
 

 المنظمات الدولية غير الحكومية ودورها في الدفاع عن
 حقوق األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل

 اإلسرائيلي

  
 

 

 

 إعداد: أ.هادي الشيب

 أكاديمي وباحث في العالقات الدولية. فلسطين

 

 

 

 

APR 2018 

 
  

 



 

 المنظمات الدولية غير الحكومية ودورها في الدفاع عن حقوق األسرى الفلسطينيين
في سجون االحتالل اإلسرائيلي

 

  ال�����
 

 2 مل��

 3 مق�مة

 6 ال���ر األول: اإل�ار ال���� لل����ات ال�ول�ة غ�� ال���م�ة

 6 ماه�ة ال����ات ال�ول�ة غ�� ال���م�ة

 7 ال��أة وال���ر

 9 مهام ال����ات ال�ول�ة غ�� ال���م�ة

 9 ال����ات ال�ول�ة غ�� ال���م�ة كآل�ة ل��ا�ة حق�ق اإلن�ان

 10 ت��ع اآلل�ات ال�ات�ة

 11 ال���ر ال�اني: ال����ات ال�ول�ة غ�� ال���م�ة ال��اه�ة في دع� ق��ة األس�� في س��ن االح�الل

 11 أوًال: الل��ة ال�ول�ة لل�ل�� األح��

 12 أه�اف الل��ة وم�ادئها:

 13 ال�ضع القان�ني لل��ة ال�ول�ة لل�ل�� األح��:

 13 ع�ل الل��ة ال�ول�ة لل�ل�� األح�� في فل����:

 16 ع�ل م���ة ال�ل�� األح�� داخل ال���ن اإلس�ائ�ل�ة:

 18 ك�ف�ة ز�ارة الل��ة ال�ول�ة لل���ن اإلس�ائ�ل�ة:

 19 ثان�ًا: ال���ة األورو��ة لل�فاع ع� حق�ق األس��:

 20 ثال�ًا: م�س�ة "ال��"

 21 را�عًا: ج�ع�ة "واع�" لألس�� وال���ر��:

 22 ال�ات�ة:

 24 قائ�ة ال��اجع:

1 
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 مل��
�� األسرى قضايا عن الدفاع �� ا���ومية غ�� الدولية املنظمات بھ تقوم الذي الدور ع�� التعرف إ�� الدراسة                    ��دف
وذلك الدولية. واملواثيق للقوان�ن ا��الفة اإلسرائيلية السلطات تمارس�ا ال�� االن��ا�ات ظل �� اإلسرائي��، االحتالل                ��ون
�� الفلسطي�ي�ن األسرى قضية عن الدفاع �� ا���ومية غ�� الدولية املنظمات مسا�مة مدى ما ال�ساؤل: طرح خالل                   من

  ال��ون اإلسرائيلية؟
للصليب الدولية ال��نة بدور يتعلق فيما

ً
خاصة ا���ومية، غ�� املنظمات دور ��

ً
تراجعا �ناك أن إ�� الدراسة                   وتوصلت

 األحمر ، ع�� مستوى املساعدات وا��دمات اإل�سانية.
التعليم مجاالت فتح خالل من باألسرى اال�تمام �� ا���ومية غ�� الدولية املنظمات دور تفعيل بضرورة الدراسة تو���                   كما

  ل�م داخل ال��ون، وتحس�ن ظروف االعتقال.

 ال�لمات املفتاحية:

  األسرى، ��ون االحتالل، املنظمات الدولية غ�� ا���ومية، ال��نة الدولية للصليب األحمر.

Abstract 
The study aims to identify the role played by NGOs in defending the issues of prisoners in the Israeli                   

occupation prisons, in light of the violations committed by the Israeli authorities in violation of international                

laws and covenants. By asking the question of the contribution of international non-governmental             

organizations in defending the issue of Palestinian prisoners in Israeli prisons? The study found that there was                 

a decline in the role of NGOs, especially with regard to the role of the International Committee of the Red                    

Cross, in the level of humanitarian assistance and services. The study also recommends the need to activate                 

the role of international non-governmental organizations in caring for prisoners by opening up the fields of                

education within prisons and improving conditions of detention. 

Keywords: 

prisoners, occupation prisons, international non-governmental organizations, International Committee of the           

Red Cross. 
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 مق�مة
خسائر من ع��ا ينجم ما أن فيھ شك ال مما فإنھ السوء، بالغة ونتائج

ً
خط��ة

ً
أثارا لل��اعات أن

ً
تار�خيا الثابت من �ان إذا                         

واملعاق�ن وا��ر�� القت�� ع�� فقط تقتصر ال ال�شر�ة ا��سائر أن املعلوم ومن اإلطالق، ع�� أخطر�ا �و الفرد مستوى                    ع��

مواطن�ن من فجأة و�تحولون وط��م �� والع�ش ا��ر�ة �� حق�م ومن ديار�م من ا��روم�ن األسرى ل�شمل أيضا تمتد                    وإنما

 �� بالد�م إ�� أسرى �� ��ون تمارس االن��اك واالغتصاب ��قوق�م املشروعة.

اليوم األسرى من العديد �ناك حيث ،
ً
�عقيدا الدو�� ا��تمع ع�� املعروضة القضايا أك�� من األسرى مسألة �عد                   لذلك

 عن حاجا��م إ�� ا��دمات اإل�سانية األخرى.
ً
  يحتاجون إ�� الرعاية واألمن واالستقرار، فضال

بداية االس�يطانية، االستعمار�ة املفاعيل نتاج وذلك العر�ية، املنطقة �� �انت العالم �� واالعتقاالت األسر حاالت أخطر                  إن

وح�� 1948 عام منذ االعتقال حاالت وصلت حيث الفلسطي�ية، لألرا��� اإلسرائي�� االحتالل �عد الفلسطي�ي�ن                باألسرى

األمر��ي االحتالل �عد �العراق العر�ية للشعوب العر�ي الوطن �� اعتقاالٍت موجات �عق��ا ،ثم معتقل" "مليون إ�� �ذا                   وقتنا

  ال��يطا�ي لھ عام 2003.

وعاملنا الدولية العالقات ش�دت فقلما �ذا، وقتنا ح�� تحل لم ال�� املسائل من الفلسطي�ي�ن األسرى مسألة                  و�عد

ممارسة عن
ً
فضال األص��، وموط��م بالد�م من املواطن�ن أك��ية بطرد الغر�اء ا��ار��ن من غاشمة أقلية تقوم أن                   ا��ديث

ظل �� مناطق�م، من
ً
جددا

ً
أناسا اعتقلت �لما "إسرائيل" رقعة ا�سعت و�لما القانونية؛ غ�� والفردية ا��ماعية                  االعتقاالت

ً
إضافة حر���م، �� الفلسطي�ي�ن األسرى حق �� �ذا يومنا وح�� 1948 منذ يحدث ملا ا���ومية، الدولية املؤسسات                   صمت

  إ�� رفض الكيان اإلسرائي�� القرارات األممية الصادرة �شأن حقوق اإل�سان، وإبقاء تلك القرارات �� أدراج م�اتب �يئة األمم.

االن��ا�ات مراقبة ع�� �عمل ف�� اإل�سان، حقوق مجال ��
ً
م�ما

ً
دورا ا���ومية غ�� الدولية املنظمات                 لعبت

��دف والدو��، ا���� العام الرأي ولدى املعنية السلطة لدى ��ا تقوم ال�� املداخالت خالل من اإل�سان حقوق ع��                    الواقعة

�� ج�ـد�ا تبذل و�� الظاملة، التصرفات من وأفراده ا��تمع ��قوق املراقب بدور تقـوم ف�� االن��ا�ات، ل�ذه حّدٍ                   وضع

�عز�ز �� نفوذا أك�� ا���ومية غ�� الدوليـة املنظمـات أصبحت وقد ��ا. املع��ف بحقوقھ ليتمتع ا��تمع �� فرد �ل عن                     الدفاع

وحمايـة �عز�ز �� �شط بدور تنخرط ا���ومية غ�� الدولية املنظمات مـن فـاآلالف م��ايد، نحو ع�� اإل�سان حقوق                   وحماية

غ�� الدولية املنظمات �شطت وقد اإل�سان، حقوق ص�وك تفعيل عدم حال �� ا��ارس دور وتلعب اإل�سان،                  حقـوق

عام �ش�ل العالم ��
ً
حساسية القضايا أك�� من �عد وال�� وا��رب، السلم وقت األسرى حقوق عن الدفاع ��                    ا���ومية

وا��ر�ة االستقالل إنجاز أجل من نضالھ طر�ق ف�� خاصة، بصفٍة الفلسطي�� الشعب وعند اإل�سانية، خصوصي��ا                 �س�ب

 من االحتالل اإلسرائي��.
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الفلسطي�ي�ن املعتقل�ن �سبة وتجاوزت ال��ون ، الفلسطي�� الشعب مس
ُ

خ قرابة اإلسرائي�� دخل االحتالل بداية فمنذ                

فخالل مختلفة و�طرق لف��ات االحتالل ��ون دخلوا الفلسطي�� ، الشعب أبناء مجمل من %20 من أك�� 1967 عام                   منذ

ال��ون �� والزال اعتقال عملية ألف أر�ع�ن من أك�� إ�� االعتقاالت حاالت عدد وصل 2000 سنة األق���                   انتفاضة

بال��ن عل��م مح�وم فلسطي�� أس�� و500 طفل، و300 أس��ة، 56 ع�� العدد �ذا و�شتمل أس��. 6500 حوا��                   اإلسرائيلية

 املؤ�د، و13 نائب �� ا��لس ال�شر���، و28 ��في، و500 أس�� معتقل إداري دون ��مة أو محاكمة .
1

اإلسرائيلية  ال��ون �� الفلسطي�ي�ن األسرى حماية �� الدولية املنظمات دور ع�� الضوء إللقاء الدراسة �ذه                 تأ�ي

القانون قواعد ضمن��ا ال�� القانونية ا��ماية غياب ظل �� املستو�ات، �افة ع�� إ�سانية ال ان��ا�ات من لھ يتعرضون                    مما

ومأسا��م األسرى قضية إبراز �� وأ�مي��ا الواقع �� املنظمات �ذه عمل حقيقة دراسة ع�� سنعتمد حيث اإل�سا�ي،                   الدو��

 وكذلك مدى نجاح�ا �� ذلك.

  ومنھ نطرح اإلش�الية التالية:

 ما مدى مسا�مة املنظمات الدولية غ�� ا���ومية  �� الدفاع عن قضية األسرى الفلسطي�ي�ن �� ال��ون اإلسرائيلية؟

 ولإلجابة عن اإلش�الية قسمنا دراس�نا إ�� محور�ن:

 ا��ور األول:  اإلطار النظري للمنظمات الدولية غ�� ا���ومية.

 ا��ور الثا�ي:  املنظمات الدولية غ�� ا���ومية املسا�مة �� دعم قضية األسرى �� ��ون االحتالل.

 وقد تمحورت الدراسة حول �ذه اإلش�الية �غية تحقيق �دف�ن:

 �دف نظري:  ��دف اإلش�الية إ�� التأس�س النظري مللف األسرى �� ��ون االحتالل واملستو�ات التحليلية ال�� يدور ف��ا.

إس�امات ومدى �عانوه وما اإلسرائي��، االحتالل ��ون �� الفلسطي�ي�ن األسرى ملف ما�ية عن البحث عم��:                 �دف

  املنظمات الدولية غ�� ا���ومية �� املسا�مة �� التخفيف ع��م من ممارسات االحتالل غ�� القانونية.

جعت بتار�ــــخ1 ، الب�انات محدثة ح�� تار�ــــخ 13-4-2017. اس�� � ، هيئة شؤون األ�ى والمحرر�ن، ومركز اإلحصاء الفلسطي�� �    نادي األس�� الفلسطي��
.2018-2-22 
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 أ�مية املوضوع:

 من:
ً
 انطالقا

ً
   يك�سب موضوع األسرى �� ��ون االحتالل اإلسرائي�� أ�مية

تح��- دولية قوان�ن وجود من بالرغم اآلن إ�� تحل لم ومعانا��م اإلسرائي�� االحتالل ��ون �� الفلسطي�ي�ن                  األسرى

 األسرى وتفرض قوان�ن تطالب بحقوق�م. إال أن �ذا ال يطبق ع�� األسرى الفلسطي�ي�ن.

ال��اع- احتدام مع ل�ا حل إيجاد ع�� قدر��م وعدم الغرب عند �عقيدات من تحملھ وما الفلسطي�ي�ن األسرى                    مسألة

 الفلسطي��- اإلسرائي�� �ذا ما يقودنا ��اولة ف�م �اتھ القضية وفك مي�انزما��ا.

  أسباب اختيار املوضوع:

أردنا- الفلسطي��، شعبنا أفراد م��ا �عا�ي ��صية مسألة الفلسطي�ي�ن األسرى مسألة �� �ون ذا�ي: يتمثل                 س�ب

 ا��وض �� �ذا املوضوع ملعرفة مدى مسا�مة املنظمات العاملية غ�� ا���ومية �� حل �ذه القضية.

-�� ا��ساسة القضايا من االحتالل، ��ون �� الفلسطي�ي�ن األسرى مسألة �ون �� موضو��: يتمثل                س�ب

لذا االحتالل، ��ون �� األسرى حركة خاضتھ الذي اإلضراب مع اآلن الصدارة اك�س�ت وال�� الدولية                 األجندات

 سنحاول �سليط الضوء ع�� ما يدور حول �ذه املسائل.

  املقار�ة املن��ية:

السياسية الظا�رة ل�ون منا�� عدة ع�� االعتماد يتطلب الدراسة ل�ذه وامل���� النظري اإلطار طبيعة                إن

 ظا�رة معقدة، مركبة ومتعددة األ�عاد واملتغ��ات لذا فقد اعتمدت الدراسة ع�� عدة منا�� م��ا:
ً
 واالجتماعية عموما

الظا�رة- تفس�� ع�� �عمل ال�� التار�خية الطر�قة عن �ع�� الذي العل�� البحث منا�� أحد و�و التار���:                  املن��

التار��� فاملن�� املستقبل، عليھ سي�ون بما والت�بؤ املعاصرة املشا�ل لف�م �أساس املاضية التار�خية               وا��وادث

 يضطلع بدور حيوي وأصيل �� ميدان الدراسات والبحوث العلمية.

اإلدارة- منطق باستخدام ل�س بالطمأن�نة اإلحساس تحقيق لكيفية جديدة مقار�ة اإل�سا�ي: األمن              مقار�ة

االع��اف ب�ن صعبة معادلة تحقيق طر�ق عن بل الالحرب، منطق تفعيل أو االستقرار حركيات أو لل�س��                  العقالنية

اإل�سا�ي فاألمن ��ا. الفع�� واالنتفاع الوطنية) أو ا���و�ة أو الدولية النصوص ��) م��ا اإل�سان تمك�ن و                  با��قوق
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�� األجيال وحق اإل�سان وكرامة كينونة بمفا�يم بر�ط�ا اإل�سان، ��قوق ديناميكية فلسفة ع�� باألساس                قائم

 البقاء �� عالم آمن وإي�ولو�� وص��.

 ال���ر األول: اإل�ار ال���� لل����ات ال�ول�ة غ�� ال���م�ة

 ماه�ة ال����ات ال�ول�ة غ�� ال���م�ة

وت�نوع التعار�ف تتعدد وإنما ا���ومية غيـر املنظمـات ملا�ّيـة والدارس�ن الباحث�ن ب�ن عليھ متفق �عر�ف يوجد                 ال

أل�م نماذج ذكر و�مكن ا��تلفة. والثقافية املعرفية األطر وتنوع بتعدد التنظيمـات مـن النـوع �ذا ع�� تطلق ال��                   ال�سميات

�ذا أن منطلق من وذلك الدولية، املنظمات أ�م إ�� تن�سب التـي وتلـك الغر�يـة، املؤلفات �عض �� وردت ال��                    التعر�فات

النمـاذج �ـذه ومـن الدراسـة. موضـوع الظا�رة ف�م كيفية �� االختالف ع�� لالستدالل
ً
مناسـبا

ً
مـدخال يبـدو                 االقتـراب

 للتعر�فات:
2

من- وتت�ون املد�ي الدو�� ا��تمع مؤسسات "إحدى :(ESCWA) أسيا لغر�ي واالجتماعية االقتصادية              ال��نة

القضايا ت�ناول و�� ا���ومة عن
ً
�ليا أو

ً
جزئيا مستقلة وحرة تطوعية اال�تمام متنوعة ومؤسسات                جمعيات

إ�� ��دف بل املادي، الر�ح إ�� أعمال�ا �� ��دف ال و�� املتبادل واإلنما�ي اإل�سا�ي بالعمل وت�سم العامة،                   واملصا��

ال��ية ا��دمات تقديم خالل من ا��تمع تنمية ثم ومن ا��تاجة الفئات أوضاع وتحس�ن ا��تمع                خدمة

 والرعاية والتوعية والرفا�ية والتنمو�ة.
3

ا���ومية- غ�� املنظمة بأن يفيد
ً
سلبيا مختصرا

ً
�عر�فا �ستعمل املتحدة، لألمم واالجتما�� االقتصادي               ا��لس

ً
ن�يجة ت�شأ ال�� ا���ومية الدولية باملنظمات مقارنة ا���ومات" ب�ن باتفـاٍق ت�شأ ال دوليـة منظمـٍة "أي :��                  الدولية

عقـد بـ�ن ا���ومات
ُ
 التفاقـاٍت �

4

عن-
ً
�ليا أو

ً
جزئيا

ٌ
مستقلة خاصة "منظماٌت بأ��ا:

ً
عموما ا���ومية غ�� املنظمات

ً
رسميا الدو�� البنك                 �عّرِف

بصورٍة و�س�� تجار�ة،
ً
أ�دافا �و��ا من أك�� �عاونية أو

ً
إ�سانية

ً
أ�دافا ل�ـا بأن رئ�سيھ بصورة وت�سم                  ا���ومات،

  ماجدة امحد حممود،املنظمات غري احلكومية الدولية: دراسة نظريه،.رسالة دكتوراه غري منشورة.(كلية االقتصاد والعلوم السياسية)،جامعة القاهرة،٢٠٠٧ . ص 2٢١
   األمم املتحدة، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب أسيا،  دور املنظمات غري احلكومية العربية يف تنفيذ توصيات املؤمترات العاملية ويف املتابعة املتكاملة هلا،   األمم املتحدة،3
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 المنظمات الدولية غير الحكومية ودورها في الدفاع عن حقوق األسرى الفلسطينيين
في سجون االحتالل اإلسرائيلي

 

أو األساسية، االجتماعية ا��ـدمات تـوف�� أو الب�ئـة، حمايـة أو الفقراء، مصا�� �عز�ز أو املعاناة، تخفيف إلـى                  عامـھ

 االضطالع ب�نمية ا��تمعات"

ل�ا معلنة إرادية تطوعية "منظمات و�و: سما��ا خالل من املنظمات ل�ذه مختصٍر �عر�ٍف تقديم يمكن تقدم، ما ضوء ��                   

إ�� ي�تمون األعضاء و�ؤالء ا��اصة األفراد جماعات أو األفراد ب�ن فيما ح�ومي غ�� باتفاٍق ت�شأ دائم مؤسس                   ش�ل

عاملية، سـمة ل�ـا إ�سانية أ�داف تحقيق بقصد وتقوم بالسياسة، �عمل وال ا���ومات عن مستقلة و�ـي مختلفـة،                  ج�سيات

 وال �س��دف تحقيق الر�ح، وتمارس �شاط�ا ع�� حدود الدول، أي �� أك�� مـن دولة، أو ع�� األقل �� ثالث دول".

  ال��أة وال���ر1-

ع�� دور�ا و�عاظم ا���ومية غ�� املنظمات نمو لتفس�� واملفكرون الباحثون ساق�ا ال�� واألساليب الدوافع ��                 عديدة

 املستو��ن الداخ�� والدو��:

الو�� ل��ايد
ً
استجابة ي�ون أن إال �عدو ال بأنـھ ا���وميـة غ�� للمنظمات للنظر والالفت املفا�� الصعود البعض برر                    فقد

الدولية املواطنة مف�وم تحقيق يتضمن بما التعقيد م��ايد عالٍم إطار و�� عال�� مد�ي مجتمع بناء وأ�مية بضرورة                   واإلدراك

ال�� التطوعية والتنظيمات التجمعات مـن معقدة شـبكٍة بنـاء من العال�� املد�ي ا��تمع بناء يتطلبھ ما خالل مـن                   وذلك

األخ�� التحليل �� يتضمن بما الرأي عن والتعب�� املشاركة وتأكيد إتاحة خالل من االجتماعية ا��امعات بتعددية                  �سمح

ا���ومات تفعلھ ما تفوق بصورٍة والعنف والقمع املساواة عدم وإزالة القوة ومنح�م األفراد ودعم امل�مشة ا��ماعـات                  تمثيل

 �� �ذا الشأن.

وكذلك فرادى الدول يفوق نحو ع�� العاملية والتحديات املشكالت و�عقد تنوع أن من البعض إليھ ذ�ب ما سبق بما                     و�رتبط

اقت��� ذلك �ل دور�ا، من يحد بما والعملية والسياسية القانونية القيود من بالعديد املقيدة ا���ومية الدولية                  املنظمات

اإلدار�ة والتعقيدات السياسية التوترات عن والبعد والكفاءة باملرونة تتم�� ال�� ا���ومية غ�� املنظمات دور إلـى                 ا��اجة

وال�وارث �ا��اعات اإل�سانية وال�وارث الطارئة الظروف مواج�ة �� الفعال التحرك سرعة من يمك��ا بما                الروتي�ية

 الطبيعية واإلغاثة وال��رة .
5

واليا5 املصرية العوملة:اخلرب�ن ظل يف احلكومية غري املنظمات دور عابدين(حمرران)، صدقي والسيد مسك جنوى ,يف العوملة" ظل يف احلكومية غري للمنظمات املتغري الدور العظيم،" عبد                            زينب
 �نيه،(جامعة القاهرة)، مركز الدراسات االسيويه،٢٠٠٢.ص 55-25
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 المنظمات الدولية غير الحكومية ودورها في الدفاع عن حقوق األسرى الفلسطينيين
في سجون االحتالل اإلسرائيلي

 

ان�شار حيث من الباردة ا��رب ان��اء �عـد فيما وخاصة الدو�� النظام تطور من الرا�نة الف��ة �� حصل ما أن مفاده رأٌي                       ثمة

وإبادة قمع إ�� الدول �عض ح�ومات من �عٍض تحول مع املس��ة األ�لية والصراعات وا��روب والتطرف العنف                  أعمال

غ�� املنظمات ل��وز
ً
مدعاة �انـت التطورات �ـذه �ل األمن تفتقد الشعوب جعل نحو ع�� املعارضة والنخب                  ا��ماعـات

األفراد ضمان أي اإل�سا�ي بمف�ومھ األمن تحقيق ت�ت�� إ�سانية أسس ع�� وتقوم السياسة عن
ً
�عيدا �عمل ال��                   ا���ومية

 وا��ماعات والشعوب "اإل�سانية" ول�س أمن الـدول ذات السيادة .
6

استحضار مع ا���ومية غ�� للمنظمات املتصاعد الدور وت��ير تفس�� �شأن واالتجا�ات اآلراء استعراض فإن األمر                 وواقع

العوامـل مـن متداخلة مجموعھ �� تفس��ه يجد دور�ا وتنامي ان�شار�ا بـأن القـول بنا ي�ت�� املنظمات ل�ذه ا��اصة                   الطبيعة

  واألسباب يمكن ت��يص�ا �� ثالثة:

وا��ماس واالستعداد الطوعية الرغبـة �� واملتمثلة ا���ومية غ�� للمنظمات الذاتية وا��صائص السمات من               أول�ا :

العاجلة االجتماعية املشكالت مع والتعامل الطاقات وحشد التعبئة علـى والقـدرة وا����ات ال�وادر وفرة مع                للمشاركة

  وامل��ة والتمتع بمصداقية عالية لدى مختلف قطاعات الرأي العام.

بأخرى أو بدرجھ تحول وعيوب مثالب من وا��اص" "ا���ومي اآلخر�ن القطاع�ن �شوب فيما الثا�ي الس�ب يكمن                  الثا�ي :

�سود ما �� العيوب وتلك املثالب �ذه وتحصل األساسية. وا��ر�ات با��قوق وتمتع�م والشعوب األفراد حاجات إشباع                  دون

املشروعات �عض إلغاء ور�ما تجميد أو تأجيل عن
ً
فضال األداء �� و�طٍء وروتي�يٍة وجمود فساد مـن ا���ومي                   القطاع

عما نا�يك ل�ا، املوارد و�عبئة الطاقات حشد تقت��� قومية وتحديات قضايا الدولة واج�ت ما إذا والتنمو�ة                  ا��دمية

  �سيطر ع�� القطاع ا��اص من جشع اس��داف الر�ح ولو �ان ذلـك ع�� حساب االعتبارات االجتماعية الدقيقة وا��ساسة.

مـن الـرا�ن الدو�� النظام بھ ي�سم فيما والدو�� ا���� املستو��ن ع�� دور�ا وتنامي ا���ومية غ�� املنظمات ��وض                   الثالث :

كث�� قبل من ا���وميـة، غيـر للمنظمات والسيا��� املادي الدعم وتقديم املتبادل، االتصال وتنامي املسافات حـواجز                 تال���

لتجعل ا���ومية غ�� باملنظمات ت��ض �عض�ا، مع
ٌ
متداخلة

ً
مجتمعة األسباب �ذه �ل واملؤثرة. الفاعلة الك��ى القوى                  من

وامل��ة العاجلة االجتماعية املشكالت مـع والتعامـل الطارئة، واألزمات املواقف مواج�ة خالل�ا من يمكن
ً
آلية أو

ً
أداة                  م��ا

  عطية حسني أفندي،املنظمات غري احلكومية: مدخل تنموي.(القاهرة:كلية االقتصاد والعلوم السياسية,٢٠٠٦ ص - ص ٢١-6٢٢
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 المنظمات الدولية غير الحكومية ودورها في الدفاع عن حقوق األسرى الفلسطينيين
في سجون االحتالل اإلسرائيلي

 

إيجا�ّيٍ بدور واإلس�ام بل النامية الدول معظم �ش�د�ا ال�� االقتصادي اإلصالح عملية عن الناجمة السلبية اآلثار                  ومعا��ة

 فاعل �� تحقيق التنمية املتواصلة والشاملة لشعوب �ذه الدول.

 مهام ال����ات ال�ول�ة غ�� ال���م�ة2-

مراحل بتطور
ً
واسعا

ً
جو�ر�ا

ً
شـ�دت تطورا قـد ا���ومية، غ�� املنظمات ��ا تضطلع ال�� وامل�ام األ�شطة أن األمر                   واقع

�افة و�� األصعدة مختلف ع�� نفس�ا تفرض ومستقرة شا�عة ظا�رة باتت ح�� املنظمات، �ذه ��ا مرت ال��                   ال�شأة

ال�� وامل�ام األ�شطة مختلف وراء مـن ا���ومية غ�� املنظمات ت�شد�ا ال�� األ�داف تص�يف يمكن عامة و�صفة                  ا��االت.

ح�ن �� الواسع، باملف�وم اقتصادية أغراض تحقيق ع�� العمل فـي أول�ما يكمن األ�داف: من رئ�سي�ن نوع�ن إ�� ��ا                    تضطلع

وتقديم
ً
معـا �ل��ما أو الدوليـة أو الداخلية ا��تمعات تؤرق معينة قضايا عن الدفاع �� األ�داف �ـذه مـن األخـر النوع                     يكمن

ل�شمل األو�� الفئة �� العمل أ�داف وت�سع معينة. ���ات املطلو�ة والدراسات بالبحوث والقيام واالس�شارات                ا��دمات

ذلـك �� بما ا��تاج�ن إ�� ا��تلفة ا��دمات تقديم خالل من الرفا�ية تحقيق ع�� ا���ومية غ�� املنظمات جانب من                    العمل

واألدو�ة واملال�س األغذيـة توز�ـع مثـل بالفقراء، ا��اصة ا��اجات وتلبية املساعدة تقديم جانب إ�� ال��ية                ا��ـدمات

إنمائية بأعمال القيام جانب إ�� الطبيعية، وغ�� الطبيعية واألزمـات الكـوارث أوقـات �� وخاصة املساعدة أش�ال من                  وغ���ا

الفق��ة وا��تمعات الدول �� االقتصادية التنمية بلوغ ال��اية �� يضمن بما الفق��ة ا��ماعـات علـى أساسية بصفة                  تركز

املشروعات أدوات ذلك ��
ً
معينة،   مستخدمة ج�ات ��ساب ودراسات و�حوث اس�شار�ة خدمات تقديم جانب إ��

ً
               عموما

مجال �� املوجودة أو الناشئة املشكالت ��ل القائمـة املقار�ات تحس�ن أو جديدة مقار�اٍت وتطو�ر ابت�ار أجل من ��ا                    ا��اصة

واملرأة الب�ئة قضايا عن والدفاع التصدي �� فيكمن ا���ومية غ�� املنظمات ت�شد�ا ال�� األ�داف من األخر النوع أما                    مع�ن،

 وحقوق اإل�سان �� أوقات السلم وا��رب ع�� حد سواء.
7

  ال����ات ال�ول�ة غ�� ال���م�ة كآل�ة ل��ا�ة حق�ق اإلن�ان3-

جديد بدور تضطلع باتت التنمية، مجاالت فـي املتنـامي دور�ـا جانـب إ�� ا���ومية غ�� الدولية املنظمات إن القول:                   سبق

بال�سبة ا��ال �و كما بأسره، اإل�سا�ي ا��تمع ��م معينة قضايا عن للدفاع الدول حدود كث��ة أحياٍن �� يتجاوز                    وم��ايد

السواء علـى وا��اص ا���ومي القطاع�ن �� العمل ظروف وتحس�ن األرضية األلغام وخطر ال�س�� علـى الـسيطرة                 لقضايا

  زينب عبد العظيم، مصدر سبق ذكره، ص751-50
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 المنظمات الدولية غير الحكومية ودورها في الدفاع عن حقوق األسرى الفلسطينيين
في سجون االحتالل اإلسرائيلي

 

ً
تحوال يمثل عال�� مد�ي مجتمع ل�شكيل ا��ـدود عبـر ا���وميـة غ�� املنظمات من شبكة وجود

ً
وأخ��ا الب�ئة، ع��                   وا��فاظ

غ�� للمنظمات ا��اصة الطبيعة جانب إ�� للمساءلة، تخضع وال خاصة مـصا�� ذات مجموعـات أيـدي �� للسلطة
ً
                 خط��ا

ا����ات من العديد وتضم وا��دمي التطو�� العمل فلسفة ع�� وتقوم للر�ح �ادفة غ�� منظماٍت ب�و��ا                 ا���ومية

حقوق مجـاالت فـي اإليجا�ي العمل من تمك��ا ذاتية
ً
آلية املنظمات ل�ذه ي�يح بما واملتمرنة املدر�ة والكـوادر                  والكفـاءات

قطاعاتھ ب�افة العام الرأي ع�� نفس�ا تفـرض ال�� ا��قائق أبرز من واحدة باتت اإل�سان حقوق قضايا أن وحيث                    اإل�سان.
8

فعالـة آلية ل�شكيل العوملة زمن �� وخاصة ا���ومية غ�� املنظمات تبـرز وا��ارجية الداخلية والشعبية الرسمية                 واتجا�اتھ

  وم�مـة فـي نطـاق الضمانات واآلليات القومية والدولية لكفالة حقوق اإل�ـسان و�عز�ـز اح��ام�ـا علـى أرض الواقع.

 ت��ع اآلل�ات ال�ات�ة4-

حقوق ��ماية �آلية بدور�ا يتصل فيما واحـدة أرضية من تنطلق واختالف�ا تنوع�ا ع�� ا���ومية غ�� املنظمات �انت                    وإذا

منظمـة �ل ترك�� ومجال مناط �� عديدة تنوعات ثمة أنھ إال اإل�سان، حقـوق حالـة تحس�ن ع�� العمل ذلك �� بما                      اإل�سان

�آلية ا���ومية غ�� املنظمـات دور خالل�ـا من تجسد ال�� واألش�ال الصور �� وعديدة ا��ال. �ذا �� العاملة املنظمـات                    مـن

 ��ماية حقوق اإل�سان.

وضع ع�� القومية الدول �� القرار صا��� حمل فـي ملموس وتأث�� م�م، بدوٍر ا���ومية غ�� املنظمات تقوم ناحيٍة فمن                     

غيـر املنظمات أعضاء يقوم �شأ��ا،كما اتفاقيات إ�� والتوصل أعمال�م، أجندة ضمن اإل�سان حقوق بقضايا                اال�تمام

وثمة السياسة. صـا��� أجنـدات قمـة إ�� اإل�سان حقوق قضايا وم��ا معينة قضايا دفع شأ��ا من عاملية بحمـالٍت                   ا���وميـة

دور من املنظمات �ذه بھ تقوم ما �� يتمثل ما و�و اإل�سان حقوق مجال �� ا���ومية غ�� املنظمات دور لتجسيد آخر                       مظ�ر

أنصار تحالف فقد وملموسة. محددة نتائج إ�� الوصول ��
ً
سلبا أو

ً
إيجابا واإلسـ�ام الدولية االتفاقات �شأن التفاوض ��                  

من صار وقد األطراف. متعددة االس�ثمار اتفاقية بإحباط ١٩٩٨ عام املس��لك�ن حقوق عن الدفاع �� الناشـط�ن مع                   الب�ئة

حول بالتفاوض الصلة ذات واللقاءات االجتماعات إطار فـي الرسـمية ا���وميـة غ�� املنظمات عن ممثلون ينضم أن                  املعتاد

 قـضايا وموضـوعات معينـة فـي مجاالت حقوق اإل�سان وغ���ا .

  جنوى مسك، خريطة املنظمات غري احلكومية يف مصر واليا�ن.يف جنوى مسك وآخرون(حمرر)،"دور املنظمات غري احلكومية يف ظل العوملة. ص ٣٥-8٣
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 المنظمات الدولية غير الحكومية ودورها في الدفاع عن حقوق األسرى الفلسطينيين
في سجون االحتالل اإلسرائيلي

 

يتم أن يمكن ا���ومية غ�� املنظمات قبل من حماي��ا و�عز�ـز اإل�سان حقوق حالة تحس�ن ع�� العمل فإن                   كذلك

مـن دولة أو منطقة أي �� اإل�سان ��قوق وخط��ة جسيمة ان��ا�ات من يقع قد مـا بإدانة املنظمات �ذه قيام خالل                      من

دير�ان �� عقد الـذي األجانـب، وكرا�ية العنصري والتمي�� العنصر�ة مل�افحة الثالث املتحدة األمم مؤتمر ففـي                 العـالم

وقامت املؤتمر �� ح�ومية غ�� منظمة 3500 من أك�� شاركت ،2001/9/7 _ 8/13 من الف��ة �� أفر�قيا جنوب                    بجم�ور�ة

�� ا���ومية غ�� املنظمات منتدى اجتماعات وأسفرت عنصر�ة، حركة باعتبار�ا الـص�يونية إدانـة فـي وفعـال �شط                 بدور

 ع�� إدانة الص�يونية واعتبار إسرائيل نظام فصل عنصري.
ً
 دير�ان عن إصدار بيان ختامي �� 2-9-2001 نّص صراحة

9

ق��ة دع� في ال��اه�ة ال���م�ة غ�� ال�ول�ة ال����ات ال�اني:           ال���ر
 األس�� في س��ن االح�الل

ومن الدو��، األحمر الصليب منظمة �� توافقية حلول إليجاد
ً
جا�دة و�عمل األسرى قضية تدعم ال�� املؤسسات أبرز من                    

 �نا س�بحث عن �شأة �ذه املنظمة والدور الذي تقوم بھ تجاه األسرى �� ��ون االحتالل اإلسرائي��.

 أوًال: الل��ة ال�ول�ة لل�ل�� األح��

وضع إم�انية لبحث أعضاء خمسة �شكيل العامة ل��دمة جنيف جمعية قررت 1863 عام ف��اير من التاسع ��                 

�ؤالء حماية إ�� باإلضافة امليدان �� ا��رب ��ر�� الالزمة الطبية ا��دمات توف�� بوجوب ا��اصة دونان، ���ي                  أف�ار

الش�ر من السا�ع �� اجتماع عقد إ�� ال��نة دفع مما التطبيق. موضع القتال، ساحات �� الطبية ا��دمات وأفراد                    ا��ر��

للصليب الدولية بال��نة �س�� �عد فيما أصبحت األخ��ة �ذه العسكر��ن، إلغاثة الدولية ال��نة تأس�س فيھ قررت                  نفسھ

 األحمر .
10

إليھ دعت الذي الدو�� املؤتمر �� ل�ا
ً
شعارا بيضاء" أرضية ع�� األحمر "الصليب الدولية ال��نة مؤسسو                  واختار

 ال��نة ا��ماسية ال�� ش�ل��ا جمعية جنيف ل��دمة العامة.

  سامية بيربس,العرب ومؤمتر دير�ن، دور �رز للمنظمات غري احلكومية,السياسة الدولية،عدد١٤٦ أكتوبر ، ص 9١٤٠
  حسن �فعة،حممد شوقي عبد العال،التنظيم الدويل،القاهرة:مكتبة الشروق الدولية،2002،ص 10.289
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 المنظمات الدولية غير الحكومية ودورها في الدفاع عن حقوق األسرى الفلسطينيين
في سجون االحتالل اإلسرائيلي

 

 أه�اف الل��ة وم�ادئها:1-

ل��ركة األساسية املبادئ ع��
ً
حارسا �عت�� السو�سر�ة، جنيف مدينة مقر�ا ال�� األحمر للصليب الدولية ال��نة إن                  

 الدولية للصليب األحمر وال�الل األحمر، و�س�� إ�� تحقيق مجموعٍة من األ�داف ال�� يمكن حصر�ا �� اآل�ي:

 منع معاناة ال�شر�ة من نتائج ا��روب الدولية والصراعات املس��ة الداخلية والتخفيف م��ا-

 حماية ا��ياة وال��ة وكفالة االح��ام لإل�سان.-

ع��- �العمل الوقائية التداب�� من مجموعة خالل من الداخلية والصراعات ا��روب عن الناجمة املعاناة من                 ا��د

 �شر  ال�سامح وعدم التمي�� وقبول اآلخر.

 �شر املعرفة بالقانون الدو�� اإل�سا�ي.-

و�ذه ،1965 عام في�نا �� عقد الذي األحمر للصليب العشر�ن الدو�� مؤتمر �� رسمًيا العامة املبادئ �ذه إعالن جاء                     وقد

 املبادئ �� :
11

-1�� ا��ر�� إغاثة �� الرغبة ن�يجة �شأت قد األحمر، وال�الل األحمر للصليب الدولية ا��ركة أن و�ع��                  اإل�سانية :

 ميادين القتال دون تمي�� بي��م، ��دف منع املعاناة ال�شر�ة والتخفيف م��ا.

أساس2- ع�� الناس ب�ن تمي�� أي تقيم ال وأ�داف�ا غايا��ا تحقيق إ�� �س�� و�� ا��ركة أن بمع�� التح�� :                    عدم

 ا���سية، العنصر، املعتقدات السياسية، الوضع االجتما�� أو االنتماء السيا��� أو غ���ا.

طرف3- ضد طرف مع موقف أي اتخاذ عن وتمتنع ا��ميع، بثقة االحتفاظ إ�� �س�� ا��ركة أن بمع��                   ا��ياد :

 آخر خالل ف��ات ا��روب والصراعات الداخلية املس��ة.

وال4- التطوعية، ا��دمة فكرة ع�� تقوم األحمر وال�الل األحمر للصليب الدولية فا��ركة التطو�� :               العمل

 �س�� إ�� تحقيق الر�ح بأي صورة من الصور.

 الوحدة : بمع�� أن ت�ون �ناك جمعية واحدة للصليب وال�الل األحمر ب�ل دولة.5-

 العاملية : ا��ركة الدولية للصليب األحمر حركة عاملية.6-

  املرجع نفسه،ص 11.292-291
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 المنظمات الدولية غير الحكومية ودورها في الدفاع عن حقوق األسرى الفلسطينيين
في سجون االحتالل اإلسرائيلي

 

 ال�ضع القان�ني لل��ة ال�ول�ة لل�ل�� األح��:2-

وا��معيات األحمر وال�الل األحمر الصليب ��معيات الدو�� االتحاد من �ّلٍ مع األحمر للصليب الدولية ال��نة �ش�ل                  

األحمر. وال�الل األحمر للصليب الدولية ا��ركة تضم��ا ال�� الثالثة العناصر األحمر وال�الل األحمر للصليب                الوطنية

،1949 لعام جنيف اتفاقيات �� األطراف الدول ممث�� مع سنوات أر�ع �ل واحدة
ً
مرة املبدأ حيث من املؤسسات �ذه                     وتجتمع

 وذلك �� إطار املؤتمر الدو�� للصليب األحمر وال�الل األحمر.

     و�س�ند عمل ال��نة الدولية للصليب األحمر إ�� نصوٍص قانونية يمكن تص�يف�ا �� مجموعت�ن أساس�ت�ن:

: املعا�دات:
ً
 أوال

األول اإلضا�� و�روتو�ول�ا 1949 لعام األر�ع جنيف اتفاقيات إ�� ال��نة عمل �س�ند الدولية املس��ة املنازعات حاالت ففي                   

 ا��اص بتعز�ز ا��ماية املكفولة ل��ايا املنازعات املس��ة الدولية لعام 1977.

وإ�� األر�ع جنيف اتفاقيات من املش��كة الثالثة املادة إ�� عمل�ا �� ال��نة ف�س�ند الداخلية املس��ة ال��اعات حاالت �� أما                     

 ال��وتو�ول الثا�ي لعام 1977 وا��اص بتعز�ز  ا��ماية املكفولة ل��ايا املنازعات املس��ة غ�� الدولية.

: النظام األسا���:
ً
 ثانيا

العنف وأوضاع الداخلية االضطرابات أثناء
ً
املس��،خاصة ال��اع درجة العنف حدة ف��ا تبلغ ال�� األخرى، ا��االت ��                  

الطا�ع ذات األمور �� املبادرة بحق ل�ا �ع��ف الذي ل��ركة األسا��� النظام إ�� الدولية ال��نة عمل �س�ند األخرى.                    الداخ��

 اإل�سا�ي.

 ع�ل الل��ة ال�ول�ة لل�ل�� األح�� في فل����:3-

وأصبح ،1948 عام �� اإلسرائي�� - الفلسطي�� ال��اع اندالع عقب ا��تلة واألرا��� فلسط�ن �� العمل الدولية ال��نة بدأت                    

 ل�ا حضور دائم �عد حرب عام 1967.

املساعدة وتقدم ، اإلسرائيلية السلطات تحتجز�م الذين ا��تجز�ن أوضاع وتحس�ن املدني�ن بحماية املؤسسة �ذه ��تم                 

 إ�� الس�ان ذوي ا��االت اإل�سانية.
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 المنظمات الدولية غير الحكومية ودورها في الدفاع عن حقوق األسرى الفلسطينيين
في سجون االحتالل اإلسرائيلي

 

السالح وحام�� السياسية السلطات لدى الدولية للمعاي�� واالمتثال اإل�سا�ي، الدو�� القانون �عز�ز ع�� �عمل فاملنظمة                 

الدبلوماسية األوساط داخل اإل�سانية القضايا إزاء الو�� مستوى رفع املثال س�يل ع�� املد�ي، وا��تمع الدي�ية                 واألوساط

 الدولية.

السلطات لدى األخرى الدولية واملعاي�� اإل�سا�ي الدو�� للقانون االمتثال �شأن حوار�ا الدولية ال��نة تواصل كما                 

 اإلسرائيلية.

     فقد أسند ا��تمع الدو�� إ�� ال��نة الدولية للصليب األحمر م�مة ز�ارة أسرى ا��رب واملعتقل�ن املدني�ن الذين تم إيقاف�م

 خالل ال��اعات املس��ة، بموجب اتفاقيات جنيف. و�س�� ال��نة الدولية أيضا إ�� ز�ارة األ��اص ا��روم�ن من حر���م ��

 للقواعد
ً
 حاالت العنف األخرى. و��دف من خالل ز�ار��ا لل��ون إ�� التأكد من أن ا��تجز�ن �عاملون بكرامة وإ�سانية وفقا

 واملعاي�� الدولية وذلك م�ما �انت األسباب ال�� أدت إ�� توقيف�م واحتجاز�م. و�عمل مندو�و ال��نة الدولية مع السلطات ��

 جميع أنحاء العالم ل��د من خطر سوء املعاملة وتحس�ن معاملة ا��تجز�ن وظروف احتجاز�م.

اح��ام ضمان �� و�تمثل بحت، إ�سا�ي حر���م من ا��روم�ن لصا�� الدولية ال��نة أ�شطة من امل�شود الغرض إن                   

املعاي�� و اإل�سا�ي الدو�� القانون مع احتجاز�م وظروف معامل��م تطابق وضمان �امل، �ش�ل والعقلية البدنية                 سالم��م

وغ��ه التعذيب وقوع منع إ�� االحتجاز مراكز إ�� املنتظمة الز�ارات خالل من الدولية ال��نة و�س�� .
ً
دوليا ��ا املع��ف                    األخرى

املنظمة و�س�ر األساسية. القضائية الضمانات وتجا�ل محاكمة دون اإلعدام أو القسري واالختفاء املعاملة سوء أش�ال                 من

 ع�� تحس�ن ظروف االحتجاز وا��فاظ ع�� الروابط العائلية ب�ن ا��تجز�ن وعائال��م .
12

 و�شمل �ذا العمل ع�� وجھ التحديد:

-
ً
وفقا وجدوا، حيثما حر���م من ا��روم�ن األ��اص بمقابلة تصر�ح ع�� ا��صول أجل من السلطات مع                 التفاوض

 لإلجراءات ال�� تكفل فعالية عمل ال��نة الدولية وا�ساق�ا.

 ز�ارة �ل ا��تجز�ن وتقييم ظروف احتجاز�م وتحديد �ل أوجھ القصور واالحتياجات اإل�سانية.-

  منظمة الصليب األمحر: "عمل املنظمة داخل السجون "، متحصل عليه من املوقع الرمسي للمنظمة: �ريخ االسرتجاع:122017-11-25

http://www.icrc.org/ara/what-we-do/health/health-prisons/overview-health-in- prisons.htm  
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 المنظمات الدولية غير الحكومية ودورها في الدفاع عن حقوق األسرى الفلسطينيين
في سجون االحتالل اإلسرائيلي

 

 (لتوف�� حماية معينة أو ألغراض طبية أو غ���ا).-
ً
 ت�بع حاالت �عض ا��تجز�ن فرديا

رسائل- نقل أو العائلية الز�ارات �س�يل خالل من عليھ وا��فاظ وعائال��م ا��تجز�ن ب�ن االتصال إقامة                 ضمان

 الصليب األحمر حيثما دعت ا��اجة إ�� ذلك.

 توف�� املواد وإمدادات اإلغاثة الطبية للمحتجز�ن أو العمل بالتعاون مع سلطات االحتجاز �� إطار مشار�ع محددة.-

ال��- اإل�سا�ي الطا�ع ذات باملشكالت يتعلق ما �� املستو�ات جميع ع�� السلطات مع والفعال السري ا��وار                  �عز�ز

 قد ت��ز، والعمل ع�� إيجاد حلول ملموسة ل�ا.

 لشروط صارمة م��ا:
ً
جري ال��نة الدولية الز�ارات إ�� أماكن االحتجاز تبعا

ُ
 وت

 حصول مندو�ي ال��نة الدولية ع�� تصر�ح �امل ودون أية قيود بمقابلة جميع ا��تجز�ن ودخول أماكن االحتجاز-

 ال�� يقيمون ف��ا بما ف��ا املرافق ال�� �ستخدمو��ا.

 إجراء مقابالت ع�� انفراد مع ا��تجز�ن الذين يختار�م املندو�ون.-

 معاودة الز�ارات.-

بصورة- قوائم بإعداد الدولية ل��نة والسماح ا��تجز�ن بأسماء الدولية ال��نة بإبالغ االحتجاز سلطات               قيام

 مستقلة.

ونظام احتجاز�م وظروف ا��تجز�ن معاملة حول مباشرة بصورة املعلومات ��مع وسيلة الدولية ال��نة ز�ارات وت�ون                 

 االحتجاز املعمول بھ.

فرصة املناقشة �ذه وت�ون االحتجاز، م�ان عن املسؤول مع مناقشة �عقد تبدأ اإلجراءات من مجموعة ز�ارة �ل وت��                    

وقت �� الدولية ال��نة أعط��ا ال�� التوصيات تنفيذ مدى من والتأكد العام الوضع ومناقشة الز�ارة من ال�دف عن                    ل��ديث

 سابق.

االستجواب وقاعات والثكنات الزنزانات مثل ا��تجزون: يراود�ا ال�� املبا�ي �ل السلطات برفقة املندو�ون يزور ثم                 

 واملطابخ واملراحيض وساحات امل��� واملس�شفيات. و�ذلك �ستوعب املندو�ون �ش�ل أفضل طر�قة تنظيم ال��ن وإدارتھ.

وثقة بحر�ة با��ديث للمحتجز املقابلة �ذه �سمح إذ الز�ارة، �� األسا��� الركن ا��تجز�ن مع انفراد ع�� املقابلة و�عت��                    

 عن حالتھ و�تمكن املندوب �� الوقت ذاتھ من تحديد املشكالت اإل�سانية.
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 المنظمات الدولية غير الحكومية ودورها في الدفاع عن حقوق األسرى الفلسطينيين
في سجون االحتالل اإلسرائيلي

 

خالل �س�ولة حالتھ تفقد ل�م ي�س�� ح�� ضعف حالة من �عا�ي أنھ يرون محتجز أي املقابلة خالل املندو�ون و���ل                     

 لضمان عدم اختفاء ا��تجز�ن.
ً
 ز�ارات املتا�عة. و�كذا ي�ون تكرار الز�ارات أساسيا

الز�ارة ختام و�� ا��تجز، من صر�حة بموافقة السلطات ع�� إال انفراد ع�� املقابالت من املستقاة املعلومات �عرض                   وال

واملوارد القدرات مراعاة مع واإلدارة االحتجاز ظروف لتحس�ن الالزمة امللموسة التداب�� السلطات مع الدولية ال��نة                 تناقش

 ا��لية.

املبادئ ع�� بناًء تقدم�ا ال�� والتوصيات إل��ا تخلص ال�� النتائج سري- تقر�ر ��- السلطات إ�� الدولية ال��نة وترفع                    

 اإل�سانية والقانون.

أجواء توف�� أجل من بالسر�ة
ً
محاطا ي�ون ما

ً
غالبا الذي السلطات مع الثنا�ي ا��وار خالل من إال التقدم يتحقق وال                      

�� أخفقت إذا عالنية ا��ديث تقرر أن الدولية ل��نة و�مكن و�ناءة. صر�حة بطر�قة ا��ساسة املسائل مناقشة إ��                   تف���

 بما يدل ع�� فعالية ا��وار السري.
ً
 تحقيق نتائج بالطر�قة األو�� و�حسب ا��االت. لك��ا ال ت��أ إ�� �ذا اإلجراء إال نادرا

13

  ع�ل م���ة ال�ل�� األح�� داخل ال���ن اإلس�ائ�ل�ة:4-
البدنية الناحيت�ن من قاسية ف��ا املع�شية الظروف ت�ون أن ا��االت، أحسن �� يمكن ل��ر�ة، تقييد أماكن �� ال��ون                    

غذاء من الس�ئة املع�شة ظروف حيث والنفسية، ا��سدية الضغوط من متفاوتة لدرجات ا��تجزون و�تعرض                والنفسية.

وت��ايد ا���ول. واملستقبل واألصدقاء األسرة عن االنفصال عن الناجمة العادية ال�موم تفاقم للنوم وم�ان ونظافة                 ومياه

باأل��اص املكتظة األماكن �� املعدية األمراض من وغ���ما ال�شر�ة املناعة نقص وف��وس �السل بأمراض اإلصابة                 مخاطر

 ما �عا�ي نظم الرعاية ال��ية �� ال��ون من قلة املوارد.
ً
 املصاب�ن باألمراض. وغالبا

14

السيا���، االستقرار عدم أو ال��اعات حاالت و�� ا������. أو النف��� أو البد�ي لإليذاء امل��ون�ن �عض يتعرض وقد                   

وأخرى األمد قص��ة أحيانا ونفسية جسدية آثار إ�� التعذيب و�ؤدي القضا�ي. اإلطار خارج والقتل والتعذيب العنف                  يزداد

 دائمة ع�� ال��ايا وعائال��م.

   اللجنة الدولية للصليب األمحر، نظرة عامة على حياة احملتجزين وكرامتهم، 2010، متحصل عليه من املوقع الرمسي للمنظمة،13
 https://www.icrc.org/ara/what-we-do/visiting-detainees/overview-visiting-detainees.htm  ،�ريخ اإلسرتجاع2017-5-24.

للمنظمة:14 الرمسي املوقع من عليه متحصل ،" السجون داخل املنظمة "عمل األمحر: للصليب الدولية اللجنة                 
 http://www.icrc.org/ara/what-we-do/health/health-prisons/overview-health-in- prisons.htm  �ريخ االسرتجاع  24 -2017-5
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االضطرابات أو املس��ة بال��اعات تتصل ألسباب يحتجز ��ص أي براحة األحمر للصليب الدولية ال��نة و��تم                 

الراحة وحماية مقبولة احتجاز وظروف مع�شية ظروف كفالة �و و�دف�ا محايدة. منظمة تدخل �ستلزم ال��                 الداخلية،

عند احتجاز�م، قبل
ً
وأيضا ا���ز حالة �� امل��ون�ن �ؤالء وضع الدولية ال��نة وتراقب للم��ون�ن. والعقلية                 البدنية

 االقتضاء، عن طر�ق الز�ارات املباشرة لل��ايا وا��وار مع محتجز��م.

الدو�� للقانون ان��ا�ات أي إ�� ت�بھ كما وحماي��م، ا��تجز�ن باح��ام االحتجاز سلطة مسؤولية ع�� الدولية ال��نة وتؤكد                   

وغذاء مياه إمدادات ش�ل ع�� مؤقتة مساعدات تقدم أن الدولية ل��نة إصالحية. و�مكن بتداب�� وتو��� الدولية                  واملعاي��

و�جب للمحتجز�ن. األساسية االحتياجات تلبية للسلطات ف��ا يمكن ال ال�� الطوارئ حاالت �� أساسية طبية مستلزمات                  أو

ع�� املؤثرة العوامل لتقييم االحتجاز أماكن يزورون الذين الدولية ل��نة التا�عون واملندو�ون واملمرضات األطباء يتمتع                 أن

األو�ئة وعلم البي�ية بال��ة معرفة لد��م ي�ون وأن العامة، وال��ة بال��ون املتصلة املسائل �� بخ��ة ا��تجز�ن،                  ��ة

 واالحتياجات ا��اصة بالتغذية والعالقة املتبادلة ب�ن التغذية واإل��اح والرعاية ال��ية والعنف واالكتظاظ.

الفردي ال���يص ول�س عامة بصفة ال��ون �� ال��ية النظم أداء تحس�ن كيفية حول املشورة تقديم إ�� ��دفون و�م                    

واألمراض التيفوس وح�� بري وال��ي والسل (ال�ول��ا) اإلس�ال ألمراض العام العالج حول املشورة يقدمون ولك��م                 والعالج،

أنواع من ذلك وغ�� ال�شر�ة/اإليدز املناعة نقص وف��وس ا������، االتصال طر�ق عن املنتقلة واألمراض (ا�َ�َرب)                 ا��لدية

 العدوى ال�� تتف��� داخل ال��ون.

لتعز�ز الفردية ا��االت بتوثيق الدولية ال��نة أطباء يقوم ،
ً
وا��ا املعاملة سوء أش�ال من وغ��ه التعذيب ي�ون وعندما                   

السلطات حث إ�� ��دف ولكنھ قضا�ي، تحقيق أي من
ً
جزءا ذاتھ حد �� التوثيق �ذا يمثل وال للمنظمة. الرس��                     التدخل

 املعنية ع�� اتخاذ تلك ا��طوة.

معرفة إ�� بحاجة ف�م املعاملة، سوء حاالت مع التعامل ع��
ً
تماما مدر��ن ي�ونوا أن الدولية ال��نة موظفي ع�� و�جب                     

ال��ون أطباء
ً
أيضا تدرب أن الدولية ل��نة و�مكن ال��ايا. معاملة وكيفية للتعذيب والنفسية ا��سدية باآلثار                 جيدة

 واألطباء الشرعي�ن ع�� التوثيق الط�� للتعذيب ح�� ي�س�� ل�م التعامل مع �ذه املش�لة بصورة دائمة.
15

   نفس املصدر السابق.15
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 المنظمات الدولية غير الحكومية ودورها في الدفاع عن حقوق األسرى الفلسطينيين
في سجون االحتالل اإلسرائيلي

 

 ك�ف�ة ز�ارة الل��ة ال�ول�ة لل���ن اإلس�ائ�ل�ة:5-

الفلسطي�ية. والسلطة إسرائيل تحتجز�م ��ص آالف  10 ��وا�� سنو�ة بز�ارات األحمر للصليب الدولية ال��نة تقوم                 

فقط. االحتجاز سلطات مع مشارك��ا فيتم املعطيات أما االحتجاز. وظروف املعاملة طرق تقييم �و الز�ارات �ذه من                   ال�دف

الذين الفلسطي�ي�ن �افة �عت�� موحدة. عمل أساليب وفق العالم أنحاء جميع �� للمحتجز�ن ز�ارات الدولية ال��نة                  تجري

.1951 عام �� إسرائيل عل��ا صادقت ال�� الرا�عة، جنيف اتفاقية من 4 املادة بموجب محمي�ن
ً
أ��اصا إسرائيل                   تحتجز�م

  تقوم ال��نة الدولية بز�ارات إ�� أماكن االحتجاز اإلسرائيلية منذ عام 1967 .
16

مستوى ع�� ح�� األخ��ة؛ السنوات ��
ً
كث��ا تراجع قد دور�ا أن يجد الدو��، األحمر للصليب الدولية ال��نة لعمل                    املراقب

ال�� الوحيدة العر�ية ال��يفة أ��ا مع بال��ون، األسرى إ�� القدس ��يفة إدخال توقف فقد اإل�سانية؛                 ا��دمات

اتفاقية قضت بل فحسب، ذلك ال��ناء؛ ل�س إ�� إدخال�ا ع�� اإلشراف ع�� األحمر الصليب دأب وال�� ال��ون؛ إ��                    تدخل

وتقليص املر���، لألسرى الطبية ا��دمات بتقليص م. 01/01/2011 بتار�خ االحتالل وسلطات األحمر الصليب ب�ن                أبرمت

  مسا�مة الصليب األحمر �� �غطية �ذه ا��دمات، وإلزام األس�� املر�ض بدفع جزء من نفقة العالج.

فئة من ألقار��م األسرى أقارب �عض لز�ارة حلول إيجاد ع�� قادرة غ�� تزال ال األحمر للصليب الدولية ال��نة أن كما                      

�ذه �ستطع ولم أمنية"؛ "أسباب بذر�عة عل��ا املوافقة تما�ع االحتالل دولة إن إذ اإلسرائيلية؛ ال��ون �� األو��"                   "القرابة

أسرى لعائالت ز�ارات تنظيم عن ��ز�ا إ�� إضافة سنة؛ أو أش�ر، 6 �ل واحدة مرة للممنوع�ن، ز�ارات تنظيم سوى                     ال��نة

 قطاع غزة، ا��روم�ن من ز�ارة أبنا��م منذ أك�� من 5 سنوات.

إسرائيل وح�ومة ال��ون إدارة اتخذ��ا إجراءات سلسلة إيقاف عن ال��نة ��زت فقد ا��د؛ �ذا عند ال��ز يتوقف                    ولم

الفردية العقو�ات بفرض قيام�ا إ�� الكتب؛ باإلضافة وإدخال والتوجي��، ا��ام��، التعليم من �ا��رمان األسرى،                بحق

ب��ة املر��� األسرى �عض ملعا��ة األطباء إدخال ومنع الغذائية؛ املش��يات من وا��رمان �الغرامات عل��م،                وا��ماعية

 األسباب األمنية.

  منظمة الصليب األمحر:"ز�رة السجون واألسرى"، متحصل عليه من املوقع الرمسي للمنظمة:16
http://www.icrc.org/ara/resources/documents/photo-gallery/2012/palestine-israel-detention-photos-2012-08-20.htm 
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�ستطع لم ال�� املستمرة، املشا�ل أحد �عد الز�ارات، خالل ا��واجز، ع�� وامل��ن، املذل للتفت�ش األسرى أ�ا�� �عرض                    ولعل

 ال��نة إيجاد حلول ل�ا؛ ما جعل الز�ارات عقاًبا و�عذيًبا أل�ا�� األسرى.

الذي الدو��، األحمر الصليب ورؤ�ة معرفة أمام تجري اإل�سا�ي الدو�� القانون ألح�ام ا��الفة االن��ا�ات من العديد                  إن

سلوك ع�� التقار�ر ل�ذه تأث�� أو تحول أي األسرى يلمس أن دون جنيف؛ �� املسؤول�ن إ�� السر�ة التقار�ر برفع                     يكتفي

 اإلسرائيلي�ن �� التعامل مع�م.
17

 ثان�ًا: ال���ة األورو��ة لل�فاع ع� حق�ق األس��:

الفلسطي�ي�ن األسرى عن بالدفاع األورو�ية الشبكة �شارك حيث األسرى قضية عن الدفاع �� مم�� دور األورو�ية للشبكة                   و

دوراتھ، خالل اإل�سان، حقوق مجلس �� الفلسطي�� بالشأن متعلقة قضايا لبحث جلسات تخصيص ع�� وذلك ،UFree                

ا��تلة فلسط�ن �� اإل�سان حقوق مناقشة جلسة خالل االحتالل ��ون �� األسرى األورو�ية قضية الشبكة طرحت                 وقد

 وأبرز�ا االس�يطان واألسرى.
18

الذي ، (
ً
عاما 43) س���� أبو ضرار األس�� عن باإلفراج للمطالبة دولية حملة أطلقت أ��ا أيضا مبادرا��ا ضمن ومن                     

عسقالن، ��ن �� االنفرادي العزل �� اإلسرائيلية االحتالل سلطات وتحتجزه أوكرانيا، داخل من اإلسرائي�� املوساد                 اختطفھ

ال�� األورو�ية، القارة ��
ً
خصوصا والسياسي�ن القرار وصناع للعالم س���� أبو األس�� صوت إيصال إ�� الشبكة �س��                   حيث

 تم اختطافھ م��ا.

األوضاع حول حقائق تق��� ��نة �شكيل ع�� األورو�ي ال��ملان موافقة ع�� ا��صول ع�� األورو�ية الشبكة عملت                  كما

 اإل�سانية لألسرى �� ��ون االحتالل اإلسرائي�� من أجل معاينة االن��ا�ات وا��رائم اإلسرائيلية وكشف حقيق��ا.

17: -2017-11-2 بتاريخ اسرتجعت ، اإللكرتوين املوقع احملتلة،" الفلسطينية األراضي يف الدويل األمحر الصليب منظمة "دور وفا-، – الفلسطيين الوطين املعلومات مركز                        
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=9561 

18 http://www.alasra.ps/news.php?maa=View&id=19547 :مركز األسرى للدراسات،"قضية األسرى تبحث يف جملس حقوق اإلنسان".متحصل عليه من   
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للمدني�ن اإلسرائي�� االعتقال قانونية عدم إغفال عدم ع�� ل�ا، رئ�سا
ً
مقرا أوسلو من تتخذ ال�� األور�ية الشبكة                   وتركز

أو االختطاف بواسطة تتم االعتقال عمليات معظم أن مب�نة اإل�سان حقوق ومواثيق الدولية القوان�ن حسب                 الفلسطي�ي�ن

 االعتقال التعسفي.

متخصصة صفحات إ�شاء خالل من الفلسطي�ي�ن، األسرى ضد تمارس ال�� االن��ا�ات قضايا تدو�ل إ�� املؤسسة �س��                  كما

من يمكن ال�� والسياسية القانونية اإلم�انيات ودراسة األسرى قضية لعرض اإلن��نت ع�� االجتما�� التواصل مواقع                 ع��

إنصاف أجل من دولية حمالت ضمن املؤسسة وعملت معانا��م. وإ��اء األسرى عن الدفاع �� الفاعلة املسا�مة                  خالل�ا
19

 األسرى �� اإلضراب الذي تم القيام بھ �� 10/04/2017  .

  ثال�ًا: م�س�ة "ال��"

االس�شار�ة بالصفة تتمتع و ا��ام�ن، من مجموعة قبل من 1979 عام تأسست ومستقلة، ح�ومية غ�� حقوق مؤسسة                   

ملنا�ضة الدولية واملنظمة املتوسطية ، اليورو شبكة �عضو�ة املتحدة، وتحظى األمم �� االجتما�� االقتصادي ا��لس                لدى

 التعذيب، وعضو شبكة املنظمات األ�لية الفلسطي�ية.
20

   ��دف إ��:

 للمواثيق الدولية.
ً
   - توطيد مبدأ سيادة القانون، و�عز�ز صون حقوق اإل�سان واح��ام�ا وذلك اس�نادا

وضع ��دف ومتا�ع��ا، 1967 عام ا��تلة الفلسطي�ية األرا��� �� وا��ماعية الفردية اإل�سان حقوق ان��ا�ات وتوثيق رصد -                 

القضاء أمام الدولية ا��رائم مرتك�� تقديم ع�� والعمل وآثار�ا، بمخاطر�ا التوعية طر�ق عن وا��رائم االن��ا�ات ل�ذه                  حد

  سواء الوط�� منھ أو الدو��.

باالس�ناد ا��تلة الفلسطي�ية األرا��� �� اإل�سان حقوق بأوضاع املتعلقة القانونية واملداخالت والدراسات األبحاث إعداد -               

  إ�� القانون الدو�� اإل�سا�ي

19 media@ufree-p.net :الشبكة األوروبية للدفاع عن حقوق األسرى الفلسطينيني متحصل عليه من   
بتاريخ20 اسرتجع  http://www.alhaq.org/arabic/index.php?option=com_content&view=article&id=309&Itemid=108 احلق،      مؤسسة

2017-11-10 

20 

mailto:media@ufree-p.net
http://www.alhaq.org/arabic/index.php?option=com_content&view=article&id=309&Itemid=108
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��ون داخل األسرى ل�ا يتعرض ال�� االن��ا�ات ف��ا بما اإل�سان، حقوق وان��ا�ات بقضايا خاصة عاملية حمالت تنظيم -                  

 االحتالل واالتصال ��يئات دولية وإقليمية ومحلية مختلفة واستخدام آليات األمم املتحدة ا��اصة ��ذا الشأن.

معاي�� إدماج ع�� بالعمل العالقة، ذات الدولة ومنظمات الفلسطي��، املد�ي ا��تمع منظمات مع بالتعاون "ا��ق" تقوم                  كما

 حقوق األسرى الفلسطي�ي�ن �� القوان�ن وال�شر�عات والسياسات الفلسطي�ية.

  را�عًا: ج�ع�ة "واع�" لألس�� وال���ر��:

و�� مساندات، من يحتاجونھ وما األسرى بقضية بالتعر�ف املسا�مة أجل من "واعد" جمعية أتت األسرى نصرة منطلق                   من

ال�شاط خالل من وا��رر�ن األسرى قضية عن الدفاع أعمال�ا أ�م ومن 2006 عام تأسست ر�حية غ�� مستقلة                   جمعية

 م��ا بفرضية العمل ألجل�م ونصر��م، ومن ضمن أ�داف�ا.
ً
 اإلعالمي وا��ما���ي إيمانا

21

 وجما���ًيا.
ً
 وإعالميا

ً
   - مساندة األسرى ا��رر�ن وذو��م معنو�ا

  - إقامة املؤتمرات والندوات ال�� �سا�م �� إبراز قضايا األسرى ا��رر�ن.

مشا�ل حل �� املسا�مة أجل من االختصاص ذات األ�لية وال�يئات الدولية واملؤسسات الرسمية بال�يئات االتصال -                  

 األسرى وا��رر�ن ومساعد��م.

حصل الذي اإلضراب دعم �� األسرى لنصرة ودعم ا���� املستوى ع�� إعالنية حملة اك�� "واعد" جمعية أطلقت حيث                   

 عام 2017.

  

  مجعية واعد لألسرى واحملررين:متحصل عليه من: http://www.waed.ps/ar/?action=about    ،  مت االسرتجاع بتاريخ 212017-11-24
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 ال�ات�ة:
بمراقبة تقوم حيث اإل�سان، حقـوق مجال ��

ً
م�ما

ً
دورا تلعب أن ي�ب�� ا���ومية غ�� الدولية املنظمات إن القول                    �ستطيع

تصرفات من وأفراده ا��تمع حقوق ع�� واملراقب االن��ا�ات، ل�ـذه حـد وضـع ��دف اإل�سان، حقوق ع�� الواقعة                  االن��ا�ات

النضال م�مة إ�� إضـافة �ذا ��ا، املع��ف بحقوقھ ليتمّتع ا��تمع �� فرد �ل عن الدفاع �� ج�د�ا تبذل أن ي�ب�� كما                       ظاملة،

ورفع الواقع أرض ع�� لضما��ا القانونية اآلليات وضع أجـل مـن بدقة، ووصف�ا ا��مية ا��قوق دائرة توسيع أجل                   من

 مستوى و�� ا��تمع ��ا.

الدولية ا��اكم إ�� تقار�ر�ا رفع األحمر �الصليب اإلسرائيلية، ال��ون �� األسرى قضايا �� املتخصصة املنظمات وع��                  

 لت�ون �ناك مساءلة قانونية لالحتالل اإلسرائي�� وال�� من شأ��ا أن تحد املعامالت واالن��ا�ات �� حق األسرى.

ألف 800 يقارب ما إسرائيل اعتقلت ،1967 عام وا��والن غزة وقطاع الغر�ية للضفة اإلسرائي�� االحتالل بداية فمنذ                   

املوجودين الفلسطي�ي�ن الس�ان عدد مجمل من %20 حوا�� العدد �ذا و�ش�ل إسرائيلية. عسكر�ة أوامر بموجب                 فلسطي��

األسرى عدد يقدر ا��ا��، الوقت و�� فلسط�ن. دولة �� يقطنون الذين الذ�ور الس�ان من %40 ضم��م من                   آنذاك،

من أس��، بنحو4700 االعتقال معسكرات أو اإلسرائيلية ال��ون �� إسرائيل تحتجز�م الذين الفلسطي�ي�ن               السياسي�ن

النائب مثل الفلسطي�� ال�شر��� ا��لس �� أعضاء م��م الفلسطي�ي�ن املسؤول�ن من 15 و ، امرأة و15 قاصر 200                    ضم��م

 مروان ال��غو�ي والنائب أحمد سعدات والنائب حسن يوسف.

توفوا معتقل 54 بي��م ،1967 عام �� االحتالل بداية منذ معتقل�ن 207 إسرائيل قتلت ،
ً
مؤخرا الصادرة التقار�ر و�حسب                     

و18 الط�� اإل�مال سياسة من �عانون الذين املر��� ال��ناء من 1500 عن يقل ال ما يوجد أنھ كما الط��. اإل�مال                      ن�يجة

 ���ن �عانون من أمراض مزمنة مختلفة و25 ��ينا �عانون من داء السرطان.

��ذا أن تتجا�ل العال�� واألمن ال��ة و والديمقراطية ا��ر�ة �شعارات تتغ�� ال�� الدولية املنظمات �افة أن املالحظ من                    

من يموتون من و�ناك أس��، 1400 باألسر املرض �عانون الذين األسرى عدد وصل حيث و�ناضل، �عا�ي شعب                   العالم

 التجا�ل الط�� ألوضاع�م ال��ية �الش�يد م�سرة أبو حمدية والش�يد جرادات وغ���م الكث��.
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فروع�ا،ا��امعة بجميع املتحدة األمم �يئة العاملية، ال��ة كمنظمة ا���ومية، غ�� املنظمات جميع أن قولھ يمكن ما                  

ضد االحتالل يفعلھ ما ظل �� الفعاليات و�عض وتنديد مطالبات ع�� فقط ومقتصرة محدودة فعاليا��ا ظلت ،                   العر�ية

 األسرى.
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