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تزيد من  قوانينا مؤخًر نترسفقد ، الفلسطينيين رسر حماية حقوق األفي البرلمان عن  العمل التشريعييعجز 

بل  .في القانون الدوليالمنصوص عليه تعذيب لل المطلق الحظركما يتجاهل التشريع اإلرسرائيلي  .حقوقهمانتهاك 

 "األمنيين" رسر األات على لقاء تقييدتفرض  ،رسن تشريعات جديدة فقد تم في اآلونة األخيرةأكثر من ذلك، 

ومن شأن  .أمنية مخالفات بارتكاب بالمشتبهين الخاصة القارسية االعتقال إجراءات رسريان تورسيعو بمحاميهم

 أن تزيد من انتهاك( قوانين شليطمشروع قانون مكافحة اإلرهاب و ،رسبيل المثال على)هذه  مشاريع القوانين

  .إرسرائيلحقوق الفلسطينيين الذين تحتجزهم 

 قيود علىالاالنفرادي وفرض  عزلبما في ذلك ال لألرسر تنتهك أيضا حقوق اإلنسان  ممنهجةال ممارسات الدولة

  .الزيارات العائلية

  .العقاب آليات الرقابة والمساءلة ضعيفة وهناك ثقافة اإلفالت من:  دواءلنقص في المنالية ل

 .تفشل مراًرا بمنع أو توثيق شبهات التعرض للتعذيب أو رسوء المعاملة في السجون الطواقم الطبية التي تعمل

قوانين صارمة ضد وجود  هذا الفشل يعود إلى عدم .يات المدنيةالمستشف فيلموظفين  كذلك االمر بالنسبة

إرسرائيل  في الطبية جمعيةالنية مثل وزارة الصحة والتدريب والتوجيه من الهيئات المهنقص ، فضال عن التعذيب

  .عن حاالت تعذيب أو رسوء معاملة تشجيع اإلبالغ وحماية المبلغين التي عليها

  وثائق ذات الصلة

عدة تقارير حول الجوانب المختلفة لهذه القضايا في دورة عام المذكورة أعاله  قد نشرت منظمات حقوق اإلنسانل

1122.  

/  ليطاشبالمتعلقة بالمسائل القضايا المذكورة أعاله، وآخر المستجدات  فاصيل حول جميعلمزيد من الت .1

، إرسرائيل-أطباء لحقوق اإلنسانعدالة ،  وتوصيات إلى االتحاد األوروبي ، انظرألسرى ا صفقة تبادل

اإلنسان للمعتقلين والسجناء  حقوق : مذكرة إعالمية ،لمناهضة التعذيبواللجنة العامة  الميزان

ضد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو  ، وفيما يتعلق النضال إرسرائيلالفلسطينيين المحتجزين في 

  (.1122أكتوبر ) المهينة العقوبة القارسية أو الالإنسانية أو

 

إرسرائيل   PHR و PCATI انظر وسوء المعاملة، تقرير جديد حول تورط المهنيين الطبيين في التعذيب .2

المهنيين الطبيين في التعذيب ورسوء المعاملة في  إشراك: لتخلي عن الضحية، واالتالعب باألدلة ،

  (.1122أكتوبر ) إرسرائيل

 

، اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في انظر ،والمساءلةجديدة حول اإلفالت من العقاب  معلومات .3

  (مرفق PDF، ملف 1122نوفمبر )تزال محرومة  المساءلة ال ،إرسرائيل

 

،  في المنشآت اإلرسرائيلية مقارنة في األرسر  األمنيينفي القانون العام ،  االنفرادي عن سياسية العزل .4

االنفرادي للسجناء والمعتقلين في  عزلال إرسرائيل، والميزان،-أطباء لحقوق اإلنسان،  "عدالة" ،انظر

  (.1122 حزيران) اإلرسرائيلية السجون

http://www.adalah.org/eng/Palestinian%20Prisoners%20and%20Detainees%20Final%20Briefing%20Paper%20Oct%202011.pdf
http://www.adalah.org/eng/Palestinian%20Prisoners%20and%20Detainees%20Final%20Briefing%20Paper%20Oct%202011.pdf
http://www.adalah.org/eng/Palestinian%20Prisoners%20and%20Detainees%20Final%20Briefing%20Paper%20Oct%202011.pdf
http://www.phr.org.il/uploaded/Doctoring%20the%20Evidence%20Abandoning%20the%20Victim_November2011.pdf
http://www.phr.org.il/uploaded/Doctoring%20the%20Evidence%20Abandoning%20the%20Victim_November2011.pdf
http://www.phr.org.il/uploaded/Doctoring%20the%20Evidence%20Abandoning%20the%20Victim_November2011.pdf
http://www.adalah.org/upfiles/Solitary%20confinement%20position%20paper%20Arabic%20FINAL.pdf
http://www.adalah.org/upfiles/Solitary%20confinement%20position%20paper%20Arabic%20FINAL.pdf


 

 عزلحظر الالذي دعت من خالله إلى التعذيب،  بشأنلألمم المتحدة  المفوضية السامية قراءة موقفل

المتحدة في تقرير حول سياسية  المفوضية السامية لحقوق اإلنسان في األمم  انظر االنفرادي

  (1122 آب 5) A/66/268العزل

  معلومات إضافية

 فلسطيني أرسير 1111، حوالى  1122/21/12 حتى 1122/10/12من  :عن الطعام  االسرى إضراب .1

 .االنفرادي عزلوارسع النطاق لل هم، وارستخداما على تردي أوضاعاحتجاًج عن الطعام اإضراًب نظموا

ثالثة أيام من  اضرب عن الطعام بقيةالفي حين أن  عن الطعامالمفتوح اإلضراب  أرسير أعلن 211نحو 

، بما في ذلك القادة طعامعن ال تدهور صحة بعض المضربينو، عقد صفقة شاليطبعد  .كل أرسبوع

ا تتعهد اتفاًق رسلطة السجون وقعت أإلرسرائيليةلسجون سلطة ال مركز الصحة التابع ، ونقلهم إلىالسيارسيين

ألمين العام ل إنهاء العزل االنفرادي، بما في ذلك طعامالمضربين عن ال فيه باحترام معظم مطالب

نهاء العزل االنفرادي لجميع وإ وتوفير العناية الطبية له، ، أحمد رسعدات،للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

عدم تكبيل وأرسرهم ،  ألرسر ل التفتيش الجسديوقف  ؛يين؛ تجديد الزيارات العائليةالفلسطين االرسر 

 القنوات العربية الفضائيةو إعادة الحق لألرسر  في التعليمخالل الزيارات العائلية والمحامين ،  األرسر 

لمفتوح جراء تعهد رسلطة السجون بتنفيذ مطالبهم، أعلن األرسر  عن تعليق إضرابهم ا .والكتب العربية

اء اإلضراب قامت رسلطات أثن. أشهر للتأكد من تنفيذ رسلطة السجون لتعهداتها 0عن الطعام لمدة 

المضربين عن الطعام عبر زجهم في العزل أالنفرادي ونقلهم الى رسجون أخر   السجون بمعاقبة

نف الجسدي محاميهم وارستعمال العمنعهم من لقاء وفرض الغرامات المالية ومنع الزيارات العائلية و

كانت ضدهم، كما وتم عزلهم عن العالم الخارجي حيث ان المعلومات الوحيدة عن أوضاعهم الصحية 

عبر مؤرسسة الصليب االحمر التي كانت تقوم بتمرير هذه المعلومات لعائالت االرسر  بالحد  تصل

الوضع  قق من طالبين التح أطباء لحقوق اإلنسانجمعية عائلة ل 21توجهت  في أعقاب ذلك  .األدنى

وبناًء على قانون رسلطات السجون والمعايير  .الصحي ألبنائهم المحتجزين في السجون االرسرائيلية

الدولية التي تتيح ألطباء مستقلين بزيارة االرسر  المضربين عن الطعام طالبت مؤرسسة اطباء لحقوق 

  .ون رفضت مطلبهماالنسان بالسماح ألطبائها بزيارة االرسر  ألمضربين إال أن رسلطات السج

خالل  إجبار األرسر  بتناول الطعامفيها اطباء لحقوق االنسان عن حاالت تم  رغم عدم علم جمعية

والتعليمات التي يعمل موجبها الطاقم الطبي في  ، إال أن رسيارسة رسلطات السجوناإلضراب األخير

اء المضربين على تناول السجون خالل إضرابات السجناء عن الطعام وموقفهم بالنسبة إلجبار السجن

التابعة للمؤرسسة " معاهدة مالطا الدولية بشأن االضراب عن الطعام" وال تتالءم معغير واضحة  الطعام

التي يعاني منها الطاقم الطبي، والقصد هنا بأنه يواجه " الوالء المزدوج"هذا يؤكد حالة . الطبية العالمية

وقد شددت جمعية أطباء لحقوق اإلنسان على  . غلينوتجاه المش المرضىتناقض بين واجباته  تجاه 

 .موقفها بأن الطاقم الطبي ينبغي ان يكون تحت رقابة وزارة الصحة وليس رسلطات السجون

 

 عدد المحتجزين الفلسطينيين تزايد أعقاب في:  الشرقية القدس في القاصرين العتقال النفسية اآلثار .2

رقة موقف من قبل خبير طبي مختص أعدتها الطبيبة ، قدمت أطباء لحقوق اإلنسان ، والقاصرين

غرارسيال كارمون، طبيبة نفسية وعضو ادارة في المؤرسسة ، فيما يتعلق بالعوامل النفسية والتنموية التي 

 .تؤدي القاصرين باإلدالء باعترافات كاذبة

 

 ع طفل .م غابي الرسكي .بوارسطة المحامية غابي الرسكي الخبراء إلى محكمة عسكرية وقدم رأي .3

      : رسنة 21فلسطيني عمره 

http://www.phr.org.il/default.asp?PageID=116&ItemID=1323 

http://www.adalah.org/upfiles/2011/Adalah_Al_Mezan_PHR_Ashton_August_2011.pdf
http://www.adalah.org/upfiles/2011/Adalah_Al_Mezan_PHR_Ashton_August_2011.pdf
http://www2.ohchr.org/english/issues/torture/rapporteur/
http://www2.ohchr.org/english/issues/torture/rapporteur/
http://www2.ohchr.org/english/issues/torture/rapporteur/
http://phr.org.il/default.asp?PageID=116&ItemID=1288
http://www.phr.org.il/default.asp?PageID=116&ItemID=1323
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