
 
           www.palestine-studies.org 

 

1 
 

يمن  للاا  لسمااد،  ئين  طاا  لساان  الرأئلي  للارين  تصريح صحايف لأل
 يضرائة يمااءل  سساات لنهياالب  لحملتس  يف جايما  لل،ال للارين   سان، أيو دس  

دالن  يخصوص لجلرليم لسممنهج  لسمتولصس  اإيفاد ياث  حتقنق لإلسرلينس   لالحتالل
ي، لرأسرى للفساانننن   خاص  يف ظل لستمرلئ تفش  اياء "كوئانا" ايما ترتبه 

 ناان يم  لدتبائلت ات،لينر ايمتاسباتاحقوق لإل للقولنن  لل،الن 
 15/7/2020للقاهرة  

 
 

لإلسرلينس   حتاللطالبت لرأيمان  للاايم  جلايما  لل،ال للارين  يضرائة يمااءل  سساات لال
اإيفاد ياث  حتقنق دالن  يخصوص لجلرليم لسممنهج  لسمتولصس  ي، لرأسرى للفساانننن   خاص  

 نااينقانون لل،ايل اللقانون لل،ايل لإليف ظل لستمرلئ تفش  اياء "كوئانا" ايما ترتبه طولد، لل
 .ناان يم  لدتبائلت ات،لينر ايمتاسباتاحقوق لإل

 أيو ،سان ياجلايما  لسمااد، لشؤان لساان  الرأئلي  للارين  لحملتس احذئ لرأيمن  للاا  
 للاجون حتول ط، للت  ات،لدناتها لرأايا  هذه خاوئة يم  للنو   له يفاصح تصريح يف دس 

ر يالارد  للقصوى للت  تمسنها للظراف لرأيم ت،لئك يتم مل يما جمادن  يمقاير ىلإ  لإلسرلينسن
 .سمبادئ اطولد، للقانون لل،ايل يف حاالت لنتشائ لرأايئ  لسماتج،ة  اليمتثال لالحتالل

ل لرأيمن  للاا  لسمااد،  سساات لالحتالل لسماؤالن  للكايمس  د  حناة اأئالح لالسرى احم  
لء سناساتها اممائساتها لسمتام،ة للت  تاببت يف لستشهاد للفساانننن  لسمه،دة ياخلار للش،ي، جر  

نه يف ظل تفاطم خاوئة أايا  لرأسرى أىل إ سا،ي للغرليس   يمشنرلًدشرلت لرأسرى اآخرهم للشهن، 
لء لنتشائ هذل للوياء حنث تأك، إصاي  لرأسنر للفساانن  كمال أيو دمر  للذي يف سجون لالحتالل جر  

يال  إىل إرة جرلء لالهمال للاب  لسمتام،  يااين يم  سرطان لحلنجرة ايم  ظراف صحن  خان
 .إصاي  د،د يم  للاجانن 

يف  اطال أيو دس   إن لالحتالل يما زلل يضرب ياسمبادئ اللقولد، درض لحلايط مماناً
جرلءلته دان لتخاذ للت،لينر للالزيم  يف ظل للوياء السمااناة للش،ي،ة للت  يااننها إممائساته ا

أسنر  اللذي  توجب للقولد،  700لرأسرى  اخاص  لسمريى اكبائ للا  يمنهم للذي  يريو د،دهم د  
لقانونن  السمولثنق لل،الن  إطالق سرلحهم  كما توجب تولنر للرداي  للابن  التخاذ للت،لينر ل

  ناان يضرائة لالياالؤساات لل،الن  لسمانن  يحقوق لإللسمنظمات السم للوطاين  للكالن   يماالباً
اء فال اللنايماؤالناتها إللزل  سساات لالحتالل يإطالق سرلح لرأسرى لسمريى  اكبائ للا   الرأط

 .ادسى نحو لوئي لرأسنر كمال أيو دمر

                                                           

 :اكال  لرأنباء السماسويمات للفسااننن   الا لسمص،ئ 
http://www.wafa.ps/Pages/Details/6205 

http://www.wafa.ps/Pages/Details/6205


وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

ipsbeirut@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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