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 بيان صحفي

 07/10/2020التاريخ: 

 

 عاجل إلطالق سراح ماهر األخرس املعتقل إداريالتدخل مجلس املنظمات بطالب بال
 
  ا

م
ي ب عن الطعام فضر  وامل

 ضوء التهديد الوشيك الذي يطال حياته

 

   45يبلغ من العما  مههر ا األسا  األسهههههههههههههه   يواجهه  
 
 سطا   ع لالعتقههرا اارا   ضههههههههههههههيخو عههرمههر

 
 وشهههههههههههههه  هه ا

 
في ح ههر هه  يههه ر  ر

األسا  ق  سهههههههه   وكرن األ   .ملاحل  الخطابع     و  حرلت  الصهههههههه     48"  الواقع راسل أ اضهههههههه   كربالن"مسهههههههه  هههههههه   

  في مسهه   27/07/2020املوافق  قل ف  ال و  الذ  اعت  منذ ن عن سوض إضههاام م توو ومتوا ههل عن الطعر  لأع

  ذ ذلك ال  نومن من األما الذ   هههه   بوضههههع    ن االعتقرا اارا   مل أ أ .ع  أشهههه ا. وإنصههههرف  اللتمر  الع ال  

 أ  سوائل أساى.  وأ  امل عمرت  كرل  ترم نرت أو األمالو نروا ال ي نروا األسا  سوى املرء  ويافض 

 

 التمرسههههههههههههههأحال  ال  ار  ت  األسههههههههههههههترذأ محرم  ق مت  23/09/2020بتر يخ 
 
 إلغرء أما االعتقرا اارا   بلبت ف   رط ر

 ألسههههههههههههه  ااألما الصههههههههههههههرر  بحق  " جم  "في  ر ر قا ت امل كم  العل ر في رول  االحتالا ااسههههههههههههههاائ  ي  ب و  ر  للمحكم 

ومع أسذ الوضههههههههههع الصههههههههههإي ال اس الذ  انتفي إل   األسهههههههههه   األسا  في  - في  ذه الل ظ ال يوج   أن  نت وب     األسا .

أما  "  جم هه"ب ههههههههههههههه ن امل كمهه  قاا  وال يلغي   .و احتمههرا ق ههر  تههه يهه  في املسههههههههههههههتقبههلأ " تههه يهه  أم "أ   - ع ن االعتبههر 

ن  م ج ي ه أو حتي قضههههههههههههههرء امل أ املتبق    و أسهههههههههههههه بع  سطي  وال األما  ذا   في أ  حرا من األحواا  االعتقرا اارا   

  بممر س  سمح ل  وأن  ي  نثنرءفي  ذه األاألسا  قربع و اء القضبرن األس   وال ي     ذا التجم   إل  أن  .   و هبع  

  حقوق  في زير   . 
 
األسا   األسه  امل توو عن الطعر  الذ  يخوضه  محرول  لكسها ااضهاام القاا  ل ومع ذلك  ي ه 

 أسههههلوبيمثل و 
 
الت   امي إل  االسههههتماا  في قمع  وحامرن  من حق  في ال فر  عن ن سهههه  والتمر   الت ويعمن أسههههرل    ر

 الع ال  بوج  م او . 

 

    ب هه  أن امل كمهه   فضههههههههههههههتهه  فع التمههر  رسا ضههههههههههههههه  أما االعتقههرا اارا     01/10/2020أ  بتههر يخ وفي وقههت الحق  

 اسهههههههه نرر
 
 إل  أن ذلك األما لم يكن سههههههههر ي ا

 
تهر ت  يب   أن الن   الخ   ال ي  و  ال يمكن فسههههههههخ  بنرء  ع   ذلك. أن    و ح ن في  ر

األسا    ن  األسهه  ع   بقرء اا   كمن في)ال ههربر،    ااسههاائ  يج رز املخرباات    ومع ااسههاائ  يالنرئ  العسههكا  

للوقوف ع   مههه ى االعتقهههرا اارا   ع   الامم من افتقهههر  مهههر إل  األرلههه  الوا هههههههههههههه ههه  أو إجااء أ   حق قهههرت جههه يههه  

ئا رالعتقرا اارا   الجوفي ضهههههههههههوء إ هههههههههههاا  امل كم  ع   االمتنر  عن إلغرء أما ا مصههههههههههه اق   االتهرمرت املوج   إل  . 

هرالذ   هههه   بحق األسهههه   األسا  والنواير الت        ال يزاا األسهههه   األسا  مرضههههااسههههاائ ل  سههههلطرت االحتالا  كن 
 
في  ر

 إضااب  امل توو عن الطعر .
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 عق   ق  اقت   ألسههههههههه   األسا وكرن ا
 
قل بع مر أعلن ااضهههههههههاام امل توو عن اعتقرل   إل  ماكز االحتجرز في حوا أ  ون

   23/09/2020وبتر يخ   ع ررأ سهههههههههههههجن الامل .انتفي ب  املطرف في   إل  أن "عوفا"إل  الزنرزين في سهههههههههههههجن الطعر  
 
قل ن

ا من الج ي  يعرني من مضهههههههههرع رت  ههههههههه   . أ هههههههههبحبع مر ب أ ي ق  الوعي و  "كربالن"األسههههههههه   األسا  إل  مسههههههههه  ههههههههه   

وات قأيهه   األول  الت  يتعاض فيهههر األسهههههههههههههه   األسا  للسههههههههههههههجن واالعتقههرا اارا   ع    بههرلههذكا أن  ههذه لرسهههههههههههههههت املاأ

و.ع    مل أ عرم ن. 2004قل بع  ر في العر  واعت    مل أ سههههههههبع  أشهههههههه ا 1989قل في العر  فق  سههههههههبق أن اعت    .االحتالا

 شهههههههههههههه ا  16  ح ههأ أمىهههههههههههههه ي مهه أ بلغههت 2009ض األسهههههههههههههه   األسا  لالعتقههرا في العههر  ذلههك  رعا  
 
في االعتقههرا اارا     ا

 ش ا  11قى ي    ح أ2018قل ماأ أساى في العر  واعت  
 
   ن االعتقرا اارا  .  ا

 

إران    و مر سهههههههه  ع   نحو ممني  ورعسهههههههه ي ااسههههههههاائ ل  الذ  رعتم ه سههههههههلطرت االحتالا   وي هههههههه   االعتقرا اارا   

 ت امل ل   وال ول   بو هههههههه   انتهرك واسههههههههع  النطرب من جرن  املنظمر
 
وج   فع   األسههههههههرسهههههههه  .  حقوب اانسههههههههرن يمس   ر

روله  االحتالا ح ومه    13/05/2016بتهر يخ   لجنه  منهر ضههههههههههههههه  التعهذيه  التهربعه  ل مم املتحه أالخصههههههههههههههو   رعهت 

عجل بر خرذ الت اب   الالزم  انهرء ممر  "إل  أن  ااسهههههههههاائ ل  
 
ر  شهههههههههخسههههههههه  االحتجرز اارا   وضهههههههههمرن منح جم ع األر

   ن االحتجرز اارا   حرل 
 
يؤك  مجلس منظمرت حقوب وبنرء  ع   ذلك  ".  كل الضههههههههههههههمرنرت القرنون   األسههههههههههههههرسهههههههههههههه   ر

 : إل  عو يو    ذه املالحظرتاانسرن ال لسط ن   

ا   الذ  ر ا األساألسهه   م  بصهه تهر السههلط  القرئم  برالحتالا  إل  إطالب سههاو رول  االحتالا ااسههاائ  ي -1

 يواجههه  اخن سطا 
 
 ههه    ن عل تههههر بهههرابقهههرء  ووقف جم ع ااجااءات والنوايهههر الت   ب   يهههه ر ح هههر ههه   ع   ال و  ا

 
 
  ن. ن ال لسط عن وضع ح  الستخ ا  االعتقرا اارا   املمني  والتعس ي بحق  االعتقرا اارا    فضال

ا  رق   جن ف الاابع  إل  الوفرء براللتزامرت الواقع  ع    ع  املجتمع ال ولي واألطااف السهههرم   املتعرق أ  -2

 اانسرني وفاض إن رذ القرنون  حقوب اانسرنعر ق ر  جره حمري  
 
 ك  ا ال ولي  وال س مر في ال رالت الت   

 فيهر مخرل رت جس م  في زمن الصاا  واالحتالا. 

  بمهههر واليهههرت ااجااءات الخهههر هههههههههههههههه  ل مم املتحههه أالتههه سهههل ال و   لإن هههرذ إل   مجلس املنظمهههرت عو يهههكمهههر  -3

املقا  الخر  املع   بحرل  حقوب اانسههههههههههههرن في األ اضهههههههههههه   ال لسههههههههههههط ن   امل تل  منذ عر  ر ههههههههههههمل  من والي  

 . ال ايق العرمل املع   برالحتجرز التعس ي  الس   مري ل ل نك  و 1967

 

 -انتهى  -
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 نية:يأعضاء مجلس منظمات حقوق اإلنسان الفلسط
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رع ف -الحركة العاملية للدفاع عن األطفال 

 فلسطين
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 املركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان

 امل يا العر  – اجي الصو اني 

  

مركز الدفاع عن الحريات والحقوق 

 حريات -املدنية 

  امل يا العر  -حلم  األعاس 

 

 مركز رام هللا لدراسات حقوق اإلنسان

  امل يا العر  - سرل  نر  ف

 

وحقوق مركز القدس للمساعدة القانونية 

 اإلنسان

 امل يا العر  -عصر  عر و   

 
 

 

 الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان

 امل يا العر  –ر. عمر  رويك 

 "عضو مااق "

 

 

معهد مواطن للديمقراطية وحقوق 

 اإلنسان

 امل يا العر  –مضا قسرس ر. 

 "عضو مااق "
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