
 46 ـالجلسة الباألمم املتحدة:  مجلس حقوق اإلنسان

 2021مارس  19 -فبراير  22

 حقوق اإلنسان في فلسطين واألراض ي العربية املحتلة األخرى حالة : من جدول األعمال 7البند 

مركز الحق في خدمـة اإلنسـانم مركـز امليـلان لحقـوق اإلنسـانم مركـز القـاسرة لدرا ـان حقـوق اإلنسـانم كتابية مشتركة:  مداخلة

 املركز الفلسطيني لحقوق اإلنسانم ومنظمان غير حكومية ذان مركز ا تشاري خاص.
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 فلسطينيينالعتقلين املسرى و ال  يستهدفاإلهمال الطبي اإلسرائيلي 

 19-جائحة كوفيد  أثناء 

 باعتبارسام أخفقت إ رائيلم 2020في األراض ي الفلسطينية املحتلة في مارس  19-منذ بداية تفش ي جائحة كوفيد 

القوة املحتلةم بشكل مستمر في االمتثال اللتلاماتها القانونية لضمان حماية األ رى واملعتقلين الفلسطينيين في 

يزال  ماو كز االعتقال اإل رائيلية بشكل كبيرم السجون اإل رائيلية. تدسورن األوضاع داخل السجون ومرا

السجناء الفلسطينيون يتعرضون لظروف اعتقال قا ية ال تتماش ى مع الحد األدنى من مستويان املعيشة 

 كلالنظافة للسجناءم  ستلزمانم ندرةو م الجيدة التهوية انعدام أو نقصم و تكدسال مثل اعتقال فظروفاملالئمة. 

داخل السجون اإل رائيليةم  19–كوفيدانتشار عل من شبه املستحيل السيطرة على تلك الظروف مجتمعة تج

 . االنتشار  ريع بالفيروس لإلصابة وعرضة حماية بدون األ رى واملعتقلين الفلسطينيين األمر الذي يترك  وسو

ا في السجون اإل رائيلية  335م ثبتت إصابة حوالي 2021يناير  27حسب إحصاءان سجلت في   فلسطينيا
ا

معتقال

ا 98 بينهم من يزال الم 2020منذ مارس  19-بفيروس كوفيد  .مصابا

 سياسة اإلهمال الطبي اإلسرائيلية املمنهجة

 للمعتقلينالوضع الصحي  بشأن تدسور  متعددةمخاوف  أثارنمنظمان حقوق اإلنسان الفلسطينية 

املعتقلون  يعانيحيث  1ممراكز االحتجاز اإل رائيلية قبل اندالع الجائحة العامليةو  السجون في لفلسطينيين ا

 ممصلحة السجون اإل رائيلية داخلالفلسطينيون بشكل منهجي من  يا ان وممار ان اإلسمال الطبي الروتيني 

 يا ة لإلسمال الطبي املتعمد  أصبح الفلسطينيين في الصحة والكرامة املعتقلينانتهاك حقوق أن  درجة إلى

ا جزءا ملصلحة السجون اإل رائيليةم كما أصبحت سذه السيا ة  من قمع إ رائيل لأل رى واملعتقلين  رئيسيا

 2وحدهم توفي أربعة أ رى فلسطينيين في السجون واملعتقالن اإل رائيلية. 2020في عام والفلسطينيين. 

جثث األ رى الفلسطينيين  اإل رائيليةمصلحة السجون وبمزيد من التعنتم تحتجز  إلسمال الطبيلضافة باإل و 

ا غير قانوني. رفاتهمإعادة  وترفضاملتوفينم  ا جماعيا  تحتفظإذ  3إلى عائالتهم لدفنها بكرامةم فيما يشكل عقابا

 .على األقل سجناء فلسطينيينإ رائيل في الوقت الحالي بجثث ثمانية 

مصلحة  حقيقة أن املرض الخطير بين السجناء الفلسطينيين في السجون اإل رائيلية أمر شائعم إال أن رغمو 

ا ما   السجون اإل رائيلية بما  مالرعاية املتاحة على تأخيران طويلة تنطوي  بينمام الئمةالرعاية الطبية امل توفرنادرا

ا  وسوم الوفاة اطرمخإلى رعاية عاجلة لاملحتاجين وخاصة يعرض األ رى 
ا
لحق األ رى الفلسطينيين ما يعد انتهاك

من اتفاقية  76تؤكد املادة  بيل املثالم  على 4املحتجزين في الرعاية الصحية املكفولة بموجب القانون الدولي.

كافي  بشكلمن الغذاء والنظافة  احتياجهميجب أن يتمتعوا ب«جنيف الرابعة على أن السجناء واملحتجزين 

ومع . »يجب أن يتلقوا الرعاية الطبية التي تتطلبها الحالة الصحية«مؤكدة كذلك على أنهم م »للحفاظ على صحتهم

 كماالخدمان الصحية بانتظامم توفير ن أو ياألطباء املتخصصالتواصل مع للمعتقلين الفلسطينيين  تاحي  ذلكم ال 

 
 
ا.كعالج لجميع املشاكل الصحية تقاملسكنان  ستخدمت  5ريبا

 19-السرى واملعتقلون الفلسطينيون وسط جائحة كوفيد 

لإلفراج عن السجناء واملعتقلين  6دعوان العديد من منظمان املجتمع املدني وخبراء األمم املتحدة برغم

ام بمن فيهم املدافعين عن حقوق 19-جائحة كوفيدتفش ي  أثناءالفلسطينيين  م ال  يما املحتجزين تعسفيا
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ولم تطلق  راح  ماالحتجاز أماكنفي  19-تفش ي كوفيدأو الوقاية من  للحداإلنسانم لم تتخذ إ رائيل أي خطوان 

 »عنيفغير « اإ رائيليا  اسجينا  400 يقارب عماالسجناء الفلسطينيين من كبار السن أو املرض ىم رغم أنها أفرجت 

ا مخففة ويقاربون نهاية فترة سجنهمم وتم من سجناء القانون العام اإل رائيليين الذين كانوا يقضون  أحكاما

 7اختيارسم على أ اس الحالة الصحية والعمر.

 من ذلكم اتخذن إ رائيل املزيد من اإلجراءان التعسفيةم بما في ذلك وقف جميع زياران العائالن و 
ا
بدال

حاكمة في املحاكم العسكريةم رب ثالثة أشهرم وتأجيل جميع إجراءان املاواملحامين للسجناء الفلسطينيين ملا يق

لمحكمة لتمديد لومنع الفلسطينيين الذين يخضعون لالحتجاز السابق للمحاكمة أو اال تجواب من تقديمهم 

ام  .احتجازسم  كما ا تخدمت إ رائيل الحبس االنفراديم وسو شكل من أشكال التعذيب املعترف به دوليا
ا
 مبررة

م مع رفض إجراءان التباعد االجتماعي 19-لكوفيداحتياطان للحد من تفش ي  بأنهاسذه اإلجراءان التعسفية 

 8للفلسطينيين في السجون اإل رائيلية.

 300 بينهم بين األ رى واملعتقلين الفلسطينيين في السجون واملعتقالن اإل رائيليةم امريضا  700حوالي  تواجدرغم 

ا 11يعانون من أمراض مزمنةم و حراس السجون اإل رائيليون وطاقم أن  إالالسرطانم ب مريضعلى األقل  سجينا

ا  إجراء عمليان تفتيش وإحصاء للسجناء يواصلون مصلحة السجون اإل رائيلية  دون اتخاذ لخمس مران يوميا

 االحتياطان املنا بة.

 تعكسبطريقة تمييلية وغير قانونية وعنصرية  19-لقاحان كوفيد توفيرم بدأن إ رائيل في 2020في ديسمبر 

اللتلاماتهام كقوة احتاللم بصحة الفلسطينيين وحقوقهم. في جميع أنحاء األرض الفلسطينية  التام تجاسلها

الذين تم نقلهم بشكل غير قانوني إلى  من و ن اإل رائيليو ملستوطنااملحتلةم با تثناء القدس الشرقيةم ضمن 

رم بينماحق الوصول إلى اللقاح م  مبدورسا املستوطنان غير القانونية  9السكان الفلسطينيين من اللقاح. ح 

بعد تصريحان وزير األمن العام اإل رائيلي أمير أوحانا بأن األ رى الفلسطينيين  يكونون آخر من يتم تطعيمهم 

لمحكمة العليا اإل رائيلية ضد ل 01ام قدمت خمس منظمان حقوقية التما ا سجناءفي حملة تطعيم جميع ال

 مطاالقرار املذكورم 
ا
 منع مصلحة السجون من إعطاء األولوية لتطعيم موظفي السجن ب لبة

ا
السجناء؛  من بدال

ا ألولوية التطعيم التي حددتها وزارة الصحة اإل رائيلية؛ مع التركيل على  تبلغ  منوتطعيم جميع السجناء وفقا

ا أو أكثرم والذين ينتمون إلى الفئان املعرضة للخطر. 60أعمارسم  م عقب االلتماسم 2021ناير ي 18في و 11عاما

قدمت مصلحة السجون اإل رائيلية خطة لتطعيم جميع السجناء في السجون اإل رائيليةم بمن فيهم السجناء 

ا ألطباء من أجل حقوق اإلنسانم تلقى2021يناير  26حتى ولكن  الفلسطينيونم على مدار أ بوع.  9,089 م وفقا

ا من أصل  ام أي ما يعاد 12,360سجينا  .19-من السجناء املؤسلينم الجرعة األولى من لقاح كوفيد %74ل سجينا

 45) ماسر  عسع يدعىمنذ بدء توزيع اللقاح في السجون ومراكز االعتقال اإل رائيليةم توفي سجين فلسطيني. 

ا . وال 19-األولى من لقاح كوفيد ةجرعالبعد يوم واحد من تلقيه وذلك في سجن ريمونيمم  2021يناير  20م في (عاما

توجد تفاصيل واضحة حتى اآلن عن  بب الوفاةم فقد عانى ماسر من ارتفاع ضغط الدم ومشاكل في القلب 

 والرئة واحتاج للمراقبة بعد تلقيه الجرعة األولى. 

 الخالصة والتوصيات

  في املمنهجة ية رائيلاإل  ال الطبياإلسم و ط جائحة عامليةم تشعر منظماتنا بالقلق من اآلثار املحتملة  يا ة

 يا ة مصلحة السجون اإل رائيلية املتمثلة  اياضح سماأل رى واملعتقلين الفلسطينيين فالسجون اإل رائيلية. 
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في املماطلة املتعمدة في تقديم الرعاية الطبية املتخصصة. وبناءا عليهم ندعو الدول األعضاء في مجلس حقوق 

 اإلنسان إلى:

 
ً

ضمان احترام اتفاقية جنيف الرابعة في األرض الفلسطينية في م كأطراف متعاقدة علياالوفاء بالتلاماتهام  :أول

 ؛19-كوفيد جائحة يما فيما يتعلق بمعاملة إ رائيل للسجناء واملعتقلين الفلسطينيين خالل  املحتلةم ال

م بما في ذلك حقوق 19-خالل جائحة كوفيد الفلسطينيين بحقالتصدي النتهاكان إ رائيل لحقوق اإلنسان  ا:ثانيً 

 معاملةعلى كيفية  املترتبةلجنة للتحقيق في اآلثار القانونية  تشكيلالسجناء واملعتقلين الفلسطينيينم بهدف 

طويلة األمد  ية رائيلاإل سيا ة الو م 19-كوفيد فترةإ رائيل للفلسطينيينم بما في ذلك معاملتهم أثناء احتجازسم 

 اإلسمال الطبي؛املتمثلة في 

 
ً
سلطة احتاللم إلى إطالق  راح جميع السجناء واملعتقلين السيا يين الفلسطينيين من كدعوة إ رائيلم  ا:ثالث

 يما األكثر عرضة لإلصابة باملرضم بمن فيهم األطفال  م ال19-السجون اإل رائيلية وضمان  المتهم من كوفيد

 يعانون من اإلصابان؛ منو مزمنة بأمراض  رض ىوالسجينان وكبار السن وامل

ومرافق النظافة  املالئمةالرعاية الصحية  علىجميع السجناء واملعتقلين  حصول ضمان لدعوة إ رائيل  ا:رابعً 

املنقذة للحياة للسجناء واملعتقلين الفلسطينيين  19-واملنتجان الصحيةم بما في ذلك ضمان توفير لقاحان كوفيد

 تحت إشراف اللجان الصحية الدولية والفلسطينية. متجاز اإل رائيليةاملسجونين في السجون ومراكز االح

    

 

ا اآلراء الواردة في سذا البيان: جمعية الضمير لدعم األ ير وحقوق اإلنسانم ومؤ سة الضمير  تشارك أيضا

ظمان لحقوق اإلنسانم ومركز العمل املجتمعيم واالئتالف املدني لحقوق الفلسطينيين في القدسم وشبكة املن

 غير الحكومية الفلسطينيةم ومنظمان غير حكومية ال تحمل صفة ا تشارية.

______________________________________________ 

 26 م»املركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان يدين مقتل السجين الفلسطيني املريض  امي أبو دياك«الحقم  .1

 على الرابط: م2019نوفمبر 

https://www.alhaq.org/advocacy/16225.html 

 معلومان مقدمة من مؤ سة الضمير. .2

او من اتفاقية جنيف الرابعة.  33املادة  .3 مجموعان حقوق اإلنسان تتواصل مع خبراء األمم « مالحق مانظر أيضا

 على: م2020نيو يو  27 ، »املتحدة بشأن السيا ة اإل رائيلية لحجب رفان السكان الفلسطينيين األصليين

https://www.alhaq.org/advocacy/17033.html 

يونيو  3إل رائيل ) املالحظان الختامية على التقرير الدوري الخامس مولجنة األمم املتحدة ملناسضة التعذيب

 43 - 42الفقران.  مUN Doc CAT/C/ISR/CO/5 م(2016

 ( من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. 1) 12املادة . 4

 على الرابط: م2007أبريل  17 م»االنتهاكان املستمرة لحقوق األ رى الفلسطينيين« مالحق. 5

https://www.alhaq.org/advocacy/7311.html  
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  مالحق .6
ا

 ملتابعة اإلجراءان الخاصة لألمم املتحدة مؤ سة الضمير والحق ومركز القاسرة ير لون نداءا عاجال

ما يبرز عدم التلام إ رائيل  مبشأن أوضاع األ رى واملعتقلين الفلسطينيين في مراكز االعتقال اإل رائيلية

 م على:2020أغسطس  17 مبالتلاماتها القانونية

advocacy/17228.html/https://www.alhaq.org  

من خالل  »19-كوفيد« مطلوب اتخاذ إجراءان عاجلة ملنع تفش ي« ممكتب املفوض السامي لحقوق اإلنسان .7

 على: م2020مارس  25 مباتشيليت ،»أماكن االحتجاز

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25745&

LangID=E  

: يجب على إ رائيل إطالق  راح السجناء الفلسطينيين 19-كوفيد« مواملفوضية السامية لحقوق اإلنسان

 على: م2020أبريل  24 م»يقول خبراء األمم املتحدة ماملعرضين للخطر

rg/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25822&https://www.ohchr.o

LangID=E  

ا عن «جيروزاليم بو تم . 8  29م »19-سجين لتقليل االزدحام و ط مخاوف من كوفيد 230إ رائيل تفرج مبكرا

 م متاح على:2020مارس 

-to-early-prisoners-230-releases-news/israel-https://www.jpost.com/breaking

622844-fears-19-covid-amid-crowding-ducere.  

قواعد املحكمة العليا اإل رائيلية: السجناء الفلسطينيون ليس لديهم الحق في الحماية من التباعد « معدالة. 9

 م على:2020يوليو  23 ، »19-االجتماعي ضد كوفيد 

https://www.adalah.org/en/content/view/10063 

 على: م2021يناير  18 م»19-والتمييل املؤ س ي في بدء توزيع لقاح كوفيدالعنصرية « مالحق .10

https://www.alhaq.org/advocacy/17767.html 

 متاح على: م2021يناير  17 م»بمن فيهم الفلسطينيون  مإ رائيل تبدأ بتلقيح األ رى « مالجزيرة.11

-vaccinating-start-lwil-it-says-https://www.aljazeera.com/news/2021/1/17/israel

prisoners-palestinian  

ا ضد رفض وزير األمن العام اإل رائيلي أوسانا تطعيم األ رى  5« معدالة. 12  م»مجموعان حقوقية تقدم التما ا

 متاح على: م2021يناير  11

https://www.adalah.org/en/content/view/10214 

ا تثناء أولئك الذين لم تتم إدانتهم بعدم والذين تقل جميع السجناء مؤسلون للحصول على اللقاحم ب.13

ام والذين  يتم إطالق  راحهم في غضون  16أعمارسم عن  ا. 20عاما  يوما

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25745&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25745&LangID=E

