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 �� يوم األس�� الفلسطي�ي

 األس��اتو  ا�جتمع املد�ي يطالب باإلفراج الفوري عن األسرى 

ائيلية  الفلسطينيات/الفلسطيني�ن املعتقالت/واملعتقل�ن  �� ال�جون اإلسر

 2020نيسان   17

 بيان مش��ك 

 ات/ الفلسطينيون   ات/واملعتقلون   األس��اتو   األسرى فيھ  يواجھ  �� الوقت الذي  ،  هذا العام  يوم األس�� الفلسطي�يتحل ذكرى  

�ح�ومات   و�ينما هناك دعواتعتقال اإلســرائيلية.  ) �� ال�ــجون ومراكز اال 19-ا بانتشــار ف��وس �ورونا (�وفيدا إضــافيً ��ديًد 

 األسرى خطوات إلطالق سراح    ةأيات االحتالل اإلسرائيلية  سلط  لم تتخذ  ،ات/�نلاملعتقو طالق سراح ال�جناء  إل   العالم  حول 

 بل ع�� العكس،�� ال�ـــجون.   19-نع تف�ـــ�ي �وفيدمل  ،�شـــ�ل مناســـب  وقاي��مأو   ،ات/الفلســـطيني�ن  ات/واملعتقل�ن  األســـ��اتو 

�اكها واســـــــع وان�  ا�جما��  التعســـــــفياالعتقال  عمليات �  اإلســـــــرائيليةاالحتالل  ســـــــلطات   اســـــــتمرتفبالرغم من انتشـــــــار الو�اء، 

 األســرى تدعو منظماتنا إ�� اتخاذ إجراءات عاجلة لضــمان إطالق ســراح  وعليھ،   .ات/ن�ج �حقوق الفلســطيني�نماالنتشــار وامل

و�اء    �� ظل انتشــــــــــاريمكن بلوغھ   من الرعاية ال�ــــــــــحية  أع�� مســــــــــتوى توف�� و   ،ات/الفلســــــــــطيني�ن  ات/واملعتقل�ن  األســــــــــ��اتو 

ر واملصــــاب�نمن الالعديد   بي��م  ، ال ســــيما أن19-�وفيد  ات/ املعتقل�نباإلضــــافة إ��   ،عرضــــة ل�خطرو بأمراض مزمنة  ات  /ُقصــــَّ

 للقانون الدو��. اإلداري مخالًفا ن/اعتقالهموالذي �عت�� ا إدار�ً 

  5,000حالًيا    اإلســـــــــرائيليةال�ـــــــــجون  قبع �� وحقوق اإل�ســـــــــان، ي  األســـــــــ�� لرعايةالضـــــــــم��    مؤســـــــــســـــــــةحســـــــــب  و 
ً
 وأســـــــــ��ة  أســـــــــ��ا

 إدارً�ا و 432، بي��م  ات/�نفلســـــــــطيني
ً

.   183معتقال
ً

   ات/فلســـــــــطيني�نال  من  اعددً   تحتجز ســـــــــلطات االحتاللو طفال
ً
جل أل   إدار�ا

ا�جلس التشــــــــــــري�� بعن حقوق اإل�ســــــــــــان وأعضــــــــــــاء    ات/مدافع�نو   ات/�ــــــــــــحفي�نبي��م  ون ��مة أو محاكمة،  غ�� مســــــــــــ�ى د

 الفلسطي�ي.

 ��ك األ  اعتبارهمب ،نحاء العالمن حر���م �� جميع أاأل�ــــــــــــخاص ا�حروم�ن مخطًرا  إضــــــــــــافًيا ع��  19  -يمثل و�اء �وفيدو�ينما  

 ات/ واملعتقل�ن  واألســـــ��ات لألســـــرى يتضـــــاعف هذا ا�خطر بالنســـــبة    مقارنة �عامة الســـــ�ان،الو�اء بي��م    عرضـــــة �خطر تف�ـــــ�ي

، بما �� ذلك التعذيب وســــوء املعاملة، ممن�جةممارســــات   و ظروف احتجاز قاســــية  من�عانون حيث أ��م    .ات/الفلســــطيني�ن

، وســــــــــوء ومواد التعقيم  ال�ــــــــــحية  ســــــــــتلزماتوصــــــــــعو�ة الوصــــــــــول إ�� امل ،، ونقص ال��و�ةاكتظاظ الزناز�نو ،  الط�ياإلهمال  و 

 ،ال�ــــــــجون اإلســــــــرائيلية  الصــــــــعبة  فهذه الظرو  تجعلالز�ارات العائلية.   من�� حاالت �عض األســــــــرى حرمان ك�� و  التغذية،

ال   نالذي و أمراض مزمنة  بواملصــــــــاب�ن  حالًيا    ات/عتقل�ناملمئات  خاصــــــــة وأن هناك   ،19-�وفيدنتشــــــــار  خط��ة ال و خصــــــــبة بيئة  

��    ات/اعتقال الفلســـــــــــــطيني�نبســـــــــــــتمر االحتالل  �  ،و�الرغم من انتشـــــــــــــار الو�اء  .يتلقون عالًجا ويعانون من إهمال ط�ي ممن�ج

حزمة من االن��ا�ات الواســـــعة ، باإلضـــــافة إ�� ، ووضـــــعهم ع�� الفور �� ا�حجر الصـــــ��بما ف��ا شـــــر�� القدس  الضـــــفة الغر�ية

 .ات/لفلسطيني�ن�حقوق ا واملستمرة 

http://www.alhaq.org/advocacy/16692.html
http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/prisons-and-health/news/news/2020/3/preventing-covid-19-outbreak-in-prisons-a-challenging-but-essential-task-for-authorities
http://www.alhaq.org/advocacy/16674.html
http://www.alhaq.org/advocacy/16674.html
http://www.alhaq.org/advocacy/16676.html
http://www.alhaq.org/advocacy/16676.html
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إجراء �  ،واألســــــــ��ات لألســــــــرى الز�ارات العائلية والقانونية   �افة، أوقفت مصــــــــ�حة ال�ــــــــجون اإلســــــــرائيلية  2020  آذار مطلع�� 

إجراءات ا�حاكمة �� ا�حاكم العســـــــــــكر�ة  ســـــــــــلطات االحتالل االســـــــــــرائي�� �افة  أرجأتو كما   .19-�وفيد  من انتشـــــــــــار  اح��ازي 

يز�د . األمر الذي  للمحاكمة  الذين يقبعون �� مراكز االحتجاز والتحقيق  ات/الفلســــــطيني�ن  ات/عتقل�نامل  وتوقفت عن تقديم

ل�ـــــــــخ�ـــــــــ�ي و�� محاكمة عادلة وســـــــــريعة. عالوة ع�� ذلك، �� ا�حر�ة واألمن اات  /ان��اك إســـــــــرائيل �حقوق الفلســـــــــطيني�ن  من

، والســــماح ومحام��م  ممثل��م القانوني�نبمن االجتماع    ات/الفلســــطيني�ن  ات/واملعتقل�ن  واألســــ��ات  األســــرى منعت إســــرائيل  

 ا فقط، بما يمنع الوقوف ع�� أوضاعهم ال�حية وأوضاع ال�جون �ش�ل دقيق. بتواصلهم تليفونيً 

 كنتيجةال�ــــــجون ع�� النحو املنصــــــوص عليھ   الهواتف األرضــــــية داخل  توف��رفض    ال�ــــــجون اإلســــــرائيلية  مصــــــ�حةتواصــــــل  

أســـــــــــرهم   وحرما��م من  ات/الفلســـــــــــطيني�ن  واألســـــــــــ��ات  األســـــــــــرى  عزلة  زاد منما  م ،حدث مفاوضـــــــــــات اإلضـــــــــــراب عن الطعامأل 

فقط �� �ــــــــــجن ألســــــــــ��ات واألطفال  ا  لعدد من  ، ســــــــــمحت مصــــــــــ�حة ال�ــــــــــجون وح�ى ال�حظةوممثل��م القانوني�ن أثناء الو�اء. 

 ولم تضـــــع   ،�ا اســـــتمرت بتأخ�� امل�املات الهاتفية ومواعيد اجراءهاك�، لبإجراء م�املات هاتفيةالدامون  
ً

ــًح   جدوال إلجراء   اوا�ـــ

�� �ـــــــــــجن الدامون   واألطفال  األســـــــــــ��اتلم ُ�ســـــــــــمح إال لعدد من  و   وأهال��م.واألســـــــــــ��ات  األســـــــــــرى  أدى إ�� إر�اك    اممامل�املات،  

 .19-باالتصال بأسرهم خالل جائحة �وفيد

وخ��اء ،  ومفوضــــية األمم املتحدة �حقوق اإل�ســــانعن منظمة ال�ــــحة العاملية،  والدعوات الصــــادرة  املبادئ التوج��ية  رغمو 

وضـــــاع ��  �� أماكن االعتقال، �ســـــتمر األ  19-�وفيدو�اء حول ا�حاجة إ�� منع انتشـــــار    األمم املتحدة �� مجال حقوق اإل�ســـــان

بأن مصــــــــ�حة ال�ــــــــجون اإلســــــــرائيلية فرضــــــــت قيوًدا جديدة ع�� واألســــــــ��ات    األســــــــرى أفاد  . و دهور بالتون اإلســــــــرائيلية  ال�ــــــــج

�� الوقت نفســھ، . ووالتعقيممســتلزمات النظافة  ع��    واألســ��ات  مما صــعب حصــول األســرى ال�ــجن    "�انتينا"املشــ��يات من  

�جراء و   واألســ��ات  اٍألســرى جمع  �شــ�ل روتي�ي و   واألقســام  واألســ��ات  ســرى األ تفتيش غرف  بضــباط مصــ�حة ال�ــجون  ســتمر  �

أفاد عدد من كما  .  أقنعة طبية وأواقية  قفازات    وأا�خطر   دون ارتداء ملال�سوذلك   خمس مرات �� اليوم،حصـــــــــاء  اإل عمليات  

  
ً
��  و. 19-�وفيدإلصـــابة بحراس ال�ـــجون اإلســـرائيلي�ن ل �عرضمن  خوفهم  عن تاألســـرى الفلســـطيني�ن �� �ـــجن عوفر مؤخرا

طالق ســــراحھ إ  قب، وذلك ع19-لســــابق، مصــــاب ب�وفيدالفلســــطي�ي ا  األســــ��أن نور الدين صــــرصــــور،    تب�ن، 2020  نيســــان 1

 .آذار 31آذار واطالق سراحھ ��  18، حيث تم اعتقالھ بتار�خ بيوم واحد اإلسرائي��عوفر من �جن 

وقت ، ميشــــــيل با�شــــــيليت، "يجب ع�� ا�ح�ومات، أك�� من أي  فوضــــــة الســــــامية �حقوق اإل�ســــــاناملقالت ، 2020  آذار 25�� 

ن وغ��هم من ا�حتجز�ن �اٍف، بما �� ذلك ال�ــــجناء الســــياســــيم�ــــ�ى، اإلفراج عن �ل �ــــخص محتجز بدون أســــاس قانو�ي �

مم املتحـدة أل ا�� التعـذيـب    نـاهضـــــــــــــةمل، دعـت ال�جنـة الفرعيـة  2020  آذار 30�� و�جرد �عب��هم عن انتقـادات أو آراء مخـالفـة."  

اد ا�حروم�ن من حر���م أثناء تف��ي الو�اء والنظر �� "تقليل عدد ال�جناء من خالل ا�ح�ومات إ�� اتخاذ تداب�� �حماية األفر 

ا، ومراجعــة جميع حــاالت ا كب��ً تنفيــذ مخططــات لإلفراج املبكر أو املؤقــت أو املشـــــــــــــروط عن ا�جرم�ن الــذين ال يمثلون خطرً 

، 2020 آذار 27�� و ".ا�حاالت األك�� خطورةاالحتجاز الســـــــابق للمحاكمة، [و] توســـــــيع اســـــــتخدام الكفالة ل�جميع باســـــــتثناء  

�انوا حســــــــب القانون العام اإلســــــــرائي��،    ""غ�� عنيف  ا�ــــــــجينً  400إطالق ســــــــراح نحو  قررت ســــــــلطات االحتالل اإلســــــــرائي��  

سلطات لم تتبع �حالة ال�حية والعمر. ومع ذلك، لمع اعتبارات    ،االن��اءقار�ت ف��ة عقو���م ع�� و   ت مخففةيقضون عقو�ا

 .ات/الفلسطيني�ن ات/اإلدار��ن ات/واملعتقل�ن واألس��ات األسرى  مع نفسها اطالق السراح سياسات  االحتالل اإلسرائيلية

https://www.middleeasteye.net/news/palestinian-prisoners-end-hunger-strike-after-israel-agrees-demands
https://www.middleeasteye.net/news/palestinian-prisoners-end-hunger-strike-after-israel-agrees-demands
https://www.middleeasteye.net/news/palestinian-prisoners-end-hunger-strike-after-israel-agrees-demands
http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/prisons-and-health/news/news/2020/3/preventing-covid-19-outbreak-in-prisons-a-challenging-but-essential-task-for-authorities
https://interagencystandingcommittee.org/other/iasc-interim-guidance-covid-19-focus-persons-deprived-their-liberty-developed-ohchr-and-who
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25745&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25725&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25725&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25756
https://www.jpost.com/breaking-news/israel-releases-230-prisoners-early-to-reduce-crowding-amid-covid-19-fears-622844
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 ات/ واملعتقل�ن  واألســـــــــــــ��ات  األســـــــــــــرى إلفراج الفوري عن إ�� ا �شـــــــــــــ�ـل عـاجـلو منظمـاتنـا  تـدعو�� يوم األســـــــــــــ�� الفلســـــــــــــطي�ي،  و

زمنة، املمراض  باأل   ات/املصــاب�ن�  ء،لإلصــابة بالو�اعرضــة    من هم أك��من ال�ــجون اإلســرائيلية، وخاصــة    ات/الفلســطيني�ن

�� ال�ـــــــــــــجون  19-�وفيــد و�ــاءب من اإلصـــــــــــــــابــة ن/وحمــاي��م ن/وضـــــــــــــمــان ســـــــــــــالم��م ن/ذلــك من أجــل ا�حفــاظ ع�� حقوقهمو 

 :تدعو منظماتنا، ات/الفلسطني�ن ات/واملعتقل�ن واألس��ات وح�ى إطالق سراح األسرى �� ضوء ما سبق،  رائيلية.اإلس

ائيلية )1  إ��: مص�حة ال�جون اإلسر

تواصـل الأرضـية �� جميع ال�ـجون ومراكز االعتقال اإلسـرائيلية، وضـمان اسـتمرار  هاتف  تركيب خطوط  −

القانوني�ن من خالل   ن/ممثل��مو   ن/�معائال�و   ات/الفلســــــــطيني�ن  ات/واملعتقل�ن  واألســــــــ��ات  األســــــــرى ب�ن  

 فيديو غ�� خاضعة للمراقبة؛م�املات م�املات هاتفية أو 

النظافة   الالزمة، ومســــــــــتلزمات  لرعاية الطبيةاع��    ات/واملعتقل�ن  واألســــــــــ��ات  األســــــــــرى حصــــــــــول    ضــــــــــمان −

  .ال�خصية واملعقمات

ا ب�و��ــــا دي، االنفراوالعزل ا�حبس  عقو�ــــة اســـــــــــــتخــــدام اإلعالن عن ضـــــــــــــمــــان إلغــــاء − املتعــــارف عل��ــــا دوليــــً

ال�ــجون ��  19-انتشــار �وفيدوقائي من  كتدب��    يتم اســتعمالهاال  ن  وأ، من أنواع التعذيب دممارســات �ع

 ومرافق االحتجاز؛

واألســ��ات   األســرى لضــمان حماية جميع    املتبعة �� ال�ــجون اإلســرائيلية  �شــر جميع ا�خطط والســياســات −

 .19-خالل جائحة �وفيد

علومـات املمواصـــــــــــــلـة ز�ـارات ال�ـــــــــــــجون ومراكز االعتقـال اإلســـــــــــــرائيليـة، وتقـديم  ال�جنـة الـدوليـة للصــــــــــــليـب األحمر:  )2

واإلشــراف ع�� والتأكد من توف�� الرعاية ،  واألســ��ات  األســرى  حول أوضــاع األســر وحالة  واألســ��ات  لعائالت األســرى 

ال�ـجون اإلسـرائيلية العتماد ودعوة مـص�حة  أثناء تف�ـ�ي الو�اء،   ات/واملعتقل�ن  واألسـ��ات ال�ـحية الالزمة لألسـرى 

 �� ال�جون اإلسرائيلية؛ 19-املبادئ التوج��ية الدولية ذات الصلة ملنع تف��ي �وفيد

مطالبة إســـــــــــرائيل، باعتبارها الســـــــــــلطة القائمة باالحتالل، الســــــــــامية �حقوق اإل�ســــــــــان:  املتحدة   األمممفوضــــــــــية   )3

بما يتما�ــــــ�ى مع املبادئ التوج��ية الصــــــادرة عن   ات/الفلســــــطيني�ن  ات/املعتقل�نو   واألســــــ��ات  األســــــرى باإلفراج عن  

منظمة ال�ـحة العاملية ومفوضـية حقوق اإل�سـان وخ��اء األمم املتحدة املعني�ن بحقوق اإل�سـان �شـأن منع تف�ـ�ي 

 ضوء دعوات إضافية موجهة إ�� دول محددة �� هذا الصدد؛هذا �� �� ال�جون، و  19-�وفيد

إ�� اتخاذ   ،، السـلطة القائمة باإلحتاللدعوة إسـرائيل  :�� األمم املتحدة�سـان  مجلس حقوق اإل��  الدول األعضـاء  )4

 واألســـــــــــــ��ات األســـــــــــــرى إجراءات عــاجلــة بمــا يتمــا�ـــــــــــــ�ى مع املبــادئ التوج��يــة املــذ�ورة أعاله، وال ســـــــــــــيمــا اإلفراج عن 

ال�ــــــحية خالل حالة الطوارئ �� أع�� مســــــتوى ممكن من الرعاية  ف، واالل��ام بتو ات/الفلســــــطيني�ن  ات/ملعتقل�نوا

 ال�حية العامة؛
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بالوفاء  ،، الســــــلطة القائمة باإلحتاللمطالبة إســــــرائيل:  الدبلوما�ـــــ�ي  الســـــلك  ذلك ��  بما  ألطراف،ا الثالثة  الدول  )5

 واألس��ات  األسرى بال��اما��ا بموجب القانون الدو�� �حقوق اإل�سان والقانون اإل�سا�ي الدو�� فيما يتعلق بمعاملة  

 .19-، ال سيما خالل �وفيدن/وضمان حماي��م ات/الفلسطيني�ن ات/واملعتقل�ن
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 املوقعة: املنظمات

• Palestinian Human Rights Organizations Council (PHROC), including:  
− ADDAMEER Prisoner Support and Human Rights Association  
− Al Mezan Center for Human Rights 
− Al-Haq – Law in the Service of Mankind 
− Aldameer Association for Human Rights 
− DCI – Defense for Children International - Palestine 
− Hurryyat – Center for Defense of Liberties and Civil Rights 
− Jerusalem Legal Aid and Human Rights Center (JLAC) 
− Muwatin Institute for Democracy and Human Rights - Observer Member 
− Palestinian Centre for Human Rights (PCHR) 
− Ramallah Center for Human Rights Studies (RCHRS) 
− The Independent Commission for Human Rights (Ombudsman Office) - 

Observer Member (ICHR) 
• Palestinian Non-Governmental Organizations Network (PNGO), including: 

− Arab Agronomists Association (AAA) 
− Early Childhood Resource Center (ECRC)  
− Land Research Center (LRC) 
− Palestinian General Union for Charitable Societies 
− The Palestinian Academic Society for the Study of International Affairs 

(PASSIA) 
− The Women’s Centre for Legal Aid and Counselling (WCLAC) 

• Adalah – The Legal Center for Arab Minority Rights in Israel 
• Civic Coalition for Palestinian Rights in Jerusalem (CCPRJ) 
• Palestinian Counseling Center (PCC)  
• The Palestine Institute for Public Diplomacy (PIPD) 
• Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS) 
• Habitat International Coalition – Housing and Land Rights Network (HIC-HLRN) 
• Abolitionist Law Center 
• Adalah Justice Project 
• Allard K. Lowenstein International Human Rights Clinic, Yale Law School 
• Arab Lawyers Association (UK) 
• Asociación Americana de Juristas (AAJ) 
• Association France Palestine Solidarité (AFPS) 
• Center for Constitutional Rights (CCR) 
• CIVICUS 
• CNCD-11.11.11 
• Cornell Law School International Human Rights Clinic: Litigation and Advocacy 
• Corporación Solidaridad Jurídica from Colombia 
• DefendDefenders (East and Horn of Africa Human Rights Defenders Project) 
• International Federation for Human Rights (FIDH) 
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• International Service For Human Rights (ISHR) 
• National Association of Democratic Lawyers (South Africa) 
• National Lawyers Guild International Committee (U.S.) 
• National Union of Peoples' Lawyers (Philippines) 
• Paz con Dignidad 
• Plateforme des ONG françaises pour la Palestine, including: 

− For a full list of members, see: https://plateforme-palestine.org/Les-membres 
• Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network 
• World Organisation Against Torture (OMCT) 

https://plateforme-palestine.org/Les-membres
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