
موؤ�ص�صة ال�صمري لرعاية االأ�صري وحقوق االإن�صان
ال�سمري موؤ�س�سة اأهلية فل�سطينية تعنى بحقوق الإن�سان اأ�س�سها يف القد�ض عام 1992 جمموعة من ن�سطاء ومهتمني بحقوق 

الن�سان لدعم ون�رسة الأ�رسى، ومناه�سة التعذيب عن طريق املراقبة واملتابعة القانونية واحلمالت الت�سامنية.
باأهدافها  يوؤمنون  الذين  ال�سخا�ض  )ال�سمائر(، وهم  عليهم  يطلق  الذين  واملتطوعني  الن�سار  عدد من  بال�سمري  ويحيط 

وي�ساركون باأن�سطتها، ويعملون على  دعمها ماديًا ومعنويًا.
اأجل الدفاع عن احلقوق واحلريات، والإئتالف  الفل�سطينية، ويف الإئتالف من  وال�سمري ع�سو يف �سبكة املنظمات الهلية 

القليمي واملحلي لإلغاء عقوبة الإعدام، وكذلك ع�سو يف ال�سبكة العاملية ملناه�سة التعذيب.
اإىل  ا�ستنادًا  جتزئتها  وعدم  الإن�سانية،  الكرامة  احرتام  اولوية  اىل  ت�ستند  والتي  الن�سان  حقوق  بعاملية  ال�سمري  توؤمن 

العراف واملواثيق املقره دوليا.
كما وتوؤمن ال�سمري باأهمية بناء جمتمع فل�سطيني دميقراطي حر، ي�سوده العدل وامل�ساواه و�سيادة القانون واحرتام حقوق 

الن�سان يف اطار حقه يف تقرير م�سريه.
الهداف:
• الهدف الأول: مناه�سة التعذيب وغريه من �رسوب املعاملة القا�سية، اأو الالاإن�سانية واملهينة، والعمل على الغاء عقوبة 	

العدام.
• الهدف الثاين: مناه�سة العتقال التع�سفي و�سمان املحاكمة العادلة والنزيهة.	
• الهدف الثالث: دعم واإ�سناد �سجناء الراأي والهتمام بال�سجناء ال�سيا�سيني ون�رستهم معنويا وقانونيا واإعالميا.	
• الأ�سا�سية 	 واحلريات  الإن�سان  حقوق  مبادئ  ت�سمن  فل�سطينية  قوانني  ل�سن  ال�سغط  يف  امل�ساهمة  الرابع:  الهدف 

و�سمان تنفيذها.
• الهدف اخلام�ض: امل�ساهمة يف الرتقاء بالوعي املجتمعي جتاه ق�سايا حقوق الإن�سان والدميقراطية و�سيادة القانون.	
• الهدف ال�ساد�ض: تكري�ض احلياة الدميقراطيه يف املجتمع الفل�سطيني القائمه على التعددية ال�سيا�سية وحرية الراأي 	

والتعبري.
• الهدف ال�سابع: ح�سد وتكري�ض التاأييد والدعم الدويل حلقوق ال�سعب الفل�سطيني امل�رسوعه.	

برامج ال�صمري:
• ق�سايا 	 متابعة  من خالل  وعائالتهم  واملعتقلني  لالأ�رسى  املجانية  القانونية  اخلدمه  توفري  القانوين:  الربنامج  اأوًل: 

التعذيب واملحاكمات والزيارات الدورية والإر�ساد احلقوقي والقانوين.
• لها 	 يتعر�ض  التي  والنتهاكات  العتقال  وظروف   الح�سائيات  كافة  توثيق  والتوثيق:  الدرا�سات  برنامج  ثانيًا: 

ال�رسى واملعتقلني وا�رسهم ب�سورة علمية واإ�سدار التقارير والدرا�سات حول التعذيب وانتهاكات حقوق الن�سان 
التي يتعر�ض لها ال�رسى.

• باأن�سطة وحمالت حملية واإقليمية ودولية 	 ال�سمري   الربنامج تقوم  ال�سغط واملنا�رسة: يف اطار هذا  ثالثًا: برنامج 
ت�سامنية و�ساغطة ملناه�سة التعذيب والعتقال التع�سفي وم�ساندة ال�رسى ون�رستهم.

• ال�رسى 	 حقوق  حول  توعوية  ون�ساطات  جماهريية  لقاءات  بعقد  ال�سمري  تقوم  والتدريب:  التوعية  برنامج  رابعًا: 
وعائالتهم. ومن خالل برنامج ال�سمائر نقوم بتدريب وتفعيل دور الن�سطاء ال�سباب يف تعزيز وحماية حقوق الن�سان.

الأر�ض الفل�سطينية املحتلة
مدينة رام اهلل - دوار الرافدين – عمارة �سبات – الطابق الأول
القد�ض.  هاتف:  2960446- 02/  فاك�ض :  2970136- 02

�ض.ب: 17338
info@addameer.ps :بريد اللكرتوين
Website: www.addameer.org   "الضمير لرعاية األسير وحقوق اإلنسان"



تتم   ،1967 العام  الفل�سطينية  الأرا�سي  اإ�رسائيل  احتالل  منذ 
حماكمة الفل�سطينيني يف حماكم ع�سكرية اإ�رسائيلية.  وقد اعتقلت 
فل�سطيني   800،000 من  اأكرث  الإ�رسائيلي  الحتالل  قوات 
وفل�سطينية منذ العام 1967، وهو ما يعادل 20% من املجموع 
الكلي لل�سكان يف الأر�ض الفل�سطينية املحتلة، و40% من املجموع 
الكلي لعدد ال�سكان الذكور يف الأر�ض الفل�سطينية املحتلة.  وعادة 
ما يتم اعتقال الفل�سطينيني اأثناء عبورهم احلواجز واحلدود، اأو 
من ال�سارع، اأو من منازلهم.  ويتم تكبيل املعتقل وتع�سيب عينيه 
اأو الركوع  اإرغامه على الوقوف  اأثناء عملية العتقال، وقد يتم 
مركز  اإىل  لنقله  الع�سكري  اجليب  يف  اإلقائه  قبل  طويلة  لفرتات 
التحقيق.  وغالبًا ما يتم العتداء على املعتقلني اأثناء عملية النقل 
عديدة  تقارير  عدة.  وهناك  �ساعات  ت�ستمر  اأن  املمكن  التي من 
والتهديد  وال�ستائم  والركل  لل�رسب  املعتقلني  بتعر�ض  تفيد 
والإذلل املتعمد.  وغالبًا ل تقوم قوات الحتالل باإعالم املعتقلني 
عن �سبب اعتقالهم، اأو مكان اعتقالهم.  ويتعر�ض اأغلب الأطفال 

للمعاملة نف�سها.
تقع جميع ال�سجون الإ�رسائيلية داخل اإ�رسائيل با�ستثناء �سجن 
تناق�ض  يف  املحتلة،  اهلل  رام  مدينة  غرب  جنوب  "عوفر" الواقع 
وا�سح لن�ض املادة 76 من اتفاقية جنيف الرابعة واجبة التطبيق 
وجوب  "على  تن�ّض  التي  املحتلة،  الفل�سطينية  الأر�ض  على 
املحتل،  البلد  داخل  يف  املتهمني  املحميني  الأ�سخا�ض  احتجاز 
الحتالل  قوات  نقل  اإن  اأدينوا".   اإذا  عقوبتهم  فيه  ويق�سون 
الفل�سطينية  الأر�ض  اإىل خارج  الفل�سطينيني  واملعتقلني  الأ�رسى 
الرابعة،  جنيف  لتفاقية  خرقًا  ي�سكل   ،1967 العام  يف  املحتلة 
اتفاقية  مبوجب  املكفولة  حقوقهم  واملعتقلني  الأ�رسى  وي�سلب 
جنيف الرابعة، ويف مقدمتها حقهم الطبيعي يف ا�ستقبال زيارات 
العملي  والتاأثري  عنهم.   الدفاع  مبحامي  واللتقاء  ذويهم،  من 
لهذا النظام يكمن يف �سعوبة الو�سول ملحامي دفاع فل�سطينيني، 
و�سعوبة زيارات الأهايل، وذلك لأن اأقارب الأ�رسى ل يح�سلون 

على ت�ساريح لدخول اإ�رسائيل "لأ�سباب اأمنية".

الأول  ت�رسين  �سهر  من  الأول  حتى 
من العام 2012، كان عدد الأ�رسى 
�سجون  يف  الفل�سطينيني  واملعتقلني 

الحتالل 4٫596، من بينهم:
• 184 معتقاًل اإداريًا.	
• 189 طفاًل.	
• 10 نائبًا يف املجل�ض الت�رسيعي.	
• 9 اأ�سريات.	
• اأحكامًا 	 يق�سون  اأ�سريًا   530

بال�سجن مدى احلياة.
• اأحكامًا 	 يق�سون  اأ�سريًا   451

بال�سجن لأكرث من 20 عامًا.
• قبل 	 ما  اعتقلوا  اأ�سريًا   111

اأو�سلو )1993(.

اإح�صاءات وحقائق حول االعتقاالت
• فل�سطيني 	  800٫000 اعتقال 

منذ حزيران العام 1967.
• اعتقال 75٫000 فل�سطيني منذ 	

بداية النتفا�سة الثانية.
• ومعاملة 	 �سكوى   645 تقدمي 

»ال�ساباك«  حمققي  �سد  �سيئة 
واأواخر   2001 بداية  بني  ما 
العام 2010، دون اأن يتم فتح 

اأي حتقيق جنائي يف اأيٍّ منها.
• فل�سطيني 	  15٫000 اعتقال 

يف  جماعية  اعتقال  حمالت  يف 
الفرتة ما بني اآذار العام 2002 
العام  من  الأول  وت�رسين 

.2002
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الأ الأ�سرى ال�سيا�سيني وحمادثات ال�سالم

الفل�سطينية  التحرير  منظمة  من  ممثلون  قام   ،1993/9/13 تاريخ  يف 
الذاتي  احلكم  برتتيبات  املتعلق  املبادئ  اإعالن  بتوقيع  اإ�رسائيل  ودولة 
اإ�رسائيل  وقامت   ،)1 اأو�سلو  اتفاقية  با�سم  اأي�سًا  )املعروف  املوؤقت 
باحتجاز اأكرث من 12،000 اأ�سري �سيا�سي فل�سطيني يف ال�سجون ومراكز 
اإىل ق�سية  التطرق  الرغم من ف�سل هذا التفاق الأويل يف  العتقال.  وعلى 
 )1994( غزة-اأريحا  اتفاق  فاإن  مبا�رس،  ب�سكل  ال�سيا�سيني  الأ�رسى 
لالإفراج  واخلطوات  الإجراءات  ا�ستعر�سا   )1995(  2 اأو�سلو  واتفاقية 
بناء  "اإجراءات  الإداريني ك�سل�سلة من  الأ�رسى املحكومني واملعتقلني  عن 
اأ�سري فل�سطيني  اأريحا بالإفراج عن 5000  الثقة".  طالبت اتفاقية غزة- 
خالل خم�سة اأ�سابيع من تاريخ التوقيع، لكن اإ�رسائيل ف�سلت يف المتثال 
للتزاماتها، حيث مت الإفراج عن عدد اأقل بكثري مما تن�ّص عليه التفاقية.  
الفل�سطينيني  اإ�رسائيل على الإفراج عن الأ�رسى  وبعد عام واحد، وافقت 
والعرب على ثالث مراحل مبوجب اتفاقية اأو�سلو 2، لكنها جمدت جميع 
الإفراجات بعد اغتيال اإ�سحاق رابني رئي�ص الوزراء الإ�رسائيلي -اآنذاك- 

وانتخاب حكومة الليكود.
منذ بداية املفاو�سات حول الإفراج عن الأ�رسى، قامت اإ�رسائيل با�ستخدام 
الأ�رسى ال�سيا�سيني الفل�سطينيني اأداًة لتحقيق مكا�سب �سيا�سية، واعتربت 
مع  يتعار�ص  الذي  الأمر  النية"،  ح�سن  و"بوادر  كتنازلت  عنهم  الإفراج 

اللتزامات املرتتبة مبوجب اتفاقيات �سابقة والقانون الدويل.
اإن الدرا�سات املقارنة لعملية ال�سالم الأخرية - كتلك املوجودة يف جنوب 
�رساح  اإطالق  ومركزية  اأهمية  عن  تك�سف  ال�سمالية-  واأيرلندا  اأفريقيا 
الأ�رسى للبدء بعملية املفاو�سات من اأجل التو�سل اإىل �سالم دائم.  وغالبًا 
اإىل  التو�سل  اأجل  من  ال�رساع  لإنهاء  �رسوريًا  �رسطًا  ال�سفح  يكون  ما 
عقب   - الأ�رسى  يلعب  ما  وعادة  املفاو�سات.   طريق  عن  �سلمية  ت�سوية 
الإفراج عنهم - دورًا حموريًا يف مرحلة ما بعد ال�رساع، ولهم اأثر فعال يف 
معاجلة املظامل املا�سية، ويف ال�سعي اإىل العدالة وامل�ساحلة.  بعد ت�سعة ع�رس 
عامًا من "عملية ال�سالم"، ل تزال اإ�رسائيل حتتجز 111 اأ�سريًا فل�سطينيًا 
اعتقلوا قبل 13 اأيلول 1993، الذين كان من املفرت�ص الإفراج عنهم �سمن 
ال�سجون  يف  عامًا   20 من  اأكرث  اأ�سريًا   63 ق�سى  وقد  لحقة.   اإفراجات 
الإ�رسائيلية.  وعلى الرغم من الإفراج عن 172 اأ�سريًا اعتقلوا قبل اأو�سلو 
يف ت�رسين الأول 2011، فاإنه مت ا�ستبعاد ون�سيان الأ�رسى احلاليني من قبل 

ال�سالم". "عملية 

ال�سيا�سيني  الأ�سرى  حول  املعلومات  من  ملزيد 
الفل�سطينيني الرجاء الإت�سال مبوؤ�س�سة ال�سمري 

مبا�سرة 

لالت�سال بنا: 

موؤ�س�سة ال�سمري لرعاية ال�سري وحقوق الن�سان
 

info@addameer.ps :الربيد اللكرتوين
www.addameer.org :املوقع اللكرتوين 

هاتف:2960446 2  )0( 972+
)0( 2 2970136

فاك�ص: 2960447 2 )0( 972+

الإت�سال بنا

• تاريخ امليالد: 1961/7/18	
• الغربية، 	 باقة  ال�سكن:  مكان 

1948
• اآذار 	  26 العتقال:  تاريخ 

1986
• مكان العتقال: �سجن جلبوع	

يبلغ وليد دقة من العمر 51 عامًا، 
وهو من اأقدم الأ�رسى ال�سيا�سيني 
يف ال�سجون.  وقام بكتابة كتب عدة 
حول العتقال والتعذيب واحلركة 
ال�سجن.   اأثناء وجوده يف  الأ�سرية 
من  والع�رسين  ال�ساد�ص  يف  اعتقل 
اآذار 1986 وكان عمره حينها 24 
يف  عامًا   26 ق�سى  اأنه  اأي  عامًا؛ 
ال�سجن.  وليد هو واحد من 122 
قبل  اعتقالهم  مت  فل�سطينيًا  اأ�سريًا 
ول   1993 العام  اأو�سلو  اتفاقية 
ال�سجون  يف  العتقال  قيد  يزالون 

الإ�رسائيلية.



التعذيب و�سوء املعاملة

اأمر منت�رس وممنهج، ويبداأ من  الفل�سطينيني من قبل قوات الحتالل هو  املعتقلني  املعاملة والعتداء على  اإن �سوء 
حلظة العتقال.  وي�رسح معظم املعتقلني، من �سمنهم الأطفال، بتعر�سهم لل�رسب والركل والتهديد وتفتي�ص اأمالكهم 
با�ستخدام قوات الحتالل وحدة كالب خا�سة،  الأ�رسى  واأفاد بع�ص  بطريقة همجية وغري قانونية وم�سادرتها.  
و"قنابل �سوت"، اأثناء العتقال.  وعند الو�سول اإىل مراكز التحقيق والعتقال، يتم حجز املعتقل يف زنزانة، غالبًا ما 
تكون انفرادية، اأو حتويله اإىل التحقيق مبا�رسة.  ويتعر�ص املعتقل خالل فرتة التحقيق لأ�سكال خمتلفة من التعذيب 
واملعاملة القا�سية واملهينة وغري الإن�سانية.  اإن اأ�سكال التعذيب  التي يتعر�ص لها املعتقلون متنوعة وخمتلفة، ومنها: 
متتالية،  �ساعة   12 من  لأكرث  ت�ستمر  قد  مطولة  حتقيق  جلل�سات  اخل�سوع  موؤملة،  بكيفية  املعتقلني  تقييد  ال�رسب، 

احلرمان من النوم ل�ساعات واأيام، الحتجاز يف زنازين منفردة �سيقة ومعتمة تهدد حياة الأ�رسى.

وتفر�ص قوات الحتالل ظروفًا قا�سية يف مراكز التحقيق كو�سائل لل�سغط اجل�سدي والنف�سي �سد املعتقلني، من اأجل 
اإجبارهم على العرتاف.  وتعترب �سيا�سة العزل واحدة من العقوبات الروتينية التي ت�ستخدمها م�سلحة ال�سجون 
الإ�رسائيلية �سد الأ�رسى واملعتقلني الفل�سطينيني لفرتات متفاوتة.  وي�سبب عزل الأ�رسى اأمرا�سًا �سحية ونف�سية 

ما  املعزول،  الأ�سري  حياة  تهدد  مزمنة 
التعذيب  �رسوب  من  �رسبًا  يجعلها 

اجل�سدي والنف�سي.

ال�سجون  معظم  يف  العزل  زنازين  اإن 
ال�سوء  بدخول  ت�سمح  ل  الإ�رسائيلية 
ل  اأنها  كما  كاٍف.  ب�سكل  والهواء 
وفرا�ص  تركي  على مرحا�ص  اإل  حتتوي 
اأدنى  اإىل  يفتقر  الذي  الأمر  فقط،  للنوم 
املعتقلون  ومينع  النظافة.  م�ستويات 
التوا�سل  من  التحقيق  خالل  واملعتقالت 
قراءة  من  يحرمون  كما  عائالتهم،  مع 

الكتب اأو الطالع على و�سائل الإعالم.  اإن التوا�سل الوحيد مع العامل اخلارجي يكون عن طريق املحامي، اأو مندوب 
من ال�سليب الأحمر.  واأحيانًا مينع املعتقلون من تغيري مالب�سهم اأو ال�ستحمام لفرتات طويلة.

العام 2006، منعت ال�سلطات الإ�رسائيلية الأ�رسى الذين هم من قطاع غزة من الزيارات العائلية، وذلك "لأ�سباب 
اأمنية غري حمددة"، الأمر الذي ميكن تف�سريه باأنه عقاب جماعي ل�سكان قطاع غزة على خيارهم النتخابي.  ويف 
9 كانون الأول 2009، رف�ست حمكمة العدل العليا الإ�رسائيلية ا�ستئنافًا يرف�ص �رسعية هذه ال�سيا�سة.  وهذا 

احلظر قائم حاليًا لـ 454 معتقاًل من غزة.

بعد اإنهاء الإ�رساب اجلماعي عن الطعام يف 14 اأيار 2012، الذي قام به اأكرث من 2000 اأ�سري ملدة 28 يومًا، 
اإنهاء  عقب  واحد  �سهر  خالل  غزة  قطاع  لأ�رسى  العائلية  الزيارات  ا�ستئناف  على  الحتالل  قوات  وافقت 
الإ�رساب.  لكن الزيارات الأوىل بعد التفاق مل تتم اإل يف 16 متوز، حيث متكن 24 اأ�سريًا فقط خاللها من روؤية 

عائالتهم.  وخالل فرتة كتابة التقرير، مل يتم اإجراء اأية ترتيبات لزيارات الـ 430 عائلة املتبقني.
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يف ال�ساد�س من اأيلول العام 1999، اأ�سدرت املحكمة العليا الإ�رسائيلية حكمًا ق�سائيًا يق�سي مبنع ا�ستخدام التعذيب.  ويف 
احلقيقة، ف�سل احلكم يف منع ا�ستخدام التعذيب ب�سكل قاطع، بل �سمح با�ستخدام اأ�ساليب حتقيق مثل "ال�سغط اجل�سدي 
املعتدل" -وهو نوع من اأنواع التعذيب- �سد املعتقلني الذين يعتربهم الحتالل "قنابل موقوتة".  اإ�سافة اإىل ذلك، ا�ستمر 
احلكم بال�سماح با�ستخدام "دفاع ال�رسورة" يف حالت "القنابل املوقوتة".  وبهذا، فهو ي�سمح لأجهزة املخابرات وطاقم 

التحقيق بالإفالت من العقاب عند ا�ستخدام التعذيب.

موؤملة،  بكيفية  املعتقلني  تقييد  ال�رسب،  ومنها:  املعتقلني،  بحق  تعذيب  اأ�سلوب   100 من  اأكرث  الحتالل  قوات  وت�ستخدم 
اخل�سوع جلل�سات حتقيق مطولة قد ت�ستمر لأكرث من 12 �ساعة متتالية، احلرمان من النوم ل�ساعات واأيام، الحتجاز يف 
زنازين منفردة �سيقة ومعتمة تهدد حياة الأ�رسى.  والآن يف العام 2012، ميكن القول اإن ا�ستخدام التعذيب نهج مالزم 

لعتقال الفل�سطينيني يف مراحله املختلفة.

زيارات الأهايل

الأ�رسى من  الفل�سطينيني، يجب على عائالت  التي فر�ستها قوات الحتالل على حركة  للقيود  العام 2002، ونتيجة  بعد 
ال�سفة الغربية وغزة، الذين يرغبون يف زيارة اأبنائهم يف �سجون الحتالل، احل�سول على ت�ساريح لدخول اإ�رسائيل.  اإن 
احل�سول على هذه الت�ساريح يتطلب اإجراءات طويلة، وقد ت�ستمر لغاية ثالثة �سهور.  ويتم تقدمي الطلب عن طريق ال�سليب 
الأحمر.  وعالوة على ذلك، فاإن كثريًا من الأ�رسى من ال�سفة الغربية وقطاع غزة حمرومون من الزيارات العائلية قطعيًا.

الدويل.   القانون  بالحتالل، مبوجب  القائمة  ال�سلطة  ب�سفتها  الإ�رسائيلية  ال�سلطات  م�سوؤولية  يتناق�س متامًا مع  اإن هذا 
ال�سجناء، وجمموعة  الدنيا ملعاملة  النموذجية  القواعد  الدويل، ويف  القانون  العائلية هو حق را�سخ يف  الزيارات  فاحلق يف 
املبادئ املتعلقة بحماية جميع الأ�سخا�س الذين يتعر�سون لأي �سكل من اأ�سكال الحتجاز اأو ال�سجن، واتفاقية حقوق الطفل 

)فيما يتعلق بالأطفال املحتجزين(.

وعندما ي�سمح بالزيارة، تو�سع قوانني �سارمة عليها من قبل م�سلحة ال�سجون، بحيث ي�سمح لالأقارب من الدرجة الأوىل 
اأي  منع  يتم  ما  وعادة  بالزيارة،  فقط 
الذين  الذكور  من  العائلة  من  فرد 
من  و45   16 بني  اأعمارهم  ترتاوح 
الحتالل  �سجون  يف  وفقط  الزيارة.  
من  عائالتهم  مع  الأ�رسى  يتوا�سل 
اأو  العازل،  والزجاج  اجلدران،  وراء 

عن طريق الهاتف.

وبالن�سبة لأ�رسى قطاع غزة، فالو�سع 
فبعد  اخل�سو�س؛  وجه  على  خطري 
بالزيارات  لهم  ي�سمح  مل   2007 العام 
العائلية، فبعد النتخابات الفل�سطينية

زيارات الأهايل



نظام املحاكم الع�سكرية

يحاكم املعتقلون الفل�سطينيون املتهمون بارتكاب خمالفات وجنح وجرائم اأمنية )كما ت�سميها اإ�رسائيل(، عادة، اأمام اأحدى حمكمتني 
ع�سكريتني؛ واحدة يف جنوب غرب مدينة رام اهلل وت�سمى حمكمة »عوفر«، فيما تقع الأخرى يف �سمال ال�سفة الغربية وت�سمى حمكمة 
�سامل. ويحرم املعتقلون الفل�سطينيون اأمام املحاكم الع�سكرية الإ�رسائيلية من �سمانات املحاكمة العادلة التي كفلتها اتفاقيات مواثيق 
القانون الدويل الإن�ساين، والقانون الدويل حلقوق الإن�سان.  فيما ي�ستفيد امل�ستوطنون اليهود يف الأر�س الفل�سطينية املحتلة من احلماية 

واحلقوق املقرة يف القانون املدين الإ�رسائيلي، التي تكفل املحاكمة العادلة.

النظام الق�سائي ملدة طويلة،  ويراأ�س هذه املحاكم ق�ساة يتم تعيينهم من قبل قائد اجلي�س يف املنطقة.ومعظم الق�ساة مل يتدربوا على 
الع�سكري،  القا�سي  من  وباأمر  التحقيق،  بهدف  تهمة  دون  الفل�سطينيني  احتجاز  الع�سكرية، وميكن  النيابة  يف  �سابقًا  عملوا  واأغلبهم 
ملدة قد ت�سل اإىل 90 يومًا )لي�ست بال�رسورة متوا�سلة(، ومن املمكن متديدها لفرتة اأخرى ت�سل اإىل 90 يومًا اأي�سًا عن طريق حمكمة 

ال�ستئناف الع�سكرية )يختلف هذا العتقال عن العتقال الإداري يف اأنه ل يوجد 
تهمة موجهة للمعتقل(. لكن ميكن حجز املواطن الإ�رسائيلي دون توجيه تهمة له 

ملدة 15 يومًا، وميكن متديدها ملدة 15 يومًا اآخر فقط.

الع�سكرية  املحاكم  يف  الفل�سطينيني  املعتقلني  حماكمة  اإجراءات  تكتمل  اأن  يجب 
حماكمات  لإنهاء  الأق�سى  احلد  اأن  حني  يف  �سنتني،  غ�سون  يف  الإ�رسائيلية 
املحاكمة  اإجراءات  اإمتام  ت�سعة �سهور. ويف حال عدم  املدنيني هو  الإ�رسائيليني 
اعتقال  متديد  الع�سكرية  ال�ستئناف  حمكمة  لقا�سي  ميكن  العامني،  خالل 

الفل�سطينيني ملدة �ستة اأ�سهر.

اللغة هي م�سكلة اإ�سافية، حيث اأن العديد من املعتقلني الفل�سطينيني ل يتكلمون 
اللغة العربية.  وهذا الأمر ي�سكل �سعوبات يف التوا�سل اللغوي حتى بني املحامي 
واملعتقل.  وين�ّس القانون الإ�رسائيلي على اأن يتم التحقيق مع املعتقل بلغته الأم، 
وعلى اأن تتم كتابة ت�رسيحه باللغة نف�سها.  لكن يف الواقع، تتم كتابة ت�رسيح اأو 
اعرتاف املعتقل باللغة العربية، ويجرب على التوقيع عليه دون اأن يفهم حمتواه.  
كما اأن جميع اإجراءات املحاكم الإ�رسائيلية تتم باللغة العربية دون توفري ترجمة 

كافية اأو منا�سبة.

الإهمال الطبي 

تبنت م�سلحة ال�سجون الإ�رسائيلية �سيا�سة ممنهجة يف اإهمال واجباتها بتوفري الرعاية الطبية لالأ�رسى الفل�سطينيني.  اإن م�ساكل 
وغالبًا  الكلوي.   والف�سل  القلب،  يف  وم�ساكل  والإ�سهال،  ال�سدرية،  اللتهابات  من  �سدتها  يف  وترتاوح  كثرية،  ال�سحية  الأ�رسى 

يقت�رس العالج على امل�سكنات من دون و�سفة طبية.

ال�سحية  الطبية  والرعاية  منتظمة،  غري  الأطباء  دوام  �ساعات  اأن  اإل  طبية،  عيادة  تت�سمن  ال�سجون  جميع  اأن  من  الرغم  وعلى 
املتخ�س�سة غري متوفرة.  ول تتم معاجلة الأ�رسى خارج �ساعات دوام العيادات املخ�س�سة، وعادة يجب اأن ينتظروا لفرتات طويلة 
قبل اأن يتم فح�سهم.  وحاملا يتم فح�س الأ�رسى، تو�سف لهم امل�سكنات من دون اأي متابعة طبية لهم.  كما يتم نقل الأ�رسى اإىل 

امل�ست�سفى لتلقي العالج الالزم بعد اأ�سابيع اأو اأ�سهر عدة.

يعانون  ما  عادة  عنهم  املفرج  الأ�رسى  فاإن  لذلك،  ونتيجة  واملعتقلني.   الأ�رسى  على �سحة  تاأثري كبري  لها  يكون  العتقال  ظروف 
من م�ساكل �سحية مزمنة مثل اأمرا�س اجللد، والتعب املزمن، و�سعف الدم وفقره، وم�ساكل يف الكلى، والروماتيزم، وم�ساكل يف 

الأ�سنان، والقرحة.



الإعتقال الإداري

�إىل حمكمة لكي تف�صل  �أو �العتقال حق �لرجوع  “لكل �صخ�ص حرم من حريته بالتوقيف 
غري  �العتقال  كان  �إذ�  عنه  باالإفر�ج  وتاأمر  �عتقاله،  قانونية  يف  �إبطاء  دون  �ملحكمة  هذه 

قانون" �ملادة 9)4( من �لعهد �لدويل �خلا�ص باحلقوق �ملدنية و�ل�صيا�صية
�إجر�ء تلجاأ له قو�ت �الحتالل �الإ�رس�ئيلي العتقال �لفل�صطينيني ملدة  �العتقال �الإد�ري هو 
غري حمددة بناء على "مو�د �رسية" دون تهمة حمددة �أو حماكمة.  وتقوم قو�ت �الحتالل 
با�صتخد�م هذ� �الإجر�ء يف �الأر�ص �لفل�صطينية �ملحتلة بناء على �الأمر �لع�صكري �ملحدث رقم 
1651.  ومينح هذ� �الأمر قائد �ملنطقة �لع�صكرية �حلق يف �حتجاز �ل�صخ�ص ملدة ت�صل �إىل 
�صتة �صهور قابلة للتمديد "�إذ� ما توفرت �أ�صباب كافية توؤكد �أن �أمن �ملنطقة �أو �الأمن �لعام 
يتطلب ذلك".  وعادة ما يتم جتديد �أمر �العتقال قبل �نتهاء �ملدة �أو عند �نتهائها، وميكن �أن 

ت�صتمر هذه �لعملية �إىل �أجل غري م�صمى.
ال يوجد حد للفرتة �لتي من �ملمكن �أن يق�صيها �ملعتقل يف �العتقال �الإد�ري، ما يرتك �ملجال 
فالقادة  و��صحة،  غري  تز�ل  ال  �الإد�ري  �العتقال  �أ�صباب  �إن  م�صمى.   غري  الأَجل  العتقاله 
�لع�صكريون �الإ�رس�ئيليون هم من يحددون "�الأمن �لعام"، و"�أمن �ملنطقة".  وال يتم �إعالم 

�ملعتقلني �أو حماميهم باأ�صباب �العتقال.
ب�صكل �صيق.   �الإد�ري يف ظروف حمددة ومعّرفة  �العتقال  �لدويل  �الإن�صاين  �لقانون  يجيز 

�العتقال  ال�صتخد�م  �الأمة  تهدد حياة  عامة  هناك حالة طو�رئ  تكون  �أن  ي�صرتط  و�ل�صيا�صية،  �ملدنية  باحلقوق  �خلا�ص  �لدويل  للعهد  ووفقًا 
�الإد�ري.  �إ�صافة �إىل ذلك، يجب �أن يكون �إ�صد�ر �أمر �العتقال �الإد�ري ب�صكل فردي، �أي "لكل �صخ�ص على حدة".

ومن �ملمكن �أن تفر�ص دولة �الحتالل �إقامة جربية �أو �عتقال �ل�صخ�ص �ملحمي �إذ� "�فرت�ص �أمن �لدولة �ملحتلة �ل�رسورة �لق�صوى لذلك"، 
�أو"الأ�صباب �أمنية قهرية".

لكن ��صتخد�م قو�ت �الحتالل �العتقال �الإد�ري ال يرتكز على �أ�صباب �أمنية.  وقد �ّدعت دولة �الحتالل �أنها يف ظل حالة طو�رئ د�ئمة، كو�صيلة 
لتربير ��صتخد�م �العتقال �الإد�ري منذ �لعام 1948.  �إ�صافة �إىل ذلك، كثريً� ما ي�صتخدم �العتقال �الإد�ري –يف �نتهاك �رسيح للقانون �لدويل- 
كعقاب جماعي، ولي�ص كو�صيلة للوقاية من �أي تهديد م�صتقبلي.  �إن �لتعريفات �لغام�صة و�لو��صعة مل�صطلح "�الأمن"، متكن قو�ت �الحتالل 
من ��صتخد�م �العتقال �الإد�ري ب�صكل �أكرب.  وبناًء عليه، من �ملمكن �عتقال �لفل�صطينيني �إد�ريًا ملدة �أ�صهر �أو �صنو�ت دون �إعالمهم ب�صبب �أو 
مدة �العتقال.  وحتى متوز 2012، كان هناك 285 معتقاًل �إد�ريًا فل�صطينيًا يف �صجون �الحتالل، من �صمنهم 18 نائبًا يف �ملجل�ص �لت�رسيعي 

�لفل�صطيني.

�العتقال �الد�ري يف �أرقام 
• من 	 �أكرث  �عتقال  مت   ،2012 متوز  منذ 

110 معتقلني �إد�ريني الأكرث من عام �أو 
�ثنني.

• يتم �حتجاز 17 فل�صطينيًا يف �العتقال 	
�الإد�ري ب�صكل متو��صل ملدة عامني.

• �إد�ري ما 	 �أمر �عتقال  ��صدر 14٫000 
بني 1992-1987.

• على 	 �ملو�فقة  متت   ،2010 �لعام  يف 
�العتقال  �أو�مر  من   %57 يقارب  ما 
�لقا�صي  قبل  من  �مل�صدرة  �الإد�ري 

�لع�صكري.
• �ملعتقلون 2368 	 �لعام 2007، قدم  يف 

ما  �أي  منها؛  قبول 329  ��صتئنافًا، مت 
يقارب %1٫38.

• كان �إجمايل عدد �ملعتقلني �الإد�ريني بني 	
�لعامني 2005-2007، 765 معتقاًل.

ظروف �الإعتقال
ري

الإد�
ل �

تقا
الإع

�
ظروف الإعتقال 

 تقع جميع مر�كز �العتقال �لرئي�صية خارج �الأر�ص �لفل�صطينية �ملحتلة.  وهذ� �الأمر يناق�ص �ملادة 76 من �تفاقية جينيف �لر�بعة �لتي تن�ّص
 على �أنه يجب �عتقال �صكان �ملنطقة �ملحتلة د�خل �أر��صي �ملنطقة �ملحتلة.  �إن �لتاأثري �لعملي لهذ� �لنظام هو �صعوبة �لو�صول ملحامي دفاع
�الأمنية". "�الأ�صباب  بحجة  �إ�رس�ئيل  لدخول  ت�صاريح  على  �الأ�رسى  عائالت  ل�صعوبة ح�صول  وذلك  �الأهايل،  زيار�ت    فل�صطينيني، و�صعوبة 
�نخف�ص وقد  هو�ء.   يدخلها  وال  �لرطوبة،  وعالية  �لنظافة،  م�صتويات  �أدنى  توفر  وال  مكتظة،  و�ل�صجون  �العتقال  مر�كز  تكون  ما   وغالبًا 

متو�صط �مل�صاحة �ملعي�صية لالأ�صري خالل �ل�صنو�ت من 4٫3 مرت مربع، �إىل 9٫2 مرت مربع.

 كما �أن نو�فذ �لزنازين مغطاة ب�صفائح حديدية، �الأمر �لذي مينع دخول �أ�صعة �ل�صم�ص.  �إن �الأ�رسى �ملحتجزين يف �صجون "عوفر" و"جمدو" 
 و"عت�صيون" يعي�صون يف خيام رثة، حيث �أنها ال توفر �لظروف �ملعي�صية �ملالئمة يف برد �ل�صتاء، �أو يف حر �ل�صيف.  وال تقوم م�صلحة �ل�صجون
 �الإ�رس�ئيلية بتوفري �أدو�ت �لنظافة �الأ�صا�صية مثل معجون �الأ�صنان، و�ل�صامبو، و�ل�صابون وغريها، مرغمني �الأ�رسى على �رس�ئها من �لكانتني
 باأ�صعار باهظة.  ويعاين معظم �الأ�رسى من نوعية �لغذ�ء �لرديئة �لتي تقدمها م�صلحة �ل�صجون،  ولذلك يجب عليهم �رس�ء �لغذ�ء من �لكانتني

 �أي�صًا.



الأطفال 
كل عام ميثل ما يقارب 700 طفل فل�صطيني ما دون �صن 18 عامًا �أمام حماكم 
قبل  من  و�حتجازهم  معهم  و�لتحقيق  �عتقالهم  بعد  �لع�صكرية،  �الحتالل 
قو�ت جي�ص �الحتالل.  ومت �عتقال �أكرث من 8000 طفل فل�صطيني منذ �لعام 

.2000

�ملحاكمة،  عند  عمرهم  على  بناء  �الأطفال  على  �حلكم  يتم  ذلك،  على  عالوة 
�ل�صيا�صة  مع  يتناق�ص  �أي�صًا  وهذ�  �العتقال.   عند  عمرهم  على  بناء  ولي�ص 
�الإ�رس�ئيلية يف �ملحاكم �ملدنية عند �لتعامل مع �ملو�طنني �الإ�رس�ئيليني �لذين 

يحاكمون وفقًا لل�صن �لذي �رتكبو� فيه �لتهمة.

يتم �نتهاك حقوق �الأطفال بطرق عدة خالل �العتقال �أو �الحتجاز.  وغالبًا ما 
يحتجز �الأطفال الأغر��ص �لتحقيق دون مر�فقة حماٍم �أو �أحد �أفر�د عائلته من �لكبار، وهذ� ي�صكل �نتهاكًا و��صحًا التفاقية جنيف �لر�بعة.  ف�صاًل عن 

ذلك، ت�صتخدم �أ�صكال �لتعذيب و�صوء �ملعاملة �صد �الأطفال �لفل�صطينيني ب�صورة روتينية الإجبارهم على �العرت�ف.

يف متوز �لعام 2009، �أن�صاأت �ل�صلطات �الإ�رس�ئيلية حمكمة ع�صكرية منف�صلة ملحاكمة �الأطفال �لفل�صطينيني مبوجب �الأمر �لع�صكري 1644، لكن قبل 
ذلك، كانت �ل�صلطات �الإ�رس�ئيلية حتاكم �الأطفال و�لكبار يف �ملحكمة نف�صها. ويف �يلول 2011 مت تعديل �الأمر �لع�صكري �خلا�ص بتعريف من هو �لطفل 

لي�صبح عمر �لطفل �لفل�صطيني 18 عاما بدال من 16 عاما بناء على �المر �لع�صكري 1676

ومنذ تنفيذ قر�ر 1644 والحقا مع ��صد�ر �المر �لع�صكري 1676، توؤكد موؤ�ص�صة �ل�صمري �أن هذه �لقر�ر�ت مل تفعل �أي �صيء يذكر لتح�صني حماية 
�الأطفال �لفل�صطينيني، وذلك الأنها مل يعدل �ي من �الجر�ء�ت �لق�صائية �ملعمول بها ب�صكل جوهري لتوفر حماية �كرب لالطفال كما هو مطلوب بناء على 

�ملعايري �لدولية خا�صة �تفاقية حقوق �لطفل، ومل توقف ممار�صة حماكمة �الأطفال وفقًا ل�صنهم يف حني �حلكم.

هناك 194 طفاًل يف �صجون �الحتالل )عوفر"، و"ه�صارون"، و"جمدو"(، منهم 30 طفال حتت �صن �ل�صاد�صة ع�رسة. ونادرً� ما تقوم م�صلحة �ل�صجون 
بتوفري مو�رد لتعليم �الأطفال، فتعليم �الأطفال م�صموح فقط يف �صجن "ه�صارون"، وتفر�ص م�صلحة �ل�صجون �لعديد من �لقيود على �ملو��صيع �لتي يتم 

تدري�صها، حيث ت�صمح فقط بتدري�ص �لريا�صيات، و�لعلوم �الإن�صانية، ومتنع �أي مو�د �أخرى "الأ�صباب �أمنية".

الأ�سريات

منذ �لعام 1976، مت �عتقال ما يقارب 10،000 �مر�أة فل�صطينية على يد قو�ت �الحتالل.  وما بني �لعام 2000 و�لعام 2009، �عتقلت قو�ت �الحتالل 
"ه�صارون".  كما يتم �حتجاز �الأ�صري�ت  �أ�صري�ت فل�صطينيات يف �صجن  �يلول عام 2012، كان هناك 7  �أكرث من 750 �مر�أة فل�صطينية.  وحتى 
�لفل�صطينيات يف �صجن �لد�مون، ويف �لعزل يف �صجن �لرملة.  وهذه �ل�صجون ال حتتوي على مو�رد تر�عي �لفروق بني �جلن�صني، �أو �أدنى م�صتويات 

�لنظافة �لتي حتتاجها �الأ�صري�ت.

�إن �لعديد من �الأ�صري�ت يعانني من �أمر��ص مثل �أمر��ص �لربو، و�ل�صكري، و�لكلى، 
و�لعيون، وفقر �لدم، و�ل�رسطان، و�لنوبات، و�لروماتزم، ولي�ص لديهن �أي �إمكانية 
تاأتي  وغريها  �الأمر��ص  هذه  من  �لعديد  �أن  كما  �لطبية.   �خلدمات  على  للح�صول 

نتيجة للظروف �ل�صيئة د�خل �ل�صجون.

�لتاأخري�ت �لطويلة يف تقدمي �لعالج، �لذي هو دون �مل�صتوى، هي و�صع طبيعي يف 
�أن جميع �ل�صجون ت�صمل عيادة طبية، و�الأطباء  �صجون �الحتالل، على �لرغم من 
�لدو�م، و�لرعاية �لطبية �ملتخ�ص�صة غري متوفرة عمومًا.   �أوقات  غري منتظمني يف 
�لقابعات  �لفل�صطينيات  �لن�صاء  باأمر��ص  �الآن، ال توجد خدمات متخ�ص�صة  وحتى 
هذه  على  للح�صول  �ملتكررة  طلباتهن  من  �لرغم  وعلى  �الإ�رس�ئيلية،  �ل�صجون  يف 
بالرف�ص  قوبلت  فاإنها  �ل�صجون،  م�صلحة  �صد  �صنت  �لتي  و�ل�صكاوى  �خلدمات، 
�ملتكرر.  وما يدعو للقلق �أي�صًا، هو عدم وجود �أطباء ناطقني بالعربية يف �ل�صجون 

�لن�صائية.

�الأ�رسى  مثل  نف�صها  و�جل�صدية  �لنف�صية  �ملعاملة  �صوء  �إىل  �الأ�صري�ت  وتتعر�ص 
و�لتحر�ص  و�ل�صتائم  و�لتهديد  لل�رسب  يتعر�صن  �الأ�صري�ت  �أن  وورد  �لرجال، 
تفتي�ص  هيئة  قبل  من  روتينية  ب�ص-ورة  لالإذالل  يتعر�صن  �أنهن  كما  �جلن�صي.  

�قتحامية، غالبًا ما حتدث قبل جل�صات �ملحاكمة وبعدها، �أو �أثناء �لليل، وتتخذ بالغالب كاإجر�ء�ت عقابية.

وقامت قو�ت �الحتالل باعتقال ن�صاء حو�مل على مد�ر �ل�صنو�ت.  �إن ق�صايا هوؤالء �لن�صاء ذ�ت �أهمية ق�صوى، حيث �أن �عتقال �لن�صاء �حلو�مل 
ي�صكل خطرً� عاليًا على �ملر�أة �حلامل وعلى جنينها.  ومع ذلك، ال تتمتع �لن�صاء �حلو�مل باأي معاملة تر�عي �أو�صاعهن �ل�صحية و�حتياجاتهن من 
حيث �لنظام �لغذ�ئي، و�إجر�ء�ت �لنقل �إىل �مل�صت�صفيات �لتي تتم حتت �إ�رس�ف �أمني م�صدد، مع تكبيل يدي �الأ�صرية ورجليها.  وعادة ما يتم تكبيل 
�الأ�صري�ت يف �أ�رّسة �مل�صت�صفى لغاية دخولهن غرف �لوالدة، ويتم تكبيلهن مرة �أخرى بعد �لوالدة بدقائق.  وبني �لعام 2003 و2008، كانت هناك 

4 حاالت لن�صاء �أجننب �أطفالهن حتت هذه �لظروف �لقا�صية.




