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 دولة فلسطين
 منظمة التحرير الفلسطينية 
 دائرة شؤون المفاوضات 

 2020آذار  16

 نالفلسطينيي كورونا والخطر المحدق باألسرى 19-كوفيد  يروساف انتشار

ة من تخاذ تدابير الحمايإب الصحة العالمية نصحت منظمة (كورونا) 19-كوفيد  يروساف نتشارإ في ظل
نقاذ ل إليستدعي التحرك العاجاألمر الذي ، "التباعد االجتماعي"دة وممارسة الجيخالل الحفاظ على النظافة 

توفر  زدحام الشديد داخل المعتقالت، وعدماإل أوضاع األسرى الفلسطينيين الذين يعانون باألصل منو  حياة
بأمراض للمرضى المصابين غرف خاصة لألسرى ذوي األمراض المزمنة الحادة، وعدم وجود غرف أو عنابر 

صفوف  تفشي المرض بسرعة كبيرة فيب ينذرما م ،وغيرها لتهاب األمعاء الفيروسية الحادة والجربإمعدية، ك
 يشكل تهديدًا على حياة وصحة األسرى اآلخرين.أحد األسرى، و  ةصابإفي حال  األسرى

أسير  700و طفل  200أسير وأسيرة بينهم نحو  5000أكثر من يوجد في سجون االحتالل اإلسرائيلي "
أسير يعاني من أمراض مزمنة وهم من ذوي المناعة الصحية  200يعانون من أمراض مختلفة، منهم 

1)المتدنية" ) . 

السجون إهمال طبي متعمد من قبل سلطات من عتيادية في الحاالت اإلاألسرى المرضى بشكل عام  يعاني
عدم وجود أطباء اختصاصيين داخل السجن، وتفتقر عيادات و ، لهم ، والمماطلة في تقديم العالجاإلسرائيلية

السجون إلى وجود أطباء مناوبين لياًل لعالج الحاالت الطارئة. وال تتوفر األجهزة الطبية المساعدة للمرضى 
لتهابات القصبة الهوائية المزمنة. هذا عدا عن حرمان ا  و وخاصة أجهزة التنفس والبخاخات لمرضى الربو، 

وفي حال تقديم العالج فإن  األمراض المزمنة من أدويتهم، كنوع من أنواع العقاب داخل السجن،األسرى ذوي 
 ماء، بكأس أو األكامول بقرص طبيب السجن اإلسرائيلي يعالج جميع األمراض حتى مريض السرطان

من خلف شبك  عالجهمباإلضافة لفحص األسرى المرضى بالمعاينة بالنظر، وعدم لمسهم والحديث معهم و 
 الشديدة، الرطوبةاإلرتفاع بو  فتقار األسرى المرضى بشكل خاص إلى التهوية،إضافة إلى إهذا  األبواب.
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مع انتشار في ظل هذه األوضاع المتردية و  .الحشرية والمبيدات العامة التنظيف مواد في الشديد والنقص
 الصعبة.  تلك األجواء والظروفمثل في عرض حياة األسرى للخطر الشديد يذلك فإن ، الفايروس

 

طالق تها تجاه األسرى الفلسطينيينابالتزام زام إسرائيلقرار منظمة الصحة العالمية إل   را  كثر تضر راح األ س وا 

ية في حول األحوال الصح 2010تخذت منظمة الصحة العالمية قرارًا أمميًا غاية في األهمية في أيار عام إ
 يقضي ن،والستي ةالثالثمنظمة لجمعية الصحة العالمية لنعقاد إخالل  والجوالناألراضي الفلسطينية المحتلة 

يص بتشكيل لجنة دولية من الفرق الطبية المتخصصة، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب األحمر، لتشخ
من  يلزم ااألوضاع الصحية الخطيرة للسجناء والمعتقلين الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية وتزويدهم بكل م

ية لة الصحوتقديم تقرير لتقصي الحقائق عن الحا. عالج عاجل وفقًا لالتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة
 بوطال .واالقتصادية في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجوالن السوري المحتل

 . رجة من السجن لتلقي العالج الطبي المناسبإطالق سراح السجناء الذين يعانون من ظروف حب القرار

، لجنة الصليب األحمر الدولية، وخاصة ق اإلنسانجميع المنظمات الدولية لحقو  قرارها فيالمنظمة دعت و 
لزامها بتوفير العالج الطبي المناسب لألسرى  إلى التدخل بشكل عاجل وفوري تجاه دولة االحتالل، وا 

ت منظمات المجتمع ، وحث  تزداد سوءًا كل يوم يعانون من ظروف طبية خطيرةوالمعتقلين الفلسطينيين الذين 
المدني على ممارسة الضغط على إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، إلنقاذ حياة المعتقلين وضمان اإلفراج 
 الفوري عن الحاالت الحرجة وتزويدهم بالعالج ، والسماح لألسيرات الفلسطينيات بتلقي خدمات رعاية

، والسماح لهن بالوالدة في ظروف صحية والوالدة ورعاية ما بعد الوالدة األمومة والمتابعة الطبية أثناء الحمل
نسانية بحضور أقاربهن وأفرا طالق سراحهن على الفور، واإلفراج عن وا  المحتجزين جميع األطفال د أسرهن وا 

2)."في السجون اإلسرائيلية )  
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 ظيف وغيرها من الموادعلى شطب مواد التن حتجاجا  إدية تصعيخطوات األسرى يقررون الشروع ب

من يومي  ءاً البدء بخطوات تصعيدية ضد إدارة السجون اإلسرائيلية بدحتالل اإل سجوناألسرى في  قرر"
صنف من كانتينا السجون، تشمل  140على إجراءات اإلدارة بشطب أكثر من  الجمعة والسبت المقبلين، رداً 

دارة سجونهاأن علمًا  مواد تنظيف وخضروات ومواد غذائية. قررت قبل نحو شهر إزالة  سلطات االحتالل وا 
صنف من كانتينا السجون وحرمت األسرى من شرائها، تشمل العديد من أنواع الخضراوات  140أكثر من 

ون واألفوكادو( والمواد الغذائية واللحوم، والعديد من المنظفات كالصابون والشامبو وغيرها في ظل )كالليم
دارة إوكانت  يروس كورونا، من خالل التنظيف والتعقيم والتطهير.االظروف اإلستثنائية القائمة بمواجه ف

عيدية تجاههم كأن راءات تصأنها تعكف على تنفيذ عدة إج السجون قد أبلغت األسرى نهاية الشهر الماضي
صنف من الكانتينا، وتخفيض عدد المحطات  140ال بأيدي السجناء المدنيين، وتنزيل إال يعد الطعام 

التلفزيونية من عشر إلى سبع، وتخفيض عدد أرغفة الخبز من خمسة إلى أربعة لألسير الواحد، وسحب 
في طهو الطعام، وأن تكون ألوان الشراشف  البالطات التي تستخدم للطبخ، والتي يعتمد عليها األسرى

3)."واألغطية بلون واحد ) 

يع من جم عتقاالتها المستمرة للمواطنين الفلسطينيينإحتالل الوقت الذي تواصل فيه سلطة اإليأتي ذلك 
لى عوتتخذ من انتشار فايروس كورونا في فلسطين المحتلة ذريعة لتضييق الخناق ، المحافظات الفلسطينية

ع ووقف ودائاألسرى الفلسطينيين وتطبيق خطة ما يسمى "وزير األمن الداخلي" جلعاد أردان، ومن ضمنها 
 .حتياجاتهمإدخال إالفلسطينية لهم، ومنع الوطنية السلطة 

 
 مرفق مذكرة قانونية كاملة: اإلنسانيحقوق األسرى بموجب القانون الدولي 

على الرغم من رفض و  .تفاقية جنيف الرابعةإحتالل منصوص عليها في إلتزامات إسرائيل كسلطة إإن 
المجتمع  إجماعفلسطين المحتلة، فإن تفاقية جنيف الرابعة على دولة يل االعتراف بالتطبيق القانوني إلإسرائ

، 2004ن محكمة العدل الدولية لعام المتحدة المتعددة والفتوى الصادرة ع، بما في ذلك قرارات األمم الدولي
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لتزامات إ ويشمل ذلك. ةتفاقية جنيف الرابعإاحتالل ضمن  لتزامات القانونية إلسرائيل كقوةباإل اً اعترفت مرار 
خطيرة أو محددة فيما يتعلق بالمحتجزين الفلسطينيين والمعتقلين اإلداريين في أوقات انتشار األمراض ال

 .المعدية

من اتفاقية جنيف الرابعة  27المادة نتشار األوبئة ص التي تحمي حقوق األسرى في زمن إمن أهم هذه النصو 
وتؤكد أن دولة االحتالل  ...األشخاص المحميين لهم الحق في احترام جميع األشخاص"التي تنص على أن 

عليها التزام مطلق بمعاملة جميع األشخاص المحميين ، بمن فيهم السجناء والمحتجزون اإلداريون ، معاملة 
 .فالظرو إنسانية في جميع 

حيث تنص على أن  81أما بالنسبة للمعتقلين أو المعتقلين اإلداريين فتتناول قضايا الصحة في المادة  
، بما في ذلك كل ما هو مطلوب لضمان صحة مسؤولة عن الحفاظ على المعتقلين حتاللالسلطة القائمة باال

 . معتقلين اإلداريين في صحة جيدةال /لضمان أن المعتقلين . جيدة مجاًنا

 وعلى وجود. على أن أماكن االحتجاز يجب أن تشمل العيادات التي يديرها طبيب مؤهل 91تنص المادة 
 . عنابر خاصة معزولة في أماكن االحتجاز مجهزة للتعامل مع حاالت األمراض المعدية

في حالة ما إذا كانت حالة السجين الذي يحمل مرضًا معديًا ويوضع في هذه األجنحة المعزولة أكثر خطورة 
قد تكون هذه . إلى نقل المعتقلين المرضى إلى المؤسسات 91إضافية تدعو المادة " معاملة خاصة"وتتطلب 

وتجدر اإلشارة إلى أنه يجب منح المعتقلين الذين يعانون من . المؤسسات على مسافة من مكان االحتجاز
 ."لعامة السكان"مرض خطير الرعاية الطبية المناسبة التي تقدم 

 

  المطالبات الفلسطينية في ظل إنتشار الفايروس

ل دولة فلسطين إسرائيل، القوة القائمة باالحتالل، المسؤولية الكاملة عن حياة وصحة األسيرات تحم  
اإلعالن عن فايروس وتطالب في ظل وتحذر من تفاقم األوضاع الصحية لألسرى واألسرى الفلسطينيين، 

حتواء الفورية إلية جميع اإلجراءات يلأن تتخذ سلطات السجون اإلسرائبوتصنيفه على أنه وباء  19-كوفيد
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حتجاز التي تحتوي في مرافق اإل وتوفير الرعاية الطبية الالزمة لألسيرات واألسرى، وخاصة لفايروسنتشار اإ
لخطر اإلصابة  ض المعتقلينأن ظروف الزنازين المزدحمة تعر   إذعلى األسرى السياسيين الفلسطينيين، 

 .نتشار الفايروسبالعدوى وا  

 حصوللزمة بموجب القانون اإلنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق اإلنسان بضمان إسرائيل م  وحيث أن 
الكامل في  على حقهم -وخصوصًا خالل انتشار فايروس كورونا -في جميع األوقات الفلسطينيين األسرى
 : ، للقيام بما يلياإلحتاللالضغط على إسرائيل، سلطة بأيضا   فإننا نطالب الصحة،

 ر المسنينالفوري عن األسرى األكثر ضعفًا وتضررًا بما في ذلك إلفراج ا والحوامل واألشخاص  والقص 
ر ملح هذا أم. تم تشخيص إصابتهم بمرض مزمنمن الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة أو 

، وفي حاالت اإلدانة باألحكام المخففة أو تلك أيضاً اإلداري  عتقالاإلبشكل خاص في جميع حاالت 
 .التي لها عقوبات قصيرة متبقية

  إجراء اختبارات طبية للكشف المبكر عن الفايروس، مع وجود طاقم طبي مؤهل ومعدات ضمان
ومرافق للتعامل مع الحاالت المكتشفة في السجن بما في ذلك الوسائل الالزمة لنقل المحتاجين إلى 

 .رعاية طبية حرجة
  ضتها مؤخرًا على األسرى، ومنها تقليص مواد التنظيفإجراءات إدارة السجون التي فر التراجع عن 

الوقائية في مستوى من اإلجراءات  أعلى تخاذا  و  ،تهدد حياة األسرى في ظل األوضاع الراهنةالتي 
بشكل فوري بجميع المعدات والمنتجات الالزمة للحفاظ على أعلى  همتزويدو، أقسام األسرى

والصابون وأدوات مستويات النظافة الشخصية والخاصة داخل مراكز االحتجاز بما فيها مواد التعقيم 
 . التنظيف

 من الفرق الطبية المتخصصة،  والقاضي بتشكيل لجنة االلتزام بقرار منظمة الصحة العالمية المذكور
بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب األحمر، لتشخيص األوضاع الصحية الخطيرة للسجناء 
والمعتقلين الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية وتزويدهم بكل ما يلزم من عالج عاجل وفقًا 

ي اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان القانون الدولوااللتزام ب ،لالتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة
  .والقرارات الدولية ذات الصلة


