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لجنة األمم املتحدة املعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لبيان 

تعرب فيه عن قلقها البالغ إزاء حمنة  ،حلقوقه غير القابلة للتصرف

 األسرى الفلسطينيين يف السجون اإلسرائيلية

 

١٦/٤/٢٠١٣٫ 0F

*
 ]مقتطفات[ 

 

أعربت جلنة األمم املتحدة املعنية بممارسة الشعب الفلسطيني حلقوقه غير القابلة 

للتصرف عن قلقها البالغ إزاء حمنة األسرى واملعتقلين الفلسطينيين يف سجون االحتالل 

 .اإلسرائيلي

[.......] 

م فلسطيني منذ بداية االحتالل يف عا ٧٥٠٬٠٠٠وذكر البيان أن إسرائيل اعتقلت أكثر من 

 ]شباط[ أسير فلسطيني يف السجون اإلسرائيلية بنهاية شهر فبراير ٤٧٠٠وأن هناك  ،١٩٦٧

 .مل يتم توجيه تهم لهم أو حماكمتهم معتقالً ١٦٩نساء، وكذلك  ١٠و طفالً  ٢٣٥، من بينهم ٢٠١٣

وأضاف أن ما يثير القلق بشكل خاص هو وضع األطفال والنساء وكبار السن والعجزة يف 

ذُكر ) اليونيسف(عن منظمة األمم املتحدة للطفولة  سرائيلية، ففي تقرير صدر مؤخراً السجون اإل

، يتم عاماً ١٧و  ١٢طفل فلسطيني تتراوح أعمارهم بين  ٧٠٠حوايل  فيه أن إسرائيل تعتقل سنوياً 

                                                           

 ":وفا"املوقع اإللكتروين لوكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية،  :املصدر  *

http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=151967 
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استجوابهم من قبل رجال اجليش والشرطة واألمن اإلسرائيليين، وأنه يف السنوات العشر املاضية 

 .طفل فلسطيني ٧٠٠٠اعتقال ما يقرب من تم 

أكدت أن املعاملة القاسية والالإنسانية واملهينة، أو  "اليونيسف"وأشار إىل أن منظمة 

تتم على نطاق واسع  ،فرض على األطفال الفلسطينيين يف السجون اإلسرائيليةالعقوبات التي تُ 

 .من اتفاقية حقوق الطفل ٣٧وبشكل منهجي ومؤسسي يف انتهاك للمادة 

عتقاالت وأضاف البيان أنه ال يكاد يكون هناك أي عائلة فلسطينية مل تتأثر بحملة اال

والترهيب املستمرة التي تقوم بها قوات االحتالل اإلسرائيلي، وأن القانون العسكري اإلسرائيلي 

 .يجرّم االحتجاجات املشروعة ضد االحتالل التعسفي

مون يف احملاكم العسكرية التي ال تفي باحلد األدنى من ن أن الفلسطينيين يحاكَ وبيّ 

معايير االستقاللية والنزاهة واحلياد الدولية، ويف خمالفة للقانون الدويل، فإنه غالباً ما يتم 

حرمون من زعت حتت اإلكراه أو التعذيب، ويُية بناء على اعترافات انتُألدلة سرّ إدانتهم وفقاً

حقوقهم يف توكيل حمامين، كما تتم حماكمة األطفال مثل البالغين، والعديد من الفلسطينيين ال 

لسنوات، دون توجيه أي تهم حمددة  يحصلون حتى على حماكمة ويعانون من االعتقال، أحياناً

 .لهم

السلطة القائمة باالحتالل تتعارض بشكل  وأوضح البيان أن هذه األعمال التي تقوم بها

أن ظروف احتجاز الفلسطينيين يف  من اتفاقية جنيف الرابعة، مضيفاً  ٧١مباشر مع املادة 

السجون اإلسرائيلية ال تزال تشكل مصدر قلق بالغ، حيث يتم وضع األسرى معاً يف أماكن مكتظة 

تعرضون لسوء املعاملة والضرب حرمون من احلصول على اخلدمات الصحية ويوغير صحية، ويُ

واإلهانة واحلبس االنفرادي، مع تقييد شديد للزيارات العائلية على نحو يخالف األحكام الواردة 

 .يف اتفاقية جنيف الرابعة املتعلقة بمعاملة األشخاص احملميين

وقال إن اللجنة تشعر بقلق خاص إزاء التقارير املستمرة عن التعذيب وغيره من أشكال 

أن الوضع احلرج واملستمر لألسرى واملعتقلين الفلسطينيين يؤدي إىل زيادة  ء املعاملة، مضيفاًسو

ب املزيد من عدم االستقرار يف األرض الفلسطينية احملتلة، بما فيها القدس التوترات ويسبّ 

الشرقية، كما أن حمنة األسرى واملعتقلين الفلسطينيين الذين يقومون باإلضراب عن الطعام 
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جلبت قضية األسرى إىل  ،على انتهاكات حقوقهم اإلنسانية األساسية حتجاجاًافترات طويلة ل

 .من قبل ا�تمع الدويل وتدخالً عاجالّ وأن األزمة احلالية تتطلب اهتماماً ،الواجهة

[.......] 


