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 مقدمة

يعتبر الحق في الصحة من الحقوق األساسية التي يكفلها القانون الدولي ويولي لها رعاية خاصة، حيث يترتب 
على انتهاكها انتهاك حقوق اإلنسان كافة. كما يوفر القانون الدولي حماية خاصة لألسرى والمعتقلين والمحتجزين 

ية يقع على سلطات االحتالل اإلسرائيلي مسؤولوالمحرومين من حريتهم وفي مقدمتها حماية حقوقهم الصحية. و 
حماية حقوق المعتقلين الفلسطينيين في سجونها وتوفير الرعاية الصحية المناسبة، سيما في الظروف االستثنائية 
الحالية وانتشار فيروس كورونا القاتل الذي من شأنه الفتك بأرواح المعتقلين الفلسطينيين، إذا لم تقم إدارة 

 راءات السالمة المناسبة لتجنيب المعتقلين الفلسطينيين مخاطر هذا الفيروس. السجون بإج

 أواًل: الحقوق الصحية للمعتقلين الفلسطينيين في سجون االحتالل اإلسرائيلي من منظور القانون الدولي

بالتالي ال ينطبق و تدعي سلطات االحتالل اإلسرائيلي أن األراضي الفلسطينية هي متنازع عليها ومدارة من قبلها 
عليها وصف األراضي المحتلة، ما يعني أنه ال ينطبق عليها اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين 

وهو ما يخالف بشكل صريح موقف الدول األطراف  2191.1آب/أغسطس  21زمن الحرب، المؤرخة في 
لقدس على األراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها ا السامية المتعاقدة على هذه االتفاقية، والمتمثل بانطباقها

(، التي أكدت على وجوب وإلزامية تطبيق اتفاقية جنيف 19الشرقية. يضاف إلى ذلك قرارات مجلس األمن الـ )
في االتجاه ذاته، فإن االعتراف األممي بفلسطين 2191.2الرابعة على األراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 

ليست  بأن فلسطين وادعاءاته االحتالل اإلسرائيلياقب في األمم المتحدة، يقطع الطريق على كدول عضو مر 
 دولة، وبالتالي فإن المدنيين الفلسطينيين محميين بنصوص اتفاقية جنيف الرابعة.

جاء  متقدمة على ما الرابعة جنيف تعتبر االلتزامات الملقاة على عاتق دولة االحتالل والتي جاءت بها اتفاقية
 باعتبارهم أشخاص المحتلة في األراضي يعيشون  الذين المدنيين بحماية يتعلق فيما وخاصة الهاي، في قواعد

 محميين، وتهدف هذه االلتزامات إلى الحد من سلطة المحتل، والحد من معاناة السكان في األراضي المحتلة

                                                           
لدبلوماسي المؤتمر ااتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية األشخاص المدنيين في وقت الحرب، اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام من قبل 1 

تشرين  12، تاريخ بدء النفاذ 2191آب/أغسطس  21نيسان/أبريل إلى  12لوضع اتفاقيات دولية لحماية ضحايا الحروب، المعقود في جنيف من 

 .2191األول/أكتوبر 
، 1129فلسطين، -ض واإلنسان، غزةعالء مطر، الحقوق الصحية ألطفال غزة من ذوي األمراض المزمنة تحديات وآمال، مركز بحوث ودراسات األر 2

 .5-9ص
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ومن هذه االلتزامات ما هو تجاه الحقوق الصحية للمعتقلين الفلسطينيين، حيث ُتلزم  3ممكن. حد أقصى إلى
القسم  صيصوقد تم تخاتفاقية جنيف الرابعة سلطات االحتالل أن تؤمن الرعاية الصحية المناسبة للمعتقلين، 

مجاًنا وكذلك  ين بإعالتهمالرابع منها لقواعد معاملة المعتقلين، "تلتزم أطراف النزاع التي تعتقل أشخاًصا محمي
وال يخصم أي شيء لسداد هذه المصاريف من مخصصات  .بتوفير الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية

 4المعتقلين أو رواتبهم أو مستحقاتهم".

 ويقع على عاتق الدولة الحاجزة اتخاذ "التدابير الالزمة والممكنة كافة لضمان إيواء األشخاص المحميين منذ
بدء اعتقالهم في مبان أو أماكن تتوفر فيها كل الشروط الصحية وضمانات السالمة وتكفل الحماية الفعالة من 
قسوة المناخ وآثار الحرب. وال يجوز بأي حال وضع أماكن االعتقال الدائم في مناطق غير صحية أو أن يكون 

ة غير شخاص محميون بصورة مؤقتة في منطقمناخها ضاًرا بالمعتقلين. وفي جميع الحاالت التي يعتقل فيها أ
صحية أو يكون مناخها ضاًرا بالصحة، يتعين نقلهم بأسرع ما تسمح به الظروف إلى معتقل ال يخشى فيه من 

 .هذه المخاطر

ة تماًما من الرطوبة، وكافية التدفئة واإلضاءة، وبخاصة بين الغسق وإطفاء ويجب أن تكون المباني محميً 
ن تكون أماكن النوم كافية االتساع والتهوية، وأن يزود المعتقلون بالفراش المناسب واألغطية األنوار. ويجب أ

الكافية، مع مراعاة المناخ وأعمار المعتقلين وجنسهم وحالتهم الصحية، وتوفر للمعتقلين الستعمالهم الخاص 
صابون زودون بكميات من الماء والنهاًرا ولياًل مرافق صحية مطابقة للشروط الصحية وفي حالة نظافة دائمة. وي

كافية الستعمالهم اليومي ونظافتهم وغسل مالبسهم الخاصة، وتوفر لهم المرافق والتسهيالت الالزمة لهذا 
و"تتحمل  .5الغرض. كما توفر لهم المرشات أو الحمامات. ويتاح لهم الوقت الالزم لالغتسال وأعمال النظافة"

ئية يومية كافية للمعتقلين من حيث كميتها ونوعيتها وتنوعها بحيث تكفل الدولة الحاجزة توفير وجبات غذا
 6التوازن الصحي الطبيعي وتمنع اضطرابات النقص الغذائي، ويراعى كذلك النظام الغذائي المعتاد للمعتقلين".

ناسبة، م ( من اتفاقية جنيف الرابعة على أنه يجب "أن تتوفر في كل معتقل عيادة11( و)12وتؤكد المادتان )
يشرف عليها طبيب مؤهل، يحصل فيها المعتقلون على ما يحتاجونه من رعاية طبية، وأن تجرى الفحوصات 
                                                           

، مركز ISSN2311-3650عالء محمد مطر، انتهاكات الحقوق الصحية للنساء المريضات سرطان الثدي في قطاع غزة، مجلة جيل حقوق اإلنسان،  3
 .1121، أبريل 21لبنان، العدد -جيل البحث العلمي، طرابلس

 المرجع السابق. ،(12المادة )4
 ، المرجع السابق.(15المادة ) 5
 (، المرجع السابق. 11المادة )6
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الطبية للمعتقلين مرة واحدة على األقل شهرًيا، حتى تكون هناك مراقبة على الحالة الصحية والتغذية للمعتقلين، 
ة المعتقلين في الخروج إلى المستشفيات المدني تنص االتفاقية على حقو وكذلك اكتشاف األمراض المعدية". 

 واالستعانة بأطباء من الخارج إذا استلزمت حالتهم الطبية ذلك.

يكون عليها التزام ومسؤولية إطالق سراح لبعض الفئات كونهم يتمتعون  -دولة االحتالل-الدولة الحاجزة  كما أن
أوضعاهم الخاصة كاألطفال صغار السن والجرحى بحماية خاصة وفقا لظروفهم اإلنسانية واعتبارات السن و 
قضوا مدد طويلة داخل السجن حتى لو لم تنته  نوالمرضى والمصابين واألمهات والرضع أو المعتقلين الذي

وبالتالي فإن إطالق سراح  ؛( من اتفاقية جنيف الرابعة231العمليات العسكرية)العدائية( بموجب المادة )
المعتقلين المرضى والمصابين باألمراض المستعصية واألشخاص ذوي اإلعاقة يعتبر حق للمعتقلين المرضى 

  ويكون مطلب والتزام على دولة االحتالل باإلفراج عنهم.

 .. حقائق وأرقام ثانيًا: المعتقلون الفلسطينيون 

( سجنًا ومعتقاًل ومركز 11سطيني، موزعين على قرابة )( آالف معتقل فل5يقبع في سجون االحتالل ) .2
  7( معتقاًل إداريًا )بدون محاكمة(.931( فتاة وسيدة، و)93( طفاًل، و)211توقيف، من بينهم )

( 31( معتقاًل يعانون من أمراض مزمنة منهم )351( معتقاًل مريًضا من بينهم )151د أكثر من )وجي  .1
( حالة 21ن بالشلل النصفي ويستخدمون الكراسي المتحركة، و )( مصابي21مصابين بالسرطان، و )

( يعانون من 11( معتقاًل يعانون من أمراض نفسية وعصبية، و)31يعانون من بتر أحد األطراف، و)
( معتقاًل 11(  يعانون من أمراض الكلى و)25( يعانون من أمراض العيون، و)11أمراض القلب، و)

 ( كبد، 1( ديسك، و )21وآخرون يعانون من األمراض التالية: ) تعرضوا إلصابة بالرصاص الحي،
                                                           

 29/3/1129 ،"استخدموا الجوارب".. رسالة االحتالل اإلسرائيلي لألسرى للوقاية من كورونا، الرؤية 7 
https://www.alroeya.com/60-63/2119691-

%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%88%D8%A7-
%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A8-

%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-
%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89-

%D9%84%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-
%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7?fbclid=IwAR3ZceEvIf3arnLqCZuZLEPDxRk0OOq1d13Lu

QjW6uHtWHp_cH-a6br4SKc 

https://www.alroeya.com/60-63/2119691-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7?fbclid=IwAR3ZceEvIf3arnLqCZuZLEPDxRk0OOq1d13LuQjW6uHtWHp_cH-a6br4SKc
https://www.alroeya.com/60-63/2119691-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7?fbclid=IwAR3ZceEvIf3arnLqCZuZLEPDxRk0OOq1d13LuQjW6uHtWHp_cH-a6br4SKc
https://www.alroeya.com/60-63/2119691-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7?fbclid=IwAR3ZceEvIf3arnLqCZuZLEPDxRk0OOq1d13LuQjW6uHtWHp_cH-a6br4SKc
https://www.alroeya.com/60-63/2119691-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7?fbclid=IwAR3ZceEvIf3arnLqCZuZLEPDxRk0OOq1d13LuQjW6uHtWHp_cH-a6br4SKc
https://www.alroeya.com/60-63/2119691-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7?fbclid=IwAR3ZceEvIf3arnLqCZuZLEPDxRk0OOq1d13LuQjW6uHtWHp_cH-a6br4SKc
https://www.alroeya.com/60-63/2119691-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7?fbclid=IwAR3ZceEvIf3arnLqCZuZLEPDxRk0OOq1d13LuQjW6uHtWHp_cH-a6br4SKc
https://www.alroeya.com/60-63/2119691-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7?fbclid=IwAR3ZceEvIf3arnLqCZuZLEPDxRk0OOq1d13LuQjW6uHtWHp_cH-a6br4SKc
https://www.alroeya.com/60-63/2119691-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7?fbclid=IwAR3ZceEvIf3arnLqCZuZLEPDxRk0OOq1d13LuQjW6uHtWHp_cH-a6br4SKc
https://www.alroeya.com/60-63/2119691-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7?fbclid=IwAR3ZceEvIf3arnLqCZuZLEPDxRk0OOq1d13LuQjW6uHtWHp_cH-a6br4SKc
https://www.alroeya.com/60-63/2119691-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7?fbclid=IwAR3ZceEvIf3arnLqCZuZLEPDxRk0OOq1d13LuQjW6uHtWHp_cH-a6br4SKc
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( سكري، وعدد كبير  أيًضا يعاني من أوجاع في األسنان وبحاجة إلى 9( معدة، و)5( سمع ، و)5)و
 8عالج.

( معتقاًل  نتيجة 91( شهيًدا،  منهم )111إلى ) 1121 - 2191ارتفع عدد شهداء المعتقلين من العام  .3
نتيجة سياسة اإلهمال الطبي خمسة  1121الطبي. في حين استشهد خالل العام  سياسة اإلهمال

معتقلين هم فارس بارود، وعمر عوني يونس، ونصار طقاطقة، وبسام السايح، وآخرهم سامي أبو دياك 
 19/22/1121.9الذي استشهد بتاريخ

 س كوروناالفلسطينيين في ضوء انتشار فيرو إجراءات سلطات االحتالل اإلسرائيلي تجاه المعتقلين واقع ثالثًا: 

تعد إجراءات االحتالل اإلسرائيلي تجاه المعتقلين الفلسطينيين في ضوء انتشار فيروس كورونا، غير مناسبة 
 لحماية حقوقهم الصحية وتجنيبهم العدوى من هذا الفيروس الخطير القاتل، وذلك بسبب ما يلي:

واألوبئة، لعدم توفر الشروط الصحية والحياتية المناسبة، فال أرضية السجون خصبة النتشار األمراض  .2
 ، والرطوبة تنتشر في كل مكان، وهناك نقص في وسائلمناسبةتتوفر فيها مساحات كافية، أو تهوية 

 10.التدفئة، وغيرها من أدنى مقومات الشروط الصحية المناسبة
( 1لحة السجون اإلسرائيلية حوالي )، حيث تحتجز إدارة مصاكتظاظ شديد في الغرف واألقسام يوجد .1

للغرفة  (9)معتقلين فلسطينيين داخل الغرفة الواحدة، فيما ال يتجاوز عدد السجناء اإلسرائيليين 
 11الواحدة.

ما زالت سلطات االحتالل تتقاعس، عن القيام باإلجراءات االحترازية العاجلة بشكل جدي؛ لحماية  .3
المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون، حيث أفاد أحد المعتقلين الفلسطينيين في سجون االحتالل أنه 
                                                           

المحررين ، وزارة األسرى و 1121تقرير حول واقع األسرى في سجون االحتالل خالل عام  8
http://www.mod.gov.ps/?action=det&id=231 

 11/22/1121استشهاد األسير سامي أبو دياك داخل سجون االحتالل،  9
https://www.maannews.net/Content.aspx?id=1001352 

 دعوات لحماية األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل من كورونا، الغد 10 

https://www.alghad.tv/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-
%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89-

%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-
%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%AC/ 

إلسرائيلية بوقف التمييز واتخاذ اإلجراءات والتدابير الكافية لمواجهة فيروس كورونا مركز الميزان لحقوق اإلنسان يُطالب إدارة مصلحة السجون ا11 

 21/3/1111، بيان صحفي، وحماية المعتقلين الفلسطينيين

http://www.mezan.org/post/30103 
 

http://www.mod.gov.ps/?action=det&id=231
https://www.maannews.net/Content.aspx?id=1001352
https://www.alghad.tv/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%AC/
https://www.alghad.tv/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%AC/
https://www.alghad.tv/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%AC/
https://www.alghad.tv/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%AC/
https://www.mezan.org/post/30103
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تخدموا اس»حينما طلب توفير كمامات لألسرى لمواجهة فيروس كورونا، أجابه أحد مشرفي السجن بـ 
يأتي ذلك في ظل وجود مجموعة كبيرة من السجانين اإلسرائيليين الذين تواصلوا مع «. الجوارب

( سجانًا، هم اآلن في العزل، إضافة إلى عزل سجن المسكوبية في القدس 211مصابين، وعددهم )
  12المحتلة، وذلك بعد اكتشاف سجانة واحدة مصابة بالمرض.

( صنفًا من كانتينا السجون وحرمت 291قبل نحو شهر إزالة أكثر من )السجون  مصلحة قررت إدارة .9
األسرى من شرائها، تشمل العديد من أنواع الخضراوات )كالليمون واألفوكادو( والبهارات والمواد الغذائية 
واللحوم، والعديد من المنظفات كالصابون والشامبو وغيرها من المواد الهامة لصحة المعتقلين، سيما 

  13ل الظروف االستثنائية القائمة بمواجه فيروس كورونا، من خالل التنظيف والتعقيم والتطهير.في ظ
التمييز بين المعتقلين الفلسطينيين، والسجناء اإلسرائيليين، حيث تسمح إدارة مصلحة السجون   .5

لمعتقلين ا اإلسرائيلية للسجناء اإلسرائيليين بتلقي زيارات األهالي بوجود فاصل زجاجي، بينما تحرم
الفلسطينيين من هذا الحق، بموجب قرار وزير األمن الداخلي جلعاد أردان الصادر بتاريخ 

 .م1/3/1111
تعتمد إدارة مصلحة السجون اإلسرائيلية اللغة العبرية في منشورات التوعية واإلرشاد الخاصة بالمعتقلين   .9

 .الفلسطينيين، مما ُيعرقل فهمها من قبل المعتقلين
يزيد من -سيارة نقل المعتقلين من سجن الى آخر كبديل لإلسعاف–المعتقلين بواسطة "البوسطة" نقل  .1

 14إمكانية العدوى بفيروس كورونا.
تقاعس سلطات االحتالل اإلسرائيلي عن اتخاذ اإلجراءات المناسبة لحماية المعتقلين الفلسطينيين من  .1

اه اإلهمال الطبي الممنهجة التي تتبعها تجخطر تفشي فيروس كورنا القاتل، يأتي في إطار سياسة 
المعتقلين الفلسطينيين، حيث ينتظر عدد كبير من المعتقلين لسنوات طويلة حتى يتمكنوا من تلقي 
العالج، والبعض ينتظر عدة شهور إلجراء فحوصات طبية، وآخرين استشهدوا نتيجة سياسة التسويف 

 والمماطلة في تقديم الخدمات الصحية.
 

                                                           
 ، مرجع سابق.29/3/1122 ،رسالة االحتالل اإلسرائيلي لألسرى للوقاية من كورونا، الرؤية "استخدموا الجوارب"..12 

 29/3/1111األسرى يقررون الشروع بخطوات تصعيدية، 13 
https://www.maannews.net/Content.aspx?id=1010121 

  14مركز الميزان لحقوق اإلنسان، مرجع سابق.

https://www.maannews.net/Content.aspx?id=1010121
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 الخاتمة

تعد سياسة سلطات االحتالل تجاه المعتقلين الفلسطينيين في ضوء انتشار فيروس كورونا مخالفة للقانون 
الدولي، وتأتي في سياق سياسة اإلهمال الطبي الممنهجة التي تتبعها سلطات االحتالل اإلسرائيلي والتي تنطوي 

ريمة ضد لجن إلى الوفاة، ما يجعلها ترتقي على معاملة ال إنسانية للمعتقلين تصل بهم في بعض األحيا
وفًقا  حربوجريمة  2111( من ميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية لسنة1وفًقا للمادة ) اإلنسانية
( من الميثاق ذاته. كما أن عدم قيام إدارة مصلحة السجون بمسؤولياتها باتباع إجراءات السالمة 1للمادة )

منع وصول المرض، وتوفير التوعية المناسبة حول الفيروس والكمامات ومواد التنظيف والوقاية المطلوبة ل
خطر سيما ذوي لل الفلسطينيين عرض حياة المعتقلينيُ أن  ة المناسبة، من شأنهوغيرها من اإلجراءات االحترازي
  األمراض المزمنة وكبار السن.

س في سجون االحتالل في ضوء انتشار فيرو  عليه ولضمان حماية حقوق المعتقلين الفلسطينيين الصحية
 كورونا فإننا نطالب:

المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية واألخالقية تجاه الحقوق الصحية للمعتقلين الفلسطينيين في  .2
 سجون االحتالل اإلسرائيلي.

ماية الوقائية لحالمجتمع الدولي بالضغط على سلطات االحتالل اإلسرائيلي؛ ألجل اتخاذ التدابير  .1
 المعتقلين الفلسطينيين من فيروس "كورونا".

سجون االحتالل المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين الفلسطينيين أو أي خطر  مصلحة تحميل إدارة .3
 .قد يلحق بهم نتيجة عدم اتخاذ إجراءات السالمة المناسبة في مواجهة انتشار فيروس كورونا

 .ظيف الالزمة بشكل كافي وسريع، وتعقيم السجون كإجراء احتياطيالعمل على توفير مواد التن .9

إجراء فحص طبي شامل للمعتقلين الفلسطينيين وللعاملين في سجون االحتالل للتأكد من خلوهم من  .5
 االصابة بفيروس كورونا.

 إطالق سراح المعتقلين الفلسطينيين سيما ذوي األمراض المزمنة وكبار السن الذين يعدون األكثر .9
 عرضة لخطر الموت في ضوء انتشار فيروس كورونا.
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وسائل السجون باتخاذ ال مصلحة اللجنة الدولية للصليب األحمر بمراقبة سجون االحتالل ومطالبة إدارة .1
 كافة التي تضمن الحقوق الصحية للمعتقلين الفلسطينيين في ظل انتشار فيروس كورونا.

 سجون  يف الطبي اإلهمال سياسة عن وافية قانونية كرةمذ بتقديم الحقوقية والمؤسسات فلسطين دولة .1
 .اإلنسانية ضد وجرائم حرب جرائم تشكل بوصفها الدولية، الجنائية المحكمة إلى االحتالل

 اإلسرائيلي، الحتاللا سلطات ارتكبتها التي بالجرائم التحقيق في الفعلي بالبدء الدولية الجنائية المحكمة .1
 .الطبي اإلهمال سياسة مقدمتها وفي الفلسطينيين المعتقلين بحق


