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بشدة املعاملة غري اإلنسانية لألسرى الفلسطينيني شجب اهليئة الدائمة املستقلة حلقوق اإلنسان ت
 لضوابط والقوانني الدولية وفقاً لحقهم يف املعاملة وتؤيد 

 
 2017مايو  11جدة: 

 

 نيالفلسطينياألسرى من الف اآلما يلقاه أعربت اهليئة الدائمة املستقلة حلقوق اإلنسان ملنظمة التعاون اإلسالمي عن قلقها البالغ إزاء 
أزيد من ألف ومخسمائة تضامنها الكامل مع مشددًة على السجون اإلسرائيلية، من أًذى جرَّاء الظروف غري اإلنسانية اليت يتعرضون هلا يف 

أيضاً اهليئة أعربت . وقد القضبانخلف من أوضاع غري قانونية ونه يعانخيوضون إضراابً عن الطعام احتجاجاً على ما  منهم أسري فلسطيين
احلبس االنفرادي واالعتقال اإلداري إهناء حاالت عن دعمها القوي لكافة مطالب األسرى الفلسطينيني، ومنها على وجه اخلصوص 

 وتوفري الرعاية الطبية والسماح ابلزايرات األسرية.

يف الدورة السنوية العادية  2017ارك يف السابع من مايو املالكي، قد شالسيد رايض معايل وكان وزير الشؤون اخلارجية الفلسطيين، 
األراضي يف اليت يعيشها األسرى الفلسطينيون داخل السجون اإلسرائيلية  املزريةيئة ابلوضعية اهلاحلادية عشرة للهيئة، حيث أحاط أعضاء 

، مشرياً حل لألزمة اليت يعانيها األسرى الفلسطينيون املضربون عن الطعام ضرورة ملحة إلجيادإن مثَّة السيد الوزير ال الفلسطينية احملتلة. وق
تكفله أحكام القانون الدويل، ومنها احلق يف الرعاية الطبية والزايرات األسرية واخلروج ال خترج عن النطاق املشروع وما  همإىل أن مطالب

أبن اللجنة الدولية للصليب األمحر حثَّت الفلسطيين صدد، ذكَّر الوزير يوميا إىل اهلواء الطلق ملدة نصف ساعة على األقل. ويف هذا ال
لألسرى الفلسطينيني املضربني عن الطعام من حقهم يف الزايرات  يقوة االحتالل اإلسرائيلي مؤخراً على وقف ما متارسه من حرمان منهج

 األسرية.

قوق اإلنسان يف الوضع السائد حليف إطار وقد تباحث فريق عمل اهليئة املعين بفلسطني ابلتفصيل أزمة األسرى الفلسطينيني املستمرة 
أدانت اهليئة أعمال وقد . ةعن إدانته الشديدة للممارسات العنصرية لقوة االحتالل اإلسرائيلي حيث أعرب، األراضي الفلسطينية احملتلة

إسرائيل، معربًة عن أسفها أبن استمرار االعتداءات اإلسرائيلية على حنو مكثَّف يتسبَّب يف تزايد أعداد تعسفي اليت تقوم هبا االعتقال ال
نساء وأطفال ومعتقلون  سبعة آالف أسري يوجدون خلف قضبان السجون اإلسرائيلية، من بينهمبلغت  حيثاألسرى الفلسطينيني، 

ض     االحتالل اإلسرائيلي العديد منهم للحبس االنفرادي كشكل من أشكال التعذيب النفسي. قوةخ  عخ إداريون، ختخ

، همحإبجياد حل فوري لألسرى الفلسطينيني املضربني عن الطعام، ملا يشكله استمرار هذا الوضع من خطر على أروا ةطالبوابإلضافة إىل امل
 منظمة التعاون اإلسالمي واملنظمات الدولية املعنية من قبيل اللجنة الدولية دعت اهليئة اجملتمع الدويل، وال سيما الدول األعضاء يف

ملساندة األسرى الفلسطينيني وممارسة كافة أشكال الضغط املعنوي والسياسي حلمل سلطات قوية للصليب األمحر، إىل إطالق محلة 
يئة ضرورة إيالء األمهية الختاذ التدابري القمينة حبماية أرواح هؤالء وأكَّدت اهل لقانون.املخالفة لاالحتالل اإلسرائيلي على وقف ممارساهتا 
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يف الرعاية الطبية وعدم اإلخضاع  احلقُّ ومنها ما تنصُّ عليه مبادئ القانون الدويل،  حقوقهم املشروعة، على حنو  كافة األسرى ومتكينهم من  
  نتظم.بشكل موالسماح ابلزايرات العائلية للحبس االنفرادي 

مشروع القانون الذي عالوًة على ذلك، أدانت اهليئة بقوة ما تقوم به إسرائيل من أنشطة يف إطار سياستها االستيطانية، ومن ذلك 
تستهدف به قوة االحتالل إضفاء الشرعية على مناطق االستيطان االستعماري اليت أقامتها على األراضي الفلسطينية احملتلة، مبا فيها 

  مبوجب القانون الدويل والقرارات األممية ذات الصلة. وابطلةً  الغيةً أبهنا هذه التدابري واصفًة يف، مدينة القدس الشر 

، والذي يطالب إسرائيل مبوجب 2016الصادر بتاريخ ديسمرب  2334بقرار جملس األمن رقم وأشادت اهليئة نوَّهت ويف هذا السياق، 
أنشطتها االستيطانية يف األراضي الفلسطينية احملتلة وأن حترتم بشكل اتم مجيع التزاماهتا  اتفاقية جنيف الرابعة أبن توقف على الفور مجيع

يف األراضي الفلسطينية بناء وتوسيع املستوطنات تواصل إسرائيل  ه َلمَّا كانتنأباهليئة وأوضحت كسلطة قائمة ابالحتالل. القانونية  
األمم املتحدة جملس أصدر هذا الصدد، حلل الدولتني. ويف لعملية السالم وهتديداً فإن يف ذلك تقويضاً احملتلة، دون أي أساس قانوين، 

 غري املشروعة ويطالب بوقف هذه األنشطة. املستوطنات اإلسرائيلية يدين ، قراراً 2017يف مارس  ،قوق اإلنسانحل

وقد أعربت اهليئة كذلك عن قلقها البالغ ملا آلت إليه األوضاع يف قطاع غزة حيث يقتصر توفري التيار الكهرابئي للمواطنني على ساعتني 
ولقد بلغ الوضع يف غزة درجة من الرتدي على املستويني االجتماعي على القطاع. الذي تفرضه إسرائيل يومياً، يف ظل استمرار احلصار 

النقص احلاد يف توفري االحتياجات األساسية للمواطنني نتيجة احلصار اإلسرائيلي املفروض على قطاع غزة منذ ، متثَّلت يف واالقتصادي
رض هذا احلصار قيوداً شديدة على حركة األشخاص والبضائع األساسية، وقد فَ  عشر سنوات، مما أحال القطاع إىل أكرب سجن يف العامل.

وابلقرب من املستوطنات اإلسرائيلية  الضفة الغربيةو غزة كل من حواجز عسكرية يف   بَ صَ ونَ د والغذاء، ية والوقو إدخال األدو من خالل منع 
   .وصول املواطنني الفلسطينيني إىل مزارعهم حتدُّ من حرية

إايه ابخلطوة اإلجيابية، كونه يؤكد على أن  واصفةً  بشأن املسجد األقصىوجتدر اإلشارة إىل أن اهليئة أشادت بقرار منظمة اليونسكو 
مشددًا على بطالن مجيع اإلجراءات اليت ، ومكان عبادة وموقع تراث ثقايف عاملي املسجد األقصى من املقدسات اإلسالمية اخلالصة

 إسرائيل يف هذا االجتاه بصفتها قوة قائمًة ابالحتالل.  اتتخذه

حيظر رفع اآلذان ابستخدام  2017ت، يف جتاهل اتم للقانون الدويل، مشروع قانون يف فرباير غري أن حكومة االحتالل اإلسرائيلي أقر  
)اخلط  1948حدود األراضي احملتلة عام الواقعة على الفلسطينية القرى و مدينة القدس احملتلة كل من يف   ،مكربات الصوت يف املساجد

 ت  دَ مَ عمليات توغُّل إسرائيلية يف حرم املسجد األقصى، عَ  2017وقد شهد عام  ، ويفرض عقوابت مالية على من خيرقه.األخضر(
ويف هذا اخلصوص،  .من حقهم يف أداء الصالة فيه ، من بني أمور أخرى،االحتالل إىل طرد مئات الفلسطينيني منه وحرماهنم خالهلا قواتخ 

 الفلسطينيني يف حرية الدين والعبادة.حلق  انتهاك  ملا تشكله من جدَّدت اهليئة إدانتها هلذه األنشطة 

مشروع تقريرها  سكوا(اإللسحب جلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا )ومن جهة أخرى، أعربت اهليئة عن أسفها 
ضع تدراسة التقرير دراسًة موضوعية ايد( اإلسرائيلي، داعيًة اجملتمع الدويل إىل الذي أماط الل  ثام عن ممارسات الفصل العنصري )أابرهت

وجاء يف بيان اهليئة وحتمي الشعب الفلسطيين من هذه املمارسات. مبوجب القانون الدويل أمام مسؤوليتها سلطات االحتالل اإلسرائيلية 
خطري ومنهجي ضد كذلك، " على اجملتمع الدويل أن يتحمل مسؤوليته ويضع حداًّ لالنتهاكات اليت تقرتفها إسرائيل بشكل متكرر و 

 الشعب الفلسطيين وأراضيه واألماكن املقدسة يف فلسطني احملتلة".
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ويف هذا الصدد، جدَّدت اهليئة دعوهتا إىل الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي لالنضمام إىل محلة املقاطعة وسحب االستثمارات 
ها على أن تكون يف طليعة املبادرين لتقدمي الدعم السياسي اإلسرائالعقوابت على املنتجات القادمة من املستوطنات فرض و  يلية، حاثًَّة إايَّ

مستقلة ومرتابطة  ولةغري القابل للتصرف يف تقرير املصري وإقامة دحقه  ملمارسةللشعب الفلسطيين يف نضاله  واالقتصادي والدبلوماسي
، احلدود تكون هلا مقومات البقاء وعاصمتخها القدس الشريف، إىل جانب حق الفلسطينيني املطلق يف العودة إىل دايرهم واستعادة ممتلكاهتم

 ما تنصُّ عليه املقررات األممية وميليه القانون الدويل. وفق
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