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تـــقــديـــم

حمل العام 2009 مزيدا من االأمل واملعاناة يف واقع احلياة اليومية لل�سعب الفل�سطيني، خا�سة بعد الهجمة العدوانية التي �سنتها قوات االحتالل اال�سرائيلي 
على قطاع غزة يف مطلع العام، وما رافقها من �سيا�سات قمعية يف بقية ارجاء االر�ض املحتلة، واأي�سا يف داخل ارا�سي ال 48. مل ينته االحتالل، بل على 
العك�ض تزايدت االجراءات وال�سيا�سات التي من �ساأنها ان تكّر�ض مفهوم الف�سل العن�سري واال�ستيطان االإحاليل، اإذ وا�سلت قوات االحتالل بناء اجلدار 
وهجمتها ال�سر�سة �سد كل النا�سطني واملدافعني عن حقوق االن�سان الذين نا�سلوا وتفاعلوا �سد بنائه، مل يتوقف التو�سع اال�ستيطاين، بل وزادت هجمات 
وامتدت  االلتفافية  والطرق  احلواجز  وبقيت  احيانا،  االحتالل  قوات  حماية  وحتت  عقاب،  او  ح�ساب  دون  الفل�سطينيني  باملواطنني  وتنكيلهم  امل�ستوطنني 
وطالت، مئات املنازل هدمت اأو �سدر بحقها اأوامر هدم، و�سرد قاطنوها خا�سة يف القد�ض املحتلة، مئات العائالت املقد�سية �ستتت ب�سبب �سيا�سة �سحب 

الهويات، كثرية هي االنتهاكات  بحيث  ال تعد وال حت�سى وتطال كافة �سرائح املجتمع الفل�سطيني.

على الرغم من االرتفاع ال�سديد يف عدد ال�سحايا االبرياء الذين �سقطوا هذا العام، وعلى الرغم من ا�ستمرار االنق�سام الداخلي والذي هو اأحد اهم اال�سباب 
النتهاكات حقوق االن�سان الفل�سطيني داخليا، اال ان العام الفائت �سهد اي�سا تطورات على ال�سعيد الدويل بعثت قليال من االمل، فالأول مرة تت�سكل جلنة 
حتقيق دولية للتحقيق يف اجلرائم التي ارتكبها االحتالل اثناء العدوان على غزة وتنجح بالتحقيق يف م�سرح اجلرمية، وت�سدر تقريرا على م�ستوى رفيع من 
املهنية واملو�سوعية. قرارات جدية اتخذت من قبل حكومات و�سركات ب�سحب اال�ستثمارات من ال�سركات اال�سرائيلية امل�ساهمة يف م�ساندة االحتالل وخا�سة 

بناء اجلدار، وهذا يعترب اجنازا مميزا على �سعيد م�ساندة ن�سال ال�سعب الفل�سطيني النهاء االحتالل.

يف ظل هذه االجواء وا�سلت ال�سمري عملها خالل العام 2009 مبتابعة ق�سايا املعتقلني الفل�سطينيني حتت االحتالل اال�سرائيلي، واملعتقلني ال�سيا�سيني لدى 
ال�سلطة الفل�سطينية. يف هذا التقرير �سوف ن�ستعر�ض عمل الربامج املختلفة ارتباطا باالهداف اال�سرتاتيجية واملرحلية التي حددتها املوؤ�س�سة يف اخلطة 

اال�سرتاتيجية وخطة العمل التف�سيلية.

العدد االجمايل لال�سرى الفل�سطينيني داخل �سجون االحتالل انخف�ض لي�سل اىل ما يقارب 7000 ا�سري مع نهاية العام، ولكن هذا مل يكن نتيجة لوقف 
عمليات االعتقال من قبل االحتالل ولكن الن املئات من اال�سرى انهوا فرتات حمكوميتهم خالل العام. ومن ناحية التعذيب والتنكيل و�سوء املعاملة �سواء 
داخل  باال�سرى  التنكيل  زادت من  بل  القمعية  �سيا�ساتها  االحتالل متار�ض  قوات  زالت  فما  املركزية  ال�سجون  او يف  التحقيق  او يف  االعتقال  خالل عملية 
ال�سجون، خا�سة خالل وبعد احلرب العدوانية على قطاع غزة من خالل فر�ض عقوبات وقيود على بع�ض مناحي احلياة اليومية، وجاءت بع�ض هذه القيود 
العدوان  الع�سرات من املدنيني من �سكان قطاع غزة خالل  خا�سا باال�سرى من حما�ض واجلهاد اال�سالمي حتديدا. كما وقامت قوات االحتالل باعتقال 
مبوجب قانون »املقاتل غري ال�سرعي« الذي �سدر يف العام 2002، منهم من كان رهن االعتقال يف وقت احلرب وانتهت مدة حمكوميته ولكن ا�ستمر احتجازه 

مبوجب هذا القانون.
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ولكن ما ميز العام 2009 على �سعيد ق�سية اال�سرى الفل�سطينيني هو تقرير جلنة التحقيق الدولية برئا�سة القا�سي جولد�ستون، حيث ت�سمن تقرير اللجنة 
ف�سال كامال عن املعتقلني واالنتهاكات التي يتعر�سون لها داخل �سجون االحتالل، وجاءت تو�سيات اللجنة بوجوب التزام ا�سرائيل باملعايري الدولية واطالق 

�سراح كافة اال�سرى.

بذلت ال�سمري جهدا مميزا هذا العام يف اي�سال ق�سية اال�سرى الفل�سطينيني للمحافل الدولية فكانت املعلومات التي وفرتها املوؤ�س�سة من اح�سائات وظروف 
اعتقال، اجراءات قانونية وق�سايا االعتقال االداري واالطفال والن�ساء واملدافعني عن حقوق االن�سان، م�سدرا رئي�سا ملختلف اجلهات الر�سمية وغري الر�سمية 
التي اهتمت مبو�سوع املعتقلني، كلجنة التحقيق الدولية، قن�سليات الدول االوروبية، مكتب املفو�ض ال�سامي حلقوق االن�سان وموؤ�س�سات مثل هيومن رايت�ض 

ووت�ض ومنظمة العفو الدولية.   

ت�سكر املوؤ�س�سة طاقم عامليها الذي بذل جهدا رائعا لتحقيق هذه االجنازات وكل من تطوع و�ساهم خالل العام لن�سرة ودعم ر�سالة ال�سمري.

كما وتوؤكد ال�سمري انه مل يكن  باالمكان حتقيق هذه االجنازات لوال دعم وم�ساندة كافة املوؤ�س�سات ال�سريكة :

Christian Aid
Unifem

Irish Aid
SoDePAZ

Solidaidad Internacional
Paz Con Dignidad

ICCO
NGO Development Center

 كما و ت�سكر ال�سمري كافة االأ�سدقاء اللذين تربعوا و �ساهموا يف دعم املوؤ�س�سة.
Addameer also thanks all of the friends who donated and contributed

 to support the organization.
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الهدف االستراتيجي األول: 

انهاء االنتهاكات االسرائيلية في التعامل مع
 المعتقلين واالسرى وعائالتهم اثناء االعتقال او االسر
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ان االنتهاكات بحق اال�سرى واملعتقلني وذويهم �ستنتهي فعال حني يتم حترير كافة اال�سرى من �سجون االحتالل اال�سرائيلي، لال�سف ان اتفاقية او�سلو مل 
تنه ق�سية اال�سرى واملعتقلني اذ مل توافق ا�سرائيل على اطالق �سراح كافة اال�سرى الفل�سطينيني الذين اعتقلوا قبل توقيع االتفاقيات، وعليه من املتوقع ان 
اي عملية مفاو�سات حالية لن توؤدي اىل هذه النتيجة يف ظل موازين القوى ال�سيا�سية احلالية. ولكن النجاح الذي ميكننا ر�سده هو ازدياد عدد املوؤ�س�سات 
الر�سمية وغري الر�سمية على ال�سعيد املحلي والدويل التي بداأت تطرح ق�سية اال�سرى كق�سية جدية من ق�سايا احلل النهائي التي يجب ان يف�سل فيها، 

وتطالب باطالق �سراحهم، ويف هذا اجلانب مل�سنا تطورا خالل العام �سنف�سله اكرث الحقا.

الهدف المرحلي االول:
 الحد من العقوبات والتعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة لالسرى والمعتقلين 

وأسرهم.
يعمل طاقم  لها،  يتعر�سون  التي  اليومية  االنتهاكات  مل�ساندتهم يف مواجهة  وعائالتهم  املجاين لال�سرى  القانوين  الدعم  توفري  ال�سمري من خالل  ت�سعى 
حماميي ال�سمري �سمن ا�سرتاتيجية قانونية وا�سحة ترتكز على املعايري الدولية للقانون الدويل االن�ساين وقوانني حقوق االن�سان يف معاملة اال�سرى، �سواء 
خالل التحقيق اواملحاكمة او االعتقال، وعليه ي�ستنفد املحامون كافة ال�سبل القانونية املحلية ملواجهة االنتهاكات التي يتعر�ض لها اال�سرى من تعذيب و�سوء 
معاملة، اجراءات حماكمة غري عادلة واحكام جائرة. ومن الطبيعي ال�سمري ال متلك املوارد والقدرات لتقوم بتمثيل كافة اال�سرى الفل�سطينيني، ولهذا نقوم 
بالت�سبيك مع املوؤ�س�سات االخرى العاملة يف هذا املجال كاحلركة العاملية للدفاع عن االطفال ونادي اال�سري لطرح �سرورة ا�ستخدام كافة الو�سائل القانونية 
ملواجهة �سيا�سة الق�ساء الع�سكري، واحيانا ت�سارك ال�سمري بع�ض موؤ�س�سات حقوق االن�سان الفل�سطينية واال�سرائيلية برفع التما�سات جماعية للمحكمة العليا 

اال�سرائيلية يف ق�سايا حمددة مت�ض حقوق اال�سرى.

ت�سعى ال�سمري اىل رفع وعي اال�سرى وعائالتهم واجلمهور الفل�سطيني عامة حول ق�سايا االعتقال من خالل لقاءات جماهريية وحما�سرات يقدمها طاقم 
املوؤ�س�سة، وان توجه العديد من املوؤ�س�سات املحلية العاملة مع قطاعات خمتلفة من اأطفال ون�ساء و�سباب لطلب عقد مثل هذه اللقاءات كاللجنة ال�سعبية 
احلقوقي  االر�ساد  املوؤ�س�سة  وتوفر  كما  اهميتها.  ومدى  �سرورتها  على  يدل  الفل�سطينية،  املراأة  جلان  واحتاد  امل�سيحية،  ال�سبان  جمعية  اجلدار،  ملقاومة 
والقانوين لعائالت اال�سرى، ويف كل عام ن�سهد ازديادا على طلب هذه اخلدمات. ان معرفة اال�سرى وعائالتهم حلقوقهم املختلفة ت�ساهم يف دعم مطالبتهم 

الحرتام هذه احلقوق، ووعيهم لتوفر ال�سبل القانونية للمواجهة، يزيد من فر�ض الت�سدي لالنتهاكات التي يتعر�سون لها يف مراحل االعتقال املختلفة.

كما وتوؤمن ال�سمري ان رفع كفاءة املحامني العاملني امام املحاكم الع�سكرية اال�سرائيلية هو احد اهم ال�سبل ملواجهة االنتهاكات بحق اال�سرى وذويهم، وعليه 
تقوم املوؤ�س�سة بتوفري تدريب متخ�س�ض حول اجلهاز الق�سائي الع�سكري، االوامر الع�سكرية واالجراءات القانونية املتبعة يف املحاكم الع�سكرية، القانونني 
اجلنائي املدين اال�سرائيلي، وكيفية ا�ستخدامه يف اجلهاز الع�سكري والفروقات بني النظامني، كذلك نوفر تدريبًا متخ�س�سًا يف القانون الدويل االن�ساين 

وقوانني حقوق االن�سان ذات العالقة بق�سايا املعتقلني و�سبل مواجهة االنتهاكات من خالل االجراءات اخلا�سة املتوفرة يف اجهزة االمم املتحدة.

ميكننا القول اننا جنحنا يف تنفيذ هذا الهدف اىل حد معني و�سنورد التفا�سيل من خالل حتليل اعمق لنتائج املخرجات املختلفة ادناه. 
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المخرج االول:
توفير الخدمات القانونية والحقوقية المتخصصة المهنية في الوقت المناسب بما 

يراعي القانون الدولي االنساني والقانون الدولي لحقوق االنسان.

النتائج المباشرة:

1. الق�سايا القانونية التي نرتافع بها نتائجها ايجابية على املعتقلني.

2. املعتقلون واأ�سرهم را�سني عن اخلدمات التي تقدمها املوؤ�س�سة.

المتابعات واالنجازات: 
الحاالت والقضايا القانونية:

تلقت ال�سمري خالل العام الفائت 300 حالة جديدة طلبت اخلدمة القانونية من املوؤ�س�سة، علما اننا كنا قد التزمنا ب�سقف اعلى للحاالت اجلديدة هو 350 
حالة، ولكن كما يف العام املن�سرم ان اال�ستقرار يف عمل بع�ض املوؤ�س�سات االخرى التي توفر الدعم القانوين لال�سرى �ساهم يف تخفيف العبء على ال�سمري. 
توزعت هذه احلاالت على كافة مناطق االر�ض املحتلة، مبا فيها القد�ض وقطاع غزة. 239 حالة هي ملعتقلني بالغني و61 حالة ال�سبال، و27 حالة هي ملعتقالت 

ن�ساء.

تابعت املوؤ�س�سة خالل العام الفائت 394 ق�سية قانونية للحاالت اجلديدة التي مت ا�ستالمها خالل العام، باال�سافة اىل متابعة 92 ق�سية قانونية حلاالت مت 
ا�ستالمها يف العام 2008، اي ما جمموعه 486 ق�سية قانونية جديدة فتحت خالل العام 2009)551 ق�سية يف العام 2008(، هذا وا�ستمر العمل على 172 

ق�سية قانونية رحلت من العام 2008.

ترافع حمامو املوؤ�س�سة يف 1173 جل�سة حمكمة، توزعت بني متديد توقيف واجراءات حماكمة، مراجعة اوامر اعتقال اداري وا�ستئنافات، ا�ستئنافات على 
ويتيح  تدريجيا  يخف  العبء  ان  يعني  هذا  جل�سة،   1437 نفذوا   2008 العام  يف  اال�سرائيلية،  العليا  للمحكمة  والتما�سات  االحكام،  وعلى  التوقيف  متديد 
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للمحامني امل�ساهمة يف ان�سطة اخرى �سمن اهداف املوؤ�س�سة.

22 معتقال اطلق �سراحهم نتيجة للمرافعة القانونية التي قدمت لهم من حماميي املوؤ�س�سة ) 28 معتقل يف العام 2009(، 58 ق�سية حتقيق وتوقيف اجنز 
فيها املحامون نتائج جيدة حيث مت متديد فرتات االعتقال ملدد اقل مما طلبت النيابة الع�سكرية )61 يف العام 2008(. 

تابعت خالل العام 79 ق�سية اعتقال اداري ) 118 ق�سية يف العام 2008(، 13 منهم ح�سلت على تق�سري جوهري الوامر االعتقال نتيجة تدخلها ) 6 يف العام 
ت فيها امر االعتقال ولكن الق�ساة ا�سرتطوا عدم جتديد اوامر االعتقال ) 6 يف العام 2008(، 13 ق�سية مت تق�سري اوامر االعتقال  2008(، 13 ق�سية ُثبِّ
ولكن دون �سروط ) 15 يف العام 2008(. تابعت املوؤ�س�سة 3 ملفات ملعتقلني من قطاع غزة مت احتجازهم مبوجب قانون » املقاتل غري ال�سرعي« 2 منهم مت 

االفراج عنهم من املحكمة واما املعتقل الثالث فتمت امل�سادقة على االمر.

قدمنا للمحكمة العليا اال�سرائيلية 9 التما�سات يف ق�سايا اعتقال اداري، منع لقاء حمامي واعتقال مبوجب قانون » املقاتل غري ال�سرعي«، )10 يف العام 
2008(، جاءت نتائج اثنتني فقط ل�سالح املعتقلني والبقية مت رف�سها.

75 ق�سية اجراءات حماكمة انتهت خالل العام )86 يف العام 2008(، يف 49 ق�سية جاءت النتائج ل�سالح املعتقلني الذين ترافعنا عنهم، اي ن�سبة النجاح 
65.33%. واجلدول التايل يو�سح االجراءات املتخذة ونتائجها:

الــنــتــائـــجاالجراءات المتخذةالعدد

10
ا�ستنفدت كافة االجراءات 

القانونية

يف ق�سية واحدة متت تربئة املعتقل يف ق�سية واحدة تراجعت النيابة 
عن الئحة االتهام يف ق�سية واحدة مت االكتفاء مبدة االعتقال يوم 
طلبت  مما  اقل  احكام  على  املعتقلون  ح�سل  ق�سايا    7 يف  احلكم 

النيابة

39
انتهت من خالل �سفقات بعد 

البدء باجراءات املحاكمة
يف 8 ق�سايا مت االكتفاء مبدة االعتقال يوم �سدور احلكم

يف 31 ق�سية مت االتفاق على احكام ل�سالح املعتقلني

اما فيما يتعلق باال�ستئنافات التي قدمت للمحكمة الع�سكرية لال�ستئنافات، قدمنا ما جممله 88 ا�ستئنافا كانت نتائج 12 منها جيدة حيث قبلت اال�ستئنافات 
و�سدرت قرارات ل�سالح املعتقلني اي بن�سبة جناح 13.6%. ولكن باملقارنة مع عدد اال�ستئنافات التي تقدمت بها النيابة يف ملفات نقوم مبتابعتها ون�سبة 
جناح هذه اال�ستئنافات، نرى انها اعلى بكثري، وهذا ين�سجم مع ال�سيا�سة العامة يف املحاكم الع�سكرية جتاه ا�ستئنافات النيابة عامة حيث تكون فيها ن�سبة 
النجاح عالية جدا، وهذا موؤ�سر على االنحياز يف املحاكم الع�سكرية �سالح النيابة. تقدمت النيابة ب 10 ا�ستنافات ُقبل منها 7 ا�ستئنافات اي بن�سبة جناح 

70%. جتدر اال�سارة ان كافة اال�ستئنافات التي تقدمت بها النيابة على م�ستوى االحكام وعلى ق�سايا اعتقال اداري مت قبولها. 
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الشـــكــاوى:
قدمنا خالل العام الفائت 48 �سكوى من اأ�سل 50 ُحددت يف اخلطة ال�سنوية ) 35 قدمت يف العام 2008( وتركزت حول التعذيب و�سوء املعاملة اثناء االعتقال 

او التحقيق، و�سكاوى حول منع االهل من الزيارات، و�سكاوى عامة تتعلق بعمل املحامني. 

24 �سكوى تعلقت بزيارات االهل، 12 منهم ح�سلوا على ت�ساريح و3 حاالت يجب ا�ستكمال االوراق الر�سمية للح�سول على ت�ساريح ) قدمنا 17 �سكوى يف 
العام 2008 ح�سل منهم 14 على ت�ساريح يف ذات العام(، حالتان ا�ستمرت متابعتهم من العام 2008 ح�سلوا على ت�ساريح خالل 2009.

17 �سكوى حول تعذيب و�سوء معاملة )4 �سكاوى خالل العام 2008(، 13 منهم تلقينا ردودا انه مت حتويل ال�سكاوى للنيابة العامة للتحقيق، بخ�سو�ض 4 
حاالت �سيتم حتويل امللف للمدعي العام لفح�ض امكانية تقدمي لوائح اتهام �سد ال�سرطة الذين قاموا بارتكاب االنتهاكات، ويف 4 حاالت �سيتم اغالق ملفات 
اعتبار  او عدم  الكافية لالدانة،  توفر االدلة  امكانية اعتقالهم مرة اخرى، عدم  للتحقيق حت�سبا من  املعتقلني  التحقيق ال�سباب خمتلفة منها عدم مثول 

ت�سرفات ال�سرطة خمالفة.. ويف ق�سية اخرى من العام 2008 تلقينا ردا ان ال�سكوى �ستغلق بحجة ان املعتقل مل يتعر�ض لل�سرب يف ال�سجن.

7 �سكاوى عامة تتعلق باالجراءات املتبعة اثناء زيارات املحامني، 3 منها كانت نتائجها ايجابية بقبول ادعاءات املحامي وحماولة تخفيف فرتات االنتظار يف 
الزيارات، وبقية ال�سكاوى مل نتلق ردا حولها.

�سمن م�سروع حماية اال�سريات الفل�سطينيات قمنا بتقدمي 21 �سكوى تتعلق بظروف االعتقال و�سوء املعاملة التي يتعر�ض لها اال�سريات، و36 �سكوى حول نقل 
من �سجن الآخر وادخال احتياجات خا�سة لال�سريات. 

 

زيارات ومتابعات اخرى:
قمنا بزيارة 146 معتقاًل من الذين تابعنا ق�ساياهم، ويف بع�ض احلاالت تعذرت الزيارات ب�سبب االجراءات التي تتخذها ادارة م�سلحة ال�سجون او لوجود 

اوامر منع زيارة من قبل جهاز املخابرات. 
تابعنا 15 ق�سية مر�سية و8 ق�سايا عزل، قمنا بزيارة كافة هوؤالء املعتقلني واالطالع على ظروف احتجازهم، ويف الق�سايا املر�سية قمنا بطلب احل�سول على 
امللفات الطبية من م�سلحة ال�سجون، ومت حتويل امللفات التي ا�ستلمناها ملوؤ�س�سة اطباء حلقوق االن�سان من اجل تقييم العالج الطبي الذي يتلقاه اال�سرى 

على يد اطباء خمت�سني من طرفهم، حتى يت�سنى لنا اتخاذ القرار للتدخل القانوين يف حاالت االهمال الطبي.  

هناك 26 ق�سية اجراءات حماكمة قام االهل بطلب حتويلها ملحامني خا�سني، غالبية هذه الق�سايا من منطقة ال�سمال يف املحكمة الع�سكرية يف �سامل، يف 
جزء من هذه الق�سايا كان �سبب التحويل عدم ر�سا املعتقلني عن اداء حمامي ال�سمري، وجزء منها ب�سبب عدم قناعة املعتقلني با�سرتاتيجية الدفاع التي 

تبناها املحامون وف�سلوا عقد �سفقات يف حاالت كنا على قناعة انه يجب ا�ستنفاد كافة االجراءات القانونية فيها.
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رضى الجمهور:
قامت املوؤ�س�سة بقيا�ض ر�سا امل�ستفيدين من خالل ا�ستمارات اعدت لهذا الغر�ض، مت جمع 81 ا�ستمارة ومت اعتماد 75 منها كا�ستمارات �سحيحة، 39 �سخ�ض 
منهم تعرفوا على ال�سمري من خالل ا�سدقاء، 17 من خالل معتقلني اخرين، 4 من خالل موؤ�س�سات اخرى، 5 من خالل جلان واندية، 8 تعاملوا مع ال�سمري 

�سابقا و2 من جهات اخرى.

75.7% منهم عربوا عن ر�ساهم من تعامل طاقم العاملني معهم.

68.6% منهم عربوا عن ر�ساهم عن املحامني.

70% عربوا عن الر�سى عن اخلدمات التي تقدمها املوؤ�س�سة. 

المعيقات والتدابير الواجب اتخاذها:
هناك من املعوقات ما هو داخلي وحتت �سيطرة املوؤ�س�سة، ولكن هناك امور خارج ال�سيطرة تتعلق باالجراءات وال�سيا�سات التي تفر�سها قوات االحتالل، 
منها االجراءات امام املحاكم وخا�سة �ساعات العمل التي قد ت�سطر املحامي لق�ساء يوم عمل كامل ملتابعة جل�سة واحدة، خا�سة اذا كان املحامي م�سرا 
على �سماع �سهود يف امللف، اح�سار املعتقلني لتمديد التوقيف، خا�سة يف االيام االوىل لالعتقال دون اعالم االهل او املحامي، ولكن من اهم املعيقات هو عدم 
التزام اجلهاز الق�سائي الع�سكري باملعايري الدولية للمحاكمات العادلة والقواعد القانونية التي فر�ستها اتفاقية جنيف الرابعة على �سلطة االحتالل فيما 
يتعلق بان�ساء حماكم ع�سكرية وا�سدار ت�سريعات يف االقليم املحتل. ويف هذا اجلانب التوجه للق�ساء املدين املحلي كاملحكمة العليا اال�سرائيلية غري جمدي، 
الن هذه املحكمة قد اقرت يف الع�سرات من الق�سايا �سابقا، ومنذ �سنوات االحتالل االوىل ال�سالحيات التي خولها لنف�سه القائد الع�سكري للمنطقة، وهي 
مل تتدخل ابدا يف جوهر االوامر الع�سكرية التي ا�سدرها القائد الع�سكري، فمثال املحكمة مل تلغ االمر الع�سكري رقم 1500 الذي ا�سدره القائد الع�سكري 
يف اذار 2002 وقت اجتياح املدن الفل�سطينية يف ال�سفة الغربية، والذي اطال فرتة االحتجاز بحق كل �سخ�ض فل�سطيني قبل عر�سه على �سلطة ق�سائية من 
8 ايام ملدة 18 يوما، املحكمة �سادقت على الدواعي االمنية التي ا�ستند اليها القائد الع�سكري بتعديل االمر واكتفت فقط بالطلب اليه ان يعيد االمر ملا كان 
عليه خالل 6 �سهور. ومن هنا فان العمل الذي تركز عليه ال�سمري يف هذا اجلانب ملواجهة هذه ال�سيا�سات هو الر�سد والتوثيق وف�سح هذه املمار�سات على 

ال�سعيد الدويل، وت�سكيل �سغط مل�سائلة ا�سرائيل وحما�سبتها على انتهاكها للقانون الدويل.

اما على �سعيد املعوقات الداخلية فكان ابرزها عدم القدرة على زيارة كافة احلاالت اجلديدة التي ا�ستلمتها املوؤ�س�سة خالل العام، وعدم تقدمي �سكاوى يف 
العديد من الق�سايا التي برزت، خا�سة يف الن�سف الثاين من العام ) على الرغم من اننا قدمنا 48 �سكوى ولكن كان هناك فر�سة لتقدمي عدد اكرب(، وهذا 
يعود الن�سغال املحامني مبتابعة الق�سايا القانونية امام املحاكم، و�سيتم اتخاذ خطوات عملية من ناحية توزيع اجلهد بني املحامني وحماولة توظيف حمامي 

متفرغ اخر للقيام بتنفيذ زيارات ومتابعة ال�سكاوى خالل العام القادم.
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اخفاق اخر كان على �سعيد حتويل امللفات ملحامني خا�سني او موؤ�س�سات اخرى، اما لعدم الر�سى عن دور املحامني او عدم االتفاق مع �سيا�سة املرافعة 
القانونية التي نتخذها. يف هذا اجلانب لن تغري املوؤ�س�سة من �سيا�ستها ب�سرورة مواجهة اجلهاز الق�سائي الع�سكري، و�ستبذل املوؤ�س�سة جهدا اكرب يف رفع 

وعي املعتقلني واالهل ب�سرورة اإعتمادنا هذه اال�سرتاتيجية.

المخرج الثاني:
 توفير خدمات االرشاد والتوعية الحقوقية والقانونية.

النتائج المباشرة: 

1. املعتقلون واهاليهم واجلمهور اكرث وعيا حلقوقهم.

2. ارتفاع يف الطلب على املواد التوعوية.

المتابعات واالنجازات:
قدمت الوحدة القانونية االر�ساد احلقوقي ل 140 حالة من ا�سل 170 حالة حددت يف اخلطة ال�سنوية. هذه احلاالت ال نقدم لها اخلدمات القانونية، بل 
فقط ار�ساد وتوعية حول احلقوق املتعلقة باجراءات االعتقال والزيارات واجراءات اخرى مرتبطة بالتحقيق واملحاكمة واالحتجاز يف ال�سجون ) ار�سدنا 175 

حالة يف العام 2008(.

قام املحامون بار�ساد 8 حاالت ) من ا�سل 20 بح�سب اخلطة ال�سنوية( حول االجراءات القانونية املتبعة يف املحاكم وطبيعة التهم املوجهة البنائهم يف لوائح 
االتهام وم�ستوى العقوبات املتوقع ) 11 حالة يف العام 2008(.

قامت املوؤ�س�سة بعقد 7 لقاءات جماهريية ) 6 لقاءات يف العام 2008(، مت التن�سيق لها مع جلان اال�سرى يف القرى املختلفة و املجال�ض القروية او موؤ�س�سات 
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حملية مثل جمعية ال�سبان امل�سيحية و احتاد جلان املراأة الفل�سطينية، وتوزعت هذه اللقاءات يف كافة مناطق ال�سفة الغربية. 

كما ونفذت املوؤ�س�سة 4 لقاءات جماهريية بالتعاون مع احلملة ال�سعبية ملقاومة اجلدار يف القرى املحاذية للجدار، والتي تعر�ض مواطنوها لالعتقال على 
خلفية م�ساركتهم يف املظاهرات اال�سبوعية �سد اجلدار، نفذت هذه اللقاءات يف كل من قرية بدر�ض، املع�سرة، حو�سان وجيو�ض.

يذكر ان املوؤ�س�سة قد خططت لتنفيذ 10 لقاءات جماهريية خالل العام وقد نفذت فعليا 11 لقاء، والت�سبيك مع املوؤ�س�سات املحلية ذات العالقة اأظهر ان 
هناك اهتمامًا وحاجة ملثل هذه اللقاءات خا�سة يف املناطق التي تتعر�ض حلمالت اعتقال م�ستهدفة، وعليه �سيتم العمل على تكثيف مثل هذه اللقاءات يف 

العام املقبل.

التي تتخذ يف كافة املراحل من قوات االحتالل، مع الرتكيز على اهم احلقوق  القانونية  با�ستعرا�ض مراحل االعتقال واالجراءات  املوؤ�س�سة  يقوم حمامو 
هذه  مثل  يف  للمعتقلني  الدويل  القانون  يكفلها  التي 
الع�سكرية  االوامر  يف  متوافر  هو  وما  احلاالت، 
دليل  بتوزيع  ونقوم  اال�سرائيلية.  املدنية  والقوانني 
اعرف حقوقك اخلا�ض باجراءات التوقيف والتحقيق 
ودليل اعرف حقوقك اخلا�ض باالعتقال االداري يف 

هذه اللقاءات.

املوؤ�س�سة  قامت  االن�سطة  هذه  لتقييم  اوىل  كتجربة 
باعداد ا�ستمارة تقييم وزعت على جمهور امل�ساركني 
امل�ساركني،  من  ا�ستمارة   41 جمع  ومت  قرى،   3 يف 

تركز التقييم على 3 حماور :

انهم  اجابوا   %72  ، املحا�سرة  من  اال�ستفادة  ن�سبة 
مبعلومات  زودتهم  وانها  املحا�سرات  من  ا�ستفادوا 

جديدة وقيمة.

تقييم م�سمون املحا�سرات وتنوعها، 76% اجابوا ان املوا�سيع التي طرحت قيمة وغطت موا�سيع عديدة.

ن�سبة الر�سى عن ا�سلوب املحا�سر، 64% اجابوا ان املحا�سر جيد و�سرح املوا�سيع بطريقة مفهومة و�سهلة.

جاء يف ا�ستمارات التقييم بابا لالقرتاحات من قبل اجلمهور لتطوير هذه اللقاءات، ومن اهم التو�سيات التي ذكرت ان تتم الدعوة لهذه اللقاءات قبل فرتة 
زمنية منا�سبة، ان تراعي اوقات العمل لدى اجلمهور، ان تكون مدة اللقاء اكرث من �ساعة ون�سف حتى يت�سع الوقت لنقا�ض اطول، ان تكون هناك �سل�سلة من 
املحا�سرات بحيث يناق�ض كل مو�سوع على حدة، وان يكون تركيز على مرحلة التوقيف والتحقيق، وم�ساركة ا�سري/ة حمرر/ة لعك�ض التجربة على ار�ض الواقع.
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تتناول اهم احلقوق، وتر�سد اال�سرى  ال�سجون  بت�سجيل وبث 4 حلقات اذاعية موجهة لال�سرى واال�سريات داخل  �سمن هذا املخرج كان متوقعا ان نقوم 
واال�سريات حول االليات القانونية املتاحة امامهم ملواجهة االنتهاكات التي يتعر�سون لها داخل ال�سجون، ما مت تنفيذه هو حتديد م�سمون احللقات واختيار 
املواد القانونية املنا�سبة ال�ستخدامها واال�سخا�ض الذين �سي�ساركون يف كل حلقة، ومت تاأجيل الت�سجيل الفعلي والبث لل�سنة القادمة ب�سبب �سيق الوقت وعدم 

االلتزام باملواعيد التي حددت يف اخلطة ال�سنوية. 

كان املطلوب اعداد دليل خا�ض باال�سرى واال�سريات ي�ستعر�ض اهم احلقوق التي تكفلها لهم قوانني م�سلحة ال�سجون اال�سرائيلية واالجراءات القانونية 
املتاحة حلماية هذه احلقوق، ومتت ترجمة قوانني م�سلحة ال�سجون ذات العالقة من اللغة العربية للعربية واعدت هيكلية وا�سحة للدليل، ولكن مل ينته العمل 

لتجهيز الدليل خالل العام و�سيتم ا�سداره يف بداية العام القادم.

المعيقات والتدابير الواجب اتخاذها:
بخ�سو�ض اللقاءات اجلماهريية كان مالحظا يف بع�ض االماكن عدم ح�سور عدد كبري من اجلمهور على الرغم من حمالت االعتقال يف هذه القرى، وبعد 
التقييم تبني ان احد اال�سباب اجلوهرية لهذا الق�سور هو اآلية الت�سيق والدعوة لهذه اللقاءات، و�سيتم العمل على جتاوز هذا االخفاق يف العام القادم. كما 

و�سيتم تبني االقرتاحات التي جاءت من قبل اجلمهور عرب ا�ستمارات التقييم التي ذكرت اآنفا مبا يتما�سى وقدرات املوؤ�س�سة.

التاأخري يف تنفيذ احللقات االذاعية وانتاج الدليل اخلا�ض باال�سرى واال�سريات مرتبط بعدة عوامل، اهمها عبء العمل امللقى على عاتق الكادر املهني القادر 
على انتاج هذه املخرجات. وعليه، مت توظيف باحث قانوين لهذه املهمة، ولكن املحاولة االوىل ف�سلت ومت توظيف باحث اخر يف الربع االخري من العام، كما 

ومتت عملية اعادة توزيع للمهام بني الكادر بناء على التقييم ال�سنوي الذي جرى يف نهاية العام.
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المخرج الثالث: 
المحامون الذين يقومون بالتمثيل القانوني لالسرى والمعتقلين لديهم المعرفة 

والخبرات والتوجهات والممارسات المهنية العالية.

النتائج المباشرة: 

1. املحامون الذين تدربوا اكت�سبوا املهارات الالزمة للمرافعة عن املعتقلني مبهنية عالية.

2. املحامون الذين تدربوا يطبقون االجراءات القانونية على احلاالت التي يرتافعون فيها.

المتابعات واالنجازات:
طورت املوؤ�س�سة برنامج تدريب للمحامني العاملني يف املحاكم الع�سكرية وطالب احلقوق املعنيني بالعمل يف هذا املجال، ي�سمن توفري املعرفة واخلربة يف 
جمال االجراءات اجلنائية املتبعة امام الق�ساء الع�سكري بناء على االوامر الع�سكرية اال�سرائيلية والقانون اجلنائي اال�سرائيلي، وكذلك معايري املحاكمات 

العادلة مبوجب القانون الدويل.

وزع الربنامج على 3 م�ستويات، االول يتناول ن�ساأة املحاكم الع�سكرية وا�سدار االوامر الع�سكرية، اجراءات التوقيف والتحقيق. امل�ستوى الثاين يتناول، وبعمق، 
الفل�سطينيني  لال�سرى  القانوين  الو�سع  ي�ستعر�ض  الثالث  امل�ستوى  فيما  ال�سهود،  ونقا�ض  امل�ستخدمة  كالبينات  املحاكمات  يف  املتبعة  اجلنائية  االجراءات 

مبوجب القانون الدويل، وما هو متاح للدفاع عنهم مبوجب هذه املعايري.

هناك برنامج تدريبي من 30 �ساعة تدريبية لكل من امل�ستويني االول والثاين، ومواد تدريبية ت�سمل االوامر الع�سكرية وقرارات حماكم �سكلت �سوابق قانونية، 
وبرنامج تدريبي من 20 �ساعة تدريبية للم�ستوى الثالث، ومواد قانونية.

قامت وحدة التوعية والتدريب با�ستقطاب حمامني عاملني يف املحاكم الع�سكرية من خالل ا�ستمارة انت�ساب للتدرب على امل�ستوى االول اعدت لهذا الغر�ض، 
التدريب ب�سبب عدم  وت�سجل لهذه الدورة 18 حماميًا، وفعال افتتحت الدورة يف اذار وعقدنا 3 جل�سات تدريبية وبواقع 3 �ساعات لكل لقاء. مل ن�ستكمل 
الفل�سطينيني وطرح  املحامني  نقابة  مع  االت�سال  وفعال مت  العام،  االخري من  للربع  امل�ستوى  تنفيذ هذا  نوؤجل  ان  االتفاق  باحل�سور، ومت  املحامني  التزام 
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برنامج التدريب عليهم بهدف احل�سول على م�ساعدتهم باختيار حمامني متدربني معنيني بالعمل يف املحاكم الع�سكرية اال�سرائيلية. يف نهاية املطاف مل 
ينفذ التدريب خالل العام ب�سبب �سوء التخطيط للوقت من طرف املوؤ�س�سة وتراجع النقابة عن امل�ساعدة باختيار املتدربني. �سمن التقييم لهذا الربنامج مت 
االتفاق ان نقوم بالتوا�سل مع كليات القانون يف اجلامعات الفل�سطينية لطرح مو�سوع املحاكم الع�سكرية واالجراءات القانونية املعمول بها امام هذه املحاكم 

على طالب القانون مع بداية العام املقبل.

افتتحت الدورة الثانية وكان قد ت�سجل 18 حماميًا اي�سا لهذا امل�ستوى ولكن التزم 16 منهم، عقدت 10 لقاءات تدريبية بواقع 3 �ساعات لكل لقاء وكان معدل 
احل�سور من املحامني 12 حمام لكل لقاء. خالل هذا التدريب، وباال�سافة لتوفري املواد القانونية الالزمة، مت توفري متارين عملية للمحامني املتدربني ت�سمل 

عقد حمكمة �سورية يقوم بها املحامون باأداء دور االدعاء، الدفاع، املتهم والق�ساة.

قيم امل�ساركون التدريب من خالل ا�ستمارات �سملت تقييما للمواد التدريبية وم�سمونها، ظروف التدريب وتقييم املدربني، وجاء التقييم كالتايل: حول املادة 
التدريبية اجاب املعظم بانها كانت جيدة مرتبطة بالعمل امام املحاكم و�ساهمت يف زيادة معرفتهم، حول املدربني اجاب املعظم ان املدربني متمكنني من 

املادة، وحول بيئة التدريب كان التقييم جيدًا.

عقدت الدورة الثالثة على مدار يومني ون�سف 
املوؤ�س�سة  وقامت  حماميًا،   16 بها  و�سارك 
ال�سامي حلقوق  املفو�ض  بدعوة كل من مكتب 
احلق  وموؤ�س�سة  املحتلة،  االر�ض  يف  االن�سان 
للم�ساركة يف تقدمي هذا التدريب وا�ستعرا�ض 
يف  الفل�سطينيني  لال�سرى  القانوين  الو�سع 

القانون الدويل، وما هي االجراءات اخلا�سة

االمم  اجهزة  �سمن  ا�ستخدامها  ميكن  التي   
لهوؤالء  احلماية  لتوفري  املختلفة  املتحدة 

اال�سرى. 

اي�سا من خالل  التدريب  امل�ساركون هذا  قيم 
ا�ستمارات �سملت تقييما حول املواد التدريبية 
واملدربني وظروف التدريب، وجاءت النتائج ان 
بالقيمة  التدريب  مواد  قيموا  املتدربني  معظم 
واملدربني باجليدين ومكان التدريب باملنا�سب.
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المعيقات والتدابير الواجب اتخاذها:
ان عملية التقييم لربنامج تدريب املحامني خالل العام عك�ست �سرورة اجراء بع�ض التعديالت على هيكلية الربنامج من ناحية توزيع �ساعات التدريب. 
جناح امل�ستوى الثالث وااللتزام العايل للمحامني اأكد ان التدريب املكثف يف عدد ايام اقل واجنع وعليه، �سن�سعى يف العام القادم جلدولة �ساعات التدريب 

للم�ستوى الثاين يف اقل من 10 لقاءات.

التي واجهت امل�ستوى االول واحلل املطروح هو اعادة �سياغة م�سمون الربنامج وطرحه على كليات احلقوق يف اجلامعات  حتدثنا �سابقا حول اال�سكالية 
الفل�سطينية.

 

الهدف المرحلي الثاني: 
الحد من االنتهاكات في السياسات والممارسات اثناء االسر او االعتقال او المحاكمة 

والتي ال تتماشى مع القانون االنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق االنسان.

تعتقد ال�سمري ان الو�سائل القانونية وحدها ال تكفي يف مواجهة االنتهاكات اال�سرائيلية بحق اال�سرى وعائالتهم، وامنا هذا اجلهد يجب ان يرافقه عمل جاد 
على �سعيد ف�سح املمار�سات اال�سرائيلية ون�سرها، ورفع الوعي حمليا ودوليا حول ق�سية اال�سرى بكل ما حتويه من تفا�سيل حول التعذيب و�سوء املعاملة التي 

يواجهها اال�سرى وعائالتهم خالل عمليات االعتقال، والحقا اثناء االحتجاز للتحقيق واملحاكمة، وظروف حياتهم داخل ال�سجون اال�سرائيلية.

حتى ن�ستطيع ت�سكيل �سغط حقيقي على ال�سلطات اال�سرائيلية لو�سع حد لهذه املمار�سات بحق اال�سرى الفل�سطينيني البد من توثيق منهجي وعلمي لتجربة 
االعتقال، وتوفري معلومات دقيقة وذات م�سداقية ت�سلح ان تكون اال�سا�ض العداد تقارير ودرا�سات تتناول اجلوانب املختلفة لالنتهاكات، وحتث املجتمع 

املحلي والدويل للتدخل.

جنحت ال�سمري خالل العام الفائت يف توثيق كم كبري من املعلومات حول ظروف املعتقلني يف املراكز وال�سجون املختلفة ويف املحاكم الع�سكرية، وانتجت 
التحرك. كما وقامت  الوعي وحث اجلهات املختلفة ب�سرورة  التي ن�سرت ووزعت على اجلهات املعنية بهدف رفع  البحثية  العديد من الق�س�ض واالوراق 
زودت  املعتقلني.  لبع�ض  الق�سايا  ببع�ض  تتعلق  العام  العاجلة خالل  النداءات  العديد من  واطلقت  االداري،  االعتقال  باطالق حملة خا�سة حول  املوؤ�س�سة 
التي  االخرى  واالنتهاكات  التع�سفي  واالعتقال  التعذيب  ومعلومات حول ق�سايا  بتقارير  املتحدة  املخت�سة يف االمم  الر�سمية  العديد من اجلهات  ال�سمري 
يتعر�ض لها املعتقلني الفل�سطيينيني يف �سجون االحتالل، ووفرت هذه املعلومات للعديد من اجلهات الدبلوما�سية الر�سمية االوروبية وموؤ�س�سات حقوق ان�سان 

دولية.
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تعتقد ال�سمري ان هذا العام �سهد تطورا ايجابيا على �سعيد طرح ق�سية اال�سرى الفل�سطينيني من جهات ر�سمية دولية مثل احتاد الربملانيني الدوليني، 
الربملان االوروبي وجلنة التحقيق الدولية » جلنة جولد�ستون«، ما يعني ان هناك تقدما على �سعيد االعرتاف باهمية انهاء ملف اال�سرى الفل�سطينيني لتحقيق 

�سالم عادل، ولعبت ال�سمري دورا بارزا يف توفري املعلومات من اجل خلق هذه الفر�ض.

 

المخرج االول: 
الرصد والتوثيق والنشر / الدراسات لالنتهاكات التي تواجه االسرى والمعتقلين اثناء 

وبعد االسر أو االعتقال.

النتائج المباشرة:
 

1. ارتفاع يف عدد الزيارات لل�سجون ومراكز التوقيف، وتطور م�ستوى التوثيق.

2. ارتفاع يف الطلب على املعلومات ويف توزيع املعلومات للموؤ�س�سات واالفراد.

3. ارتفاع يف ر�سى املوؤ�س�سات واالفراد عن جودة املعلومات وازدياد ثقتهم بها.

المتابعات واالنجازات:
نفذت املوؤ�س�سة 143 زيارة خالل العام ملراكز التوقيف والتحقيق وال�سجون ) 111 يف العام 2008(، وجنحنا بزيارة 363 معتقاًل من ا�سل 474 طلبوا للزيارة. 
جدول )1( يبني عدد الزيارات لكل مركز، جدول )2( يبني عدد الزيارات ح�سب الهدف من الزيارة، جدول )3( عدد من متت زيارتهم مقابل من طلبوا 

للزيارة، واجلدول )4( مقارنة للزيارات التي نفذت يف العام 2009 و2008 و2007.

تهدف زيارات مراكز التوقيف والتحقيق اإىل ر�سد ا�ساليب التعذيب واالنتهاكات املرافقة لعملية االعتقال، وظروف االحتجاز يف هذه املراكز. مت ر�سد 24 
ا�سلوب خمتلف من التعذيب و�سوء املعاملة. وتهدف زيارات ال�سجون اإىل مراقبة االو�ساع ال�سحية والظروف العامة للغرف واالق�سام، وتوثيق االنتهاكات التي 
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يتعر�ض لها اال�سرى داخل ال�سجون مثل العزل واحلرمان من العالج الطبي املنا�سب، احلرمان من احلق بالتعليم، فر�ض العقوبات والقمع وغريها العديد 
من االنتهاكات االخرى التي يتعر�ض لها اال�سرى ب�سكل منهجي ومنظم. كما ويتم اي�سا ر�سد وتوثيق االنتهاكات التي يتعر�ض لها اهايل املعتقلني، اما اثناء 

عمليات االعتقال، او يف املحاكم الع�سكرية، او اثناء زيارات ال�سجون، ومت توثيق 20 ا�سلوب انتهاك تتعر�ض لها ا�سر املعتقلني.

وثقت املوؤ�س�سة خالل العام الفائت 65 ت�سريحا م�سفوعا بالق�سم من معتقلني ) 41 يف العام 2008( و21 ت�سريحا من معتقلني افرج عنهم او من عائالت. 
موؤ�س�سة ال�سمري تعتمد على م�سادر متعددة للمعلومات املتعلقة باال�سرى واملعتقلني، كاملعلومات املتوفرة لدى املوؤ�س�سات االخرى العاملة يف هذا املجال اذ 
نقوم بزيارات ميدانية لهذه املوؤ�س�سات ونر�سد ما لديها من معلومات، ونتابع ما تقوم بن�سره على مواقعها االلكرتونية، ونراقب ما ين�سر يف و�سائل االعالم 
املعلومات  جميع  بحفظ  والدرا�سات  التوثيق  وحدة  تقوم  ذلك،  وبعد  م�سداقيتها،  من  التحقق  بعد  املعلومات  ونوثق  واملرئية  وامل�سموعة  املقروءة  املختلفة 

وحتليلها على قاعدة بيانات طورت لهذا الغر�ض.

من اهم نتائج عملية الر�سد هو بناء اح�سائيات وقوائم تعك�ض حقائق مهمة حول بع�ض الق�سايا املميزة يف جتربة االعتقال، مثل قائمة اال�سرى املعزولني، 
قائمة املعتقلني االداريني، قائمة اال�سريات الفل�سطينيات، قائمة »املقاتلني غري ال�سرعيني«، قائمة املعتقلني الذين ام�سوا اكرث من 20 عاما، قائمة اال�سرى 

املعتقلني قبل اتفاقية او�سلو، قائمة اع�ساء الربملان الفل�سطيني املعتقلني، قائمة معتقلي منطقة ال 48  وقائمة اال�سبال املعتقلني اداريا.

ا�ستخدمت املعلومات التي ر�سدت ووثقت يف اعداد تقارير دورية حول ظروف ال�سجون ومراكز التوقيف والتحقيق واالنتهاكات التي متار�ض بها ) 7 تقارير(، 
يعك�ض  �سامل  �سنوي  تقرير  ا�سدار  يتم  و�سوف 
احلركة  ظروف  حول  العام  خالل  ر�سد  ما  كافة 
له  تعر�ست  وما  االحتالل،  �سجون  داخل  اال�سرية 
من �سيا�سات وممار�سات قمعية، هذا التقرير تقوم 
املوؤ�س�سة با�سداره يف ذكرى يوم اال�سري الفل�سطيني 

الواقع يف ال�سابع ع�سر من ني�سان من كل عام. 

االعتقال  بحملة  خا�سة  درا�سية  حاالت  اعداد  مت 
االداري، وثقت املوؤ�س�سة 20 حالة ملعتقلني اداريني، 
وتوزيعها،  طباعتها  يتم  ق�س�ض  ب�سورة  وعك�ستها 
االلكرتونية،  ال�سفحة  خالل  من  ن�سرها  وكذلك 
هذه  حول  امل�ستجدة  املعلومات  بتحديث  ونقوم 
الق�سايا كلما اقت�سى االمر، �سملت هذه الق�س�ض 5 
معتقالت اداريات، 3 اأطفال دون �سن 18 عام رهن 
االعتقال االداري، 4 من اأع�ساء املجل�ض الت�سريعي 
الفل�سطيني رهن االعتقال االداري، واأقدم املعتقلني 

االداريني.
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املعلومات التي ر�سدت من وحدة التوثيق والدرا�سات خالل العام كانت اال�سا�ض لل�سهادة ال�سنوية التي تقدمها املوؤ�س�سة اأمام جلنة االمم املتحدة اخلا�سة 
بالتحقيق يف االنتهاكات اال�سرائيلية يف االرا�سي العربية املحتلة عام 1967، وكذلك ال�سهادة التي قدمتها املوؤ�س�سة اأمام جلنة التحقيق الدولية باجلرائم 
التي ارتكبت خالل احلرب على غزة، ومت تزويد اللجنة باأ�سماء ا�سخا�ض اعتقلوا خالل احلرب وا�ستخدموا كدروع ب�سرية، وقامت جلنة التحقيق با�ستجوابهم 

خالل زيارتها لقطاع غزة.

منذ عامني تنفذ املوؤ�س�سة بال�سراكة مع �سندوق املراأة االمنائي يف االمم املتحدة ومركز االر�ساد الفل�سطيني م�سروعا خا�سا بحماية اال�سريات ال�سيا�سيات 
الفل�سطينيات، قامت املوؤ�س�سة بتنفيذ 137 زيارة ل�سجني الدامون وه�سارون حيث حتتجز اال�سريات الفل�سطينيات، من خالل هذه الزيارات قمنا بر�سد 

واالنتهاكات  لال�سريات  االحتجاز  ظروف 
التي يتعر�سن لها، ووفرت هذه املعلومات 
اال�سريات  بق�سية  املهتمة  اجلهات  لكافة 
التي  املجموعات  خا�سة  الفل�سطينيات، 
تقوم مبرا�سلة هوؤالء اال�سريات. مت ر�سد 
الو�سع ال�سحي لكل ا�سرية خالل امل�سروع 
اطباء  قبل  من  اخلارجي  التدخل  بهدف 
وعقدت  ال�سرورة،  حاالت  يف  خمت�سني 
اللواتي حتررن  ور�سة عمل مع اال�سريات 
يف الربع االخري من العام بهدف االطالع 
داخل  واالحتياجات  الظروف  على  منهن 
ومالحظاتهن  راأيهن  و�سماع  ال�سجون، 

على اأداء املوؤ�س�سة يف امل�سروع.

خالل  والتوثيق  الدرا�سات  وحدة  وفرت 
من  للعديد  واملعلومات  االر�ساد  العام 
جامعات  طالب  من  املحليني  الباحثني 

اال�سرى  بق�سايا  ومهتمني  و�سحافة 
واال�سريات، وقامت الوحدة بار�ساد جمموعتني من املحامني املتدربني من خالل موؤ�س�سات حملية كمركز رواد، والعيادة القانونية يف جامعة القد�ض، حول 

معايري التوثيق واآليات احل�سول على الت�ساريح امل�سفوعة بالق�سم.
االدبية  اال�سرى  انتاجات  جلمع  تهدف  الوزارة  اطلقتها  حملة  اخرى  معنية  وموؤ�س�سات  الفل�سطينية  الثقافة  وزارة  مع  والدرا�سات  التوثيق  وحدة  تابعت 

ون�سرها.
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المعيقات والتدابير الواجب اتخاذها:
كان هناك تطورا ملحوظا على اداء وحدة التوثيق والدرا�سات خالل العام من ناحية جمع املعلومات وتوثيقها وت�سنيفها، وتكثيف الزيارات ملختلف مراكز 
التوقيف وال�سجون، وعلى الرغم من هذا، واجهت الوحدة بع�ض ال�سعوبات مثل عدم اكتمال العمل على قاعدة البيانات التي من �ساأنها ان ت�سهل اجراءات 

التوثيق والتحليل للمعلومات التي يتم توثيقها، ولهذا �ستعمل املوؤ�س�سة على ا�ستكمال االجراءات بهذا اخل�سو�ض مع بداية العام املقبل.

تطور اداء املوؤ�س�سة على م�ستوى التوثيق والر�سد وتوفري املعلومات املهنية يلقي على املوؤ�س�سة م�سوؤولية كبرية تتطلب تطوير الكادر الذي يقوم بعمليات الر�سد 
والتوثيق من خالل الزيارات امليدانية، هناك �سرورة للعمل على توفري كادرمهني يقوم بزيارات ميدانية للمواقع التي تتم فيها حمالت االعتقال ومقابلة 

معتقلني �سابقني اي�سا، وهناك احتياج لتوفري كادر متخ�س�ض للقيام بزيارات اكرث ملراكز التوقيف وال�سجون.

المخرج الثاني: 
بناء تحالفات من المؤسسات المحلية والدولية واالقليمية تساند وتعمل على قضايا 

األسرى والمعتقلين لدى االحتالل االسرائيلي.

النتائج المباشرة: 
1. ازدياد االن�سطة �سمن التحالفات القائمة.

2. ات�ساع ال�سبكات الداعمة لق�سايا اال�سرى واال�سريات.

3. بناء �سبكات جديدة ح�سب احلاجة.

المتابعات واالنجازات:
توؤمن ال�سمري ان ق�سية اال�سرى الفل�سطينيني غري منف�سلة عن الو�سع العام حلالة حقوق االن�سان الفل�سطيني يف ظل االحتالل، وعليه، ال ميكن العمل على 
ق�سايا حقوق االن�سان املختلفة دون التطرق لق�سية اال�سرى، و�سمن هذا التوجه ا�ستغلت ال�سمري موقعها يف املجتمع املدين الفل�سطيني، ودورها يف كافة 
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التحالفات وال�سبكات لطرح ق�سية اال�سرى واحلث على �سرورة ن�سرة اال�سرى ودعمهم.

الفل�سطيني  املجل�ض  اال�سرى،  ل�سوؤون  العليا  الهيئة  الفل�سطينية،  االهلية  املنظمات  ك�سبكة  املحلية  والتحافات  ال�سبكات  من  العديد  يف  ع�سو  ال�سمري 
املحلي ال�سامي  املفو�ض  مكتب  يف  احلماية  مو�سوع  على  العمل  جمموعة  التعذيب،  ملناه�سة  الفل�سطيني  التحالف  االن�سان،  حقوق  ملوؤ�س�سات 

 ) Protection Cluster Working Group (، واأي�سا يف املجموعة املحلية ملتابعة قرار جمل�ض االمن 1612 حلماية االطفال يف ال�سراعات 
امل�سلحة.

تقوم ال�سمري من خالل دورها يف الهيئة التن�سيقية ل�سبكة املنظمات االهلية الفل�سطينية بطرح ق�سية اال�سرى على اع�ساء ال�سبكة وتزويدهم باملعلومات 
ال�سبكة ويف  تتمتع بها  التي  الوا�سعة  العالقات  ال�سبكة وتطرح ق�سية اال�سرى، كما وتطرحها من خالل �سبكة  التي تزور  الدولية  بالوفود  وتلتقي  الالزمة، 

املوؤمترات االقليمية والدولية التي ت�سارك بها ال�سبكة عادة.

 ت�سارك ال�سمري يف االجتماعات الدورية التي تعقدها الهيئة العليا ملتابعة �سوؤون اال�سرى حيث يتم عادة التوافق على خطة عمل �سنوية، ومتابعة الق�سايا 
امل�ستجدة والطارئة كاال�سرابات عن الطعام التي يقوم بها اال�سرى، او اال�سراب عن الزيارات كنوع من االحتجاج على �سيا�سات م�سلحة ال�سجون بحقهم، 

او االو�ساع ال�سحية املرتدية داخل ال�سجون، واحياء يوم اال�سري الفل�سطيني.

�ساهمت ال�سمري يف اعداد مذكرة التفاهم للتحالف الفل�سطيني �سد التعذيب، و�ساركت يف اعداد اخلطة ال�سنوية للتحالف، الذي �سارك بتقدمي ورقة حول 
اال�سرى الفل�سطينيني يف ال�سجون اال�سرائيلية يف املوؤمتر الفل�سطيني االول لهذا الغر�ض والذي عقد يف نوفمرب 2009.

لقد بادرت وزارة �سوؤون اال�سرى يف ال�سلطة الفل�سطينية لعقد هذا املوؤمتر وقامت بالتن�سيق مع املوؤ�س�سات املحلية واجلهات املعنية بق�سية اال�سرى، وكانت 
ال�سمري ع�سوا يف اللجنة املركزية للتح�سري لهذا املوؤمتر وقدمت ورقة عمل حول “اجلهاز الق�سائي الع�سكري اال�سرائيلي واال�سرى الفل�سطينيني”.

تقدمت ال�سمري بطلب ع�سوية لل�سبكة االورومتو�سطية EMHRN، ولكن لال�سف مل تقبل الع�سوية ب�سبب وجود عدد كبري من املوؤ�س�سات الفل�سطينية 
اأع�ساء يف ال�سبكة، ولكن توا�سل العمل امل�سرتك من خالل تزويدهم باملعلومات واحلاالت.

كما وتوا�سلت ال�سمري مع جمموعة الرقابة حول حماية املدافعني عن حقوق االن�سان ) OMCT & FIDH ( خا�سة حول الق�سايا املتعلقة باعتقال 
النا�سطني يف ق�سايا اجلدار.

�ساركت ال�سمري خالل العام من خالل عالقتها مع International Platform Against isolation يف موؤمترين دوليني حول العزل  يف 
كل من تركيا وبريطانيا، وقدمت ال�سمري عر�سا حول اال�سرى الفل�سطينيني وجتربتهم يف العزل، وقدمت يف هذين املوؤمترين الدرا�سة التي اعدتها املوؤ�س�سة 

حول العزل واأثره النف�سي مع موؤ�س�سة اأطباء حلقوق االن�سان يف العام 2008.

وفرت ال�سمري معلومات حول املعتقلني االطفال ملجموعة العمل 1612، وكذلك معلومات حول املعتقلني خالل اجتياح غزة، واالنتهاكات التي مور�ست بحقهم 
من قوات االحتالل ملجموعة احلماية يف مكتب املفو�ض ال�سامي، وا�ستخدام قانون “ املقاتل غري ال�سرعي” بحق معتقلي قطاع غزة حتى الذين كانوا قيد 

االعتقال حني االجتياح، وكانوا قد ام�سوا مدة حمكوميتهم.
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المعيقات والتدابير الواجب اتخاذها:
على الرغم من جناح ال�سمري يف العام 2009 بتوفري املعلومات من خالل عالقاتها الوا�سعة مع املجموعات والتحالفات املهتمة بق�سايا حقوق االن�سان يف 
فل�سطني عامة وق�سايا املعتقلني خا�سة، اال ان هذا العمل يحتاج جهدا كبريا، واأحيانا يكون التن�سيق وحماولة اخراج االن�سطة حيز التنفيذ اأمرا يف غاية 
ال�سعوبة ويزيد من العبء على طاقم ال�سمري. ولهذا هناك �سرورة مبوا�سلة تقييم هذه العالقات ب�سكل دوري ومنهجي لتحديد اف�سل الفر�ض واجنعها 

ل�سمان الوقت واجلهد.

     

 المخرج الثالث:
 تنظيم حمالت ضغط ومناصرة على الصعيد المحلي واالقليمي والدولي.

النتائج المباشرة:
1. ازدياد يف عدد امل�ساركني يف احلمالت.

2. ازدياد الطلب على املواد واملعلومات اخلا�سة باحلمالت.
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المتابعات واالنجازات:
حملة االعتقال االداري:

الفل�سطيني،  االحمر  الهالل  مقر جمعية  اآذار 2009 يف  من  والع�سرين  ال�ساد�ض  االداري يف  االعتقال  ودولية �سد  ال�سمري حملة حملية  موؤ�س�سة  اطلقت   
مب�ساركة معتقلني اداريني �سابقني وعائالت 
ان�سان  حقوق  موؤ�س�سات  اداريني،  معتقلني 
االمم  هيئة  من  موؤ�س�سات  ودولية،  حملية 
نا�سطي  اجنبية،  دبلوما�سية  وممثليات 
ودولية.  حملية  و�سحافة  ان�سان  حقوق 
قدمت ال�سمري خلفية عن االعتقال االداري 
وحددت اهداف احلملة وا�سرتاجتيتها وقد 
�سارك اكرث من 75 �سخ�ض يف هذا اليوم. 
كذلك عقدت ال�سمري ن�ساط مواز الطالق 
اجلمهور  لدى  الوعي  لرفع  يهدف  احلملة 
خالل  من  االداري  االعتقال  ق�سية  حول 
بلدنا  مركز  مقر  مدخل  يف  خيمة  ن�سب 
و�سط مدينة رام اهلل، ومت توزيع من�سورات 
ومواد خا�سة باحلملة ودليل قانوين خا�ض 
العديد  توثيق  ومت  االداري،  باالعتقال 
املارة،  من  االداري  االعتقال  جتارب  من 
وا�ستقطاب االخرين للم�ساركة يف احلملة.

نظمت املوؤ�س�سة جولتني خارجيتني خالل العام لن�سر حملة االعتقال االداري وطرح ق�سية املعتقلني الفل�سطينيني ب�سكل عام مع الرتكيز على حالة االطفال 
والن�ساء يف اال�سر. 

 AFPS  كانت اجلولة االوىل يف ايلول من العام املا�سي و�سملت كل من فرن�سا والدمنارك. نظمت جولة فرن�سا بالتعاون مع حركة الت�سامن الفرن�سية
كامبري  بلدية  رئي�ض  مع  لقاء  اقليمي،  واعالم  اعالم حملي  مع  لقاءات �سحفية  نا�سطني حمليني،  مع  لقاءات جماهريية  بها عقد  اربع مدن، مت  و�سملت 
الفرن�سية  الت�سامن  ان حركة  اال�سارة  فيه، وجتدر  القاء حما�سرة  ومت  الفرن�سي  ال�سيوعي  ينظم من احلزب  االن�سانية” والذي  “مهرجان  وم�ساركة يف 
وموؤ�س�سات اخرى قد خ�س�ست الكثري من االن�سطة يف هذا املهرجان لق�سية اال�سرى الفل�سطينيني، واأحد اهم هذه االن�سطة هو ار�سال ر�سائل احتجاج حول 
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االعتقال االداري لل�سلطات اال�سرائيلية من خالل اعداد ر�سائل م�سبقا حول ق�سايا ملعتقلني وتوزيعها على احل�سور يف املهرجان ليقوموا بار�سالها كل با�سمه. 
مت توزيع من�سورات ال�سمري اخلا�سة باالعتقال االداري والدرا�سة حول اال�سريات والفيلم حول االعتقال االداري.

اما يف الدمنارك فقد نظمت اجلولة مع كل من املنتدى الدويل International Forum و املركز الدويل لتاأهيل �سحايا التعذيب IRCT. �سملت 
هذه اجلولة العديد من اللقاءات مع موؤ�س�سات حقوق ان�سان حملية وجمموعات نا�سطني كاأمن�ستي، هيومان رايت�ض ووت�ض، موؤ�س�سة ال�سداقة الفل�سطينية. 
ومبا ان تقرير جولد�ستون قد �سدر يف هذه الفرتة، فقد قامت ال�سمري بعقد عدة لقاءات مع �سيا�سيني دمناركيني بهدف حثهم على م�ساندة التقرير ودعمه 
امام املحافل الدولية، فالتقينا بوزير اخلارجية ال�سابق ال�سيد موغني�ض ليكيتوفت، وكذلك مندوبني من مكتب وزارة اخلارجية عن ق�سم العالقات مع ال�سرق 
االو�سط، والتقينا اع�ساء برملان كفرانك ايان من Red Green Alliance ومن حزب Socialist People’s party ، وكذلك مت عقد ثالث 

مقابالت �سحفية، وطبعا مت توزيع مواد احلملة على كافة اجلهات.

الثانية �سملت اكرث من ع�سر مدن يف الواليات املتحدة االمريكية وكانت يف ت�سرين ثاين من العام الفائت، وعقدت لقاءات جماهريية خا�سة يف  اجلولة 
فيالديلفيا،  يورك،  نيو  مينيبولي�ض،  فران�سي�سكو،  �سان  ك�سيكاغو  اجلولة مدن  �سملت  ان�سان،  ونا�سطي حقوق  مع طالب  اخرى  �سعبية  ومراكز  اجلامعات 

يانغ�ستاون، اوهايو، ديرتويت، كوليج بارك، وا�سنطون دي �سي، كولومبو�ض وبورتالند.

متت مقابلة الع�سرات من املوؤ�س�سات املحلية والنا�سطني ك “ طالب من اجل العدل يف فل�سطني” و “ االنتفا�سة االلكرتونية”، “ طالب من اجل جمتمع 
 Freedom Archives“، ” International Jewish“ احل�سار”،  فك   “ والتنظيم”،  للم�سادر  العربي  املركز   “ دميوقراطي”، 
“ العودة”.  و�سبكة   ،”Women Against Military Madness “ احلرب”،  �سد  “ اللجنة   ،“  Anti-Zionist Network

وعقدت العديد من املقابالت ال�سحفية واالذاعية، ومت توزيع مواد احلملة والفيلم والدرا�سة اخلا�سة باال�سريات ومن�سورات اخرى لل�سمري.

اعدت ال�سمري خالل العام 9 مطالبات للتدخل ال�سريع با�سم معتقلني اداريني، ووثقت 5 حاالت درا�سية مت توزيعها على �سبكة عالقات ال�سمري، وا�ستمر 
حتديث املعلومات ب�سكل دوري حول االعتقال االداري خالل العام.

كافة هذه املعلومات وزعت على اأع�ساء من الربملان االوروبي، والبعثة االروبية، هيئات االمم املتحدة املختلفة، موؤ�س�سات حملية ودولية، دبلوما�سيني اجانب 
بيانات من  توزيع  ن�سرها من موؤ�س�سات اخرى خا�سة على مواقعها االلكرتونية، كما ومت  والبيانات قد مت اعادة  للتدخل  و�سناع قرار. ان هذه املطالبات 

.OMCT املوؤ�س�سات ا�ستنادا ملعلومات وفرتها ال�سمري يذكر منها مثال حمامون من اجل فل�سطني وال

قامت ال�سمري بتوزيع اكرث من 300 م�سفوفة حتوي كافة املواد اخلا�سة بحملة االعتقال االداري، ومن�سورات اخرى لل�سمري على الزائرين النا�سطني خالل 
العام.

قامت ال�سمري باملبادرة للقاء مندوبي البعثة االوروبية ال�سرائيل لطرح ق�سية االعتقال االداري و�سيا�سات ا�سرائيل جتاه اال�سرى الفل�سطينيني، وطرحت هذا 
املو�سوع اي�سا على اع�ساء الربملان االوروبي الذين زاروا املنطقة خالل العام.
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حملة مدافعي حقوق االنسان الفلسطينيين:
بعد اعتقال النا�سطني حممد عثمان، جمال جمعة وعبد اهلل ابو رحمة، قامت موؤ�س�سة ال�سمري، وبالتعاون مع احلملة ال�سعبية �سد اجلدار باطالق حملة 
حملية ودولية للدفاع عن النا�سطني الفل�سطينيني الذين يتم اعتقالهم من قوات االحتالل ب�سبب ن�ساطهم ومقاومتهم لبناء اجلدار، او من ين�سطون �سد هدم 
املنازل وترحيل ال�سكان عن ارا�سيهم، ومن خالل هذه احلملة مت ت�سليط ال�سوء على اجلهاز الق�سائي الع�سكري اال�سرائيلي و�سيا�سة ا�ستخدام االعتقال 
االداري، خا�سة حني ال يكون هناك امكانية ملقا�ساة النا�سط، التحقيق وا�ساليب التعذيب املختلفة التي ت�ستخدمها اجهزة املخابرات اال�سرائيلية كالعزل 

واحلرمان من احلق يف احل�سول على دفاع قانوين مهني.

ا�سدرت ال�سمري خالل احلملة 7 بيانات �سحفية، 3 منها كانت م�سرتكة مع احلملة ال�سعبية �سد اجلدار، واآخر مت ن�سره �سوية مع املجل�ض الفل�سطيني حلقوق 
االن�سان. جزء من هذه البيانات مت اعادة طباعتها من موؤ�س�سات وجمموعات نا�سطني خمتلفة مثل حركة الت�سامن الدولية، االنتفا�سة االلكرتونية، �سوت 

يهودي من اجل ال�سالم، �سبكة الت�سامن الفل�سطيني، جملة االحتالل واخرين.

وقامت  اال�سبانية،  القن�سلية  و  االملانية  ال�سفارة  ال�سويدية،  والقن�سلية  القد�ض  الربيطانية يف  القن�سلية  ال�سمري عالقاتها مع  خالل هذه احلملة طورت 
بتزويد هذه القن�سليات باملعلومات حول ق�سايا املدافعني عن حقوق االن�سان، وحثتهم على اال�سرتاك يف جل�سات املحاكم الع�سكرية التي تعقد، ولقد قام 
بع�ض العاملني يف هذه القن�سليات بتزويد املعلومات لكافة الدول االع�ساء يف االحتاد االوروبي. ولقد نظمت املوؤ�س�سة بالتعاون مع احلملة �سد اجلدار لقاء 
مع بع�ض من املمثليات االوروبية وكندا لطرح ق�سية اعتقال املدافعني عن حقوق االن�سان، وحثهم على االلتزام باملعايري الدولية وخا�سة االتفاقات االوروبية 
ذات العالقة، ولقد �ساركت كل من املمثلية الهولندية، املمثلية االيرلندية، املمثلية الكندية، ال�سفارة اال�سبانية، البعثة االوروبية يف القد�ض، املمثلية االملانية 

والتعاون االيطالية، ومت تزويد احل�سور بكافة املعلومات حول ق�سية حممد عثمان والدرا�سة التي اعدتها املوؤ�س�سة �سابقا حول االعتقاالت املتعلقة باجلدار.

عن  املدافعني  اعتقال  حول  ملخ�سا  لهم  وقدمت  القد�ض،  يف  االوروبية  البعثة  مقر  يف  ال�سيا�سيني  املندوبني  من  اكرب  جمموعة  مع  ال�سمري  والتقت  كما 
بالعديد  وقاموا  الق�سية،  لهذه  مميزة  الربيطانية  القن�سلية  من  املتابعة  كانت  لقد  الع�سكري.  الق�ساء  وجهاز  االداري  االعتقال  و�سيا�سة  االن�سان  حقوق 
حممد  ق�سية  فمثال  االخرى.   املمثليات  متابعة  واي�سا  القرار،  ل�سانعي  املعلومات  وتوفري  للمتابعة  العليا  واملحكمة  الع�سكرية  للمحاكم  الزيارات  من 
املو�سوع  حول  قرارين  هناك  وكان  مرتني  ال�سكوتي  الربملان  يف  اي�سا  ق�سيته  وطرحت  كما  االملاين،  البندي�ستاج  يف  برملاين  كا�ستجواب  طرحت  عثمان 

     ) 1 S3M-5330 Bill Wilson و كذلك S3M-5062 Bill  Wilson (

من  جمعة  وجمال  عثمان  حممد  �سراح  باطالق  معني  ب�سكل  �ساهمت  االن�سان  حقوق  عن  املدافعني  ق�سية  �سعيد  على  التحركات  هذه  ان  ال�سمري  تعتقد 
االعتقال.

1 htpp://www.scottish.parliament.uk/business/motionsandamendments/motions.htm.
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قت ال�سمري عملها على هذه الق�سية وزودت العديد من املوؤ�س�سات املحلية والدولية باملعلومات الالزمة من اجل التحرك، كحاجز ووت�ض، اللجنة ال�سعبية  ن�سَّ
ملناه�سة التعذيب يف ا�سرائيل، والذين ار�سلوا ر�سائل �سغط لوزير االمن اال�سرائيلي، هيومان رايت�ض ووت�ض الذين ن�سروا بيان حول ق�سية حممد عثمان يوم 
4 كانون اول وا�ستخدموا معلومات ال�سمري. OMCT والذين ا�سدروا مطالبتني للتدخل العاجل يومي 1 و23 كانون اول وا�ستندوا ملعلومات ال�سمري دون 
ذكر مبا�سر للموؤ�س�سة بل ا�ستخدموا عبارة “ م�سدر موثوق”، كذلك موؤ�س�سة “ اخلط االمامي” ن�سرت مطالبتني للتدخل العاجل حول ق�سية حممد عثمان 

وجمال جمعة، ومنظمة العفو الدولية كذلك ن�سرت بيانا ونداء للتدخل يف بداية كانون ثاين 2010 حول ق�سايا املدافعني عن حقوق االن�سان.

زودت موؤ�س�سة ال�سمري املعلومات حول ق�سايا املدافعني عن حقوق االن�سان لل�سحافة املحلية والدولية، ولقد مت ن�سر مقال يف �سحيفة الليموند الفرن�سية 
يوم 30 كانون اول، ومت ا�ستخدام املعلومات حول املعتقلني على خلفية اجلدار، ومقال يف �سحيفة دير �سبيغل االملانية يوم 23 ت�سرين اول 2009، وكذلك 

اال�سو�سييتد بر�ض وراديو فرن�سا الدويل وميديا الين قاموا با�ستخدام معلومات ال�سمري يف من�سوراتهم.

حملة الرسائل:
وا�سلت ال�سمري توفري املعلومات للنا�سطني الدوليني الذين يقومون مبرا�سلة اال�سريات الفل�سطينيات واال�سبال رهن االعتقال االداري �سمن حملة الر�سائل 

التي تقودها املوؤ�س�سة بالتعاون مع جمموعات الت�سامن يف فرن�سا، وقد بادرت ال�سمري اىل حث بع�ض املجموعات االخرى يف كل من كندا وبريطانيا للقيام 

مبرا�سلة املعتقلني االداريني، هذه الر�سائل حتمل الدعم لال�سرى وتعطيهم الفر�سة للتوا�سل مع العامل ونقل ق�س�سهم ال�سخ�سية ومعاناتهم ومعاناة ا�سرهم 
للمجتمع الدويل من خالل التوا�سل مع النا�سطني املجتمعيني يف خمتلف الدول.
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المعيقات والتدابير الواجب اتخاذها:
من اهم املعوقات يف هذا اجلانب حمدودية امل�سادر الب�سرية واملالية. ان تنوع وكرثة االنتهاكات التي حتتاج لف�سح ون�سر ومتابعة من خالل حمالت التوعية، 
يت�سنى  وال  لعبء عمل مرهق  الب�سرية  امل�سادر  تخ�سع  عادة،  وناجحة.  لبناء حمالت جدية  كافية  وم�سادر متويلية  موؤهلة  ب�سرية  توفري م�سادر  تتطلب 

املوا�سيع من  ملتابعة كافة  الالزم  الوقت  لها تخ�سي�ض 
خالل حمالت تف�سيلية، واحيانا ندرة امل�سادر الب�سرية 

املهنية هو عائق ا�سايف.

امر اخر هو حرية التنقل واحلق يف العمل يف االرا�سي 
بع�ض  منع  االحتالل  �سلطات  حتاول  ما  فغالبا  املحتلة، 
متنع  او  املحتلة،  االر�ض  مناطق  مغادرة  من  العاملني 
بفرتة  اقامتهم  او حتدد مدة  االجانب،  العاملني  دخول 

وجيزة، ما يهدد الثبات يف العمل وال�سعور باالمان.

المخرج الرابع: 
تجنيد راي عام عالمي لمساءلة اسرائيل ومحاسبتها وللضغط عليها لتغيير ممارساتها 

وسياساتها.
النتائج المباشرة: 

1. ازدياد يف عدد التقارير وال�سكاوى الفردية التي ترفع للموؤ�س�سات الدولية ذات العالقة كهيئة االمم املتحدة.
2. ازدياد يف الطلب على املعلومات من املوؤ�س�سات واجلهات الر�سمية الدولية.

ل ا�سرائيل امل�سوؤولية وتطالبها بتغيري �سيا�ستها. 3. ازدياد القرارات والت�سريحات من اجلهات الر�سمية الدولية التي حتمِّ
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                 المتابعات واالنجازات:
�سهد العام 2009 تطورا ملحوظا يف اداء موؤ�س�سة ال�سمري على هذا ال�سعيد ون�ستطيع القول ان املوؤ�س�سة تتجه فعال نحو ماأ�س�سة برنامج ال�سغط وامل�ساءلة 

الدولية ب�سورة منهجية، ا�سبح للموؤ�س�سة برناجما ثابتا من ناحية تقدمي التقارير الدورية للجهات املعنية يف االمم املتحدة، وتقدمي ال�سكاوى الفردية.

من اهم النتائج التي احرزتها املوؤ�س�سة على هذا ال�سعيد يف العام 2009، هو امل�ساركة ب�سكل فعال يف مو�سوع التحقيق الدويل لالجتياح اال�سرائيلي على قطاع 
غزة يف بداية العام. مبا�سرة، بعد االعالن عن ت�سكيل جلنة التحقيق برئا�سة القا�سي ريت�سارد جولد�ستون، قامت �سكرتارية اللجنة بالتوا�سل مع املوؤ�س�سة 
وطلب املعلومات حول ق�سايا املعتقلني واالنتهاكات التي مور�ست �سدهم اثناء احلرب، وفعال زودت املوؤ�س�سة اللجنة مبعلومات حول ا�ستخدام املعتقلني خالل 
االجتياح كدروع ب�سرية، ووفرت للجنة ا�سماء وعناوين ال�سخا�ض تعر�سوا لهذه املمار�سات. الحقا ادلت املوؤ�س�سة ب�سهادتها امام جلنة التحقيق يف جل�سة 
مغلقة عقدت من قبل اللجنة يف عمان، ويف جل�سة علنية عقدت يف جنيف، حيث قدمت املوؤ�س�سة خلفية �ساملة حول ق�سية املعتقلني الفل�سطينيني وجهاز 
الق�ساء الع�سكري، وال�سيا�سات العن�سرية التمييزية التي يعاين منها اال�سرى يف ظل االحتالل اال�سرائيلي. ولقد خ�س�ست اللجنة بابا كامال يف تقريرها 
ملو�سوع اال�سرى، وا�ستندت كثريا للمعلومات التي زودت من قبل ال�سمري، وطالبت اللجنة ا�سرائيل بوقف ممار�ساتها جتاه اال�سرى واطالق �سراحهم. وطبعا 
بعد ا�سدار التقرير �ساركت ال�سمري مع موؤ�س�سات اخرى بحملة م�ستمرة لل�سغط من اجل تنفيذ تو�سيات التقرير، من خالل اجتماعات مع دبلوما�سيني، او 

توجيه ر�سائل �سغط لل�سلطة الفل�سطينية وممثليات دول اخرى.

كما ووا�سلت ال�سمري تعاونها مع مكتب تن�سيق امل�ساعدات االن�سانية يف االمم املتحدة يف القد�ض من خالل تزويد املعلومات الدورية حول ق�سايا واو�ساع 
اال�سرى، ولقد مت ا�ستخدام معلومات ال�سمري يف ن�سرة اأذار، وخا�سة حول حملة االعتقال االداري، ويف ن�سرة ت�سرين اول حول اعتقال حممد عثمان.

قامت املوؤ�س�سة بتزويد مكتب املفو�ض ال�سامي مبعلومات حول االعتقاالت يف غزة اثناء االجتياح اال�سرائيلي، وقدمت معلومات حول ال�سكاوى التي قدمت 
لقوات االحتالل بهذا اخل�سو�ض ونتائجها.

قدمت املوؤ�س�سة تقريرا مكمال ملجل�ض حقوق االن�سان يف مو�سوع املراجعة الدورية لتقرير ا�سرائيل من املجل�ض يوم 9 �سباط 2009.

بالتعاون مع التحالف �سد التعذيب مت تقدمي تقرير مكمل للجنة مناه�سة التعذيب، والتي قامت مبراجعة تقرير ا�سرائيل. ُقدم التقرير يف ني�سان 2009 
و�سمل معلومات حول التعذيب و�سوء املعاملة بحق اال�سريات الفل�سطينيات.

قدمت املوؤ�س�سة تقريرا حول جهاز الق�ساء الع�سكري اال�سرائيلي للمقرر اخلا�ض ب�ساأن ا�ستقاللية الق�ساة واملحامني يف هيئة االمم وذلك يف حزيران 2009.

وقدمنا تقريرا حول �سيا�سات ا�سرائيل يف االرا�سي املحتلة مبا له عالقة مع التزاماتها مبوجب العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق ال�سيا�سية واملدنية، يف متوز 2009.

الفل�سطينية  ال�سهادة الدولية امام جلنة التحقيق من قبل االمم املتحدة اخلا�سة باالنتهاكات اال�سرائيلية يف االرا�سي  قدمت ال�سمري، كما يف كل عام، 
والعربية املحتلة 1967، يف عمان متوز 2009.



   37 ـــــــــــالــضــمــيــر        التقرير السنوي  2009

ا�ستمر العمل خالل العام على ن�سر املعلومات وتوزيعها ملوؤ�س�سات حقوق االن�سان وال�سحافة واالطراف ال�سيا�سية املعنية، حيث ن�سرت املوؤ�س�سة خالل العام 3 
تقارير جديدة ووا�سلت ن�سر التقارير ال�سابقة كالدرا�سة اخلا�سة باال�سريات، الدرا�سة حول �سيا�سة العزل، والدرا�سة القانونية لالعتقال االداري.

الدولية  العدل  الذين يقاومون بناء اجلدار �سدرت يف 9 متوز 2009، يوم الذكرى اخلام�سة ل�سدور قرار حمكمة  النا�سطني  ورقة حول االعتقاالت بحق 
بخ�سو�ض اجلدار.

ورقة حول اجلهاز الق�سائي الع�سكري والقانون الدويل، نوفمرب 2009.

ورقة حول موقع االفراجات عن اال�سرى الفل�سطينيني يف مفاو�سات احلل النهائي، كانون اول 2009.

اعدت املوؤ�س�سة مقاال حول �سيا�سة العزل التي متار�سها م�سلحة ال�سجون جتاه اال�سرى الفل�سطينيني، وكذلك اجنزت م�سودة ورقة حول حق االطفال اال�سرى 
الفل�سطينيني بالتعليم داخل ال�سجون اال�سرائيلية. 

كافة هذه االوراق مت ن�سرها على املوقع االلكرتوين ووزعت على القائمة الربيدية للموؤ�س�سة.

وفدا   31 ملقابلة  العام  خالل  املوؤ�س�سة  ن�سقت 
وامريكية،  اوروبية  عديدة  دول  من  اجنبيا 
ق�سية  حول  الوفود  لهذه  معلومات  ووفرت 
املعتقلني الفل�سطينيني مع التاأكيد على موا�سيع 
كالتعذيب واالعتقال االداري، اجلهاز الق�سائي 
العادلة،  املحاكمات  ملعايري  وافتقاره  الع�سكري 
للمعتقلني،  االهل  وزيارات  ال�سحية  االو�ساع 
املعلومات  هذه  املوؤ�س�سة  زودت  اخرى.  وامور 
االن�سان  حقوق  جمال  يف  الباحثني  لع�سرات 

والطلبة واالكادمييني.

�ساركت املوؤ�س�سة يف العديد من املوؤمترات وور�ض 
العمل خالل العام حمليا ودوليا لنقل واقع ق�سية 

اال�سرى:

�سارك مدير الربامج يف ور�سة عمل نظمت من قبل جلنة العالقات اخلارجية يف الربملان االوروبي يوم 29 ني�سان يف بروك�سل، ودعيت اليها املوؤ�س�سة لتقدمي 
.”Palestine 2009: How to Break the Vicious Circle “ عر�ض وكانت الور�سة بعنوان
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بعنوان افريقيا  جنوب  يف  تاون  كيب  مدينة  يف   HSRC االن�سانية  العلوم  ابحاث  جمل�ض  قبل  من  نظم  دويل  موؤمتر  يف  املوؤ�س�سة  مديرة  �ساركت 

جهاز  يف  العن�سري  الف�سل  ل�سيا�سة  كنموذج  الفل�سطينيني  اال�سرى  ق�سية  عر�ست  حيث     ”Re-Envisioning Israel Palestine “  
الق�ساءالع�سكري الذي يطبقه االحتالل اال�سرائيلي.

�ساركت مديرة املوؤ�س�سة يف موؤمتر دويل ُنظم من اجلمعية العربية حلقوق االن�سان يف قطر يف متوز2009، ملتابعة اثار احلرب العدوانية على قطاع غزة.

�ساركت املحامية �سفاء عبدو يف موؤمتر اقليمي حول “ م�سودة قواعد االمم املتحدة ملعاملة الن�ساء ال�سجينات والتدابري غري االحتجازية للن�ساء املخالفات 
للقانون” ، حيث قدمت ال�سمري مالحظات على هذه امل�سودة فيما يتعلق بواقع اال�سريات ال�سيا�سيات الفل�سطينيات يف �سجون االحتالل اال�سرائيلي، عقد 

املوؤمتر يف اآب 2009 يف عمان من قبل املنظمة الدولية لال�سالح اجلنائي.

“ ال�سغط واملنا�سرة يف االحتاد االوروبي” نظمت يف بيت جاال من قبل ال�سبكة االورومتو�سطية و  �ساركت وحدة ال�سغط واملنا�سرة يف ور�سة عمل حول 
.2009 ثاين  ت�سرين  يف   APRODEV

املوؤمتر  يف  املوؤ�س�سة  �ساركت 
اال�سرى  حول  االول  الفل�سطيني 
والذي  الفل�سطينيني،  ال�سيا�سيني 
اال�سرى  �سوؤون  وزارة  من  نظم 
بالتعاون مع موؤ�س�سات حقوق االن�سان 
يف مدينة اريحا من 23-26 ت�سرين 
ورقة  املوؤ�س�سة  وقدمت   ،2009 ثاين 
حول الق�ساء الع�سكري اال�سرائيلي.

يف  ح�سان  حممود  املحامي  �سارك 
موؤمترين حول مو�سوع العزل، االول 
يف تركيا يف ايلول من العام 2009، 
من  اول  كانون  يف  لندن  يف  والثاين 
املوؤ�س�سة خالل  وقدمت  ذاته،  العام 
بحق  العزل  حول  درا�سة  املوؤمترين 
قد  كانت  الفل�سطينيني  اال�سرى 
ونظم  الغر�ض،  لهذا  �سابقا  اعدت 
مع  الت�سامن  جمموعة  املوؤمترين 

اال�سرى ال�سيا�سيني.  
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اأ�سدرت املوؤ�س�سة خالل العام الفائت 19 ت�سريحا وبيانا �سحفيا، من �سمنهم 7 بيانات م�سرتكة مع احلملة ال�سعبية ملقاومة اجلدار حول اعتقال النا�سطني 
حممد عثمان وجمال جمعة. تطرقت هذه البيانات ملوا�سيع خمتلفة ذات عالقة بق�سية اال�سرى، ويف منا�سبات حمددة كيوم اال�سري الفل�سطيني، مرور 60 

عاما على اتفاقيات جنيف االربع، حول العدوان على غزة، وا�سدار تقرير جولد�ستون وق�سايا اخرى.

الفل�سطيني ملوؤ�س�سات حقوق االن�سان، واحيانا مع جمموعة موؤ�س�سات او�سع من نطاق  املوؤ�س�سة مع موؤ�س�سات حقوق االن�سان االع�ساء يف املجل�ض  �ساركت 
املجل�ض، با�سدار 15 بيانا وت�سريحا خالل العام، بع�سها ُوجه للدول االع�ساء يف االمم املتحدة واملوقعني على اتفاقيات جنيف االربع، وبع�سها للبعثات 
الدبلوما�سية يف االرا�سي املحتلة، ومنها ما ُوجه ملجل�ض حقوق االن�سان، وخا�سة حول تقرير جلنة التحقيق الدولية وتنفيذه. جاءت جميع هذه الر�سائل يف 
اطار العمل امل�سرتك بني املوؤ�س�سات لت�سكيل �سغط جماعي على �سناع القرار على امل�ستوى الدويل لتوفري الدعم لق�سايا حقوق االن�سان الفل�سطيني على 

خمتلف املجاالت.

وا�سلت املوؤ�س�سة خالل العام توفري املعلومات لالعالم املقروء وامل�سموع، فقمنا بتوفري اكرث من 64 مقابلة، ومت ذكر ان�سطة ال�سمري وا�ستخدمت املعلومات 
بحوزة املوؤ�س�سة يف اكرث من 126 خرب اعالمي. �سملت هذه امل�سادر االعالم املحلي واالقليمي والدويل كف�سائية اجلزيرة بالعربية واالجنليزية، العربية، 

النيل، اأم بي �سي، جريدة دير �سبيجل وجريدة الليموند وغريها.

زودت املوؤ�س�سة معلومات ون�سقت مقابالت مع معتقلني �سابقني للعديد من امل�سورين واملخرجني �سانعي االفالم الوثائقية.

ن�سرت املوؤ�س�سة خالل العام العدد االول من املجلة االلكرتونية الربعية التي �سوف توا�سل ا�سدارها ب�سكل دوري، وحتوي هذه املجلة معلومات واخبار حول 
ن�ساطات املوؤ�س�سة وق�سايا خا�سة باالعتقال، كاالنتهاكات التي يواجهها االطفال املعتقلون، اح�سائيات ومعلومات حول اال�سريات واملعتقلني االداريني، ن�سرت 

هذه املجلة على ال�سفحة االلكرتونية ووزعت لكافة اجلهات التي لها عالقة مع ال�سمري.

طورت املوؤ�س�سة خالل العام برنامج املتطوعني املحليني والدوليني، اذ �سارك اكرث من 10 ا�سخا�ض حمليني ودوليني على مدار العام، ولفرتات خمتلفة، بتقدمي 
امل�ساعدة يف البحث امليداين، جمع املعلومات وتوثيقها، البحث القانوين، كتابة حاالت درا�سية وتوثيق ملا ين�سر يف االعالم يوميا حول ق�سايا اال�سرى.

 المعيقات والتدابير الواجب اتخاذها:
على الرغم من االجنازات الرائعة التي قام بها طاقم العمل يف املوؤ�س�سة على هذا اجلانب، اال ان االمور مل تخُل من بع�ض املعوقات. وكان اهمها كرثة 
تقوم  التي  الب�سرية  املوارد  ناحية، وحمدودية  اال�سرى من  بق�سايا  املهتم  القرار واالعالم واجلمهور  نعمل عليها ونربزها ل�سناع  ان  التي ميكن  الق�سايا 
بالتنفيذ من الناحية االخرى، خا�سة عدم وجود �سخ�ض متفرغ يتابع االعالم والعالقات العامة يف املوؤ�س�سة حتديدا على ال�سعيد املحلي، ويقوم با�سدار 

البيانات باللغة العربية، مما يدعو اىل اتخاذ خطوات عملية على هذا اجلانب يف العام املقبل. 
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الهدف االستراتيجي الثاني: 

التشريعات والسياسات وممارسات السلطة الفلسطينية ومدى 
مواءمتها لمعايير وبنود القانون الدولي لحقوق االنسان فيما 

يخص االعتقال واالحتجاز والسجن والعقوبات.
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ان بناء دولة دميوقراطية حترتم احلقوق واحلريات العامة لكافة اال�سخا�ض املتواجدين على ار�سها لهي مهمة �سبه م�ستحيلة يف ظل وجود احتالل عن�سري 
احاليل يتوا�سل منذ اكرث من 42 عاما، وله ا�ستحقاقات امنية اقت�سادية و�سيا�سية ُتلزم ال�سلطة الفل�سطينية باتباع �سيا�سات معينة فيها م�سا�ض بحقوق 
االفراد. وقد جاء االنق�سام الداخلي لال�سف منذ العام 2007 ليعزز من هذه املمار�سات واالنتهاكات. ويف ظل غياب كامل لل�سلطة الت�سريعية امل�ستقلة ي�سعب 
بناء نظام قانوين يكفل وي�سمن هذه احلقوق اال�سا�سية، بل لال�سف ان قيام رئي�ض ال�سلطة الفل�سطينية با�سدار مرا�سيم رئا�سية خالل هذه الفرتة معتربا 

اياها بحكم القانون قد اثر �سلبا على واقع حقوق االن�سان يف املجتمع الفل�سطيني، خا�سة ما له من عالقة باجراءات االعتقال والتحقيق واملقا�ساة.

ان منح ال�سالحية لبع�ض االجهزة االمنية مبمار�سة االعتقال دون اال�ستناد لقرار من النائب العام كما هو م�سرتط يف القانون الفل�سطيني، ومن ثم حتويل 
املدنيني جلهاز الق�ساء الع�سكري، قد اطلق يد االجهزة االمنية مبمار�سة اعتقاالت وحماكمات تع�سفية خالل العام، وقد ان�سب جل عمل ال�سمري خالل 
العام على متابعة ق�سايا املعتقلني ال�سيا�سيني من خالل الت�سدي لهذه االجراءات التع�سفية امام اجلهاز الق�سائي املدين الفل�سطيني، و�سجلنا جناحات 
كثرية �سن�ستعر�سها الحقا، كما و�ساركنا ب�سورة مكثفة يف عملية ال�سغط من موؤ�س�سات املجتمع املدين على ال�سلطة الفل�سطينية، خا�سة ال�سلطة التنفيذية، 

الحرتام حقوق االن�سان، وفعال �سجلنا اإخرتاقًا، ولو كان حمدودا، على املمار�سات خا�سة يف جمال التعذيب.

الهدف المرحلي االول: 
تفعيل دور الضمير في تطوير نظام قضائي يكفل المساءلة والمحاسبة في حال 

االنتهاكات للمعايير الدولية.
كما ذكرنا �سابقا ان تعطيل عمل املجل�ض الت�سريعي يف ال�سنوات ال�سابقة منع ت�سريع اي قانون فل�سطيني جديد ب�سكل دميوقراطي كما ن�ض علية القانون 
اال�سا�سي الفل�سطيني، وبناء على منظومة القوانني القائمة ال يوجد مثال يف قانون العقوبات املعمول به حاليا ن�سا وا�سحا حول جرمية التعذيب واآليات 
املحا�سبة وامل�ساءلة، على الرغم من كون التعذيب ممنوعا مبوجب القانون اال�سا�سي، وعليه قد �ساهمت ال�سمري بطرح �سرورة تعديل الت�سريعات القائمة 
باليات  االكتفاء  بعدم  وطالبت  التنفيذية،  ال�سلطة  على  والقائمني  القرار  �سناع  مع  واللقاءات  الر�سائل  خالل  من  كجرمية  التعذيب  ادارج  تكفل  ب�سورة 

املحا�سبة الداخلية التاأديبية الواردة يف نظام كل جهاز اأمني.   

العليا  للمحكمة  االلتما�سات  من  الع�سرات  وقدمت  املدنيني،  احتجاز وحماكمة  الع�سكري يف  للق�ساء  االمنية  االجهزة  ا�ستخدام  وب�سدة  ال�سمري  عار�ست 
الفل�سطينية �سد اوامر االعتقال من قبل النائب العام الع�سكري، وا�ست�سدرت اوامر افراج على خلفية عدم م�سروعية االعتقال، وتابعت تنفيذ االوامر. يف 
كل مرة كانت االجهزة االمنية متاطل ومتتنع عن تنفيذ قرارات املحاكم. ووجهت املوؤ�س�سة العديد من ر�سائل االحتجاج ملختلف اجلهات يف ال�سلطة التنفيذية 
ورئي�ض الوزراء، ووزير العدل ووزير الداخلية �سد ا�ستخدام الق�ساء الع�سكري بحق املدنيني، وطرحت هذه الق�سية يف اللقاءات الر�سمية مع رئي�ض الوزراء 
وممثلي ال�سلطة، مل حتل هذه اال�سكالية مع نهاية العام، وعليه �سنوا�سل العمل وبذل اجلهد لوقف هذه املمار�سات من خالل ال�سغط املجتمعي واللجوء 

للق�ساء الفل�سطيني.
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المخرج االول: 
توفير المتابعة القانونية لحاالت االعتقال السياسي.

النتائج المباشرة: 
1. ارتفاع يف ن�سبة الق�سايا املرفوعة امام اجلهاز الق�سائي وارتفاع يف ن�سبة النجاحات.

2. ارتفاع يف عدد ال�سكاوى املرفوعة على املمار�سات املنتهكة للحقوق ونتائجها.

3. ارتفاع يف عدد الزيارات ملراكز التحقيق وال�سجون، وازدياد يف توثيق املعلومات حول االنتهاكات.

المتابعات واالنجازات:
مل حتدد املوؤ�س�سة لذاتها عدد حاالت االعتقال ال�سيا�سي التي �ستقوم مبتابعتها خالل العام مع و�سع اخلطة الت�سغيلية، ويعود هذا ل�سعوبة تقدير حجم 

االعتقاالت كون الو�سع مرتبط فعليا بالو�سع ال�سيا�سي العام، وعليه مل يكن هناك رقم حمدد للمقارنة مع نهاية العام.

ا�ستلمت املوؤ�س�سة خالل العام 229 حالة اعتقال �سيا�سي جديدة ) وكانت هناك حالتان من العام 2008 ا�ستمرت متابعتهم خالل 2009(. اي تابعنا 231 
حالة اعتقال خالل العام.

تقدمت املوؤ�س�سة ب 84 التما�سا للمحكمة العليا الفل�سطينية حول عدم قانونية االعتقال بحق املعتقلني، وح�سرت 227 جل�سة حمكمة بهذا اخل�سو�ض، ومت 
قبول 56 التما�سا منها خالل العام وا�سدرت املحكمة قرارات باالفراج الفوري عن املعتقلني، يف غالبية احلاالت مل تكن تلتزم االجهزة االمنية بقرارات 
املحكمة بحجج خمتلفة منها احلفاظ على �سالمة املعتقل من قوات االحتالل، واحيانا كانت تقوم االجهزة باطالق �سراح املعتقلني واعادة اعتقالهم مبا�سرة  
قبل خروجهم من ال�سجن، او قد يتم اعتقال ال�سخ�ض من قبل جهاز امني اخر يف ذات اليوم. وهذا جعل املوؤ�س�سة تقوم باعالم مكتب رئي�ض الوزراء ب�سكل 
مبا�سر حول كل امر افراج �سادر من املحكمة وتطالبه بالتدخل لتنفيذ االمر. مع نهاية العام طراأ حت�سن طفيف على اداء االجهزة االمنية بهذا اخل�سو�ض 

)ب�سبب �سغط مبا�سر من رئي�ض الوزراء(.
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تقدمت املوؤ�س�سة ب 205 �سكوى حول االعتقال التع�سفي للنائب العام، ويذكر ان معظم الردود كانت تاأتي على نحو مت�سابه ان هوؤالء حمتجزين على ذمة 
الق�ساء الع�سكري وعليه االعتقال قانوين.

تقدمت املوؤ�س�سة خالل العام بع�سرات الطلبات لزيارة املعتقلني اثناء التحقيق يف خمتلف املراكز االمنية ومراكز التوقيف، ولكن لال�سف كان وا�سحا ان 
هناك �سيا�سة ممنهجة باملماطلة ورف�ض هذه الطلبات بحجج واهية، ويف بع�ض احلاالت كان يتم جتاهل الطلبات متاما ولعدة ا�سهر. غالبية املعتقلني الذين 
تابعنا ق�ساياهم مل ننجح بزيارتهم خالل االعتقال ب�سبب هذه ال�سيا�سة. جنحت املوؤ�س�سة بتنفيذ 8 زيارات فقط خالل العام وزرنا 17 معتقال فقط. وكنا 
خاطبنا وزير الداخلية اكرث من مرة بهذا اخل�سو�ض ومل تكن هناك اي ا�ستجابة جدية، احيانا كانت تتم بع�ض الت�سييقات بحق املحامي الذي يقوم بالزيارة 

العاقة العمل وفر�ض نوع من الرتهيب للحد من ن�ساط املوؤ�س�سة.

وثقت املوؤ�س�سة خالل الزيارات ومن مقابالت جرت مع معتقلني افرج عنهم وابدوا اال�ستعداد لالدالء ب�سهاداتهم 18 ت�سريحا م�سفوعا بالق�سم حول التعذيب 
واملعاملة القا�سية واحلاطة بالكرامة التي تعر�سوا لها اثناء االعتقال، الع�سرات من املعتقلني رف�سوا االدالء باقوالهم خوفا من اعادة االعتقال والتعذيب، 
عن  اف�ساحاتهم  ب�سبب  والتهديد  اخرى،  مرة  لال�ستجواب  تعر�سوا  الزيارة  خالل  للمحامي  باقوالهم  وادلوا  زيارتهم  متت  الذين  املعتقلني  من  والعديد 

التعذيب الذي تعر�سوا له.

المعيقات والتدابير الواجب اتخاذها:
جناح املوؤ�س�سة يف التدخل الطالق �سراح ع�سرات اال�سرى �ساهم يف ارتفاع ملحوظ بالتوجه اليومي للموؤ�س�سة لطلب امل�ساعدة القانونية يف هذا اجلانب، هذا 
االمر �سكل عبئا حقيقيا على كادر الوحدة القانونية ما دعى للتفكري يف حتديد عدد الق�سايا التي من املمكن متابعتها يف العام القادم اذا ما ا�ستمرت وترية 

االعتقاالت على نف�ض احلال.

املعيق االهم كان عدم التمكن من تنفيذ زيارات بالقدر املطلوب، وكما ذكرنا �سابقا فاإن ال�سبب الرئي�ض وراء هذا االخفاق يرتبط ب�سيا�سة االجهزة االمنية، 
و�ستوا�سل املوؤ�س�سة ال�سغط على اجلهات الر�سمية لتجاوز هذا العائق.
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المخرج الثاني: 
المشاركة في تطوير التشريعات ذات العالقة.

النتائج المباشرة:
 1. تقدمي تعديالت على م�ساريع القوانني واالجراءات ذات العالقة.

2. امل�ساركة يف ور�ض العمل املخت�سة بهذا اجلانب.

المتابعات واالنجازات:
ان تعطيل عمل املجل�ض الت�سريعي يف ال�سنوات االخرية اثر �سلبا على متابعة العمل يف مو�سوع الت�سريعات، ففي هذه ال�سنوات مل ي�سدر اي قانون فل�سطيني 
جديد عن املجل�ض، او اي تعديل لقوانني قائمة، ولكن �سدرت بع�ض املرا�سيم الرئا�سية لرتتب بع�ض الق�سايا، وكان لل�سمري موقفا معار�سا لهذا اال�سلوب يف 
الت�سريع ملا فيه من تغييب ملبداأ ف�سل ال�سلطات وم�سا بالنظام الدميقراطي الفل�سطيني، وعربنا عن هذا املوقف مع العديد من املوؤ�س�سات املحلية من خالل 

�سبكة املنظمات االهلية وجمل�ض منظمات حقوق االن�سان.

خالل العام �ساركت املوؤ�س�سة يف عدة ور�ض عمل عقدت مببادرة من وزارة اال�سرى واملحررين تعنى مبو�سوع قانون اال�سرى واملحررين واعداد اجراءات 
للتنفيذ، وقدمت املوؤ�س�سة اقرتاحاتها ومالحظاتها على هذا القانون.

كان للموؤ�س�سة عالقة وثيقة خالل العام مع االئتالف لو�سع م�سودة قانون العقوبات ) �سكل االئتالف يف العام 2001 ومل تكن ال�سمري ع�سًا فيه ( واأكدت على 
�سرورة ت�سمني جرمية التعذيب كما وردت يف االتفاقية الدولية ملناه�سة التعذيب يف م�سودة القانون، والعمل على الغاء عقوبة االعدام من كافة مواد القانون. 
من الوا�سح ان هناك توجها لدى احلكومة الفل�سطينية باقرار قانون عقوبات فل�سطيني ي�ستبدل قانون العقوبات االردين املعمول به يف االرا�سي الفل�سطينية 

املحتلة، وهذا يعني �سرورة تكثيف اجلهود وال�سغط على احلكومة لتبني م�سروع القانون الذي يطرحه االئتالف.
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المعيقات والتدابير الواجب اتخاذها:
ان اال�سكالية اال�سا�سية يف هذا املو�سوع هو تعطيل املجل�ض الت�سريعي واالنق�سام الداخلي، وعليه لن يكون هناك اي افق ان مل يتغري الواقع ال�سيا�سي الداخلي، 
وعليه يبقى دور املنظمات احلقوقية مراقبة املرا�سيم التي ت�سدر عن الرئا�سة الفل�سطينية وال�سلطة التنفيذية، ومتابعة االداء والتنفيذ للجهات املختلفة ذات 

االخت�سا�ض، وحماولة ت�سويب االو�ساع من خالل ال�سغط املجتمعي.  

القانونية  القانون الدويل حلقوق االن�سان واملعايري  تتعار�ض مع  والتي  التنفيذية  واللوائح  القوانني  العقوبات واالجراءات يف  الغاء  الثاين:  الهدف املرحلي 
الدولية – خا�سة فيما يتعلق بالتعذيب وعقوبة االعدام.

ركزت ال�سمري عملها خالل العام على ر�سد وتوثيق املعلومات املتعلقة با�ستخدام التعذيب يف مراكز التوقيف وال�سجون من قبل خمتلف االجهزة االمنية، 
وقرارات املحاكم التي وردت فيها عقوبة االعدام. وكما ذكرنا �سابقا وب�سبب غياب االداة الت�سريعية الحداث التغيري على �سعيد الت�سريعات الفل�سطينية 
يف الوقت احلايل، لعبت ال�سمري دورا مهما بال�سراكة مع موؤ�س�سات املجتمع املدين االخرى لف�سح هذه املمار�سات واالنتهاكات ال�سارخة حلقوق االن�سان 
التعذيب  لوقف  املتوا�سل  ال�سغط  ممار�سة  على  املوؤ�س�سات  جمموعة  وداأبت  ذلك،  بعد  وما  غزة  قطاع  على  العدوانية  احلرب  خالل  خا�سة  الفل�سطيني، 

واالعتقاالت التع�سفية واملحاكمات الع�سكرية بحق املدنيني، وعدم تنفيذ عقوبة االعدام بحق من �سدرت �سدهم هذه االحكام خالل العام.

�سهدت حاالت التعذيب داخل مراكز التوقيف وال�سجون انخفا�سا معينا مع نهاية العام، ولكن مل يح�سل هناك تغيري جذري من الناحية القانونية على 
مو�سوع جترمي هذه املمار�سة واملحا�سبة وامل�ساءلة الق�سائية ملرتكبيها، فخالل العام مل تتم حماكمة اي من العنا�سر االمنية املتورطة يف هذه اجلرائم امام 
الق�ساء املدين الفل�سطيني، بل جرت م�ساءلة البع�ض من خالل االنظمة التاأديبية جلهاز االمن الوقائي مثال، وعليه يجب موا�سلة ال�سغط على ال�سلطة 

الفل�سطينية القرار قانون عقوبات ي�سمل جرمية التعذيب ويو�سح اآليات املحا�سبة القانونية ملرتكبيها.

توجهت املوؤ�س�سة، بال�سراكة مع التحالف الفل�سطيني �سد عقوبة االعدام، مبطالبات لرئي�ض ال�سلطة الفل�سطينية بعدم امل�سادقة على قرارات االعدام خالل 
العام، وفعال مل يتم تنفيذ اي من العقوبات التي �سدرت، ولكن عدم التنفيذ ال ينبع من التزام قانوين بعدم فر�ض هذه العقوبة مبوجب القوانني الفل�سطينية، 

ومن هنا نحتاج اىل جهد كبري القناع ال�سلطة الفل�سطينية بتبني م�سروع قانون عقوبات خال متاما من عقوبة االعدام.
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المخرج االول: 
رصد وتوثيق ونشر االنتهاكات ذات العالقة بالتعذيب وعقوبة االعدام.

 النتائج المباشرة: 
1. ارتفاع يف عدد الزيارات الدورية ملراكز التوقيف وال�سجون.

2. ارتفاع يف عدد الت�ساريح امل�سفوعة بالق�سم التي توثق.

3. ا�سدار تقارير ودرا�سات حول التعذيب وعقوبة االعدام.

4. توزيع ون�سر هذه التقارير، وارتفاع ن�سبة ر�سى اجلمهور عن هذه التقارير.

المتابعات واالنجازات:
نفذت املوؤ�س�سة خالل العام فقط 8 زيارات ملراكز التحقيق وال�سجون الفل�سطينية، وكما ذكرنا �سابقا وعلى الرغم من ع�سرات طلبات الزيارة التي توجهت 
بها املوؤ�س�سة لكافة االجهزة االمنية التي مار�ست االعتقاالت ال�سيا�سية، واجهنا عمليات مماطلة وتاخري متعمد من جميع االجهزة مبعاجلة هذه الطلبات، 
وحتى الزيارات التي نفذت مل تخُل من املعوقات خالل الزيارة كتدخل رجال االمن املرافقني للمعتقلني ب�سري الزيارة، واحتجاجهم على قيام املحامي بتوثيق 
املعلومات من خالل ت�ساريح م�سفوعة بالق�سم، ويف بع�ض احلاالت كانت هناك حماوالت مل�سادرة هذه االوراق واملعلومات التي تت�سمنها، ويف احدى احلاالت 
مت احتجاز املحامي 3 �ساعات يف �سجن اريحا املركزي بحجة انه غري خمول بجمع هذه املعلومات، ويف بع�ض املراكز كان يفر�ض على املحامي عدم التزود 

باية اوراق خالل الزيارة.

ممار�سات االجهزة االمنية خالل التحقيق والتعذيب الذي ا�ستخدم بحق املعتقلني، واالنتهاكات بحق املحامني املدافعني عن هوؤالء خلق �سعورا باخلوف 
ب�سهادات م�سفوعة  االدالء  ولكن رف�ست  لتعذيب  تعر�ست  التي  العام  الع�سرات من احلاالت خالل  واجهنا  ولقد  باية معلومات،  االدالء  املعتقلني من  لدى 
بالق�سم حت�سبا من اعادة االعتقال، او من اعادة التحقيق والتعذيب، وعلى االقل يف حالتني متت اعادة املعتقلني للتحقيق وتعر�سهم للتنكيل بعد ان ادلوا 
بت�سريحاتهم للمحامي حول التعذيب الذي تعر�سوا له خالل التحقيق. على الرغم من هذا جنحت املوؤ�س�سة بتوثيق 10 ت�سريحات م�سفوعة بالق�سم من 

معتقلني داخل ال�سجون ومراكز التوقيف، و8 ت�سريحات من معتقلني مفرج عنهم وعائالت.
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مت اعداد م�سودة تقرير حول التعذيب واالنتهاكات التي تعر�ض لها اال�سرى وعائالتهم خالل االعتقال والتحقيق، و�سيتوا�سل العمل على هذا التقرير خالل 
العام القادم.

التفا�سيل واملعلومات حول التعذيب، ا�ستخدام الق�ساء الع�سكري بحق املدنيني، وواقع عقوبة االعدام يف القانون الفل�سطيني،  قامت املوؤ�س�سة بن�سر هذه 
لكافة املوؤ�س�سات املعنية بحقوق االن�سان يف املناطق اخلا�سعة لوالية ال�سلطة الفل�سطينية من خالل اللقاءات الدورية، لقاءات مع موؤ�س�سات كمنظمة العفو 
الدولية، هيومان رايت�ض ووت�ض ومركز التاأهيل والدرا�سات ل�سحايا التعذيب RCT . وطرحنا هذه الق�سايا يف خمتلف اللقاءات مع املمثليات االجنبية يف 
مناطق ال�سلطة وخمتلف الدبلوما�سيني وطالبنا با�ستخدام ق�سية التمويل كو�سيلة لل�سغط على ال�سلطة الفل�سطينية لوقف ومنع مثل هذه االنتهاكات حلقوق 

االن�سان.

خالل العام �سدر حكمان باالعدام يف منطقة ال�سفة الغربية بحق معتقلني، وقام االئتالف الفل�سطيني �سد عقوبة االعدام بتوجيه ر�سائل لرئي�ض ال�سلطة 
الفل�سطينية ومطالبته بعدم التوقيع على تنفيذ هذين القرارين، كونه هو ال�سلطة الوحيدة املخولة بامل�سادقة النهائية على تنفيذ عقوبة االعدام، وفعال مل 

تنفذ اي من العقوبات خالل العام. ولكن لال�سف هذا مل مينع جرائم القتل خارج اطار القانون. 

المعيقات والتدابير الواجب اتخاذها:
اهم املعوقات هو �سيا�سة االجهزة االمنية بتاأجيل الزيارات ومنعها والتدخل يف م�سمونها، و�سوف ي�ستمر ال�سغط من قبل املوؤ�س�سة على هذه االجهزة من 

خالل ال�سكاوى لوزراة الداخلية وجهات اخرى يف ال�سلطة التنفيذية لتغيري هذا الواقع.

املعوق االخر هو املتعلق بخوف املعتقلني وعائالتهم من االدالء ب�سهاداتهم حول التعذيب، و�سنحاول التغلب عليه من خالل الدعم القانوين واملهني ورفع 
الوعي لدى املعتقلني وعائالتهم الهيمة التوثيق ون�سر االنتهاكات للم�ساهمة يف الق�ساء على هذه املمار�سات، ولهذا على املوؤ�س�سة ان تفكر يف تطوير عملها 

بهذا االجتاه يف العام املقبل.

المخرج الثاني:
 بناء حمالت ضغط ومناصرة.

يف احلقيقة مل تقم املوؤ�س�سة ببناء اية حملة متخ�س�سة مبو�سوع التعذيب وعقوبة االعدام يف مناطق ال�سلطة الفل�سطينية خالل العام وب�سكل م�ستقل، ارتبط 
هذا الرتاجع ب�سغط العمل القانوين وكرثة املتابعات الق�سائية التي قمنا بها، واي�سا ب�سبب الو�سع ال�سيا�سي وا�ستمرار االنق�سام وتردي االو�ساع اي�سا يف 
قطاع غزة على �سعيد االنتهاكات حلقوق االن�سان، وخالل عملية التقييم ن�سف ال�سنوية للخطة الت�سغيلية كان وا�سحا ان هناك �سرورة للرتكيز على العمل 
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�سيا�سة  االنتهاكات، خا�سة وان  الغر�ض ملواجهة هذه  لهذا  التي �سكلت ا�سال  االن�سان من خالل االئتالفات  بقية موؤ�س�سات حقوق  امل�سرتك اجلماعي مع 
ا�ستهداف املوؤ�س�سات احلقوقية يف كال اجلانبني ) غزة وال�سفة الغربية( كانت وا�سحة وبا�سكال عدة خالل العام، وعليه ارتاأينا �سرورة العمل �سد �سيا�سة 

التعذيب من خالل االئتالف الفل�سطيني �سد التعذيب وتكري�ض اجلهد للنهو�ض بهذا اجل�سم وار�ساء نهج راف�ض للتعذيب ب�سورة قطعية.

المخرج الثالث:
 تطوير المشاركات في االئتالفات المحلية االقليمية والدولية.

النتائج المباشرة:
1. دور ال�سمري يف ائتاليف التعذيب واالعدام فاعل وموؤثر.

2.  دور ال�سمري يف جمل�ض منظمات حقوق االن�سان واحلملة الوطنية للحقوق واحلريات فاعل وموؤثر.

 3. ارتفاع يف االن�سطة وامل�ساركة حول التعذيب واالعدام.

المتابعات واالنجازات:  

لال�سف ال�سديد ان العدوان اال�سرائيلي على قطاع غزة رافقه ارتفاع يف االنتهاكات حلقوق االن�سان من ال�سلطة الفل�سطينية يف املناطق اخلا�سعة لواليتها يف 
ال�سفة الغربية، فباال�سافة لالعتقاالت والتعذيب كان هناك ا�ستهداف حلق التعبري والتجمع ال�سلمي، اذ كثريا ما مت منع التظاهر او تقييد هذا احلق، وبعد 

العدوان ا�ستمر كذلك ا�ستهداف اجلمعيات والف�سل من الوظائف العامة على خلفية االنتماءات احلزبية.

هذه املمار�سات جعلت موؤ�س�سات حقوق االن�سان وموؤ�س�سات املجتمع املدين الفل�سطيني تكثف اجلهود من اجل ال�سغط على ال�سلطة التنفيذية لوقف هذه 
املمار�سات، من خالل الر�سائل املبا�سرة ون�سر املواقف املناه�سة لهذا القمع للحريات العامة دون م�سوغات قانونية، او من خالل االجتماعات مع �سناع 

القرار وطرح كافة احلقائق واملعطيات املتعلقة باالنتهاكات واملطالبة بوقف هذه ال�سيا�سات ومعاقبة املخالفني.
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جمل�ض منظمات حقوق االن�سان بالتعاون مع �سبكة املنظمات االهلية وخمتلف املمثلني عن القوى ال�سيا�سية  )با�ستثناء ممثلي فتح وحما�ض( نظموا اكرث من 
اعت�سام، ووجهوا اكرث من ر�سالة وموقف، ومت عقد موؤمترين �سعبيني يف غزة وال�سفة للتعبري عن رف�ض االنتهاكات للحقوق واحلريات العامة.

هذا  ان�ساء  ر�سمي عن  ب�سكل  االعالن  الرئي�ض  الهدف  وكان  العام  من  التعذيب يف حزيران  �سد  وطنيا  موؤمترا  عقد  التعذيب  �سد  الفل�سطيني  االئتالف 
االئتالف، وكان هناك العديد من اللقاءات خالل العام الع�ساء االئتالف لبحث اآليات ن�سر املعرفة حول االئتالف ومهامه يف املجتمع ،خا�سة للم�ستهدفني 

وال�سحايا. مت و�سع مذكرة تفاهم والتح�سري خلطة عمل تف�سيلية للعام 2010. ومت البدء بالعمل على ت�سكيل جمموعة رقابة حملية من اع�ساء االئتالف 
تقوم مبراقبة اماكن االحتجاز وال�سجون كافة، بهدف حماولة منع التعذيب ور�سد وتوثيق احلاالت التي تتعر�ض للتعذيب، ويف هذا اجلانب مت اللقاء مع وزير 
الداخلية وطرح هذا املو�سوع، وكان هناك موافقة مبداأية من قبل الوزارة بال�سماح ملثل هذه املجموعة بتنفيذ زيارات دورية تفقدية بهدف الرقابة لكافة 
مراكز االعتقال وال�سجون يف مناطق ال�سلطة الفل�سطينية. كانت ال�سمري جزءا من �سكرتارية االئتالف و�ساهمت ب�سكل فعال يف و�سع م�سودة مذكرة التفاهم 

مع وزارة الداخلية لرتتيب عمل جلنة الرقابة.

ائتالف االعدام كان قد حدد خطة عمل �سملت عقد لقاءات جماهريية وحلقات متلفزة وموؤمترا وطنيا لنقا�ض عقوبة االعدام واآليات الغائها من الت�سريعات 
الفل�سطينية. قام االئتالف بعقد 3 لقاءات جماهريية يف كل من جامعة بريزيت، جامعة القد�ض وجامعة النجاح. ومت بث حلقة متلفزة ناق�ست عقوبة االعدام 
توعوي  تعريفي  كتيب  باعداد م�سودة  املوؤ�س�سة  وقامت  االعدام.  الثاين �سد عقوبة  الوطني  املوؤمتر  العام مت عقد  اول من  كانون  ومربرات مناه�ستها. يف 

للجمهور يطرح مربرات الغاء عقوبة االعدام �سنعمل على ن�سره يف العام القادم.

     

المعيقات والتدابير الواجب اتخاذها:
على الرغم من قناعة ال�سمري ب�سرورة العمل امل�سرتك وتوحيد اجلهود من جهة جمموع املوؤ�س�سات التي تعنى بق�سايا حقوق االن�سان واحلريات العامة يف 
املناطق الفل�سطينية، اال ان التجربة خالل العام عك�ست ان هذا لي�ض باالمر الب�سيط خا�سة اذا مل يكن هناك برنامج عمل وا�سح متفق عليه ومطبق. ان 
جمل�ض حقوق االن�سان وائتالف التعذيب واالعدام اعيد بنائهم خالل العام او يف العام 2008، كما وان ت�سارع االحداث خالل العام 2009 خا�سة العدوان 
على غزة وما انتج من تبعات كلجنة التحقيق الدولية، وا�ستمرار ال�سراع الداخلي، كل هذا جعل من ال�سعب و�سع خطط م�سبقة وتنفيذها، الن متطلبات 
التحرك على كل حدث م�ستجد كانت تلزم جهد ووقت. هناك حقيقة ايجابية را�سخة نتجت عن هذا الواقع خالل العام وهي ان العمل امل�سرتك اقوى وموؤثر 

اكرث، ولهذا نعتقد ان هناك اجماع بني موؤ�س�سات حقوق االن�سان على �سرورة تطوير التجربة، وهذا ما �سندعمه ونعمل عليه يف العام املقبل.
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الهدف االستراتيجي الثالث: 

مجتمع ومؤسسات مساندة للحقوق المدنية والسياسية للفئات 
واالفراد المنتهكة حقوقهم.
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يعترب هذا الهدف من الربامج احلديثة التي بداأت ال�سمري بالعمل عليها، على الرغم من كونها فكرة قدمية نتجت من خالل جتربة العمل وت�سخي�ض �سرورة 
اعادة احياء فكرة التطوع يف املجتمع الفل�سطيني لدعم ق�سايا حقوق االن�سان. فقط يف اواخر العام 2008 بداأت املوؤ�س�سة بالتنفيذ الفعلي لهذه الفكرة من 
خالل اختيار جمموعة نا�سطني من طالب اجلامعات واالندية ال�سبابية والعمل معهم. �سنطرح الحقا تفا�سيل الربنامج والتنفيذ وتقييم هذه التجربة، ولكن 
النتيجة الرئي�سية التي ن�سبوا لبلوغها هي خلق جمموعات من النا�سطني يف خمتلف املناطق من االر�ض املحتلة، يكون افرادها م�سلحني بالوعي واملعرفة 
لق�سايا حقوق االن�سان، خا�سة احلقوق ال�سيا�سية واملدنية، وقادرين على ت�سخي�ض اية انتهاكات لهذه احلقوق، ولديهم الرغبة والقدرة على حتريك املجتمع 

من حولهم ملناه�سة ومواجهة هذه االنتهاكات دون ال�سرورة النتظار املوؤ�س�سات املهنية املتخ�س�سة للتحرك مل�ساندتهم.

الهدف المرحلي االول:
 تشكيل مجموعات توعية مجتمعية في مجال الحقوق المدنية والسياسية وتعزيز 

قدراتهم.
مل ن�ستطع حتقيق هذا الهدف بالكامل خالل العام ولكن كانت التجربة االوىل جمدية ومليئة بالدرو�ض العملية، �سكلنا املجموعة الرئي�سية خالل العام ومت 
تنفيذ برنامج التدريب النظري والعملي، وكانت املجموعة قد اختارت اربعة موا�سيع ملتابعتها والعمل عليها مع نهاية العام وخالل العام 2010 من خالل 
جمموعات عمل �سغرية. واجهت املجموعات �سعوبات يف و�سع خطط عمل حول كل مو�سوع وتنفيذ هذه اخلطط، ب�سبب �سعوبة التن�سيق ملواعيد وان�سطة 

م�سرتكة على �سوء تباعد اماكن �سكن افراد كل جمموعة.

وا�ستكمال  احلاجة،  اقت�ست  ان  املحلية  وان�سطتها  حمالتها  يف  املوؤ�س�سة  لعمل  م�ساندة  �سمائر  ب�سفة  املجموعات  هذه  تبقى  ان  التقييم  بعد  القرار  كان 
الربنامج مع جمموعة جديدة خمتلفة نراعي عند اختيارها التجربة احلالية. 
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المخرج االول: 
تنظيم قادة محليين وتزويدهم بالمعرفة واالتجاهات للعمل في مجتمعاتهم في 

مجال التوعية الحقوقية المدنية والسياسية.

النتائج المباشرة: 
1. وجود جمموعات �سبابية حملية واعية وقادرة على متابعة الق�سايا احلقوقية ال�سيا�سية واملدنية يف جمتمعهم.

2. ر�سى اجلمهور عن اداء املجموعات.
3. ر�سى امل�ساركني عن التدريب، ومدى التزامهم بالربنامج.

المتابعات واالنجازات: 
 40 من  الربنامج  يف  امل�ساركة  املجموعة  اختيار  مت 
م�ساركًا وم�ساركة من خمتلف مناطق ال�سفة الغربية، 
العام 2008،  نهاية  قبل  للتعارف  االول  اللقاء  وعقد 
النظرية  اللقاءات  تنفيذ  مت   2009 العام  وخالل 
والتدريبية. لقد مت تنفيذ ور�ستي عمل حول القانون 
الرتكيزعلى  مع  تنفيذه  ونطاق  االن�ساين  الدويل 
املتوفرة  الدولية  احلماية  ومدى  الفل�سطيني  الواقع 
حول  وور�سة  تطبيقها،  ومدى  االتفاقيات  مبوجب 
حول  خا�سة  االن�سان  حلقوق  الدويل  القانون 
الدوليني  والعهدين  االن�سان  حلقوق  العاملي  االعالن 
هذه  يف  واملدنية  ال�سيا�سية  احلقوق  الرتكيزعلى  مع 
االتفاقات، وا�ستعرا�ض حلملة االعتقال االداري التي 
من  التي  االدوار  على  الرتكيز  مع  ال�سمري  اطلقتها 

املمكن للم�ساركني القيام بها مل�ساندة احلملة.
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كما مت تنفيذ 6 ور�سات عمل تدريبية �سملت موا�سيع كمهارات االت�سال والتوا�سل، بناء املجموعات والعمل من خالل املجموعة، ادارة الوقت والتخطيط 
ومتابعة اخلطط، االعالم وبناء حمالت اعالمية والتعامل مع و�سائل االعالم ودورها يف ن�سر الوعي وتفعيل املجتمع، حتديد االهداف للمجموعات امل�سغرة 

وبناء خطط العمل لكل جمموعة.

لقد اختارت كل جمموعة من�سقًا لها، وكانت هناك اجتماعات للمتابعة مع املن�سقني واملوؤ�س�سة، وكان املطلوب من كل جمموعة انهاء خطة العمل والبدء 
بالتنفيذ مع نهاية العام. فقط جمموعة واحدة من االربع جمموعات جنحت بو�سع خطة عمل وهي املجموعة التي اختارت العمل على مو�سوع االعتقال 
ال�سيا�سي لدى ال�سلطة الفل�سطينية، اما جمموعة املعتقلني الفل�سطينيني لدى �سلطات االحتالل وجمموعة التحر�ض اجلن�سي وجمموعة مقاطعة ا�سرائيل فقد 

و�سعت افكارا اولية دون انهاء اإعداد خطط عمل وا�سحة.

امل�ساركون قيموا التدريبات التي وفرت لهم خالل الربنامج انها مهمة ومفيدة ولكنها ال تغطي كافة اجلوانب العملية التي يحتاجها النا�سط لرفع قدراته 
يف جمال العمل املجتمعي، وهنا برز تباين يف التقييم على �سوء االختالف يف التجربة العملية التي خا�سها كل من امل�ساركني يف ال�سابق وقبل االن�سمام 

للربنامج. 
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المعيقات والتدابير الواجب اتخاذها:
كان وا�سحا خالل تنفيذ الربنامج ان هناك معوقات داخلية مرتبطة بعملية اختيار املجموعة اّثرت على �سري العمل خا�سة يف مرحلة بناء اخلطط التنفيذية 
والعمل عليها. حجم املجموعة وتنوعها، خا�سة التنوع اجلغرايف الذي اثر ب�سورة كبرية على امكانية الت�سيق املكثف بني اع�ساء كل جمموعة م�سغرة، كانت 

من اهم املعوقات. التباين يف املهارات واخلربات بني خمتلف االفراد كان لها االثر ال�سلبي اي�سا.

هذا دعى املوؤ�س�سة التخاذ القرار مع نهاية العام باعادة بناء ا�ستمارة اختيار االفراد بحيث يكون الرتكيز اكرث على ن�ساطهم املجتمعي ما قبل امل�ساركة يف 
الربنامج، وان يكون التجان�ض اكرب بينهم، اختيار عدد اقل من امل�ساركني ومن مناطق جغرافية متقاربة.

ان اداء موؤ�س�سة ال�سمري واجنازاتها يف العام املن�سرم يدل على تطور ملحوظ يف مهنية كادرها، والتزام بروح التطور الدائم يف �سبيل حتقيق االهداف 
االدارة  جمل�ض  اداء  وتطور  جهة،  من  االدارة  وجمل�ض  العامة  الهيئة  بني  العالقة  فتطور  حاكميتها،  بتطور  اي�سا  مرتبط  املوؤ�س�سة  اداء  تطور  ان  بكفاءة. 
ومتابعاته احلثيثة ل�سري العمل يف املوؤ�س�سة، وامل�ساهمة يف تطوير عالقات املوؤ�س�سة املحلية والدولية، �ساهمت جميعا يف جناح املوؤ�س�سة وتعميق دورها الهام يف 

جمال الدفاع عن حقوق االن�سان الفل�سطيني، ما يعزز ا�ستمرارية املوؤ�س�سة.

�سهد العام 2009 تطورا ملحوظا يف اداء املوؤ�س�سة يف جانبني ا�سا�سيني كانوا حمط مالحظات جلنة التقييم اخلارجية يف العام 2006، ال�سغط واملنا�سرة 
واملتابعة لق�سايا االعتقال ال�سيا�سي لدى ال�سلطة الفل�سطينية. االجنازات التي نتجت خالل العام يف هذين املو�سوعني ت�سري ان التطور كان ايجابيا ومهنيا 
على درجة جيدة جدا من الكفاءة والفاعلية. من جانب اخر ما زالت م�سكلة اال�سدارات ومن�سورات املوؤ�س�سة باللغة العربية ا�سعف منها باللغة االجنليزية، 

وهذا اجلانب بحاجة اىل تطوير يف الفرتة القادمة. 

الهدف المرحلي االول:
 توفير بيئة داخلية داعمة تمكن الكادر من تحقيق خطة العمل بكفاءة وفاعلية.

لقد حتقق هذا الهدف اىل حد كبري، فكافة االجراءات االدارية واملالية ت�سري وفق معايري وا�سحة ومهنية ترتكز باال�سا�ض على االجراءات املعمول بها مبوجب 
القانون الفل�سطيني، وجاء تقرير جلنة تقييم وزارة الداخلية الفل�سطينية والتي اجرت تقييمها للموؤ�س�سة ب�سورة مفاجئة خالل العام جيدا، ويعك�ض �سورة 
ايجابية عن و�سع املوؤ�س�سة. وعلى �سعيد مهنية الكادر مل تنفذ املوؤ�س�سة تدريبا داخليا حمددا خالل العام ولكن �سارك بع�ض اع�ساء الطاقم بور�سات تدريبية 

خمتلفة نفذت مببادرة موؤ�س�سات اخرى.
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الهدف االستراتيجي الرابع: 

تطوير قدرات المؤسسة لتحقيق اهدافها
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المخرج االول:
 تطوير االنظمة واالجراءات االدارية والمالية وتنفيذها بشكل منتظم.

النتائج المباشرة:
1. وجود انظمة واجراءات وا�سحة ومدى االلتزام بهذه االنظمة.

2. مدى توافق هذه االجراءات واالنظمة مع القانون املحلي.

المتابعات واالنجازات:   
عقدت الهيئة العامة اجتماعها ال�سنوي يف حزيران من 
الذي عر�سه  واملايل  االداري  التقرير  اقرار  العام ومت 
للموؤ�س�سة  ادارة  جمل�ض  انتخاب  مت  االدارة،  جمل�ض 
لدورة جديدة ملدة عامني. ومت اعتماد التعديالت على 

النظام الداخلي التي او�ست بها وزارة الداخلية. 

دورية خالل  اجتماعات   6 ال�سمري  ادارة  عقد جمل�ض 
ونفذ  املوؤ�س�سة  يف  العمل  �سري  خاللها  من  تابع  العام، 
تو�سيات الهيئة العامة، وقام بامل�ساهمة يف تو�سيع �سبكة 
عالقات ال�سمري من خالل م�ساركة بع�ض االع�ساء يف 
االقليمي  املحلي  ال�سعيد  على  واجتماعات   موؤمترات 

والدويل.

دورية  مراجعة  يتطلب  امل�ستمر  املوؤ�س�سة  تطور  ان 
ومتوا�سلة لالنظمة واالجراءات االدارية واملالية، وهذا 
ما يتم عمليا خالل العمل، وكافة التعديالت على مثل 
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هذه االجراءات تعتمد من اجلهة املخولة يف املوؤ�س�سة. وهناك التزام جيد من قبل طاقم العاملني بهذه االنظمة واالجراءات.

جتري عملية تقييم �سهرية يف كل برنامج ملدى تنفيذ اخلطة الت�سغيلية، وتكون هناك اجتماعات تقييمية دورية لبحث النتائج، وكما يف كل عام تقوم املوؤ�س�سة 
بتنفيذ تقييم ن�سف �سنوي �سامل يجري على ا�سا�سه تعديل اخلطط واملوازنات.يجري تقييم كامل لكافة املوظفني مع نهاية العام على ا�سا�سه يتم اعتماد 

الزيادات ال�سنوية للموظفني واملكافاآتت التحفيزية.

المعيقات والتدابير الواجب اتخاذها:
ادلة العمل اخلا�سة بكل برنامج كدليل الر�سد والتوثيق، دليل التدريب ودليل ال�سغط واملنا�سرة مل تنجز ب�سكلها النهائي خالل العام، وعليه يجب ا�ستكمال 

العمل عليها خالل العام القادم.

مل يتم اجناز نظام الدارة �سندوق التوفري للموظفني، ويجب ان يتم هذا خالل الفرتة القريبة القادمة.

المخرج الثاني: 
تطوير قدرات الكادر.

النتائج المباشرة:
1. ا�ستقطاب كادر مهني متخ�س�ض.

2. م�ساركة الكادر يف برامج وور�ض تدريب.

3. م�ستوى ر�سى الكادر الوظيفي.
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المتابعات واالنجازات:
خالل العام مت توظيف موظفتني يف برنامج ال�سغط واملنا�سرة الدولية، باحث قانوين وحمام ملتابعة االعتقال ال�سيا�سي لدى ال�سلطة الفل�سطينية.

وتنوعت  لل�سمري،  و�سركاء  اخرى  ان�سان  حقوق  موؤ�س�سات  مببادرة  نفذت  متخ�س�سة  عمل  وور�ض  تدريبية  دورات  يف  الطاقم  افراد  من  بع�ض  �سارك 
وجود  واثبات  اجلنائي  الت�سريح  حول  تدريبي  برنامج  يف  والدرا�سات  التوثيق  وحدة  طاقم  �سارك  اذا  واملنا�سرة.  وال�سغط  التوثيق  بني  املوا�سيع 
قبل من  نظمت  االوروبي  االحتاد  يف  واملنا�سرة  ال�سغط  حول  عمل  ور�سة  يف  واملنا�سرة  ال�سغط  طاقم  و�سارك  احلق،  موؤ�س�سة  نظمته  تعذيب 

قبل من  نظمت  املتحدة  الواليات  يف  واملنا�سرة  ال�سغط  بخ�سو�ض  وور�سة   ،Christian Aid، EMHRN and APRODEV  

.The Open Society 

من خالل االجتماعات التقييمية الدورية طرحت عدة موا�سيع حول قيا�ض االثر، ولكن مل تقم املوؤ�س�سة بتنفيذ تدريب حمدد للطاقم يف هذا اجلانب.

المعيقات والتدابير الواجب اتخاذها:
مل يتم خالل العام قيا�ض ر�سى املوظفني ملعرفة ما هي اخلطوات العملية غري التقليدية التي يجب على االدارة اتخاذها لتحفيز العاملني، ويجب تكري�ض 

اجلهد ال�ستكمال هذا العمل يف امل�ستقبل.

مل تنفذ املوؤ�س�سة اي تدريب داخلي حمدد، علما انه يف العام القادم �سنقوم بعملية تخطيط ا�سرتاتيجي جديدة ملدة 3 �سنوات، وعليه �ستربز حتما احتياجات 
جديدة مرتبطة باالهداف واالن�سطة التي �ست�سعها املوؤ�س�سة لذاتها، يجب الرتكيز خالل العام القادم على مو�سوع قيا�ض االثر واآليات جمع املعلومات حول 

موؤ�سرات القيا�ض يف منظومة الرقابة والتقييم ورفع قدرات الكادر يف هذا اجلانب.

الهدف المرحلي الثاني: خلق استدامة للمؤسسة.
نعتقد ان هذا الهدف اي�سا حتقق بقدر جيد، علما ان املوؤ�س�سة تتطور وتر�سخ عملها يف جمال حقوق االن�سان، وتت�سع عالقاتها وثقة اجلمهور املحلي والدويل 

باأدائها، فهي تعترب من اهم امل�سادر املوثوقة لتوفري احلماية لق�سايا املعتقلني ال�سيا�سيني وتزويد املعلومات حول ق�ساياهم.

العامة  الهيئة  العام. وطبعا مل يغب عن ذهن  املوؤ�س�سة بتطوير عالقات متويلية جديدة خالل  وهذا هو احلال اي�سا على �سعيد اال�ستمرارية، اذ جنحت 
وجمل�ض االدارة الو�سع االقت�سادي الدويل املتدهور والتهديدات الناجتة عنه، وعليه جاءت احدى اهم تو�سيات الهيئة العامة ملجل�ض االدارة بالتفكري ببدائل 

وا�سرتاتيجيات جديدة.
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المخرج االول: 
تطوير شبكة عالقات المؤسسة محليا واقليميا ودوليا.

النتائج المباشرة:
1. ارتفاع يف طلب معلومات حول املوؤ�س�سة.

2. ارتفاع يف دعوة املوؤ�س�سة للم�ساركة يف الفعاليات املحلية والدولية.

3. ازدياد يف عالقات املوؤ�س�سة مع جهات مانحة.

4. ازدياد يف التمويل الفردي واملجتمعي.

المتابعات واالنجازات:
مراجعة ان�سطة املوؤ�س�سة وم�ساركاتها خالل العام يف املوؤمترات والندوات واالن�سطة املتعلقة بحقوق االن�سان حمليا ودوليا تدلل على ازدياد ثقة اجلمهور بها، 
وا�ستقبال الوفود الدولية يف املوؤ�س�سة كذلك يعك�ض �سمعة املوؤ�س�سة وم�سداقيتها، خا�سة ان بع�ض هذه الوفود زارت املوؤ�س�سة بناء على تو�سية من ا�سدقاء 

وممولني لل�سمري.

اجلوالت التي قامت بها ال�سمري خالل العام �سمن حملة االعتقال االداري على الرغم من كونها غري خم�س�سة لتجنيد االموال، اال انها طورت عالقات 
جديدة للموؤ�س�سة ميكن ا�ستثمارها م�ستقبال خا�سة على م�ستوى جمتمعي جماهريي ولي�ض م�ستوى ر�سمي. 
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المخرج الثاني:
 حمالت تجنيد اموال محليا اقليميا ودوليا.

النتائج المباشرة:
 1. ارتفاع يف عدد املوؤ�س�سات واالفراد واملجموعات املانحة لل�سمري.

2. ر�سى املمولني واجلمهور عن اداء ال�سمري.

المتابعات واالنجازات:
مل تقم ال�سمري بتنفيذ جوالت جتنيد اموال متخ�س�سة خالل العام، ولكن هذا مل مينع من تطوير عالقات متويلية جديدة مع موؤ�س�سات جديدة خالل العام، 

وتلقي دعم من افراد زاروا املوؤ�س�سة او �سمعوا عن عملها وعربوا عن رغبتهم بدعم ر�سالتنا.

قدرة املوؤ�س�سة على اال�ستمرار والتطور يف ال�سنوات االخرية تعك�ض جناحا معينا يف هذا اجلانب ور�سًى من قبل املوؤ�س�سات ال�سريكة الرئي�سية، وهذا ما دفع 
املوؤ�س�سة اي�سا لتطوير م�ساريع جديدة.

ناق�ض اع�ساء الهيئة العامة وجمل�ض االدارة �سبل تطوير افاق متويل جديدة على �سوء الواقع االقت�سادي الدويل املتدهور، واتفقوا على �سرورة و�سع خطة 
تف�سيلية ملتابعة هذا االمر.

خماطر الو�سع االقت�سادي الدويل واثرها على املوؤ�س�سات كان حمط نقا�ض بني اع�ساء املجل�ض الفل�سطيني ملوؤ�س�سات حقوق االن�سان خالل العام، ومت االتفاق 
على درا�سة هذا املو�سوع ب�سكل معمق وا�ستخال�ض النتائج و�سرورة التفكري ب�سورة جماعية ملواجهة الو�سع.
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المعيقات والتدابير الواجب اتخاذها:
على الرغم من اال�ستقرار الذي �سعرت به املوؤ�س�سة يف العام املن�سرم، وتطوير عالقاتها على �سعيد التمويل، يبقى التهديد قائما ب�سبب الو�سع االقت�سادي 
الدويل، وهذا التهديد تواجهه العديد من املوؤ�س�سات املانحة لل�سمري اي�سا، ومن هنا جاء تفكري الهيئة العامة وجمل�ض االدارة ب�سرورة و�سع ا�سرتاتيجية 

جديدة، وعليه يجب ان تتخذ اخلطوات العملية بهذا االجتاه يف القريب العاجل.

ان الو�سع االقت�سادي املتدهور يف االرا�سي الفل�سطينية املحتلة منذ بداية االنتفا�سة الثانية اثر على عالقة ال�سمري مع املجتمع املحلي من ناحية الدعم 
والتمويل، وقامت املوؤ�س�سة بتعديل ا�سرتاتيجياتها من االعتماد على التمويل اجلماهريي لالعتماد على التمويل املوؤ�س�ساتي الدويل، وعليه يجب اعادة التفكري 

يف هذه اال�سرتاتيجية كذلك، وتطويرها باجتاه العامل العربي اي�سا.
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16   1 1                 1                     1 1       ني�سان 
14    1 1       1 1 1       1 1   1 1             1 1 1 2 اأيار 

11  1 1   1   1 1 1     1                 1       2     1 حزيران 
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14    2 1       2 1     1 1 1               1     2   1 1 اأب 
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جدول رقم) 1( : زيارات السجون والمعتقالت اإلسرائيلية حسب مراكز االعتقال
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16   1 1                 1                     1 1       ني�سان 
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1 4 12 19 3   4 11 9 3 3 5 5 6 4   2 4 2 3 2 5   1 22 6 2 8 املجموع 
736146                                                                                             36   103 جمموع 
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جدول رقم ) 2( : عدد اللذين تمت زيارتهم نسبة للذين طلبوا للزيارة



   71 ـــــــــــالــضــمــيــر        التقرير السنوي  2009

مراكز توقيف اأخرى مراكز التحقيقمراكز التوقيف الع�سكرية                                                                               ال�سجون املدنية )املركزية( ال�سهر
)حمطات �سرطة، 

مع�سكرات، �سجون، 
مراكز حتقيق، ... 

الخ(

املجموع

47
4 :

ارة
لزي

وا ل
طلب

  

فر 
عو

طة 
�س

وع 
جلب

دو 
جم

ون 
دام

ال

ار 
)كف

ت 
وري

�سم
اأ

ا( 
يون

يم 
مون

رو

ند 
لمو

 )ت
ون

سار
ه�

ل( 
سبا

اأ�

ء( 
�سا

د ن
مون

)تل
ون 

سار
ه�

ل( 
جا

)ر
ون 

سار
ه�

مي 
دار

ه

ملة
الر

ان 
ت�س

ني

ملة 
الر

ون 
اأيل

�سا 
ريت

ه ت
يفي

ن
ء( 

�سا
ة ن

رمل
)ال

ملة 
الر

فى 
ت�س

م�س
ض( 

را�
)ما

الن 
�سق

)ع
ما 

سيك
�

ل( 
جد

امل

بع 
ل�س

ئر ا
ر ب

يدا
يل ك

وها
اأ

بع 
ل�س

ر ا
ل بئ

ي�س
اإ

ون 
ن�س

ى بل
�سف

�ست
م

حة 
نف

ون 
رمي

ت( 
يعو

ت�س
)ك

ب 
لنق

ا

مل 
�سا

يم 
دوم

ق

رة 
حوا

فر 
عو

ني 
يام

بن

ون
�سي

ع

؟؟؟
رز 

اإي

ون 
ي�س

ة ك
جللم

ا

فا 
 تك

يتح
ض ب

لب�
امل

ية 
كوب

مل�س
ا

الن
�سق

ع

كانون ثاين   
     5 3         5               4         4                 3    24
    43          4              2         4                 3  20

�شباط   
       8       1 2 1         4 6       2 3     3         3        33
     3      1 2  1       34        2   2   2        1      22

اآذار 
 4   5 5         1  3          1   3             5     4 5     36
3   52         1    3         1  3            4      45    31

ني�شان   
       6 2                       1                      2  2  2 15
     5  2                       1                     2 2  214

36
3 :

هم
ارت

 زي
متت

اأيار 
 8 4 7 6             4   1   1 5        3 24             1  2    58
64  66             3    1  1  4       2 2 1            1  2  39

حزيران 
 6     10       4                   3  364   7       1  2  46
6    5     4                2  36 1    1      12  3131

متوز 
   5 11     3       3       6 6 3     3                    4  4  48
   311  3       2        2 3  1   2                    4 4  34

اآب  
 3 4   3                      5 2 3  2  8            4  37
 3  4   3                     3 22    2  5             4    31

اأيلول 
       15                           2  28   22           4      33
    13                         2  2 6  2         4      29

ت�شرين اأول  
9   6 14     4                   4 4     410             5      60

  8 5 9      3                  23      38             5    46

ت�شرين ثاين 
       4     10       5   3   5        7114           32      49
    4       7      3  3    3        694         3 22    44

كانون اأول  
 4     11           5           5           4    4   2       35
  2   8            2            1             2  4  2    21



الــضــمــيــر        التقرير السنوي  2009 ـــــــــــ  72
  

يق 
حتق

عة 
تاب

م

جن 
 �ش

وف
ظر

ف 
وقي

ف ت
ظرو

اء 
ن�ش

ال 
طف

اأ

ري 
اإدا

ية 
ر�ش

ت م
حاال

ب/
�شر

ء/
تدا

اع
ب 

عذي
ت

ية 
نون

 قا
بعة

متا

وى 
�شك

ت 
اءا

جر
اإ

ال 
عتق

ف اإ
ظرو

عي 
�شر

ري 
ل غ

قات
م

زل 
ع

موع
ملج

ا

كانون 
414     1 1   2     1   4 1 ثاين 

217       1   2   1 1 1 6 3 �شباط 
218       1   2 1   1 1 3 7 اآذار 

19   2           1     1 4 ني�شان 

223       3   4 1       9 4 اأيار 

120     2 1   2 1 2   2 6 3 حزيران 

22    1 1 1   5   2     6 6 متوز 

117           3 4 2     5 2 اآب 

117       1   2 2 2   1 5 3 اأيلول 
ت�شرين 

224         1 5 2 5     4 5 اأول 

ت�شرين 
316 1         1 2 3   1 1 3 ثاين 

كانون 
112     2 2 1 2       1 2 1 اأول 

20209 1 3 6 11 2 30 13 18 3 7 52 42 املجموع 

جدول رقم )3( : زيارات السجون والمعتقالت اإلسرائيلية حسب هدف الزيارة
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Addameer Prisoner Support and Human Rights Association

Addameer is a Palestinian non-governmental, civil, human rights organization.  Established in 1992 by a group of activists interested in human rights, the 
center’s activities focus on offering support for Palestinian prisoners, advocating the rights of political prisoners and their families. Addameer works to end 
torture, oppose arbitrary detention and guarantee fair trials, through monitoring, free legal aid, and advocacy campaigns.

Addameer is surrounded by a group of grassroots supporters and volunteers, Addama’er, who share with Addameer believes and goals, and actively 
participate in its activities and endeavor to support Addameer both financially and morally.

Addameer is a member of the Palestinian NGO Network, the Palestinian Coalition for the Defense of Civil Rights and Liberties, and the regional and 
International Coalition to Abolish Death Penalty.  Addameer is also a member of the International Network Against Troture.

Addameer believes in the internationality of human rights based on the respect of human dignity as a priority, the totality of which is constructed upon 
international laws and conviction. 

Addameer also believes in the importance of building a free and democratic Palestinian society based on justice, equality, rule of law and respect for 
human rights within the larger framework of the right to self-determination

Addameer strives to:  
End torture and other forms of cruel, inhumane, or degrading treatment and punishment.
Abolish death penalty.
End arbitrary detention and arrest.
Guarantee fair, impartial, public, and just trials.
Support and endorse prisoners of conscience and all political prisoners by providing them with social and moral care, legal aid, and maximum media 
exposure of their plight.
Contribute to pushing for legislating laws that guarantee human rights principles and basic freedoms, as well as ensuring their implementation on the 
ground.
Contribute to raising community awareness of human rights issues, democracy, and the rule of law.
Ensure the respect of democratic values in Palestinian community, based on political diversity and freedom of opinion and expression.
Participate in lobbying for International support and solidarity around Palestinian legitimate rights.

Addameer Programs:

 Legal Aid Program: to provide free legal services to prisoners and their families, including legal follow up on cases of torture, legal representation at 
tribunal and trials, working on cases of precedent in the issue of torture and fair trials, legal and rights counseling, and regular visitation by lawyers.
Documentation and Research Program: to collect and collate all information and statistics on conditions of detention and violations against prisoners and 
their families, and to prepare and publish reports and studies on these violations by conducting regular visits to prisons and through field work to families, 
x-detainees, and other institutions.
Lobbying and Solidarity Program: to disseminate information, reports, and studies and to build local, Arab and international solidarity campaigns to end 
torture, arbitrary detention, or other violations of prisoners rights; and to lobby on their behalf using international human rights protection mechanisms or 
by lobbying various policy makers.
Awareness and Training Program: this program is three-fold; awareness raising of Palestinian local public on their rights and the rights of prisoners and 
their families, training of lawyers working on the issue of Palestinian prisoners to be better equipped and to integrate international law in their work, 
and through Addama’er program to train and build capacity of local grassroots activists, especially youth, in addressing and human rights issues and to 
mobilize the community to defend their rights.

Contact:
Addameer Prisoner Support and Human Rights Association.

 Ramallah, Rafidein Sq., Sebat Bldg., 1st Floor, Suite 2 
Tel: +972(0)22960446/+972(0)22970136. Fax: +972(0)2960447 .

 Postal Address:P.O.Box 17338 Jerusalem
Email: info@addameer.ps

Website: www.addameer.info
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مؤسسة الضمير لرعاية األسير وحقوق االنسان 

تعريف: 
ال�ضمري موؤ�ض�ضة اأهلية فل�ضطينية تعنى بحقوق الن�ضان، اأ�ض�ضها يف القد�س عام 1992 جمموعة من ن�ضطاء ومهتمني بحقوق الن�ضان لدعم ون�ضرة الأ�ضرى، ومناه�ضة التعذيب عن 

طريق املراقبة واملتابعة القانونية واحلمالت الت�ضامنية .
ويحيط بال�ضمري عدد من الن�ضار واملتطوعني الذين يطلق عليهم ) ال�ضمائر(، وهم ال�ضخا�س الذين يوؤمنون باأهدافها وي�ضاركون باأن�ضطتها، ويعملون على دعمها ماديًا ومعنويًا .

وال�ضمري ع�ضو يف �ضبكة املنظمات الهلية الفل�ضطينية، ويف الإئتالف من اجل الدفاع عن احلقوق واحلريات، والئتالف القليمي واملحلي لإلغاء عقوبة العدام، وكذلك ع�ضو يف 
ال�ضبكة العاملية ملناه�ضة التعذيب .

توؤمن ال�ضمري بعاملية حقوق الن�ضان والتي ت�ضتند اىل اأولوية اإحرتام الكرامة الن�ضانية، وعدم جتزئتها اإ�ضتنادًا اىل الأعراف واملواثيق املقرة دوليًا.
كما وتوؤمن ال�ضمري باأهمية بناء جمتمع فل�ضطيني دميقراطي حر ي�ضوده العدل وامل�ضاواة و�ضيادة القانون واحرتام حقوق الن�ضان يف اإطار حقه يف تقرير م�ضريه .

االهداف :
:    مناه�ضة التعذيب وغريه من �ضروب  املعاملة القا�ضية، اأو الالاإن�ضانية  اأو املهينة والعمل على اإلغاء عقوبة العدام . اًل و أ

ثانـــيــًا: مناه�ضة األإعتقال التع�ضفي و�ضمان املحاكمة العادلة والنزيهة .
ثالـــثــًا: دعم واإ�ضناد �ضجناء الراأي والهتمام بال�ضجناء ال�ضيا�ضيني ون�ضرتهم معنويًا وقانونيًا واإعالميًا .

رابـــعــًا: امل�ضاهمة يف ال�ضغط ل�ضن قوانني ت�ضمن مبادئ حقوق الن�ضان واحلريات ال�ضا�ضية  و�ضمان تنفيذها .
خامسـًا: امل�ضاهمة يف الرتقاء بالوعي املجتمعي جتاه ق�ضايا حقوق الن�ضان والدميقراطية و�ضيادة القانون .

سادسًا: تكري�س احلياة الدميقراطية يف املجتمع الفل�ضطيني القائمة على التعددية ال�ضيا�ضية وحرية الراأي والتعبري .
سابعــًا: ح�ضد وتكري�س التاأييد والدعم الدويل حلقوق ال�ضعب الفل�ضطيني امل�ضروعة .

برامج ال�ضمري : 
:    الربنامج القانوين :- توفري اخلدمة القانونية املجانية لال�ضرى واملعتقلني وعائالتهم من خالل متابعة ق�ضايا التعذيب واملحاكمات والزيارات الدورية والر�ضاد احلقوقي  اًل و أ

والقانوين .
ثانـــيــًا: برنامج الدرا�ضات والتوثيق :- توثيق كافة الح�ضائيات وظروف العتقال والنتهاكات التي يتعر�س لها ال�ضرى واملعتقلني وا�ضرهم ب�ضورة علمية واإ�ضدار التقارير 

والدرا�ضات حول التعذيب وانتهاكات حقوق الن�ضان التي يتعر�س لها ال�ضرى .
ثالـــثــًا: برنامج ال�ضغط واملنا�ضرة :- يف اإطار هذا الربنامج تقوم ال�ضمري بان�ضطة وحمالت حملية واإقليمية ودولية ت�ضامنية و�ضاغطة ملناه�ضة التعذيب والعتقال التع�ضفي 

وم�ضاندة ال�ضرى ون�ضرتهم .
رابـــعــًا: برنامج التوعية والتدريب :- تقوم ال�ضمري بعقد لقاءات جماهريية ون�ضاطات توعوية حول حقوق ال�ضرى وعائالتهم . ومن خالل برنامج ال�ضمائر نقوم بتدريب وتفعيل    

دور الن�ضطاء ال�ضباب يف تعزيز وحماية حقوق الن�ضان .
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