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   تنفيذيموجز  
ياسيني لقــد ركــز االجتمــاع الــدويل املعــين بقــضية فلــسطني علــى حمنــة الــسجناء الــس      

الفلــسطينيني احملتجــزين يف الــسجون ومرافــق االحتجــاز اإلســرائيلية يف انتــهاك التفاقيــة جنيــف 
ومـن بـني هـؤالء الـسجناء الـذين حتتجـزهم الـسلطات اإلسـرائيلية أعـضاء مـن اجمللـس                      . الرابعة

ــون    ــال ومعوق ــساء وأطف ــسطيين ون ــشريعي الفل ــة    . الت ــب القانوني ــاع اجلوان واســتعرض االجتم
ية العتقال الفلسطينيني واحتجازهم، وحبث وْضَعهم يف القانون الدويل، وسبل تعزيـز            واإلنسان

اد حــل حملنتــهم وإعــادة إدمــاجهم  دور اجملتمــع الــدويل ككــل يف دعــم اجلهــود الراميــة إىل إجيــ  
  .اجملتمع الفلسطيين يف

وحبــث اخلــرباء االســتراتيجيات الــيت ميكــن للــسلطة الفلــسطينية أن تعتمــدها خبــصوص    
ــش ــع      م ــسطينيني يف مجي ــسجناء الفل ــة ال ــة تعبئ ــسطينيني، وأشــاروا إىل إمكاني ــسجناء الفل كلة ال

 كي يشنوا إضرابا مجاعيا منسقا عن الطعام، هبدف إرغـام إسـرائيل علـى           ةاإلسرائيلياملعتقالت  
وانتقـد املـشاركون كيـف      . تغيري سلوكها ومعاملة السجناء الفلـسطينيني معاملـة أكثـر إنـسانية           

م االحتجاز اإلداري أصبح هو القاعـدة ومل يعـد إجـراء اسـتثنائيا، مث طـالبوا بإحالـة           أن استخدا 
ونــاقش اخلـرباء باستفاضــة مـسألة مـا إذا كــان ينبغـي مــنح      .األمـر علـى حمكمــة العـدل الدوليـة    

ودعـا املـشاركون أيـضا إىل قيـام األمـم            .السجناء السياسيني الفلسطينيني وضع أسرى احلـرب      
وطُلـب إىل    .نـة تتـوىل التحقيـق يف أوضـاع الـسجناء الـسياسيني الفلـسطينيني              املتحدة بإنشاء جل  

ــة إىل مراكــز االحتجــاز اإلســرائيلية         ــارات منتظم ــوم بزي ــة أن تق ــصليب األمحــر الدولي ــة ال جلن
ودعــا اخلــرباء واملــشاركون اجملتمــع الــدويل إىل إعــادة  .لــضمان تطبيــق احلــد األدىن مــن املعــايري

ون اليت جتمعه مع إسرائيل وجتميد تلـك االتفاقـات إىل أن تفـي إسـرائيل            النظر يف اتفاقات التعا   
  .بالتزاماهتا الدولية

ــد اســتخدام إســرائيل لالحتجــاز اإلداري،        ــشاركون عــن قلقهــم إزاء تزاي وأعــرب امل
ــزون يف      ــال، حمتجـ ــساء وأطفـ ــهم نـ ــسطينيني، بينـ ــن الفلـ ــات مـ ــشريين إىل أن املئـ ــسجونمـ  الـ

ــة أو   ــرائيلية دون هتم ــةاإلس ــا     . إدان ــهك التزاماهت ــرائيلية تنت ــة اإلس وأضــاف اخلــرباء أن احلكوم
الدوليــة مببالغتــها يف ممارســة االحتجــاز اإلداري، واحتفاظهــا بــاملعتقلني الفلــسطينيني يف مرافــق  

ودعـــا . احتجـــاز خـــارج األرض الفلـــسطينية احملتلـــة، ومعاملتـــها هلـــم معاملـــة قاســـية ومهينـــة 
تعاقــدة باتفاقيــة جنيــف الرابعــة إىل عقــد مــؤمتر لوضــع آليــات املــشاركون األطــراف الــسامية امل

  .تنفيذ وضمان امتثال مجيع الدول األطراف للقانون الدويل
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وطـالبوا  . ودعا املشاركون أيضا اجملتمع الدويل إىل معاجلة حمنـة الـسجناء الفلـسطينيني              
وتوقـف املعاملـة    بأن متتثل إسـرائيل للقـانون الـدويل وتكـف عـن اسـتخدام االحتجـاز اإلداري                  

وبــني اخلــرباء أوجــه التــشابه   .القاســية للــسجناء الفلــسطينيني يف مرافــق االحتجــاز اإلســرائيلية  
وأشـاروا  . حالة السجناء السياسيني يف جنوب أفريقيا وناميبيا إبان نظـام الفـصل العنـصري        مع

إىل أن تــضافر اجلهــود الدوليــة يف مناهــضة نظــام الفــصل العنــصري ســاهم بــشكل حاســـم          
واتفقت آراء املشاركني علـى أن قـضية الـسجناء الفلـسطينيني جيـب معاجلتـها                . القضية حل يف

  .يف إطار تسوية شاملة هدفها النهائي هو حتقيق حل الدولتني
        

  مقدمة  -أوال   
ــد  - ١ ــاع ُعقـ ــم اجتمـ ــدة األمـ ــدويل املتحـ ــين الـ ــضية املعـ ــسطني بقـ ــف يف فلـ ــومي جنيـ   يـ
 غـري  حلقوقـه  الفلسطيين الشعب مبمارسة املعنية اللجنة ايةرع حتت ٢٠١٢ أبريل/نيسان ٤ و ٣

 املـؤرخني  ٦٦/١٥ و ٦٦/١٤ العامـة  اجلمعيـة  قراري ألحكام ووفقا )اللجنة( للتصرف القابلة
 الــسياسيني الــسجناء قــضية” موضــوع االجتمــاع وتنــاول .٢٠١٠ نــوفمرب/الثــاين تــشرين ٣٠

  .“والسياسية القانونية التداعيات :ليةاإلسرائي االحتجاز ومرافق السجون يف الفلسطينيني
 رئــيس ،)الــسنغال( ديــالو الــسالم عبــد الــسيد يــضم وفــد االجتمــاع يف اللجنــةَ ومثــل  - ٢

 ،)كوبـا ( موسـكويرا  نـونيز  وبيـدرو  اللجنـة،  رئـيس  نائـب  ،)أفغانـستان ( طـنني  وظـاهر  اللجنـة، 
  ).فلسطني( منصور ورياض املقرر، ،)ةمالط( غرميا وكريستوفر اللجنة، رئيس نائب
ــة جلــسة علــى االجتمــاع واشــتمل  - ٣ ــة وجلــسة عامــة جلــسات وثــالث افتتاحي  .ختامي

 الفلــسطينيني الــسياسيني للــسجناء الراهنــة احلالـة ” :التاليــة املواضــيع العامــة اجللــسات وتناولـت 
 الوضـــع” و “واإلنـــسانية القانونيـــة اجلوانـــب - اإلســـرائيلية االحتجـــاز ومرافـــق الـــسجون يف

 الـسياسيني  الـسجناء  مـسألة ” و “الـدويل  القـانون  يف الفلـسطينيني  السياسيني سجناءلل القانوين
  .“الفلسطينية - اإلسرائيلية السياسية والعملية الفلسطينيني

 وأوروبيــون فلــسطينيون خــرباء منــهم متكلمــا، ١٥ االجتمــاع خــالل الكلمــة وتنــاول  - ٤
 وجلنـة  حكوميـة  غـري  نظمـات م ٦ و وفلـسطني  حكومـة  ٦٦ ممثلـو  االجتمـاع  وحـضر  .وأفارقة
 اجملتمــع منظمــات مــن منظمــة ١٥ و املتحــدة األمــم هيئــات مــن ٨ و الدوليــة األمحــر الــصليب
  .الناس عامة من وأفراد خاصون وضيوف إعالمية مؤسسات ٥ و املدين

  



 -5- 12-45320
 
 

ــشر  - ٥ ــائج مــوجز وُن ــذي االجتمــاع نت ــيس أعــده ال ــة رئ ــة اللجن ــشعب مبمارســة املعني  ال
 قــصري وقــت بعــد )التقريــر هلــذا األول املرفــق انظــر( للتــصرف القابلــة غــري حلقوقــه الفلــسطيين

 لألمانـة  التابعـة  الفلـسطينيني  حقـوق  شـعبة  موقـع  يف عليـه  االطـالع  وميكن االجتماع، هناية من
  .www.un.org/depts/dpa/qpal/calendar.htm :املتحدة لألمم العامة

  
  االفتتاحية اجللسة  - ثانيا  

ــام األمـــني ،مـــون - كـــي بـــان باســـم بيـــان أُلقـــي  - ٦ ــاه املتحـــدة، لألمـــم العـ ــه ألقـ  ممثلـ
 الـسالم  لعمليـة  اخلـاص  املتحـدة  األمـم  منـسقِ  نائـبُ  غـايالرد،  ماكـسويل  الـسيد  االجتماع، يف
 األرض يف اإلمنائيــة واألنــشطة اإلنــسانية للــشؤون املتحــدة األمــم ومنــسُق األوســط الــشرق يف

 تواجـه  األوسـط  الـشرق  يف الـسالم  عمليـة  أن العـام  نياألمـ  كلمـة  يف وجـاء  .احملتلـة  الفلسطينية
 توجيــه ينبغــي الــيت امليدانيــة املــسائل مــن عــدد إىل أيــضا اإلشــارة فيهــا ووردت .خطــريا مأزقــا

 االحتجـاز  مرافـق  يف احملبوسـني  الفلـسطينيني  الـسجناء  حمنـةُ  ذلـك  يف مبـا  إليها، العاجل االهتمام
 وأكثـر  قاصـر  ٢٠٠ منـهم  شـخص،  ٤ ٤٠٠ من بيقر ما إىل عددهم وصل الذين اإلسرائيلية

 اعتقــال مــن قلقــه عــن أيــضا العــام األمــني وأعــرب .اإلداري االحتجــاز قيــد ســجني ٣٠٠ مــن
  .الفلسطيين التشريعي اجمللس يف منتخبني أعضاء

 اسـتثنائية،  ظـروف  يف إال اسـتخدامه  ينبغي ال اإلداري االحتجاز إن العام األمني وقال  - ٧
 بإسـرائيل  وأهـاب  .للـسجناء  املكفولـة  بـاحلقوق  املساس ودون قصرية راتلفت سوى يدوم وأال
ــرم أن ــة، التزاماهتــا حتت ــة مبوجــب التزاماهتــا ذلــك يف مبــا الدولي  إن وقــال .الرابعــة جنيــف اتفاقي

 خطــوة ســيكون الفلــسطينية الــسلطة إىل وتــسليَمهم الفلــسطينيني الــسجناء بعــض عــن اإلفــراج
  .الثقة بناء سبيل يف هامة
 هلـا  تتـوافر  فلـسطينية  دولـة  قيـام  إىل تطلعـه  عـن  اإلعـراب  العام األمني كرر اخلتام، ويف  - ٨

 العـام  األمـني  أشـار  أن وبعـد  .آمنة إسرائيل مع سالم يف جنب إىل جنباً وتعيش البقاء مقومات
ــد الــسبيل أن أكــد انتظــاره، طــال اهلــدف هــذا أن إىل  احملــوري اهلــدف هــذا حتقيــق إىل الوحي
 بـشأن  املفاوضات ومنها النهائي، الوضع مسائل جلميع تسويٍة إىل تفضي اوضاتمف إجراء هو

ــن احلــدود ــاه والالجــئني واألم ــدس واملي ــرب .والق ــني واعت ــام األم ــق أن الع  سياســي زخــم حتقي
 الـسالم،  إحـالل  حنـو  جـدياً  تقـدما  اجلميـع  حيـرز  أن وجيـب  عنـه،  غـىن  ال أمٌر املقبلة الشهور يف
 منـها  يتعلـق  مـا  ذلـك  يف مبـا  الفلـسطينية،  - اإلسـرائيلية  العالقـات  يف ابيـة إجي دينامية خيلقوا وأن

  .الفلسطينيني السجناء بقضية



 -6- 12-45320
 
 

 هـذا  إن وقـال  .اللجنـة  باسـم  افتتاحيـا  بيانـا  اللجنـة،  رئـيس  ،ديـالو  السالم عبد وألقى  - ٩
ــاين االجتمــاع هــو االجتمــاع ــذي الث ــة تنظمــه ال ــضية وتكرســه اللجن ــسجناء لق ــسياسيني ال  ال

ــسطينينيالف ــسجون يف لـ ــق الـ ــاز ومرافـ ــرائيلية االحتجـ ــار .اإلسـ ــضية أن إىل وأشـ ــرى قـ  األسـ
 الــذين الفلــسطينيني الــسجناء شــجاعة بفــضل اإلعالميــة املنــابر واجهــة إىل عــادت الفلــسطينيني
 الـشليب  هنـاء  حبالة الصدد هذا يف وذكر .الدويل اجملتمع اهتمام الطعام عن إضراباهتم استقطبت

  .غزة إىل نفيها مقابل الطعام عن إضراهبا تنهي بأن يقضي حل إىل توصلت اليت
 متارسـه  الـذي  للعنـف  حد وضع هبدف الدويل القانون تطبيق جيب أنه املتكلم وأوضح  - ١٠

 وأكـد  .حماكمـة  دون النـاس  واحتجـاز  القاصـرين،  والعتقـال  لـديها،  املـسجونني  علـى  إسرائيل
 الـيت  األمهيـة  نفـس  هلـا  أصـبحت  الفلـسطينيني  الـسياسيني  الـسجناء  قـضية  أن أيضا اللجنة رئيس
 واإلفـراج  اإلداري االحتجـاز  ملمارسـة  هنايـة  وضـع  وأن النهائي، الوضع مسائل من مسألة ألي
 سـيكون  أوسـلو  اتفاقـات  قبـل  واملوقـوفني  طويـل  وقت منذ احملتجزين الفلسطينيني السجناء عن

ــادرة  الوقــت ويف .النــهائي لوضــعا مفاوضــات اســتئناف تيــسري ســبيل يف إســرائيل مــن طيبــة ب
   .اإلسرائيليني املدنيني على اهلجوم يربر أن ميكن شيء ال أنه على ديالو السيد شدد نفسه،
ــى  - ١١ ــسى وألق ــع عي ــر ،قراق ــسلطة يف األســرى شــؤون وزي ــسطينية، ال ــا الفل  باســم بيان

 عبللـش  الـسيادة  حتقـق  أن الـسلطة  هـدف  إن وقـال  الفلـسطينية،  السلطة رئيس ،عباس حممود
 هـذا  أن واعتـرب  .الفلـسطيين  الشعب ملعاناة حد وضع من بد ال اهلدف هذا ولبلوغ .الفلسطيين

   .الدويل القانون أحكام إسرائيل، فيها مبا الدول، مجيع طبقت إذا إال يتأتى لن
 عـــددا األخـــرية األشـــهر يف نظمـــوا الفلـــسطينيني الـــسجناء أن إىل املـــتكلم وأشـــار  - ١٢
 االحتجــاز ومرافــق الــسجون يف حمنتــهم إىل االنتبــاه توجيــه هبــدف ةالــسلمي االحتجاجــات مــن

 الــسجناء مــن فالعديــد .هائــل لــضغط يتعرضــون الفلــسطينيني الــسجناء إن وقــال .اإلســرائيلية
ــادروا الـــذين ــرابات خبـــوض بـ ــام، عـــن إضـ ــاء ومنـــهم الطعـ ــوا وآخـــرون، الـــشليب هنـ  إىل ُنقلـ

   .حيةالص حالتهم تدهور بسبب اإلسرائيلية املستشفيات
 احتـرام  كفالـة  علـى  والعمـل  الفرصـة  انتـهاز  علـى  الـدويل  اجملتمع عباس الرئيس وحث  - ١٣
 القـانون  فتطبيـق  .عـام  بوجـه  الـدويل  والقـانون  الـدويل،  اإلنـساين  للقانون األعضاء الدول مجيع

 الـذين  أولئـك  سـيما  ال الفلسطينيني، كرامة انتهاك وقف لضمان ضروري أمر الدويل اإلنساين
   .اإلسرائيلية السجون يف نيقبعو
ــسى وأشــار  - ١٤ ــع عي ــسي عرضــه يف قراق ــسجن اإلداري االحتجــاز أن إىل الرئي  دون وال

ــرات حماكمــة، ــة ولفت ــصرفا صــار كــثرية، حــاالت يف طويل ــا ت ــسياسة يف مألوف  اإلســرائيلية، ال
 .عــةالراب جنيـف  اتفاقيـة  يف بوضـوح  ذلـك  يـرد  كمـا  أخـري  كتـدبري  إليهـا  ُيلجـأ  ممارسـة  يعـد  ومل
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ــد ــار أن وبع ــسيد أش ــع ال ــو أن إىل قراق ــسطيين ٤ ٦٠٠ حن ــا حمتجــزون فل ــجنا ١٧ يف حالي  س
 اإلداري االحتجـاز  رهـن  شخـصا  ٣٣٠ حاليـا  مثـة  إن قـال  إسـرائيل،  داخـل  للجـيش  ومعسكرا

 ٢١ ٠٠٠ حنـو  ٢٠٠٠ عـام  منـذ  وصـدر  ).٢٠١١ عـام  يف إداريـني  حمتجزين ٣٠٩ مقابل يف(
  .الفلسطينيني املواطنني حبق إداري احتجاز أمر
ــدد  - ١٥ ــسيد وش ــع ال ــى قراق ــسلطات أن عل ــرائيلية ال ــت اإلس ــى دأب ــان عل ــسجناء حرم  ال

 التحـرش  ومتـارس  الـسجناء  تعـذب  إسـرائيل  إن وقـال  .اإلنـسان  حقـوق  أبسط من الفلسطينيني
ــسي ــى اجلن ــال عل ــضع األطف ــرادي، احلــبس يف الكــثريين وت ــا وكــثريا االنف ــوم م ــهم تق  بترحيل

 الكــالب ومعهــم املــسلحون اجلنــود يقــوم مــا وكــثريا .عنــهم اإلفــراج بعــد مإقامتــه منــاطق مــن
 عـدد  وُيـرغم  .خطـرية  جبـروح  األحيان من كثري يف السجناء فُيصاب السجون، زنازين باقتحام
 وُيحـرم  .إرادهتـم  علـى  ضدا )DNA( النووي احلمض الختبار اخلضوع على السجناء من كبري

 احلـصول  أو تعلـيمهم  ومواصـلة  األهـل  زيـارات  ومـن  كافيـة ال الطبيـة  الرعاية تلقي من السجناء
 محايـة  تـأمني  علـى  الدويل موقعها من تعمل أن إىل املتحدة باألمم املتكلم وأهاب .الكتب على

 واملرضــى واملعـوقني  احملتجـزين،  واملنتخـبني  واملــسنني، القاصـرين،  والـسجناء  التعـذيب،  ضـحايا 
   .احملتجزين من
 جلنـة  تـشكيل  )أ( :هـي  اختاذهـا،  يـتعني  إجـراءات  سـبع  شاركنياملـ  علـى  الـوزير  وعرض  - ١٦

ــة ــائق لتقــصي دولي ــوىل احلق ــق تت ــسجناء أوضــاع يف التحقي ــسطينيني ال ــق يف الفل  االحتجــاز مراف
 فتـوى  إصـدار  الدوليـة  العـدل  حمكمـة  إىل فيـه  تطلـب  قرارا العامة اجلمعية اختاذ )ب( اإلسرائيلية؛

 مـسؤولية  توضـيح  )ج( القانونية؛ إسرائيل والتزامات سطينينيالفل للمحتجزين القانوين املركز يف
 الــدول قيــام )د( الفلــسطينيني؛ احملتجــزين حلقــوق إســرائيل النتــهاك التــصدي يف الــدويل اجملتمــع
 إسـرائيل  مـع  املعقـودة  والتجاريـة  الثقافيـة  االتفاقيـات  يف النظـر  بإعـادة  املتحـدة  األمم يف األعضاء
 إطـالق  )هــ ( اإلنـسان؛  حقـوق  وقـوانني  املتحـدة  األمـم  لقـرارات  االمتثـال  إسرائيل رفض بسبب
 ممارسـات  لوقـف  اإلنـسان  حقـوق  ملؤسـسات  دويل ائـتالف  يـد  على وإنسانية قانونية دولية محلة

 للـدول  مـؤمتر  عقـد  إىل للـدعوة  جنيـف  اتفاقيـات  وديع إىل طلب توجيه )و( اإلداري؛ االحتجاز
ــراف ــات وضــع هبــدف األط ــذ؛ آلي ــهت )ز( التنفي ــب وجي ــة إىل طل ــصليب جلن ــة األمحــر ال  الدولي

  .الفلسطينيني احملتجزين حقوق لضمان اإلسرائيلية السلطات مع اتصاالهتا تكثف كي
 املـؤمتر  بانعقـاد  جنيـف  يف املتحدة األمم مكتب لدى إلندونيسيا الدائم املمثل ورحب  - ١٧

ــدويل ــين ال ــضية املع ــسطني، بق ــرب فل ــن وأع ــق ع ــه قل ــتمرا إزاء حكومت  اآلالف احتجــاز راس
 عــدد ومنــهم قاســية، ظــروف يف اإلســرائيلية االحتجــاز ومراكــز الــسجون يف الفلــسطينيني مــن
 وأعـرب  .الفلسطيين التشريعي اجمللس يف منتخبني أعضاء عن فضال والنساء، األطفال من كبري
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 سطيينالفلـ  الـشعب  حقـوق  إعمـال  تعزيـز  إىل الرامية اللجنة جلهود املستمر إندونيسيا تأييد عن
 األوسـط  الشرق يف السالم لعملية ودعمها املصري، تقرير يف حقه فيها مبا للتصرف، القابلة غري
   .النهائي الوضع قضايا جلميع العادلة والتسوية الدولتني حل حتقيق أجل من
ــرائيل إندونيـــسيا ممثـــل وأهـــاب  - ١٨ ــاون أن بإسـ ــا تتعـ ــا تعاونـ ــتمكن كـــي وثيقـ ــة تـ  اللجنـ
 القـوات  رتكبتـها ا اليت األعمال بشدة تدين إندونيسيا إن وقال .بفعالية ابواليته االضطالع من

 الـضحايا  مـن  عـدد  سـقوط  عـن  وأسـفرت  غزة قطاع يف الفلسطينيني املواطنني ضد اإلسرائيلية
 علـى  املـستمر  احلـصار  رفـع  على إسرائيل حث مواصلة إىل الدويل اجملتمع وتدعو الفلسطينيني،

ــزة ــا .غ ــل ودع ــسيا ممث ــضاأ إندوني ــهاكاهتا وقــف إىل إســرائيل ي ــسان حلقــوق املتواصــلة انت  اإلن
  .الفلسطيين الشعب حبق األخرى العقابية وإجراءاهتا

 إحـسان  الـدين  أكمـل  باسـم  بيانـا  جنيـف  يف اإلسـالمي  التعاون منظمة عن ممثل وتال  - ١٩
 الـشعب  هيعانيـ  مـا  علـى  الـضوء  املـتكلم  وسـلط  .اإلسـالمي  املـؤمتر  ملنظمـة  العـام  األمني ،أوغلو

 الفلـسطينيني  حيـرم  فـاالحتالل  .اإلسـرائيلي  لالحتالل نتيجة مستمرين وقهر ظلم من الفلسطيين
ــع وينتــهك حقــوقهم مــن ــة واالتفاقــات واملعاهــدات القــرارات مجي ــصلة ذات الدولي ــال .ال  وق

 الفلـسطينيني  الـسجناء  حمنـة  إزاء البـالغ  القلـق  يـساورها  اإلسـالمي  التعـاون  منظمـة  إن املتحدث
ــسجون يف ــن احملــرومني اإلســرائيلية، ال ــوقهم م ــسانية حق ــيت األساســية اإلن ــها ال ــانون يكفل  الق

   .اخلارجي العامل مع والتواصل الطيب والعالج التعلم يف حقهم مثل الدويل، اإلنساين
 الفلـسطينيني  الـسجناء  بقـضية  منظمتـه  التـزام  عن اإلسالمي املؤمتر منظمة ممثل وأعرب  - ٢٠

ــا ــا .لقـــضيتهم ودعمهـ ــا الفلـــسطينيني الـــسياسيني الـــسجناء قـــضية تـــدويل إىل ودعـ  وإدراجهـ
 القانونيــة األبعــاد عــرض أيــضا املهــم ومــن .العامــة واجلمعيــة األمــن جملــس أعمــال جــدويل يف

 ســيما وال املختــصة، الدوليــة اهليئــات علــى الفلــسطينيني الــسجناء حلالــة واإلنــسانية والــسياسية
  .اهليئات من وغريمها اإلنسان حقوق وجملس الدولية العدل حمكمة
 ،املتوسـط  األبـيض  للبحـر  الربملانيـة  اجلمعيـة  باسـم  كـذلك  متكلمـا  ،لبنان ممثل وقال  - ٢١
 اجلمعيـة،  إن وقـال  .تـستمر  أن ميكن وال حتملها ميكن ال احملتلة الفلسطينية األرض يف احلالة إن
 احلقـوق  احتـرام  أمهيـة  علـى  شددتـ  احملتلـة،  الفلسطينية األرض يف احلالة العبارات بأشد تدين إذ

 البيئـة  هتيئـة  هبـدف  االجتمـاع  هذا استنتاجات استثمار إىل اجلمعية وستسعى .لألفراد األساسية
  .الربملاين الصعيد على ملموسة تدابري الختاذ الالزمة
 الــسجناء عـن  اإلفــراج لكفالـة  الفـوري  التحــرك الـدويل  اجملتمـع  الــسنغال ممثـل  وناشـد   - ٢٢

ــسطينيني ــهم ومجــع الفل ــادة بأســرهم مشل ــاجهم وإع ــع، يف إدم ــا اجملتم ــسجم مب ــع ين ــق م  املواثي
 إىل الطـرفني  عودة لتحقيق الدويل اجملتمع يبذهلا اليت اجلهود من الرغم وعلى .الدولية والقوانني
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 مـأزق  يف توجـد  الفلـسطينية  اإلسـرائيلية  السالم عملية أن واضحا بات فإنه املفاوضات، طاولة
 حلالـة  وعادلـة  ومنـصفة  مرضـية  تـسوية  إجيـاد  فـإن  الـصدد،  هـذا  ويف .لالنفجار لةقاب احلالة وأن

   .السالم لعملية بالنسبة أساسي أمر الفلسطينيني السجناء
ــم  - ٢٣ ــل وتكل ــاح فرحــب املغــرب ممث ــة بانفت ــى اللجن ــضيفة احلكومــات عل  واألوســاط امل

 إجيـاد  دون األوسـط  الـشرق  ةألزمـ  تـسوية  ال إنـه  قـال  مث احلكوميـة،  غـري  واملنظمات األكادميية
 الفلـسطيين  للـشعب  بلـده  دعـم  مؤكـدا  املغـرب  ممثل ومضى .الفلسطيين للشعب منصفة تسوية
 اإلسـرائيلية  احلكومـة  املغـرب  ودعا .“األرض على االستيالء” سياسة إسرائيل ملمارسة وإدانته

  .الدويل اإلنساين القانون احترام إىل
ــ الــشعب إن تــونس ممثــل وقــال  - ٢٤  بــدأ منــذ أي عقــود، ســتة حنــو منــذ يعــاين سطيينالفل

 الـسلطة  بـه  تقـوم  مـا  جلميـع  تـونس  إدانـة  عـن  املـتكلم  وأعـرب  .املـصري  تقريـر  أجل من كفاحه
 الــسجناء حالــة إن وقــال .الفلــسطيين الــشعب معانـاة  تــسبب ممارســات مــن بــاالحتالل القائمـة 

 انتـهاكا  متثـل  معاملتـهم  سـاءة إ أن إىل وذهـب  .التونسية للحكومة بالغ قلق مصدر الفلسطينيني
   .الدويل اإلنساين والقانون اإلنسان حلقوق الدويل للقانون سافرا
 احلكومـة  من قاسية معاملة يلقى الفلسطيين الشعب إن العربية الدول جامعة ممثل وقال  - ٢٥

ــة التزاماهتــا تتجاهــل الــيت اإلســرائيلية ــة اجلامعــة ودعــت .الدولي  إىل اإلســرائيلية الــسلطات العربي
 تتـابع  العربيـة  اجلامعـة  أن إىل املـتكلم  وأشـار  .احملتجـزين  الفلـسطينيني  األطفـال  مجيـع  عن اإلفراج

 جلنـة  دعـا  مث إسـرائيل،  ضـد  موحـدة  جبهـة  بنـاء  إىل وتـسعى  األوسط الشرق يف احلالة كثب عن
  .اإلسرائيلية االحتجاز مراكز إىل بزيارات القيام إىل الدولية األمحر الصليب

 القــابعني الفلــسطينيني الــسجناء معاملــة إســاءة يف ممعنــة إســرائيل إن مــصر ممثــل لوقــا  - ٢٦
 الشخـصيات  هـم  خـاص  بوجـه  ذلـك  مـن  املتـضررة  والفئـات  .اإلسـرائيلية  االحتجـاز  مراكز يف

ــسياسية ــسطينية ال ــساء الفل ــل أعــرب أن وبعــد .واألطفــال والن  وقــف يف األمــل عــن مــصر ممث
   .الفلسطينية القضية يدعم أن الدويل باجملتمع ابأه غزة، قطاع على اجلوية الغارات

 الـسجناء  مـسألة  إن جنيـف  يف املتحـدة  األمـم  مكتب لدى الروسي االحتاد ممثل وقال  - ٢٧
 وأعـرب  .بـالغ  قلـق  مـصدر  اإلسـرائيلية  االحتجـاز  ومراكـز  السجون يف الفلسطينيني السياسيني
 اإلفـراج  وخـصوصا  إجيابيـة،  خبطـوات  إسـرائيل  قيـام  بـأن  الروسـية  احلكومـة  اعتقـاد  عن املتكلم
 الـسالم  مفاوضـات  اسـتئناف  يف يـسهم  أن شـأنه  مـن  الفلـسطيين،  التـشريعي  اجمللس أعضاء عن

  .ككل املنطقة يف واألمن االستقرار وتعزيز الفلسطينية اإلسرائيلية
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 رئيـسي  تـدبري  الفلـسطينيني  الـسياسيني  الـسجناء  عن اإلفراج أن الروسي االحتاد ويرى  - ٢٨
 أمـام  كـأداء  عقبـة  يظـل  الـسجناء  فاحتجـاز  .“اهللا ورام أبيـب  تـل  بـني  الثقـة  بناء تدابري” منض

 الغربيــة الــضفة يف القــانوين غــري اإلســرائيلي االســتيطاين النــشاط شــأن ذلــك يف شــأنه الــسالم،
   .والبضائع األشخاص تنقل على املفروضة القيود على عالوة الشرقية، والقدس

  
   امةالع اجللسات  - ثالثا  
  األوىل العامة اجللسة  - ألف  

ــة     ــة احلالـ ــسجناء الراهنـ ــسياسيني للـ ــسطينيني الـ ــسجون يف الفلـ ــق الـ  االحتجـــاز ومرافـ
  واإلنسانية القانونية اجلوانب -  اإلسرائيلية

 الـسجناء  حالـة ” )أ( :التالية الفرعية املواضيع األوىل العامة اجللسة يف املتكلمون تناول  - ٢٩
ــرون النـــساء أي الـــضعيفة، الفئـــات مـــن ــه علـــى محايتـــهم وضـــرورة واملرضـــى، والقاصـ  وجـ

 ؛“الــــدويل التحــــرك ضــــرورة - للربملــــانيني القــــانوين غــــري الــــسجن” )ب( ؛“االســــتعجال
   .“٢٠١١ عام يف سراحهم أُطلق الذين الفلسطينيني السجناء إدماج إعادة” )ج(

 منظمـة  وهـي  األطفال، عن للدفاع الدولية للمنظمة قانوين مستشار ،قزمار خالد قال  - ٣٠
 الـــذين األطفـــال تعامـــل اإلســـرائيلية الـــسلطات إن القـــدس، يف مقرهـــا يوجـــد حكوميـــة غـــري

ــالغ ســنويا حتتجــزهم ــراوح( طفــل ٧٠٠ حنــو عــددهم والب  )ســنة ١٧ و ١٢ بــني أعمــارهم تت
 األمـم  قواعـد  وخاصـة  الـدويل،  القـانون  ملبـادئ  انتـهاكا  يـشكل  الذي األمر جمرمني، باعتبارهم

 النموذجيـة  الـدنيا  املتحـدة  األمـم  وقواعـد  حريتـهم،  مـن  اجملردين األحداث محاية بشأن دةاملتح
 اعتقـال  إىل اإلسـرائيلي  اجلـيش  يعمد ما وكثريا ).بيجني قواعد( األحداث قضاء شؤون إلدارة

 واحلجـارة  الـصوتية  القنابـل  األحيـان  بعـض  يف وتلقـى  .الليـل  منتـصف  يف الفلـسطينيني  األطفال
 الناريـة  األعـرية  ُتطلـق  أخـرى  أحيان ويف ساكنيها، إلرعاب أطفال هبا يوجد اليت لاملناز داخل
 هبـا  ميـر  مرحلـة  أخطـر  هـي  االسـتجواب  مرحلـة  أن يوضـح  قزمـار  الـسيد  أن غري .املنازل باجتاه

 األطفـال  ويتعـرض  .عنهم اإلفراج بعد حىت هلم مصاحبة آثارها تبقى حيث وأصعبها؛ األطفال
   .واسع نطاق على املعاملة وسوء للتعذيب ةاإلسرائيلي السجون يف وناحملتجز الفلسطينيون

 احملكمـــة إىل احتجـــازه مـــن األوىل الثمانيـــة األيـــام خـــالل الطفـــل ُيحـــال مـــا وكـــثريا  - ٣١
 إىل قزمـار  الـسيد  وأشار .احملاكمة إجراءات بدء قبل التوقيف بتمديد عادة تقوم اليت العسكرية

 .والــشفافية الرتاهــة شــروط فيهــا تنعــدم األطفــال هلــؤالء جــرىُت الــيت العــسكرية احملاكمــات أن
 إطـالق  ُبعيـد  األسـرى  مـن  املئـات  يقـضي  الفلـسطينية،  األسرى شؤون وزارة إحصاءات ووفق

 الـسجون  سـلطات  وتـرفض  .األسـر  يف وتعـذيب  أمـراض  مـن  لـه  يتعرضون ما بسبب سراحهم
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ــدمي اإلســرائيلية ــن املرضــى احتجــاز ظــروف عــن تفاصــيل تق  فنحــو .ســجوهنا يف ســرىاأل م
 يعــانون اإلســرائيلية الــسجون يف حاليــا احملتجــزين الفلــسطينيني ضــمن مــن ســجني ١ ٠٠٠
 بالفـشل  مـصابا  سـجينا  ١٥ و الـسرطان،  مبـرض  مـصابا  سـجينا  ١٧ منـهم  خمتلفـة،  أمراض من

  .والقلب السكري بأمراض مصابني سجناء عشرة وحنو الكلوي،
ــرى  - ٣٢ ــسيد وي ــار ال ــاة أن قزم ــرأةا معان ــاة تتعــدى األســرية مل  نظــرا األســري، الرجــل معان

 يعانيـه  مـا  حـد  عنـد  تقـف  ال األسـريات  فمعانـاة  .الـسائدة  وللثقافـة  املرأة احتياجات خلصوصية
ــاة هنــاك بــل األســرى، مــن الرجــال ــوالدة أو/و األطفــال فــراق أمل ســيما وال إضــافية، معان  ال

ــسيد وأبــدى .األســر يف ــ فيهــا طالــب توصــيات قزمــار ال  احملتجــزين ســجن عــدم )أ( :يلــي امب
 األطفــال  اعتقــال  عــن  الكــف  )ب( احملتلــة؛ الفلــسطينية  األرض حــدود  خــارج  الفلــسطينيني
 حبـق  املمـارس  الطـيب  اإلمهـال  عـن  الكـف  )ج( العسكرية؛ احملاكم أمام وحماكمتهم الفلسطينيني
ــة عـــن الكـــف )د( الفلـــسطينيني؛ الـــسجناء ــرائيلية املمارسـ ــة اإلسـ ــازاحت يف املتمثلـ ــساء جـ  النـ

 دون فلـسطيين  طفـل  أي مع التحقيق عن الكف )هـ( اإلسرائيليات؛ اجملرمات مع الفلسطينيات
 األسـرى؛  حبقـوق  يتعلق دويل قرار تنفيذ )و( األسرة؛ أفراد أحد أو/و اختياره من حمام حضور

   .بقسوة الفلسطينيني السجناء معاملة عن الكف )ز(
ــال  - ٣٣ ــد وقــ ــرمي أمحــ ــو ،شــ ــضو وهــ ــسا يف عــ ــشريعي جمللــ ــسطيين التــ  اهللا، رام يف الفلــ
 وجتاهلـها  الـدويل  اإلنـساين  القانون خبرقها الفلسطيين الشعب تضطهد اإلسرائيلية السلطات إن

 اعتقـال  أن علـى  املتكلم وشدد .احلرية يف حقه سيما وال املشروعة، الفلسطيين الشعب حلقوق
ــال أمـــر واحتجـــازهم الفلـــسطيين التـــشريعي اجمللـــس أعـــضاء  الدوليـــة، االتفاقـــات لكـــل فخمـ

  .١٩٤٩ لعام الرابعة جنيف اتفاقية مقدمتها ويف
 الفلـسطيين،  التـشريعي  اجمللـس  أعـضاء  باعتقـال  تقـوم  ملـا  إسرائيل فإن أخرى ناحية من  - ٣٤
 الفلـسطينيني  مـع  املوقعـة  االتفاقـات  أيـضا  ختـالف  بـل  فحـسب،  الدوليـة  املعـايري  ختـالف  ال فهي
 نـصت  فقـد  .١٩٩٣ عـام  يف العاصـمة  واشـنطن  يف املوقع املبادئ نإعال مثل األعوام، مر على
 األرض يف الفلـسطيين  الـشعب  يـتمكن  أن أجـل  مـن  أنـه  علـى  املذكور اإلعالن من الثالثة املادة
 مباشـرة  عامـة  انتخابـات  إجـراء  مـن  بـد  ال الدميقراطيـة،  للمبـادئ  وفقـا  نفـسه  حكـم  مـن  احملتلة
 متهيديــة خطــوة تــشكل االنتخابــات أن إىل شــرمي لــسيدا وأشــار .الدوليــة املراقبــة حتــت وحــرة
 الثالثـة  املـادة  تؤكـده  مـا  وهـذا  .هبـا  ومعتـرف  مـستقلة  فلـسطينية  دولـة  إقامـة  حنـو  مهمـة  انتقالية
 عليــه املوقــع غــزة وقطــاع الغربيــة الــضفة بــشأن املؤقــت الفلــسطيين - اإلســرائيلي االتفــاق مــن
  .١٩٩٥ سبتمرب/أيلول ٢٨ يف
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 اجمللـس  أعـضاء  العتقـال  اإلسـرائيلية  احلكومـة  هجهاتتن اليت املراوغات إن املتكلم وقال  - ٣٥
 االحتجـاز،  ومـدة  اإلسـرائيلية،  االحتجـاز  مرافـق  يف احتجـازهم  وظـروف  الفلسطيين التشريعي
 انتـهاكا  يـشكل  ذلـك  كل احملتلة، الفلسطينية األرض خارج املنتخبني هؤالء احتجاز إىل إضافة

 الفلـسطيين،  التـشريعي  اجمللس أعضاء لصفة إسرائيل جتاهل أن كما .ةالدولي واملواثيق لألعراف
ــذين ــهم ال ــشعب انتخب ــه، ممــثلني الفلــسطيين ال ــشكل ل ــة صــفعة ي  فاضــحا ومــساسا للدميقراطي

 إلضـعاف  سـوى  التدابري هذه اإلسرائيلية احلكومة اختاذ وما .هبا يتمتعوا أن جيب اليت باحلصانة
ــسلطة ــسطينية ال ــسياسي النظــام تقــويض مث ومــن الفلــسطيين، التــشريعي اجمللــس وعمــل الفل  ال

  .برمته الفلسطيين
 انتـهاكات  إن الدوليـة،  احلقـوقيني  للجنـة  العـام  األمـني  نائـب  ،ُبـرِغن  يـان  الـسيد  وقال  - ٣٦

 احملتجـزين  فتعـذيب  .الفـور  على تتوقف أن وجيب مقبولة غري الدويل اإلنساين للقانون إسرائيل
 .هلــا االمتثــال عليهــا يــتعني مث ومــن إلســرائيل، امللزمــة فاقيــاتاالت خمتلــف يف حمظــور عمــل
 ترتكبـه  عمـا  يـسائلها  أن بـل  ،“األخـضر  الـضوء ” إسـرائيل  الدويل اجملتمع يعطي أال املهم ومن
 أسـاليب  يف رأيه عن اللجنة، ذلك يف مبا مضى، فيما الدويل اجملتمع أعرب وقد .انتهاكات من

 فـإذا  .الدوليـة  القانونيـة  املعـايري  ختـالف  أهنـا  أعلن إذ النوم، من احملتجزين حرمان مثل التعذيب،
 وغـــريه النـــوم مـــن احلرمـــان أســـلوب احملتجـــزين علـــى متـــارس اإلســـرائيلية الـــسلطات كانـــت

   .يتوقف أن وجيب مرفوض أمر فيه شك ال مما ذلك فإن التعذيب، أشكال من
 الثمانينـــات عقـــد يف هلـــا يتـــارخي قـــرار يف أعلنـــت اإلســـرائيلية العليـــا احملكمـــة فحـــىت  - ٣٧
 قـائال  املـتكلم  واسـتدرك  .للدسـتور  وخمالفـة  قانونية غري ممارسة التعذيب أن العشرين القرن من
 أهنــا يبــدو املوضــوع، هــذا يف العليــا احملكمــة قــرار مــن الــرغم علــى اإلســرائيلية، الــسلطات إن

 اإلســرائيلية اتالــسلط اســتخدام وإن .هــوادة بــال الفلــسطينيني الــسجناء تعــذيب يف ماضــية
 االحتجـاز  أشـكال  مـن  الـشكل  هـذا  أن إىل بـالنظر  الـشديد،  للرفض مدعاة اإلداري االحتجاز
ــه القــصد ــستخدم أن من ــسلطات اســتخدام أن إال فقــط، اســتثنائية ظــروف يف ُي  اإلســرائيلية ال

  .شائعة ممارسة أصبح اإلداري االحتجاز
 اهللا، بــرام األســرى شــؤون وزارة يف هيــلالتأ لربنــامج العــام املــدير ،البطــة حممــد وقــال  - ٣٨
 منـــازهلم مـــن لألطفـــال الفعلـــي االعتقـــال أي إســـرائيل، تنتـــهجها الـــيت االحتجـــاز سياســـة إن
 اإلفـراج  حلظـة  وحـىت  احتجـازهم  مـدة  طيلـة  الـسجناء  ومعاملـة  الليـل،  مـن  متـأخرة  ساعات يف

 وكــثريا .النفــسيو اجلــسدي بــاملعنيني معــاقني إىل األســرى حتــول لكــي بعنايــة مــصممة عنــهم،
 .ونفــسي جـسدي  تعـذيب  إىل اإلسـرائيلية  الـسلطات  تتبعهـا  الـيت  التحقيـق  أسـاليب  تتحـول  مـا 

 األسـرى  ُيحـرم  وعندما .احلاجة قضاء من وحىت والنوم، الطعام من ُيحرمون األسرى أن ذلك
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ــن ــوم م ــون الن ــتمرار ويظل ــصويب باس ــدين األعــني مع ــم باألصــفاد، مقي ــون فه ــة يف يكون  حال
 علـى  يوقعون ما وكثريا النهار، من الليل متييز على قادرين غري الوعي، وفقدان طراباالض من

 املعـتقلني  أجـساد  إضـعاف  علـى  مـدروس  بـشكل  تعمـل  املمارسات تلك كل .ملفقة اعترافات
 اإلمهــال ظـل  ويف .األمـراض  مبختلـف  لإلصـابة  عرضـة  جيعلـهم  الـذي  األمـر  صـحتهم،  وتراجـع 
 إىل تـؤدي  قـد  ملـستويات  وتتطـور  الفلـسطينيني  للـسجناء  الطبيـة  احلالـة  تـستفحل  املتعمـد  الطيب
  .أحيانا الوفاة
 األسـرى  يعـاين  اإلسـرائيلية،  االحتجـاز  مرافـق  داخـل  معاملـة  مـن  أعـاله  ذُكـر  ملا ونتيجة  - ٣٩

 دراســة تؤكــده مــا وهــذا .معــا مهــا أو االكتئــاب أو الــصدمة بعــد مــا اضــطرابات مــن احملــررون
 عــام بغــزة، األقــصى جامعــة يف املــشارك الــنفس علــم أســتاذ هــني، أبــو فــضل الــدكتور أجراهــا
 النفـسي  العـالج  إىل حيتـاجون  التعـذيب  ضـحايا  مـن  الكـثري  أن الدراسة هذه أثبتت فقد .٢٠٠٦

 مـن  األسـرى،  شـؤون  وزارة تعمـل  الواقـع،  هـذا  ضـوء  ويف .االحتجـاز  مرافق من خروجهم بعد
  .الفلسطيين اجملتمع يف إدماجهم إعادة هبدف يناحملرر تأهيل إعادة على للتأهيل، برنامج خالل
ــوم  - ٤٠ ــامج ويق ــى الربن ــهاج عل ــرابط من ــل مت ــوفر ومتكام ــارات ي ــة واخلــربات امله  الالزم

ــة كعناصـــر بـــدورهم االضـــطالع مـــن متكنـــهم والـــيت للمحـــررين، ــة فاعلـ  اجملتمـــع يف ومنتجـ
 الفاعليــة عــيوترا فــرد، كــل لــتالءم خصيــصا معــدة آليــات الربنــامج ويتــضمن .الفلــسطيين
 الفتــرة يف عنــهم أُفــرج الــذين الــسابقني الــسجناء مــن ٢٠ ٦٢١ حنــو اســتفاد وقــد .والكفــاءة

 الـسجناء،  هـؤالء  ضمن ومن .٢٠١١ عام هناية وحىت الربنامج، إنشاء تاريخ ،١٩٩٥ عام من
  .جامعيا تعليما ٥ ٩٥٠ حنو تابع
 برنـامج  لدى االجتماعية - النفسية الشؤون مشرفة ،شريف عودة ملى السيدة وقالت  - ٤١

 حتـــت يعـــاين الفلــسطيين  الـــشعب إن الــشرقية،  القـــدس يف املـــسيحية الــشبان  جبمعيـــة التأهيــل 
 .العنـف  و االضـطهاد  صـنوف  إىل يتعـرض  حيـث  الـسنني،  عـشرات  منـذ  اإلسـرائيلي  االحتالل
ــة الفلــسطينية األرض يف الفلــسطيين املــواطن يواجــه وبينمــا ــها صــادمة، جتــارب احملتل ــ من  ةجترب
 النامجـة  التبعـات  مـن  وافـرا  نصيبا خاص، بوجه الفلسطيين، الطفل يواجه واالحتجاز، االعتقال

 الفلـسطيين  الـشعب  مـن  املائـة  يف ٤١ علـى  نـسبتهم  تزيـد  الـذين  فاألطفـال  .التجارب هذه عن
 طفـل  ٧٠٠ مبتوسـط  األطفـال  ويتعـرض  .اإلسـرائيليني  واالضطهاد بالعنف املستهدفني أول هم
  .اإلسرائيلية السجون يف القاسية واملعاملة والتعذيب عتقاللال العام يف
 الليــــل خــــالل لالعتقــــال الفلــــسطينيني بــــني مــــن عرضــــة األكثــــر هــــم واألطفــــال  - ٤٢
 كـــثري يف األطفـــال ويـــستجوب .منـــازهلم اقتحـــام بعـــد الـــصباح مـــن األوىل الـــساعات يف أو
 األطفـال  مـن  يعتقـل  مـن  ومعظـم  .أهـاليهم  أو/و عنـهم  للـدفاع  حمام حضور بدون األحيان من
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 غـري  أو واضـحة  غـري  لالهتـام  املـصاحبة  األدلـة  تكـون  مـا  وكـثريا  احلجـارة،  إلقاء هتمة هلم توجه
 الفلــسطينيني للقاصــرين إســرائيل معاملــة أن شــريف عــودة الــسيدة واعتــربت .أصــالً موجــودة
ــشكل ــهاكا ت ــة صــارخا انت ــوق التفاقي ــل حق ــة الطف ــف واتفاقي ــة جني ــة الرابع ــضةمن واتفاقي  اه
 تلــك ويف .املهينــة أو الالإنــسانية أو القاســية العقوبــة أو املعاملــة ضــروب مــن وغــريه التعــذيب
 االحتجـاز،  مـدة  طول عن النظر وبغض .نفسه اإلسرائيلي الشباب لقانون أيضا انتهاك املعاملة
  .لألطفال صادمة جتربة دائما يشكل فهو
 مجعيـة  قامـت  عنـهم،  املفـرج  لسطينينيالف السجناء على االحتجاز آثار من وللتخفيف  - ٤٣

 بإنــشاء الطفــل، إنقــاذ مؤســسة مــع بالتعــاون التأهيــل، برنــامج - القــدس يف املــسيحية الــشبان
ــامج ــل إىل يهــدف برن ــال تأهي ــتقالت مــن احملــررين األطف ــدم .املع ــذا ويق ــامج ه ــشامل الربن  ال
 الربنـامج  يغطـي و .سـواء  حـد  علـى  وعـائالهتم  لألطفـال  االجتمـاعي  النفـسي  اإلرشـاد  خدمات
 احملــررين األطفــال إىل الوصــول مــن الربنــامج ميكــن الــذي األمــر الغربيــة، الــضفة منــاطق مجيــع
 قالــت اخلتــام، ويف .احملتلــة الفلــسطينية األرض يف واملــدن الالجــئني وخميمــات القــرى كافــة يف

 لاعتقــا إعــادة )أ( :يلــي مــا منــها عديــدة حتــديات يواجــه الربنــامج إن شــريف عــودة الــسيدة
ــَصعب ممــا أخــرى، مــرة األطفــال ــام ُي ــة القي ــة بعملي ــة؛ إرشــادية عالجي ــزام عــدم )ب( فعال  الت
ــن األســرى ــال م ــسبب ســناً األكــرب األطف ــة عمــل عــن للبحــث اضــطرارهم ب  أســرهم؛ إلعال

  .الغربية الضفة يف املعتقالت من احملررين األطفال ألعداد الدقيقة اإلحصائيات نقص )ج(
 املـــشاركني أحـــد رأى املقدمـــة، العـــروض تلـــت باحليويـــة وعـــةمطب مناقـــشة وخـــالل  - ٤٤
 لألشـخاص  القـسري  بالنقـل  إسـرائيل  قيام إىل إضافة اإلداري، لالحتجاز املفرط االستخدام أن

 .األساسـي  رومـا  نظـام  مبوجـب  حمتملـة  حـرب  جـرائم  تـشكل  أعمـال  هـي  إمنـا  تعتقلهم، الذين
 هـذا  وأهـاب  .املستقبل يف انتهاكات عوقو من رادع أفضل هي القضائية املالحقة أن وأضاف
 دعـاوى  رفـع  إمكانيـة  الفلـسطينيني  للضحايا تضمن داخلية تشريعات تسن أن بالدول املشارك

 اجلنائيـة  احملكمـة  أن دام مـا  خاصـة  أمهيـة  لـه  القبيـل  هـذا  مـن  إجـراء  إن وقـال  .احمللية احملاكم يف
   .احملتلة الفلسطينية األرض على والية لديها ليس الدولية
 وقـع  مـا  ليتجـاوزوا  عنـهم  املفـرج  املعـتقلني  يلـزم  الوقت من كم آخر مشارك وتساءل  - ٤٥
 .الفلـسطينيني  الـسجناء  حلالـة  األورويب االحتاد انتباه توجيه املهم من أنه إىل كذلك وأشار .هلم

 راسـخة  تظـل  التجـارب  هـذه  فمثـل  .جـدا  مؤملـة  الـسجن  جتربـة  أن إىل املـشاركني  أحـد  وأشار
 آخـر  مـشارك  وتـساءل  .املاضـي  مـن  ذكريـات  شكل يف السطح على وتطفو الباطين، العقل يف

 ألغــراض مهــم الــسجالت هــذه فحفــظ .بانتظــام ُتــسجل احملتجــزين روايــات كانــت إذا عمــا
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 باجلنـاة  للتـشهري  بـساطة،  وبكـل  املـستقبل،  يف واملـصاحلة  احلقـائق  لتقصي جلان وإنشاء املساءلة
   .أخرى بلدانا زيارهتم عند وفضحهم

 ومـن  اإلسـرائيليون  القـادة  يكـون  مـن  خـاف  غـري  إنـه  رده، معـرض  يف ،ُبرِغن يان وقال  - ٤٦
 ذلـك،  ومـع  .احملتلـة  الفلـسطينية  واألرض إسـرائيل  يف ُترتكـب  الـيت  اجلرائم عن لونواملسؤ يكون
 اإلسرائيليني السياسيني تعتقل ال املتحدة األمم يف األعضاء الدول من العديد أن يف املشكلة تظل
 اجلاريـة  األحـداث  أن مـن  أسـفه  عـن  ُبـرِغن  الـسيد  وأعـرب  .للمـساءلة  لتقدميهم هلا زيارهتم حني
  .احملتلة الفلسطينية األرض يف الوضع عن بعيدا االنتباه حولت قد أخرى بلدان يف
 يـساعد  وأن االحـتالل،  هنايـة  قريبـا  حتـل  أن يف أملـها  عـن  شـريف  عـودة  ملى وأعربت  - ٤٧

 عنـهم  اإلفـراج  بعـد  مباشـرة  إمـا  احملتجزين، الفلسطينيني األطفال إىل لوصولا تسهيل يف املؤمتر
 باألطفـــال املتعلقـــة املعلومـــات كافـــة أن إىل وأشـــارت .االحتجـــاز رهـــن يزالـــون ال وهـــم أو

ــا احملتجــزين ــسلطة جتمعه ــسطينية ال ــسطينية واملنظمــات الفل ــة غــري الفل ــا احلكومي ــايري وفق  للمع
 للـــشعب املؤســـسية للـــذاكرة بالنـــسبة األمهيـــة غايـــة يف لومـــاتاملع هـــذه إن وقالـــت .الدوليـــة

   .احلرب جملرمي املستقبل يف سُتجرى اليت واحملاكمات الفلسطيين
 مرافـــق يف القـــضبان وراء أطفـــال لـــديها األســـر مـــن اآلالف إن قزمـــار خالـــد وقـــال  - ٤٨

 ومتـىن  .“تاللاالحـ  ظـل  يف ولـدوا  أهنم سوى هلم ذنب ال” أطفال وهم اإلسرائيلية، االحتجاز
 .األخـرى  البلـدان  زيـارة  مـن  وُيمنعوا جرائمهم عن اإلسرائيليون القادة ُيساءل أن قزمار السيد
 اإلسـاءة  مـدى  عـن  للكـشف  احلقـائق  لتقـصي  جلنـة  تشكيل الضروري من إنه شرمي أمحد وقال

 بعـد  ءالـسجنا  تأهيـل  مبسألة يتعلق وفيما .اإلسرائيلية السجون داخل ُتمارس اليت واالنتهاكات
 غـري  األمـور  تـصبح  أن” يف بالفعـل  حقيقيـا  خطـرا  هنـاك  إن قراقـع  عيسى قال عنهم، اإلفراج
 النظـام  داخـل  من املسؤولني حماكمة املهم من كان إذا إنه وقال .“طبيعية وكأهنا تبدو الطبيعية

 يـصعب  الفلـسطينيني  فـإن  الفلـسطيين،  الـشعب  ضـد  اإلنسان حقوق انتهاكات عن اإلسرائيلي
  .باستجواهبم قاموا من هوية حتديد أحيانا عليهم

  
  الثانية العامة اجللسة  - باء  

  الدويل القانون يف الفلسطينيني السياسيني للسجناء القانوين الوضع    
 أســرى’ وضــع” :التاليــة الفرعيــة املواضــيع الثانيــة العامــة اجللــسة يف املتكلمــون تنــاول  - ٤٩

 مــسألة” و ؛“الفلــسطينيني الــسياسيني سجناءالــ علــى وتطبيقــه الــدويل القــانون يف ‘احلــرب
 حالـة  يف املتاحـة  واخليـارات  القـضائية  الـسوابق  - الدوليـة  العدل حمكمة يف السياسيني السجناء
ــسجناء ــسطينيني الـ ــراءات” و ؛“الفلـ ــم إجـ ــدة األمـ ــا املتحـ ــة وآلياهتـ ــسألة ملعاجلـ ــسجناء مـ  الـ
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ــسياسيني ــة :ال ــة، اجلمعي ــوق وجملــس العام ــسان، حق ــات اإلن ــات” و ؛“املعاهــدات وهيئ  اآللي
  .“اإلنسان حلقوق الدويل والقانون الدويل اإلنساين للقانون االمتثال لكفالة املتاحة القانونية

 خـاص  ومقـرر  هبولنـدا،  ليـدن  جامعـة  يف الـدويل  القـانون  أسـتاذ  ،دوغـارد  جون وقال  - ٥٠
 ،١٩٦٧ عـام  منـذ  يلإسـرائ  حتتلـها  اليت الفلسطينية األرض يف اإلنسان حقوق حبالة معين سابق
 ،“سياســيني” ســجناء أو كمقــاتلني املقاومــة أعمــال يف يــشاركون مبــن تعتــرف ال إســرائيل إن
 تعتــرب ذلــك مــن وبــدال .حتــركهم الــيت القــضية علــى املــشروعية سيــضفي االعتــراف هــذا ألن

 باألغلـ  على أو أمنية ألسباب سجناء أو عاديني جمرمني املناضلني هؤالء اإلسرائيلية السلطات
 علـى  الـسياسيني  سـجنائها  مسعـة  تـشويه  إىل بـدورها  أفريقيـا  جنـوب  سـعت  وقـد  .“إرهابيني”
 الـسياسيني  الـسجناء  مـن  ورفاقه مانديال نيلسون العنصري الفصل نظام عاقب فقد .النحو هذا

  .وإرهابيني جمرمني باعتبارهم
 أهنمبــ الــسجناء هــؤالء بوصــف للــسماح مــستعدة إســرائيل ليــست األســباب، ولــنفس  - ٥١
 احلكومـــة جانـــب مـــن اعترافـــا يـــشكل احلـــرب أســـرى وضـــع فمـــنحهم .“حـــرب أســـرى”

   .املصري تقرير يف حقه ميارس وشعب إسرائيل بني نزاع بوجود اإلسرائيلية
 احلـــق هلـــم الفلـــسطينيني املقـــاومني بـــأن القـــول أيـــضا اإلســـرائيلية احملـــاكم ورفـــضت  - ٥٢
 فـإن  حـرب  أسرى صفة الفلسطينيون قاتلونامل ُمنح وإذا .احلرب أسرى وضع على احلصول يف

ــك ــيهم ذلـ ــق يعطـ ــرج أن يف احلـ ــهم ُيفـ ــور عنـ ــة فـ ــرتاع هنايـ ــني الـ ــرائيل بـ ــسطينيني، إسـ  والفلـ
 لوضـع  العمليـة  االنعكاسـات  فـإن  مث ومـن  .احلـال  بطبيعـة  طويلـة  سـنوات  يـستغرق  قـد  مـا  وهو
 .الوضـع  هلـذا  السياسية التداعيات أو الرمزية االنعكاسات هو واملهم .هلا أمهية ال احلرب أسرى
 بـاالحترام،  جـديرين  عـسكري  نـزاع  يف كخـصوم  وإمنـا  كمجـرمني  يعـاملون  ال احلرب فأسرى

  .وحيددها حقوقهم الدويل القانون يقر املصري لتقرير حرب يف احلرية سبيل يف وكمناضلني
 بنظــام إســرائيل مبقارنــة القبــول يرفــضون الــذين أولئــك أن إىل دوغــارد الــسيد ويــشري  - ٥٣

 فهــي مث ومــن اإلعــدام، عقوبــة الواقــع يف ألغــت إســرائيل أن بــاعتزاز يعلنــون العنــصري الفــصل
 الفـصل  إبـان  أفريقيـا  جنـوب  أن وصـحيح  .أفريقيـا  جنوب تفعل كانت كما معارضيها تعدم ال

 عـسكرية  غري مدنية حماكم أمام حماكمات إجراء بعد السياسيني السجناء تعدم كانت العنصري
 .حماكمـة  دون معارضـيها  حبـق  القتـل  أعمـال  متـارس  إسـرائيل  دولة لكن ليمة،س إجراءات تطبق
 إجــراءات يف أعــدموا مــن عــدد يفــوق عــدد املوجهــة االغتيــاالت يف الفلــسطينيني مــن قُتــل فقــد

 دولـة  إهنـا  بـل  اإلعـدام،  عقوبـة  ألغـت  إسـرائيل  إن القـول  يـصح  فـال  .أفريقيـا  جنـوب  يف قضائية
 ظـروف  كانت ومهما .حماكمة أي ودون هواها وحسب فيتعس بشكل اإلعدام عقوبة متارس

 الـسجون  يف هبـم  زجـت  اليت احملاكمات كانت ومهما إنسانية، وال قاسية الفلسطينيني السجناء
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 ينبغـي ” قـدرهم،  مـن  حاطـة  “إرهابيون” و “جمرمون” بأهنم توصيفاهتم كانت ومهما جائرة،
  .“]احلياة قيد على ائهمبق جملرد[ حمظوظون الفلسطينيني السجناء أن ننسى أال
 الــيت احلقــوق إن زيــت، بــري جامعــة يف الــدويل القــانون أســتاذ ،عمــوري ياســر وقــال  - ٥٤

 ترتكــب فإســرائيل ولــذلك .األســرى عنــها يتنــازل أن جيــوز ال الرابعــة جنيــف اتفاقيــة تكفلــها
 رومـا  نظـام  ذلـك  يف مبـا  الدوليـة،  واملواثيـق  القـوانني  قواعد مبوجب عليها يعاقب حرب جرائم

 انتـــهكت أو للخطـــر حيـــاهتم عرضـــت أو الفلـــسطينيني للـــسجناء أســـاءت كلمـــا األساســـي،
 آدميتـهم  أساسـها  الدولية واملواثيق القوانني مبوجب احلرب ألسرى املكفولة فاحلقوق .آدميتهم

   .الظروف تكن مهما يفقدوهنا ال اليت وإنسانيتهم
 منـع  أي العـدو،  قـوات  إضـعاف  هـو  املعارضـني  املقـاتلني  احتجاز من الوحيد واهلدف  - ٥٥

 انتـهاء  فـور  األسـرى  عـن  ُيفـرج  ولـذلك  .املعـارك  يف املشاركة يف االستمرار من احلرب أسرى
 طيلـة  كرامتهم حتفظ اليت املعاملة يف للتصرف قابل غري حق احلرب فألسرى .العدائية األعمال
ــدة ــودة احتجــازهم م ــداهنم إىل والع ــور األصــلية بل ــراج ف ــهم اإلف ــاءو .عن ــى بن ــا عل ــدم، م  تق
 املمارسـات  علـى  النامجـة  األخطـار  علـى  الدويل اجملتمع إلطالع الفوري التحرك الضروري من

 الـصلة  ذات الـدويل  القـانون  أحكام وتنفيذ احترام على إسرائيل إرغام على والعمل اإلسرائيلية
 رابعـــةال جنيـــف باتفاقيـــة املتعاقـــدة الـــسامية بـــاألطراف عمـــوري الـــسيد وأهـــاب .باملوضـــوع

 تلـزم  الـيت  االتفاقيـة  من ١٤٧ و ١٤٦ و ١ املواد ألحكام وفقاً القانونية مسؤولياهتا تتحمل أن
 احملاكمـة  إىل وتقـدميهم  للمعاهدة جسيمة خمالفات باقتراف املتهمني مبالحقة متعاقد طرف كل
  .جنسيتهم كانت أياً
 خدمــة  يف القــانون  - احلــق  مؤســسة  لــدى  قــانوين  مستــشار  ،الــريس  ناصــر  وقــال   - ٥٦

 الرابعـة  جنيـف  اتفاقيـة  تطبيـق  مـن  إسـرائيل  موقف إن هلا، مقرا اهللا رام من تتخذ اليت اإلنسان،
 اتفاقيـة  أحكـام  أن تـرى  إسـرائيل  وإن .١٩٦٧ عـام  منـذ  ثابتـا  ظل احملتلة الفلسطينية األرض يف

ــة جنيـــف ــع ال الرابعـ ــسمو تتمتـ ــضلية أو بالـ ــى األفـ ــانون علـ ــرائيلي القـ ــ أو/و اإلسـ  اتالتعليمـ
 اإلنـسانية  واملبـادئ  املعـايري  تطبـق  بأهنـا  وتومهه الدويل اجملتمع على إسرائيل وتتحايل .العسكرية
 وسـريان  انطبـاق  بعـدم  راسـخة  قناعـة  لـديها  فإسـرائيل  ذلـك  ومع .االتفاقية يف عليها املنصوص

 قيـة اتفا تطبيـق  مـن  إسـرائيل  موقـف  بـأن  والشـك  .احملتلة الفلسطينية األرض على االتفاقية هذه
 .لـه  قانونيـة  قيمة ال بل به، االعتداد ميكن ال موقف احملتلة الفلسطينية األرض يف الرابعة جنيف

ــة فإســرائيل ــات يف طــرف دول ــع، جنيــف اتفاقي ــضمت حيــث األرب ــا ان ــه/متــوز ٦ يف إليه  يولي
   .هلا واالمتثال وقواعدها االتفاقيات تلك مبادئ باحترام ملزمة فهي ولذلك .١٩٥١
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 .مـصريها  تقرير يف الشعوب حق من القانونية مشروعيتها الفلسطينية املقاومة وتستمد  - ٥٧
 اإلسـرائيلي  االحـتالل  مناهـضة  يف الفلـسطيين  الـشعب  إليهـا  يلجـأ  الـيت  األسـاليب  من واملقاومة
 .مـصريه  تقريـر  يف املشروع حلقه والفعلية احلرة املمارسة وبني بينه حيول الذي الطرف باعتباره
 الـــنفس عـــن الـــدفاع يف الفلـــسطيين الـــشعب حـــق مـــن أيـــضا مـــشروعيتها مـــةاملقاو وتـــستمد

 فــضال ،الــدويل القــانون مبــادئ يف أساســها املــشروعية هــذه وجتــد .اإلســرائيلي العــدوان ضــد
 حمـاربون  الفلـسطينية  املقاومـة  أعـضاء  فإن األساس هذا وعلى .الدولية املقررات من العديد عن

  .األسر يف وجودهم أثناء يف الدولية للمعايري اوفق ُيعاملوا أن هلم وحيق قانونيون
 اآلن حـىت  ُتعـرض  مل الفلـسطينيني  الـسياسيني  الـسجناء  قـضية  أن الريس السيد والحظ  - ٥٨
 معتـرف  غـري  ألهنا احملكمة أمام قضية أي رفع تستطيع ال ففلسطني .الدولية العدل حمكمة على
 الفلـسطينيني  الـسجناء  قـضية  يف احملكمـة  ولـه تق مـا  ملعرفـة  الوحيد اخليار يبقى وهلذا .كدولة هبا
 هــذا يف فتــوى تــصدر مل وإن وحــىت .األمــر يف فتــوى إصــدار العامــة اجلمعيــة منــها تطلــب أن

 الـصادرة  الدوليـة  واألحكام الدولية االتفاقيات من استخالصها ميكن هامة مبادئ فثمة الباب،
 وتطبيقهـــا التعاهديـــة زاماهتـــااللت الـــدول احتـــرام ضـــرورة )أ( :يلـــي مـــا ومنـــها احملكمـــة، عـــن

 التعــذيب حظــر )ج( للمقــاتلني؛ اإلنــسانية للكرامــة الــدول احتــرام ضــرورة )ب( نيــة؛ حبــسن
 احتــرام )هـــ( الظــروف؛ مجيــع حتــت والعادلــة احلــرة احملاكمــة كفالــة )د( القاســية؛ والعقوبــات

  .النفس عن الدفاع قانونية تأكيد )و( السجناء؛ حقوق
 حلـم،  بيـت  يف اإلنـسان  وحقـوق  للدميقراطيـة  إنسان مركز مدير ،ىالعيس شوقي وأكد  - ٥٩
 فبينمــا .١٩٤٨ عــام يف إســرائيل دولــة إنــشاء منــذ الظلــم مــن يعــاين ظــل الفلــسطيين الــشعب أن

ــع ــود يتمت ــة اليه ــستقلة بدول ــرف م ــا، معت ــزال ال هب ــسطينيون ي ــافحون الفل ــبيل يف يك ــق س  حتقي
 اجلمعيـة  أصـدرت  إسرائيل تأسيس ومنذ .مستقلة ةفلسطيني دولة إقامة أي املشروعة، طموحاهتم

ــة ــد األمــن وجملــس العام ــرارات مــن العدي ــشن الق ــة ب ــشرق يف احلال  إســرائيل لكــن األوســط، ال
  .الدويل القانون فوق نفسها بذلك واضعة انتقائية، بطريقة القرارات تطبق أن اختارت

 حقــوق أبــسط مــن هموحتــرم الفلــسطينيني الــسجناء علــى التعــذيب إســرائيل ومتــارس  - ٦٠
ــسان، ــل اإلن ــي يف احلــق مث ــارات تلق ــارق .الزي ــسطينيون ويف ــاة الفل ــات احلي ــم باملئ ــن وه  ره
ــدى االحتجــاز ــرة بعــد أو/و إســرائيل ل ــزة فت ــراج مــن وجي ــهم اإلف ــال .عن ــسيد وق ــسى ال  العي

 تلـك  ألن ألسـرهم  املتـوفني  الـسجناء  جثـامني  تـسليم  تـرفض  مـا  كثريا اإلسرائيلية السلطات إن
ــ  وأهــاب .احملتجــزين هــؤالء علــى أُجريــت الــيت التجــارب أو/و التعــذيب آثــار حتمــل امنياجلث

 .إسـرائيل  متارسـه  الـذي  للتعذيب حدا ليضعا بسرعة يتحركا أن العامة واجلمعية األمن مبجلس
ــال ــات إن وق ــات مــن أخــرى هيئ ــم هيئ ــل املتحــدة، األم ــصحة منظمــة مث ــة، ال  تتحمــل العاملي
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 هـذا  ويف .الفلـسطيين  الـشعب  ضد هوادة بال املستمرة إسرائيل تالنتهاكا حد وضع مسؤولية
 األخـرية  اآلونـة  يف اإلنـسان  حقـوق  جملـس  اختـذه  الـذي  بـالقرار  العيـسى  السيد رحب السياق،
 علـــى املترتبـــة اآلثـــار يف للتحقيـــق املنطقـــة إىل احلقـــائق لتقـــصي مـــستقلة دوليـــة بعثـــة إليفـــاد

 واالقتـــصادية والـــسياسية املدنيـــة الفلـــسطيين الـــشعب حقـــوق علـــى اإلســـرائيلية املـــستوطنات
  .الشرقية القدس فيها مبا احملتلة، الفلسطينية األرض أحناء مجيع يف والثقافية واالجتماعية

 األسـرى  شـؤون  وزارة يف القانونيـة  للوحـدة  العـام  املدير ،عماوي جواد السيد وشدد  - ٦١
 فإخـــضاع .يوميـــا الـــدويل القـــانون تنتـــهك إســـرائيل أن علـــى اهللا، رام الفلـــسطينية، بالـــسلطة
 علــى البوليــسية بــالكالب اهلجــوم أو بــالقوة، )DNA( النــووي احلمــض لفحوصــات احملتجــزين
 والقــانون اإلنــسان حلقــوق الــدويل للقــانون ســافرا انتــهاكا تــشكل أعمــال الــسجون، زنزانــات
 وذكـر  .الـدويل  ونالقـان  بانتهاك إلسرائيل يسمح أال الدويل للمجتمع وينبغي .الدويل اإلنساين
 األمـم  يف عـضوا  تـصبح  أن الفلـسطينية  الـسلطة  فيـه  طلبـت  الذي باالجتماع املشاركني املتكلم
 الطلـب  يف ينظـرا  أن األمـن  وجملـس  العامـة  باجلمعيـة  وأهاب .٢٠١١ سبتمرب/أيلول يف املتحدة
 تمكنسـ  املتحـدة  األمـم  يف فالعـضوية  .فلـسطني  عـضوية  ويقـبال  الفلـسطينية  الـسلطة  من املقدم
   .فقط للدول املتاحة اآلليات من االستفادة من فلسطني دولة
 ترتكبــها الــيت اإلنــسان حقــوق انتــهاكات مجيــع توثيــق ضــرورة عمــاوي الــسيد وأكــد  - ٦٢

ــدويل اجملتمــع يظــل حــىت إســرائيل ــا ال ــهاكات أوجــه وتتعــدد .للوضــع متابع  اإلســرائيلية، االنت
ــها ــتخدام ومن ــسعى .اإلداري االحتجــاز اس ــ وت ــسطينية سلطةال ــصدي إىل الفل ــهاكات الت  النت
 الدوليـة  واالتفاقيـات  األربـع،  جنيـف  باتفاقيـات  االحتجـاج  خـالل  من الدويل للقانون إسرائيل
 حقـوقهم  وخاصـة  الطفل، حقوق حتمي اليت واالتفاقيات التعذيب، حتظر اليت األخرى العديدة

   .الرتاع ظل يف
ــد  - ٦٣ ــسيد وانتق ــسلطات عمــاوي ال ــا لية،اإلســرائي ال ــك يف مب ــة ذل ــا، احملكم ــا العلي  لتواطئه
 ســبيل فعلــى .الــصارخة اإلســرائيلية التعــديات إزاء الــصمت بالتزامهــا الــدويل القــانون انتــهاك يف

 واصـلت  ذلك ومع التعذيب، قانونية بعدم ١٩٨٦ عام يف اإلسرائيلية العليا احملكمة قالت املثال،
 غـري  بـصورة  القـبض  تلقـي  حيـث  هـوادة،  بال نينيالفلسطي السجناء تعذيب اإلسرائيلية السلطات
 داخـــل االحتجـــاز مرافـــق إىل تنقلـــهم مث احملتلـــة الفلـــسطينية األرض يف الـــسجناء علـــى قانونيـــة
 الفلـسطينيني  الـسجناء  قـضية  إن وقـال  .الـدويل  للقـانون  انتـهاكا  بدوره يشكل ما وهو إسرائيل،
 ويتوجـه  .الفلـسطيين  الـشعب  لـدى  بالغـا  قلقـا  تثري اإلسرائيلية السلطات من يلقوهنا اليت واملعاملة
ــام ــسلطة اهتمـ ــسطينية الـ ــة إىل اآلن الفلـ ــدل حمكمـ ــة العـ ــع يف تبـــت كـــي الدوليـ  الـــسجناء وضـ

ــسلطة طلبــت فقــد .الفلــسطينيني ــة احملكمــة مــن الفلــسطينية ال ــة اجلنائي ــها تقــول أن الدولي  كلمت
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 الـسابق  اليـوم  يف قـال  لألسـف،  وليـة، الد اجلنائيـة  باحملكمـة  العـام  املـدعي  أن غري .القضية هذه يف
  .الهاي حمكمة إىل قضايا حتيل أن هلا حيق وحدها الدول أن إىل مشريا االختصاص، بعدم
 اجلمعيـة  جتـري  أن الـضروري  مـن  أوال، :التالية األربع التوصيات عماوي السيد وقدم  - ٦٤

 الـدويل  اجملتمـع  سؤوليةم بشأن كلمتها وتقول اإلسرائيلي االحتالل مسألة بشأن مناقشة العامة
 جنيــف اتفاقيــات وديــع بــصفتها السويــسرية، احلكومــة املــتكلم دعــا ثانيــا، .الفلــسطينيني إزاء

 تتعلـق  فعالـة  تنفيـذ  آليـات  إنـشاء  هبـدف  املتعاقـدة  الـسامية  لألطـراف  ملـؤمتر  الـدعوة  إىل األربع،
 جـرائم  يف للتحقيـق  ليـة دو حمكمـة  إقامـة  إىل دعـا  ثالثـا،  .االتفاقيـات  أحكام تنتهك اليت بالدول

 الـسلطة  عمـاوي  الـسيد  دعـا  األخـري،  ويف .احملتلـة  الفلـسطينية  األرض يف اإلسـرائيلية  السلطات
 هبـدف  أنواعهـا،  مبختلف اخلاصة احملاكم مثل الدولية، اآلليات استخدام تكثيف إىل الفلسطينية
  .الصلة ذات احملاكمات وإجراء اإلسرائيلي باالحتالل املتعلقة القضايا يف التحقيق

 ماديـة  منفعـة  أي تتحقـق  لـن  إنـه  ذلـك،  تلـت  الـيت  املناقـشة  يف ،دوغـارد  الـسيد  وقال  - ٦٥
 حقهــا مــن يكــون إســرائيل ألن احلــرب، أســرى وضــع الفلــسطينيون الــسجناء ُمــنح إذا فوريــة
 يتحقـق  مـا  فـإن  لذلك، ونتيجة .العدائية األعمال تنتهي أن إىل األسر يف هبم حتتفظ أن ساعتها
 رمزيـا،  يكـون  أن يعـدو  ال احلرب أسرى وضع منحهم وراء من نفع من الفلسطينيني ناءللسج

 سـبيل  يف تقاتـل  حركـة  يف أعـضاء  بـأهنم  الفلـسطينيني  للـسجناء  االعتـراف  إىل ذلك سيؤدي إذ
 االتفاقيـة  أن هـي  الرابعـة  جنيـف  اتفاقيـة  مـع  الرئيـسية  الـصعوبة  إن املـتكلم  وقـال  .املـصري  تقرير
 الـرأي  مـشاطرته  عـن  العيـسى  شـوقي  وأعرب .األطراف الدول من املقاتلني لىع إال تنطبق ال

 فقـط،  إجيابيـة  نتـائج  إىل يـؤدي  لـن  الفلـسطينيني  للـسجناء  احلـرب  أسرى وضع منح بأن القائل
 .العدائيـة  األعمـال  هنايـة  حـىت  الفلـسطينيني  الـسجناء  باحتجـاز  أيضا إلسرائيل يسمح ذلك ألن
 الـسجناء  مـن  الكـبرية  لألعـداد  بالنـسبة  كبري أثر ذو أمر احلرب أسري صفة منح فإن ذلك، ومع

 أحـد  وأشار .اإلسرائيلية السجون يف احلياة مدى بالسجن عقوبات يقضون الذين الفلسطينيني
 األمـم  ملفوضـية  املخصـصة  املـوارد  مـن  الـدويل  اجملتمع يزيد أن الضروري من أنه إىل املشاركني
   .فلسطني لقضية االهتمام من املزيد إيالء نم لتمكينها اإلنسان حلقوق املتحدة
 الــشعب جيعــل الــذي الــسبب لفهــم ممتــازة فرصــة االجتمــاع إن الــريس ناصــر وقــال  - ٦٦

 ومـدنيني،  مقـاتلني  الفلـسطينيني،  الـسجناء  حالة مثل معينة، قضايا إلحالة أمهية يويل الفلسطيين
 ميكـــن الـــيت الدوليـــة ليـــاتاآل لتحديـــد أيـــضا مهـــم واالجتمـــاع .الدوليـــة العـــدل حمكمـــة إىل

 الفلــسطينيني إن العيــسى شــوقي وقــال .الدوليــة جرائمهــا علــى إســرائيل حملاســبة اســتخدامها
 الـشعب  تؤيـد  الـيت  األحكام باعتماد االكتفاء أو/و الدويل للقانون انتقائي تطبيق يف يرغبون ال

 جمملـه،  يف الـدويل  القـانون  يطبق أن ذلك، من العكس على الفلسطينيون، يريد بل .الفلسطيين
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 األمحــر الــصليب جلنــة إطــالع أمهيــة دوغــارد جــون وأكــد .تطبيقــه عواقــب عــن النظــر بغــض
 الفرصـة  الدوليـة  اللجنـة  إلعطـاء  وذلك اإلسرائيلية، السجون يف السائدة الظروف على الدولية
   .الوضع ملعاجلة

  
  الثالثة العامة اجللسة  - جيم  

  الفلسطينية -  اإلسرائيلية السياسية والعملية نيالفلسطيني السياسيني السجناء مسألة    
 قــــضية” :التاليــــة الفرعيــــة املواضــــيع الثالثــــة العامــــة اجللــــسة يف املتكلمــــون تنــــاول  - ٦٧

ــسجناء ــسياسيني ال ــسطينيني ال ــسألة بوصــفها الفل ــدائم الوضــع مــسائل مــن م ــسجناء” ؛“ال  ال
 دور” ؛“منوذجــاً أفريقيــا بوجنــو ناميبيــا :الــسالم واتفاقــات الــسالم عمليــات يف الــسياسيون

 الـسجناء  مجيـع  سـراح  إطـالق  إىل الراميـة  اإلجـراءات  وتعزيـز  باملـسألة  التوعية يف املدين اجملتمع
  .“الفلسطينيني السياسيني

ــال  - ٦٨ ــدورة وق ــارس ق ــيس ،ف ــة رئ ــادي مجعي ــسطيين، األســري ن  إســرائيل إن اهللا، رام الفل
 للمعــتقلني يكــن ومل .فلــسطيين مــواطن ٨٠٠ ٠٠٠ يقــارب مــا ١٩٦٧ عــام منــذ اعتقلــت

 مقاومــة يف حــق مــن الدوليــة واملواثيــق القــانون هلــم يكفلــه مــا مارســوا أهنــم ســوى ذنــب مــن
 الـشعب  ضـد  اجلـرائم  مـن  العديـد  الـسنوات  هـذه  طيلة إسرائيل واقترفت .اإلسرائيلي االحتالل

 وقامـــت والقتـــل اجلمـــاعي العقـــاب علـــيهم مارســـت إذ الفلـــسطينيني، والـــسجناء الفلـــسطيين
 اإلســرائيلية الــسلطات وتقــوم .والتعــذيب اإلداري االحتجــاز ومارســت األطفــال باحتجــاز

 حبرمــان البــشر، بــبين تليــق ال أمــاكن تكــون مــا غالبــا وهــي هلــا، التابعــة االحتجــاز مراكــز يف
   .الالزمة الطبية والرعاية املالئم والطعام التعليم من الفلسطينيني السجناء

 هبــا يعــىن أن وينبغــي كــبريا اهتمامــا تــستحق الــسجناء قــضية أن سفــار الــسيد ويــرى  - ٦٩
 الــسجناء عــن اإلفــراج مــسألة مناقــشة هــي األوىل اخلطــوة تكــون أن وجيــب .الــدويل اجملتمــع

 شـأن  ومـن  .الـشامل  بالـسالم  تتعلـق  تـسوية  أي علـى  إسرائيل مع التوقيع قبل أي الفلسطينيني،
 شــعيب وتأييــد زخــم مــن لــه ينبغــي مــل هنــائي تفــاقا أي متــنح أم القــضية هلــذه األولويــة إعطــاء

 الـثالث  املراحـل  عرب حلها ميكن الفلسطينيني السجناء قضية أن فارس السيد ويرى .ومصداقية
 العمليـة  اسـتئناف  علـى  صـادق  عـزم  عـن  يـنم  إجيـايبٍ  سياسـيٍ  منـاخٍ  خلـق  أجـل  مـن  )أ( :التالية

ــ بـــإطالق اإلســـرائيلية الـــسلطات تقـــوم أن جيـــب الـــسياسية،  يعـــانون الـــذين األســـرى راحسـ
ــن ــددهم جــداً، صــعبة مرضــية حــاالت م ــانون أســرياً ٣٠ حــوايل وع ــن يع ــراض م ــة أم  مزمن
 أوسـلو،  اتفاقيـات  قبـل  املعـتقلني  واألسـرى  املستـشفيات؛  إىل فـوراً  نقلـهم  تستدعي إعاقات أو

 األســـريات، وكافـــة عامـــاً؛ ٣٠ و ١٨ بـــني مـــا الـــسجون يف أمـــضوا أســـرياً ١٢٤ وعـــددهم
 إطـار  يف واملعـتقلني  أسـرياً؛  ٢٢٠ حـوايل  وعـددهم  املعـتقلني،  واألطفـال  أسـريات؛  ٦ وعددهن
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 والقــادة هتمــة؛ هلــم توجــه أن دون معتقلــون وهــم أســرياً، ٣٢٠ وعــددهم اإلداري، االحتجــاز
 علـى  التوقيـع  وعنـد  )ب( الربغـوثي؛  مـروان  أمثـال  طويلة، سجن بفترات احملكومني السياسيني

 األسـرى  كـل  تـشمل  حبيـث  األسـرى،  مـن  الثانيـة  الدفعـة  سـراح  القإطـ  ينبغـي  إطـاري،  اتفاق
 أسـرياً؛  ٣ ٣٤٠ يبلـغ  وعـددهم  إنـسانٍ  أي بقتـل  يتـسببوا  مل وهؤالء املؤبد، من بأقل احملكومني

 وهـم  األسـرى،  مـن  األخـرية  اجملموعـة  سـراح  ُيطلـق  النـهائي  االتفـاق  علـى  التوقيـع  وحني )ج(
  .أسرياً ٤٣٠ وعددهم جداً العالية باألحكام احملكومون

 .األسـرى  حبـق  القمعية اإلجراءات كافة ُتوقف أن إسرائيل على إن فارس السيد وقال  - ٧٠
 خـالل  مـن  الـدويل  والقـانون  اإلنـسانية  املعـايري  مـع  ُمنـسجمة  أسـر  شـروط  علـى  االتفاق وجيب
 زمــةُمل إســرائيل وتكــون .الرباعيــة واجملموعــة وإســرائيل فلــسطني عــن ممــثلني مــن تتكــون جلنــة
 وهــام كــبري قطــاع ومــساندة دعــم ضــمان ُيمكــن وهبــذا .اللجنــة هــذه ُتقــرره مــا كــل بتنفيــذ
 سـيزيد  الـذي  األمر السياسية، للعملية احملررين واألسرى وعائالهتم الفلسطيين الشعب أبناء من
  .العملية مصداقية من
 األسـري  ةلرعايـ  الـضمري  مؤسـسة  يف القانونية الشؤون وحدة مدير ،حسن حممود وقال  - ٧١

 الـدويل  اإلنـساين  للقـانون  االمتثال على إسرائيل إجبار من بد ال إنه القدس، اإلنسان، وحقوق
 علــى تــنص مل أوســلو اتفاقــات أن مــن أســفه عــن وأعــرب .جنيــف اتفاقيــات يف يتجــسد كمــا
 يـرد  مل الـسياسيني  الـسجناء  مـسألة  أن والواقـع  .الفلسطينيني السياسيني السجناء سراح إطالق

 حـد  إىل لتـصحح  أخرى، ناحية من الشيخ، شرم اتفاقات وجاءت .االتفاقات هذه يف ذكر هلا
ــا ــشاذ الوضــع هــذا م ــدي عــن محــاس أفرجــت ،٢٠١١ عــام ويف .ال  شــاليط اإلســرائيلي اجلن
 املبادلــة تلــك أن املــتكلم ورأى .اإلســرائيلية الــسجون يف فلــسطيين ســجني ١ ٠٢٧ مقابــل يف

   .احلرب أسرى بوضع الفلسطينيني للسجناء عترفت اإلسرائيلية احلكومة أن تؤكد
 شـأنه  مـن  الفلـسطينيني  للـسجناء  احلـرب  أسـرى  وضع منح بأن حسن السيد واعترف  - ٧٢
 حـىت  أي مـسمى،  غري أجل إىل الفلسطينيني السجناء باحتجاز اإلسرائيلية للسلطات يسمح أن

ــة  الفلــسطينيني، للــسجناء عالوضــ هــذا مــنح أمهيــة مؤكــدا الفلــسطيين، اإلســرائيلي الــرتاع هناي
ــضفي إذ ــشرعية ذلــــك سيــ ــى الــ ــضال علــ ــشعب نــ ــسطيين الــ ــالنظر .الفلــ ــثريا أن إىل وبــ  كــ
 وضــع مــنحهم فــإن احليــاة، مــدى بالــسجن متعــددة أحكــام حبقهــم صــدرت الفلــسطينيني مــن

   .مهم للكثريين مفيدا سيكون احلرب أسرى
 ممارسـة  أهنـا  معتـربا  طينيني،فلـس  نـواب  اعتقـال  على إسرائيل إقدام حسن السيد وانتقد  - ٧٣

ــة ــانون خمالف ــدويل للق ــالغرض .ال ــد ف ــانيني هــؤالء اعتقــال مــن الوحي ــل هــو الربمل ــة تعطي  العملي
 بــأمن اإلطــالق علــى علــيهم القــبض إللقــاء عالقــة وال .احملتلــة الفلــسطينية األرض يف الــسياسية
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 ُيحتجـزون  فالـسجناء  .اإلداري لالحتجـاز  إسرائيل استخدام أيضا حسن السيد وانتقد .الدولة
 بـدأ  وقـد  .ضـدهم  أدلـة  من إسرائيل حبوزة ما على إطالعهم ودون هتمة أي هلم توجه أن دون

 احلكومــة حــسن الــسيد ودعــا .الظلــم هــذا علــى ردا الطعــام عــن إضــرابات يــشنون الــسجناء
 مانتمـاءاهت  أسـاس  علـى  متييـز  ودون تأخري دون الفلسطينيني السجناء سراح إلطالق اإلسرائيلية
ــة  قــضية يعــاجل أن جيــب وإســرائيل الفلــسطينية الــسلطة بــني ســالم اتفــاق أي إن وقــال .احلزبي
   .الفلسطينيني السياسيني السجناء

 وفلــسطني، ناميبيــا إن اخلليــل، جبامعــة الــدويل القــانون أســتاذ ،قفيــشة .م معتــز وقــال  - ٧٤
 أخـرى،  جهـة  مـن  ة،احلاليـ  وإسـرائيل  العنـصري  الفـصل  نظـام  إبـان  أفريقيـا  وجنـوب  جهة، من

ــها ــشتركة القواســم مــن الكــثري بين ــد .امل ــع فق ــا مــن كــل وق ــسطينية واألرض ناميبي  حتــت الفل
ــانوين، غــري العــسكري االحــتالل ــا الق ــاة وعرف ــز معان ــصري التميي  نظــامني مــن املفــروض العن
 ملعانــاة حــد لوضــع يتحــرك أن قبــل طــويال الــدويل اجملتمــع تــأخر احلــالتني، كلتــا ويف .أجنبــيني

 وجملـس  العامـة  واجلمعية الدولية العدل حمكمة على احلالتان ُعرضت فقد .املضطهدين لشعبنيا
 تـسيطر  األوروبـيني  املـستوطنني  مـن  أقلية تسكنها جزيرة وكأهنا أفريقيا جنوب وكانت .األمن
 تتـألف  املـستوطنات  مـن  جـزرا  إسـرائيل  أقامـت  وباملثل، .السود األفارقة من أغلبية على بالقوة

 بـالقوة  الفلـسطينيني  يـضطهدون  )الـصهاينة  مـن  أقليـة  أي( أوروبـيني  مهـاجرين  من ظمهامع يف
   .إسرائيل وداخل احملتلة الفلسطينية األرض يف
 تـأثري  ذات إجـراءات  يتخـذ  مل اآلن حـىت  الـدويل  اجملتمـع  يـزال  ال الكـالم،  حمافل وعدا  - ٧٥

 ســبب يفــسر مــا وهــذا .حملتلــةا الفلــسطينية األرض يف بــاالحتالل القائمــة الــسلطة ضــد حقيقـي 
ــدنيني ضــد ممارســاته مواصــلة مــن إســرائيل يف العنــصري الفــصل نظــام متكــن ــسطينيني امل  الفل

 معينـــا قـــدرا األمريكيـــة، املتحـــدة الواليـــات وخاصـــة الـــدويل، اجملتمـــع ويتقاســـم .احملاصـــرين
 دولـة  وداخـل  لـة احملت الفلـسطينية  األرض يف اإلسـرائيلية  املمارسـات  عـن  القانونيـة  املسؤولية من

 اضـطر  وقـد  .اإلسـرائيلية  السجون يف الفلسطينيني للسجناء اإلنسانية غري املعاملة مثل إسرائيل،
 كــبريين، ســجنني يف اإلقامــة إىل احملتلــة الفلــسطينية األرض يف يعيــشون الــذين الفلــسطينيون

 هـذين  ايغـادرو  نبـأ  هلـم  مـسموح  غـري  وهـم  .الغربيـة  الضفة هو واآلخر غزة قطاع هو أحدمها
 الـذين  الفلـسطينيني  إن بـل  .إسرائيل مبوافقة إال اخلارج، من الزوار فيهما يستقبلوا أو السجنني
 غـزة  قطـاع  يف يعيـشون  الـذين  الفلـسطينيني  مـع  التعامل من ممنوعون الغربية الضفة يف يعيشون

  .الشرقية القدس يف يعيشون الذين أولئك أو/و
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 جـذريا  خيتلـف  ناميبيـا  بـشأن  أفريقيـا  جنـوب  مع فاوضالت إن أيضا قفيشة السيد وقال  - ٧٦
 أوىف ناميبيـا  حالـة  يف فبينمـا  .املـستقبل  يف فلـسطينية  دولة إقامة بشأن إسرائيل مع التفاوض عن

 جنـوب  مـع  وتفـاوض  الـدويل  القـانون  مبوجـب  بالتزاماتـه  املتحـدة،  باألمم ممثال الدويل، اجملتمع
 حيـدث  كان ملا وخالفا .مبفردهم مصريهم ليواجهوا ينيونالفلسط ُيترك الناميبيني، باسم أفريقيا

 أفريقيـا،  جنـوب  ضد إجراءات من اختذه فيما واضحا األمن جملس كان حيث ناميبيا، حالة يف
 يتجـاوز  مل إجـراء  اختـذ  وإن إجـراء،  أي يتخـذ  يكاد ال بإسرائيل األمر يتعلق حينما اجمللس فإن
  .اإلدانة حدود فيه
 جوهانــسربغ، يف اإلنــسان حقــوق مؤســسة ملــدير احلــايل النائــب ،فــايل حنيــف وقــال  - ٧٧
 عـشر  التاسـع  القـرنني  يف وناميبيـا  أفريقيـا  جنـوب  يف الوضـع  عـن  تارخييـة  حملـة  تقدميه معرض يف

 كدولـة  هبـا  معترفـا  كـان  أفريقيـا  جنـوب  أن يف يكمـن  البلـدين  هذين بني الفرق إن والعشرين،
 الواقـع  حبكـم  مستعمرة دولة من االنتقال مرحلة يف ناميبيا كانت حني يف سيادة، ذات مستقلة

 جنـوب  حكومة مشروعية حول تساؤالت هناك كانت ذلك ورغم .املستقلة الدولة وضع إىل
 األصــليني، الــسكان وحرمــان األبــيض، اإلنــسان تفــوُّق أفكــار علــى قائمــة كانــت الــيت أفريقيــا
 يـشكلون  كـانوا  الـذين  البـيض  وطننياملست أقلية قبل من األراضي من املائة يف ٨٧ ملكية ونزع
  .السكان من املائة يف ٨ من يقرب ما
 إىل تــدعو الــيت القــرارات مــن عــددا اختــذت املتحــدة األمــم أن إىل فــايل الــسيد وأشــار  - ٧٨

 مجيـع  عـن  اإلفـراج  إىل أيـضا  القـرارات  هـذه  ودعـت  .ناميبيـا  مـن  أفريقيا جنوب إدارة انسحاب
 جنـوب  انتقال عن السائدة التصورات أن على فايل السيد دشد ذلك، ومع .السياسيني السجناء
 سلميا يكن مل التحول إن حيث مضللة، كانت الدميقراطية إىل العنصري الفصل نظام من أفريقيا
 بـني  ٢٢ ٠٠٠ وأصـيب  حـتفهم  لقـوا  شخصا ١٤ ٠٠٠ أن إىل التقديرات وتشري .بعيد حد إىل
  .١٩٩٤ أبريل/نيسان يف نتخاباتاال وإجراء التسعينيات منتصف يف املفاوضات بدء
 الـدوام  علـى  ُتـساءل  أن جيـب  املتحـدة  األمـم  يف األعـضاء  الـدول  إن فـايل  الـسيد  وقال  - ٧٩
 العنـصري  الفـصل  نظـام  إبـان  أفريقيـا  جنـوب  ففـي  .اإلنـسان  حلقـوق  اجلسيمة االنتهاكات عن

 اسينيالـــسي الـــسجناء علـــى األحكـــام إصـــدار يف قاســـيني القـــضائي واجلهـــاز الدولـــة كانـــت
 مجيـع  مـن  املائـة  يف ٧٠ عـن  مـسؤولة  كانـت  العنـصري  الفـصل  إبـان  أفريقيـا  جنـوب  أن ُيقدر(

 القـانون  إطـار  يف سـواء  الوقـت،  ذلـك  يف الغـريب  العـامل  يف الـدول  نفـذهتا  الـيت  اإلعدام عمليات
 بالـسجن  أفريقـي  جنـوب  علـى  حكـم  يـصدر  كـان  وكلمـا  ).السياسية “اجلرائم” عن أو العام
 .العقوبــة ختفيــف أو املــشروط لإلفــراج جمــال هنــاك يكــن مل سياســية، جرميــة نعــ احليــاة مــدى
   .احلياة مدى السجن الوحيد مؤداها كان احلياة مدى السجن فعقوبة
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 إجــراءات بعــد اإلعــدام وعمليــات والتعــذيب املمتلكــات ســلب أن فــايل الــسيد وأكــد  - ٨٠
ــاء وحــاالت ســريعة ــشكل االختف ــى ت ــدوام عل ــةمقبو غــري أعمــاال ال ــة مــن ل ــة الناحي  األخالقي

 للنظـر  كُلـف  عنـدما  نورغـارد  األسـتاذ  فـإن  ذلـك،  ومـع  .اإلنـسان  حلقـوق  جسيمة وانتهاكات
 أوضــح سياســية، جــرائم كانــت أيهــا وحتديــد أفريقيــا وجنــوب ناميبيــا يف املرتكبــة اجلــرائم يف
 يةسياســ جــرائم تكــون أن ميكــن نفــسه، القتــل حــىت تقريبــا، األخــرى العنــف أعمــال مجيــع أن
 الــيت والظــروف الــدافع هــو يهــم فالــذي .معــني سياســي ســياق يف سياســي بــدافع ارُتكبــت إذا

 بـأهنم  يـشعرون  اإلنـسان  حقـوق  جمـال  يف الناشـطني  أن فـايل  السيد وأكد .اجلرمية فيها ُترتكب
 تقـع  الـدويل  اجملتمـع  إن قـال  مث .الـدويل  اجملتمـع  بـدعم  حيظـون  عندما العمل على أقدر يكونون
 فينـا  لـيس ” أنـه  معتـربا  للفلـسطينيني،  الـدعم  مـن  النـوع  هـذا  تقـدمي  مـسؤولية  اليـوم  عاتقه على
  .املقولة هذه أيدت الربيطانية احملاكم بأن ومذكرا ؛“األسر يف وفلسطني حر
 األسـرى  قـضية  إبقـاء  ضـرورة  علـى  املـشاركني  أحـد  أكـد  ذلك تلت اليت املناقشة ويف  - ٨١
 علــى بوضــوح الــنص وجيــب .واإلســرائيليني ينيالفلــسطين بــني جتــري مفاوضــات أي صــلب يف

 الـسجناء  عـن  اإلفـراج  أن املـشارك  ورأى .املـستقبل  يف ُيربم اتفاق أي يف السجناء عن اإلفراج
 قيـام  شـأن  من إن آخر متحدث وقال .عليه متفق زمين جدول ووفق مراحل على يتم أن جيب

 مواتيـة  بيئـة  يهيـئ  أن الفلـسطينيني  بالـسجناء  يتعلـق  فيمـا  إجيابيـة  خبطوات اإلسرائيلية السلطات
ــسهم أن ميكــن ــات اســتئناف يف ت ــز املباشــرة احملادث ــسالم وتعزي ــن ال ــة يف واألم  .ككــل املنطق

 ُتعطــى اخلاصــة االحتياجــات ذوي مــن الــسجناء أمســاء كانــت إذا عمــا آخــر مــشارك وتــساءل
 اللجنـة  كانـت  إذا عمـا  آخـر  مـشارك  وتساءل .اإلسرائيليني مع مفاوضاهتم خالل للفلسطينيني

ــسطينيني، غــري مــن العــرب، عــدد كــم تعــرف ــسجون يف احملتجــزين الفل  نتيجــة اإلســرائيلية ال
   .االحتالل ضد النضال يف ملشاركتهم

 معلومـات  أعـضائها  مـن  تتلقـى  الفلـسطيين  األسـري  نـادي  مجعية إن فارس قدورة وقال  - ٨٢
 علـى  أبـدا  ُتطـرح  مل األسـرى  ءأمسـا  أن لـه  يؤسـف  وممـا  .إليها حيتاجون ملن متاحة وهي كثرية،
 قـال  العـرب،  بـاحملتجزين  يتعلـق  سـؤال  علـى  وردا .اإلسـرائيليني  مـع  املفاوضـات  خالل الطاولة
 هـؤالء  أعـداد  أن غـري  .اإلسـرائيلية  الـسجون  يف عربيـة  بلـدان  مـن  سجناء هناك إن اخلرباء أحد

 بـسبب  ُسـجنوا  ينالـذ  العـرب  هـؤالء  مجيـع  إن وقـال  .الدقـة  وجـه  علـى  معروفـة  غري احملتجزين
   .الفلسطينية السلطة مسؤولية من سراحهم إطالق واعترب ،“إخوة” االحتالل ضد نضاهلم
 ســائدا كــان مبــا شــبيه احملتلــة الفلــسطينية األرض يف الوضــع إن قفيــشة .م معتــز وقــال  - ٨٣
 البلـدين  كـال  يف الظلـم  ممارسـي  أن إىل بـالنظر  العنـصري،  الفـصل  نظـام  إبان أفريقيا جنوب يف

 أدان الفلـسطينية،  احلالـة  يف حيـدث  ملـا  خالفـا  الـدويل،  اجملتمع أن غري .الدويل القانون استباحوا
 تقـاعس  أن فـارس  الـسيد  وأضـاف  .املطـاف  هناية يف به وأطاح أفريقيا جنوب يف النظام أعمال
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 .الـدويل  القـانون  انتـهاك  ملواصـلة  األخـضر  الـضوء  إسـرائيل  إعطاء عن خيتلف ال الدويل اجملتمع
ــاجملتمع حــسن الــسيد وأهــاب  الــسجون يف ميوتــون الفلــسطينيني الــسجناء يتــرك أال الــدويل ب

  .جمرمني ليسوا السجناء هؤالء أن على مشددا اإلسرائيلية،
  

  اخلتامية اجللسة  - رابعا  
 علـى  اللجنـة،  رئـيس  بـصفته  اخلتاميـة،  مالحظاتـه  يف ديـالو  الـسالم  عبـد  الـسيد  شدد  - ٨٤

 املتحـدثون  وأحـصى  .الفلـسطينية  املقاومـة  ومـشروعية  املـصري  تقريـر  يف قاحل بني القائمة الصلة
ــها الفلــسطينيون، الــسجناء يواجههــا الــيت املظــامل ملعاجلــة متاحــة تكــون قــد الــيت اآلليــات  ومن
 املـشاركون  ونـاقش  .احلـرب  أسرى وضع منحهم أو الدولية العدل حمكمة من فتوى استصدار

 ترمجـة  كيفيـة  يف أفريقيـا  جنـوب  جتربـة  مـن  وأمثلـة  ةوعمليـ  قيمـة  مقترحـات  يـومني  مـدى  على
 الدبلوماسـي  والعمـل  الـسياسية  اإلرادة هـو  واملطلوب .ملموس واقع إىل الدويل القانون مبادئ
   .املدين اجملتمع عمل حيركه، أو يدعمه، الذي
 ضـمن  الـسابعة  املـسألة ” مرتبة إىل الفلسطينيني السياسيني السجناء قضية ارتفعت وقد  - ٨٥
 .القــضية هــذه ملعاجلــة الوحيــد الــسبيل هــو األســرى تبــادل يعــد ومل “النــهائي الوضــع سائلمــ

 ُتـدرج  أن تـستحق  فهـي  واإلنـساين،  الـسياسي  املـستويني  علـى  القـضية،  هـذه  أمهية إىل وبالنظر
 ميكــن الــيت الكيفيــة بــشأن اقتراحــات إىل االجتمــاع واســتمع .الــسياسية العمليــة صــلب يف
ــدرج أن ــشأنه متفــاوض حــل أي يف انــباجل هــذا هبــا ُي  وجيــب األمــن يف احلــق وإلســرائيل .ب
 صـفة  إطـالق  يـربر  ال ذلـك  ولكـن  اإلسـرائيليني،  املـدنيني  علـى  العـشوائية  اهلجمـات  تتوقف أن
 .طويلـة  ملـدد  اإلداري االحتجـاز  رهـن  الفلـسطينيني  وضـع  لتربيـر  عشوائية بصورة “اإلرهايب”

 بعـض  اسـتعادة  يف يـسهم  أن شـأنه  مـن  أمر بشأهنا وضمتفا شاملة بطريقة املسألة هذه ومعاجلة
 العمـل  اللجنـة  تواصـل  بـأن  ديـالو  الـسيد  وتعهـد  .املتوقفـة  الـسالم  عملية يف حاليا املفقودة الثقة
 جوانبــها  مجيــع مــن فلــسطني لقــضية تــسوية إىل التوصــل إىل الراميــة اجلهــود تــشجيع علــى
   .العامة اجلمعية من اهل املمنوحة الوالية إىل استنادا التفاوض، طريق عن
 فلـسطني،  باسـم  املتحـدة،  األمـم  لـدى  لفلـسطني  الـدائم  املراقب ،منصور رياض وحتدث  - ٨٦
 للــشعب طويلــة رحلــة مــن وجــزء ومعقــد مــؤمل موضــوع الفلــسطينيني الــسجناء قــضية إن وقــال

ــة حنــو الفلــسطيين ــر احلري ــد .املــصري وتقري ــا أضــحى وق ــادة قــصد أن االجتمــاع هــذا يف جلي  القي
 للـــسجناء القـــانوين الوضـــع حتديـــد بـــشأن الـــدويل اجملتمـــع مـــن املـــشورة طلـــب هـــو الفلـــسطينية
 التحليـل  من مبزيد احلرب أسرى صفة إعمال مسألة تناول يتعني املثال، سبيل وعلى .الفلسطينيني

 دون سـالم  معاهـدة  أو اتفـاق  أي على توقع لن فلسطني أن جديد من املتكلم وأكد .املستقبل يف
 مبـا  الفلـسطينيون  الـسجناء  ُيعامـل  أن هـو  حاليـا  ينبغـي  والـذي  .باحلرية الفلسطينيني لسجناءا متتيع
  .املتحضرة اجملتمعات وممارسات الدويل اإلنساين للقانون وفقا كرامتهم، حيفظ
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  األول املرفق
 غــري حلقوقــه الفلــسطيين الــشعب مبمارســة املعنيــة اللجنــة رئــيس مــوجز    

   للتصرف القابلة
 واملنظمـات  للحكومـات  ممثلـون  يـومني  مـدى  علـى  اسـتمر  الـذي  االجتمـاع  يف شارك  - ١

 .اإلعـالم  ووسـائط  املـدين  اجملتمع ومنظمات ووكاالهتا املتحدة األمم وأجهزة الدولية احلكومية
 بـاالحتالل،  القائمـة  الـسلطة  إسـرائيل،  لقيام واإلنسانية القانونية اجلوانب االجتماع واستعرض
 الـدويل؛  القـانون  يف الفلـسطينيني  األسـرى  وضـع  يف ونظـر  واحتجـازهم؛  الفلـسطينيني  باعتقال
ــث ــضية وحبـ ــسجناء قـ ــسياسيني الـ ــسطينيني الـ ــياق يف الفلـ ــة سـ ــسياسية العمليـ ــرائيلية الـ  اإلسـ

 دور وكـذلك  أوسـع،  نطـاق  على الدويل اجملتمع دور بتعزيز الكفيلة السبل وناقش الفلسطينية؛
 وإعـادة  الفلـسطينيني  الـسجناء  لقـضية  حـل  إجياد على عملال يف احلكومية، غري الفاعلة اجلهات
   .الفلسطيين اجملتمع يف إدماجهم

 الـشرق  يف الـسالم  عمليـة  إن بامسه، ألقيت رسالة يف املتحدة، لألمم العام األمني وقال  - ٢
 توجيـه  ينبغـي  الـيت  امليدانيـة  املـسائل  مـن  عـدد  إىل أيـضا  وأشار .خطري مأزق يف توجد األوسط
 والـذين  إسرائيل، حتتجزهم الذين الفلسطينيني السجناء حمنةُ ذلك يف مبا إليها، العاجل االهتمام
ــهم شــخص، ٤ ٤٠٠ حنــو إىل عــددهم يــصل ــر قاصــر ٢٠٠ من ــد ســجني ٣٠٠ مــن وأكث  قي

 اجمللـس  يف منتخـبني  أعـضاء  اعتقـال  من قلقه عن أيضا العام األمني وأعرب .اإلداري االحتجاز
ــشريعي ــسطيين الت ــال .الفل ــي اإلداري االحتجــاز إن وق ــتم أال ينبغ  اســتثنائية، ظــروف يف إال ي

 بإســرائيل وأهــاب .للــسجناء املكفولــة بــاحلقوق املــساس ودون قــصرية لفتــرات إال يــدوم وأال
 وقـــال .الرابعـــة جنيـــف اتفاقيـــة مبوجـــب التزاماهتـــا ذلـــك يف مبـــا الدوليـــة، التزاماهتـــا حتتـــرم أن
 خطـوة  سـيكون  الفلـسطينية  الـسلطة  إىل وتسليَمهم نيالفلسطيني السجناء بعض عن اإلفراج إن

  .الثقة بناء سبيل يف هامة
 للتـصرف  القابلـة  غـري  حلقوقـه  الفلـسطيين  الـشعب  مبمارسـة  املعنيـة  اللجنـة  رئيس وقال  - ٣
 الــسجناء شــجاعة بفــضل اإلعالميــة املنــابر واجهــة إىل عــادت الفلــسطينيني األســرى قــضية إن

 هــذا يف وذكــر .الــدويل اجملتمــع اهتمــام الطعــام عــن راباهتمإضــ اســتقطبت حيــث الفلــسطينيني،
 مقابـل  الطعـام  عـن  إضـراهبا  تنـهي  بـأن  يقـضي  حـل  إىل توصـلت  الـيت  الـشليب  هناء حبالة الصدد
 الـذي  للعنـف  حـد  وضـع  هبدف الدويل القانون تطبيق جيب أنه املتكلم وأوضح .غزة إىل نفيها
 .حماكمـة  دون النـاس  واحتجـاز  القاصـرين،  الوالعتقـ  لـديها،  املـسجونني  علـى  إسرائيل متارسه
 األمهيـة  نفـس  هلـا  أصـبحت  الفلـسطينيني  السياسيني السجناء قضية أن أيضا اللجنة رئيس وأكد
ــيت ــهائي، الوضــع مــسائل مــن مــسألة ألي ال ــة وضــع وأن الن  اإلداري االحتجــاز ملمارســة هناي
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 أوسـلو  اتفاقـات  قبـل  ملوقـوفني وا طويل وقت منذ احملتجزين الفلسطينيني السجناء عن واإلفراج
   .النهائي الوضع مفاوضات استئناف تيسري سبيل يف إسرائيل من طيبة بادرة سيكون

 تــصرفا صــار اإلداري االحتجــاز إن الرئيــسي عرضــه يف األســرى شــؤون وزيــر وقــال  - ٤
ــا ــسياسة يف مألوف ــرائيلية، ال ــد ومل اإلس ــة يع ــا ُيلجــأ ممارس ــدبري إليه ــال أخــري، كت ــذه إن وق  ه
 .الرابعـة  جنيـف  اتفاقيـة  يف بوضوح ذلك يرد كما قسوة، املعامالت أشد إحدى متثل املمارسة
 اإلداري، باالحتجـاز  أمـر  ٢١ ٠٠٠ حنو ٢٠٠٠ عام منذ تلقوا الفلسطينيني املواطنني إن وقال
 حنـو  بـأن  الـوزير  وأفـاد  .٢٠١١ عـام  يف ٣٠٩ مقابـل  يف إداريا، حمتجزا ٣٣٠ حاليا هناك وإن
 إن وقـال  .إسـرائيل  داخـل  للجـيش  ومعـسكرا  سجنا ١٧ يف حاليا حمتجزون يينفلسط ٤ ٦٠٠

 الــسجناء، تعــذب فهــي .واإلنــسانية والــسياسية الوطنيــة حقــوقهم مــن الــسجناء حتــرم إســرائيل
ــاطق مــن احملتجــزين وترحــل األطفــال، علــى جنــسيا وتعتــدي  احملتجــزين وتــضع ســكناهم، من

 زنـازين  داخـل  هجمـات  بتنفيـذ  الكالب ومعهم حوناملسل اجلنود ويقوم .االنفرادي احلبس يف
 اخلـضوع  علـى  السجناء بعض وُيرغم .خطرية جبروح ذلك أثناء يف السجناء فُيصاب السجناء،
ــار ــووي احلمــض الختب ــهم الكــثري وُيحــرم ،)DNA( الن ــة تلقــي يف احلــق مــن من ــة الرعاي  الطبي
 علـى  إن وقـال  .الكتـب  علـى  لواحلصو التعلم، ومواصلة األقارب، زيارات واستقبال الكافية،
 والقاصــرين التعــذيب ضــحايا حلمايــة الــدوليني ونفوذهــا مكانتــها تــستعمل أن املتحــدة األمــم

 علـى  الـوزير  وعرض .السرطان بداء املرضى والسجناء واملعوقني املنتخبني واملمثلني املسجونني
   :هي اختاذها، يتعني إجراءات سبع املشاركني

ــ دوليـــة جلنـــة تـــشكيل  •    الفلـــسطينيني الـــسجناء أوضـــاع يف للتحقيـــق احلقـــائق صيلتقـ
   .اإلسرائيلية االحتجاز مرافق يف

 الوضـع  يف فتـوى  إصدار الدولية العدل حمكمة إىل فيه تطلب قرارا العامة اجلمعية اختاذ  •  
   .القانونية إسرائيل والتزامات الفلسطينيني للمحتجزين القانوين

ــسؤولية توضــيح  •   ــع م ــدويل اجملتم ــصدي يف ال ــهاك الت ــرائيل النت ــوق إس  احملتجــزين حلق
  .الدويل القانون ملبادئ وفقا الفلسطينيني

ــوة  •   ــادة إىل املتحـــدة األمـــم يف األعـــضاء الـــدول دعـ ــة االتفاقـــات يف النظـــر إعـ  الثقافيـ
 لقـرارات  االمتثـال  إسـرائيل  رفـض  بـسبب  إسـرائيل  مـع  املعقودة واألكادميية والتجارية

   .اإلنسان حقوق وقوانني املتحدة األمم
 وإنـسانية  قانونيـة  دوليـة  محلة وإطالق اإلنسان، حقوق منظمات يضم ائتالف تشكيل  •  

   .اإلداري االحتجاز ممارسات وقف هبدف
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 علـى  إسـرائيل  محـل  هبـدف  مـؤمتر  لعقـد  جنيف اتفاقيات يف األطراف إىل طلب توجيه  •  
   .االتفاقيات احترام

 الــسلطات مــع اتــصاالهتا تكثــف كــي الدوليــة راألمحــ الــصليب جلنــة إىل طلــب توجيــه  •  
   .الفلسطينيني احملتجزين حقوق لضمان اإلسرائيلية

 احملتجـــزين األطفـــال أوضـــاع العامـــة، اجللـــسات بدايـــة يف املـــدعوون، اخلـــرباء وتنـــاول  - ٥
 قـانوين  مستـشار  وقـال  .اإلسرائيلية االحتجاز ومرافق السجون يف منها يعانون اليت واالنتهاكات

 عامـا  ١٨ عـن  أعمارهم تقل طفال ٢١٦ إن القدس يف األطفال عن للدفاع الدولية ملنظمةا لدى
ــزون ــا حمتجـ ــسجون يف حاليـ ــرائيلية، الـ ــسلم وال اإلسـ ــىت يـ ــال حـ ــن دون األطفـ  عامـــا ١٢ سـ

 متامــا تتجاهــل اإلســرائيلية الــسلطات إن املــتكلم وقــال .املعاملــة وســوء والتعــذيب االعتقــال مــن
ــا الــيت العــسكرية احملــاكم أمــام لألطفــال مــاتحماك وتقــيم االتفاقيــات  أحكــام تتجاهــل مــا غالب
 األطفـال  وتنقـل  ليال االعتقال بعمليات اإلسرائيلية القوات وتقوم .تفسريها تسيء أو االتفاقيات

 القـانونيون  أوصـياؤهم  أو آبـاؤهم  األطفال جانب إىل حيضر وال .إسرائيل داخل تقع سجون إىل
 باعترافـات  واالضـطراب،  اخلـوف  تـأثري  حتـت  األطفـال،  يـديل  ما رياوكث االستجواب، مرحلة يف

ــضة ــذه يف متناق ــن األوىل املراحــل ه ــذه ويف .االســتجواب م ــال ه ــهاك األعم ــضا انت ــة أي  التفاقي
  .املهينة أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو املعاملة ضروب من وغريه التعذيب مناهضة

 وأكثــر األطفــال مــن كــبرية أعــداد املاضــية مــساخل الــسنوات مــدى علــى اعُتقــل وقــد  - ٦
ــات، األطفــال هــؤالء مــن وكــثري .امــرأة ٢ ٥٠٠ مــن ــار هلــؤالء ُيعــار وال فتي  الواجــب االعتب

 يعـانون  االحتجـاز  مـن  عنـهم  املفـرج  األطفـال  مـن  ملائة ا يف ٩٠ إن اخلرباء أحد وقال .لإلناث
ــا اضــطرابات مــن ــد م ــصدمة بع ــ يف طفــل ٧٠٠ حنــو ويتعــرض .ال ــال امالع  والتعــذيب لالعتق

 اجملتمـع  علـى  خطـرا  هـذا  ويـشكل  .اإلسـرائيلية  االحتجاز ومرافق السجون يف القاسية واملعاملة
 األسـرى  شـؤون  لوزارة ممثل وقال .الفلسطيين اجملتمع من املائة يف ٤١ ميثل الشباب ألن ككل
 الـسلطة  تواجـه  الـيت  التحـديات  أكرب من عنهم املفرج السجناء تأهيل إن الفلسطينية السلطة يف

ــسطينية ــأكثر .ككــل واجملتمــع الفل ــة يف ٤٠ مــن ف ــهم املائ ــانون من ــاب مــن يع ــد االكتئ  والعدي
 احليـاة  إىل العـودة  يف صـعوبة  وجيـدون  نفـسية  مـشاكل  مـن  يعـانون  عنـهم  املفـرج  احملتجزين من

 ماســي وال عنــهم، املفــرج للــسجناء عمــل فــرص وهتيئــة إجيــاد تعقيــدا األمــور وأكثــر .الطبيعيــة
   .التقلص يف ماضية عمل سوق يف
 باعتبـاره  الفلـسطينيني،  للربملـانيني  القـانوين  غـري  االحتجـاز  ذلك بعد املشاركون وناقش  - ٧

 وقـال  .احلـرب  أسـري  وضـع  إعمـال  ومسألة باالحتالل، القائمة السلطة سياسات من هاما جانبا
 اإلداري االحتجـاز  تـستخدم  لباالحتال القائمة السلطة إن الفلسطيين التشريعي اجمللس يف عضو
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 .ُيـذكر  سـبب  دون اعُتقلـوا  الفلـسطينيني  الربملـانيني  معظـم  وإن املناسـبات،  مجيـع  ويف متييز دون
 بـذلك  فهـي  سـافر  وبشكل منتظمة بصورة اإلداري االحتجاز تستخدم حني إسرائيل أن وذُكر
 هــذه مــن فالقــصد ،ذاهتــا حــد يف إشــكالية مــسألة اإلداري واالحتجــاز .الــدويل القــانون تنتــهك
 والطريقـة  .مـستقبلي  خطـر  منـع  ولكـن  بالفعـل،  ارتكبه جرم على شخص معاقبة ليس املمارسة

 ممارســات إىل وباإلضــافة .البتــة قانونيــة غــري اإلداري االحتجــاز إســرائيل هبــا تــستخدم الــيت
 تنتــهك خاصــة مطــورة اســتجواب أســاليب واســتخدام حمــددة غــري لفتــرات اإلداري االحتجــاز

 والــسجناء احملتجــزين حقــوق فــإن الــدويل، القــانون مبوجــب إســرائيل علــى الواقعــة زامــاتااللت
  .العليا اإلسرائيلية احملكمة تصدرها اليت القرارات خمتلف أيضا منها تنال الفلسطينيني

ــسطينيني أن اخلــرباء بعــض ورأى  - ٨ ــذين الفل ــشاركون ال ــصورة ي  األعمــال يف مباشــرة ب
 وضـع  ُيمنحـوا  أن وينبغـي  املقـاتلني  صـفة  حلمل مؤهلون باالحتالل مةالقائ السلطة ضد القتالية
 تقريــر يف احلــق لــه الفلــسطيين الــشعب أن الدوليــة العــدل حمكمــة أكــدت فقــد .احلــرب أســرى
 بالــسيطرة نعتــه ميكــن ومــا أجــنيب احــتالل حتــت واقــع الــشعب هــذا أن الواضــح ومــن .املــصري

 .الـشرقية  والقـدس  الغربيـة  الـضفة  يف وطنمـست  ٥٠٠ ٠٠٠ حـوايل  لوجـود  نتيجة االستعمارية
 ذلـك  مـن  وبـدال  .الـسياسيني  الـسجناء  بوضـع  الفلسطينيني للمقاتلني تعترف ال إسرائيل ولكن
 أسـرى  وضع فمنح .إرهابيني األغلب على أو أمنية ألسباب سجناء أو عاديني جمرمني تعتربهم
ــة بــني نــزاع بوجــود اعترافــا يــشكل أن شــأنه مــن احلــرب  حقــه ميــارس وشــعب لإســرائي دول

 نـزاع  يف كخـصوم  وإمنـا  كمجـرمني  يعاملون ال احلرب وأسرى .الدولة وإقامة املصري تقرير يف
 القـانون  يقـر  املصري لتقرير حرب يف احلرية سبيل يف وكمناضلني باالحترام، جديرين عسكري
 عبالـش  نـضال  مبـشروعية  اعتـراف  عـدم  احلـق  هذا من احلرمان ويف .وحيددها حقوقهم الدويل

 أسـرى  باعتبـارهم  الفلـسطينيون  املقـاتلون  احُتجـز  إذا وأمـا  .املـصري  تقريـر  أجـل  مـن  الفلسطيين
 وحينـها  .طويلـة  سـنوات  يـستغرق  قـد  وهـذا  االحـتالل،  هنايـة  حـىت  األسـر  يف فسيظلون حرب
 إسـرائيل  وتـسجنهم  اإلسرائيلية العسكرية احملاكم تدينهم من مع الوقت نفس يف عنهم سُيفرج

 اإلنــساين القــانون أن مــع عــسكرية حمــاكم أمــام املقــاتلني معظــم وُيحــاكم .جمــرمني باعتبــارهم
 وتنعقـد  االسـتقاللية،  إىل تفتقـر  العـسكرية  فاحملـاكم  .احملايـدة  املدنية احملاكم أكثر يفضل الدويل

 اإلجـراءات  لقواعـد  ُيـذكر  اعتبـار  دون سـرية  إجراءات وتطبق إليها، الوصول يتعذر أماكن يف
 علـى  ينطبـق  الـذي  الـدويل  اإلنـساين  القـانون  النتـهاك  األخـرى  املظـاهر  ومـن  .لواجبةا القانونية
  .نفسها إسرائيل داخل احتجازهم الفلسطينيني َسجن

 يـسقط  ملـن  بالنـسبة  للغايـة  مهم احلرب أسري وضع أن على اخلرباء بعض آراء واتفقت  - ٩
 ،١٩٠٧ و ١٨٩٩ اميلعـــ الهـــاي اتفـــاقييت يف احملـــدد النحـــو علـــى معاديـــة، دولـــة قبـــضة يف

 احلـرب  أسري وضع ينطبق مدى أي إىل هي اخلالف موضوع املسألة ولكن .جنيف واتفاقيات
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 ،١٩٩٣ لعـام  أوسـلو  اتفاقيـات  فبعـد  .اإلسـرائيلي  االحـتالل  ظل يف الفلسطينيني السجناء على
 جلـزء  إدارية وسلطة مستقال كيانا الفلسطينية السلطة أصبحت حيث جديد، قانوين وضع نشأ
 ويــشكل حمظــور احلــرب أســرى وتعــذيب .غــزة وقطــاع احملتلــة الغربيــة الــضفة مــن األقــل علــى

 التعـذيب  سياسـة  متـارس  تـزال  ال إسـرائيل  أن إال .الرابعة جنيف اتفاقية مبوجب خطريا انتهاكا
 معاملـة  حتكـم  الـيت  للقواعـد  اهتمـام  أي تعـري  وال احملتجـزين،  ضـد  األدلـة  أو املعلومـات  النتزاع
 الــسجون يف الفلــسطينيني األســرى ضــد ترتكــب الــيت التعــذيب أشــكال تتعــددو .األســرى

 .باالغتــصاب والتهديــد واإلهانــة النــوم مــن واحلرمــان املــربح الــضرب تــشمل إذ اإلســرائيلية،
 ومــن فيــه؛ اســتثناء ال الثالثــة، جنيــف اتفاقيــة عليــه تــنص كمــا األســر، أثنــاء احلمايــة يف واحلــق

ــضروري ــة إجــراءات اختــاذ ال ــى فوري ــى عل ــستويات أعل ــة امل ــة الدولي ــضمان واإلقليمي ــة ل  محاي
  .وتطبيقها الصلة ذات الدويل القانون أحكام احترام على إسرائيل ومحل الفلسطينيني السجناء

 اإلنـسان  حقـوق  آليات ضمن الفلسطينيني أمام املتاحة السبل أيضا املشاركون وناقش  - ١٠
ــضائية واآلليــات ــوحظ .الق ــضية أن ول ــ أســرى ق ــر مل رباحل ــها يف ُتث ــة يف جممل ــدل حمكم  الع
 .احلــرب أســري وضــع مــن معينــة عناصــر يف ســوى اآلن حــىت احملكمــة تنظــر مل حيــث الدوليــة،
 دولـة  ليـست  فلـسطني  دامـت  ومـا  املتحـدة؛  األمـم  يف األعـضاء  للـدول  فقـط  مفتوحة واحملكمة
 انتــهاكها علــى لإســرائي دولــة ملقاضــاة اآلليــة هــذه اســتخدام يف احلــق لــديها لــيس فهــي عــضوا
 القـانوين  رأيهـا  احملكمـة  مـن  ُيطلـب  أن هـو  للفلـسطينيني  املتـاح  الوحيد واخليار .الدويل القانون

 وضـع  مـنح  قـرار  حتيـل  أن العامة اجلمعية املتكلمني بعض ودعا .الفلسطينيني السجناء وضع يف
 لالنتظـار  جمـال  فال .املوضوع يف فتوى لتصدر احملكمة إىل الفلسطينيني للسجناء احلرب أسرى
 جملـس  وبوسـع  .األسـر  يف حياهتم أوقات يقضون بشر القضية هذه صلب يف يوجدون من ألن

ــة يف نظــره يواصــل أن أيــضا اإلنــسان حقــوق ــة إيفــاد ويطلــب الفلــسطينيني الــسجناء حال  بعث
 ُيحرمـون  الفلـسطينيون  فالسجناء .اإلسرائيلية السجون يف السائدة الظروف يف احلقائق لتقصي
 الفلــسطينيني حبقــوق املعنيــة اللجنــة إىل وطُلــب .احلقــوق تلــك تنتــهك أو حقــوقهم سطأبــ مــن
 املتحــدة األمــم هيئــات مجيــع تنفــذها عمليــة خطــوات يتــضمن شــامال، عمــل برنــامج تــضع أن

  .الفلسطينيني احملتجزين حقوق أبسط احترام ضمان أجل من الصلة ذات وآلياهتا
 لعـدة  الدوليـة  اآلليـات  إىل اللجـوء  عليهم يستحيل الفلسطينيني أن املشاركون وأوضح  - ١١

ــباب ــي .أس ــام فف ــة حتظــى ال األول، املق ــسطينية الدول ــاالعتراف الفل ــن ب ــم م ــات معظ  املنظم
 عـضو  كدولـة  بفلـسطني  االعتراف طلب إىل الفلسطينية القيادة دفع ما وهو الدولية، احلكومية

 .األخـرى  الدوليـة  املنظمـات  مـن  عـدد  إىل االنضمام من سيمكنها ذلك ألن املتحدة، األمم يف
ــد ــسح وق ــول أف ــسطني قب ــدى فل ــة ل ــم منظم ــة املتحــدة األم ــم للتربي ــة والعل ــشرين يف والثقاف  ت
 حقـوق  صـكوك  مـن  رئيـسية  صـكوك  على للتصديق فلسطني أمام اجملال ٢٠١١ أكتوبر/األول
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ــسان ــسطني وميكــن .اإلن ــصبح أن لفل ــا ت ــدويل العهــد يف طرف ــاحلقوق اخلــاص ال ــص ب  اديةاالقت
 ذلــك، إىل وباإلضــافة .الدوليــة اإلنــسان حقــوق معاهــدات مــن وغــريه والثقافيــة واالجتماعيــة

 فلـسطني  تـستخدمها  أن ميكـن  الـيت  القـضائية  واآلليـات  اإلنـسان  حقـوق  آليات من عدد يوجد
 .أخـرى  قانونيـة  وصـكوك  املتحـدة  األمـم  ميثـاق  علـى  اآلليات هذه من عدد ويستند .وتطبقها
 حتـسني  أجـل  مـن  املتاحـة  اإلنـسان  حقـوق  آليـات  إىل واألسـر  احملـامني  وصول ةزياد املهم ومن
 الطريـق  اإلنـسان  حقـوق  جملـس  مهـد  وقـد  .أدلـة  من يثبتها ما وضبط االنتهاكات توثيق عملية
 االنتــصاف ســبل مجيــع اســتنفاد بعــد ُتقــدم الــيت مجاعيــة، أو كانــت فرديــة الــشكاوى، لتقــدمي
 جلنـة  علـم  إىل الـسجون  يف السائدة بالظروف املتعلقة كاوىالش رفع أيضا املهم ومن .األخرى
 الالزمـة  الـشروط  فيهـا  جتتمع اليت حاليا الوحيدة الدولية اهليئة هي ألهنا الدولية األمحر الصليب

 حمكمــة العامــة اجلمعيـة  تنــشئ بـأن  املــتكلمني أحـد  وأوصــى .الوضـع  تــصحيح مـن  متكنــها الـيت 
 مواصـلة  علـى  سويـسرا  مـشاركني  عـدة  وشـجع  .إسرائيل ترتكبها اليت اجلرائم يف للنظر خاصة

  .الرابعة جنيف باتفاقية املتعاقدة السامية لألطراف مؤمتر لعقد الرامية جهودها
 الـسجناء  عـن  لإلفـراج  زمـين  جـدول  وضـع  إىل يدعو اقتراحا أيضا املشاركون وناقش  - ١٢

 الـسجناء  قـضية  أن وذكـر  .الـسياسية  العمليـة  مـن  كجـزء  اإلسـرائيلية  السجون من الفلسطينيني
 الـذي  االتفـاق  وأن ،١٩٩٣ عـام  يف إسـرائيل  مـع  أُجريـت  الـيت  األوىل املفاوضـات  إبان أُمهلت
ــه لــيس وقــع ــوم .بالــسجناء تتعلــق أحكــام في ــادة تــضع لــن والي  علــى توقيعهــا الفلــسطينية القي
ــ جنــوب منــها مــرت الــيت التجــارب ويف .الــسجناء لقــضية حــال يتــضمن ال اتفــاق أي  اأفريقي

ــدا ــشمالية وأيرلن ــة ال ــدة أمثل ــى جي ــة عل ــيت الكيفي ــا ميكــن ال ــضية حــل هب ــسجناء ق  ســياق يف ال
 يهـم  اتفـاق  ألي العـام  القبـول  لزيـادة  وسـيلة  سيكون السجناء لقضية حل وإجياد .سياسي حل

 البـدء  وميكن السياسية، العملية من جزءا باعتبارها القضية معاجلة الضروري ومن .أمشل قضايا
ــاإلفراج ــن ب ــر ع ــسجناء أكث ــل ضــعفا، ال ــساء املرضــى مث ــال والن ــوفني واألطف ــار يف واملوق  إط
 اتفـاق  أي يـنص  أن وجيب .أوسلو اتفاقات إبرام قبل اعتقلوا الذين وأولئك اإلداري االحتجاز

 عنـد  الـسجناء  مـن  أخـرى  دفعـة  عـن  اإلفـراج  وينبغـي  .االحتجـاز  يف قضوا من رفاة إعادة على
 تقـل  ممـن  سـجني  ٣ ٠٠٠ مـن  أكثـر  الدفعـة  هـذه  تشمل أن وجيب إطاري، اتفاق على التوقيع

 جلنـة  إنـشاء  أيـضا  واقُتـرح  .إنـسان  أي وفـاة  يف يتسببوا ومل احلياة مدى السجن على أحكامهم
 االحتجـاز  ظـروف  علـى  تتفـق  أن ميكـن  الرباعيـة  واجملموعـة  وفلسطني إسرائيل عن ممثلني تضم
 هـذه  لنتـائج  باالمتثـال  إسـرائيل  تلتـزم  أن علـى  دويل؛الـ  والقـانون  اإلنـسانية  واملعايري ينسجم مبا

 الـسجناء  مـن  قليـل  عـدد  عـن  بـاإلفراج  أشـهر  مثانيـة  أو أشـهر  سـتة  كل إسرائيل وتقوم .اللجنة
ــادرة ــة حلــسن كب ــا إســرائيل عنــهم تفــرج مــن أن ولــوحظ .الني  ممــن الغالــب يف يكونــون حالي
   .عقوبتهم مدة إهناء على شارفوا
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 وجنــوب ناميبيــا يف الــسياسيني الــسجناء عــن اإلفــراج عمليــة إىل اءاخلــرب أحــد وأشــار  - ١٣
 لناميبيـا،  فبالنـسبة  .العنصري الفصل نظام على والقضاء ناميبيا استقالل حتقيق سياق يف أفريقيا
ــراج كــان ــع عــن اإلف ــسجناء مجي ــسياسيني ال ــا ضــمن مــن ال ــه نــص م ــرار علي  األمــن جملــس ق
 مـسألة  وأُسـندت  .املعنيـة  األطـراف  مجيـع  مـع  ذهتنفيـ  بـشأن  التفاوض مت الذي )١٩٧٨( ٤٣٥
 اليـوم  املعروفـة  املبادئ وضع الذي النرويج من نوغارد لألستاذ السياسيني السجناء عن اإلفراج
 حتديــد أي - اجلرميــة مالبــسات قبيــل مــن أمــورا املبــادئ هــذه وتــشمل .نوغــارد مبــادئ باســم
 املرتكـب  الفعـل  كـان  إذا مـا  أي - التناسـب  ومـسألة  سياسـية؛  انتفاضة من جزءا كانت إن ما
 اجلـرم  كـان  إذا ومـا  للجرميـة؛  والفعلـي  القـانوين  والطـابع  املقـصود؛  الـسياسي  باهلدف عالقة ذا
  .مبوافقتها أو املعنية املنظمة أوامر على بناء ارتكب قد
 الثمانينــات متــصف يف العنــصري الفــصل نظــام حكومــة أعلنــت أفريقيــا، جنــوب ويف  - ١٤
 الـسياسيني  الـسجناء  سـراح  إلطـالق  مـستعدة  أهنا الدولية، الضغوط نتيجة رين،العش القرن من

 التحـرر،  حركـات  أعـضاء  مـع  رمسيـة  غـري  اتـصاالت  إجراء أيضا وبدأت .العنف ينبذون الذين
 الــوطين املــؤمتر حــزب هبــا متــسك الــيت الرئيــسية املواقــف ومــن .املنفــى يف أو الــسجن يف ســواء

 .املفاوضـات  يف حمـوري  أمـر  الـسياسيني  الـسجناء  مجيـع  عـن  شروطامل غري اإلفراج أن األفريقي
 األمهيــة مــن كــبري قــدر علــى سياســية مــسألة كانــت الــسياسيني الــسجناء عــن اإلفــراج فمــسألة

 إىل املناسـبة  اإلشـارات  يرسـل  أن إىل حباجـة  كـان  الطـرفني  مـن  طرف كل ألن املفاوضات، يف
 الـسجناء  سـراح  إطـالق  عمليـات  واسـتخدمت  .اآلخر والطرف الدويل اجملتمع وإىل ميثلهم من

ــة ــساومة كورقـ ــادرات مـ ــدخل وكمبـ ــاب يف تـ ــات بـ ــة، العالقـ ــتمكن ومل العامـ ــراف تـ  األطـ
 العديــد ويــشارك .الــسجون يف يزالــون ال الــذين الــسياسيني الــسجناء عــدد علــى االتفــاق مــن
 إىل الراميـة  حلمـالت ا يف جتارب، من عليهم مر ملا اعتبارا بفعالية، اليوم أفريقيا جنوب أبناء من

   .الفلسطيين الشعب نضال مع تضامنا منها االستثمارات وسحب إسرائيل مقاطعة
 قــضية تناولــت وطابــا أوســلو اتفاقــات إن الثالثــة العامــة اجللــسة يف آخــر مــتكلم وقــال  - ١٥

ــسجناء ــسياسيني ال ــسطينيني ال  تلــك أن غــري .ســراحهم إلطــالق إطــار وضــع خــالل مــن الفل
 الـسجناء  مـن  عـدد  عـن  إسـرائيل  وأفرجـت  .عنـهم  اإلفـراج  ينبغي من أعداد ددحت مل االتفاقات

 اجلنــائي القــانون علــيهم ينطبــق جمــرمني عنــهم املفــرج ضــمن وأدرجــت بــه؛ تعهــدت ممــا أقــل
 مـسألة  بـشأن  مقـصرة  أوسـلو  اتفاقـات  وكانـت  .النهايـة  علـى  عقوبتـهم  مـدة  شارفت وسجناء
 الفلـسطينيني  قـضية  تتنـاول  ومل السجناء، مجيع عن جاإلفرا إىل تدع مل إذ السياسيني، السجناء
 وفئـات؛  جمموعـات  إىل الفلسطينيني السجناء تقسيم ينبغي وال .١٩٩٣ عام بعد اعتقلوا الذين
   .احلرب ألسرى املمنوحة املعاملة نفس مجيعا يعاملوا أن ينبغي بل
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ــام، ويف  - ١٦ ــال اخلت ــدائم املراقــب ق ــسطني ال ــدى لفل ــم ل ــضية إن املتحــدة األم ــسجناء ق  ال
 احلريــة حنــو الفلــسطيين للــشعب طويلــة رحلــة مــن وجــزء ومعقــد مــؤمل موضــوع الفلــسطينيني

 طلـب  هـو  الفلـسطينية  القيـادة  قـصد  أن االجتمـاع  خـالل  واضـحا  أصـبح  وقـد  .املـصري  وتقرير
 سـبيل  وعلـى  .الفلـسطينيني  للـسجناء  القـانوين  الوضـع  حتديـد  بـشأن  الدويل اجملتمع من املشورة
 وأكـد  .املـستقبل  يف التحليـل  مـن  مبزيـد  احلـرب  أسـرى  صـفة  إعمـال  مسألة تناول يتعني املثال،
 الـسجناء  متتيـع  دون سـالم  معاهـدة  أو اتفـاق  أي علـى  توقـع  لـن  فلسطني أن جديد من املتكلم

ــسطينيني ــهم الفل ــذي .حبريت ــا ينبغــي وال ــسجناء ُيعامــل أن هــو حالي ــسطينيون ال ــا الفل  حيفــظ مب
  .املتحضرة اجملتمعات وممارسات الدويل اإلنساين نللقانو وفقا كرامتهم،
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  الثاين املرفق
  املشاركني قائمة    

    
  املتكلمون    

  
  البطة حممد السيد
  التأهيل لربنامج العام املدير
  الفلسطينية السلطة األسرى، شؤون وزارة
      اهللا رام

  العيسى شوقي السيد
  اإلنسان وحقوق للدميقراطية إنسان مركز مدير
      محل بيت
  الريس ناصر السيد

  اإلنسان خدمة يف القانون - احلق مؤسسة قانوين، مستشار
      اهللا رام

  عماوي جواد السيد
  األسرى شؤون وزارة القانونية، للوحدة العام املدير

  الفلسطينية السلطة
      اهللا رام

  عموري ياسر السيد
  الدويل للقانون مساعد أستاذ
  زيت بري جامعة

      بيةالغر الضفة زيت، بري
  ُبرِغن يان السيد
  العام األمني نائب
   الدولية احلقوقيني جلنة

    جنيف
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  دوغارد جون السيد
  الفلسطينية األرض يف اإلنسان حقوق حبالة معين سابق خاص مقرر
   ١٩٦٧ عام منذ إسرائيل حتتلها اليت

      ليدن جامعة الدويل، القانون أستاذ
  فارس قدورة السيد
   لفلسطيينا األسري نادي مجعية رئيس
      اهللا رام

  حسن حممود السيد
  القانونية الشؤون وحدة مدير
  اإلنسان وحقوق األسري لرعاية الضمري رابطة
      القدس
  شريف عودة ملى السيدة
  التأهيل برنامج االجتماعية، -  النفسية الشؤون مشرفة
  املسيحية الشبان مجعية
      الشرقية القدس
  قفيشة .م معتز السيد
  الدويل القانون أستاذ
      اخلليل جامعة
  قراقع عيسى السيد سعادة
   األسرى شؤون وزير
      اهللا رام

  قزمار خالد السيد
   األطفال عن للدفاع الدولية املنظمة قانوين، مستشار

      اهللا رام
  شرمي أمحد السيد
  اهللا رام الفلسطيين، التشريعي اجمللس يف عضو
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  فايل حنيف السيد
  اإلنسان حقوق جمال يف حمام
  اإلنسان حقوق مؤسسة مدير بنائ

        جوهانسربغ
  للتصرف القابلة غري حلقوقه الفلسطيين الشعب مبمارسة املعنية اللجنة وفد    

  
  ديالو السالم عبد السيد سعادة
  املتحدة األمم لدى للسنغال الدائم املمثل
      اللجنة رئيس
  طنني ظاهر السيد سعادة
  دةاملتح األمم لدى ألفغانستان الدائم املمثل
      اللجنة رئيس نائب
  موسكويرا نونيز بيدرو السيد سعادة
  املتحدة األمم لدى لكوبا الدائم املمثل
      اللجنة رئيس نائب
  غرميا كريستوفر السيد سعادة
      املتحدة األمم لدى ملالطة الدائم املمثل
  منصور رياض السيد سعادة
        املتحدة األمم لدى لفلسطني الدائم املراقب

  العام منياأل ممثل    
  

   غايالرد ماكسويل السيد
   األوسط الشرق يف السالم لعملية اخلاص املتحدة األمم منسقِ نائُب

        احملتلة الفلسطينية األرض يف اإلمنائية واألنشطة اإلنسانية للشؤون املتحدة األمم ومنسُق
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  احلكومات    
  

   أفغانستان
  أوىل سكرترية أختاري، مارية
      جنيف يف املتحدة األمم كتبم لدى الدائمة البعثة
  اجلزائر
  باألعمال القائم شبيهي، بوعالم السيد
      جنيف يف املتحدة األمم مكتب لدى الدائمة البعثة

   األرجنتني
  ثانية سكرترية راباغليا، دروكو بالرييا السيدة
      جنيف يف املتحدة األمم مكتب لدى الدائمة البعثة
  النمسا
  أول ريسكرت غوشلباور، بيتر السيد
      جنيف يف املتحدة األمم مكتب لدى الدائمة البعثة

  بلجيكا
  مستشار وزير براورز، هوغو السيد
  جنيف يف املتحدة األمم مكتب لدى الدائم املمثل نائب
  سفارة سكرتري مينسيي، يانيك السيد
      جنيف يف املتحدة األمم مكتب لدى الدائمة البعثة

  الربازيل
  أول سكرتري ليال، سريو السيد
  متدربة باتشيكو، ريبيكا السيدة
      جنيف يف املتحدة األمم مكتب لدى الدائمة البعثة

  بروناي
      جنيف يف املتحدة األمم مكتب لدى الدائم املمثل طاهر، قزمريار السيد سعادة
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  شيلي
  اإلنسان حقوق لشؤون موظف زيران، حسن السيد
      جنيف يف املتحدة األمم مكتب لدى الدائمة البعثة
  الصني
  اإلنسان حقوق لشؤون مستشارة يب، هو السيدة
      جنيف يف املتحدة األمم مكتب لدى الدائمة البعثة
  كوبا
   جنيف يف املتحدة األمم مكتب لدى الدائم املمثل رودريغيس، رييس رودولفو السيد سعادة
  ثالثة سكرترية أريدوندو، رومان جانيت السيدة
      جنيف يف ملتحدةا األمم مكتب لدى الدائمة البعثة
  قربص
  جنيف يف املتحدة األمم مكتب لدى الدائم املمثل بنتيليديس، ليونيداس السيد سعادة
  الدائم املمثل نائب/مستشار يانغو، جورج السيد
  مستشارة سولوجياين، ماريا السيدة
  مستشار سرفيديس، داميانوس السيد
      جنيف يف املتحدة األمم مكتب لدى الدائمة البعثة
  التشيكية مهوريةاجل

  ثان سكرتري رومال، باتريك السيد
      جنيف يف املتحدة األمم مكتب لدى الدائمة البعثة

  الدميقراطية الشعبية كوريا مجهورية
  مستشار هو، هونغ كيم السيد
      جنيف يف املتحدة األمم مكتب لدى الدائمة البعثة
  مصر
  مستشار عفيفي، حممود
      جنيف يف املتحدة ماألم مكتب لدى الدائمة البعثة
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  إستونيا
  اإلنسان حقوق لشؤون موظفة أورب، برييت السيدة
      جنيف يف املتحدة األمم مكتب لدى الدائمة البعثة
  فنلندا
  متدربة هومل، إميي السيدة
      جنيف يف املتحدة األمم مكتب لدى الدائمة البعثة
  غابون
  جنيف يف املتحدة األمم كتبم لدى الدائم املمثل إيال، ندونغ بودلري السيد سعادة
  أول مستشار مبومبا، لندري السيد
      جنيف يف املتحدة األمم مكتب لدى الدائمة البعثة
  اليونان
  أوىل مستشارة نيكوالو، مغدلني السيدة
  ثانية سكرترية بنياتوغلو، أوجينيا السيدة
      جنيف يف املتحدة األمم مكتب لدى الدائمة البعثة

  غواتيماال
  جنيف يف املتحدة األمم مكتب لدى الدائم املمثل مارتينيس، كارلوس يدالس سعادة
  ثالثة سكرترية توليدو، آنا السيدة
      جنيف يف املتحدة األمم مكتب لدى الدائمة البعثة

  هنغاريا
      جنيف يف املتحدة األمم مكتب لدى الدائم املمثل نائب هارفاث، مارك السيد

  يسلنداأ
      جنيف يف املتحدة األمم مكتب لدى الدائم املمثل نائب ،بريغيسن بور فينور السيد
  اهلند

  جنيف يف املتحدة األمم مكتب لدى الدائم املمثل سينها، ديليب السيد سعادة
  ثالثة سكرترية غانغيت، غلوريا السيدة
  جنيف يف املتحدة األمم مكتب لدى الدائمة البعثة
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  إندونيسيا
  جنيف يف املتحدة األمم مكتب لدى الدائم املمثل دجاين، تراينسياح داين السيد سعادة
  مستشار وزير كومار، ديكي السيد
  ثالثة سكرترية يوستيسيانينغروم، .ج عتيقة السيدة
  ثالثة سكرترية ضانوتريتو، دويانيت مريسكة السيدة
      جنيف يف املتحدة األمم مكتب لدى الدائمة البعثة
  )اإلسالمية - مجهورية( إيران
  جنيف يف املتحدة األمم مكتب لدى الدائمة البعثة سجاد، .ر .م السيد سعادة
  مستشار غائيب، رضا حممد السيد
      جنيف يف املتحدة األمم مكتب لدى الدائمة البعثة
  األردن
  جنيف يف املتحدة األمم مكتب لدى الدائم املمثل السقريي، .م رجب السيد سعادة
  جنيف يف املتحدة األمم كتبم لدى الدائم املمثل نائب منرت، حمب السيد
  أوىل سكرترية حطار، جمد السيدة
  ثانية سكرترية خريس، دانة السيدة
  ثانية سكرترية التاويل، سلمى السيدة
      جنيف يف املتحدة األمم مكتب لدى الدائمة البعثة

  الكويت
  باألعمال والقائم مستشار مرافعي، صادق السيد
      جنيف يف دةاملتح األمم مكتب لدى الدائمة البعثة
  لبنان
  جنيف يف املتحدة األمم مكتب لدى الدائمة املمثلة عساكر، رياشي جنالء السيدة سعادة
  أول سكرتري عزام، صاحل بشري السيد
      جنيف يف املتحدة األمم مكتب لدى الدائمة البعثة
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  ليبيا
  مستشار الرباق، بشري السيد
   ومستشار ثان سكرتري مشاش، عاطف السيد
  الليبية ارجيةاخل وزارة

      طرابلس
  لكسمربغ

   جنيف يف املتحدة األمم مكتب لدى الدائم املمثل فايدر، جان السيد سعادة
      جنيف يف املتحدة األمم مكتب لدى الدائم املمثل نائب كروز، دا دانييل السيد
  ماليزيا
  مستشارة زرين، نور إنتان رجاء السيدة
  أوىل سكرترية إكماش، نورنانة السيدة

      جنيف يف املتحدة األمم مكتب لدى الدائمة بعثةال
  ملديف
      جنيف يف املتحدة األمم مكتب لدى الدائمة املمثلة آدم، أيروثيشام السيدة سعادة
  مالطة
  ومستشارة بالنيابة باألعمال القائمة كوتاجار، أنطونيت السيدة
  ثانية سكرترية بورغ، ديبوراه السيدة
      جنيف يف املتحدة مماأل مكتب لدى الدائمة البعثة

  موريتانيا
      جنيف يف املتحدة األمم مكتب لدى الدائم املمثل زحاف، ولد أمحد شيخ السيد سعادة

  موريشيوس
  ثانية سكرترية وينغ، كوا سندرين السيدة
      جنيف يف املتحدة األمم مكتب لدى الدائمة البعثة
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  املكسيك
 املتحدة األمم مكتب لدى الدائم املمثل كاماتشو، غوميس خوسي خوان السيد سعادة

  جنيف  يف
  جنيف يف املتحدة األمم مكتب لدى الدائم املمثل نائب غوتيرييس، كنتشوال أوليسيس السيد
  ثالث سكرتري إسكيفيل، تيناخريو سلفادور السيد
      جنيف يف املتحدة األمم مكتب لدى الدائمة البعثة
  املغرب
  جنيف يف املتحدة األمم مكتب دىل الدائم املمثل هالل، عمر السيد سعادة
  مستشار أشكالو، حممد السيد
      جنيف يف املتحدة األمم مكتب لدى الدائمة البعثة
  نيبال
  مستشار دوراغانا، بريغو السيد
      جنيف يف املتحدة األمم مكتب لدى الدائمة البعثة

  نيكاراغوا
   مستشار كروز، نيستور السيد
      جنيف يف تحدةامل األمم مكتب لدى الدائمة البعثة

  نيجرييا
  أول مستشار إندوين، .ب سندوف .ب السيد
  ثان سكرتري ملني، حممد شيخو السيد
      جنيف يف املتحدة األمم مكتب لدى الدائمة البعثة
  عمان
  أول سكرتري اهلراسي، اهللا عبد السيد
      جنيف يف املتحدة األمم مكتب لدى الدائمة البعثة

  باكستان
  جنيف يف املتحدة األمم مكتب لدى الدائم املمثل كرم،أ ضمري السيد سعادة
  ثان سكرتري سروار، سعيد السيد
  جنيف يف املتحدة األمم مكتب لدى الدائمة البعثة
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  باراغواي
  ملحقة برييرا، راكيل السيدة
      جنيف يف املتحدة األمم مكتب لدى الدائمة البعثة
  الفلبني
  جنيف يف املتحدة األمم مكتب لدى ئمالدا املمثل غارسيا، .ب إفان السيد سعادة
  أول سكرتري فوس، .ت إنريكو السيد
   ملحقة أملاريو، .سي كارين السيدة
      جنيف يف املتحدة األمم مكتب لدى الدائمة البعثة
  بولندا
  مستشار بنغيسون، بور فينوز السيد
  اإلنسان حقوق لشؤون موظف لويكي، ماريوز السيد
      جنيف يف املتحدة مماأل مكتب لدى الدائمة البعثة

  الربتغال
    أوىل سكرترية مانريا، بريتو آنا السيدة
      جنيف يف املتحدة األمم مكتب لدى الدائمة البعثة
  قطر
  ثالث سكرتري املعاودة، جاسم السيد
      جنيف يف املتحدة األمم مكتب لدى الدائمة البعثة

  رومانيا
  مستشار روتوندو، رزفان السيد
      جنيف يف املتحدة األمم مكتب ىلد الدائمة البعثة
  الروسي االحتاد
  جنيف يف املتحدة األمم مكتب لدى الدائم املمثل نائب لبيديف، ميخائيل السيد
  ثالثة سكرترية ستيجي، دميتري السيدة
      جنيف يف املتحدة األمم مكتب لدى الدائمة البعثة
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  السعودية العربية اململكة
  مفوض وزير العقيل، أمحد السيد

  املنجد عروة لسيدا
  أول سكرتري القحطاين، حيىي السيد
   الشيخ مرام السيدة
      جنيف يف املتحدة األمم مكتب لدى الدائمة البعثة

  السنغال
  جنيف يف املتحدة األمم مكتب لدى الدائم املمثل سيك، فوضي السيد سعادة
  مستشار وزير حيدارة، الوهاب عبد السيد
  مستشار ثياو، حممد السيد
      جنيف يف املتحدة األمم مكتب لدى الدائمة ثةالبع

  سنغافورة
      جنيف يف املتحدة األمم مكتب لدى الدائم املمثل وان، يي تان السيد سعادة

  سلوفينيا
  مستشار تسيتكو، أندري السيد
      جنيف يف املتحدة األمم مكتب لدى الدائمة البعثة
  النكا سري
  الدائم لاملمث نائب مساعدة غازارا، أنوكا السيدة
      جنيف يف املتحدة األمم مكتب لدى الدائمة البعثة

  سويسرا
  أوىل سكرترية فونتانا، بربارة السيدة
      جنيف يف املتحدة األمم مكتب لدى الدائمة البعثة
  تايلند
  جنيف يف املتحدة األمم مكتب لدى الدائم املمثل تشانفيتان، بيسانو السيد سعادة
  مستشارة وزيرة بينتاروتشي، إكسريي السيدة
      أول سكرتري برادتسارن، نتيثورن السيد
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  السابقة اليوغوسالفية مقدونيا مجهورية
  مستشارة وزيرة سوتريوفسكا، فيسكا السيدة
      جنيف يف املتحدة األمم مكتب لدى الدائمة البعثة
  تونس
      جنيف يف املتحدة األمم مكتب لدى الدائم املمثل بعطي، منيف السيد سعادة
  تركيا
  جنيف يف املتحدة األمم مكتب لدى الدائم املمثل ضمريلب، أغوز السيد سعادة
  مستشار أُيانيك، َصيت السيد
  ثان سكرتري كامترشي، أونور السيد
      جنيف يف املتحدة األمم مكتب لدى الدائمة البعثة

  أوكرانيا
   ثانية سكرترية شلياكوتينا، أنطونينا السيدة
      جنيف يف املتحدة مماأل مكتب لدى الدائمة البعثة

  املتحدة العربية اإلمارات
  أوىل سكرترية الزعيب، شيخة السيدة
      جنيف يف املتحدة األمم مكتب لدى الدائمة البعثة

  أوروغواي
  ثالث سكرتري سيلفا، باتريسيو السيد
   مساعدة رودريغيس، غريسيل السيدة
      جنيف يف املتحدة األمم مكتب لدى الدائمة البعثة
  )البوليفارية - مجهورية( الفرتوي
   جنيف يف املتحدة األمم مكتب لدى الدائم املمثل هرنانديس، منداراين جرمان السيد سعادة
  مستشار وزير راموس، بينيا فيليكس السيد
  ثان سكرتري كارينيو، تورو إدغاردو السيد
      جنيف يف املتحدة األمم مكتب لدى الدائمة البعثة
  اليمن
      جنيف يف املتحدة األمم مكتب لدى الدائم املمثل العدويف، اهيمإبر السيد سعادة



 -47- 12-45320
 
 

 اجلمعيـة  دورات يف مراقـب  بـصفة  للمشاركة دائمة دعوة تلقت عضو غري دولة    
  املقر لدى دائمة مراقبة بعثة وهلا وأعماهلا العامة

  
  الرسويل الكرسي

  ثان سكرتري ميديرا، أموري مونسينيور
  ملحق ،بينيدا -  تيلو ريكاردو السيد
        جنيف يف املتحدة األمم مكتب لدى الدائمة املراقبة البعثة

 العامـة  اجلمعيـة  دورات يف مراقـب  بـصفة  للمـشاركة  دائمة دعوة تلقت كيانات    
  املقر لدى دائمة مراقبة بعثات وهلا وأعماهلا

  
  فلسطني
  الدائم املراقب خرايشي، إبراهيم السيد سعادة
  الدائم قباملرا نائب زهريي، عماد السيد
  مستشار العدجوري، تيسري السيد
  مستشار عطية، عادل السيد
  ثان سكرتري زيد، لطفي السيد
        جنيف يف املتحدة األمم مكتب لدى الدائمة املراقبة البعثة

  الدولية احلكومية املنظمات    
  

  األفريقي االحتاد
  وقانوين سياسي موظف احلبيب، يقظان السيد
      جنيف يف املتحدة األمم مكتب لدى الدائمة البعثة
  أوروبا جملس
  الدائم املراقب دوميتريو، بيترو السيد
      جنيف يف املتحدة األمم مكتب لدى الدائمة البعثة
  األورويب االحتاد
   ملحق جوردان، -  بيليون جريوم السيد
  متدربة رينس، ناتايل السيدة
  جنيف يف املتحدة األمم مكتب لدى الدائمة البعثة
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  العربية ولالد جامعة
  األسرى شؤون عن املسؤول حللو، حممد السيد
  احملتلة العربية واألراضي فلسطني قسم

      القاهرة
  اإلسالمي التعاون منظمة
   الدائم املراقب شيخ، سليمان السيد سعادة
  أول سكرتري كنعان، فؤاد السيد
      جنيف يف املتحدة األمم مكتب لدى الدائمة البعثة

  املتوسط األبيض للبحر الربملانية اجلمعية
  الدائمة املمثلة عساكر، رياشي جنالء السيدة سعادة
      جنيف يف املتحدة األمم مكتب لدى للبنان

 اجلمعيـة  دورات يف مراقـب  بـصفة  للمـشاركة  دائمة دعوة تلقت أخرى كيانات    
  املقر يف دائمة مكاتب وهلا وأعماهلا العامة

  
  الدولية األمحر الصليب جلنة

   العمليات لشؤون قانونية مستشارة لويد، ينمار السيدة
  القانونية الشؤون شعبة
      جنيف

  وهيئاهتا ووكاالهتا املتحدة األمم أجهزة    
    

  والزراعة لألغذية املتحدة األمم منظمة
   والزراعة األغذية منظمة اتصال مكتب مدير أمحد، ولد السالم عبد السيد
  خارجية عالقات موظف صوفيا، سيلفانو السيد
      جنيف
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  اإلنسان حلقوق املتحدة األمم مفوضية
  أفريقيا ومشال األوسط والشرق اهلادئ احمليط ومنطقة آسيا فرع رئيس جمايل، هاين السيد
  أفريقيا ومشال األوسط الشرق قسم رئيس فنيش، فرج السيد
  أفريقيا ومشال األوسط الشرق قسم اإلنسان، حقوق لشؤون موظف تورنر، كيفني السيد
  أفريقيا ومشال األوسط الشرق قسم اإلنسان، حقوق لشؤون معاونة موظفة يون، شيين ةالسيد
      جنيف
  األوسط الشرق يف السالم لعملية اخلاص املتحدة األمم منسق مكتب
  غايالرد ماكسويل السيد
  األوسط الشرق يف السالم لعملية اخلاص املتحدة األمم منسقِ نائُب

  احملتلة الفلسطينية األرض يف اإلمنائية واألنشطة إلنسانيةا للشؤون املتحدة األمم ومنسُق
  سياسية شؤون موظف جبارة، أبو مسري السيد
      القدس
  )اليونيسيف( للطفولة املتحدة األمم منظمة
  األطفال حقوق يف مستشار نامين، إيريك السيد
  متدربة روزنربغ، كارن السيدة
      جنيف
  )األونكتاد( والتنمية للتجارة املتحدة األمم مؤمتر
   الفلسطيين الشعب إىل املساعدة تقدمي شؤون منسق اخلفيف، حممود السيد
  الفلسطيين الشعب إىل املساعدة تقدمي االقتصادية، للشؤون موظفة مجال، رندة السيدة
      جنيف
  )اليونسكو( والثقافة والعلم للتربية املتحدة األمم منظمة
  )جنيف يف اليونسكو اتصال مكتب( متدرب بدروين، فرنكو السيد
  )جنيف يف اليونسكو اتصال مكتب( متدربة زهاو، زهاو السيدة
       جنيف
  البشرية للمستوطنات املتحدة األمم برنامج
  االتصال مكتب مدير ديكون، جورج السيد
  جنيف
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  العاملي األغذية برنامج
  اتصال موظف ليكيم، إيف -  جان السيد
  متدربة مرتينيس، .إ إيريس السيدة
      جنيف

  املدين اجملتمع منظمات    
  والالجئني املواطنة حقوق ملصادر الفلسطيين املركز/بديل

  املركز ممثلة املعدي، رانية السيدة
      جنيف يف املتحدة األمم مكتب
  األطفال عن للدفاع الدولية احلركة
  الدعوة شؤون يف مساعدة توماسي، .د آنا السيدة
  متدربة توماسي، كريستينا السيدة
      جنيف
  املسنني ملساعدة الدولية الرابطة
  اإلنسانية السياسات لشؤون مستشار باريسييت، -  كالفي بيريو السيد
      لندن
  الدولية الوحدة اإلنسان، حلقوق الفلسطيين املركز
  اإلنسان حقوق لشؤون مستشار توندو، دافيد السيد
      غزة

  حدود بال فلسطينيون
  فيذيالتن املدير كلوب، أبو .ب سرحان السيد
  اإلعالم شؤون منسق هنية، .أ حممود السيد
       غزة

  األوسط الشرق يف والسالم الفلسطيين الشعب حلقوق الربتغالية احلركة
  الدولية العالقات أمني سركريا، كوتينهو سيالس السيد
      لشبونة
  ملبورن السواد، يلتحفن نساء

  املؤسسة العضوة نيسن، ألكساندرة السيدة
      ملبورن
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  واحلرية للسالم الدولية النسائية الرابطة
  جنيف يف املتحدة األمم مكتب لدى الرابطة ممثلة بلنتاين، إديث السيدة
  الدولية العمل منظمة ممثلة أهوجاباتيل، كريشنا السيدة
      جنيف
  العمال لنقابات العاملي االحتاد
        جنيف يف الدائمة املمثلة توري، ال دي أوفيدو أوزيريس السيدة

  اإلعالم وسائط    
  

  األهرام
  الدبلوماسي القسم رئيس السنوطي، طارق السيد
      القاهرة
  األخبار
  صحفي القنطار، بسام السيد
    بريوت
  الصباح
  التحرير ورئيس العام املدير عرفات، .ح .م سري السيد
      غزة
  Masrawy.com موقع
  املوقع حمرري كبري فارس، هيثم السيد
      القاهرة
  العرب صوت راديو إذاعة
  حسي حممد حممد أمل السيدة
  الشباب قسم مديرة
      القاهرة

  عامة شخصيات    
  مهام طارق السيد

   الفلسطينية التحرير منظمة قانوين، مستشار
  اهللا رام
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	موجز تنفيذي
	لقد ركز الاجتماع الدولي المعني بقضية فلسطين على محنة السجناء السياسيين الفلسطينيين المحتجزين في السجون ومرافق الاحتجاز الإسرائيلية في انتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة. ومن بين هؤلاء السجناء الذين تحتجزهم السلطات الإسرائيلية أعضاء من المجلس التشريعي الفلسطيني ونساء وأطفال ومعوقون. واستعرض الاجتماع الجوانب القانونية والإنسانية لاعتقال الفلسطينيين واحتجازهم، وبحث وضْعَهم في القانون الدولي، وسبل تعزيز دور المجتمع الدولي ككل في دعم الجهود الرامية إلى إيجاد حل لمحنتهم وإعادة إدماجهم في المجتمع الفلسطيني.
	وبحث الخبراء الاستراتيجيات التي يمكن للسلطة الفلسطينية أن تعتمدها بخصوص مشكلة السجناء الفلسطينيين، وأشاروا إلى إمكانية تعبئة السجناء الفلسطينيين في جميع المعتقلات الإسرائيلية كي يشنوا إضرابا جماعيا منسقا عن الطعام، بهدف إرغام إسرائيل على تغيير سلوكها ومعاملة السجناء الفلسطينيين معاملة أكثر إنسانية. وانتقد المشاركون كيف أن استخدام الاحتجاز الإداري أصبح هو القاعدة ولم يعد إجراء استثنائيا، ثم طالبوا بإحالة الأمر على محكمة العدل الدولية. وناقش الخبراء باستفاضة مسألة ما إذا كان ينبغي منح السجناء السياسيين الفلسطينيين وضع أسرى الحرب. ودعا المشاركون أيضا إلى قيام الأمم المتحدة بإنشاء لجنة تتولى التحقيق في أوضاع السجناء السياسيين الفلسطينيين. وطُلب إلى لجنة الصليب الأحمر الدولية أن تقوم بزيارات منتظمة إلى مراكز الاحتجاز الإسرائيلية لضمان تطبيق الحد الأدنى من المعايير. ودعا الخبراء والمشاركون المجتمع الدولي إلى إعادة النظر في اتفاقات التعاون التي تجمعه مع إسرائيل وتجميد تلك الاتفاقات إلى أن تفي إسرائيل بالتزاماتها الدولية.
	وأعرب المشاركون عن قلقهم إزاء تزايد استخدام إسرائيل للاحتجاز الإداري، مشيرين إلى أن المئات من الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال، محتجزون في السجون الإسرائيلية دون تهمة أو إدانة. وأضاف الخبراء أن الحكومة الإسرائيلية تنتهك التزاماتها الدولية بمبالغتها في ممارسة الاحتجاز الإداري، واحتفاظها بالمعتقلين الفلسطينيين في مرافق احتجاز خارج الأرض الفلسطينية المحتلة، ومعاملتها لهم معاملة قاسية ومهينة. ودعا المشاركون الأطراف السامية المتعاقدة باتفاقية جنيف الرابعة إلى عقد مؤتمر لوضع آليات تنفيذ وضمان امتثال جميع الدول الأطراف للقانون الدولي.
	ودعا المشاركون أيضا المجتمع الدولي إلى معالجة محنة السجناء الفلسطينيين. وطالبوا بأن تمتثل إسرائيل للقانون الدولي وتكف عن استخدام الاحتجاز الإداري وتوقف المعاملة القاسية للسجناء الفلسطينيين في مرافق الاحتجاز الإسرائيلية. وبين الخبراء أوجه التشابه مع حالة السجناء السياسيين في جنوب أفريقيا وناميبيا إبان نظام الفصل العنصري. وأشاروا إلى أن تضافر الجهود الدولية في مناهضة نظام الفصل العنصري ساهم بشكل حاسم في حل القضية. واتفقت آراء المشاركين على أن قضية السجناء الفلسطينيين يجب معالجتها في إطار تسوية شاملة هدفها النهائي هو تحقيق حل الدولتين.
	أولا - مقدمة
	1 - عُقد اجتماع الأمم المتحدة الدولي المعني بقضية فلسطين في جنيف يومي3 و 4 نيسان/أبريل 2012 تحت رعاية اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف (اللجنة) ووفقا لأحكام قراري الجمعية العامة 66/14 و 66/15 المؤرخين 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2010. وتناول الاجتماع موضوع ”قضية السجناء السياسيين الفلسطينيين في السجون ومرافق الاحتجاز الإسرائيلية: التداعيات القانونية والسياسية“.
	2 - ومثل اللجنةَ في الاجتماع وفد يضم السيد عبد السلام ديالو (السنغال)، رئيس اللجنة، وظاهر طنين (أفغانستان)، نائب رئيس اللجنة، وبيدرو نونيز موسكويرا (كوبا)، نائب رئيس اللجنة، وكريستوفر غريما (مالطة)، المقرر، ورياض منصور (فلسطين).
	3 - واشتمل الاجتماع على جلسة افتتاحية وثلاث جلسات عامة وجلسة ختامية. وتناولت الجلسات العامة المواضيع التالية: ”الحالة الراهنة للسجناء السياسيين الفلسطينيين في السجون ومرافق الاحتجاز الإسرائيلية - الجوانب القانونية والإنسانية“ و ”الوضع القانوني للسجناء السياسيين الفلسطينيين في القانون الدولي“ و ”مسألة السجناء السياسيين الفلسطينيين والعملية السياسية الإسرائيلية - الفلسطينية“.
	4 - وتناول الكلمة خلال الاجتماع 15 متكلما، منهم خبراء فلسطينيون وأوروبيون وأفارقة. وحضر الاجتماع ممثلو 66 حكومة وفلسطين و 6 منظمات غير حكومية ولجنة الصليب الأحمر الدولية و 8 من هيئات الأمم المتحدة و 15 منظمة من منظمات المجتمع المدني و 5 مؤسسات إعلامية وضيوف خاصون وأفراد من عامة الناس.
	5 - ونُشر موجز نتائج الاجتماع الذي أعده رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف (انظر المرفق الأول لهذا التقرير) بعد وقت قصير من نهاية الاجتماع، ويمكن الاطلاع عليه في موقع شعبة حقوق الفلسطينيين التابعة للأمانة العامة للأمم المتحدة: www.un.org/depts/dpa/qpal/calendar.htm.
	ثانيا - الجلسة الافتتاحية
	6 - أُلقي بيان باسم بان كي - مون، الأمين العام للأمم المتحدة، ألقاه ممثله في الاجتماع، السيد ماكسويل غايلارد، نائبُ منسقِ الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط ومنسقُ الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والأنشطة الإنمائية في الأرض الفلسطينية المحتلة. وجاء في كلمة الأمين العام أن عملية السلام في الشرق الأوسط تواجه مأزقا خطيرا. ووردت فيها الإشارة أيضا إلى عدد من المسائل الميدانية التي ينبغي توجيه الاهتمام العاجل إليها، بما في ذلك محنةُ السجناء الفلسطينيين المحبوسين في مرافق الاحتجاز الإسرائيلية الذين وصل عددهم إلى ما يقرب من 400 4 شخص، منهم 200 قاصر وأكثر من 300 سجين قيد الاحتجاز الإداري. وأعرب الأمين العام أيضا عن قلقه من اعتقال أعضاء منتخبين في المجلس التشريعي الفلسطيني.
	7 - وقال الأمين العام إن الاحتجاز الإداري لا ينبغي استخدامه إلا في ظروف استثنائية، وألا يدوم سوى لفترات قصيرة ودون المساس بالحقوق المكفولة للسجناء. وأهاب بإسرائيل أن تحترم التزاماتها الدولية، بما في ذلك التزاماتها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة. وقال إن الإفراج عن بعض السجناء الفلسطينيين وتسليمَهم إلى السلطة الفلسطينية سيكون خطوة هامة في سبيل بناء الثقة.
	8 - وفي الختام، كرر الأمين العام الإعراب عن تطلعه إلى قيام دولة فلسطينية تتوافر لها مقومات البقاء وتعيش جنباً إلى جنب في سلام مع إسرائيل آمنة. وبعد أن أشار الأمين العام إلى أن هذا الهدف طال انتظاره، أكد أن السبيل الوحيد إلى تحقيق هذا الهدف المحوري هو إجراء مفاوضات تفضي إلى تسويةٍ لجميع مسائل الوضع النهائي، ومنها المفاوضات بشأن الحدود والأمن واللاجئين والمياه والقدس. واعتبر الأمين العام أن تحقيق زخم سياسي في الشهور المقبلة أمرٌ لا غنى عنه، ويجب أن يحرز الجميع تقدما جدياً نحو إحلال السلام، وأن يخلقوا دينامية إيجابية في العلاقات الإسرائيلية - الفلسطينية، بما في ذلك ما يتعلق منها بقضية السجناء الفلسطينيين.
	9 - وألقى عبد السلام ديالو، رئيس اللجنة، بيانا افتتاحيا باسم اللجنة. وقال إن هذا الاجتماع هو الاجتماع الثاني الذي تنظمه اللجنة وتكرسه لقضية السجناء السياسيين الفلسطينيين في السجون ومرافق الاحتجاز الإسرائيلية. وأشار إلى أن قضية الأسرى الفلسطينيين عادت إلى واجهة المنابر الإعلامية بفضل شجاعة السجناء الفلسطينيين الذين استقطبت إضراباتهم عن الطعام اهتمام المجتمع الدولي. وذكر في هذا الصدد بحالة هناء الشلبي التي توصلت إلى حل يقضي بأن تنهي إضرابها عن الطعام مقابل نفيها إلى غزة.
	10 - وأوضح المتكلم أنه يجب تطبيق القانون الدولي بهدف وضع حد للعنف الذي تمارسه إسرائيل على المسجونين لديها، ولاعتقال القاصرين، واحتجاز الناس دون محاكمة. وأكد رئيس اللجنة أيضا أن قضية السجناء السياسيين الفلسطينيين أصبحت لها نفس الأهمية التي لأي مسألة من مسائل الوضع النهائي، وأن وضع نهاية لممارسة الاحتجاز الإداري والإفراج عن السجناء الفلسطينيين المحتجزين منذ وقت طويل والموقوفين قبل اتفاقات أوسلو سيكون بادرة طيبة من إسرائيل في سبيل تيسير استئناف مفاوضات الوضع النهائي. وفي الوقت نفسه، شدد السيد ديالو على أنه لا شيء يمكن أن يبرر الهجوم على المدنيين الإسرائيليين. 
	11 - وألقى عيسى قراقع، وزير شؤون الأسرى في السلطة الفلسطينية، بيانا باسم محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، وقال إن هدف السلطة أن تحقق السيادة للشعب الفلسطيني. ولبلوغ هذا الهدف لا بد من وضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني. واعتبر أن هذا لن يتأتى إلا إذا طبقت جميع الدول، بما فيها إسرائيل، أحكام القانون الدولي. 
	12 - وأشار المتكلم إلى أن السجناء الفلسطينيين نظموا في الأشهر الأخيرة عددا من الاحتجاجات السلمية بهدف توجيه الانتباه إلى محنتهم في السجون ومرافق الاحتجاز الإسرائيلية. وقال إن السجناء الفلسطينيين يتعرضون لضغط هائل. فالعديد من السجناء الذين بادروا بخوض إضرابات عن الطعام، ومنهم هناء الشلبي وآخرون، نُقلوا إلى المستشفيات الإسرائيلية بسبب تدهور حالتهم الصحية. 
	13 - وحث الرئيس عباس المجتمع الدولي على انتهاز الفرصة والعمل على كفالة احترام جميع الدول الأعضاء للقانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي بوجه عام. فتطبيق القانون الإنساني الدولي أمر ضروري لضمان وقف انتهاك كرامة الفلسطينيين، لا سيما أولئك الذين يقبعون في السجون الإسرائيلية. 
	14 - وأشار عيسى قراقع في عرضه الرئيسي إلى أن الاحتجاز الإداري والسجن دون محاكمة، ولفترات طويلة في حالات كثيرة، صار تصرفا مألوفا في السياسة الإسرائيلية، ولم يعد ممارسة يُلجأ إليها كتدبير أخير كما يرد ذلك بوضوح في اتفاقية جنيف الرابعة. وبعد أن أشار السيد قراقع إلى أن نحو 600 4 فلسطيني محتجزون حاليا في 17 سجنا ومعسكرا للجيش داخل إسرائيل، قال إن ثمة حاليا 330 شخصا رهن الاحتجاز الإداري (في مقابل 309 محتجزين إداريين في عام 2011). وصدر منذ عام 2000 نحو 000 21 أمر احتجاز إداري بحق المواطنين الفلسطينيين.
	15 - وشدد السيد قراقع على أن السلطات الإسرائيلية دأبت على حرمان السجناء الفلسطينيين من أبسط حقوق الإنسان. وقال إن إسرائيل تعذب السجناء وتمارس التحرش الجنسي على الأطفال وتضع الكثيرين في الحبس الانفرادي، وكثيرا ما تقوم بترحيلهم من مناطق إقامتهم بعد الإفراج عنهم. وكثيرا ما يقوم الجنود المسلحون ومعهم الكلاب باقتحام زنازين السجون، فيُصاب السجناء في كثير من الأحيان بجروح خطيرة. ويُرغم عدد كبير من السجناء على الخضوع لاختبار الحمض النووي (DNA) ضدا على إرادتهم. ويُحرم السجناء من تلقي الرعاية الطبية الكافية ومن زيارات الأهل ومواصلة تعليمهم أو الحصول على الكتب. وأهاب المتكلم بالأمم المتحدة إلى أن تعمل من موقعها الدولي على تأمين حماية ضحايا التعذيب، والسجناء القاصرين، والمسنين، والمنتخبين المحتجزين، والمعوقين والمرضى من المحتجزين. 
	16 - وعرض الوزير على المشاركين سبع إجراءات يتعين اتخاذها، هي: (أ) تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق تتولى التحقيق في أوضاع السجناء الفلسطينيين في مرافق الاحتجاز الإسرائيلية؛ (ب) اتخاذ الجمعية العامة قرارا تطلب فيه إلى محكمة العدل الدولية إصدار فتوى في المركز القانوني للمحتجزين الفلسطينيين والتزامات إسرائيل القانونية؛ (ج) توضيح مسؤولية المجتمع الدولي في التصدي لانتهاك إسرائيل لحقوق المحتجزين الفلسطينيين؛ (د) قيام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بإعادة النظر في الاتفاقيات الثقافية والتجارية المعقودة مع إسرائيل بسبب رفض إسرائيل الامتثال لقرارات الأمم المتحدة وقوانين حقوق الإنسان؛ (هـ) إطلاق حملة دولية قانونية وإنسانية على يد ائتلاف دولي لمؤسسات حقوق الإنسان لوقف ممارسات الاحتجاز الإداري؛ (و) توجيه طلب إلى وديع اتفاقيات جنيف للدعوة إلى عقد مؤتمر للدول الأطراف بهدف وضع آليات التنفيذ؛ (ز) توجيه طلب إلى لجنة الصليب الأحمر الدولية كي تكثف اتصالاتها مع السلطات الإسرائيلية لضمان حقوق المحتجزين الفلسطينيين.
	17 - ورحب الممثل الدائم لإندونيسيا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف بانعقاد المؤتمر الدولي المعني بقضية فلسطين، وأعرب عن قلق حكومته إزاء استمرار احتجاز الآلاف من الفلسطينيين في السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية في ظروف قاسية، ومنهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن أعضاء منتخبين في المجلس التشريعي الفلسطيني. وأعرب عن تأييد إندونيسيا المستمر لجهود اللجنة الرامية إلى تعزيز إعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير، ودعمها لعملية السلام في الشرق الأوسط من أجل تحقيق حل الدولتين والتسوية العادلة لجميع قضايا الوضع النهائي. 
	18 - وأهاب ممثل إندونيسيا بإسرائيل أن تتعاون تعاونا وثيقا كي تتمكن اللجنة من الاضطلاع بولايتها بفعالية. وقال إن إندونيسيا تدين بشدة الأعمال التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية ضد المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة وأسفرت عن سقوط عدد من الضحايا الفلسطينيين، وتدعو المجتمع الدولي إلى مواصلة حث إسرائيل على رفع الحصار المستمر على غزة. ودعا ممثل إندونيسيا أيضا إسرائيل إلى وقف انتهاكاتها المتواصلة لحقوق الإنسان وإجراءاتها العقابية الأخرى بحق الشعب الفلسطيني.
	19 - وتلا ممثل عن منظمة التعاون الإسلامي في جنيف بيانا باسم أكمل الدين إحسان أوغلو، الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي. وسلط المتكلم الضوء على ما يعانيه الشعب الفلسطيني من ظلم وقهر مستمرين نتيجة للاحتلال الإسرائيلي. فالاحتلال يحرم الفلسطينيين من حقوقهم وينتهك جميع القرارات والمعاهدات والاتفاقات الدولية ذات الصلة. وقال المتحدث إن منظمة التعاون الإسلامي يساورها القلق البالغ إزاء محنة السجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، المحرومين من حقوقهم الإنسانية الأساسية التي يكفلها القانون الإنساني الدولي، مثل حقهم في التعلم والعلاج الطبي والتواصل مع العالم الخارجي. 
	20 - وأعرب ممثل منظمة المؤتمر الإسلامي عن التزام منظمته بقضية السجناء الفلسطينيين ودعمها لقضيتهم. ودعا إلى تدويل قضية السجناء السياسيين الفلسطينيين وإدراجها في جدولي أعمال مجلس الأمن والجمعية العامة. ومن المهم أيضا عرض الأبعاد القانونية والسياسية والإنسانية لحالة السجناء الفلسطينيين على الهيئات الدولية المختصة، ولا سيما محكمة العدل الدولية ومجلس حقوق الإنسان وغيرهما من الهيئات.
	21 - وقال ممثل لبنان، متكلما كذلك باسم الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، إن الحالة في الأرض الفلسطينية المحتلة لا يمكن تحملها ولا يمكن أن تستمر. وقال إن الجمعية، إذ تدين بأشد العبارات الحالة في الأرض الفلسطينية المحتلة، تشدد على أهمية احترام الحقوق الأساسية للأفراد. وستسعى الجمعية إلى استثمار استنتاجات هذا الاجتماع بهدف تهيئة البيئة اللازمة لاتخاذ تدابير ملموسة على الصعيد البرلماني.
	22 - وناشد ممثل السنغال المجتمع الدولي التحرك الفوري لكفالة الإفراج عن السجناء الفلسطينيين وجمع شملهم بأسرهم وإعادة إدماجهم في المجتمع، بما ينسجم مع المواثيق والقوانين الدولية. وعلى الرغم من الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لتحقيق عودة الطرفين إلى طاولة المفاوضات، فإنه بات واضحا أن عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية توجد في مأزق وأن الحالة قابلة للانفجار. وفي هذا الصدد، فإن إيجاد تسوية مرضية ومنصفة وعادلة لحالة السجناء الفلسطينيين أمر أساسي بالنسبة لعملية السلام. 
	23 - وتكلم ممثل المغرب فرحب بانفتاح اللجنة على الحكومات المضيفة والأوساط الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية، ثم قال إنه لا تسوية لأزمة الشرق الأوسط دون إيجاد تسوية منصفة للشعب الفلسطيني. ومضى ممثل المغرب مؤكدا دعم بلده للشعب الفلسطيني وإدانته لممارسة إسرائيل سياسة ”الاستيلاء على الأرض“. ودعا المغرب الحكومة الإسرائيلية إلى احترام القانون الإنساني الدولي.
	24 - وقال ممثل تونس إن الشعب الفلسطيني يعاني منذ نحو ستة عقود، أي منذ بدأ كفاحه من أجل تقرير المصير. وأعرب المتكلم عن إدانة تونس لجميع ما تقوم به السلطة القائمة بالاحتلال من ممارسات تسبب معاناة الشعب الفلسطيني. وقال إن حالة السجناء الفلسطينيين مصدر قلق بالغ للحكومة التونسية. وذهب إلى أن إساءة معاملتهم تمثل انتهاكا سافرا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. 
	25 - وقال ممثل جامعة الدول العربية إن الشعب الفلسطيني يلقى معاملة قاسية من الحكومة الإسرائيلية التي تتجاهل التزاماتها الدولية. ودعت الجامعة العربية السلطات الإسرائيلية إلى الإفراج عن جميع الأطفال الفلسطينيين المحتجزين. وأشار المتكلم إلى أن الجامعة العربية تتابع عن كثب الحالة في الشرق الأوسط وتسعى إلى بناء جبهة موحدة ضد إسرائيل، ثم دعا لجنة الصليب الأحمر الدولية إلى القيام بزيارات إلى مراكز الاحتجاز الإسرائيلية.
	26 - وقال ممثل مصر إن إسرائيل ممعنة في إساءة معاملة السجناء الفلسطينيين القابعين في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية. والفئات المتضررة من ذلك بوجه خاص هم الشخصيات السياسية الفلسطينية والنساء والأطفال. وبعد أن أعرب ممثل مصر عن الأمل في وقف الغارات الجوية على قطاع غزة، أهاب بالمجتمع الدولي أن يدعم القضية الفلسطينية. 
	27 - وقال ممثل الاتحاد الروسي لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف إن مسألة السجناء السياسيين الفلسطينيين في السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية مصدر قلق بالغ. وأعرب المتكلم عن اعتقاد الحكومة الروسية بأن قيام إسرائيل بخطوات إيجابية، وخصوصا الإفراج عن أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، من شأنه أن يسهم في استئناف مفاوضات السلام الإسرائيلية الفلسطينية وتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة ككل.
	28 - ويرى الاتحاد الروسي أن الإفراج عن السجناء السياسيين الفلسطينيين تدبير رئيسي ضمن ”تدابير بناء الثقة بين تل أبيب ورام الله“. فاحتجاز السجناء يظل عقبة كأداء أمام السلام، شأنه في ذلك شأن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، علاوة على القيود المفروضة على تنقل الأشخاص والبضائع. 
	ثالثا - الجلسات العامة 
	ألف - الجلسة العامة الأولى
	الحالة الراهنة للسجناء السياسيين الفلسطينيين في السجون ومرافق الاحتجاز الإسرائيلية - الجوانب القانونية والإنسانية

	29 - تناول المتكلمون في الجلسة العامة الأولى المواضيع الفرعية التالية: (أ) ”حالة السجناء من الفئات الضعيفة، أي النساء والقاصرون والمرضى، وضرورة حمايتهم على وجه الاستعجال“؛ (ب) ”السجن غير القانوني للبرلمانيين - ضرورة التحرك الدولي“؛ (ج) ”إعادة إدماج السجناء الفلسطينيين الذين أُطلق سراحهم في عام 2011“. 
	30 - قال خالد قزمار، مستشار قانوني للمنظمة الدولية للدفاع عن الأطفال، وهي منظمة غير حكومية يوجد مقرها في القدس، إن السلطات الإسرائيلية تعامل الأطفال الذين تحتجزهم سنويا والبالغ عددهم نحو 700 طفل (تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 سنة) باعتبارهم مجرمين، الأمر الذي يشكل انتهاكا لمبادئ القانون الدولي، وخاصة قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم، وقواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين). وكثيرا ما يعمد الجيش الإسرائيلي إلى اعتقال الأطفال الفلسطينيين في منتصف الليل. وتلقى في بعض الأحيان القنابل الصوتية والحجارة داخل المنازل التي يوجد بها أطفال لإرعاب ساكنيها، وفي أحيان أخرى تُطلق الأعيرة النارية باتجاه المنازل. غير أن السيد قزمار يوضح أن مرحلة الاستجواب هي أخطر مرحلة يمر بها الأطفال وأصعبها؛ حيث تبقى آثارها مصاحبة لهم حتى بعد الإفراج عنهم. ويتعرض الأطفال الفلسطينيون المحتجزون في السجون الإسرائيلية للتعذيب وسوء المعاملة على نطاق واسع. 
	31 - وكثيرا ما يُحال الطفل خلال الأيام الثمانية الأولى من احتجازه إلى المحكمة العسكرية التي تقوم عادة بتمديد التوقيف قبل بدء إجراءات المحاكمة. وأشار السيد قزمار إلى أن المحاكمات العسكرية التي تُجرى لهؤلاء الأطفال تنعدم فيها شروط النزاهة والشفافية. ووفق إحصاءات وزارة شؤون الأسرى الفلسطينية، يقضي المئات من الأسرى بُعيد إطلاق سراحهم بسبب ما يتعرضون له من أمراض وتعذيب في الأسر. وترفض سلطات السجون الإسرائيلية تقديم تفاصيل عن ظروف احتجاز المرضى من الأسرى في سجونها. فنحو 000 1 سجين من ضمن الفلسطينيين المحتجزين حاليا في السجون الإسرائيلية يعانون من أمراض مختلفة، منهم 17 سجينا مصابا بمرض السرطان، و 15 سجينا مصابا بالفشل الكلوي، ونحو عشرة سجناء مصابين بأمراض السكري والقلب.
	32 - ويرى السيد قزمار أن معاناة المرأة الأسيرة تتعدى معاناة الرجل الأسير، نظرا لخصوصية احتياجات المرأة وللثقافة السائدة. فمعاناة الأسيرات لا تقف عند حد ما يعانيه الرجال من الأسرى، بل هناك معاناة إضافية، ولا سيما ألم فراق الأطفال و/أو الولادة في الأسر. وأبدى السيد قزمار توصيات طالب فيها بما يلي: (أ) عدم سجن المحتجزين الفلسطينيين خارج حدود الأرض الفلسطينية المحتلة؛ (ب) الكف عن اعتقال الأطفال الفلسطينيين ومحاكمتهم أمام المحاكم العسكرية؛ (ج) الكف عن الإهمال الطبي الممارس بحق السجناء الفلسطينيين؛ (د) الكف عن الممارسة الإسرائيلية المتمثلة في احتجاز النساء الفلسطينيات مع المجرمات الإسرائيليات؛ (هـ) الكف عن التحقيق مع أي طفل فلسطيني دون حضور محام من اختياره و/أو أحد أفراد الأسرة؛ (و) تنفيذ قرار دولي يتعلق بحقوق الأسرى؛ (ز) الكف عن معاملة السجناء الفلسطينيين بقسوة. 
	33 - وقال أحمد شريم، وهو عضو في المجلس التشريعي الفلسطيني في رام الله، إن السلطات الإسرائيلية تضطهد الشعب الفلسطيني بخرقها القانون الإنساني الدولي وتجاهلها لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، ولا سيما حقه في الحرية. وشدد المتكلم على أن اعتقال أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني واحتجازهم أمر مخالف لكل الاتفاقات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
	34 - من ناحية أخرى فإن إسرائيل لما تقوم باعتقال أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، فهي لا تخالف المعايير الدولية فحسب، بل تخالف أيضا الاتفاقات الموقعة مع الفلسطينيين على مر الأعوام، مثل إعلان المبادئ الموقع في واشنطن العاصمة في عام 1993. فقد نصت المادة الثالثة من الإعلان المذكور على أنه من أجل أن يتمكن الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة من حكم نفسه وفقا للمبادئ الديمقراطية، لا بد من إجراء انتخابات عامة مباشرة وحرة تحت المراقبة الدولية. وأشار السيد شريم إلى أن الانتخابات تشكل خطوة تمهيدية انتقالية مهمة نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومعترف بها. وهذا ما تؤكده المادة الثالثة من الاتفاق الإسرائيلي - الفلسطيني المؤقت بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة الموقع عليه في 28 أيلول/سبتمبر 1995.
	35 - وقال المتكلم إن المراوغات التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية لاعتقال أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني وظروف احتجازهم في مرافق الاحتجاز الإسرائيلية، ومدة الاحتجاز، إضافة إلى احتجاز هؤلاء المنتخبين خارج الأرض الفلسطينية المحتلة، كل ذلك يشكل انتهاكا للأعراف والمواثيق الدولية. كما أن تجاهل إسرائيل لصفة أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، الذين انتخبهم الشعب الفلسطيني ممثلين له، يشكل صفعة للديمقراطية ومساسا فاضحا بالحصانة التي يجب أن يتمتعوا بها. وما اتخاذ الحكومة الإسرائيلية هذه التدابير سوى لإضعاف السلطة الفلسطينية وعمل المجلس التشريعي الفلسطيني، ومن ثم تقويض النظام السياسي الفلسطيني برمته.
	36 - وقال السيد يان بُرغِن، نائب الأمين العام للجنة الحقوقيين الدولية، إن انتهاكات إسرائيل للقانون الإنساني الدولي غير مقبولة ويجب أن تتوقف على الفور. فتعذيب المحتجزين عمل محظور في مختلف الاتفاقيات الملزمة لإسرائيل، ومن ثم يتعين عليها الامتثال لها. ومن المهم ألا يعطي المجتمع الدولي إسرائيل ”الضوء الأخضر“، بل أن يسائلها عما ترتكبه من انتهاكات. وقد أعرب المجتمع الدولي فيما مضى، بما في ذلك اللجنة، عن رأيه في أساليب التعذيب، مثل حرمان المحتجزين من النوم، إذ أعلن أنها تخالف المعايير القانونية الدولية. فإذا كانت السلطات الإسرائيلية تمارس على المحتجزين أسلوب الحرمان من النوم وغيره من أشكال التعذيب، فإن ذلك مما لا شك فيه أمر مرفوض ويجب أن يتوقف. 
	37 - فحتى المحكمة العليا الإسرائيلية أعلنت في قرار تاريخي لها في عقد الثمانينات من القرن العشرين أن التعذيب ممارسة غير قانونية ومخالفة للدستور. واستدرك المتكلم قائلا إن السلطات الإسرائيلية، على الرغم من قرار المحكمة العليا في هذا الموضوع، يبدو أنها ماضية في تعذيب السجناء الفلسطينيين بلا هوادة. وإن استخدام السلطات الإسرائيلية الاحتجاز الإداري مدعاة للرفض الشديد، بالنظر إلى أن هذا الشكل من أشكال الاحتجاز القصد منه أن يُستخدم في ظروف استثنائية فقط، إلا أن استخدام السلطات الإسرائيلية الاحتجاز الإداري أصبح ممارسة شائعة.
	38 - وقال محمد البطة، المدير العام لبرنامج التأهيل في وزارة شؤون الأسرى برام الله، إن سياسة الاحتجاز التي تنتهجها إسرائيل، أي الاعتقال الفعلي للأطفال من منازلهم في ساعات متأخرة من الليل، ومعاملة السجناء طيلة مدة احتجازهم وحتى لحظة الإفراج عنهم، مصممة بعناية لكي تحول الأسرى إلى معاقين بالمعنيين الجسدي والنفسي. وكثيرا ما تتحول أساليب التحقيق التي تتبعها السلطات الإسرائيلية إلى تعذيب جسدي ونفسي. ذلك أن الأسرى يُحرمون من الطعام والنوم، وحتى من قضاء الحاجة. وعندما يُحرم الأسرى من النوم ويظلون باستمرار معصوبي الأعين مقيدين بالأصفاد، فهم يكونون في حالة من الاضطراب وفقدان الوعي، غير قادرين على تمييز الليل من النهار، وكثيرا ما يوقعون على اعترافات ملفقة. كل تلك الممارسات تعمل بشكل مدروس على إضعاف أجساد المعتقلين وتراجع صحتهم، الأمر الذي يجعلهم عرضة للإصابة بمختلف الأمراض. وفي ظل الإهمال الطبي المتعمد تستفحل الحالة الطبية للسجناء الفلسطينيين وتتطور لمستويات قد تؤدي إلى الوفاة أحيانا.
	39 - ونتيجة لما ذُكر أعلاه من معاملة داخل مرافق الاحتجاز الإسرائيلية، يعاني الأسرى المحررون من اضطرابات ما بعد الصدمة أو الاكتئاب أو هما معا. وهذا ما تؤكده دراسة أجراها الدكتور فضل أبو هين، أستاذ علم النفس المشارك في جامعة الأقصى بغزة، عام 2006. فقد أثبتت هذه الدراسة أن الكثير من ضحايا التعذيب يحتاجون إلى العلاج النفسي بعد خروجهم من مرافق الاحتجاز. وفي ضوء هذا الواقع، تعمل وزارة شؤون الأسرى، من خلال برنامج للتأهيل، على إعادة تأهيل المحررين بهدف إعادة إدماجهم في المجتمع الفلسطيني.
	40 - ويقوم البرنامج على منهاج مترابط ومتكامل يوفر المهارات والخبرات اللازمة للمحررين، والتي تمكنهم من الاضطلاع بدورهم كعناصر فاعلة ومنتجة في المجتمع الفلسطيني. ويتضمن البرنامج آليات معدة خصيصا لتلاءم كل فرد، وتراعي الفاعلية والكفاءة. وقد استفاد نحو 621 20 من السجناء السابقين الذين أُفرج عنهم في الفترة من عام 1995، تاريخ إنشاء البرنامج، وحتى نهاية عام 2011. ومن ضمن هؤلاء السجناء، تابع نحو 950 5 تعليما جامعيا.
	41 - وقالت السيدة لمى عودة شريف، مشرفة الشؤون النفسية - الاجتماعية لدى برنامج التأهيل بجمعية الشبان المسيحية في القدس الشرقية، إن الشعب الفلسطيني يعاني تحت الاحتلال الإسرائيلي منذ عشرات السنين، حيث يتعرض إلى صنوف الاضطهاد و العنف. وبينما يواجه المواطن الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة تجارب صادمة، منها تجربة الاعتقال والاحتجاز، يواجه الطفل الفلسطيني، بوجه خاص، نصيبا وافرا من التبعات الناجمة عن هذه التجارب. فالأطفال الذين تزيد نسبتهم على 41 في المائة من الشعب الفلسطيني هم أول المستهدفين بالعنف والاضطهاد الإسرائيليين. ويتعرض الأطفال بمتوسط 700 طفل في العام للاعتقال والتعذيب والمعاملة القاسية في السجون الإسرائيلية.
	42 - والأطفال هم الأكثر عرضة من بين الفلسطينيين للاعتقال خلال الليل أو في الساعات الأولى من الصباح بعد اقتحام منازلهم. ويستجوب الأطفال في كثير من الأحيان بدون حضور محام للدفاع عنهم و/أو أهاليهم. ومعظم من يعتقل من الأطفال توجه لهم تهمة إلقاء الحجارة، وكثيرا ما تكون الأدلة المصاحبة للاتهام غير واضحة أو غير موجودة أصلاً. واعتبرت السيدة عودة شريف أن معاملة إسرائيل للقاصرين الفلسطينيين تشكل انتهاكا صارخا لاتفاقية حقوق الطفل واتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وفي تلك المعاملة انتهاك أيضا لقانون الشباب الإسرائيلي نفسه. وبغض النظر عن طول مدة الاحتجاز، فهو يشكل دائما تجربة صادمة للأطفال.
	43 - وللتخفيف من آثار الاحتجاز على السجناء الفلسطينيين المفرج عنهم، قامت جمعية الشبان المسيحية في القدس - برنامج التأهيل، بالتعاون مع مؤسسة إنقاذ الطفل، بإنشاء برنامج يهدف إلى تأهيل الأطفال المحررين من المعتقلات. ويقدم هذا البرنامج الشامل خدمات الإرشاد النفسي الاجتماعي للأطفال وعائلاتهم على حد سواء. ويغطي البرنامج جميع مناطق الضفة الغربية، الأمر الذي يمكن البرنامج من الوصول إلى الأطفال المحررين في كافة القرى ومخيمات اللاجئين والمدن في الأرض الفلسطينية المحتلة. وفي الختام، قالت السيدة عودة شريف إن البرنامج يواجه تحديات عديدة منها ما يلي: (أ) إعادة اعتقال الأطفال مرة أخرى، مما يُصَعب القيام بعملية علاجية إرشادية فعالة؛ (ب) عدم التزام الأسرى من الأطفال الأكبر سناً بسبب اضطرارهم للبحث عن عمل لإعالة أسرهم؛ (ج) نقص الإحصائيات الدقيقة لأعداد الأطفال المحررين من المعتقلات في الضفة الغربية.
	44 - وخلال مناقشة مطبوعة بالحيوية تلت العروض المقدمة، رأى أحد المشاركين أن الاستخدام المفرط للاحتجاز الإداري، إضافة إلى قيام إسرائيل بالنقل القسري للأشخاص الذين تعتقلهم، إنما هي أعمال تشكل جرائم حرب محتملة بموجب نظام روما الأساسي. وأضاف أن الملاحقة القضائية هي أفضل رادع من وقوع انتهاكات في المستقبل. وأهاب هذا المشارك بالدول أن تسن تشريعات داخلية تضمن للضحايا الفلسطينيين إمكانية رفع دعاوى في المحاكم المحلية. وقال إن إجراء من هذا القبيل له أهمية خاصة ما دام أن المحكمة الجنائية الدولية ليس لديها ولاية على الأرض الفلسطينية المحتلة. 
	45 - وتساءل مشارك آخر كم من الوقت يلزم المعتقلين المفرج عنهم ليتجاوزوا ما وقع لهم. وأشار كذلك إلى أنه من المهم توجيه انتباه الاتحاد الأوروبي لحالة السجناء الفلسطينيين. وأشار أحد المشاركين إلى أن تجربة السجن مؤلمة جدا. فمثل هذه التجارب تظل راسخة في العقل الباطني، وتطفو على السطح في شكل ذكريات من الماضي. وتساءل مشارك آخر عما إذا كانت روايات المحتجزين تُسجل بانتظام. فحفظ هذه السجلات مهم لأغراض المساءلة وإنشاء لجان لتقصي الحقائق والمصالحة في المستقبل، وبكل بساطة، للتشهير بالجناة وفضحهم عند زيارتهم بلدانا أخرى. 
	46 - وقال يان بُرغِن، في معرض رده، إنه غير خاف من يكون القادة الإسرائيليون ومن يكون المسؤولون عن الجرائم التي تُرتكب في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة. ومع ذلك، تظل المشكلة في أن العديد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لا تعتقل السياسيين الإسرائيليين حين زيارتهم لها لتقديمهم للمساءلة. وأعرب السيد بُرغِن عن أسفه من أن الأحداث الجارية في بلدان أخرى قد حولت الانتباه بعيدا عن الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة.
	47 - وأعربت لمى عودة شريف عن أملها في أن تحل قريبا نهاية الاحتلال، وأن يساعد المؤتمر في تسهيل الوصول إلى الأطفال الفلسطينيين المحتجزين، إما مباشرة بعد الإفراج عنهم أو وهم لا يزالون رهن الاحتجاز. وأشارت إلى أن كافة المعلومات المتعلقة بالأطفال المحتجزين تجمعها السلطة الفلسطينية والمنظمات الفلسطينية غير الحكومية وفقا للمعايير الدولية. وقالت إن هذه المعلومات في غاية الأهمية بالنسبة للذاكرة المؤسسية للشعب الفلسطيني والمحاكمات التي ستُجرى في المستقبل لمجرمي الحرب. 
	48 - وقال خالد قزمار إن الآلاف من الأسر لديها أطفال وراء القضبان في مرافق الاحتجاز الإسرائيلية، وهم أطفال ”لا ذنب لهم سوى أنهم ولدوا في ظل الاحتلال“. وتمنى السيد قزمار أن يُساءل القادة الإسرائيليون عن جرائمهم ويُمنعوا من زيارة البلدان الأخرى. وقال أحمد شريم إنه من الضروري تشكيل لجنة لتقصي الحقائق للكشف عن مدى الإساءة والانتهاكات التي تُمارس داخل السجون الإسرائيلية. وفيما يتعلق بمسألة تأهيل السجناء بعد الإفراج عنهم، قال عيسى قراقع إن هناك خطرا حقيقيا بالفعل في ”أن تصبح الأمور غير الطبيعية تبدو وكأنها طبيعية“. وقال إنه إذا كان من المهم محاكمة المسؤولين من داخل النظام الإسرائيلي عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب الفلسطيني، فإن الفلسطينيين يصعب عليهم أحيانا تحديد هوية من قاموا باستجوابهم.
	باء - الجلسة العامة الثانية
	الوضع القانوني للسجناء السياسيين الفلسطينيين في القانون الدولي

	49 - تناول المتكلمون في الجلسة العامة الثانية المواضيع الفرعية التالية: ”وضع ’أسرى الحرب‘ في القانون الدولي وتطبيقه على السجناء السياسيين الفلسطينيين“؛ و ”مسألة السجناء السياسيين في محكمة العدل الدولية - السوابق القضائية والخيارات المتاحة في حالة السجناء الفلسطينيين“؛ و ”إجراءات الأمم المتحدة وآلياتها لمعالجة مسألة السجناء السياسيين: الجمعية العامة، ومجلس حقوق الإنسان، وهيئات المعاهدات“؛ و ”الآليات القانونية المتاحة لكفالة الامتثال للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان“.
	50 - وقال جون دوغارد، أستاذ القانون الدولي في جامعة ليدن بهولندا، ومقرر خاص سابق معني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، إن إسرائيل لا تعترف بمن يشاركون في أعمال المقاومة كمقاتلين أو سجناء ”سياسيين“، لأن هذا الاعتراف سيضفي المشروعية على القضية التي تحركهم. وبدلا من ذلك تعتبر السلطات الإسرائيلية هؤلاء المناضلين مجرمين عاديين أو سجناء لأسباب أمنية أو على الأغلب ”إرهابيين“. وقد سعت جنوب أفريقيا بدورها إلى تشويه سمعة سجنائها السياسيين على هذا النحو. فقد عاقب نظام الفصل العنصري نيلسون مانديلا ورفاقه من السجناء السياسيين باعتبارهم مجرمين وإرهابيين.
	51 - ولنفس الأسباب، ليست إسرائيل مستعدة للسماح بوصف هؤلاء السجناء بأنهم ”أسرى حرب“. فمنحهم وضع أسرى الحرب يشكل اعترافا من جانب الحكومة الإسرائيلية بوجود نزاع بين إسرائيل وشعب يمارس حقه في تقرير المصير. 
	52 - ورفضت المحاكم الإسرائيلية أيضا القول بأن المقاومين الفلسطينيين لهم الحق في الحصول على وضع أسرى الحرب. وإذا مُنح المقاتلون الفلسطينيون صفة أسرى حرب فإن ذلك يعطيهم الحق في أن يُفرج عنهم فور نهاية النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين، وهو ما قد يستغرق سنوات طويلة بطبيعة الحال. ومن ثم فإن الانعكاسات العملية لوضع أسرى الحرب لا أهمية لها. والمهم هو الانعكاسات الرمزية أو التداعيات السياسية لهذا الوضع. فأسرى الحرب لا يعاملون كمجرمين وإنما كخصوم في نزاع عسكري جديرين بالاحترام، وكمناضلين في سبيل الحرية في حرب لتقرير المصير يقر القانون الدولي حقوقهم ويحددها.
	53 - ويشير السيد دوغارد إلى أن أولئك الذين يرفضون القبول بمقارنة إسرائيل بنظام الفصل العنصري يعلنون باعتزاز أن إسرائيل ألغت في الواقع عقوبة الإعدام، ومن ثم فهي لا تعدم معارضيها كما كانت تفعل جنوب أفريقيا. وصحيح أن جنوب أفريقيا إبان الفصل العنصري كانت تعدم السجناء السياسيين بعد إجراء محاكمات أمام محاكم مدنية غير عسكرية تطبق إجراءات سليمة، لكن دولة إسرائيل تمارس أعمال القتل بحق معارضيها دون محاكمة. فقد قُتل من الفلسطينيين في الاغتيالات الموجهة عدد يفوق عدد من أعدموا في إجراءات قضائية في جنوب أفريقيا. فلا يصح القول إن إسرائيل ألغت عقوبة الإعدام، بل إنها دولة تمارس عقوبة الإعدام بشكل تعسفي وحسب هواها ودون أي محاكمة. ومهما كانت ظروف السجناء الفلسطينيين قاسية ولا إنسانية، ومهما كانت المحاكمات التي زجت بهم في السجون جائرة، ومهما كانت توصيفاتهم بأنهم ”مجرمون“ و ”إرهابيون“ حاطة من قدرهم، ”ينبغي ألا ننسى أن السجناء الفلسطينيين محظوظون [لمجرد بقائهم على قيد الحياة]“.
	54 - وقال ياسر عموري، أستاذ القانون الدولي في جامعة بير زيت، إن الحقوق التي تكفلها اتفاقية جنيف الرابعة لا يجوز أن يتنازل عنها الأسرى. ولذلك فإسرائيل ترتكب جرائم حرب يعاقب عليها بموجب قواعد القوانين والمواثيق الدولية، بما في ذلك نظام روما الأساسي، كلما أساءت للسجناء الفلسطينيين أو عرضت حياتهم للخطر أو انتهكت آدميتهم. فالحقوق المكفولة لأسرى الحرب بموجب القوانين والمواثيق الدولية أساسها آدميتهم وإنسانيتهم التي لا يفقدونها مهما تكن الظروف. 
	55 - والهدف الوحيد من احتجاز المقاتلين المعارضين هو إضعاف قوات العدو، أي منع أسرى الحرب من الاستمرار في المشاركة في المعارك. ولذلك يُفرج عن الأسرى فور انتهاء الأعمال العدائية. فلأسرى الحرب حق غير قابل للتصرف في المعاملة التي تحفظ كرامتهم طيلة مدة احتجازهم والعودة إلى بلدانهم الأصلية فور الإفراج عنهم. وبناء على ما تقدم، من الضروري التحرك الفوري لإطلاع المجتمع الدولي على الأخطار الناجمة على الممارسات الإسرائيلية والعمل على إرغام إسرائيل على احترام وتنفيذ أحكام القانون الدولي ذات الصلة بالموضوع. وأهاب السيد عموري بالأطراف السامية المتعاقدة باتفاقية جنيف الرابعة أن تتحمل مسؤولياتها القانونية وفقاً لأحكام المواد 1 و 146 و 147 من الاتفاقية التي تلزم كل طرف متعاقد بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للمعاهدة وتقديمهم إلى المحاكمة أياً كانت جنسيتهم.
	56 - وقال ناصر الريس، مستشار قانوني لدى مؤسسة الحق - القانون في خدمة الإنسان، التي تتخذ من رام الله مقرا لها، إن موقف إسرائيل من تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة في الأرض الفلسطينية المحتلة ظل ثابتا منذ عام 1967. وإن إسرائيل ترى أن أحكام اتفاقية جنيف الرابعة لا تتمتع بالسمو أو الأفضلية على القانون الإسرائيلي و/أو التعليمات العسكرية. وتتحايل إسرائيل على المجتمع الدولي وتوهمه بأنها تطبق المعايير والمبادئ الإنسانية المنصوص عليها في الاتفاقية. ومع ذلك فإسرائيل لديها قناعة راسخة بعدم انطباق وسريان هذه الاتفاقية على الأرض الفلسطينية المحتلة. ولاشك بأن موقف إسرائيل من تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة في الأرض الفلسطينية المحتلة موقف لا يمكن الاعتداد به، بل لا قيمة قانونية له. فإسرائيل دولة طرف في اتفاقيات جنيف الأربع، حيث انضمت إليها في 6 تموز/يوليه 1951. ولذلك فهي ملزمة باحترام مبادئ تلك الاتفاقيات وقواعدها والامتثال لها. 
	57 - وتستمد المقاومة الفلسطينية مشروعيتها القانونية من حق الشعوب في تقرير مصيرها. والمقاومة من الأساليب التي يلجأ إليها الشعب الفلسطيني في مناهضة الاحتلال الإسرائيلي باعتباره الطرف الذي يحول بينه وبين الممارسة الحرة والفعلية لحقه المشروع في تقرير مصيره. وتستمد المقاومة مشروعيتها أيضا من حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن النفس ضد العدوان الإسرائيلي. وتجد هذه المشروعية أساسها في مبادئ القانون الدولي، فضلا عن العديد من المقررات الدولية. وعلى هذا الأساس فإن أعضاء المقاومة الفلسطينية محاربون قانونيون ويحق لهم أن يُعاملوا وفقا للمعايير الدولية في أثناء وجودهم في الأسر.
	58 - ولاحظ السيد الريس أن قضية السجناء السياسيين الفلسطينيين لم تُعرض حتى الآن على محكمة العدل الدولية. ففلسطين لا تستطيع رفع أي قضية أمام المحكمة لأنها غير معترف بها كدولة. ولهذا يبقى الخيار الوحيد لمعرفة ما تقوله المحكمة في قضية السجناء الفلسطينيين أن تطلب منها الجمعية العامة إصدار فتوى في الأمر. وحتى وإن لم تصدر فتوى في هذا الباب، فثمة مبادئ هامة يمكن استخلاصها من الاتفاقيات الدولية والأحكام الدولية الصادرة عن المحكمة، ومنها ما يلي: (أ) ضرورة احترام الدول لالتزاماتها التعاهدية وتطبيقها بحسن نية؛ (ب) ضرورة احترام الدول للكرامة الإنسانية للمقاتلين؛ (ج) حظر التعذيب والعقوبات القاسية؛ (د) كفالة المحاكمة الحرة والعادلة تحت جميع الظروف؛ (هـ) احترام حقوق السجناء؛ (و) تأكيد قانونية الدفاع عن النفس.
	59 - وأكد شوقي العيسى، مدير مركز إنسان للديمقراطية وحقوق الإنسان في بيت لحم، أن الشعب الفلسطيني ظل يعاني من الظلم منذ إنشاء دولة إسرائيل في عام 1948. فبينما يتمتع اليهود بدولة مستقلة معترف بها، لا يزال الفلسطينيون يكافحون في سبيل تحقيق طموحاتهم المشروعة، أي إقامة دولة فلسطينية مستقلة. ومنذ تأسيس إسرائيل أصدرت الجمعية العامة ومجلس الأمن العديد من القرارات بشن الحالة في الشرق الأوسط، لكن إسرائيل اختارت أن تطبق القرارات بطريقة انتقائية، واضعة بذلك نفسها فوق القانون الدولي.
	60 - وتمارس إسرائيل التعذيب على السجناء الفلسطينيين وتحرمهم من أبسط حقوق الإنسان، مثل الحق في تلقي الزيارات. ويفارق الفلسطينيون الحياة بالمئات وهم رهن الاحتجاز لدى إسرائيل و/أو بعد فترة وجيزة من الإفراج عنهم. وقال السيد العيسى إن السلطات الإسرائيلية كثيرا ما ترفض تسليم جثامين السجناء المتوفين لأسرهم لأن تلك الجثامين تحمل آثار التعذيب و/أو التجارب التي أُجريت على هؤلاء المحتجزين. وأهاب بمجلس الأمن والجمعية العامة أن يتحركا بسرعة ليضعا حدا للتعذيب الذي تمارسه إسرائيل. وقال إن هيئات أخرى من هيئات الأمم المتحدة، مثل منظمة الصحة العالمية، تتحمل مسؤولية وضع حد لانتهاكات إسرائيل المستمرة بلا هوادة ضد الشعب الفلسطيني. وفي هذا السياق، رحب السيد العيسى بالقرار الذي اتخذه مجلس حقوق الإنسان في الآونة الأخيرة لإيفاد بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق إلى المنطقة للتحقيق في الآثار المترتبة على المستوطنات الإسرائيلية على حقوق الشعب الفلسطيني المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
	61 - وشدد السيد جواد عماوي، المدير العام للوحدة القانونية في وزارة شؤون الأسرى بالسلطة الفلسطينية، رام الله، على أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي يوميا. فإخضاع المحتجزين لفحوصات الحمض النووي (DNA) بالقوة، أو الهجوم بالكلاب البوليسية على زنزانات السجون، أعمال تشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وينبغي للمجتمع الدولي ألا يسمح لإسرائيل بانتهاك القانون الدولي. وذكر المتكلم المشاركين بالاجتماع الذي طلبت فيه السلطة الفلسطينية أن تصبح عضوا في الأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر 2011. وأهاب بالجمعية العامة ومجلس الأمن أن ينظرا في الطلب المقدم من السلطة الفلسطينية ويقبلا عضوية فلسطين. فالعضوية في الأمم المتحدة ستمكن دولة فلسطين من الاستفادة من الآليات المتاحة للدول فقط. 
	62 - وأكد السيد عماوي ضرورة توثيق جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل حتى يظل المجتمع الدولي متابعا للوضع. وتتعدد أوجه الانتهاكات الإسرائيلية، ومنها استخدام الاحتجاز الإداري. وتسعى السلطة الفلسطينية إلى التصدي لانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي من خلال الاحتجاج باتفاقيات جنيف الأربع، والاتفاقيات الدولية العديدة الأخرى التي تحظر التعذيب، والاتفاقيات التي تحمي حقوق الطفل، وخاصة حقوقهم في ظل النزاع. 
	63 - وانتقد السيد عماوي السلطات الإسرائيلية، بما في ذلك المحكمة العليا، لتواطئها في انتهاك القانون الدولي بالتزامها الصمت إزاء التعديات الإسرائيلية الصارخة. فعلى سبيل المثال، قالت المحكمة العليا الإسرائيلية في عام 1986 بعدم قانونية التعذيب، ومع ذلك واصلت السلطات الإسرائيلية تعذيب السجناء الفلسطينيين بلا هوادة، حيث تلقي القبض بصورة غير قانونية على السجناء في الأرض الفلسطينية المحتلة ثم تنقلهم إلى مرافق الاحتجاز داخل إسرائيل، وهو ما يشكل بدوره انتهاكا للقانون الدولي. وقال إن قضية السجناء الفلسطينيين والمعاملة التي يلقونها من السلطات الإسرائيلية تثير قلقا بالغا لدى الشعب الفلسطيني. ويتوجه اهتمام السلطة الفلسطينية الآن إلى محكمة العدل الدولية كي تبت في وضع السجناء الفلسطينيين. فقد طلبت السلطة الفلسطينية من المحكمة الجنائية الدولية أن تقول كلمتها في هذه القضية. غير أن المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية، للأسف، قال في اليوم السابق بعدم الاختصاص، مشيرا إلى أن الدول وحدها يحق لها أن تحيل قضايا إلى محكمة لاهاي.
	64 - وقدم السيد عماوي التوصيات الأربع التالية: أولا، من الضروري أن تجري الجمعية العامة مناقشة بشأن مسألة الاحتلال الإسرائيلي وتقول كلمتها بشأن مسؤولية المجتمع الدولي إزاء الفلسطينيين. ثانيا، دعا المتكلم الحكومة السويسرية، بصفتها وديع اتفاقيات جنيف الأربع، إلى الدعوة لمؤتمر للأطراف السامية المتعاقدة بهدف إنشاء آليات تنفيذ فعالة تتعلق بالدول التي تنتهك أحكام الاتفاقيات. ثالثا، دعا إلى إقامة محكمة دولية للتحقيق في جرائم السلطات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة. وفي الأخير، دعا السيد عماوي السلطة الفلسطينية إلى تكثيف استخدام الآليات الدولية، مثل المحاكم الخاصة بمختلف أنواعها، بهدف التحقيق في القضايا المتعلقة بالاحتلال الإسرائيلي وإجراء المحاكمات ذات الصلة.
	65 - وقال السيد دوغارد، في المناقشة التي تلت ذلك، إنه لن تتحقق أي منفعة مادية فورية إذا مُنح السجناء الفلسطينيون وضع أسرى الحرب، لأن إسرائيل يكون من حقها ساعتها أن تحتفظ بهم في الأسر إلى أن تنتهي الأعمال العدائية. ونتيجة لذلك، فإن ما يتحقق للسجناء الفلسطينيين من نفع من وراء منحهم وضع أسرى الحرب لا يعدو أن يكون رمزيا، إذ سيؤدي ذلك إلى الاعتراف للسجناء الفلسطينيين بأنهم أعضاء في حركة تقاتل في سبيل تقرير المصير. وقال المتكلم إن الصعوبة الرئيسية مع اتفاقية جنيف الرابعة هي أن الاتفاقية لا تنطبق إلا على المقاتلين من الدول الأطراف. وأعرب شوقي العيسى عن مشاطرته الرأي القائل بأن منح وضع أسرى الحرب للسجناء الفلسطينيين لن يؤدي إلى نتائج إيجابية فقط، لأن ذلك يسمح لإسرائيل أيضا باحتجاز السجناء الفلسطينيين حتى نهاية الأعمال العدائية. ومع ذلك، فإن منح صفة أسير الحرب أمر ذو أثر كبير بالنسبة للأعداد الكبيرة من السجناء الفلسطينيين الذين يقضون عقوبات بالسجن مدى الحياة في السجون الإسرائيلية. وأشار أحد المشاركين إلى أنه من الضروري أن يزيد المجتمع الدولي من الموارد المخصصة لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لتمكينها من إيلاء المزيد من الاهتمام لقضية فلسطين. 
	66 - وقال ناصر الريس إن الاجتماع فرصة ممتازة لفهم السبب الذي يجعل الشعب الفلسطيني يولي أهمية لإحالة قضايا معينة، مثل حالة السجناء الفلسطينيين، مقاتلين ومدنيين، إلى محكمة العدل الدولية. والاجتماع مهم أيضا لتحديد الآليات الدولية التي يمكن استخدامها لمحاسبة إسرائيل على جرائمها الدولية. وقال شوقي العيسى إن الفلسطينيين لا يرغبون في تطبيق انتقائي للقانون الدولي و/أو الاكتفاء باعتماد الأحكام التي تؤيد الشعب الفلسطيني. بل يريد الفلسطينيون، على العكس من ذلك، أن يطبق القانون الدولي في مجمله، بغض النظر عن عواقب تطبيقه. وأكد جون دوغارد أهمية إطلاع لجنة الصليب الأحمر الدولية على الظروف السائدة في السجون الإسرائيلية، وذلك لإعطاء اللجنة الدولية الفرصة لمعالجة الوضع. 
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	67 - تناول المتكلمون في الجلسة العامة الثالثة المواضيع الفرعية التالية: ”قضية السجناء السياسيين الفلسطينيين بوصفها مسألة من مسائل الوضع الدائم“؛ ”السجناء السياسيون في عمليات السلام واتفاقات السلام: ناميبيا وجنوب أفريقيا نموذجاً“؛ ”دور المجتمع المدني في التوعية بالمسألة وتعزيز الإجراءات الرامية إلى إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين الفلسطينيين“.
	68 - وقال قدورة فارس، رئيس جمعية نادي الأسير الفلسطيني، رام الله، إن إسرائيل اعتقلت منذ عام 1967 ما يقارب 000 800 مواطن فلسطيني. ولم يكن للمعتقلين من ذنب سوى أنهم مارسوا ما يكفله لهم القانون والمواثيق الدولية من حق في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي. واقترفت إسرائيل طيلة هذه السنوات العديد من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني والسجناء الفلسطينيين، إذ مارست عليهم العقاب الجماعي والقتل وقامت باحتجاز الأطفال ومارست الاحتجاز الإداري والتعذيب. وتقوم السلطات الإسرائيلية في مراكز الاحتجاز التابعة لها، وهي غالبا ما تكون أماكن لا تليق ببني البشر، بحرمان السجناء الفلسطينيين من التعليم والطعام الملائم والرعاية الطبية اللازمة. 
	69 - ويرى السيد فارس أن قضية السجناء تستحق اهتماما كبيرا وينبغي أن يعنى بها المجتمع الدولي. ويجب أن تكون الخطوة الأولى هي مناقشة مسألة الإفراج عن السجناء الفلسطينيين، أي قبل التوقيع مع إسرائيل على أي تسوية تتعلق بالسلام الشامل. ومن شأن إعطاء الأولوية لهذه القضية أم تمنح أي اتفاق نهائي مل ينبغي له من زخم وتأييد شعبي ومصداقية. ويرى السيد فارس أن قضية السجناء الفلسطينيين يمكن حلها عبر المراحل الثلاث التالية: (أ) من أجل خلق مناخٍ سياسيٍ إيجابيٍ ينم عن عزم صادق على استئناف العملية السياسية، يجب أن تقوم السلطات الإسرائيلية بإطلاق سراح الأسرى الذين يعانون من حالات مرضية صعبة جداً، وعددهم حوالي 30 أسيراً يعانون من أمراض مزمنة أو إعاقات تستدعي نقلهم فوراً إلى المستشفيات؛ والأسرى المعتقلين قبل اتفاقيات أوسلو، وعددهم 124 أسيراً أمضوا في السجون ما بين 18 و 30 عاماً؛ وكافة الأسيرات، وعددهن 6 أسيرات؛ والأطفال المعتقلين، وعددهم حوالي 220 أسيراً؛ والمعتقلين في إطار الاحتجاز الإداري، وعددهم 320 أسيراً، وهم معتقلون دون أن توجه لهم تهمة؛ والقادة السياسيين المحكومين بفترات سجن طويلة، أمثال مروان البرغوثي؛ (ب) وعند التوقيع على اتفاق إطاري، ينبغي إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى، بحيث تشمل كل الأسرى المحكومين بأقل من المؤبد، وهؤلاء لم يتسببوا بقتل أي إنسانٍ وعددهم يبلغ 340 3 أسيراً؛ (ج) وحين التوقيع على الاتفاق النهائي يُطلق سراح المجموعة الأخيرة من الأسرى، وهم المحكومون بالأحكام العالية جداً وعددهم 430 أسيراً.
	70 - وقال السيد فارس إن على إسرائيل أن تُوقف كافة الإجراءات القمعية بحق الأسرى. ويجب الاتفاق على شروط أسر مُنسجمة مع المعايير الإنسانية والقانون الدولي من خلال لجنة تتكون من ممثلين عن فلسطين وإسرائيل والمجموعة الرباعية. وتكون إسرائيل مُلزمة بتنفيذ كل ما تُقرره هذه اللجنة. وبهذا يُمكن ضمان دعم ومساندة قطاع كبير وهام من أبناء الشعب الفلسطيني وعائلاتهم والأسرى المحررين للعملية السياسية، الأمر الذي سيزيد من مصداقية العملية.
	71 - وقال محمود حسن، مدير وحدة الشؤون القانونية في مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، القدس، إنه لا بد من إجبار إسرائيل على الامتثال للقانون الإنساني الدولي كما يتجسد في اتفاقيات جنيف. وأعرب عن أسفه من أن اتفاقات أوسلو لم تنص على إطلاق سراح السجناء السياسيين الفلسطينيين. والواقع أن مسألة السجناء السياسيين لم يرد لها ذكر في هذه الاتفاقات. وجاءت اتفاقات شرم الشيخ، من ناحية أخرى، لتصحح إلى حد ما هذا الوضع الشاذ. وفي عام 2011، أفرجت حماس عن الجندي الإسرائيلي شاليط في مقابل 027 1 سجين فلسطيني في السجون الإسرائيلية. ورأى المتكلم أن تلك المبادلة تؤكد أن الحكومة الإسرائيلية تعترف للسجناء الفلسطينيين بوضع أسرى الحرب. 
	72 - واعترف السيد حسن بأن منح وضع أسرى الحرب للسجناء الفلسطينيين من شأنه أن يسمح للسلطات الإسرائيلية باحتجاز السجناء الفلسطينيين إلى أجل غير مسمى، أي حتى نهاية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، مؤكدا أهمية منح هذا الوضع للسجناء الفلسطينيين، إذ سيضفي ذلك الشرعية على نضال الشعب الفلسطيني. وبالنظر إلى أن كثيرا من الفلسطينيين صدرت بحقهم أحكام متعددة بالسجن مدى الحياة، فإن منحهم وضع أسرى الحرب سيكون مفيدا للكثيرين مهم. 
	73 - وانتقد السيد حسن إقدام إسرائيل على اعتقال نواب فلسطينيين، معتبرا أنها ممارسة مخالفة للقانون الدولي. فالغرض الوحيد من اعتقال هؤلاء البرلمانيين هو تعطيل العملية السياسية في الأرض الفلسطينية المحتلة. ولا علاقة لإلقاء القبض عليهم على الإطلاق بأمن الدولة. وانتقد السيد حسن أيضا استخدام إسرائيل للاحتجاز الإداري. فالسجناء يُحتجزون دون أن توجه لهم أي تهمة ودون إطلاعهم على ما بحوزة إسرائيل من أدلة ضدهم. وقد بدأ السجناء يشنون إضرابات عن الطعام ردا على هذا الظلم. ودعا السيد حسن الحكومة الإسرائيلية لإطلاق سراح السجناء الفلسطينيين دون تأخير ودون تمييز على أساس انتماءاتهم الحزبية. وقال إن أي اتفاق سلام بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل يجب أن يعالج قضية السجناء السياسيين الفلسطينيين. 
	74 - وقال معتز م. قفيشة، أستاذ القانون الدولي بجامعة الخليل، إن ناميبيا وفلسطين، من جهة، وجنوب أفريقيا إبان نظام الفصل العنصري وإسرائيل الحالية، من جهة أخرى، بينها الكثير من القواسم المشتركة. فقد وقع كل من ناميبيا والأرض الفلسطينية تحت الاحتلال العسكري غير القانوني، وعرفا معاناة التمييز العنصري المفروض من نظامين أجنبيين. وفي كلتا الحالتين، تأخر المجتمع الدولي طويلا قبل أن يتحرك لوضع حد لمعاناة الشعبين المضطهدين. فقد عُرضت الحالتان على محكمة العدل الدولية والجمعية العامة ومجلس الأمن. وكانت جنوب أفريقيا وكأنها جزيرة تسكنها أقلية من المستوطنين الأوروبيين تسيطر بالقوة على أغلبية من الأفارقة السود. وبالمثل، أقامت إسرائيل جزرا من المستوطنات تتألف في معظمها من مهاجرين أوروبيين (أي أقلية من الصهاينة) يضطهدون الفلسطينيين بالقوة في الأرض الفلسطينية المحتلة وداخل إسرائيل. 
	75 - وعدا محافل الكلام، لا يزال المجتمع الدولي حتى الآن لم يتخذ إجراءات ذات تأثير حقيقي ضد السلطة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة. وهذا ما يفسر سبب تمكن نظام الفصل العنصري في إسرائيل من مواصلة ممارساته ضد المدنيين الفلسطينيين المحاصرين. ويتقاسم المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، قدرا معينا من المسؤولية القانونية عن الممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة وداخل دولة إسرائيل، مثل المعاملة غير الإنسانية للسجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. وقد اضطر الفلسطينيون الذين يعيشون في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى الإقامة في سجنين كبيرين، أحدهما هو قطاع غزة والآخر هو الضفة الغربية. وهم غير مسموح لهم بأن يغادروا هذين السجنين أو يستقبلوا فيهما الزوار من الخارج، إلا بموافقة إسرائيل. بل إن الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية ممنوعون من التعامل مع الفلسطينيين الذين يعيشون في قطاع غزة و/أو أولئك الذين يعيشون في القدس الشرقية.
	76 - وقال السيد قفيشة أيضا إن التفاوض مع جنوب أفريقيا بشأن ناميبيا يختلف جذريا عن التفاوض مع إسرائيل بشأن إقامة دولة فلسطينية في المستقبل. فبينما في حالة ناميبيا أوفى المجتمع الدولي، ممثلا بالأمم المتحدة، بالتزاماته بموجب القانون الدولي وتفاوض مع جنوب أفريقيا باسم الناميبيين، يُترك الفلسطينيون ليواجهوا مصيرهم بمفردهم. وخلافا لما كان يحدث في حالة ناميبيا، حيث كان مجلس الأمن واضحا فيما اتخذه من إجراءات ضد جنوب أفريقيا، فإن المجلس حينما يتعلق الأمر بإسرائيل لا يكاد يتخذ أي إجراء، وإن اتخذ إجراء لم يتجاوز فيه حدود الإدانة.
	77 - وقال حنيف فالي، النائب الحالي لمدير مؤسسة حقوق الإنسان في جوهانسبرغ، في معرض تقديمه لمحة تاريخية عن الوضع في جنوب أفريقيا وناميبيا في القرنين التاسع عشر والعشرين، إن الفرق بين هذين البلدين يكمن في أن جنوب أفريقيا كان معترفا بها كدولة مستقلة ذات سيادة، في حين كانت ناميبيا في مرحلة الانتقال من دولة مستعمرة بحكم الواقع إلى وضع الدولة المستقلة. ورغم ذلك كانت هناك تساؤلات حول مشروعية حكومة جنوب أفريقيا التي كانت قائمة على أفكار تفوُّق الإنسان الأبيض، وحرمان السكان الأصليين، ونزع ملكية 87 في المائة من الأراضي من قبل أقلية المستوطنين البيض الذين كانوا يشكلون ما يقرب من 8 في المائة من السكان.
	78 - وأشار السيد فالي إلى أن الأمم المتحدة اتخذت عددا من القرارات التي تدعو إلى انسحاب إدارة جنوب أفريقيا من ناميبيا. ودعت هذه القرارات أيضا إلى الإفراج عن جميع السجناء السياسيين. ومع ذلك، شدد السيد فالي على أن التصورات السائدة عن انتقال جنوب أفريقيا من نظام الفصل العنصري إلى الديمقراطية كانت مضللة، حيث إن التحول لم يكن سلميا إلى حد بعيد. وتشير التقديرات إلى أن 000 14 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 000 22 بين بدء المفاوضات في منتصف التسعينيات وإجراء الانتخابات في نيسان/أبريل 1994.
	79 - وقال السيد فالي إن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة يجب أن تُساءل على الدوام عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. ففي جنوب أفريقيا إبان نظام الفصل العنصري كانت الدولة والجهاز القضائي قاسيين في إصدار الأحكام على السجناء السياسيين (يُقدر أن جنوب أفريقيا إبان الفصل العنصري كانت مسؤولة عن 70 في المائة من جميع عمليات الإعدام التي نفذتها الدول في العالم الغربي في ذلك الوقت، سواء في إطار القانون العام أو عن ”الجرائم“ السياسية). وكلما كان يصدر حكم على جنوب أفريقي بالسجن مدى الحياة عن جريمة سياسية، لم يكن هناك مجال للإفراج المشروط أو تخفيف العقوبة. فعقوبة السجن مدى الحياة كان مؤداها الوحيد السجن مدى الحياة. 
	80 - وأكد السيد فالي أن سلب الممتلكات والتعذيب وعمليات الإعدام بعد إجراءات سريعة وحالات الاختفاء تشكل على الدوام أعمالا غير مقبولة من الناحية الأخلاقية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. ومع ذلك، فإن الأستاذ نورغارد عندما كُلف للنظر في الجرائم المرتكبة في ناميبيا وجنوب أفريقيا وتحديد أيها كانت جرائم سياسية، أوضح أن جميع أعمال العنف الأخرى تقريبا، حتى القتل نفسه، يمكن أن تكون جرائم سياسية إذا ارتُكبت بدافع سياسي في سياق سياسي معين. فالذي يهم هو الدافع والظروف التي تُرتكب فيها الجريمة. وأكد السيد فالي أن الناشطين في مجال حقوق الإنسان يشعرون بأنهم يكونون أقدر على العمل عندما يحظون بدعم المجتمع الدولي. ثم قال إن المجتمع الدولي تقع على عاتقه اليوم مسؤولية تقديم هذا النوع من الدعم للفلسطينيين، معتبرا أنه ”ليس فينا حر وفلسطين في الأسر“؛ ومذكرا بأن المحاكم البريطانية أيدت هذه المقولة.
	81 - وفي المناقشة التي تلت ذلك أكد أحد المشاركين على ضرورة إبقاء قضية الأسرى في صلب أي مفاوضات تجري بين الفلسطينيين والإسرائيليين. ويجب النص بوضوح على الإفراج عن السجناء في أي اتفاق يُبرم في المستقبل. ورأى المشارك أن الإفراج عن السجناء يجب أن يتم على مراحل ووفق جدول زمني متفق عليه. وقال متحدث آخر إن من شأن قيام السلطات الإسرائيلية بخطوات إيجابية فيما يتعلق بالسجناء الفلسطينيين أن يهيئ بيئة مواتية يمكن أن تسهم في استئناف المحادثات المباشرة وتعزيز السلام والأمن في المنطقة ككل. وتساءل مشارك آخر عما إذا كانت أسماء السجناء من ذوي الاحتياجات الخاصة تُعطى للفلسطينيين خلال مفاوضاتهم مع الإسرائيليين. وتساءل مشارك آخر عما إذا كانت اللجنة تعرف كم عدد العرب، من غير الفلسطينيين، المحتجزين في السجون الإسرائيلية نتيجة لمشاركتهم في النضال ضد الاحتلال. 
	82 - وقال قدورة فارس إن جمعية نادي الأسير الفلسطيني تتلقى من أعضائها معلومات كثيرة، وهي متاحة لمن يحتاجون إليها. ومما يؤسف له أن أسماء الأسرى لم تُطرح أبدا على الطاولة خلال المفاوضات مع الإسرائيليين. وردا على سؤال يتعلق بالمحتجزين العرب، قال أحد الخبراء إن هناك سجناء من بلدان عربية في السجون الإسرائيلية. غير أن أعداد هؤلاء المحتجزين غير معروفة على وجه الدقة. وقال إن جميع هؤلاء العرب الذين سُجنوا بسبب نضالهم ضد الاحتلال ”إخوة“، واعتبر إطلاق سراحهم من مسؤولية السلطة الفلسطينية. 
	83 - وقال معتز م. قفيشة إن الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة شبيه بما كان سائدا في جنوب أفريقيا إبان نظام الفصل العنصري، بالنظر إلى أن ممارسي الظلم في كلا البلدين استباحوا القانون الدولي. غير أن المجتمع الدولي، خلافا لما يحدث في الحالة الفلسطينية، أدان أعمال النظام في جنوب أفريقيا وأطاح به في نهاية المطاف. وأضاف السيد فارس أن تقاعس المجتمع الدولي لا يختلف عن إعطاء إسرائيل الضوء الأخضر لمواصلة انتهاك القانون الدولي. وأهاب السيد حسن بالمجتمع الدولي ألا يترك السجناء الفلسطينيين يموتون في السجون الإسرائيلية، مشددا على أن هؤلاء السجناء ليسوا مجرمين.
	رابعا - الجلسة الختامية
	84 - شدد السيد عبد السلام ديالو في ملاحظاته الختامية، بصفته رئيس اللجنة، على الصلة القائمة بين الحق في تقرير المصير ومشروعية المقاومة الفلسطينية. وأحصى المتحدثون الآليات التي قد تكون متاحة لمعالجة المظالم التي يواجهها السجناء الفلسطينيون، ومنها استصدار فتوى من محكمة العدل الدولية أو منحهم وضع أسرى الحرب. وناقش المشاركون على مدى يومين مقترحات قيمة وعملية وأمثلة من تجربة جنوب أفريقيا في كيفية ترجمة مبادئ القانون الدولي إلى واقع ملموس. والمطلوب هو الإرادة السياسية والعمل الدبلوماسي الذي يدعمه، أو يحركه، عمل المجتمع المدني. 
	85 - وقد ارتفعت قضية السجناء السياسيين الفلسطينيين إلى مرتبة ”المسألة السابعة ضمن مسائل الوضع النهائي“ ولم يعد تبادل الأسرى هو السبيل الوحيد لمعالجة هذه القضية. وبالنظر إلى أهمية هذه القضية، على المستويين السياسي والإنساني، فهي تستحق أن تُدرج في صلب العملية السياسية. واستمع الاجتماع إلى اقتراحات بشأن الكيفية التي يمكن أن يُدرج بها هذا الجانب في أي حل متفاوض بشأنه. ولإسرائيل الحق في الأمن ويجب أن تتوقف الهجمات العشوائية على المدنيين الإسرائيليين، ولكن ذلك لا يبرر إطلاق صفة ”الإرهابي“ بصورة عشوائية لتبرير وضع الفلسطينيين رهن الاحتجاز الإداري لمدد طويلة. ومعالجة هذه المسألة بطريقة شاملة متفاوض بشأنها أمر من شأنه أن يسهم في استعادة بعض الثقة المفقودة حاليا في عملية السلام المتوقفة. وتعهد السيد ديالو بأن تواصل اللجنة العمل على تشجيع الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية لقضية فلسطين من جميع جوانبها عن طريق التفاوض، استنادا إلى الولاية الممنوحة لها من الجمعية العامة. 
	86 - وتحدث رياض منصور، المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة، باسم فلسطين، وقال إن قضية السجناء الفلسطينيين موضوع مؤلم ومعقد وجزء من رحلة طويلة للشعب الفلسطيني نحو الحرية وتقرير المصير. وقد أضحى جليا في هذا الاجتماع أن قصد القيادة الفلسطينية هو طلب المشورة من المجتمع الدولي بشأن تحديد الوضع القانوني للسجناء الفلسطينيين. وعلى سبيل المثال، يتعين تناول مسألة إعمال صفة أسرى الحرب بمزيد من التحليل في المستقبل. وأكد المتكلم من جديد أن فلسطين لن توقع على أي اتفاق أو معاهدة سلام دون تمتيع السجناء الفلسطينيين بالحرية. والذي ينبغي حاليا هو أن يُعامل السجناء الفلسطينيون بما يحفظ كرامتهم، وفقا للقانون الإنساني الدولي وممارسات المجتمعات المتحضرة.
	المرفق الأول
	موجز رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف 
	1 - شارك في الاجتماع الذي استمر على مدى يومين ممثلون للحكومات والمنظمات الحكومية الدولية وأجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظمات المجتمع المدني ووسائط الإعلام. واستعرض الاجتماع الجوانب القانونية والإنسانية لقيام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، باعتقال الفلسطينيين واحتجازهم؛ ونظر في وضع الأسرى الفلسطينيين في القانون الدولي؛ وبحث قضية السجناء السياسيين الفلسطينيين في سياق العملية السياسية الإسرائيلية الفلسطينية؛ وناقش السبل الكفيلة بتعزيز دور المجتمع الدولي على نطاق أوسع، وكذلك دور الجهات الفاعلة غير الحكومية، في العمل على إيجاد حل لقضية السجناء الفلسطينيين وإعادة إدماجهم في المجتمع الفلسطيني. 
	2 - وقال الأمين العام للأمم المتحدة، في رسالة ألقيت باسمه، إن عملية السلام في الشرق الأوسط توجد في مأزق خطير. وأشار أيضا إلى عدد من المسائل الميدانية التي ينبغي توجيه الاهتمام العاجل إليها، بما في ذلك محنةُ السجناء الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل، والذين يصل عددهم إلى نحو 400 4 شخص، منهم 200 قاصر وأكثر من 300 سجين قيد الاحتجاز الإداري. وأعرب الأمين العام أيضا عن قلقه من اعتقال أعضاء منتخبين في المجلس التشريعي الفلسطيني. وقال إن الاحتجاز الإداري ينبغي ألا يتم إلا في ظروف استثنائية، وألا يدوم إلا لفترات قصيرة ودون المساس بالحقوق المكفولة للسجناء. وأهاب بإسرائيل أن تحترم التزاماتها الدولية، بما في ذلك التزاماتها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة. وقال إن الإفراج عن بعض السجناء الفلسطينيين وتسليمَهم إلى السلطة الفلسطينية سيكون خطوة هامة في سبيل بناء الثقة.
	3 - وقال رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف إن قضية الأسرى الفلسطينيين عادت إلى واجهة المنابر الإعلامية بفضل شجاعة السجناء الفلسطينيين، حيث استقطبت إضراباتهم عن الطعام اهتمام المجتمع الدولي. وذكر في هذا الصدد بحالة هناء الشلبي التي توصلت إلى حل يقضي بأن تنهي إضرابها عن الطعام مقابل نفيها إلى غزة. وأوضح المتكلم أنه يجب تطبيق القانون الدولي بهدف وضع حد للعنف الذي تمارسه إسرائيل على المسجونين لديها، ولاعتقال القاصرين، واحتجاز الناس دون محاكمة. وأكد رئيس اللجنة أيضا أن قضية السجناء السياسيين الفلسطينيين أصبحت لها نفس الأهمية التي لأي مسألة من مسائل الوضع النهائي، وأن وضع نهاية لممارسة الاحتجاز الإداري والإفراج عن السجناء الفلسطينيين المحتجزين منذ وقت طويل والموقوفين قبل اتفاقات أوسلو سيكون بادرة طيبة من إسرائيل في سبيل تيسير استئناف مفاوضات الوضع النهائي. 
	4 - وقال وزير شؤون الأسرى في عرضه الرئيسي إن الاحتجاز الإداري صار تصرفا مألوفا في السياسة الإسرائيلية، ولم يعد ممارسة يُلجأ إليها كتدبير أخير، وقال إن هذه الممارسة تمثل إحدى أشد المعاملات قسوة، كما يرد ذلك بوضوح في اتفاقية جنيف الرابعة. وقال إن المواطنين الفلسطينيين تلقوا منذ عام 2000 نحو 000 21 أمر بالاحتجاز الإداري، وإن هناك حاليا 330 محتجزا إداريا، في مقابل 309 في عام 2011. وأفاد الوزير بأن نحو 600 4 فلسطيني محتجزون حاليا في 17 سجنا ومعسكرا للجيش داخل إسرائيل. وقال إن إسرائيل تحرم السجناء من حقوقهم الوطنية والسياسية والإنسانية. فهي تعذب السجناء، وتعتدي جنسيا على الأطفال، وترحل المحتجزين من مناطق سكناهم، وتضع المحتجزين في الحبس الانفرادي. ويقوم الجنود المسلحون ومعهم الكلاب بتنفيذ هجمات داخل زنازين السجناء، فيُصاب السجناء في أثناء ذلك بجروح خطيرة. ويُرغم بعض السجناء على الخضوع لاختبار الحمض النووي (DNA)، ويُحرم الكثير منهم من الحق في تلقي الرعاية الطبية الكافية، واستقبال زيارات الأقارب، ومواصلة التعلم، والحصول على الكتب. وقال إن على الأمم المتحدة أن تستعمل مكانتها ونفوذها الدوليين لحماية ضحايا التعذيب والقاصرين المسجونين والممثلين المنتخبين والمعوقين والسجناء المرضى بداء السرطان. وعرض الوزير على المشاركين سبع إجراءات يتعين اتخاذها، هي: 
	• تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق للتحقيق في أوضاع السجناء الفلسطينيين في مرافق الاحتجاز الإسرائيلية. 
	• اتخاذ الجمعية العامة قرارا تطلب فيه إلى محكمة العدل الدولية إصدار فتوى في الوضع القانوني للمحتجزين الفلسطينيين والتزامات إسرائيل القانونية. 
	• توضيح مسؤولية المجتمع الدولي في التصدي لانتهاك إسرائيل لحقوق المحتجزين الفلسطينيين وفقا لمبادئ القانون الدولي.
	• دعوة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى إعادة النظر في الاتفاقات الثقافية والتجارية والأكاديمية المعقودة مع إسرائيل بسبب رفض إسرائيل الامتثال لقرارات الأمم المتحدة وقوانين حقوق الإنسان. 
	• تشكيل ائتلاف يضم منظمات حقوق الإنسان، وإطلاق حملة دولية قانونية وإنسانية بهدف وقف ممارسات الاحتجاز الإداري. 
	• توجيه طلب إلى الأطراف في اتفاقيات جنيف لعقد مؤتمر بهدف حمل إسرائيل على احترام الاتفاقيات. 
	• توجيه طلب إلى لجنة الصليب الأحمر الدولية كي تكثف اتصالاتها مع السلطات الإسرائيلية لضمان حقوق المحتجزين الفلسطينيين. 
	5 - وتناول الخبراء المدعوون، في بداية الجلسات العامة، أوضاع الأطفال المحتجزين والانتهاكات التي يعانون منها في السجون ومرافق الاحتجاز الإسرائيلية. وقال مستشار قانوني لدى المنظمة الدولية للدفاع عن الأطفال في القدس إن 216 طفلا تقل أعمارهم عن 18 عاما محتجزون حاليا في السجون الإسرائيلية، ولا يسلم حتى الأطفال دون سن 12 عاما من الاعتقال والتعذيب وسوء المعاملة. وقال المتكلم إن السلطات الإسرائيلية تتجاهل تماما الاتفاقيات وتقيم محاكمات للأطفال أمام المحاكم العسكرية التي غالبا ما تتجاهل أحكام الاتفاقيات أو تسيء تفسيرها. وتقوم القوات الإسرائيلية بعمليات الاعتقال ليلا وتنقل الأطفال إلى سجون تقع داخل إسرائيل. ولا يحضر إلى جانب الأطفال آباؤهم أو أوصياؤهم القانونيون في مرحلة الاستجواب، وكثيرا ما يدلي الأطفال، تحت تأثير الخوف والاضطراب، باعترافات متناقضة في هذه المراحل الأولى من الاستجواب. وفي هذه الأعمال انتهاك أيضا لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
	6 - وقد اعتُقل على مدى السنوات الخمس الماضية أعداد كبيرة من الأطفال وأكثر من 500 2 امرأة. وكثير من هؤلاء الأطفال فتيات، ولا يُعار لهؤلاء الاعتبار الواجب للإناث. وقال أحد الخبراء إن 90 في ا لمائة من الأطفال المفرج عنهم من الاحتجاز يعانون من اضطرابات ما بعد الصدمة. ويتعرض نحو 700 طفل في العام للاعتقال والتعذيب والمعاملة القاسية في السجون ومرافق الاحتجاز الإسرائيلية. ويشكل هذا خطرا على المجتمع ككل لأن الشباب يمثل 41 في المائة من المجتمع الفلسطيني. وقال ممثل لوزارة شؤون الأسرى في السلطة الفلسطينية إن تأهيل السجناء المفرج عنهم من أكبر التحديات التي تواجه السلطة الفلسطينية والمجتمع ككل. فأكثر من 40 في المائة منهم يعانون من الاكتئاب والعديد من المحتجزين المفرج عنهم يعانون من مشاكل نفسية ويجدون صعوبة في العودة إلى الحياة الطبيعية. وأكثر الأمور تعقيدا إيجاد وتهيئة فرص عمل للسجناء المفرج عنهم، ولا سيما في سوق عمل ماضية في التقلص. 
	7 - وناقش المشاركون بعد ذلك الاحتجاز غير القانوني للبرلمانيين الفلسطينيين، باعتباره جانبا هاما من سياسات السلطة القائمة بالاحتلال، ومسألة إعمال وضع أسير الحرب. وقال عضو في المجلس التشريعي الفلسطيني إن السلطة القائمة بالاحتلال تستخدم الاحتجاز الإداري دون تمييز وفي جميع المناسبات، وإن معظم البرلمانيين الفلسطينيين اعتُقلوا دون سبب يُذكر. وذُكر أن إسرائيل حين تستخدم الاحتجاز الإداري بصورة منتظمة وبشكل سافر فهي بذلك تنتهك القانون الدولي. والاحتجاز الإداري مسألة إشكالية في حد ذاتها، فالقصد من هذه الممارسة ليس معاقبة شخص على جرم ارتكبه بالفعل، ولكن منع خطر مستقبلي. والطريقة التي تستخدم بها إسرائيل الاحتجاز الإداري غير قانونية البتة. وبالإضافة إلى ممارسات الاحتجاز الإداري لفترات غير محددة واستخدام أساليب استجواب مطورة خاصة تنتهك الالتزامات الواقعة على إسرائيل بموجب القانون الدولي، فإن حقوق المحتجزين والسجناء الفلسطينيين تنال منها أيضا مختلف القرارات التي تصدرها المحكمة الإسرائيلية العليا.
	8 - ورأى بعض الخبراء أن الفلسطينيين الذين يشاركون بصورة مباشرة في الأعمال القتالية ضد السلطة القائمة بالاحتلال مؤهلون لحمل صفة المقاتلين وينبغي أن يُمنحوا وضع أسرى الحرب. فقد أكدت محكمة العدل الدولية أن الشعب الفلسطيني له الحق في تقرير المصير. ومن الواضح أن هذا الشعب واقع تحت احتلال أجنبي وما يمكن نعته بالسيطرة الاستعمارية نتيجة لوجود حوالي 000 500 مستوطن في الضفة الغربية والقدس الشرقية. ولكن إسرائيل لا تعترف للمقاتلين الفلسطينيين بوضع السجناء السياسيين. وبدلا من ذلك تعتبرهم مجرمين عاديين أو سجناء لأسباب أمنية أو على الأغلب إرهابيين. فمنح وضع أسرى الحرب من شأنه أن يشكل اعترافا بوجود نزاع بين دولة إسرائيل وشعب يمارس حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة. وأسرى الحرب لا يعاملون كمجرمين وإنما كخصوم في نزاع عسكري جديرين بالاحترام، وكمناضلين في سبيل الحرية في حرب لتقرير المصير يقر القانون الدولي حقوقهم ويحددها. وفي الحرمان من هذا الحق عدم اعتراف بمشروعية نضال الشعب الفلسطيني من أجل تقرير المصير. وأما إذا احتُجز المقاتلون الفلسطينيون باعتبارهم أسرى حرب فسيظلون في الأسر حتى نهاية الاحتلال، وهذا قد يستغرق سنوات طويلة. وحينها سيُفرج عنهم في نفس الوقت مع من تدينهم المحاكم العسكرية الإسرائيلية وتسجنهم إسرائيل باعتبارهم مجرمين. ويُحاكم معظم المقاتلين أمام محاكم عسكرية مع أن القانون الإنساني الدولي يفضل أكثر المحاكم المدنية المحايدة. فالمحاكم العسكرية تفتقر إلى الاستقلالية، وتنعقد في أماكن يتعذر الوصول إليها، وتطبق إجراءات سرية دون اعتبار يُذكر لقواعد الإجراءات القانونية الواجبة. ومن المظاهر الأخرى لانتهاك القانون الإنساني الدولي الذي ينطبق على سَجن الفلسطينيين احتجازهم داخل إسرائيل نفسها.
	9 - واتفقت آراء بعض الخبراء على أن وضع أسير الحرب مهم للغاية بالنسبة لمن يسقط في قبضة دولة معادية، على النحو المحدد في اتفاقيتي لاهاي لعامي 1899 و 1907، واتفاقيات جنيف. ولكن المسألة موضوع الخلاف هي إلى أي مدى ينطبق وضع أسير الحرب على السجناء الفلسطينيين في ظل الاحتلال الإسرائيلي. فبعد اتفاقيات أوسلو لعام 1993، نشأ وضع قانوني جديد، حيث أصبحت السلطة الفلسطينية كيانا مستقلا وسلطة إدارية لجزء على الأقل من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة. وتعذيب أسرى الحرب محظور ويشكل انتهاكا خطيرا بموجب اتفاقية جنيف الرابعة. إلا أن إسرائيل لا تزال تمارس سياسة التعذيب لانتزاع المعلومات أو الأدلة ضد المحتجزين، ولا تعير أي اهتمام للقواعد التي تحكم معاملة الأسرى. وتتعدد أشكال التعذيب التي ترتكب ضد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، إذ تشمل الضرب المبرح والحرمان من النوم والإهانة والتهديد بالاغتصاب. والحق في الحماية أثناء الأسر، كما تنص عليه اتفاقية جنيف الثالثة، لا استثناء فيه؛ ومن الضروري اتخاذ إجراءات فورية على أعلى المستويات الدولية والإقليمية لضمان حماية السجناء الفلسطينيين وحمل إسرائيل على احترام أحكام القانون الدولي ذات الصلة وتطبيقها.
	10 - وناقش المشاركون أيضا السبل المتاحة أمام الفلسطينيين ضمن آليات حقوق الإنسان والآليات القضائية. ولوحظ أن قضية أسرى الحرب لم تُثر في مجملها في محكمة العدل الدولية، حيث لم تنظر المحكمة حتى الآن سوى في عناصر معينة من وضع أسير الحرب. والمحكمة مفتوحة فقط للدول الأعضاء في الأمم المتحدة؛ وما دامت فلسطين ليست دولة عضوا فهي ليس لديها الحق في استخدام هذه الآلية لمقاضاة دولة إسرائيل على انتهاكها القانون الدولي. والخيار الوحيد المتاح للفلسطينيين هو أن يُطلب من المحكمة رأيها القانوني في وضع السجناء الفلسطينيين. ودعا بعض المتكلمين الجمعية العامة أن تحيل قرار منح وضع أسرى الحرب للسجناء الفلسطينيين إلى المحكمة لتصدر فتوى في الموضوع. فلا مجال للانتظار لأن من يوجدون في صلب هذه القضية بشر يقضون أوقات حياتهم في الأسر. وبوسع مجلس حقوق الإنسان أيضا أن يواصل نظره في حالة السجناء الفلسطينيين ويطلب إيفاد بعثة لتقصي الحقائق في الظروف السائدة في السجون الإسرائيلية. فالسجناء الفلسطينيون يُحرمون من أبسط حقوقهم أو تنتهك تلك الحقوق. وطُلب إلى اللجنة المعنية بحقوق الفلسطينيين أن تضع برنامج عمل شاملا، يتضمن خطوات عملية تنفذها جميع هيئات الأمم المتحدة وآلياتها ذات الصلة من أجل ضمان احترام أبسط حقوق المحتجزين الفلسطينيين.
	11 - وأوضح المشاركون أن الفلسطينيين يستحيل عليهم اللجوء إلى الآليات الدولية لعدة أسباب. ففي المقام الأول، لا تحظى الدولة الفلسطينية بالاعتراف من معظم المنظمات الحكومية الدولية، وهو ما دفع القيادة الفلسطينية إلى طلب الاعتراف بفلسطين كدولة عضو في الأمم المتحدة، لأن ذلك سيمكنها من الانضمام إلى عدد من المنظمات الدولية الأخرى. وقد أفسح قبول فلسطين لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في تشرين الأول/أكتوبر 2011 المجال أمام فلسطين للتصديق على صكوك رئيسية من صكوك حقوق الإنسان. ويمكن لفلسطين أن تصبح طرفا في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيره من معاهدات حقوق الإنسان الدولية. وبالإضافة إلى ذلك، يوجد عدد من آليات حقوق الإنسان والآليات القضائية التي يمكن أن تستخدمها فلسطين وتطبقها. ويستند عدد من هذه الآليات على ميثاق الأمم المتحدة وصكوك قانونية أخرى. ومن المهم زيادة وصول المحامين والأسر إلى آليات حقوق الإنسان المتاحة من أجل تحسين عملية توثيق الانتهاكات وضبط ما يثبتها من أدلة. وقد مهد مجلس حقوق الإنسان الطريق لتقديم الشكاوى، فردية كانت أو جماعية، التي تُقدم بعد استنفاد جميع سبل الانتصاف الأخرى. ومن المهم أيضا رفع الشكاوى المتعلقة بالظروف السائدة في السجون إلى علم لجنة الصليب الأحمر الدولية لأنها هي الهيئة الدولية الوحيدة حاليا التي تجتمع فيها الشروط اللازمة التي تمكنها من تصحيح الوضع. وأوصى أحد المتكلمين بأن تنشئ الجمعية العامة محكمة خاصة للنظر في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل. وشجع عدة مشاركين سويسرا على مواصلة جهودها الرامية لعقد مؤتمر للأطراف السامية المتعاقدة باتفاقية جنيف الرابعة.
	12 - وناقش المشاركون أيضا اقتراحا يدعو إلى وضع جدول زمني للإفراج عن السجناء الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية كجزء من العملية السياسية. وذكر أن قضية السجناء أُهملت إبان المفاوضات الأولى التي أُجريت مع إسرائيل في عام 1993، وأن الاتفاق الذي وقع ليس فيه أحكام تتعلق بالسجناء. واليوم لن تضع القيادة الفلسطينية توقيعها على أي اتفاق لا يتضمن حلا لقضية السجناء. وفي التجارب التي مرت منها جنوب أفريقيا وأيرلندا الشمالية أمثلة جيدة على الكيفية التي يمكن بها حل قضية السجناء في سياق حل سياسي. وإيجاد حل لقضية السجناء سيكون وسيلة لزيادة القبول العام لأي اتفاق يهم قضايا أشمل. ومن الضروري معالجة القضية باعتبارها جزءا من العملية السياسية، ويمكن البدء بالإفراج عن أكثر السجناء ضعفا، مثل المرضى والنساء والأطفال والموقوفين في إطار الاحتجاز الإداري وأولئك الذين اعتقلوا قبل إبرام اتفاقات أوسلو. ويجب أن ينص أي اتفاق على إعادة رفاة من قضوا في الاحتجاز. وينبغي الإفراج عن دفعة أخرى من السجناء عند التوقيع على اتفاق إطاري، ويجب أن تشمل هذه الدفعة أكثر من 000 3 سجين ممن تقل أحكامهم على السجن مدى الحياة ولم يتسببوا في وفاة أي إنسان. واقتُرح أيضا إنشاء لجنة تضم ممثلين عن إسرائيل وفلسطين والمجموعة الرباعية يمكن أن تتفق على ظروف الاحتجاز بما ينسجم والمعايير الإنسانية والقانون الدولي؛ على أن تلتزم إسرائيل بالامتثال لنتائج هذه اللجنة. وتقوم إسرائيل كل ستة أشهر أو ثمانية أشهر بالإفراج عن عدد قليل من السجناء كبادرة لحسن النية. ولوحظ أن من تفرج عنهم إسرائيل حاليا يكونون في الغالب ممن شارفوا على إنهاء مدة عقوبتهم. 
	13 - وأشار أحد الخبراء إلى عملية الإفراج عن السجناء السياسيين في ناميبيا وجنوب أفريقيا في سياق تحقيق استقلال ناميبيا والقضاء على نظام الفصل العنصري. فبالنسبة لناميبيا، كان الإفراج عن جميع السجناء السياسيين من ضمن ما نص عليه قرار مجلس الأمن 435 (1978) الذي تم التفاوض بشأن تنفيذه مع جميع الأطراف المعنية. وأُسندت مسألة الإفراج عن السجناء السياسيين للأستاذ نوغارد من النرويج الذي وضع المبادئ المعروفة اليوم باسم مبادئ نوغارد. وتشمل هذه المبادئ أمورا من قبيل ملابسات الجريمة - أي تحديد ما إن كانت جزءا من انتفاضة سياسية؛ ومسألة التناسب - أي ما إذا كان الفعل المرتكب ذا علاقة بالهدف السياسي المقصود؛ والطابع القانوني والفعلي للجريمة؛ وما إذا كان الجرم قد ارتكب بناء على أوامر المنظمة المعنية أو بموافقتها.
	14 - وفي جنوب أفريقيا، أعلنت حكومة نظام الفصل العنصري في متصف الثمانينات من القرن العشرين، نتيجة الضغوط الدولية، أنها مستعدة لإطلاق سراح السجناء السياسيين الذين ينبذون العنف. وبدأت أيضا إجراء اتصالات غير رسمية مع أعضاء حركات التحرر، سواء في السجن أو في المنفى. ومن المواقف الرئيسية التي تمسك بها حزب المؤتمر الوطني الأفريقي أن الإفراج غير المشروط عن جميع السجناء السياسيين أمر محوري في المفاوضات. فمسألة الإفراج عن السجناء السياسيين كانت مسألة سياسية على قدر كبير من الأهمية في المفاوضات، لأن كل طرف من الطرفين كان بحاجة إلى أن يرسل الإشارات المناسبة إلى من يمثلهم وإلى المجتمع الدولي والطرف الآخر. واستخدمت عمليات إطلاق سراح السجناء كورقة مساومة وكمبادرات تدخل في باب العلاقات العامة، ولم تتمكن الأطراف من الاتفاق على عدد السجناء السياسيين الذين لا يزالون في السجون. ويشارك العديد من أبناء جنوب أفريقيا اليوم بفعالية، اعتبارا لما مر عليهم من تجارب، في الحملات الرامية إلى مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها تضامنا مع نضال الشعب الفلسطيني. 
	15 - وقال متكلم آخر في الجلسة العامة الثالثة إن اتفاقات أوسلو وطابا تناولت قضية السجناء السياسيين الفلسطينيين من خلال وضع إطار لإطلاق سراحهم. غير أن تلك الاتفاقات لم تحدد أعداد من ينبغي الإفراج عنهم. وأفرجت إسرائيل عن عدد من السجناء أقل مما تعهدت به؛ وأدرجت ضمن المفرج عنهم مجرمين ينطبق عليهم القانون الجنائي وسجناء شارفت مدة عقوبتهم على النهاية. وكانت اتفاقات أوسلو مقصرة بشأن مسألة السجناء السياسيين، إذ لم تدع إلى الإفراج عن جميع السجناء، ولم تتناول قضية الفلسطينيين الذين اعتقلوا بعد عام 1993. ولا ينبغي تقسيم السجناء الفلسطينيين إلى مجموعات وفئات؛ بل ينبغي أن يعاملوا جميعا نفس المعاملة الممنوحة لأسرى الحرب. 
	16 - وفي الختام، قال المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة إن قضية السجناء الفلسطينيين موضوع مؤلم ومعقد وجزء من رحلة طويلة للشعب الفلسطيني نحو الحرية وتقرير المصير. وقد أصبح واضحا خلال الاجتماع أن قصد القيادة الفلسطينية هو طلب المشورة من المجتمع الدولي بشأن تحديد الوضع القانوني للسجناء الفلسطينيين. وعلى سبيل المثال، يتعين تناول مسألة إعمال صفة أسرى الحرب بمزيد من التحليل في المستقبل. وأكد المتكلم من جديد أن فلسطين لن توقع على أي اتفاق أو معاهدة سلام دون تمتيع السجناء الفلسطينيين بحريتهم. والذي ينبغي حاليا هو أن يُعامل السجناء الفلسطينيون بما يحفظ كرامتهم، وفقا للقانون الإنساني الدولي وممارسات المجتمعات المتحضرة.
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