
 ياةح عن الكاملة المسؤولية االحتالل دولة تحمل عربية حقوقية ومنظمة وإئتالف شبكة 911:  الجديد صحافة

 اعتقالهم المعاد جلبوع سجن من المتحررين األسرى وسالمة

 02/1/0209االثنين 

 تعاونوبال ، المحتلة الفلسطينية األراضي في" شمس" والديمقراطية اإلنسان حقوق إعالم مركز من بمبادرة

 عربية حقوقية ومنظمة وإتالف شبكة( 911) وتسعون وتسع مائة ، اإلنسان حقوق لدراسات عمان مركز مع

 على لوقوفل فورا   مستقلة دولية تحقيق لجنة بتشكيل تطالب ، بيانا   تصدر ، عربية دولة عشرة أربعة من ،

 عن الكاملة المسؤولية االحتالل دولة وتحمل ،" جلبوع" سجن في اعتقالهم المعاد الستة األسرى ظروف

 .  الشخصية وسالمتهم حياتهم

 ىاألسر محاميي شهادات إلى بالغة بخطورة تنظر أنها البيان على الموقعة اإلنسان حقوق مؤسسات وقالت

 مودمح: )من كل وهم اإلسرائيلي" جلبوع" سجن من التحرر في نجحوا الذين من اعتقالهم عادالم المتحررين

 دةلشها وفقا   إذ(. نفيعات ومناضل كممجي أيهم قادري، يعقوب الزبيدي، زكريا العارضة، محمد العارضة،

 اباتبإص تسبب ما االعتقال، لحظة من قاس   بشكل عليهم اإلسرائيلي االحتالل قوات اعتدت فقد المحامين

 المبرر يرغ العنف استخدام نتيجة صعبة بحالة للمستشفى بعضهم نقل استدعى الذي األمر متعددة، جسدية

 من رشح ما وفق بالكامل تعريتهم بعد معهم والتحقيق النوم، من حرمانهم يتم كما ضدهم، التعذيب وجرائم

 تعسفيا   ائهمأقرب واعتقال المحققين، قبل من بالقتل للتهديد بعضهم تعرض إلى إضافة اللحظة، حتى معلومات

 .االنتقام ولغايات

 لكسر تهدف متكاملة ممارسات هي االحتالل دولة بها تقوم التي الممارسات أن على المؤسسات وشددت

 اإلنسان لحقوق الدولي والقانون اإلنساني الدولي القانون ألحكام صريحة ومخالفة   وإرادتهم، عزيمتهم

 كالأش لكافة التعرض عدم في وبالحق الحرية من المحرومين باألشخاص العالقة ذات المستقرة ومبادئهما

 لحقوق العالمي اإلعالن من( 5) المادة خاص وبوجه المعاملة، وإساءة والقاسية المهينة والمعاملة التعذيب

 من( 20 – 90) والمواد والسياسية، المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد من( 02 ،1 ،7) والمواد اإلنسان،

 كافة مناهضة واتفاقية ،9101 الرابعة جنيف اتفاقية من( 19 -12) والمواد ،9101 الثالثة جنيف اتفاقية

 قمر العامة الجمعية وقرار بالكرامة، الحاطة أو المهينة أو القاسية المعاملة ضروب من وغيره التعذيب أشكال

 المعاملة ضروب من وغيره للتعذيب التعرض من األشخاص جميع حماية بضمان 9175 لعام( 2050/د/22)

 .المهينة أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو

 صلي ... يتبع في الموقع األ
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