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 ( أسير في سجون االحتالل اإلسرائيمي 5000قرابة )

  ة/فمسطيني (1300)أكثر من  2020االحتالل اعتقل منذ مطمع العام الجاري مؤسسات األسرى: 

ورقة حقائق صادرة عن مؤسساات األسارى: ىيئاة ناؤون األسارى والمحارر ن،  ،2020يوم األسير الفمسطيني لعام  عن
 والحقااو   الحر ااات عاان الاادفاعمركااز ونااادي األسااير الفمسااطيني، ومؤسسااة الااامير لرعاحااة األسااير وحقااو  اإلنسااان، و 

 "حر ات" المدنحة

 سااجون رة األساارى الفمسااطينيين فااي نحسااان/ أير اال ماان كاال عااام، اليااوم الااوطني والعااالمي لنصااماان  17الاااُحصاااد      
ه المجماس الاوطني الفمساطيني، باعتبااره السامطة العمحاا لمنظماة التحر ار الفمساطينحة فاي والاذي أقار  االحتالل اإلسرائيمي،

  ة.ر ودعم حقيم المنروع بالح ،لنصرتيم ، واعتباره يومًا لتوحيد الجيود والفعالحات، خالل دورتو العادحةم1974عام 

اعتقال األسير مروان  وذكرى إلى جانب ذكرى استنياد خميل الوز ر )أيو جياد(،  يوم األسير الفمسطينيذكرى وتحل 
، جّراء خطر انتنار فيروس ىذا العام في ظرو  عصيبة حمر ييا األسرى في سجون االحتاللاليرغوثي، وذلك 

جراءات لإل، وانعدام األسرى  حتالل بمصيرإدارة سجون االمن قيل ار ، والذي يرافقو استيت)كورونا(الُمستجد  19كوفيد
 ه. ائحة الالزمة لمنع انتنار الوق

ا وقحادتو وقواه ينمن قمقيم وقمق عائالتيم، فإن نع و ز د ،وأمام ىذا الخطر الحقحقي الذي يتيدد ححاة األسرى 
مين العام لألمم المتحدة، وعمى رأسو األ ،تطالب المجتمع الدولي بكافة مكوناتو ومستوحاتو، اسحة ومؤسساتو كافةالسح

وتحميميا المسؤولحة عن ححاة  ،اغط عمى حكومة االحتالللمالتدخل العاجل و  ،تحمل مسؤوليتو القانونحة واألخالقحة
لزاميا يإطال  سراحيم ،األسرى   واألسيرات واألطفال واإلدار ين.  ،وفي مقدمتيم المراى وكبار السن ،وا 

ممنيجة الستيدا  ال اتياسحاسل ممارستيا تواصلسمطات االحتالل  عن األسرى، فإن ومقايل النداءات المستمرة لإلفراج
ون تارب بعرض الحائط كل االلتزامات الواجبة عمييا كدولة قائمة باالحتالل، يل وتتحدى أحكام القان تزالما و األسرى، 

بما في ذلك  الفمسطينيين، طنينفي صفو  الموا ة، وتواصل عممحات االعتقال اليومحالدولي اإلنساني ييذا الخصوص
 االعتقال اإلداري.

، 2020اعتقل منذ مطمع العام الجاري  ،*وتؤكد المؤسسات المختصة في نؤون األسرى، أن االحتالل اإلسرائيمي
( أمر اعتقال إداري بحق 295وصدر ) ، كما( من النساء31( أطفال و)210منيم ) ة فمسطينحة،/مواطن (1324)

 .* أسرى 

عتقال المواطنين الفمسطينيين: استمر االحتالل في ا ،)كورونا( الُمستجد 19كوفيد  يداحة انتنار وباء فيروسمنذ و *
، من 2020( فمسطينًي/ًة من األرض الفمسطينحة المحتمة خالل نير آذار / مارس 357اعتقمت قوات االحتالل ) دفق

 ( طفاًل، وأربع نساء.* 48يينيم )
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 اإلسرائيمي االحتالل سجون  في األسرى  حول معطحات

 ة حقبعون في سجون االحتالل* /( أسير5000*)

 *" الدامون " سجن في حقبعن  أسيرة( 41)* 

  *(والدامون  ومجدو عوفر) سجون  عمى موزعين ،طفاًل وقاصراً  (180)* 

 يونس وماىر ،يونس كر م األسير ن أقدميم ،أسيراً ( 26) ، عددىمأوسمو اتفاقحة توقحع قيل المعتقمين القدامى األسرى *
 م.* 1983 عام منذ متواصل بنكل المعتقمين

( عامًا، قاى منيا 40*األسير نائل اليرغوثي حقاي أطول فترة اعتقال في تار خ الحركة األسيرة، ما مجموعيا )
 *. 2014في صفقة )وفاء األحرار(، إلى أن ُأعيد اعتقالو عام  2011( عامًا بنكل متواصل، وتحرر عام 34)

( 14) يينيم ومن ،األسرى  بعمداء حعرفوا ما وىم أسيراً ( 51) – عاماً ( 20) اعتقاليم عمى تجاوز الذين األسرى  عدد*
 *.التوالي عمى( عامًا 30) من كثرأ اعتقاليم عمى ماى سيراً أ

 ( مؤبدًا.* 67( أسيرًا، وأعمى حكم أسير من يينيم األسير عيد هللا اليرغوثي ومدتو )541*عدد أسرى المؤبدات )

 بعد ستنيدوااُ  سرى األ من مئات لىإ اافةباإل ،م1967 عام منذ وذلك ،نييداً ( 222) األسيرة الحركة نيداء عدد* 
 *.السجون  عن ورثوىا مراضأب متأثر ن تحررىم

 جزء وىي المتعمد الطيي اإلىمال إجراءات عير البطيء الطيي القتل لسحاسة نتيجة االحتالل قمتيم الذين األسرى  عدد*
 *.م1967 عام منذ وذلك( 67) إلى وصل -ةوممنيج ثايتة سحاسة من

 فارس: وىم التعذيبو  ،الطيي اإلىمال جراء السجون  داخل نيداء أسرى  خمسة ارتقى 2019 المنصرم العام وخالل*
  *.دحاك أيو وسامي الساحح، وبسام طقاطقة، ونصار يونس، عوني وعمر بارود،

 عوحسات وعز ز ،1980 عام عسقالن سجن في ستنيداُ  الذي دولة نحسأ: جثامينيم المحتجزة النيداء األسرى * 
  *.المنصرم العام خالل ستنيدوااُ  وثالثتيم الساحح وبسام طقاطقة، ونصار بارود، وفارس ،2018 عام منذ

 ( معتقاًل إدار ًا.* 430عددىم قرابة ) المعتقمون اإلدار ون:* 
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 ( صحفحًا.* 13وعددىم ) :الصحفيون  *

 وعمى مستمر، لعالج بحاجة مزمنة مراحة حالة( 300) قرابة منيم أسير( 700) قرابةوعددىم  المراى األسرى * 
( عامًا، وىو 81وبأورام يدرجات متفاوتة، من يينيم األسير فؤاد النوبكي ) بالسرطان مصايين حاالت عنرة ىناك األقل

 أكير األسرى سّنا.* 

 وتطالب مؤسسات األسرى:

، السحما االحتالل، أسوة يدول العالم األخرى  طال  سرا  األسرى واألسيرات من سجون التدخل والاغط عمى االحتالل إل: أوالً  
 . كارورة ممحة إلنقاذ ححاتيم ،واإلدار ين ،واألطفال ،واألسيرات ،األسرى المراى وكبار السن

نتنار الحمايتيم من  ، وذلكإرسال لجنة طيحة دولحة لإلنرا  عمى األوااع الصححة لألسرى واألسيرات داخل السجون ثانحا:
 ر كل متطمبات الحماحة والسالمة ليم.يوتوف( كورونا) الُمستجد 19كوفيد  فيروس

مفصمة عان سحاساات االحاتالل بحاق األسارى الفمساطينيين فاي ساجون االحاتالل اإلسارائيمي: أيرزىاا سحاساة مرفق ننرة 
، باإلااافة إلاى )كوروناا( وبااءنفاذتيا بحاق األسارى مناذ انتناار  التعذيب الجسدي والنفسي، والسحاسات العنصر ة التي

سحاسات اعتقال األطفال والنساء وكباار السان والمرااى، وكاذلك االعتقاال اإلداري، واساتمرار سحاساة العقااب الجمااعي، 
والعزل اإلنفرادي وغيرىا، كما وتتامن الننرة عان مواجياة األسارى وخطاواتيم النااالحة التاي نفاذوىا فاي مواجياة ىاذه 

 السحاسات. 

 


