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 مقدمة

جملة من السياسات وإلاجراءات بحق ألاسرى واملعتقلين الفلسطينيين، والتي  تخاذا ،سلطات الاحتالل إلاسرائيليواصلت 

ً شكلت
 
  مساسا

 
إلانساني والقانون الدولي لحقوق الحقوق القانونية املكفولة لهم بموجب قواعد القانون الدولي بخطيرا

ً ؛الفلسطينيينباعتقال املواطنين  قيامها استمراًرخالف كما إلانسان. 
 
كافة الضمانات القانونية املتعلقة بالحماية من  تعسفيا

ً.از التعسفيالاحتج

دت مؤسسات ألاسرى وحقوق إلانسان )نادي ألاسر الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية ألاسير وحقوق رص هذا إلاطاروفي 

م وحتى 1/4/8112من  متدةالفترة امل إلانسان، هيئة شئون ألاسرى، مركز امليزان لحقوق إلانسان( قيام قوات الاحتالل خالل

في ألاراض ي الفلسطينية املحتلة، وبممارسة أنماط  ،/اتالفلسطينيين /اتمن املواطنين (551)م، باحتجاز 01/4/8112

ًمختلفة من الانتهاكات لحقوقهم املكفولة.

 للجهود التي تبذلها املؤسسات الشريكة،
 
الدفاع عن حقوق ألاسرى واملعتقلين الفلسطينيين، سواء من خالل  في واستكماال

تعلقة بحقوقهمدولة الاحتالل للمعايير القانونية امتثال  التمثيل القانوني، أو من خالل إصداراتها التي ترصد مدى
ُ
، الدولية امل

صدر ورقةفإنها 
ُ
ًم.8112خالل شهر نيسان/ أبريل التي وقعت  إلاسرائيلية تتناول السياسات وإلاجراءاتحقائق  ت

ر املاض ي، احتجزتهم سلطات الاحتالل، خالل الشه سرى واملعتقلين التيتتناول الورقة إحصاءات وحقائق عن أعداد ألًا

سلط الضوء على الارتفاع امللحوظ في عدد ألاسرى املحكومين بالسجن املؤبد
ُ
ة ، وتتطرق إلى استمرار سياس)مدى الحياة( وت

 أنماط التعذيب وسوء املعاملة التي وقعت بحق  ستعرضألاسيرات الفلسطينيات، وت الاعتقال إلاداري وما يتعرضن له
 
أيضا

ص ألاسرى وامل
ُ
ًالورقة في خاتمتها إلى جملة من النتائج والتوصيات.عتقلين، وتخل

:
ً
 :الاعتقال عملياتحول  1إحصاءات أوال

 املحتلة، الفلسطينية ألاراض ي من ة/فلسطيني( 551) 8112 إبريل/ نيسان خالل شهر إلاسرائيلي الاحتالل سلطات اعتقلت

،( 184) بينهم من
 
ً.النساء من( 9)و طفال

ً( 168) اعتقلت الاحتالل سلطات أن إلى الشريكة، املؤسسات تواصلها التي قوالتوثي الرصد أعمال وتشير
 
 القدس، من مواطنا

ً( 94) واعتقلت
 
ً( 01)و والبيرة، هللا رام محافظة من مواطنا

 
ً( 42)و الخليل، محافظة من مواطنا

 
 محافظة من اعتقلتهم مواطنا

،( 41) لحم بيت محافظة ومن جنين،
 
ً( 41) اعتقلت فيما مواطنا

 
( 16) طولكرم محافظة ومن نابلس، محافظة من مواطنا

،
 
ً( 09)و مواطنا

 
( 11)و مواطنين،( 9) الاحتالل سلطات اعتقلت فقد طوباس محافظة من أما قلقيلية، محافظة من مواطنا

ً.غزة قطاع من( 14)و أريحا، محافظة من( 2)و سلفيت، محافظة من

ً( 21) الاحتالل سلطات تأصدًر إلاداري، الاعتقال سياسة تكريس سياق وفي
 
، أمرا

 
ً( 08) بينها من إداريا

 
، أمرا

 
 وبذلك جديدا

 فتيات( 2) من بينهن ثماني سيدة،( 60) منهم أسير،( 6111) من أكثر الاحتالل سجوًن في الفلسطينيين املعتقلين عدد بلغ

،( 051) نحو الاحتالل سجوًن في ألاطفال املعتقلين عدد بلغ فيما قاصرات،
 
 نحو إلى إلاداريين املعتقلين عدد لووص طفال

(451 )ً
 
ً.معتقال

 /
ً
 ارتفاع عدد املعتقلين املحكومين بالسجن املؤبد:ثانيا

شير أعمال الرصد
ُ
 مرات عدة أو واحدة ملرة املؤبد بالسجن املحكومين املعتقلين عدد أن والتوثيق، التي تواصلها املؤسسات ت

، (500) الى ارتفع ،(الحياة مدى)
 
؛( 424)بينما يقض ي  معتقال

 
ً معتقال

 
 من أو أقل سنة 81 من ألكثر بحقهم صدرت أحكاما

                                                           
 الرصد والتوثيق للمؤسسات الشريكة القائمة على إعداده. أعمالرد في هذا التقرير تستند إلى نتائج األرقام الوا [1]
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ً( 401) وأن مؤبد،
 
ً بحقهم صدر معتقال

 
ً( 805)و سنة، 81-15 بين ما تتراوح أحكاما

 
ً يقضوًن معتقال

 
 ما تتراوح بالسجن أحكاما

ً.سنة 15-11 بين

ً مرتفعة مالية بغرامات مرفقة رتصد الحاالت معظم في الجائرة ألاحكام هذه أن ورصدت املؤسسات
 
ً.جدا

/
ً
 انتهاك حقوق املرأة:مؤشرات على  ثالثا

 امرأة (60) سجونها في تحتجز حيث الاحتالل إلاسرائيلي انتهاك حقوق ألاسيرات واملعتقالت الفلسطينيات، سلطات واصلت

 بحقهن وتمارس محاكمة، أو تهمة ًندًو إلادارًي الاعتقال رهن نساء (0مصابات، ) (9) طفالت، (8) من بينهن فلسطينية،

ً. والنفس ي الجسدي التعذيب أنماط مختلفة من

ملدة شهرين  الخليل في يطا من الربعي خديجة ألاسيرة بحق إلادارًي الاعتقال أمر جددت قد الاحتالل سلطات وكانت

 أمر صدر حيث للربعي، إلادارًي الالاعتق أمًر فيها يجدد التي الثالثة املرة هي وهذه م،0/6/8112 لينتهي بتاريخ إضافيين،

 قبل م0/4/8112بتاريخ  تنتهي أخرًى ( أشهر0ل) مرألًا تجديد وتم ،أشهر( 0) ملدة 8110 /9/11بتاريخ  ألاوًل إلادارًي الاعتقال

ً.الثالثة للمرة ألامر يجدد أن

ً 55) جرار خالدة إلادارية املعتقلة وصرحت هذا
 
 مصلحةإدارة  أن وق إلانسان،، ملؤسسة الضمير لرعاية ألاسير وحق(عاما

ً. لهن توعوية جلسات تقديم ًوأ المتحاناتهن، سيراتألًا تحضير من بمنعهام، 9/4/8112بتاريخ  قامت السجوًن
 
 على واحتجاجا

 املعلمة بإرجاع السجوًن مصلحة إدارة وعدت ألاوضاع ولتهدئة. العشاء وجبة ورفض القسم، بإغالق سيراتألًا قامت ذلك،

ً.فقط مؤقتة لفترة والجلسات للدروس بالعودة لجرار وسمحت أسبوع، من أقل خالل الخارجية

، سيراتألًا بتدريس ، تقومجرار خالدة املعتقلة التشريعي املجلس في النائب ُيشار إلى أن
 
 املعلمة غياب بسبب وذلك حاليا

 ذلك، الى باإلضافة النهائية، اناتهمالمتح التوجيهي طالبات بتحضير بالبدء جرار قامت السبب ولهذا أشهر، لعدة الخارجية

 من الرئيس ي الهدف نأ حيث خاص، بشكل الانسان حقوًق حوًل القاصرات للمعتقالت توعوية جلسات بتقديم جرار تقوم

ً الاعتقال، خالل الخاصة حقوقهن حوًل القاصرات الفتيات تثقيف هو الجلسات هذه
 
 والاتفاقيات القوانين الى استنادا

ً. الانسان بحقوًق ىتعن التي الدولية

 /
ً
 إلاداريين بمقاطعة املحاكم: استمرار املعتقلينرابعا

ً 401 حوالي يواصل
 
ً معتقال

 
 سجوًن في إلاداريوًن املعتقلوًن أعلن حيث مستوياتها، بكافة الاحتالل محاكم مقاطعة إداريا

 إلادارًي باالعتقال الخاصة العسكرية املحاكم بمقاطعة سيشرعوًن أنهم لهم، بيان في 8112 شباط منتصف منذ الاحتالل

ً. خطواتهم في مستمرون وهم

 تهديدهم تواصل حيث يومي، بشكل املعتقلين إضراب إنهاء محاولة في إلاسرائيلية سجوًنال إدارة مصلحة تستمر جهتها ومن

 قوات قامت ن، فقدباملحامي يتعلق فيما أما العسكرية، املحاكم جلسات حضوًر على وإجبارهم على بعضهم ضربتعتدي بالًو

ً.املقاطعة في استمروا حال في ضدهم، شكاوًى ورفع مالية بعقوبات بعضهم بتهديد الاحتالل

 الذي سمعان سامر مؤسسة الضمير ملحامي إلاداريين املعتقلين تمثيل لجنة أفراد أحد وهو عكر أبو بسام وصرح املعتقل

 لجنة بين القادمة القليلة ألايام خالل جلسة عقد املفترض من أنه عوفر، سجن في أيار من العام الجارًي من ألاوًل في زاره

 الاعتقال سياسة حوًل للتباحث الاحتالل، سجوًن ومصلحة والجيش املخابرات جهاز عن وممثلين إلاداريين املعتقلين تمثيل

ً.إلادارًي

/ أنماط التعذيب وسوء املعاملة:
ً
 خامسا

 بحق واملهينة، والالإنسانية القاسية املعاملة ضروب من وغيره التعذيب من مختلفة أنماط ارتكاب الاحتالل سلطات واصلت 

ً.معتقل املسكوبية فيوقعت  منها حالتين تستعرض الورقة. الفلسطينيين واملعتقلين ألاسرًى
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ً
 
ً 81) ربيع وسام ألاسير لشهادة ووفقا

 
ألاسير  ، التي صرح بها لنادي8112 آذار 01 منذ واملعتقل عنان بيت بلدة من( عاما

ً تعرض الفلسطيني: "أنه ً لتحقيق   للضرب تعرض خاللها متتالي بشكل ساعة( 42) ملدة اعتقاله أيام أولى في استمر قاس 

 عند التعذيب عمليات تتوقف ولم. مقيد وهو بقوة ودفعه ظهره من بسحبه قام املحققين أحد وبأن النوم، من وللحرمان

 ونقله عصبي، النهيار تعرضهفي  تسبب الذي عليه ألامر والجسدي فس يالن بالضغط املحققوًن استمر بل الحد هذا

 أنه ألاسير وذكر. والقدمين اليدين مقيد وهو ألارض على ملقى ساعات خمس من ألكثر وأبقوه العزًل إلى قسم املحققوًن

ًإضراب خاض
 
ً أيام لعدة استمر الطعام عن ا

 
ً. تعذيب عمليات من له تعرض ملا رفضا

ً 81) علوًي يحيى تقلللمع شهادة وفي
 
 اعتقاله أثناء الاحتالل قوات يد على للتعذيب تعرض أنه أفاد جرير، دير بلدة من( عاما

 في سكنه مكان اقتحمت الاحتالل جيش من قوة أن: " قال حيث ذلك تفاصيل وروًى التحقيق، إلى تحويله بعد ذلك واستمر

ً هللا رام
 
 ألارض، على وأسقطه بوليس ي بكل هاجمه حيث املبرح، بالضرب عليه دتواعت ،آذار من العام الجارًي 80 تاريخب فجرا

ً املعتقل تعرض وفيها عسكرية، سيارة إلى اقتياده جرًى ثم
 
ً."والشتم للضرب مجددا

 التالي، اليوم صباح حتى فيه وبقي املعسكرات أحد إلى هعتقالا بعد نقلته الاحتالل قوات أن" شهادته في علوًي املعتقل وتابع

ً تعرض وهناك" املسكوبية" معتقل إلى نقله ًىجًر ثم  دفعه الذي ألامر متتالي، بشكل ساعة( 81-12) من استمر طويل لتحقيق 

ً.  أيام لعدة الطعام عن إلضرابل

ً
 
 تعذيب لعمليات يتعرضوًن املعتقلين من %91 نسبته ما فإن للمعتقلين املحامين زيارات عبر القانونية للمتابعة ووفقا

 والشتم، والتهديد، بالضرب، عليهم الاعتداء خالل من وذلك والتحقيق، الاعتقال عملية أثناء السيما ونفسية جسدية

 عمليات أخطر من تعتبر التي الانفرادي العزًل سياسة إلى إضافة النوم من والحرمان طويلة، ولساعات املتواصل والتحقيق

ً.الفلسطينيين ناملعتقلي بحق الاحتالل سلطات تمارسها التي النفس ي التعذيب

 
ً
 / النتائج:سادسا

(، بينما بلغت خالل شهر 551م )8112بلغت خالل شهر أبريل/(، حيث %5) بنسبةالاعتقاالت  تراجعت -1

 .(619م )8112مارس/

( من العدد إلاجمالي لألسرى واملعتقلين خالل شهر نيسان/ أبريل %1(، ونسبة النساء )%80)بلغت نسبة ألاطفال  -8

 م.8112

 (.168محافظة القدس، وبلغ ) م، كان من8112ل شهر نيسان/ أبريل ر من املعتقلين/ات خالالعدد ألاكب -0

 للمعايير  -4
 
ُيشكل استمرار احتجاز املواطنين الفلسطينيين بشكل شهري، دون اتباع إلاجراءات القانونية، انتهاكا

 الدولية املتعلقة بالحماية من الاحتجاز التعسفي.

شكل سياسة الاعتقال إلادا -5
ُ
تعلقة بضمانات املحاكمة العادلة، كما ُيعد ت

ُ
ري، مخالفة صريحة للمعايير الدولية امل

 مع املادة )همة للتحقق من أسباب الاعتقالالتوسع فيها، وعدم الكشف عن الت
 
( من اتفاقية جنيف 02، تعارضا

 م.1949الرابعة لعام 

محاوالت بواملعتقالت، خاصة فيما يتعلق تنطوي ممارسات إدارة مصلحة السجون إلاسرائيلية بحق ألاسيرات  -6

، 1955حرمانهم من الحق في التعليم، مخالفة لقواعد ألامم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء لعام 

م، وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة 1906وللعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 

 م.1949لعام 

فراط في احتجاز ألاطفال، مخالفة لقواعد ألامم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شئون ألاحدا) )قواعد ُيعد إلًا -0

م، 1991حريتهم )هافانا( لعام  من املجردين ألاحدا) حماية املتحدة بشأن ألامم م، قواعد1925بكين( لعام 
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 ومبادئ ألامم املتحدة التوجيهية )مبادئ الرياض(، التي تنص على ًو
 
جوب أن يكون السجن الفعلي لألطفال مالذا

.
 
 أخيرا

 للمعايير الدولية املتعلقة بمناهضة التعذيب وغيره من  -2
 
شكل أنماط التعذيب التي استعرضتها الورقة، انتهاكا

ُ
ت

 ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية والالإنسانية واملهينة.

 /
ً
 التوصيات:سابعا

قدم
ُ
 إلى الوقائع سالفة الذكر،  مجموعةالورقة في نهايتها  ت

 
ًعلى النحو آلاتي:من التوصيات استنادا

 تشكيل لجنة تقص ي حقائق من قبل مجلس حقوق إلانسان، بشأن الانتهاكات إلاسرائيلية بحق املعتقلين. -1

ة تفعيل أدوات املسائلة واملحاسبة من قبل املجتمع الدولي تجاه مقترفي الانتهاكات، وفاء  اللتزاماته القانوني -8

 وألاخالقية. 

اضطالع ألاطراف السامية املتعاقدة على اتفاقيات جنيف، بمسؤولياتها والضغط على دولة الاحتالل الحترام  -0

 قواعد القانون الدولي إلانساني.

     على احترام معايير حقوق املعتقلين. وحث دولة الاحتاللاللجان التعاقدية بتفعيل دورها في  -4

 

 انتهى.


