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الملخص
تأتي هذه الدراسة لتوضيح واقع الحقوق الصحية لالسرى الفلسطينيين داخل سجون االحتالل االسرائيلي في ضوء
االعتداءات االسرائيلية التي يتعرض له األسرى الفلسطينيون والعرب داخل هذه السجون وتحتوي على ثالث مباحث:
المبحث األول حقوق األسرى الصحية بموجب قواعد القانون الدولي ،والمبحث الثاني واقع األسرى الفلسطينيين داخل
سجون االحتالل االسرائيلي ( نبذة تاريخية ،واقع االوضاع الصحية لالسرى في السجون) ،والمبحث الثالث المسؤولية
الدولية تجاه انتهاك الحقوق الصحية لألسرى الفلسطينيين ( مسؤولية دولة االحتالل االسرائيلي تجاه االنتهاكات ،دور
دولة فلسطين والمجتمع الدولي تجاه قضية األسرى الفلسطينيين(
الكلمات المفتاحية :االحتالل – قانون الحرب  -النزاع المسلح  -األراضي الفلسطينية المحتلة  -القانون الدول
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Abstract:
This study aims to clarify the health rights of Palestinian captives in Israeli occupation
prisons based on Israeli aggressions against Palestinian and Arab captives inside these
prisons, It contains three section: the first discussed the rights of captives of health under
the rules of international law, the second the reality of Palestinian captives inside the
prisons of the Israeli occupation (historical profile, the reality of the health conditions
of captives in prisons), and the third the international responsibility towards the violation
of rights The health of Palestinian captives (the responsibility of the Israeli occupation
state towards violations, the role of the State of Palestine and the international community
towards the issue of Palestinian captives).

Keywords: Occupation - The law of war - Armed Conflict - The Occupied Palestinian
Territories - International Law
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مقدمة
تأتي هذه الورقة في إطار االعتداءات االسررررررائيلية التي يتعرض له األسرررررررى الفلسررررررطينيون والعرب داخل السررررررجون
اإلسررررائيلية .وقد قسرررمنا الورقة الى ثالثة محاور نسرررعى من خاللها لتوضررريح أوال حقوقهم الصرررحية التي كفلها القانون
الدولي والقانون الدولي االنسرراني وعلى رهسررها اتفاقيات جنير االربعة لعا  9191واالعالن العالمي لحقوق االنسرران
لعا  9191والعهد الدولي للحقوق المدنية والسررياسررة لعا  ، 9191واتفاقية حقوق الطفل لعا  9111واتفاقية القضرراء
على كافة اشكال التمييز ضد المرهة سيداو لعا  ، 9191والقواعد النموذجية للتعامل مع السجناء لعا .9199
وثانيا توضريح واقع األسررى واوضراعهم الصحية داخل السجون االسرائيلية .فهم يتعرضون إلى هساليب تعذيب جسدية
ونفسررررية اضررررافة الى اتباع سررررياسررررية االهمال الطبي التي يمارسررررها تجاههم كالحرمان من الرعاية الطبية ،والمماطلة
المتعمدة في تقديم العالج لألسرررى المرضررى والمصررابين ،وفي إجراء عملية جراحية طارئة وفي اجراء الفحص الطبي
بشرررركل دوري ،وتقديم هدوية منتهية الصرررررالحية ،وفقدان العيادات الطبية الموجودة داخل السرررررجون الى الحد االدنى من
الخدمات الصحية والمعدات واالدوات الطبية الالزمة واألطباء األخصائيين لمعاينة ومعالجة الحاالت المرضية المتعددة
اضررافة الى تقديم هغذية غير يررحية ومأوى سرريء وتخفي

كمية المياه المسررموحة لهم ،وتسررتمر إدارات السررجون في

مماطلتها بنقل الحاالت المرضررية الصررعبة للمسررتشررفيات واألسرروه من ذل هن عملية نقل األسرررى المرضررى تتم بسرريارة
مغلقة غير يررررحية ،بدال من نقلهم بسرررريارات اإلسررررعاا ،وغالبا ما يتم تكبيل هيديهم وهرجلهم ،ناهي عن المعاملة الف ة
والقاسررررية التي يتعرضررررو ن لها هثناء عملية النقل .اضررررافة الى جبر االسرررريرات الحوامل على الوالدة وهن مقيدات دون
مراعاة اال الوالدة والمخاض.
االمر الذي يجعلنا نوضرح ان االحتالل االسررائيلي ينته القانون الدولي وهنه عرضرة للمساءلة القانونية الدولية بموجب
اتفاقيات جنير االربعة لعا  9191واتفاقية الهاي لعا  9119الخايرررررة بأعراا الحرب البرية والن ا االسررررراسررررري
للمحكمة الجنائية الدولية لعا  9111ويمنح دولة فلسطين والمجتمع الدولي الحق بالسير بإجراءات المساءلة والمحاكمة
لدولة االحتالل االسرائيلي المكفولة دوليا نتيجة االنتهاكات التي ارتكبتها تجاه المعتقلين والمعتقالت الفلسطينيين.
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المبحث األول :حقوق االسرى الصحية بموجب قواعد القانون

الدولي1

كفلت القوانين واالتفاقيات الدولية جميع الحقوق لألسررررررى ومنها الصرررررحية خاصةةةةةة اتفاقية جنيا الثالثة والراباة لاا
 ، 1919واالعالن الاالمي لحقوق االنسةةةان لاا  1911والاهد الدولي للحقوق المدنية والسةةةياسةةةة لاا ، 1996
واتفاقية حقوق الطفل لاا  1992واتفاقية القضةةةةةةاك عل شافة اشةةةةةةكال التمييس ضةةةةةةد المرأ سةةةةةةيداو لاا ، 1999
والقواعد النموذجية للتاامل مع السجناك لاا .1919
تنص الماد ( )10من اتفاقية جنيا الثالثة لاا  1919على هن األسررررى يخضرررعون مباشررررة للدولة اسسررررة ،ولي
لألفراد هو الوحدات العسرررركرية التي اعتقلتهم ،ويجب على الدولة الحاجزة احترا هشررررخايررررهم معنويا وماديا من لح ة
اعتقالهم حتى إطالق سرراحهم وعودتهم إلى بالدهم .ولكن ما تقو به مصرلحة السرجون االسرائيلية بالتعامل مع االسرى
هو تنصرررر ل من واجبها تجاههم .كما نصررررت القاعدة االولى من القواعد النموذجية للتعامل مع السررررجناء لعا  9199بأن
المتأيررررلة كبشررررر .وال يجوز إخضرررراع هي .سررررجين للتعذيب هو
يُعا َمل كلُّ السررررجنا الء باالحترا الواجب لكرامتهم وقيمتهم
.
المعاملة هو العقوبة القاسرررية هو الالإنسرررانية هو المهينة ،وتُوفَّر لجميع السرررجناء حماية من ذل كله ،وال يجوز التذرُّ ع بأي.
ظروا باعتبارها مسرررر .وغا له .ويجب ضررررمان سررررالمة وهمن السررررجناء والموظفين ومقد.مي الخدمات والزوَّار في جميع
األوقات.
فمن القواعد االسةاسةية لمااملة االسرى ي المااملة االنسانية شما نصع عليها الماد ( )13من اتفاقية جنيا الثالثة
لاا  1919انه يجب معاملة هسررررى الحرب معاملة إنسرررانية في جميع األوقات .ويح ر هن تقترا الدولة الحاجزة هي
فعل هو إهمال غير مشرروع يسبب موت هسير في عهدتها ،ويعتبر انتهاكا جسيما لهذه االتفاقية .وعلى األخص ،ال يجوز
تعري

هي هسررررررير حرب للتشررررررويه البدني هو التجارب الطبية هو العلمية من هي نوع كان مما ال تبرره المعالجة الطبية

لألسير المعني هو ال يكون في مصلحته.

1

اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1191
اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1191
االعالن العالمي لحقوق االنسان لعام 1191
العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1191م
اتفاقية حقوق الطفل لعام 1111
اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة لعام 1191م
القواعد النموذجية لمعاملة السجناء لعام 1199م
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شمةا ضةةةةةةمنةع ذات االتفةاقيةة المةاد ( )11منهةا والمةاد ( )91من اتفاقية جنيا الراباة لاا  1919الرعاية الطبية
لألسررررى فقد هوضرررحت ان على الدولة التي تحتجز هسررررى حرب ان تتكفل بإعاشرررتهم دون مقابل وبتقديم الرعاية الطبية
التي تتطلبها حالتهم الصحية مجانا .اال ان دولة االحتالل االسرائيلي تعمل جاهدة لتحميل األسرى تكالير عالجهم.
شما ألسمع الماد ( )09من اتفاقية جنيا الثالثة الدولة الحاجزة باتخاذ كافة التدابير الصررحية الضرررورية لتأمين ن افة
المعسرررركرات ومالءمتها وهن توفر لألسرررررى ،نهارا وليال مرافق يررررحية تسررررتوفي الشررررروط الصررررحية وتراعي الن افة
الدائمة ،ويجب هن يزودوا بقدر كاا من الماء والصرابون لن افة هجسرامهم وغسل مالبسهم ،كما يجب تخصيص مرافق
منفصلة للنساء
واوجبةةع المةاد ( )32من ذات االتفةةاقيةةة والمةةاد ( )91من اتفةةاقيةةة جنيا الراباةةة الرردولررة الحرراجزة بررأن توفر في كررل
معسررررركر عيادة مناسررررربة يحصرررررل فيها هسررررررى الحرب على ما قد يحتاجون إليه من رعاية ،وكذل على الن ا الغذائي
المناسرررب .وتخصرررص عند االقتضررراء عنابر لعزل المصرررابين بأمراض معدية هو عقلية .ووضرررحت لها كيفية التعامل مع
هسرررررررى الحرب المصررررررابون برأمراض خطيرة هو الرذين تقتضرررررري حرالتهم عالجا خايررررررا هو عملية جراحية هو رعاية
بالمسرررتشرررفى ،بأن يتم نقلهم إلى هية وحدة طبية عسررركرية هو مدنية يمكن معالجتهم فيها ،حتى إذا كان من المتوقع إعادتهم
إلى وطنهم في وقت قريب .ويجب منح تسرررهيالت خايرررة لرعاية العجزة ،والعميان بوجه خاا ،وإلعادة تأهيلهم لحين
إعادتهم إلى الوطن .وفضرررلت االتفاقية بأن يقو بعالج هسررررى الحرب موظفون طبيون من الدولة التي يتبعها األسررررى،
وإذا همكن من نف

جنسيتهم.

وحذرت من منع األسررى من عرض هنفسرهم على السرلطات الطبية المختصة لفحصهم .وعلى الدولة الحاجزة ان تعطي
ألي هسرير عول شرهادة رسرمية ،بناء على طلبه ،تبين طبيعة مرضره وإيابته ،ومدة العالج ونوعه .وترسل يورة من
هذه الشهادة إلى الوكالة المركزية ألسرى الحرب.
تتحمل الدولة الحاجزة تكالير عالج هسرررررى الحرب ،بما في ذل تكالير هي هجهزة الزمة للمحاف ة على يررررحتهم في
حالة جيدة ،وعلى األخص األسنان والتركيبات االيطناعية األخرى والن ارات الطبية.
شمةا يجب عل الدولة الحاجس وفقا للماد ( )31من اتفاقية جنيا الثالثة والماد ( )90من اتفاقية جنيا الراباة بأن
تجري فحوا طبية ألسررررى الحرب مرة واحدة على األقل في كل شرررهر .ويشرررمل الفحص مراجعة وتسرررجيل وزن كل
هسررير .والغرض من هذه الفحوا هو على األخص مراقبة الحالة العامة لصرررحة األسرررى وتغذيتهم ون افتهم ،وكشرررر
األمراض المعدية .وقد وضةةةةةحع القاعد ( )01حت القاعد ( )16من القواعد النموذجية للتاامل مع السةةةةةجناك لاا
 1919خدمات الرعاية الصحية التي تقع على الدولة الحاجزة تجاه السجناء
وألسمةع اتفةاقيةة جنيا الثةالثة في الماد ( )06 ،01واتفاقية جنيا الراباة في الماد ( )92 ،12الدولة الحاجزة بأن
توفر مأوى في ظروا مالئمة مماثلة لما يوفر لقوات الدولة الحاجزة المقيمة في المنطقة ذاتها سررواء من حيث مسرراحتها
الكلية والحد األدنى لكمية الهواء التي تتخللها هو من حيث المرافق العامة والفراش ،بما في ذل األغطية.
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ويجب هن تكون األماكن المخصررصررة لالسررتعمال الفردي هو الجماعي ألسرررى الحرب محمية تماما من الرطوبة ،ومدفأة
ومضرررررراءة بقدر كاا ،وعلى األخص في الفترة بين الغسررررررق وإطفاء اإلضرررررراءة .وتتخذ جميع االحتياجات لمنع هخطار
الحريق .وفي جميع المعسررررركرات التي تقيم فيها هسررررريرات حرب مع هسررررررى في الوقت نفسررررره ،تخصرررررص لهن مهاجع
منفصلة .
وان توفر جرايات طعا هسرررراسررررية يومية كافية من حيث كميتها ونوعيتها وتنوعها لتكفل المحاف ة على يررررحة هسرررررى
الحرب في حالة جيدة وال تعرضررررررهم لنق

الوزن هو اضررررررطرابات العوز الغذائي .ويراعي كذل الن ا الغذائي الذي

اعتاد عليه األسرى .وتزود هسرى الحرب بكميات كافية من مياه الشرب وبكميات كافية من المالب  ،والمالب

الداخلية

واألحذية ،المالئمة لمناخ المنطقة التي يحتجز فيها األسررررررى ،وقد وضةةةةةحع القاعد ()00،19،16،11،11،13،10
من القواعد النموذجية للتاامل مع السةجناك لاا  1919تل الشروط التي تقع على الدولة الحاجزة فيما يتعلق بالمأوى
و الطعا والمالب

والمياه .حيث هن سررربب تدهور االوضررراع الصرررحية لألسررررى يعود للمأوى والغذاء والمالب

ونقص

المياه الى جانب االهمال الطبي.
شما ضةةمن االعالن الاالمي لحقوق االنسةةان لاا  1919الحق في الصررحة لكل انسرران فاألسررير هو انسرران له حقوق ال
تتجزه وال يمكن فقدانها بالتقاد  ،شما أشد الاهد الدولي للحقوق المدنية والسةةةةياسةةةةية لاا  1996في الماد ( )9،6هن
لكل فرد الحق في الحياة وهنه ال يجوز إخضرررراع هحد للتعذيب وال للمعاملة هو العقوبة القاسررررية هو الالإنسررررانية هو الحاطة
بالكرامة .وعلى وجه الخصوا ،ال يجوز إجراء هية تجربة طبية هو علمية على هحد دون رضاه الحر.
كما كفلت اتفاقية حقوق الطفل لاا  1992وخايررررة المادة  49الرعاية الصررررحية للطفل واالمهات قبل الوالدة ،وكذل
اتفاقية سريداو لعا  ، 9191اال هن ادارة مصرلحة السرجون االسررائيلية تنصلت من جميع هذه االلتزامات التي تقع عليها
تجاه االسرى واالسيرات ومنهم األطفال.
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المبحث الثاني :واقع األسرى الفلسطينيين داخل سجون االحتالل االسرائيلي
المطلب االول :نبذ تاريخية عن واقع االسرى الفلسطينيين داخل سجون االحتالل االسرائيلي
يتعرض الفلسررررررطينيون لالعتقال واالسررررررر من قالبل االحتالل االسرررررررائيلي منذ عا  9119حيث بلغ عددهم نحو مليون
فلسررطيني ،4وقد بلغ عدد األسرررى رهن االعتقال في سررجون االحتالل حتى النصررر االول من عا  4191نحو 9911
اسرير واسريرة  ،منهم  491طفال وطفلة 99 ،اسريرة 911 ،اسرير واسيرة رهن االعتقال االداري 991 ،هسير مري
 991هسررير حكم بالسررجن المؤيد 1 ،اسرررى من نواب المجل

،3

التشررريعي 91 ،هسررير قديم يرجع سررجن الى ما قبل اتفاقية

اوسررلو ،9ويمارس االحتالل االسرررائيلي عمليات اعتقال متفرقة بشرركل مسررتمر فبلغ عدد األسرررى من بداية عا 4191
حتى شهر يونيو/حزيران  4191حوالي ( )4991فلسطيني/ة من بينهم ( )991طفال ،و( )91من النساء.9

االسرى واالسيرات المعتقلين
النساء

االطفال
رهن االعتقال االداري
المرضى
المحكومين بالسجن المؤبد
نواب المجلس التشريعي
السجن ما قبل اتفاقية اوسلو

األسرى في سجون االحتالل االسرائيلي
تسرتخد دولة االحتالل اإلسرائيلي سياسة ممنهجة تجاه األسرى الفلسطينيين حيث يتعرضوا لالعتقال وفقا لمجموعة من
االوامر العسكرية او دون مذكرات توقير او مبررات وغالبا ال يتم توجيه اي تهمة محددة للمعتقلين والموقوفين
2

وك ا ااال ا ااة اعنب ا اااء والمعلوم ا ااا

الفلس ا ا ا ا ا ااطيني ا ااة وفا ااا

https://bit.ly/2YDIF2b
3

2111

اعس ا ا ا ا ا اارر والمعتقلون أرق ا ااام آواحا ا ا ا ا ا ا ا ااا ي ا ااا

حتى نه ا اااي ا ااة ذار2111

هي ة شاوون االسارر والمحررين  2111واقع اعسارر الفلساطينيين ووروفهم الحياتية الااعبة في ساجون االحتالل ائس ار يلي نهاية العام

 31 -2112أيار https://bit.ly/2YDRf5d 2111
9

هي ة شوون االسرر والمحررين  2111احاا يا

وارقام الافحة الر يسية للموقع https://bit.ly/2GqEa5k

9هي ة شا ااوون االسا اارر والمحررين  2111تقرير اا ااادر عن موس ا اسا ااا

حقوقية االحتالل اعتقل حوالي  2211فلسا ااطينيية في الناا ااف

اعول من https://bit.ly/2MAKCdn 2111
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ومن ثم يتعرضررروا لكل هشرررركال التعذيب ،1شالتاذيب الجسةةةةدم المباشةةةةر من خالل وحدات قمع مدربة ،وهدوات تعذيب
متعددة ومتطورة ،من ضررررب مبر  ،وشررربح هثناء التحقيق لفترات زمنية طويلة ،ووضرررع األسرررير داخل ثالجة ،وضررر
هواء بارد جدا ،ما يؤدي إلى تجمد األسرررير داخلها ،واسرررتخد كذل هسرررلوب تكبيل األيدي واألرجل ،وعصرررب األعين،
بواسطة هعقاب البنادق واأليدي ،والوقوا لساعات طويلة ،وإطالق النار والغاز واستخدا الكالب البوليسية .ال جانب
التاذيب النفسةةي ،فمنذ اللح ات األولى كان يطلب من األسررير قول كلمة يا يسرريديي ،وإجبارهم على العمل ،وبخايررة
في يررناعة شررباك التمويه للدبابات اإلسرررائيلية المقاتلة ،إلى جانب اسررتخدا األلفاظ النابية ،وسررياسررة التهديد واإلرهاب
النفسرري ،والتهديد باعتقال الزوجة هو األ  ،ومنع ممارسررة هي هنشررطة حتى إقامة الصررالة جهرا ،إضررافة إلى سرروء الطعا
وقلتره ،والحرمران من النو وقضرررررراء الحاجة حيث هنهم في كثير من االوقات يقضررررررون حاجاتهم في دلو (الجردل).كما
يعطى األسررير بطانية واحدة ال تسررتر برده في فصررل الشررتاء ،اضررافة الى اكت اظ الغرا بوجود عدد كبير من االسرررى
بغرفة واحد وكل هؤالء األسرى.
يمررارس االحتالل سرررررريرراسرررررررة العزل واالعتقررال اإلداري ،والحرمرران من الزيررارات والتعليم ،وفرض غرامررات مرراليررة
ويكانتينيةي ،والتفتيش اليومي للغرا ،ومصررررادرة ممتلكاتهم ،والحرمان من محاكمة عادلة ،كما يتبع سررررياسررررة اإلهمال
الطبي.9
ومنذ اعالن وزير األمن الداخلي اإلسررررررائيلي جلعاد اردان عن خطته في  4يناير /كانون الثاني  4191التي هدفت الى
التضررررررييق على المعتقلين بإلغاء االنفصررررررال بين معتقلي فتح وحماس ،وتقليص عدد الزيارات العائلية لهم للحد األدنى،
وإلغاء ممثلي المعتقلين داخل األقسرا  ،وقطع نصرر الودائع النقدية لألسررى ،وإقفال مقاير السجن (الكانتينا) ،وح ر
الطب داخل األجنحة ،وتقليل كمية المياه المسررموحة لهم ،1تواكبت االعتداءات واالقتحامات في السررجون ،حيث اقتحمت
قوات االحتالل بعد اعالن الخطة حتى حزيران /يونيو  4191سجن ريمون قسم ( 1)3وقسم (،91)9

1ابو هالل .فراس  2111معاناة االسااير الفلسااطيني في سااجون االحتالل االس ا ار يلي الطبعة االولى مركز الزيتونة للد ارسااا

واالسااتشااا ار

لبنان -بيرو .

9موساسااة الضامير لرعاية اعسااير وحقوق ائنساان  2119 -2119التقارير الساانوية لالنتهاكا

من العام  2119-2119تسااجيل الدلول

 3ابي أغسطس https://bit.ly/2HUfIdy 2111
2
1

موقع واال العبري  2111الحملة االنتلابية فقط https://bit.ly/2WpcZgX
هي ا ا ااة شا ا ا ا ا ا اوون االس ا ا ا ا ا اارر والمحررين

2111

قوا

القمع تقتحم قس ا ا ا ا ا اام  3في ريمون وحا ا ااالا ا ااة من التوتر تس ا ا ا ا ا ااود المعتقا ا اال

https://bit.ly/2MFp5jJ

11هي ة شوون اعسرر والمحررين  2111قوا

9

القمع تقتحم قسم  9بسجن ريمون وتشرع بنقل معتقلين https://bit.ly/2HJs9sT
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سرجن عوفر القسرم ( ،99)99وسجن النقب الصحراوي القسم ( ،94)43( )44( )21 ))9( )9وسجن عسقالن غرفة رقم
( ،93)9وقامت باالعتداء على األسررى ،وهييب حوالي  991هسير ما بين كسور ورياا مطاط ، 99وقامت بتركيب
هجهزة تشررويش وهجهزة تؤثر على بث الراديو والتلفزيون وخايررة سررجن ريمون وسررجن النقب الصررحراوي ما هدى إلى
انقطاعها ،99وقامت بتشغيل كاميرات مراقبة داخل السجون التي تتواجد فيها األسيرات كسجن هشارون .91
يتبع االحتالل اإلسرائيلي سياسة سن تشريعات عنصرية ضد األسرى الفلسطينيين .وكان هبرز هذه التشريعات ما يدر
خالل العاميين الماضررريين ،فقد وافقت اللجنة الوزارية لشرررؤون التشرررريع اإلسررررائيلية بتاري  49هكتوبر/تشررررين األول
 4191على مشررروع قانون تعديل هن مة سررلطة السررجون المقدمة من عضررو الكنيسررت هورن حازان ،وتقديمه للتصررويت
في الكنيسرت اإلسررائيلي ،وقد يرادق الكنيست بتاري  49من الشهر ذاته بالقراءة التمهيدية على مشروع القانون ،الذي
ينص على حرمان بع

األسررى من الزيارات ،99كما يرادق الكنيسرت اإلسرائيلي في  99فبراير/شباط  4191على

اقتطاع  914مليون شررريكل من العائدات الضرررريبية للسرررلطة الفلسرررطينية ،حيث زعمت الحكومة اإلسررررائيلية هنها تعادل
رواتب هسر الشهداء واألسرى الفلسطينيين .91

11تقرير ا ا ا ا ااادر عن موسا ا ا ا اس ا ا ا ااا

حقوقية  2111موسا ا ا ا اس ا ا ا ااا

اعس ا ا ا اارر االحتالل اعتقل  911فلس ا ا ا ااطينيين لالل ش ا ا ا ااباط 2111

https://bit.ly/2F9K34Q

12ش ا ا ا ا ا اابكاة قادس ائلباارياة  2111هجماة غير مس ا ا ا ا ا اابوقاة بس ا ا ا ا ا ااجن النقاب  ...الحركاة اعس ا ا ا ا ا اايرة ذاهبون لمواجهاة وقاد نرتقي ش ا ا ا ا ا ااهداء

https://bit.ly/2HpnAEv
هي ة شوون االسرر والمحررين  2111اقتحام اقسام  21 22 23في معتقل النقب https://bit.ly/2Yi2mBg
2111

هي ا ا ااة ش ا ا ا ا ا ااوون االس ا ا ا ا ا اارر والمحررين

قوا

القمع تقتحم قس ا ا ا ا ا اام  1في النق ا ا ااب وح ا ا ااال ا ا ااة من التوتر تس ا ا ا ا ا ااود المعتق ا ا اال

https://bit.ly/2T452wt

 13هيا ا ا ااة ش ا ا ا ا ا ااوون اعس ا ا ا ا ا اارر والاماحارريان

2111

إدارة عس ا ا ا ا ا ااقالن تفرد عقوب ا ا ااا

بحق ع ا ا اادد من اعس ا ا ا ا ا اارر ب ا ا اادون أي مبرر

https://bit.ly/2Hz4RFX

19تقرير اا ا ا ا ااادر عن موس ا ا ا ا اسا ا ا ا ااا

حقوقية

2111

موس ا ا ا ا اسا ا ا ا ااا

اعسا ا ا ا اارر االحتالل اعتقل  911فلسا ا ا ا ااطينيين لالل شا ا ا ا ااباط 2111

https://bit.ly/2F9K34Q

19ش ا ا ا ا ا اابكاة قادس ائلباارياة

2111

هجماة غير مس ا ا ا ا ا اابوقاة بس ا ا ا ا ا ااجن النقاب  ...الحركاة اعس ا ا ا ا ا اايرة ذاهبون لمواجهاة وقاد نرتقي ش ا ا ا ا ا ااهداء

bit.ly/2TVEznN

 11وك ا ا ااال ا ا ااة وطان لانناب ا ا اااء

2111

إدارة س ا ا ا ا ا ااجن هشا ا ا ا ا ا ا ا ا ااارون تفرد عقوب ا ا ااا

على اعس ا ا ا ا ا ااي ار

المتن ا ا اااعهن عن اللرو للفورة

https://bit.ly/2ThrMb6

تمهيديا على قانون منع الزيا ار
19عرب  2111 92الكنيس ياادق
ً
12فلسطين اليوم “ 2111الكابين يقرر اقتطاع رواتب اعسرر من عا دا

عن أسرر حماس https://bit.ly/2Ck70BF
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المطلب الثاني :االوضاع الصحية لألسرى الفلسطينيين داخل السجون االسرائيلية
يعيش األسرررى الفلسررطينيون داخل السررجون اإلسرررائيلية هوضرراعا يررحية اسررتثنائية فهم يتعرضررون النتهاكات جسرردية
ونفسية بالتزامن مع سياسة االهمال الطبي التي تعد احدى هساليب االحتالل تجاههم ،لذل لقد بلغ عدد األسرى المرضى
في سررجون االحتالل اإلسرررائيلي حتى حزيران /يوليو  4191هكثر من ( )991هسرريرا من بينهم ( )391هسرريرا وهسرريرة
يعانون من همراض مزمنة منهم ( )31مصررابين بالسرررطان ،و ( )94مصررابون بالشررلل النصررفي ويسررتخدمون الكراسرري
المتحركة ،و ( )99حالة يعانون من بتر هحد األطراا ،و ( )31هسررريرا يعانون من همراض نفسرررية وعصررربية ،و ()49
يعانون من همراض القلب ،و( )44يعانون من همراض العيون ،و ( )99كلى و ( )19إيرررابة بالريررراا الحي)91( ،
ديسرررر  ،و ( )1كبد ،و ( )9سررررمع  ،و( )9معدة ،و( )1سرررركري ،وعدد كبير يعاني من هوجاع في األسررررنان وبحاجة إلى
عالج إال هنره الكثير من األسرررررررى ينت رون قرار الموافقرة على عالج هسررررررنرانهم ،وتمتد فترات انت ار القرار من 9-3
سرنوات متتالية ،وهبرزهم األسررى :عبد الكريم عوي  ،فراس هبو جزر ،عماد الرو  ،رياض العمور .هما هبرز األسرى
المرضررى الذين يعانون من همراض خطيرة ،سررامي هبو دياك ،معتصررم رداد ،منصررور موقده ،يسررري المصررري ،خالد
الشاويش ،ناه

براش ،وغيرهم الكثير ،بحيث بلغ عددهم ( )91هسيرا الذين تعرا

األقرع ،فواز بعارة ،محمد خمي

حاالتهم يبالصعبة جداي .91
350

87

5

9

18
6

5

15

22

27

30

17

12

30

المعتقلين المرضى في سجون االحتالل االسرائيلي

11

هي ة ش ااوون االسا اارر والمحررين  2111واقع اعسا اارر الفلسا ااطينيين ووروفهم الحياتية الاا ااعبة في س ا اجون االحتالل ائس ا ا ار يلي نهاية

العام  31 -2112أيار https://bit.ly/2YDRf5d 2111
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تتعمد ادارة مصرلحة السررجون االسررائيلية اتباع اسرراليب االهمال الطبي لصرحة األسرررى التي تتمثل بالحرمان والمماطلة
في تقديم العالج المناسرررررب او تقديمه منتهي الصرررررالحية ،والمماطلة في إجراء عملية جراحية طارئة ،حيث هنه غالبا ما
تمر هشرهر على معاناة األسرير حتى يتم عرضه على طبيب ،وهشهر حتى يتم الموافقة من قبل إدارة السجون على إجراء
الفحويرررات الالزمة لألسرررير ،وبالتالي على األسرررير هن ينت ر قرار اإلدارة إما بالموافقة هو الرف

 ،وهذا ما يؤدي إلى

تفاقم وتدهور وضرع األسرير الصحي .وكثيرا ما يقتصر العالج على وير حبة األكامول – التي تعتبر عالج لكثير من
األمراض -وذل بعد المعاناة الطويلة النت ار األسررير للموافقة على طلبه لتحويله لعيادات السررجن ،وإلجراء فحويررات
الزمة له
اضرافة الى عد وجود هطباء اختصراييين داخل السجن ،كأطباء العيون واألنر واألذن والحنجرة وهخصائيين همراض
نسرررائية ،كما تفتقر عيادات السرررجون إلى وجود هطباء مناوبين ليال لعالج الحاالت الطارئة هو وجود مشررررفين ومعالجين
نفسريين حيث يوجد العديد من الحاالت النفسرية ،والتي تسرتلز إشرافا طبيا خايا ،41حيث يتم عالج االسير الذي يعاني
من اضرررطرابات نفسرررية بإعطائه هدوية منومة كعالج ،مما تسررربب له مضررراعفات بالجهاز الهضرررمي والنسررريان ،الكسرررل
المفرط ،حيث يشكل األسرى ذوي األمراض النفسية الصعبة حوالي ( )49هسيرا داخل السجون.
تفتقر ايضررا لوجود األجهزة الطبية الخايررة بذوي االحتياجات الخايررة فال يتوفر لهم هجهزة ومعدات طبية ،كاألطراا
الصررناعية لألسرررى المبتورة هطرافهم ،سررماعات طبية للمسرراعدة على تحسررين السررمع األسررير الذين يعانون من ضررعر
بالسمع وغيرها من المعدات الطبية.
تعد مسررتشررفى الرملة من المشررافي التي يتعال بها األسرررى والتي تفتقر لكثير من المعدات والتجهيزات الطبية التي يجب
توفرها داخل المسررتشررفيات كحد هدنى ،ذل إلى جانب كون مسرراحات احتجاز األسرررى المرضررى ضرريقة جدا ومحدودة،
هسررة األسررى غير مجهزة لتلبية احتياجات األسرير الصحية خاية كون بع

األسرى مقعدين ويعانون من اإليابات

وبحاجة لعناية خايرة ،فجزء كبير من األسرى في المستشفى ينامون على سرير من طابقين األمر الذي يضطر البع
من المرضررررى للتسررررلق على السرررررير العلوي مع ما في ذل من خطورة ويررررعوبة على المري

فيضررررطر للنو على

األرض .كما هن الطعا الذي يقد لهم في مسررتشررفى الرملة كميته قليلة ويجهز بطريقة سرريعة ونوعيات ال تلبي احتياجات
المرضى ،وقد بلغ عدد األسرى المقيمين بشكل دائم داخل عيادة الرملة الموحشة والباردة ( )1هسرى دائمين.49
كما هن ال روا البيعية التي تحيط باألسرررى داخل السررجون تؤثر على يررحتهم وتسرربب لهم امراض كعد تقديم وجبات
غذائية يحية مناسبة لألسرى ،تتماشى مع األمراض المزمنة التي يعانون منها ،كأمراض السكري ،والضغط ،والقلب،

21
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والكلى ،وغيرها ،وعد وجود غرا هو عنابر عزل للمرضرى المصرابين بأمراض معدية ،كالتهابات األمعاء الفيروسرية
الحادة والمعدية ،والجرب ما يهدد بانتشرررررار المرض بسررررررعة بين يرررررفوا األسررررررى ن را لالزدحا الشرررررديد داخل
المعتقالت وقلة التهوية والرطوبة الشررررديدة والنقص الشررررديد في مواد التن ير العامة والمبيدات الحشرررررية .وكذل عد
وجود غرا خاية لألسرى ذوي األمراض النفسية الحادة ما يشكل تهديدا لحياة زمالئهم.44
تمارس ادارة مصرلحة السرجون سرياسرات مهينة لألسرى المرضى ،فعند نقلهم إلى المستشفيات ينقلون وهم مكبلو األيدي
واألرجل ،في سرريارات شررحن عديمة التهوية ،بدال من نقلهم في سرريارات إسررعاا مجهزة ومريحة ،كما تجبر األسرريرات
الحوامررل على الوالدة ،وهن مقيرردات األيرردي ،دون االكتراث بمعررانرراتهن سال المخرراض والوالدة ،اضرررررررافررة الى وجود
إجراءات همنية معقدة حتى ويرول الطبيب هو الممرض هو المضرمد ،في ظروا السرجن العادية يمكن لألسير هن يسجل
مقابلة الطبيب إذا شعر بالمرض ،ولكن لي

كل المرضى يستطيعون الخروج للطبيب حينما يشعرون بالحاجة لذل ألن

العدد الذي يمكن هن يخرج من كل قسررم محدود ،ومن ثم يتم تأجيل زيارة البع

هسرربوعا كامال وال يتم الخروج بصررورة

اسررررتثنائية إال نادرا ،43ويسررررتخد تجاه األسرررررى بما فيهم المرضررررى اسرررراليب العنر واالعتداء بالغاز لقمعهم ما يفاقم
خطورة حالتهم الصحية.49
إن سياسة اإلهمال الطبي الممنهجة بحق األسرى المرضى هدت إلى وفاة ( )11هسيرا داخل السجون ،خمسة منهم توفوا
خالل العا  ، 4193وهم هشرررررررا هبو ذريع ،عرافات جرادات ،ميسرررررررة هبو حمدية ،حسررررررن ترابي ،رائد عبد السررررررال
الجعبري .وتوفي في العا  4199األسررير جهاد الطويل وتبعه في العا  4199األسررير فادي الدربي ،وفي العا 4191
توفي  3هسرررى ،وهم :ياسررر حمدوني ،هسررعد الولي ،نعيم الشرروامرة .و 3شررهداء من الحركة األسرريرة في العا ،4199
وهم :رائد الصررالحي ،محمد عامر الجالد ،الطفلة فاطمة طقاطقة هما في العا  9 ،4191هسرررى توفوا ألسررباب مختلفة،
منهم :محمد عنبر ،حسين عطاهلل ،ومحمد مرشود ومحمد الريماوي وياسين السراديح 49.وفي  4191وفاة االسير فارس
فارس بارود ،41واالسير نصار طقاقطة ،49واألسير بسا السايح،41
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23مركز الميزان لحقوق االنسان ،2002 ،صرخات من وراء القضبان ،الطبعة االولى ،الرسالة للنشر واالعالم ،فلسطين -ام الفحم.
 29وكالة االنباء والمعلوما الفلسطينية وفا  2111اعوضاع الاحية لنسرر في سجون االحتالل ائس ار يلي مادر سابق
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وكالة الاحافة الفلسطينية افا  2111استشهاد اعسير فارس بارود بسجون االحتالل https://bit.ly/2T69ICd
وكالة وطن لننباء  2111هي ة اعسا اارر نتا ر تش ا اريا جثمان الشا ااهيد طقاطقة توكد أن سا اابب االسا ااتشا ااهاد التهاب ر وي جراء ائهمال

الطبي https://bit.ly/339CQx7
 28مؤسسة الضمير لحقوق االنسان" ،بسام السايح" األسير الثالث الذي يستشهد في سجون االحتالل خالل عام  2 ،2002ايلول /سبتمبر
https://bit.ly/2kqGpxr ،2002
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ومن االسررى من توفي بعد االفراج عنهم كاألسرير وليد شرعث الذي همضى ثمانية عشر عاما وتوفي بعد ستة هشهر من
اإلفراج عنه وسيطان الولي الذي همضى  43عاما وتوفي بعد هقل من ثالث سنوات من االفراج عنه ،وغيرهم العشرات.
هي هن المعاناة الصحية ال تقتصر في داخل السجن فقط ،وانما تتوايل آثارها وتبقى المعاناة الصحية باقية ومستمرة بعد
خروج األسير من سجنه.41
المبحث الثالث :المسؤولية الدولية تجاه انتهاك الحقوق الصحية األسرى الفلسطينيين
المطلب االول :مسؤولية دولة االحتالل االسرائيلي نتيجة انتهاك حقوق االسرى الصحية
تعد المسؤولية الدولية بمثابة الجزاء القانوني الذي يرتبه القانون الدولي عند عد احترا هحد هشخاا القانون اللتزاماته
الدولية وعرفت اتفاقية الهاي لعا  9119الخايرررررة بأعراا الحرب البرية المسرررررؤولية الدولية في المادة ( )3بأن على
الطرا المتحارب الذي يخل بأحكا الالئحة المذكورة ملزما بالتعوي

إذا دعت الحاجة ،كما يكون مسرررررعوال عن جميع

األعمال التي يرتكبها هشخاا ينتمون إلى قواته المسلحة.
وقرد هلزمرت اتفراقيرة جنير الرابعرة لعا  9191في مادتها رقم ( )991دول العالم الموقعة عليها بما فيها دولة االحتالل
االسرررررائيلي على اتخاذ إجراء تشررررريعي يلز بفرض عقوبات جزائية فعالة على األشررررخاا الذين يقترفون هو يأمرون
باقتراا احدى المخالفات الجسرررريمة لالتفاقية من خالل مالحقة المجرمين المتهمين باقتراا المخالفات الجسرررريمة هو من
يرررررردرت عنهم هوامر براقترافها وتقديمهم للمحاكمة هيا كانت جنسرررررريتهم ،مع إلزا كافة األطراا الموقعة على االتفاقية
بوقر جميع األفعال التي تتعارض وهحكا االتفاقية.
وقرد بينرت المرادة ( )999من نف

االتفراقيرة األفعرال والمخالفات الجسرررررريمة التي يجب مالحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة

الدولية ومنها القتل العمد والتعذيب والمعاملة القاسررية والالإنسررانية وإجراء التجارب الطبية واإلضرررار بالسررالمة البدنية
والنفي والنقل الغير مشروع وحرمان األسير من حقه في هن يحاكم هما محكمة عادلة وبصورة قانونية.
ووفقا لميثاق روما الن ا االسرررراسرررري للمحكمة الجنائية الدولية فان االنتهاكات تجاه االسرررررى تشرررركل جريمة حرب وفقا
للمادة  1من ن امها االسررراسررري ووفقا للمادة  41هناك مسرررؤولية قادة ورءسررراء فالرئي

او القائد العسررركري او من يقو

بأعمال القائد العسررركري في دولة االحتالل االسررررائيلي مسرررعول مسرررعولية جنائية عن الجرائم التي تدخل في اختصررراا
المحكمة والمرتكبة من جانب قوات تخضررع إلمرته وسرريطرته الفعليتين ،هو تخضررع لسررلطته وسرريطرته الفعليتين ،حسررب
الحالة.
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ومن هنا تكمن المسررعولية الدولية اتجاه األسرررى الفلسررطينيين من الناحية القانونية في إيرردار تشررريعات بموجب االتفاقية
الدولية وفرض عقوبات على دولة االحتالل ومالحقة المجرمين الذين ينتهكون حقوق األسرررررى التي وردت في االتفاقية
الدولية وفضح االنتهاكات والجرائم التي تمارس بحقهم.
المطلب الثاني :دور دولة فلسطين والمجتمع الدولي تجاه قضية

االسرى32

نالك دور يقع عل دولة فلسةطين والمجتمع الدولي تجاه قضةية االسرى خاصة باد أن حصلع عل عضو مراقب في
االمم المتحد عا  0210وباد توقيها عل نظا روما النظا االسةةةةاسةةةةي للمحكمة الجنائية الدولية عا  0211وذلك
بالتالي:
 oاالمين الاا  :تسرتطيع دولة فلسرطين بعد حصرولها على يرفة عضو مراقب بتاري  41تشرين الثاني/نوفمبر ،4194
اللجوء إلى مجل

األمن ،وطلب تشكيل هيعة مهمتها ريد وتوثيق ممارسات االحتالل اإلسرائيلي اتجاه األسرى.

39

 oالجماية الاامة لألمم المتحد  :دعوة الجمعية العامة لالنعقاد من هجل الن ر في ملر األسرررى الفلسررطينيين ،وإي ردار
قرارات ،وإن لم تكن ملزمة إال هنه يمكن االسترشاد بها ،وهن يكون لها األثر الدولي اإليجابي اتجاه قضية األسرى.
 oمجلس حقوق اإلنسةان :الطلب من المجل

تشركيل لجنة تحقيق دولية تكون مهمتها التحقيق في االنتهاكات اإلسرائيلية

لألسررى داخل السرجون ،من خالل عمليات الريرد والتوثيق وجمع المعلومات المكتوبة والمصرورة وشهادة األسرى،
ورفع تقرير للمجل  ،وهن يقره من قبرل هغلبيرة الردول األعضرررررراء ،ورفعره إلى الجمعيرة العرامرة ،وبرالترالي إحرالتره إلى
المحكمة الجنائية الدولية ،ودعوة المدعي العا ألخذ التقرير بجدية.
 oالةدول األعضةةةةةةاك في اتفةاقيةات جنيا للاا  :1919للدول األعضرررررراء دور منذ توقيعها على اتفاقيات جنير ،فيمكن
التوايل معها لدعم ملر األسرى ،وللضغط على دولة االحتالل لوقر انتهاكاتها المخالفة للقانون الدولي اإلنساني.
 oالمحكمة الجنائية الدولية :بعد توقيع دولة فلسطين على الن ا األساسي للمحكمة الجنائية الدولية العا  ،4199هيبح
بإمكانها التوجه إلى المحكمة في حال ارتكاب جريمة تدخل ضررمن الجرائم المحددة في ميثاق المحكمة ،بناء على نص
المادة  99من ميثاق روما ،التي نصررررت على هنه ييجوز لدولة طرا هن تحيل إلى المدعي العا هي حالة يبدو فيها هن
جريمة هو هكثر من الجرائم الداخلة في اختصاا المحكمة قد ارتكبت ،وهن تطلب إلى المدعي العا التحقيق في الحالة
بغرض البت فيما إذا كان يتعين توجيه االتها لشرررررخص معين هو هكثر بارتكاب تل الجرائمي ،فأما السرررررلطة الوطنية
الفلسطينية طرق عدة بإحالة كافة الملفات المتعلقة باألسرى إلى المحكمة الجنائية ،وعلى مؤسسات المجتمع المدني هن
تقد تقاريرها المختصة بالموضوع هيضا ،ودعوة المدعي العا لفتح تحقيق مبدئي لضمان المحاسبة ومنع اإلفالت من
العقاب.
31المركز الفلس ا ا ااطيني عبحاس الس ا ا ااياس ا ا ااا

والد ارس ا ا ااا

االس ا ا ااتراتيجية مس ا ا ااا ار

2111

ورقة س ا ا ااياس ا ا ااا

نحو دعم ا ا ا اامود االس ا ا اارر

https://bit.ly/2Xz167P

31

قناة الجزيرة  2112فلسطين دولة مراقب باعمم المتحدة https://bit.ly/2SLozV2
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خاتمة
ان اوضراع االسررى واالسريرات داخل سرجون االحتالل االسررائيلي تزداد سوءا فسوء ،وخاية بعد اعالن خطة اردان
االمر الذي رتب دخول عدد من االسرررررى المسررررتشررررفيات ووفاة عدد منهم وهو همر مخالر لالتفاقيات والمواثيق الدولية
التي كفلت الرعاية الطبية والحق في العالج لألسرررررى ،فيجب على دولة فلسررررطين ممثلة بالسررررلطة الوطنية الفلسررررطينية
ومؤسساتها التوجه الى المجتمع الدولي كاألمم المتحدة وهجهزتها والمحكمة الجنائية الدولية ،وبخاية بعد حصولها على
يررررفة عضررررو مراقب في األمم المتحدة ،وتوقيعها على ن ا المحكمة الجنائية الدولية عا  4199وذل لتدويل قضررررية
االسرررى الفلسررطينيين ،وإحالة الملفات إلى المحكمة الجنائية الدولية ،وضررمان محاسرربة قادة دولة االحتالل اإلسرررائيلي،
ومنع إفالتهم من العقاب ،وضررررمان حقوق األسرررررى داخل السررررجون إلى حين خروجهم .كما يجب عليها االنضررررما إلى
المن مات ،وتوقيع اتفاقيات تخد مصالح األسرى والمعتقلين.
هذا من جانب السرلطة الوطنية اما الفصائل الفلسطينية ويناع القرار الفلسطيني فعليهم بخوض إستراتيجية وطنية لدعم
قضية االسرى والعمل على انهاء االنقسا واستعادة الوحدة واالتفاق على مشروع وطني جامع لكل البيت الفلسطيني.
وعلى المسررتوى المحلي المؤسررسرراتي فيحب على المؤسررسررات المعنية بحقوق االنسرران واالسرررى تقديم تقاريرها وملفاتها
المتعلقة بقضية األسرى إلى المؤسسات واألجسا الدولية ،فعليها هن تكون عامال فاعال في هذا األمر .كما البد من تفعيل
دور السرفارات والجاليات الفلسطينية في الخارج ،بما يضمن تفعيل توضيح معاناة األسرى داخل سجون االحتالل للعالم
وكسررب الراي العالمي .فالبد من بذل كافة الجهود محليا ودوليا لدعم قضررية االسرررى واالسرريرات الفلسررطينيين وضررمان
تخفير معاناتهم والعمل على االفراج عنهم.

النتائج
 .9بلغ عدد األسررى رهن االعتقال في سجون االحتالل حتى النصر االول من عا  4191نحو  9911هسير وهسيرة
منهم  491طفال وطفلة 99 ،هسريرة 911 ،اسرير واسريرة رهن االعتقال االداري 991 ،اسرير مري
حكم بالسجن المؤيد 1 ،هسرى من نواب المجل

 991 ،هسير

التشريعي 91 ،هسير قديم يرجع سجن الى ما قبل اتفاقية اوسلو.

 .4يمارس االحتالل االسررررائيلي عمليات اعتقال متفرقة بشررركل مسرررتمر فبلغ عدد المعتقلين من بداية عا  4191حتى
شهر يونيو/حزيران  4191حوالي ( )4991فلسطيني/ة من بينهم ( )991طفال ،و( )91من النساء
 .3يسررتخد االحتالل اإلسرررائيلي سررياسررة ممنهجة تجاه األسرررى الفلسررطينيين من اسرراليب تعذيب جسرردية ونفسررية وسررن
تشريعات عنصرية وسياسة االهمال الطبي
 .9ان ما تمارسررره قوات االحتالل اإلسررررائيلي تجاه االسررررى الفلسرررطينيين وخايرررة المرضرررى يشررركل انتهاك للقوانين
واالتفاقيات الدولية التي كفلت جميع الحقوق لألسررررررى ومنها الصرررررحية خايرررررة اتفاقية جنير الثالثة والرابعة لعا
 ، 9191واالعالن العالمي لحقوق االنسررران لعا  9191والعهد الدولي للحقوق المدنية والسرررياسرررة لعا ، 9191
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واتفاقية حقوق الطفل لعا  9111واتفاقية القضررررراء على كافة اشررررركال التمييز ضرررررد المرهة سررررريداو لعا ، 9191
والقواعد النموذجية للتعامل مع السجناء لعا 9199
 .9تقع مسررؤولية قانونية (مسررؤولية قادة ،مسررؤولية فردية) على قادة االحتالل االسرررائيلي نتيجة االنتهاكات التي قاموا
بها تجاه االسرى واالسيرات الفلسطينيين بصفتهم الرسمية والشخصية.
 .1تقع مسررؤولية على دولة فلسررطين والمجتمع الدولي تجاه قضررية االسرررى واالسرريرات الفلسررطينيين باعتبار ان دولة
فلسرطين قد انضرمت لمجموعة من االتفاقيات الدولية وخاية ن ا المحكمة الجنائية الدولية عا  4199والتفاقيات
جنير االربعة لعا .9191

التوصيات
 .9السعي نحو تفعيل ملر االسرى باعتباره جريمة حرب هما القضاء الدولي هو الوطني والبد هن يتم في إطار تعزيز
رءية اسرتراتيجية فلسرطينية جديدة نحو قضرية معاناة االسررى الفلسرطينيين ،واالستفادة من تجارب اسخرين وبشكل
خاا من مات حقوق اإلنسان الفلسطينية والعربية.
 .4تفعيل دور المن مات األهلية والحقوقية الفلسررطينية والعربية بما يضررمن الويررول إلى تفعيل ملر المسررائلة الجنائية
بحق قادة دولة االحتالل الذين يتحملون مسررؤولية تعذيب االسرررى واالسرريرات الفلسررطينيين والعرب داخل سررجون
االحتالل االسرائيلي
 .3تفعيل دور السرررفارات الفلسررررطينية حول العالم ،من هجل تعزيز تحركاتها الدبلوماسرررية لالنتصررررار لحقوق األسرررررى
الفلسرطينيين والعرب داحل سرجون االحتالل االسررائيلي ،على هن يكون ذل في إطار استراتيجية واضحة المعالم،
ولي

بشكل موسمي فقط.

 .9قيا السررلطة الوطنية الفلسررطينية بإحالة ملر االسرررى المحكمة الجنائية الدولية وفقا للمادة  99من الن ا االسرراسرري
للمحكمة (ميثاق روما)
 .9اللجوء إلى مجل

األمن للمطالبة بفرض عقوبات دبلوماسية وسياسية واقتصادية ضد دولة االحتالل االسرائيلي

 .1الطلرب من مجل

حقوق االنسرررررران تشرررررركيرل لجنة تحقيق دولية تكون مهمتها التحقيق في االنتهاكات اإلسرررررررائيلية

لأل سرررررى داخل السررررجون ،من خالل عمليات الريررررد والتوثيق وجمع المعلومات المكتوبة والمصررررورة وشررررهادة
األسرررررررى ،ورفع تقرير للمجل  ،وهن يقره من قبل هغلبية الدول األعضرررررراء ،ورفعه إلى الجمعية العامة ،وبالتالي
إحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية ،ودعوة المدعي العا ألخذ التقرير بجدية.
 .9دعوة الجمعية العامة لالنعقاد من هجل الن ر في ملر األسرى واالسيرات الفلسطينيين والعرب ،وإيدار قرارات،
وإن لم تكن ملزمة إال هنه يمكن االسترشاد بها ،وهن يكون لها األثر الدولي اإليجابي اتجاه قضية األسرى.
 .1تفعيل دور االطراا السرامية في اتفاقيات جنير للعا  9191ع اسراس المسؤولية التي تقع على عاتقها منذ توقيعها
على اتفاقيات جنير ،فيمكن التوايررررررل معها لدعم ملر األسرررررررى ،وللضررررررغط على االحتالل االسرررررررائيلي لوقر
انتهاكاتها المخالفة للقانون الدولي اإلنساني.
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