
  
  

 

تقریر شهري مشترك حول سیاسة االعتقال التعسفي في األراضي 

 الفلسطینیة المحتلة

 

 

 م2017شهر شباط/ فبرایر 



 مقدمة

تشكل عملیات اعتقال السكان المدنیین في األراضي الفلسطینیة المحتلة إحدى السیاسات 

المركزیة التي تنفذها قوات االحتالل اإلسرائیلي في مواجهة سعي الفلسطینیین للدفاع عن حقوقهم 

 وتحول االعتقال اإلداري لیصبح نهجًا منظمًا تمارسه قوات االحتالل بحق .السیاسیة والقانونیة

الفلسطینیین من سكان األراضي المحتلة كافة. وفیما یطال االعتقال مختلف المحافظات 

 وتجري تلك العملیات على .الفلسطینیة، فإنه یستهدف مختلف الفئات وال سیما األطفال والنساء

 خالف تام مع قواعد القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان.

ونظرًا للتداعیات الخطیرة التي أفضت إلیها ظاهرة االعتقال التعسفي في صفوف الفلسطینیین وما 

تشكله من مساس بجملة حقوق اإلنسان بالنسبة لهم ولغیرهم، عكفت مؤسسات (مؤسسة الضمیر 

لرعایة األسیر وحقوق اإلنسان، نادي األسیر الفلسطیني، هیئة شئون األسرى، ومركز المیزان 

لحقوق اإلنسان) على إصدار تقریر شهري.  

یستعرض التقریر مسار عملیات االعتقال التعسفیة، التي تنطوي على انتهاك مركب لضمانات 

المحاكمة العادلة، السیما وأن االعتقال اإلداري یحرم المعتقلین من حقهم في التعرف على التهم 

المنسوبة إلیهم ما یحول دون قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم. كما تحظر سلطات االحتالل في 

معظم الحاالت اتصال المعتقل بمحامیة لفترات متفاوتة أثناء التحقیق. هذا باإلضافة إلى ظروف 

احتجازهم داخل السجون اإلسرائیلیة، وال سیما سیاسة اإلهمال الطبي وطول فترات العزل 

 االنفرادي، والتفتیش الفجائي والعاري وغیرها من االنتهاكات. 

كما یسعى التقریر إلى تسلیط الضوء على أبرز االنتهاكات التي یتعرض لها المعتقلون 

الفلسطینیون. ویقدم التقریر في هذا الشأن خلفیة حول الضمانات القانونیة وفقًا للقانوني اإلنساني 

الدولي والقانون الدولي لحقوق اإلنسان.  

ویستعرض التقریر إحصاءات وحقائق حول حاالت االعتقال التي وقعت خالل شهر شباط/ 

م في األراضي الفلسطینیة المحتلة كافة، ثم یتطرق إلى أوضاع وظروف المعتقلین 2017فبرایر 

داخل السجون اإلسرائیلیة. ویخلص التقریر في نهایته إلى جملة من النتائج والتوصیات التي 

یجب إعمالها من أجل ضمان احترام قواعد القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق 



اإلنسان، وال سیما الصكوك والمواثیق المتخصصة كالقواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء 

 م.1955لعام 

 

 أوالً / الحمایة التي یوفرها القانون الدولي للمعتقلین:

وفر القانون الدولي جملة من الضمانات على دولة االحتالل االلتزام المطلق بأحكامها، وهي 

تحظي بإجماع دولي لما لها من أهمیة بالغة تسعى إلى تعزیز واحترام حقوق اإلنسان. وانبثقت 

هذه الضمانات من القانون الدولي اإلنساني الذي أرست دعائمه اتفاقیة جنیف الرابعة بشأن 

م، حیث وضعت قواعد ناظمة لحقوق 1949حمایة األشخاص المدنیین في وقت الحرب لعام 

المعتقلین وأوضاعهم، وفرضت على دولة االحتالل جملة من االلتزامات یجب علیها الوفاء بها.  

 فصالً ) من القسم الرابع من االتفاقیة المذكورة، وهي تسعى إلى 12 في (1ووردت تلك القواعد

حفظ كرامة المعتقلین اإلنسانیة وصیانة متطلبات حقوقهم في تلقي الرعایة الصحیة وتمكین 

عوائلهم من زیارتهم، ومنع التعذیب وسوء المعاملة بحقهم، وحظرت االستخدام المطلق ألوامر 

) في االتفاقیة المذكورة. كما وفر القانون الدولي لحقوق 78االعتقال اإلداري من خالل المادة (

اإلنسان بآلیاته التعاقدیة وغیر التعاقدیة جملة مبادئ تسعي في مجملها إلى تعزیز واحترام حقوق 

م، على أنه: 1948) من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لعام 9اإلنسان، حیث نصت المادة (

"ال یجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفیه تعسفاً ". كما أرست القواعد النموذجیة الدنیا 

 مادة)، وتهدف 95م قواعد ناظمة لمعاملة المحتجزین تتكون من (1955لمعاملة السجناء لعام 

إلى حفظ وصیانة حقوق المعتقلین وكرامتهم اإلنسانیة. بینما جاء العهد الدولي الخاص بالحقوق 

م، ضمن اآللیات التعاقدیة الملزمة للدول الموقعة علیه، كدولة 1966المدنیة والسیاسیة لعام 

) عدم جواز االحتجاز التعسفي. كما فرض جملة من 10 - 9االحتالل، ویؤكد في مادتیه (

ضمانات المحاكمة العادلة، تلك الضمانات كفلتها جملة من المواثیق سواء التي تتمتع بصفة 

المعاهدة أو التي لیس لها صفة المعاهدة. وتكفل هذه الضمانات في جوهرها عدم احتجاز أي 

 م1949) من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن محاية األشخاص املدنيني لعام 135) وحتى (79انظر املواد من ( 1
                                                           



شخص دون مذكرة قبض كشرط أساسي لبدء المحاكمة الفعلیة، وعلى أن یبلغ الشخص بأسباب 

التوقیف وبالتهمة الموجهة إلیه بلغة یفهمها، وبالسماح له باالتصال مع العالم الخارجي وتكفل 

حق المعتقل في االستعانة بمحامیه على وجه السرعة، على عكس القوانین اإلسرائیلیة التي تحرم 

المعتقل من هذا الحق بطریقة غیر مباشرة عندما تمنعه من زیارة المحامي لفترات متفاوتة تصل 

، قابلة للتجدید في 3) یوماً 60 وفي الضفة الغربیة والقدس إلى (2) یوماً 21في قطاع غزة إلى (

ظروف استثنائیة. 

  حول عملیات االعتقال:4ثانیاً / إحصائیات

من األراضي ) مواطنًا 498، (م2017  شباط/ فبرایراعتقلت قوات االحتالل خالل شهر

 واحد، باإلضافة إلى صحفيو) سیدة 19) طفًال، و(108 بینهم (الفلسطینیة المحتلة، من

 . استشهاد المعتقل محمد الجالد

 وتشیر أعمال الرصد والتوثیق التي تواصلها المؤسسات الشریكة أن سلطات االحتالل اعتقلت

) 55) مواطنًا من محافظة الخلیل، ومن محافظة بیت لحم (90) مواطنًا من القدس، و(161(

) مواطنًا من محافظة 39، و(رام اهللا والبیرة) مواطنًا من محافظة 43 (تعتقلامواطنًا، فیما 

، جنین) حالة اعتقال في محافظة 25، و( محافظة قلقیلیة) حالة اعتقال في32، وُسجلت (نابلس

) 9(، وین) مواطن10) مواطنًا، أما في محافظة طوباس فقد ُاعتقل (22 (طولكرمومن محافظة 

  من محافظة سلفیت. )5( من محافظة أریحا، و)7( قطاع غزة، ومن

من ) أمرًا إداریًا، 99 االعتقال اإلداري، أصدرت سلطات االحتالل ( سیاق تكریس سیاسةوفي

ي اعتقال إداري بحق الصحفیین محمد القیق وهمام  أمرم) أمرًا جدیدًا، كان من بینه25بینها (

 .لمعتقلة صباح فرعون، إضافة إلى أمر آخر صدر بحق احنتش

م. 1996انظر قانون اإلجراءات اجلنائي اإلسرائيلي لعام  2

 ) املطبق يف الضفة الغربية.1651انظر األمر العسكري اإلسرائيلي رقم ( 3

 األرقام الوارد يف هذا التقرير تستند إىل نتائج أعمال الرصد والتوثيق للمؤسسات القائمة األربعة املشاركة يف إعداده. 4

                                                           



، سیدة) 61)، منهم (7000 في سجون االحتالل نحو (لمعتقلین الفلسطینیین عدد ا بلغوبذلك

 )300 ( نحو األطفال في سجون االحتاللمعتقلین بلغ عدد الفیما) فتاة قاصر، 12بینهن (

  إلى عدد الصحفیین المعتقلینوارتفع شخصًا، )516(  إلى اإلداریینمعتقلینعدد الوصل ، وطفل

 ) صحفیاً .23(

ثالثاً : االعتقاالت الیومیة بحق الفلسطینیین وطول فترات االعتقال: 

تواصل قوات االحتالل اإلسرائیلي استخدام سیاسة االعتقال بحق أفراد وفئات المجتمع الفلسطیني 

المختلفة بشكل یومي كنوع من سیاسة العقاب الجماعي، حیث یتراوح متوسط االعتقاالت الیومیة 

 حاالت یجري اعتقالهم بشكل یومي من مختلف مدن وقرى ومخیمات فلسطین 10-9ما بین 

المحتلة. وترتكب سلطات االحتالل جملة من االنتهاكات خالل تنفیذها لالعتقاالت، تبدأ باقتحام 

البیوت في ساعات متأخرة من اللیل، یرافقها سیاسة تنكیل واعتداءات بحق المعتقل/ة وعائلته/ا، 

فیما تنطوي االعتقاالت التي تجري في الشارع على استخدام مفرط للقوة أثناء االعتقال. 

 عاماً )، من بلدة كوبر في محافظة رام اهللا والبیرة، من 59هذا ویعتبر المعتقل نائل البرغوثي (

 عاماً ) قبل أن یتم االفراج عنه بموجب صفقة تبادل 34أمضى أطول فترة اعتقال حیث بلغت (

م. وفي حزیران/ یونیو 2011وفاء األحرار (شالیط) التي رعتها جمهوریة مصر العربیة عام 

) أعادت سلطات االحتالل 70م أعادت سلطات االحتالل اعتقاله وهو واحد من بین (2014

) منهم أحكامهم السابقة، تحت ذریعة خرقهم لشروط اإلفراج. 50اعتقالهم وأعادت ألكثر من (

) 30كما أصدرت محكمة عوفر اإلسرائیلیة حكمًا بحق البرغوثي بعید إعادة احتجازه  لمدة (

شهرًا، وعلى الرغم من أنه أمضاها إال أن سلطات االحتالل رفضت اإلفراج عنه بسبب طلب 

االستئناف الذي تقدمت به النیابة اإلسرائیلیة، وعلیه صدر حكمًا جدیدًا یقضي بإعادة تنفیذ حكمه 

 عاماً ).  18السابق (مؤبد و

 رابعاً / استخدام القوة أثناء عملیات االعتقال:

 سلطات االحتالل اإلسرائیلي القوة بحق الفلسطینیین أثناء عملیات االعتقال من قبیل تستخدم

الضرب المبرح أو تقیید أیدیهم وأقدامهم بشكل مؤلم وغیرها من الوسائل التي ُتسبب األذى 



الجسدي لهم. كما أنها أصبحت سیاسة ممنهجة تستخدمها قوات االحتالل تحت ذریعة تنفیذ 

الفلسطینیین، أو محاوالتهم تنفیذ عملیات ضد قوات االحتالل، حیث تعمد تلك السلطات في كثیر 

من األحیان إلى استخدام القوة الممیتة ضد الفلسطینیین بعد توقیفهم على الرغم من عدم تشكیلهم 

أي خطر أو تهدید محتمل على حیاة تلك القوات، وهذا ما یتنافى مع التزاماتها بموجب القانون 

 الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان التي تحظر استخدام هكذا أفعال. 

 خامساً / واقع المعتقلین/ات الفلسطینیین داخل السجون اإلسرائیلیة:

م للسجون 2017 الزیارات التي نفذها محامو المؤسسات خالل شهر شباط/ فبرایر تفید تقاریر

والمعتقالت اإلسرائیلیة، أن المعتقلین یتعرضون إلى ظروف بالغة القسوة، من قبیل استمرار منع 

العدید منهم من زیارة األهل. كما تؤكد تلك التقاریر استمرار إدارة مصلحة السجون اإلسرائیلیة في 

تنفیذ سیاسة االقتحامات والتفتیش الفجائي لغرف المعتقلین وأقسامهم، وتعمد خاللها الوحدات 

الخاصة المسؤولة عن تنفیذ تلك السیاسة إلى التنكیل بالمعتقلین وُتعاملهم بقسوة وبشكل یحط من 

كرامتهم اإلنسانیة سواء أثناء اقتحام غرفهم، الذي یتم غالبًا في ساعات اللیل المتأخرة أو ساعات 

الصباح الباكرة، أو من خالل استخدام االعتداء المباشر علیهم إما بالضرب أو برش الغاز والذي 

یمتد بعد ذلك لیشمل مجموعة من العقوبات تفرضها اإلدارة على األقسام واألسرى كالحرمان من 

زیارة العائلة لمدد متفاوتة، أو الحرمان من الكانتینا أو فرض غرامات مالیة أو عزل األسیر 

كإجراء عقابي لمدة زمنیة محددة.  

هذا وتواصل إدارة مصلحة السجون اإلسرائیلیة سیاسة اإلهمال الطبي بحق المعتقلین 
 محمد الفلسطینیین، وبحسب التحقیقات التي أجرتها المؤسسات الشریكة فقد استشهد المعتقل

حیث أعلن األطباء في مستشفى بیلسون عن  م،10/2/2017 بتاریخ )،عاماً  24عامر الجالد (
 أن سبب الوفاةتبین مستشفى ثابت ثابت بطولكرم، واستنادًا إلى تقریر الوفاة الصادر عن  وفاته،

م، دون أن تُقدم 9/11/2016 أثناء اعتقاله بتاریخ  في صدرهكان نتیجة إصابته برصاصة
 وبذلك یكون عدد . أشهر ثالثة على مدار أكثر منسلطات االحتالل الرعایة الصحیة الكافیة له

  شهداء الحركة األسیرة الذین سقطوا بسبب سیاسة االهمال الطبي وعدم تقدیم العالج الالزم لهم
 تحت ظروف مختلفة كالتعذیب أو إصابتهم شهداء الحركة األسیرة، كما بلغ عدد ) شهیداً 58(

م. 2010) سقطوا منذ العام 10شهداء، من بینهم ( )210(لى إ م1967 العام  منذأثناء االعتقال
یشار إلى أن الشهید المذكور كان یعاني من السرطان في الغدد اللمفاویة قبل وفاته. 



سادساً / اقتحام سجن النقب الصحراوي من قبل وحدتي كیتر والماتسادا:  

، وأكد  خالل الشهر المنصرم على اقتحام سجن النقب الصحراوي5أقدمت وحدتا كیتر والماتسادا

محامو المؤسسات بعد زیارتهم لعدد من معتقلي سجن النقب على إثر االقتحام، أن اقتحام السجن 

 من 8:00كان األكثر قسوة وضراوة قیاسًا بسابقاته، حیث قامت تلك القوات عند حوالي الساعة 

) 120) "الكرافانات" الذي یضم (16م باقتحام قسم (1/2/2017مساء یوم األربعاء الموافق 

معتقل. وتؤكد شهادات المعتقلین، التي أدلوا بها للمحامین، أنهم تعرضوا لقمع شدید وضرب 

مبرح أسفر عن وقوع العدید من اإلصابات.  

المعتقل أسامة صالح، إلى محامي مؤسسة الضمیر لرعایة األسیر  وفي هذا السیاق صرح

 من مساء 8:00 "عند حوالي الساعة وحقوق اإلنسان أثناء زیارتهم إلى سجن النقب بما یأتي:

م وبینما كنا ننتظر العد المسائي- یتم بموجبه عد المعتقلین 1/2/2017یوم األربعاء الموافق 

)، وبدأوا بعد 16داخل السجن ثالث مرات یومیًا - حضر أفراد من اإلدارة إلى القسم رقم (

المعتقلین غیر أن مشادة حصلت بین معتقل وأحد أفراد اإلدارة، أمرت على إثرها األخیرة 

المعتقلین بالدخول إلى الغرف، وقامت برش ساحة السجن بالغاز بواسطة عبوة كانت بحوزتهم، 

) فرد ُتدعى وحدة (كیتر) – وهي قوة متخصصة في االقتحامات 20ثم حضرت قوة مكونة من (

) من القسم نفسه، واعتدوا بالضرب على المعتقلین، ثم قاموا بإخراج 5- ودخلوا إلى الغرفة رقم (

المعتقلین فردًا فردًا وقیدوا أیدینا للخلف بواسطة قیود بالستیكیة إلى الساحة واعتدوا علینا 

بالضرب المبرح بواسطة العصي الخشبیة والركل على أنحاء متفرقة من الجسد ووجهوا لنا السب 

والشتم باأللفاظ النابیة الحاطة بالكرامة اإلنسانیة بعد أن ألقوا بنا أرضًا، كما أنهم رشوا الغاز على 

 كوحدة خاصة لالستجابة السريعة يف أوقات الطوارئ، وتتبع هذه الوحدة للشرطة وقوات مصلحة م2003تشكلت وحدات املتسادا يف العام  5

  صفوف منمن جنود وضباط املاتسادا وحدة  الكالب البوليسية، وتتكون حدة"النحشون"، وويف ذلك باقي الوحدات اخلاصة السجون اإلسرائيلية، مثلها 

املتخصصة مبكافحة اإلرهاب، وفض أعمال الشغب والعصيان. وختضع و الوحدات عالية التدريب  بنين وحدات خمتارة من اجليش، وتعترب منمالنخبة 

، واملظاهرات العنيفة، وحاالت )Krav Magaهذه الوحدات لتدريبات دائمة للسيطرة على حاالت "العنف" داخل السجون، وااللتحام املباشرة (

ظري فوق ناموع، ومدإسرائيلية الصنع، إضافة إىل الغازات املسيلة لل "العوزي"ادق صيد ورشاشات بنبتتسلح وحدة "املتسادا" واهلرب من السجون. 

 ".بنفسجية، وأسلحة الليزر

                                                           



أجسادنا أیضًا دون أي مراعاة لبرودة الطقس، ثم انضمت وحدة "المتسادا" إلیهم وشاركت معهم 

 3:00 مساءًا وحتى الساعة 8:00في االعتداء ذاته. هذا وبقي المعتقلین في الساحة من الساعة 

صباحًا من الیوم التالي، إضافة إلى أنهم أخرجوا كل محتویات الغرف بما فیها المواد الغذائیة 

وبشكل متعمد كان أفراد القوة یقومون في سكب السكر على األغطیة ما تسبب في فوضى 

عارمة، وفي نهایة االقتحام تقریبًا كانوا یقومون بإدخال كل معتقل إلى منطقة الدوشات وفتشونا 

بشكل عاري، واعتدوا علینا بالضرب". 

ویؤكد المعتقالن مصعب عادل ویحیى زهران المتواجدین في سجن النقب، على أنهم تعرضا 

لضرب مبرح من قبل أفراد الوحدات المذكورة نتج عنها إصابات، حیث تعرض یحیى زهران  إلى 

إصابة في فكه نتج عنها كسر سنه األمامي وصرح بما یلي: " بعید إخراجي من الغرفة إلى 

ساحة السجن من قبل وحدتي كیتر والماتسادا، جرى تقیید یدي للخلف بقیود بالستیكیة وٕالقائي 

على األرض، بعد ذلك قام أحد أفراد الوحدة بركلي على رأسي بواسطة قدمه ومن ثم ضرب رأسي 

في باب مصنوع من الحدید، إضافة إلى ضربي على أنحاء متفرقة من الجسد وسط أجواء شدیدة 

من البرودة ما تسبب في فقداني للوعي ونقلي إلى العیادة الطبیة، وفي العیادة استمر أفراد اإلدارة 

في شتمي وبعدها قاموا بسكب ماء بارد على ظهري".  

: "بعد اقتحام القسم ومن ثم الغرف قاموا بتكبیل یدي كما أفاد المعتقل مصعب عادل بما یلي

برباط بالستیكي للخلف وقاموا بسحبي إلى الساحة الخارجیة بعد أن قام أحد أفراد الوحدة برش 

الغاز داخلها وأجبروني على االستلقاء أرضًا على ظهري، وبدأوا بشتمي وٕاهانتي وضربي على 

أنحاء متفرقة من جسدي بواسطة األیدي والعصي الخشبیة، وعندما انتهى االقتحام عند حوالي 

 من صباح الیوم التالي، قام أحد السجانین بتفتیشي من جدید وضرب رأسي في إطار 3:00

الباب، وكذلك في إطار الدرج المصنوع من الحدید أثناء إعادتي إلى الغرفة".  

) لسلسة من العقوبات الجماعیة، حیث تم إغالق 16وبعد انتهاء االقتحام تعرض معتقلي قسم (

القسم علیهم لمدة أسبوع وعدم السماح بإدخال األدوات الكهربائیة باستثناء سخان الماء، وتم 

حرمان جمیع أسرى القسم من الفورة الیومیة، وما ُسمح لهم به هو االستحمام مرتین فقط، وكانت 

اإلدارة تقوم بتكبیل األسرى بكلبشات حدیدیة لألمام أثناء العد.  



  القابعین في السجون المعتقلینمن عائالت %50 نأ شریكةتفید تقاریر المؤسسات الهذا و

) ممنوعین من الزیارات المنتظمة، حیث تتعمد سلطات االحتالل منع معتقل 7000 (اإلسرائیلیة

 لمرة واحدة  بالمرور تصریحمنحالزیارات ألفراد من قرابة الدرجة االولى للعائالت الفلسطینیة، وت

. ألسرة اأفراد ألحد ستة أشهرو أكل سنة 

 الحواجز من المرور عبر معتقلین الفلسطینیینهالي الأ منع إلىكما تعمد السلطات اإلسرائیلیة، 

  .برغم حصولهم على تصاریحوتعیدهم من حیث جاءوا  العسكریة 



 النتائج والتوصیات

تشیر المعلومات الواردة في التقریر إلى ارتفاع أعداد المعتقلین اعتقاًال تعسفیًا خالل شهر شباط/ 

م، األمر الذي یعكس مدى تحلل قوات االحتالل من التزاماتها بموجب قواعد 2017فبرایر 

القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، التي تحظر كافة االنتهاكات التي 

ترتكبها تلك القوات في تعاملها مع السكان في األراضي الفلسطینیة المحتلة ممن یجري اعتقالهم، 

خاصة ما یتعلق منها بعدم جواز االعتقال التعسفي، وتوفیر ضمانات المحاكمة العادلة، وحمایة 

حقوق اإلنسان بالنسبة للمنقیدة حریتهم.  

ویشیر االرتفاع الملحوظ في أعداد المعتقلین، إلى أن االعتقال التعسفي أصبح یشكل ظاهرة یدفع 

ثمنها األشخاص المدنیون وتشكل مساسًا مباشرًا وخطیرًا بجملة حقوق اإلنسان بالنسبة لهم 

ولغیرهم. ومع استمرار تواطؤ القضاء اإلسرائیلي لجهة التساوق مع السیاسات األمنیة التي 

ینتهجها المستوى الرسمي اإلسرائیلي، فإن حالة حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطینیة المحتلة 

ستكون عرضًة إلى مزید من التدهور والتراجع. وتواصل سلطات االحتالل فرض حصار بري 

وبحري شامل على قطاع غزة، وفصل محافظات الضفة الغربیة عن بعضها وعن محافظة 

القدس، األمر الذي یؤكد مضي سلطات االحتالل في التنكر إلى حقوق الشعب الفلسطیني 

 المكفولة بموجب قرارات الشرعیة الدولیة.

هذا وتؤكد المؤسسات الشریكة على أن العدالة لن تتحقق في األراضي الفلسطینیة المحتلة دون 

إجبار دولة االحتالل على احترام مبادئ حقوق اإلنسان وقواعد القانون الدولي اإلنساني، وعلیه 

 فإن المؤسسات األربع تطالب:

المجتمع الدولي بتفعیل أدوات المسائلة والمحاسبة تجاه مقترفي االنتهاكات وفاًء بالتزاماته  -1

 القانونیة واألخالقیة تجاه سكان األراضي الفلسطینیة المحتلة.

مجلس حقوق اإلنسان بتشكیل لجنة تحقیق بشأن االنتهاكات التي یتعرض لها المعتقلون  -2

 الفلسطینیون.

مقرري األمم المتحدة واللجان التعاقدیة بتفعیل دورها في إلزام دولة االحتالل باحترام  -3

 معاییر حقوق اإلنسان فیما یتعلق بالمعتقلین الفلسطینیین.



السلطة الفلسطینیة والمؤسسات غیر الحكومیة بإطالق أكبر حملة تضامنیة مع المعتقلین  -4

 الفلسطینیین.

الصحفیین ووسائل اإلعالم بتسلیط الضوء على االنتهاكات اإلسرائیلیة وفضحها على  -5

 المستویین المحلي والدولي.

 

 انتهى

 


