
 
 
 

 

  واألسرى املرضى،  "املصري"التي يتعرض  األسري  طبي  يستنكر سياسة اإلهمال "محاية"
  مويدعو العامل للتدخل لإلفراج عنهيف سجون االحتالل، 

 

األسير  مصلحة سجون اإلحتالل بحقإدارة  تنتهجها  السياسة التي يستنكر مركز حماية لحقوق اإلنسان
ما زال يعاني من  الذي ،من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة  ( ،عاما 35يسري عطية محمد المصري )

 بحقه وبحق األسرى المرضى.سياسة اإلهمال الطبي 

كم عليه بالسجن م، وح09/06/2003بتاريخ  "المصري" اعتقلت األسير  قوات االحتالل أن يشار إلى
 .لمدة عشرين عاما  

 حيث،  المصري  لألسير الوضع الصحيطرأ تدهور على  ،2018 العام مطلع أنه ومنذ الجدير بالذكر
غير أن تبين أنه  مصاب بسرطان الغدة الدرقية،  ، وقدعدة فحوصات في عيادة سجن ايشلأجري له 

وذلك ضمن سياسة المماطلة ، لم تتعامل معه وفقا  لحالته الصحية لإدارة مصلحة سجون االحتال
 سرى المرضى.لحة السجون بحق األالتي تنتهجها إدارة مصالمستمر  واإلهمال

وذلك لسوء الوضع في سجن ايشل،  ،إلى سجن رامون بناء  على طلبه "المصري"  تم نقلأنه  يشار إلى
وتأكد وجود انتفاخ في القولون وانتفاخ  ،اني منه منذ سنواتمنظار للقولون الذي يعأجريت له عملية وقد 

ين وجود مشكلة في البروستاتا وتأكد وجود أورام في الكبد منذ سنوات لم تعالج حتى وتبآخر أسفل األمعاء 
اآلن وتم إبالغه في عيادة رامون أنه من المقرر عرضه على مختص في الفترة القادمة وحتى تاريخ لم يتم 

 عرضه.

 

 

 



 
 
 

 

لسياسة اإلهمال الطبي التي يتعرض لها المصري  استنكارهيجدد  إذركز حماية لحقوق اإلنسان م
تنتهك أحكام أن إدارة مصلحة سجون االحتالل  يؤكد  فإنه واألسرى المرضى في سجون االحتالل، 

والتي المعتقلين الفلسطينين سرى و األ القانون الدولي من خالل سياسة اإلهمال الطبي الممارسة بحق 
نظام غذائي وصحي يكفل المحافظة على صحتهم، ويناظر على األقل النظام المتبع في  كفلت لهم

اء جر إمن خالل تمكينهم من  سجون البلد المحتل، وتقدم لهم الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية 
 .الفحوصات الطبية المستمرة

ترتقي  سياسة اإلهمال الطبي لألسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون االحتاللأن  كما ويؤكد المركز
 ،مصلحة السجون إدارة و  ،سلطات االحتالل اإلسرائيلي المركز ُيحمل  وبدوره، لمستوى جرائم الحرب

المجتمع الدولي للتحرك العاجل إلجبار سلطات ويدعو  ،ة الكاملة عن حياة األسرى المرضىالمسؤولي
االحتالل لإلفراج عنهم، من أجل إنقاذ حياتهم، كما ويدعو السلطة الوطنية الفلسطينية إلحالة ملف جرائم 

 االحتالل بحق األسرى والمعتقلين للمحكمة الجنائية الدولية.
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