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  اعالن بغداد

  

) عام 551بغداد رقم (و  2010عام ) 504سرت رقم ( قمتي فيذا لقراريتن   
والمعتقلين ت جمهورية العراق مؤتمرًا دوليًا للتضامن مع االسرى استضاف ،2012

كانون  12 – 11في الفترة من  ،الفلسطينيين والعرب في سجون االحتالل االسرائيلي
اكثر من سبعين دولة بينهم من مر مشاركون تحضر المؤ و ، 2012ديسمبر  االول/

  منظمات المجتمع المدني.عن  ن وممثلونحقوقيون وبرلمانيو 

/ رئيس القمة العربية العراق جمهوريةبكلمة فخامة رئيس بدأت اعمال المؤتمر     
لباني، والقى كلمة جمهورية العراق اطاالستاذ جالل  ،في دورتها الثالثة والعشرين

القاها دولة فلسطين  ةنوري المالكي، وكلمة دول االستاذ الوزراءلس دولة رئيس مج
كلمة جامعة الدول العربية القاها معالي  تلتهارئيس الوزراء الدكتور سالم فياض 

االمين االمين العام لالمم المتحدة و  تاثم قرئت كلم االمين العام الدكتور نبيل العربي،
كلمة وزير شؤون االسرى والمحررين ا متهاعقبو  االسالمي العام لمنظمة التعاون

  الفلسطينيين السيد عيسى قراقع.

مواجهة ظلم السجن في واالسيرات على صمودهم وثباتهم  االسرى  حيا المؤتمرون 
واالحتالل، وتوقف مطوًال امام الصمود االسطوري للمضربين على الطعام وتحديدًا 

عن  المسؤولية  لسلطات االحتالل محمالً العيساوي  روسام ايمن الشراونهاالسيرين 
  . لالفراج عنهماحياتهما وصحتهما، مطالبًا بالتدخل العاجل والفوري 

  توزعت اعمال المؤتمر على المحاور التالية:
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محور: وضع االسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون االحتالل االسرائيلي  •
  في القانون الدولي.

تالل االسرائيلي تجاه االسرى ممارسات واساليب سلطات االح محور: •
( حالة السجون االسرائيلية، اوضاع السجناء والمعتقلين االفلسطينيين والعرب 
 االنسانية، المحاكم االسرائيلية).

قضية وحقوق االنسان تجاه  محور: دور المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية •
 االسرى والمعتقلين.

  االسرائيلي.الحتالل محررين من سجون ال شهادات حية :  محور •

الحية لالسرى المحررين اظهرت الدراسات النظرية والميدانية والشهادات       
السلطات االسرائيلية  التي تمارسهااالنتهاكات الصارخة للقوانين الدولية واالنسانية، و 

العقوبات الجماعية على  تقنين التعذيب وشرعنته وايقاعخروقات وبخاصة  ،بانتظام
يعية اثناء واستهداف شرائح االطفال والنساء وحرمانهم من حقوقهم الطب ،المدنيين

االسرى  جثامين  وحجز ،الشرطة والمحققينافادات اعتماد  وتقنين ،االسر واالعتقال
  مقابر االرقام البشرية،و  ،ر في الثالجات دون تسليمها لذويهانتيجة االسا ممن قضو 

  :صى المؤتمرون باالتيو وا ية.والجماعالتراكمية   واعتماد العقوبات

االليات واالدوات  لمتابعة قضية االسرى، واستخدامتشكيل لجنة قانونية دولية  -
 .لحماية حقوقهم  القانونية والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة

الستصدار رأي استشاري  المم المتحدةالى ا باسم الجامعة العربيةطلب تقديم  -
السرى ية في الهاي حول الوضع القانوني لمن محكمة العدل الدول
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 المترتبة على  الفلسطينيين والعرب في سجون االحتالل وااللتزامات القانونية
  .بحقهم المحتل لمواجهة االنتهاكات والخروقات االسرائيلية

الممارسات للتحقق من  تحقيق دوليةدعوة االمم المتحدة الرسال لجنة  -
عرضون له من انتهاكات تخالف القانون الدولي حق االسرى وما يتب نسانيةالال

 االنساني.

تاريخ الحركة  دعوة الهيئات والمؤسسات المعنية بقضية االسرى الى توثيق -
 .الفلسطينية االسيرة

 الفراج عن  االسرى .بااعالمية للمطالبة و اطالق حملة دولية وانسانية  -

اسرائيل عن جرائم استخدام االليات والوسائل القانونية لمالحقة ومحاسبة  -
 ها بحق االسرى الفلسطينيين.تحرب وجرائم ضد االنسانية ارتكب

 ليين المتورطينيلين االسرائو جامعة الدول العربية للعمل عل تقديم المسؤ دعوة  -
لمحاكمة  اكم الجنائية ومحاكم حقوق االنسان محال رتكاب هذه الجرائم الى با

لدول قرار جامعة ا تطبيقلتاكيد على او  وافراد قوات االحتالل االسرائيلي ةقاد
 .2001عام المتخذ في دورتها العادية  العربية  بهذا الشأن و

وتأهيل  وعائالتهم والعربانشاء صندوق عربي لدعم االسرى الفلسطينيين  -
المحررين من سجون االحتالل االسرائيلي، وتكليف الجامعة العربية وجمهورية 

الى  ات عمله ورفعهع الصندوق وآليالعراق ودولة فلسطين بوضع مشرو 
 القرارها. 2013عربية القادم في اذار/ مارس اجتماع القمة ال

ًا لمتابعة قضايا لتعيين مبعوثًا أمميدعى المؤتمر جامعة الدول العربية  -
 وبمرجعية جامعة الدول العربية.االسرى في كافة المحافل 
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على صموده وثباته في  عب الفلسطينيشللواجالل يوجه المؤتمر تحية اكبار  -
المتواصل، وفي طليعته االسرى والمعتقلين في مواجهة العدوان االسرائيلي 

 .االحتالل االسرائيلي سجون

 تهنئة الشعب الفلسطيني وقيادته بمناسبة قرار الجمعية العامة لالمم المتحدة -
 مراقب في االمم المتحدة، داعياً  ة التمثيل لفلسطين الى دولٍة عضو صف برفع

الى استثمار ذلك باستخدام كافة االدوات القانونية لدعم حقوق االنسان 
جنيف االربع تفاقيات امن خالل االنضمام الى  الفلسطيني وخاصًة االسرى 

 .والمؤسسات والمنظمات الحقوقية المختلفة

 عبر المؤتمر عن التقدير العالي لجهود جمهورية العراق رئيسًا وحكومًة وشعبًا يُ  -
 فته هذا المؤتمر الهام وتوفير كل وسائل انجاحِه.ستضاال

  


