


القانونية  اأهمها م�رشوع امل�ساعدة  يف ال�سجون اال�رشائيلية ب�سكل خا�ص. تنفذ املوؤ�س�سة جمموعة من الربامج 
للمعتقلني واملعتقالت وزيارة ال�سجون ، اإدخال اطباء ملعاجلة املر�سى.

العنوان: رام اهلل: تليفون022955756/فاك�ص: 022956468 

االإن�سان الفل�سطيني  تاأ�س�ص بهدف الدفاع عن حقوق  مركز الدفاع عن احلريات واحلقوق املدنية:   .6
وحمايته من انتهاكات االحتالل االإ�رشائيلي.دعم االأ�رشى الفل�سطينيني والعرب ولدفاع عن حقوقهم 
وامل�ساركة يف اجلهود لوقف التعذيب �سواء يف ال�سجون واملعتقالت االإ�رشائيلية، اأو من قبل االأجهزة االأمنية 

الفل�سطينية.
الراحة / ط 2�ص. ب ١542 رام اهلل هاتف: 02-2963667 \  التحتا- عمارة  العنوان: رام اهلل - رام اهلل 

2963665-02  فاك�ص : 02-2973668
لالأ�رشى  القانونية  احلماية  توفري  على  املوؤ�س�سة  االن�سان: تعمل  حلقوق  الدويل  الت�سامن  موؤ�س�سة   .7
واملعتقلني الفل�سطينني من خالل املتابعة القانونية واملتابعة القانونية للمعتقلني االإداريني ومتابعة اجراءات 

املحاكم الع�سكرية للمعتقلني بعد انتهاء فرتات التوقيف والتحقيق.
العنوان: نابل�ص: تلفون 2382279-09  فاك�ص:  09-2338420

و�سحيًا  ماديًا  االأ�رشى  بذوي  االهتمام  على  الوزارة  تعمل  واملحررين:  اال�سرى  �سوؤون  وزارة   .8
واجتماعيًا، االهتمام باالأ�رشى املحررين وتاأهيلهم ودجمهم يف املجتمع الفل�سطيني، تقدمي اخلدمات القانونية 
واالإ�س�ست�سارات الفنية من خالل طاقم حمامي الوزارة باملرافعات القانونية  والق�سائية دفاعًا عن االأ�رشى 
املعتقالت  و  التوقيف  مراكز  لكافة  دورية  زايارات  تنظيم  كذلك  اال�رشائيلية  املحاكم  اأمام  الفل�سطينيني 
الع�سكرية على  التي تفر�سها املحاكم  املالية  الغرامات  الوزارة بتغطية  االإ�رشائيلية  كذلك تقوم  وال�سجون 

االأ�رشى الفل�سطينيني.
    +9722 242857١/2 : املالية �سابقًا / هاتف  البرية - �سطح مرحبا - مقر وزارة  العنوان: رام اهلل - 

فاك�ص : 2428566 9722+ 

• موؤ�س�سات حقوقية اخرى	
• جمعية واعد لالأ�رشى املحررين/ قطاع غزة: هاتف: 082886355	
• اللجنة الوطنية العليا لن�رشة االأ�رشى/ قطاع غزة: هاتف: 082828979	
• جمعية االأ�رشى املحررين ) ح�سام( /قطاع غزة: هاتف: 0828343332	
• املركز الفل�سطيني حلقوق االإن�سان /قطاع غزة: هاتف 082823725/ رام اهلل: هاتف: 022406698	
• موؤ�س�سة ال�سمري حلقوق االإن�سان /غزة: هاتف 082826660	
• مركز القد�ص للم�ساعدة القانونية/رام اهلل: هاتف: 02 298 798١	
• احلق/رام اهلل: هاتف: 022954646	
• الهيئة امل�ستقلة حلقوق االإن�سان/ رام اهلل: 022987536	

اإن جتربة العي�ص حتت االإحتالل االإ�رشائيلي وحمالت االإعتقال الوا�سعة واملتوا�سلة التي ت�سنها 
معرفة  منا  كل  على  حتتم  املحتلة،  الفل�سطينية  االأر�ص  مناطق  خمتلف  يف  االحتالل  جي�ص  قوات 
االأ�سا�سية  املبادئ  اأنها ال تراعي  باالإعتقال وال �سيما  املتعلقة  تامًا بحقوقه، وباالإجراءات  ووعيًا 

للقانون الدويل حلقوق االن�سان اأو القانون الدويل االإن�ساين امللزمة لدولة االحتالل بتطبيقه.
وباالإجراءات  اعتقالك  حال  يف  بحقوقك  وعائلتك  اأنت  وتعريفك  ار�سادك  اإىل  املن�سور  هذا  يهدف 
املتعلقة باالإعتقال من اللحظة االأوىل وحتى اطالق �رشاح املعتقل/ة مع االإ�سارة اإىل املعايري الدولية 
تعنى  التي  املحلية  املوؤ�س�سات  العديد من  اأ�سماء وعناوين  على  الن�رشة  ذلك، كما حتتوي هذه  يف 

ب�سوؤون اال�رشى.
االإعتقــــال

اجلنائي  القانون  وح�سب  الغربية  ال�سفة  يف  الع�سكرية  لالأوامر  وفقًا  االإعتقاالت  عملية  جتري 
االإ�رشائيلي »االعتقاالت« يف قطاع غزة والقد�ص.

• الذين 	 املواطنني  من  كنت  اإذا 
الغربية  ال�سفة  هوية  يحملون 
االأمر  احتجازك وفق  فاإنه ميكن 
اي  يد  على   ١65١ الع�سكري 
ما  اإذا  اعتقال  اأمر  دون  جندي 
باإرتكاب خمالفة  اأنك قمت  اعتقد 

لالأوامر الع�سكرية.  
• يف 	 بحقك  ي�سدر  مل  اإذا  اأنه  اعلم 

خالل  اعتقال  اأمر  احلالة  هذه 
�رشاحك  اطالق  يجب  �ساعة   96

فورًا.
• اعلم اأي�سًا اأنه ميكن ل�سابط ال�رشطة اأن يقوم باإعتقالك ملدة 8 اأيام قبل عر�سك على قا�سي 	

ع�سكري.
• اعلم اأنه قد يتم منعك من مقابلة حماميك مبا�رشة بعد اعتقالك حتى لو مل تخ�سع للتحقيق، 	

اإذا ما ادعت قوات االحتالل اأن اعتقالك مت اثناء عملية ع�سكرية ويف هذه احلالة يحق  وذلك 
ل�سابط جي�ص اأن يقوم باعتقالك ملدة 8 ايام قبل عر�سك على قا�سي ع�سكري )املادة 33 »اأ« 

من االأمر ١65١(.



• اأما اإذا كنت من املواطنني حملة الهوية املقد�ضية اأو قطاع غزة فاعلم اأنك �ضتمثل اأمام القا�ضي خالل 	
�ضاعة   48 ملدة  القا�ضي  اأمام  مثولك  باإرجاء  خمول  �ضابط  يقوم  اأن  احتمال  هنالك  ولكن  �ضاعة،   24
من حلظة االعتقال، اإذا كان يف اإح�ضارك اأمام القا�ضي ما مي�س ب�ضكل مبا�رش ب�ضري التحقيق، وميكن 
متديدك لفرتة اأخرى ال تتجاوز 24 �ضاعة كل مرة، وباملجمل ميكن تاأجيل اح�ضارك اأمام قا�ضي ملدة 
96 �ضاعة من حلظة اعتقالك وذلك بح�ضور حماميك، واإذا مل يوجد حمامي يوكل القا�ضي حماميًا ينوب 

عن حماميك للتمديد.

• فرتة 	 انتهاء  بعد  اأو  معك  التحقيق  وبعد  اعتقالك  ومت  غزة  قطاع  �ضكان  من  كنت  اإذا  اأنه  اأي�ضًا  اعلم 
التوقيف اأو انتهاء فرتة حمكوميتك ومل يطلق �رشاحك، هناك امكانية ال�ضتمرار احتجازك دون توجيه 
تهمة او حماكمة بناء على ملف �رشي مبوجب قانون املقاتل غري �رشعي. هذا االإعتقال مماثل لالإعتقال 
اأنه بعد  اأن تعلم  اأو اكرث وعليك  اأنك قد حتتجز ملدة عام  اأنه غري حمدود املدة، مما يعني  االإداري اال 
عملية  الإجراء  املركزية  املحكمة  يف  القا�ضي  اأمام  اح�ضارك  يتم  اأن  يجب  بحقك  االعتقال  اأمر  ا�ضدار 
املراجعة الق�ضائية لالمر خالل 14 يوم من ا�ضدرًا االمر وباإمكانك اال�ضتئناف على هذا القرار للمحكمة 
العليا وكل 6 �ضهور يجب اجراء مراجعة ق�ضائية مرة اخرى، كما يجب اأن تعلم انه يحق لك اأن تقدم 

ادعاءاتك اأمام ال�ضابط امل�ضوؤول قبل ا�ضدار اأمر االإعتقال بحقك.

مكان االحتجاز خالل فرتة التوقيف؟

اعرف/اعريف اأن قوات االحتالل �ضيحتجزك ح�ضب و�ضعيتك القانونية يف فرتة التوقيف االأوىل تبعا ملنطقة 
�ضكنك، اأو مكان تنفيذ الن�ضاطات يف مراكز التوقيف التالية:

• حوارة، جمدو اإذا كنت من مناطق �ضمال ال�ضفة الغربية.	

• عوفر، اإذا كنت من منطقة الو�ضط يف ال�ضفة الغربية.	

• ع�ضيون، اإذا كنت من جنوب ال�ضفة الغربية.	

• امل�ضكوبية، اإذا كنت من حملة هوية القد�س.	

• �ضجن بئر ال�ضبع، اإذا كنت من قطاع غزة ومت اعتقالك من القطاع.	

• للن�ضاء يحتجزن يف �ضجني الدامون وه�ضارون اأو اإحدى مراكز التحقيق التي �ضيلي ذكرها الحقا.	
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• عند االت�صال قدم/ي التفا�صيل التالية:	

اإ�ضم املعتقل/ة رباعيا ح�ضب الهوية مثال ) ح�ضن حممود عبد اجلليل علي(.. 1
رقم الهوية من ت�ضع خانات مثال )999999999(.. 2
تاريخ ميالد املعتقل/ة مثال )1\1\1990(.. 3
منطقة �ضكن املعتقل.. 4
يوم وتاريخ و�ضاعة االعتقال.. 5
من اأين مت االعتقال مثال )البيت، ال�ضارع، حاجز، بيت اجلريان، بيت اأحد االقارب، العمل، اجل�رش، ...(.. 6
اجلهة التي نفذت االعتقال )جي�س، خمابرات، حر�س حدود، �رشطة، قوات خا�ضة،...(.. 7
رقم الهاتف الذي ترغبون اأن يتم التوا�ضل معكم من خالله يف حال ورود خرب عن مكان االعتقال اأو موعد جل�ضات . 8

املحكمة.
الو�ضع ال�ضحي للمعتقل، اإذا كان يعاين من اأي امرا�س واالأدوية التي يتناولها.. 9

• نبذة عن املوؤ�ص�صات الفل�صطينية واال�صرائيلية التي تقدم خدماتها للدفاع عن املعتقلني ومتابعتهم جماناك 	
كما جائت على املواقع االلكرتونيه اخلا�صه بها 

لالأ�رشى . 1 القانونية  احلماية  توفري  على  املوؤ�ض�ضة  االإن�صان: تعمل  وحقوق  االأ�صري  لرعاية  ال�صمري  موؤ�ص�صة 
واملعتقلني الفل�ضطينني من خالل املتابعة القانونية و الزيارات خالل فرتات التوقيف والتحقيق واملتابعة القانونية 
للمعتقلني االإداريني ومتابعة اجراءات املحاكم الع�ضكرية للمعتقلني بعد انتهاء فرتات التوقيف والتحقيق. كذلك 

متابعة بع�س الق�ضايا العامة للمعتقلني داخل ال�ضجون و�ضكواهم ومتابعتها عرب االإجراءات القانونية.
العنوان : رام اهلل، دوار الرافدين، �ضارع ادوارد �ضعيد ،عمارة �ضابات، الطابق االأول، �ضقة رقم 2 

هاتف:2970136 / 2960446 2)0( 972 فاك�س: 2960447 2)0( 972  / العنوان الربيدي: القد�س، �س.ب. 17338
تعمل املوؤ�ض�ضة على توفري احلماية القانونية لالأطفال . 2 احلركة العاملية للدفاع عن االأطفال / فرع فل�صطني: 

يتعر�ضون  الذين  االأطفال  عن  القانوين  والدفاع  التمثيل  توفري  خالل  من  حقوقهم  عن  والدفاع  الفل�ضطينيني 
لالإعتقال وتقوم بزيارات تفقدية لالأطفال الفل�ضطينيني يف ال�ضجون لالإطالع على ظروفهم والتعرف على م�ضاكلهم 

والعمل على حلها.
العنوان : املكتب الرئي�ضي رام اهلل: هاتف: 2407530-02 فاك�س: 02-2407018.

اأر�س . 3 على  املعتقلني  لالأ�رشى  متكاملة  قانونيه  خدمة  االأ�ضري  نادي  جمعية  الفل�صطيني: تقدم  االأ�صري  نادي 
فل�ضطني بدءا  من عملية اعتقالهم  و مرورًا بعملية التحقيق واملحاكم الع�ضكرية االإ�رشائيلية وانتهاء باإر�ضادهم 

للجهات املعنية بتاأهيلهم بعد االإفراج عنهم.
العنوان: املكتب الرئي�ضي : رام اهلل: تلفون : 022967465، فاك�س : 022950848

مركز امليزان حلقوق االإن�صان:الدفاع عن حقوق املعتقلني غري اجلنائيني من �ضكان قطاع غزة، وذلك من خالل . 4
متثيله باملرافعة واملدافعة اأمام املحاكم االإ�رشائيلية وتقدمي الطلبات اخلا�ضة باملعتقل للجهات املخت�ضة وت�ضتمر 
ظروف  على  لالإطالع  للمعتقل  دورية  بزيارات  املحامي  قيام  املتابعة  وتت�ضمن  حمكومتيه  انتهاء  حتى  املتابعة 
االإعتقال والتدخل يف احلاالت التي ت�ضتلزم تدخل قانوين. هذا باالإ�ضافة للتوا�ضل مع املوؤ�ض�ضات ملتابعة بع�س 

الطلبات الطبية اخلا�ضة باملعتقلني املر�ضى. 
العنوان: املكتب الرئي�ضي:  قطاع غزة - حي الرمال الغربي -  تيلفاك�س: 2820442-2820447– 08

موؤ�ص�صة مانديال حلقوق االن�صان:تعنى املوؤ�ض�ضة بحقوق االن�ضان ب�ضكل عام وباملعتقلني الفل�ضطينيني والعرب . 5

حلقوقيه
املوؤ�ص�صات ا

 الفل�صطينية



اأو قد حتول اإىل اإحدى مراكز التحقيق التالية:

• مركز حتقيق بيتاح تكفا اأو اجللمة اإذا كنت من �ضمال ال�ضفة الغربية اأو اعتقلت على ن�ضاطات هناك 	
وت�ضمل مناطق جنني، نابل�س، طولكرم، قلقيلية، طوبا�س ، �ضلفيت.

• مركز حتقيق امل�ضكوبية وع�ضقالن، اذا كنت من و�ضط وجنوب ال�ضفة الغربية اأو قطاع غزة واعتقلت 	
اهلل،  رام  اأريحا،  الو�ضط واجلنوب، وت�ضمل حمافظات اخلليل، بيت حلم،  ن�ضاط مرتبط مبنطقة  على 

القد�س وقطاع غزة.

انتهت الفرتة االأوىل من االحتجاز ماذا بعد؟

• اإما اأن يطلق �رشاحك خالل اأو مع انتهاء 	
فرتة التوقيف.

• اأو يتم متديد توقيفك اأمام قا�ضي ع�ضكري 	
مراكز  اأحد  يف  معك  التحقيق  ال�ضتكمال 

التحقيق التي اأ�رشنا اإليها �ضابقًا.

• اأو تقدم النيابة الع�ضكرية اال�رشائيلية اأو 	
حالة  يف  وذلك  �ضدك  اتهام  الئحة  املدنية 

وجود اأدلة كافية لذلك.

• اأو حتول لالعتقال االإداري )اعلم اأنه ميكن للمدعي الع�ضكري اأن يطلب متديد توقيفك ملدة 72 �ضاعة اذا 	
ما �رشح اأن هناك نية للقائد الع�ضكري باإ�ضدار اأمر اعتقال اإداري بحقك وال يتم احت�ضاب اأيام ال�ضبت 

واالأعياد �ضمن هذه ال�ضاعات(.

اعتقل اأحد اأفراد عائلتك، ماذا تفعل؟
• اإت�ضل  باإحدى املوؤ�ض�ضات احلقوقية التي تعنى باالأ�رشى. مل�ضاعدتك ب�ضكل جماين يف حتديد مكان 	

اجلنود  قيام  حال  يف  �ضكوى  تقدمي  كذلك  القانوين،  والو�ضع  التمديد  جل�ضات  وموعد  االإحتجاز 
بتخريب حمتويات البيت اأو �رشقة حمتوياته.

• االإت�ضال مبقر اللجنة الدولية لل�ضليب االأحمر لت�ضجيل حالة االإعتقال كل ح�ضب منطقته. للح�ضول 	
على �ضهادة اإعتقال من اللجنة الدولية لل�ضليب االحمر.

• يف حال حدوث عبث وتخريب مبحتويات البيت اأثناء االإعتقال اإحر�س على توثيق كافة االنتهاكات 	
من خالل الت�ضوير اأو انتظار موظف احد املوؤ�ض�ضات احلقوقية لر�ضد االإنتهاك.

• تذكر/ي اأنه من حقك اأن ت�ضاأل اجلهة التي تقوم باالإعتقال عن اأمر االإعتقال اأو التفتي�س واجلهة 	
التي �ضيتم نقل املعتقل اليها.

• االإت�ضال مبكتب ال�ضكاوي /هموكيد - مركز الدفاع عن الفرد بالقد�س والذي ي�ضاعدك على حتديد 	
مكان اأو مركز االعتقال.

• من املهم اأن تعرف / تعريف اأن اللجنة الدولية لل�ضليب االأحمر تقوم من خالل مندوبيها العاملني  	
يف االر�س الفل�ضطينية املحتلة بتنظيم زيارات جماعية وفردية للمعتقلني خالل 14 يوم من تاريخ 
االعتقال وت�ضهيل عملية املرا�ضلة بني املعتقل و اأهله، ب�ضفتها اجلهة الوحيدة القادرة على تن�ضيق 

زيارات االأهايل لل�ضجون واملعتقالت.



التحقيق 
متى حتول للتحقيق؟

�أو قد حتول للتحقيق خالل  �أو بعد �نتهاء فرتة �حتجازك �لأوىل،  �أن حتول للتحقيق مبا�رشة بعد �عتقالك  من �ملمكن 
�عتقالك �لإد�ري وذلك يف حال ورود �أدلة جديدة �ضدك.

خالل التحقيق معك عليك معرفة الآتي:

• من �ملهم �أن تعرف �أن كل ما �ضتقوله عند �ملخابر�ت يف مر�كز 	
باملحكمة  و�ضي�ضتخدم  �ضدك  �ضي�ضجل  �ملركزية  �لتحقيق 

لإد�نتك.
• جل�ضات 	 يف  للمعتقلني  �لتحقيق  خالل  �لعتقال  فرتة  متديد  يتم 

متديد يف مر�كز �لتحقيق �لإ�رش�ئيلية على يد قا�ضي ع�ضكري، 
�ل�ضفة  بطاقات  يحملون  �لذين  �ملعتقلني  لقارب  ميكن  ول 
لأن  �لتوقيف  متديد  جل�ضات  ح�ضور  غزة  قطاع  �أو  �لغربية 
�لتحقيق تقع د�خل ��رش�ئيل وبالتايل يحتاجون  جميع مر�كز 

ل�ضت�ضد�ر ت�ضاريح خا�ضة بذلك.
• عن 	 �ملعتقل  توقيف  متديد  �لإ�رش�ئيلي  �لتحقيق  لطاقم  ميكن 

طريق قا�ضي ع�ضكري لفرت�ت خمتلفة ي�ضل �ق�ضاها 30 يوم يف كل جتديد حتى ت�ضل تر�كميا �إىل 90 يوما. بعد 
ت�ضتطيع متديد  �لتي  �لع�ضكرية،  �ل�ضتئناف  �إذنا من حمكمة  �ملعتقل  توقيف  يتطلب متديد  يومًا   )90( �ملدة  هذه 

�لعتقال ملر�ت عدة ت�ضل �إىل 3 �ضهور �خرى.
• �إعلم �أنه يف �أغلب �لأحيان يجب �أن يتم متديد توقيفك بح�ضورك، وقد متنع/ي �أحيانا من لقاء �ملحامي �ثناء جل�ضة 	

متديد �لتوقيف يف حال وجود »�أمر منع« لقاء �ملعتقل/ة مع حماميه/�. وقد يتم �إدخالك جلل�ضة �لتمديد منفردً� 
�أمام �لقا�ضي ثم يليك/ي �ملحامي.

• �أمامه، ولكن ل ي�ضتطيع متديد 	 ُمثوِلك  �لقا�ضي بتمديد توقيفك دون  �أنه �حيانا ويف حالت خا�ضة قد يقوم  �إعلم 
توقيفك �كرث من 24 �ضاعة �أو 72 �ضاعة )ل يتم �حت�ضاب يوم �ل�ضبت و�أيام �لأعياد �ضمن هذه �ل�ضاعات(. هذ� يف 

�حلالت �لتي تدعي �لنيابة �لع�ضكرية �أن �لأمر �رشوريًا لأ�ضباب �أمنية.

ــق
ـيـــ

حقــ
الت

اعتقال القا�صرين

• �لع�ضكرية 	 �لأو�مر  �أن  تعلم  �أن  عليك 
كانت تعرف �لقا�رش كل من هو دون 
تقدمي  حلظة  ع�رش  �ل�ضاد�ضة  �ضن 

لئحة �لتهام �ضده.
• �إعلم /ي �أنه منذ تاريخ	

�لتعريف  تعديل  مت   2011/9/27
�لع�ضكري  �لمر  على  بناء  �ل�ضابق 
�لقا�رش  عمر  لي�ضبح   1676 �جلديد 
�لتعريف  هذ�  ت�ضمن  كما  عام.   18
بالرغبة  �لأهل  �إخبار  ب�رشورة 

بالتحقيق مع �لقا�رش مع �مكانية ح�ضور �أحد �لأبوين �أو �ملحامي جل�ضات �لتحقيق،  وبالرغم من �لتعديل 
على �لأمر �إل �أن هناك حالت �لتي تعطي �ل�ضالحية بالتحقيق دون ح�ضور �لهل �أو �ملحامي وهي �حلفاظ 
قد  �لأهل  ح�ضور  باأن  �لتحقيق  �ضابط  �إرتئى  �إذ�  �أو  للمعتقل  �لنف�ضية  و�ل�ضحة  �جل�ضدية  �ل�ضالمة  على 
يت�ضبب بالت�ضوي�س على �ضري �لتحقيق �أو �ذ� كانت �ل�ضبهات تتعلق مب�س �أمن �ملنطقة وهذه �ل�ضبهات هي 

�لغالبة على �إعتقالت �لقا�رشين يف مناطق �ل�ضفة.
• �أمام 	 حماكمتهم  تتم  �أن  ويجب  للقا�رشين  خا�ضة  ع�ضكرية  حمكمة  هناك   2009 �لعام  منذ  �أنه  �إعلم/ي 

قا�ضي خا�س بالقا�رشين وب�ضكل منف�ضل عن �لبالغني. وهذه �ملحكمة يجب �أن حت�ضل على تقرير �إعتقال 
من قبل خبري �إجتماعي قبل �إ�ضد�ر �حلكم على �لقا�رش، ويف�ضل هذ� �لتقرير �لو�ضع �لجتماعي و�ل�ضحي 
و�لعائلي للقا�رش ويذكر كافة �لظروف �لتي من �ضاأنها م�ضاعدته يف �ملحكمة. �أما مرحلة �لتوقيف و�لتحقيق 

فهي مماثلة متاما بذ�ت �ملرحلة للبالغني من ناحية �لإجر�ء�ت.
• �إعلم/ي �أنه �إذ� كنت من �ضكان �لقد�س فاإنك تعترب قا�رش �إذ� كنت دون �ضن �لثامنة ع�رشة. و�إعلم/ي �أنه 	

يحق للو�لدين مر�فقتك �أثناء �لتحقيق معك و�أنه يجب �إح�ضارك �أمام قا�ضي خالل 12 �ضاعة من �إعتقالك  
و�أن حمكمة �لحد�ث قد تطلب تقرير �إعتقال يف مرحلة �لتوقيف و�لتحقيق ولي�س فقط يف مرحلة �ملحاكمة 
كما يف �ملحاكم �لع�ضكرية. عليك �ن تعلم �أنه �إذ� مت �لتحقيق معك لعدة �أيام فيجب �إنهاء �لتحقيق وتقدمي 

لئحة �إتهام �ضدك خالل 20 يوم.

اإعتقال القا�صرين



�أما وفقًا لقانون �لإجر�ء�ت �جلنائية »موقوف م�ضتبه باإرتكاب خمالفات �أمنية« »تعليمات �ل�ضاعة« 2006:
• في�ضمح للقا�ضي �أن ميدد �لتوقيف للمرة �لأوىل مبوجب �ملادة 4 من �لقانون ملدة 20 يوم، و�إذ� مت متديدك �أول 	

مرة �أقل من 20 يوم فيمكن للقا�ضي �أن يقوم بتمديد �لتوقيف لفرتة �أخرى متممة للع�رشين يومًا.
• ميكن متديدك خالل �لتوقيف لفرت�ت خمتلفة ت�ضل حتى 35 يومًا قبل تقدمي لئحة �لإتهام )ح�ضب �ملادة 5 من 	

قانون �لإجر�ء�ت �جلنائية(.
ما الذي تتوقعه خالل التحقيق معك؟

�ثناء �لتحقيق، قد مينع �ملحامي �ملوكل من قبل عائلتك من لقائك ح�ضب �لأو�مر �لع�ضكرية �ل�رش�ئيلية ووفقًا للو�ضع 
�لتايل:
• من �ملمكن منع �ملعتقل من لقاء حماميه ملدة قد ت�ضل مبجموعها )90( يوم من يوم �لعتقال، حيث ي�ضتطيع طاقم 	

�لتحقيق �ل�رش�ئيلي �إعطاء �أمر متنع فيه من لقاء �ملحامي �خلا�س بك ملدة 15 يوم يف �لفرتة �لأوىل من �عتقالك، 
وميكن مل�ضوؤول مركز �لتحقيق متديد �أمر �ملنع لـ 15 يومًا �خرى.

• بعد �لثالثني )30 ( يومًا ي�ضتطيع �لقا�ضي �لع�ضكري متديد �أمر �ملنع ملدة خمتلفة �أق�ضاها 60 يوم �خرى.	
ت�ضمن كل دولة طرف �أن تكون جميع �أعمال �لتعذيب جر�ئم مبوجب قانونها �جلنائي، وينطبق �لأمر ذ�ته على قيام 
�أي �ضخ�س باأي حماولة ملمار�ضة �لتعذيب وعلى قيامه باأي عمل �آخر ي�ضكل تو�طوؤ وم�ضاركة يف �لتعذيب. )�تفاقية 

مناه�ضة �لتعذيب وغريه من �رشوب �ملعاملة �أو �لعقوبة �لقا�ضية �أو �لالن�ضانية �أو �ملهينة(.
»ل يجوز �خ�ضاع �أحد للتعذيب ول للمعاملة �أو �لعقوبة �لقا�ضية �أو �لالن�ضانية �أو �حلاطة بالكر�مة«، �لإعالن �لعاملي 

حلقوق �لن�ضان.
من املهم اأن تعرف / تعريف انه من حقك اأن:

• ت�ضتخدم حقك بال�ضمت: ي�ضمن لك �لقانون �لدويل و"�ل�رش�ئيلي" حق �ل�ضمت وعدم �لدلء باي بيانات قد 	
يكره  ل  »�أن  على  ين�س  و�ل�ضيا�ضية  �ملدنية  باحلقوق  �لدويل �خلا�س  �لعهد  �لبند 14-3 من  �د�نتك  ت�ضاهم يف 

�ملعتقل على �ل�ضهادة �ضد نف�ضه �و �لعرت�ف بذنب«.
• �أن ت�ضتعني مبحامي للت�ضاور معه حول �أقو�لك قبل �أن تقدم �فادة �أو ت�رشيح.	
• �أن يقدم حماميك �لتما�ضًا للمحكمة �لعليا �ل�رش�ئيلية �ضد �أمر منعه من لقائك.	

جتدد اعتقالك الداري؟
• �إعرف/ي �أن �لأو�مر �لع�ضكرية �ل�رش�ئيلية تعطي �ضالحية غري حمدودة لقائد �ملنطقة �لع�ضكرية ولوزير 	

�لدفاع �ل�رش�ئيلي مبا يتعلق بعدد مر�ت جتديد �أمر �لعتقال �لد�ري.
• �إعرف/ي �أن �لإجر�ء�ت �لقانونية لالأمر �لإد�ري �جلديد تطبيق لالإجر�ء�ت �ملتبعة يف �أمر �لعتقال �لإد�ري 	

�لأول.
يبلغ �أي �ضخ�س يقب�س عليه، وقت �لقاء �لقب�س عليه، ب�ضبب ذلك، ويبلغ على وجه �ل�رشعة باأية تهم تكون موجهة 
�أو  �لإحتجاز  �أ�ضكال  من  �ضكل  لأي  يتعر�ضون  �لذين  �لأ�ضخا�س  جميع  بحماية  �ملتعلقة  �ملبادئ  جمموعة  �إليه. 

�ل�ضجن.



• اأن ل تتعر�ض للتعذيب اأو ال�ضغط اأو الإهانة. اعلم / ي اأن القانون الع�ضكري واملدين مينع ا�ضتعمال العنف والتعذيب �ضد 	
املعتقلني لإجبارهم على الإدلء مبعلومات وعند وقوع التعذيب ميكن للمعتقل تقدمي �ضكوى �ضده ومقا�ضاته ح�ضب القانون.

• اإذا قررت الإدلء باإفادة فاعلم اأنه من حقك كتابة الإفادة باللغة التي تتقنها وميكنك اأن ترف�ض التوقيع على اأي م�ضتند مكتوب 	
بلغة لتفهمها وحتى لو قام املحقق برتجمة الن�ض اأمامك.

انتهى التحقيك معك؟

اإذن انتظر/ي الحتمالت التالية: 
• اإطالق �رساحك.	
• حتويلك لالإعتقال الإداري.	
• تقدمي لئحة اتهام بحقك.	

انتهى التحقيق معك ومل يطلق �سراحك؟

يف حال انتهاء التحقيق معك اأو مع اأي من افراد عائلتك اأو اأ�ضدقائك ومل يطلق �رساحك فاعرف/ي اأن:
• من املفرت�ض اأن تنقل ال�ضلطات الإ�رسائيلية املعتقل بعد انتهاء التحقيق معه لأحد ال�ضجون املركزية باإنتظار املحاكمة لتبداأ 	

اإجراءات املحاكم الع�ضكرية.
• واإذا مل تنقل بعد تقدمي لئحة التهام، من حقك تقدمي 	

التما�ض للمحكمة من اأجل النقل.
منطقة  ح�سب  التالية  الع�سكرية  املحاكم  اأمام  �ستمثل 

�سكنك اأو املنطقة التي اعتقلت على ن�ساطات بها:

املحكمة الع�ضكرية يف عوفر اإذا كنت من منطقة و�ضط . 1
وجنوب ال�ضفة الغربية اأو اعتقلت على ن�ضاطات يف تلك 

املناطق.

كمة
حا

 امل
ات

راء
اإج

حولت لالعتقال االداري
قد حتول لالإعتقال الإداري بعد انتهاء فرتة التوقيف اأو بعد انتهاء 
لالإعتقال  حولت  حال  ويف  اعتقالك،  بعد  مبا�رسة  معك  التحقيق 
قا�ضي  اأمام  �ضتمثل  اأنك  فاعلم  ع�ضكري  اأمر  مبوجب  الإداري 
ع�ضكري ملا ي�ضمى جل�ضة تثبيت الإعتقال الإداري، خالل الثماين اأيام 
الأوىل من بداأ �رسيان اأمر العتقال الإداري الذي ي�ضل يف اق�ضاه 6 

�ضهور قابلة للتجديد دون حتديد عدد مرات التجديد.
اإذا كنت من حملة هوية القد�ض اأو من فل�ضطينيي الأرا�ضي املحتله 
�ضاعة  �ضالحيات  قانون  مبوجب  اعتقالك  �ضيتم  فاإنه   48 عام 
اح�ضارك  يتم  فاإنه  الإ�رسائيلي.   1979 )اعتقالت(  الطورائ 
اأمام قا�ضي حمكمة مركزية خالل 48 �ضاعة من بدء �رسيان الأمر 

الع�ضكري، وميكن اأن يقرر القا�ضي بعد هذه اجلل�ضة اإما:
• اإطالق �رساحك.	

اأو
• تاأجيل اجلل�ضة لإح�ضار املخابرات اأو لأ�ضباب اأخرى.	

اأو
• تثبيت العتقال الداري »وهو ما يحدث غالبًا« اإما لكامل الفرتة 	

اأو لفرتة اأقل من الأمر نف�ضه.

لكل فرد حق يف احلرية ويف الأمان على �ضخ�ضه. ول يجوز توقيف 
اأحد اأو اعتقاله تع�ضفا. ول يجوز حرمان اأحد من حريته اإل لأ�ضباب ين�ض عليها القانون وطبقا لالإجراءات املقررة فيه. العهد 

الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية.

ما الذي يجب اأن تعرفه؟
• يف حال مت تثبيت اعتقالك الداري يحق لك تقدمي ا�ضتئناف عرب حماميك �ضد اأمر العتقال الداري يف اأي وقت بعد التثبيت، 	

غري مرتبط مبدة زمنية حمددة وميكن تقدمي التما�ض للمحكمة العليا يف حال رف�ض ا�ضتئناف املعتقل الداري.

االإعتقال االإداري



املحكمة الع�ضكرية يف �ضامل اإذا كنت من �ضمال ال�ضفة الغربية اأو اعتقلت على ن�ضاطات يف تلك املنطقة.. 2
املحكمة الع�ضكرية يف بئر ال�ضبع اإذا كنت من �ضكان قطاع غزة.. 3
حمكمة ال�ضلح اأو املركزية اإذا كنت من حملة هوية القد�ض.. 4

من املهم ان تعرف/ي اأنه ميكن لقارب من الدرجة الأوىل فقط ح�ضور املحاكم الع�ضكرية يف عوفر اأو �ضامل ول ي�ضمح لكرث من 
�ضخ�ضني من اأفراد العائلة ح�ضور املحاكم.

هل اعتقلت على ن�ساط يف القد�س اأو مناطق 48 واأنت من حملة هوية ال�سفة الغربية اأو قطاع غزة؟

اإذا �ضتجري حماكمتك يف املحاكم املدنية ال�رسائيلية وت�ضمل املحكمة املركزية وال�ضلح اأو غريها من املحاكم. اعرف/ي اأنه ل 
ميكن لفراد من عائلتك ح�ضور جل�ضة حماكمتك اإل بعد ح�ضولهم على ت�ضاريح خا�ضة بدخول ا�رسائيل.

القاعدة العامة، ولكن من اجلائز تعليق الإفراج عنهم  اأن يكون احتجاز ال�ضخا�ض الذين ينتظرون املحاكمة هو  »ول يجوز 
عند  احلكم  تنفيذ  ولكفالة  الق�ضائية،  الإجراءات  مراحل  من  اأخرى  مرحلة  اأي  يف  املحاكمة،  ح�ضورهم  لكفالة  �ضمانات  على 

القت�ضاء«. )العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية(.
قدمت الئحة اتهام �سدك؟

الق�ضائية . 1 الجراءات  نهاية  حتى  املعتقل/ة  توقيف  طلب  الإ�رسائيلية  الع�ضكرية  النيابة  تقدم  الإتهام  لئحة  تقدمي  مع 
وي�ضمى هذا التوقيف ) �ضيك مفتوح (.

تبداأ املحاكمة الفعلية وتق�ضم اإىل ثالث مراحل:. 2
• املرحلة الأوىل - قراءة الئحة.	
• املرحلة الثانية - بعد قراءة الالئحة حت�رس النيابة �ضهودها.	
• املرحلة الثالثة - بعد �ضماع �ضهود النيابة يحق للمعتقل اأن يح�رس �ضهوده اإىل املحكمة وي�ضمون �ضهود الدفاع.	

اعرف/ي اأنه بعد النتهاء من �ضماع ال�ضهود يتم تلخي�ض املرافعة وي�ضدر قرار املحكمة بح�ضم الدانة ومن ثم اإ�ضدار العقوبة.

يف حال اإدانتك ونقلك الحد ال�سجون املركزية من املهم اأن تعرف/ي انه :

• على الدولة املحتلة التكفل بكل م�ضاريف املعتقلني داخل 	
ال�ضجن ورعايتهم رعاية ح�ضنة.

• املعتقلني 	 جمع  على  ال�ضجون  اإدارة  تعمل  ان  يجب 
واحد  معتقل  يف  والأبناء  الوالدين  وبخا�ضة  الأقارب 

طوال مدة الإعتقال.

• يجب اأن تتوفر يف مراكز العتقال كل ال�رسوط ال�ضحية 	
املناخ،  ق�ضوة  من  حممية  تكون  واأن  ال�ضالمة  و�ضمان 
التدفئة  كافية  الرطوبة،  من  خالية  تكون  اأن  يجب  كما 

والإ�ضاءة.

• يجب توفري الفرا�ض والغطاء الكايف للمعتقلني.	

• يجب اأن يقدم للمعتقلني الطعام الكايف وال�ضحي.	

• يجب اأن ت�ضمح اإدارة املعتقل باإدخال املالب�ض الكافية واملنا�ضبة حلالة الطق�ض التي يحتاجها الأ�ضري.	

فيما يتعلق بالرعاية ال�ضحية، فاإن على اإدارة املعتقل توفري طبيب موؤهل لعالج احلالت التي ت�ضتدعي ذلك لجراء العمليات 
اجلراحية وغريها من الرعاية الطبية اخلا�ضة. كل ذلك يجب اأن يكون جمانًا.)ا�ضتنادا اىل اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949(.




