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بمناسبة اليوم العاملي وزارة اخلارجية واملغتربين الفلسطينية بيان صادر عن 
نهاء االحتالل االستعماري إعلى ضرورة  تؤكد فيه ،ملناصرة ضحايا التعذيب

ساسية لوقف معاناة الشعب الفلسطيني، أاإلسرائيلي ألرض دولة فلسطين كخطوة 
 وتمكينه من العيش بأمان وسالم يف وطنه
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بمناسبة اليوم العاملي ملناصرة ضحايا التعذيب الذي يصادف السادس والعشرين من 
نهاء إحزيران/يونيو من كل عام، تؤكد وزارة اخلارجية واملغتربين يف دولة فلسطين على ضرورة 

االحتالل االستعماري اإلسرائيلي ألرض دولة فلسطين كخطوة اساسية لوقف معاناة الشعب 
 طيني، وتمكينه من العيش بأمان وسالم يف وطنه.الفلس

ن سياسات االحتالل اإلسرائيلي غير الشرعية وجرائمه التي تطال أكما تؤكد الوزارة على 
كافة شرائح الشعب الفلسطيني بما فيهم األطفال والنساء وكبار السن، وأبرزها سياسة القتل خارج 

اجلماعي واالعتقال التعسفي تنفذ من خالل منظومة نطاق القانون والتهجير القسري والعقاب 
يستخدم فيها أبشع وسائل التعذيب واملعاملة الالإنسانية احلاطة بالكرامة، بما يف ذلك اضطهاد 

 فلسطيني أسير 27 بحياة أودت والتي ،سياسية اإلهمال الطبي املتعمد بحق االسرى دون تمييز
 إىل باإلضافة سرائيلية،اإل واالحتجاز االعتقال اكزمر داخل استشهد فلسطيني أسير 772 صلأ من

 جنيف اتفاقية من 032 للمادة خالفاً شهيداً 762 إىل عددهم وصل الذي الشهداء جثامين احتجاز
 .ولاأل اإلضايف البروتوكول من 33 واملادة الرابعة

التعذيب واملعاملة  إىلوتواصل حماكم االحتالل اإلسرائيلي العنصرية تشريع اللجوء 
، 7202سعد أبو غوش عام أسرى واملتعلقين الفلسطينيين بما فيها قضية الالإنسانية بحق األ

 هذا والتي وصفها املقرر اخلاص لألمم املتحدة ملناهضة التعذيب بأنها "ترخيص للتعذيب".
اعتبرتها جلنة  نين الفلسطينيين والتياملواط منازل وهدم القسري التهجير سياسة إىل باإلضافة

األمم املتحدة ملناهضة التعذيب من ضمن العقوبات اجلماعية التي تفرضها سلطات االحتالل 
شكال التعذيب واملعاملة الالإنسانية، والتي تهدف أاإلسرائيلي على الشعب الفلسطيني كشكل من 

عميق االحتالل ت إىلسلب حق املواطن الفلسطيني يف تقرير مصيره، وكجزء من خطته الهادفة  إىل
 من خالل سرقة األرض الفلسطينية.

ويف هذا السياق، تشدد الوزارة على أن هذه االنتهاكات الالإنسانية وغير القانونية تمس 
باحلقوق األساسية للفلسطينيين بما فيها حقهم يف احلياة والسالمة اجلسدية والعيش بأمان، األمر 

ها القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق الذي يخالف أحكام القانون الدويل، بما في
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اإلنسان، وقرارات األمم املتحدة وجلانها، وتؤكد أن حق الشعب الفلسطيني بالعيش بأمان وسالم 
جرامية. ال يمكن حتقيقه إال من خالل وفق ممارسات االحتالل االسرائيلي العنصرية وسياساته اإل

مام أمن الدويل، بالوقوف تمع الدويل، بما يف ذلك سللس األويف اخلتام، تطالب دولة فلسطين اجمل
بناء الشعب الفلسطيني وتوفير أمسؤولياتهم، ومساءلة االحتالل على انتهاكاته املتواصلة ضد 

ن منظومة االضطهاد والفصل العنصري التي يمارس من أاحلماية الدولية لهم. كما تؤكد الوزارة 
تى أنواع التعذيب واملعاملة الالإنسانية تستدعي من العامل خاللها االحتالل االستعماري ش

 عراف الدولية.مقاطعتها ومناهضتها على النحو الذي نصت عليه القرارات والقوانين واأل



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
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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