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 لسطينف وعراخبار أبو األسير استشهاد عن ؤوليةالمس إسرائيل يحمل" شمس" مركز فلسطين اخبار

 وعر أبو األسير استشهاد عن المسؤولية إسرائيل يحمل" شمس" مركز

" شمس" والديمقراطية اإلنسان حقوق إعالم مركز دان -الكتوت غسان-كوم دوت" القدس" -هللا رام

 سيما ال الفلسطينيين، األسرى ضد االسرائيلية السجون مصلحة تمارسها التي الطبي اإلهمال سياسة

 األسير ومنهم األسرى، من عدد صحة تدهور حول والتحذريات للنداءات وتجاهلها المرضى،

 .الثالثاء امس مساء استشهد الذي وعر أبو كمال بالسرطان المريض

 عمدالمت الطبي اإلهمال نتيجة استشهدوا الذين األسرى عدد أن إلى له، بيان في" شمس" مركز وأشار

 أسيرا   002 إلى األسيرة الحركة شهداء عدد يرفع ما الجاري، العام بداية منذ أسرى 4 الى وصل

 .0621 العام منذ شهيدا  

 على القائمة الجهة بصفتها الجريمة هذه عن المسؤولية كامل االحتالل سلطات" شمس" مركز وحمل

 وجه علىو الضرورية التدابير كل اتخاذ الدولية واألعراف القانون عليها يوجب والتي األسير احتجاز

 حافظي وبما والسالمة الصحة شروط فيها تتوفر أماكن في المحميين األشخاص إيواء لضمان السرعة

 .0646 الرابعة جنيف من( 58) للمادة وفقا   حياتهم على

 والمحلية، الدولية الحقوقية المنظمات أمام االحتالل سجون فتح بضرورة" شمس" مركز وطالب

 تقلينالمع لعشرات والرعاية الحماية بتوفير السرعة وجه وعلى كافة الدولية األطراف قيام وضرورة

 .كورونا فيروس تفشي ظل في بالذات فورا   سراحهم إطالق على والعمل المرضى،

 ىعل بالضغط الحكومية وغير الحكومية الدولية اإلنسان حقوق ومنظمات المتحدة، األمم منظمة ودعا

 القانون احترام وضرورة والنساء، األطفال واألسرى المرضى األسرى سراح إلطالق االحتالل دولة

 .الثالثة جنيف اتفاقية ذلك مقدمة وفي اإلنساني، الدولي والقانون اإلنسان لحقوق الدولي

 خباريةاال المصادر كافة من االخبار ونقل..  افضل هو ما كل بتقديم دائما ونعدكم متابعينا كل نشكر

.  تويتر لىع االخبار آخر ومتابعة الفيسبوك على لصفحتنا اليك عمل تنسوا ال.  لكم قراءتها وتسهيل

 نع المسؤولية إسرائيل يحمل" شمس" مركز فلسطين اخبار ، الخليج عيون موقع اسرة تحيات مع

 جديد ليصلكم بموقعنا الخاصة االجتماعي التواصل مواقع علي تابعونا ، وعر أبو األسير استشهاد

 دائمآ االخبار
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