــررين المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني  أصــدر الجهــاز
  . الذي يصادف السابع عشر من نيسان

  
تمـتهن حـق المـواطن الفلسـطيني فـي ، 1967احتاللهـا لألراضـي الفلسـطينية فـي العـام منـذ و  اإلسرائيلي االحتالل قوات ال زالت

، والحريــة المتعلقــة بالتنقــل والحصــول علــى أبســط الحقــوق المدنيــة والتــي يكفلهــا القــانون الــدولي واتفاقيــات حقــوق العــيش الكــريم
  .اإلنسان، فتارة باالعتقال وتارة بالقتل، وأخرى باإلبعاد عن وطنه

  
   1967منذ عام  فلسطينيألف  800 أكثر مناالحتالل اإلسرائيلي  اعتقلت  قوات

مطلــــع وحتــــى  1967منــــذ عــــام  اعتقلــــتأن قــــوات االحــــتالل اإلســــرائيلي  إلــــى والمحــــررينؤون األســــرى وزارة شــــتشــــير بيانــــات 
 بمــا فيــه ،انتفاضــة األقصــى منــذ بدايــةحالــة اعتقــال  78,000منهــا حــوالي .  فلســطينيألــف  800حــوالي ابريــل الجــاري /نيســان

حالـة اعتقـال  6,000حـوالي  لبيانـات أن هنـاك، كمـا وتوضـح ا2000اريا منذ عـام اعتقل إد فلسطيني ألف أسير 23أكثر من 
اعتقلــوا قبــل اتفــاق  أســرى 105 هنــاك الــى ان ويشــار ،18/10/2011تنفيــذ صــفقة تبــادل األســرى مــع الجنــدي شــاليط فــي  منــذ

   .السجون اإلسرائيلية وما زالوا يقبعون داخل 1993عام أوسلو 
    

  المعتقالت اإلسرائيليةأسيرًا ال زالوا رهن االعتقال في السجون و  4,900  نحو
عضـو  14و، طفـالً  235، وةأسـير  14، منهم أسيراً  4,900 حواليفي السجون ومراكز التوقيف اإلسرائيلية يبلغ عدد المعتقلين 

 533وجـود الـى كمـا تشـير البيانـات .  اً معتقًال إداري 168ويشار هنا الى وجود  ،باإلضافة الى وزيرين سابقين مجلس تشريعي
  .)مدى الحياة( مؤبدبالسجن الن أحكامًا أسيرًا يقضو 

  
  أسيرا مصابون بالسرطان 24

، بيـنهم يعـانون مـن أمـراض مختلفـة اً أسـير  1,200 وفي مجال الوضع الصحي لألسرى، تشير البيانات المتوفرة  إلى أن حـوالي
، )نفســية وحســيةذهنيــة و جســدية و ( أو أكثــر اســيرا يعــانون مــن إعاقــة 85اســيرا بحاجــة الــى عمليــات عاجلــة وضــرورية و 170

استشــهد األســير قــد  يــذكر انــه، مصــابون بمــرض الســرطان ســيراً أ 24و، نالســج ىمستشــفبشــكل دائــم فــي ون قيمــيأســيرًا  16و
  .المرضى كافةاألسرى الخطر يهدد حياة و  ،جراء اصابته بالسرطان بالحنجرة 2/4/2013بتاريخ ميسرة أبو حمدية 
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  راكز التوقيفوماستشهدوا في السجون أسرى   204

بحـق  اإلهمال الطبي وأ بعد االعتقالالعمد التعذيب أو القتل  بسبب 1967منذ عام  أسيراً  204 بلغ عدد الشهداء من األسرى
أعلـى نسـبة الستشـهاد األسـرى  2007، وقـد شـهد العـام 2000عام  أيلولأسيرًا منذ  81استشهاد وتشير البيانات إلى األسرى، 

وبدايـة  1967فـي الفتـرة مـا بـين و .  ية حيث استشـهد سـبعة أسـرى، خمسـة مـنهم نتيجـة اإلهمـال الطبـيداخل السجون اإلسرائيل
مـن إجمـالي % 60.3أي مـا نسـبته شـهيدًا  123 األسـرىبلغ عدد الشـهداء مـن ) 2000سبتمبر / أيلول 28(األقصى انتفاضة 

 عـنبـأمراض ورثوهـا  متـأثريند تحـررهم مـن السـجن األسـرى الـذين استشـهدوا بعـ مئاتاألسرى، هذا باإلضافة الى الشهداء من 
  .والتعذيب واإلهمال الطبيالسجن 


