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أعضاء الجمعية العمومية و مجلس إدارة الضمير لرعاية األسير و حقوق اإلنسان

�1 .1إ�صرار هيالنة.

1414عطا اخلطيب.

2 .2ب�شري اخلريي.

1515عالء جرادات.

3 .3جورج �أبو الزلف.

1616فاطمة دعنا.

4 .4جويل �سمارة.

1717ملياء �شاللدة.

5 .5خالدة جرار.

1818حممود ال�صفدي.

6 .6داوود درعاوي.

1919حممود جدة.

7 .7رناد زعرب.

2020نا�صر �أبو خ�ضري.

�8 .8سهى قطام�ش.

2121نا�صر الري�س.

�9 .9سهام ر�شيد.

2222نبيل عبد اهلل.

�1010سماح دروي�ش.

2323نهى الراعي.

�1111صالح حنني.

2424نورا امل�سلماين.

1212عبد اللطيف غيث.

2525يعقوب عودة.

1313عبد جمال.

2626يو�سف حب�ش.
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أعضاء الجمعية العامة:

أعضاء الجمعية العامة:
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أعضاء مجلس اإلدارة
أعضاء مجلس اإلدارة:
1 .1عبد اللطيف غيث (رئي�س جمل�س 
الإدارة).
2 .2خالدة جرار (نائب الرئي�س).
�3 .3سهى  قطام�ش(�أمني ال�صندوق).
4 .4عالء جرادات (�أمني ال�سر).
�5 .5سهام ر�شيد  (ع�ضو).
6 .6حممود ال�صفدي (ع�ضو).
7 .7نا�صر الري�س (ع�ضو).
8 .8يعقوب عودة (ع�ضو).
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9 .9يو�سف حب�ش (ع�ضو).
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طاقم العاملين
طاقم العاملين
�سحر فرن�سي�س (مديرة)
الوحدة القانونية:
1 .1حممود ح�سان (مدير الوحدة القانونية).
2 .2مازن �أبو عون (حمامي).
3 .3خالد الأعرج (حمامي).
�4 .4أن�س الربغوثي (حمامي).
5 .5عنان عودة (حمامي).
6 .6حممد رمزي(حمامي).
7 .7فرا�س �صباح (حمامي).
�8 .8سامر �سمعان (حمامي).
9 .9عوده زبيدات (حمامية متدربة).
�1010صمود �سعدات (م�ساعدة قانونية).

وحدة ال�ضغط واملنا�صرة:
1 .1كليا ثاون (من�سقة الوحدة).
�2 .2شهد باكري (مرتجمة).
3 .3جما هوليدي (م�س�ؤولة ال�ضغط
واملنا�صرة الدولية).
�4 .4شريف حج علي (من�سق الإعالم
املحلي).
الوحدة الإدارية واملالية:
1 .1زياد �سحويل (من�سق الوحدة).
2 .2نداء عالونة (م�ساعدة �إدارية).
وحدة التوعية والتدريب:
1 .1عزام �صر�صور (من�سق الوحدة).
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.1
.2
.3
.4

وحدة الدرا�سات والتوثيق:
1احرتام غزاونة(من�سقة الوحدة).
2مهند العزة (باحث ميداين).
3مراد جاد اهلل (باحث قانوين).
�4أمين نا�صر (باحث).

طاقم العاملين
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
يتزامن  �صدور التقرير  ال�سنوي  جلمعية  ال�ضمري  لعام   2011مع ذكرى  مرور  ع�شرون  عام ًا  على
بداية  ت�أ�سي�سها  اواخر عام  1991وهي منا�سبة  ملراجعة  م�سرية  وتطور امل�ؤ�س�سة  والتي بد�أت  يف حينه  
مبيزانية  حوايل  500دينار �أردين وغرفة  �صغرية  يف مقر مبدينة القد�س  مع م�ؤ�س�سة  �أخرى �إ�ضافة  
�إىل موظف واحد.
النظر  اىل واقع ال�ضمري  اليوم  مبا متلكه من �إمكانيات وم�ستوى خدمات  وجتربة  نامية و�أ�صيلة،
ي�ستدعي االعتزاز  والتقدير ،االعتزاز بالتاريخ املتطور وال�صاعد الذي كر�س وجود  م�ؤ�س�سة  �شفافة  
وذات م�صداقية ،والتقدير  لكل  اجلهود  والأفعال  الذي بذلت  من كل  الأطراف ،عاملني ،متطوعني  ،
�أ�صدقاء ،داعمني ،هم  جميع ًا  مبثابة  �ضمائر  حية ،عملوا  بتظافر  وتكامل  راكم  عرب طيلة ال�سنوات  
املا�ضية  و�صو ًال  لهذا  امل�ستوى  احلايل  من الأداء والإمكانيات وحجم ونوع  اخلدمات  للأ�سرى  وبالتايل  
للمجتمع  املحلي .
بالعودة �إىل هذا التقرير وب�إيجاز نرى انه ي�شري �إىل املحددات التالية:
•تقدم  ن�سبي  يف م�ستوى  االجنازات ،مبعنى  �أن الر�سم البياين للم�ؤ�س�سة  مل يرتاجع  و�إمنا  ا�ستمر  يف ت�صاعد  الن�سبي  املقبول.

• التقرير يعك�س �أداء امل�ؤ�س�سة  الذي ا�ستجاب  للتطورات  واملتغريات  التي حدثت  خالل العام ،باعتبار �أن احلياة  يف حالة حراك  دائم  
وي�صبح  املطلوب يف الزمن  القادم  �أن ال نكتفي  باال�ستجابة  للمتغريات  و�إمنا  بر�صد  امل�ستقبل  وا�ستنباط ما ميكن  �أن  يدهمنا من
�أحداث  جديدة.
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•جاءت  النتائج  يف تطبيق املخططات  ايجابية  وم�ستوى  جيد  من حيث  االلتزام  بهذه املخططات  وعملية  املراجعة لها.
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تواتر وان�سجام  العالقات  الداخلية  بني مكونات العمل  املختلفة  مبعنى اال�ستقرار الداخلي بني مكونات العمل املختلفة� ،أعطى فر�صة  �أف�ضل  
لتنفيذ املهمات  املطلوبة  و�إ�صدار  التقرير بهذا امل�ستوى من الإنتاج.
 �أية تق�صريات  �أو �شوائب  هنا  �أو هناك  يف هذه املهمة  �أو تلك  مل تكن  نتيجة لق�صور يف �أداء امل�ؤ�س�سة ككيان واحد  ،و�إمنا ق�صورات  فردية
نابعة من �ضغط العمل يتم متابعتها مبا�شرة على  قاعدة امل�سائلة والتوجيهات  والقواعد  الناظمة للعمل ،او ب�سبب عوامل خارجية �أقوى من
�إرادة امل�ؤ�س�سة.
وبهذه املنا�سبة  �أي�ضا ن�ؤكد على �سيا�سات ال�ضمري ب�أن  احلقيقة مهما كانت ،و�أن  العدل يف كل �شيء ،و�أن  احلقوق  الإن�سانية ،و�أن  الواجبات
امللقاه على عاتقها  هي ال�شعارات  التي على ال�ضمري �أن تتم�سك بها وتعمل من خاللها  و�أن  تبني عامليها ومتطوعيها على �أ�سا�سها ،لأن
ال�ضمري  م�ؤ�س�سة  تعمل  يف بيئة  حتت  االحتالل ،احتالل  �شعب  ل�شعب �أخر ،احتالل  ينفي وجود  ال�شعب املحتل  وبالتايل  ينفي  وجود حقوق  
�سيا�سية  و�إن�سانية  ،الأمر  الذي يدفع  قوة  االحتالل  ملمار�سة  كل هذه  االنتهاكات  اخلطرية  حلقوق الإن�سان  يف فل�سطني.
و�أخريا  با�سم  جمل�س  الإدارة   �أتقدم  من العاملني  بالتقدير واالحرتام  ومن املتطوعني  والأن�صار  بالتحية  والإكبار  ومن الداعمني  بال�شكر  
والعرفان  ،لهم  ولكل من  دعم  و�أعطى  مل�سرية  و�أهداف  امل�ؤ�س�سة  و�أمتنى  و�آمل   �أن تو�سع  امل�ؤ�س�سة  دائرة خدماتها وفعلها و�إمكانياتها،
و�أن تعمل  على تنمية  عالقتها  خدمة لأهدافها ،وان  ي�ستمر الدعم  والإ�سناد  للم�ؤ�س�سة  ولق�ضية الأ�سرى  وحقوق  الإن�سان الفل�سطيني.
رئي�س جمل�س الإدارة
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عبد اللطيف غيث

14

رؤية الضمير:
يعي�ش املواطن الفل�سطيني يف دولة م�ستقلة ذات �سيادة حتكمها �أنظمة وقوانني
حترتم حقوق الإن�سان وال حتط من كرامته وحريته ،ويدعم فيها الأفراد واملجموعات
وامل�ؤ�س�سات الأهلية والأحزاب ال�سيا�سية واحلكومة �سيادة القانون دون متييز ديني،
جن�سي ،جغرايف �أو عرقي.

رسالة الضمير:
نعمل من �أجل �ضمان حقوق الأ�سرى واملعتقلني وال�سجناء الفل�سطينيني ،والفئات
والأفراد املنتهكة حقوقهم املدنية وال�سيا�سية .وذلك باال�ستناد اىل القانون الدويل
حلقوق الإن�سان ،والقانون الدويل الإن�ساين ،النابع من �إمياننا بعاملية حقوق الإن�سان

األهداف اإلستراتيجية للضمير:
�1 .1إنهاء االنتهاكات اال�سرائيلية يف التعامل مع املعتقلني واال�سرى وعائالتهم �أثناء
االعتقال �أو الأ�سر.

3 .3جمتمع وم�ؤ�س�سات م�ساندة للحقوق املدنية وال�سيا�سية للفئات واالفراد املنتهكه
حقوقهم.
4 .4امل�ؤ�س�سة قادرة على حتقيق �أهدافها وا�ستمراريتها.
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2 .2الت�شريعات وال�سيا�سات وممار�سات ال�سلطة الفل�سطينية ملتزمة مبعايري وبنود
القانون الدويل حلقوق االن�سان فيما يخ�ص  االعتقال واالحتجاز وال�سجن
والعقوبات.
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تقديم
�شهد العام  2011ازدياد ًا ملحوظ ًا يف االنتهاكات التي يتعر�ض لها الفل�سطينيون يف الأر�ض الفل�سطينية املحتلة  ،خا�صة حمالت االعتقال
امل�ستمرة بحق الفل�سطينيني وما تت�ضمنه هذه احلمالت من تنكيل وتخريب للممتلكات وترويع لل�سكان كما حدث يف قرية عورتا ،حيث �شنت
قوات االحتالل الإ�سرائيلي حملة اعتقاالت ودهم وتفتي�ش للقرية على �إثر عملية م�ستوطنة �إيتمار املقامة على �أرا�ضي القرية ،دامت لأكرث
من �شهر ،وطالت حوايل � 8000شخ�ص من �سكان القرية من الرجال والن�ساء والأطفال وال�شيوخ ،مت التحقيق معهم وا�ستجوابهم و�إجراء
فحو�صات طبية كفح�ص الدم ،واجلينات الوراثية ،بع�ضها كان عنوة  .ورافق هذه العملية العديد من عمليات التنكيل والرتويع غري املربر
بحق املواطنني وتخريب متعمد ملمتلكاتهم �أثناء تفتي�ش البيوت.
ناهيك عن املمار�سات القمعية وا�ستخدام القوة غري املربر يف الت�صدي للمظاهرات ال�سلمية للفل�سطينيني يف منا�سبات عدة؛ مثل الت�صدي
لكل املظاهرات ال�سلمية �ضد جدار ال�ضم والف�صل العن�صري كما يف قرى النبي �صالح ،وبلعني ،واملع�صرة ،وغريها� ،أو الت�صدي بالقوة
للمظاهرات ال�سلمية يف ذكرى النكبة على احلدود مع �سوريا ،وعلى احلدود مع لبنان ،وعلى حدود قطاع غزة ،و�أي�ض ًا املظاهرات التي
�شهدتها معظم مدن ال�ضفة ،حيث بلغ عدد ال�شهداء � 15شهيد ًا واملئات من اجلرحى  ،وبلغ عدد ال�شهداء � 23شهيد ًا يف ذكرى النك�سة حيث
ا�ستخدم جي�ش االحتالل القوة املفرطة يف هاتني احلادثتني ،كما ي�شري تقريرا للأمم املتحدة �صدر م�ؤخر ًا� ،أن االحتالل قام با�ستخدام القوة
املفرطة يف الت�صدي ملثل هذه املظاهرات وخرق القرار .1701
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خالل هذه الفرتة �أي�ض ًا ،ت�صاعدت وترية العمل لدى حكومة االحتالل الإ�سرائيلي من �أجل التوغل يف تهويد مدينة القد�س بكل الأ�شكال،
وذلك من خالل م�صادرة املزيد من الأرا�ضي والبيوت ،والت�ضييق على املقد�سيني ،وحمالت االعتقال امل�ستمرة التي تطال يف معظمها
الأطفال دون �سن الثامنة ع�شرة.
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ويف تطور الفت خالل هذه الفرتة ،ازدادت الهجمة ال�شر�سة من قبل االحتالل الإ�سرائيلي على الأ�سرى واملعتقلني الفل�سطينيني ،حيث
كان الإعالم الإ�سرائيلي ر�أ�س احلربة يف هذه الهجمة ،من خالل تقارير و�أخبار م�ضللة عن واقع الأ�سرى واملعتقلني  .و�سيا�سي ًا يف الداخل
الإ�سرائيلي ،ت�صاعدت الدعوات من �أع�ضاء مت�شددين يف الكني�ست الإ�سرائيلي ل�سن قوانني عن�صرية ،الهدف منها زيادة الت�ضييق على
الأ�سرى الفل�سطينيني ،بحيث تتما�شى مثل هذه الدعوات مع �سيا�سة حكومة االحتالل الإ�سرائيلي  .ويف �سياق مت�صل ،تقوم م�صلحة ال�سجون
الإ�سرائيلية بتنفيذ مثل هذه ال�سيا�سات من خالل �سحب املزيد من الإجنازات من الأ�سرى ،وتطبيق �سيا�سات ا�ستفزازية جتاههم؛ مثل
زيادة التفتي�ش املتكرر للأق�سام ،ويف غالب الأحيان يكون خالل �ساعات بعد منت�صف الليل ،ناهيك عن التفتي�ش العاري امل�ستفز للكثري

من احلاالت ،وزيادة يف الغرامات على �أب�سط الأ�سباب ،وغالب ًا دون �سبب ،ولوحظت �أي�ض ًا خالل هذه الفرتة زيادة يف عدد الأ�سرى الذين
تعر�ضوا لعقوبة العزل.
هذه االنتهاكات حدت باملعتقلني �إىل خو�ض الإ�ضراب املفتوح عن الطعام يف ال�سابع والع�شرين من �أيلول  ،2011الذي ا�ستمر ملدة  17يوم ًا،
تخللتها انتهاكات �إ�ضافية فر�ضت على املعتقلني ب�صورة جماعية كالعزل ،واحلرمان من زيارات الأهل ،وفر�ض الغرامات املالية ،والتفتي�ش
القمعي  .وقد �أوقف املعتقلون �إ�ضرابهم نظر ًا للإعالن عن �إمتام �صفقة التبادل يف و�سط الإ�ضراب ،وكان الأ�سرى ي�أملون �أن ت�أتي ال�صفقة
بتغيريات جذرية على احلياة اليومية ،خا�صة �أن الكثري من املمار�سات القمعية مل�صلحة ال�سجون ارتبطت بق�ضية �أ�سر اجلندي جلعاد
�شاليط ،ولكن للأ�سف ،وحتى بعد تنفيذ املرحلة الثانية من ال�صفقة ،مل يتغري الواقع الأليم الذي يعاين منه الأ�سرى داخل �سجون االحتالل.
وعلى �صعيد االنتهاكات حلقوق الإن�سان يف الأر�ض الفل�سطينية نتيجة تعامل ال�سلطات الفل�سطينية يف كل من ال�ضفة وغزة� ،شهد الن�صف
الأول من هذا العام العديد من الأحداث؛ �أبرزها التغيريات ال�سيا�سية يف العامل العربي و�أثرها على الواقع الفل�سطيني ،حيث ر�ضخت القيادة
ال�سيا�سية لطريف االنق�سام يف ال�ضفة وغزة �أخري ًا ملطلب ال�شارع الفل�سطيني ب�إنهاء االنق�سام ،ومت توقيع اتفاق �أويل لإنهاء االنق�سام ال�سيا�سي
الفل�سطيني يف القاهرة بتاريخ � 4أيار.
خالل هذه الفرتة� ،شهدت الأر�ض الفل�سطينية العديد من االنتهاكات حلقوق الإن�سان من قبل الأجهزة الأمنية الفل�سطينية يف كل من ال�ضفة
وغزة� ،شملت ا�ستمرار االعتقال ال�سيا�سي ،وممار�سة التعذيب اجل�سدي والنف�سي بحق املعتقلني ،وا�ستمرار قمع احلريات العامة؛ مثل
احلق يف التجمع والتظاهر كما حدث يف كل من غزة ورام اهلل عندما انطلقت اجلماهري الفل�سطينية للتعبري عن رف�ضها حلالة االنق�سام،
كما �أ�صدرت املحاكم الفل�سطينية جمموعة من قرارات الإعدام ،علم ًا �أن ال�سلطة الفل�سطينية يف ال�ضفة قررت بداية هذا العام حتديد
اخت�صا�ص املحاكم الع�سكرية بالع�سكريني فقط ،وعدم عر�ض املدنيني على هذه املحاكم ،وحتويلهم للق�ضاء املدين.

وقد وا�صلت ال�ضمري عملها يف ظل هذه الظروف ،حيث ا�ستمر العمل على متابعة ق�ضايا االعتقال عند االحتالل الإ�سرائيلي ،وق�ضايا
االعتقال ال�سيا�سي عند ال�سلطة الفل�سطينية  .وي�ستعر�ض هذا التقرير عمل الربامج املختلفة خالل هذه الفرتة ارتباط ًا بخطة العمل
ال�سنوية ،والأهداف الإ�سرتاتيجية واملرحلية للم�ؤ�س�سة.
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واجهت ال�ضمري خالل العام ا�ستهداف ًا مبا�شر ًا من خالل منع رئي�س جمل�س �إدارتها من دخول ال�ضفة الغربية ملدة � 6شهور ،ابتدا ًء من ت�شرين
الأول ،ب�أمر من ال�سلطات الإ�سرائيلية ،ومت متديد فرتة الأمر ل�ستة �شهور �أخرى يف ني�سان   .2012كما مت منع املحامي عنان عودة من زيارات
ال�سجون ومراكز التوقيف خالل الإ�ضراب عن الطعام يف الفرتة ذاتها.
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 خا�صة يف مرحلة الإ�ضراب،تتقدم ال�ضمري بجزيل ال�شكر لطاقم العاملني على اجلهد املبذول والإجنازات التي حتققت خالل هذه الفرتة
 وال�شكر مو�صول طبع ًا لكافة، كما تتقدم بال�شكر لكل من تطوع و�ساهم يف هذا اجلهد من �أجل �أن حتقق ال�ضمري �أهدافها،عن الطعام
:امل�ؤ�س�سات واجلهات التي دعمت ر�سالة ال�ضمري و�أهدافها مادي ًا ومعنوي ًا
Christian Aid
Couite De S. Con Causa - Asturias
Interchurch Organization for Development Cooperation – ICCO
Irish Aid
NGO Development Centre -NDC
Paz Con Dignidad
Solidaridad Internacional- Rivas
Solidaridad Internacional- Vitoria
Spanish Agency for Development Cooperation- AECID
United Nation Development Program- UNDP

2011 التقــرير السنــــوي
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ملخص تنفيذي
اإلنجازات على صعيد االحتالل اإلسرائيلي:
ا�ستلمت م�ؤ�س�سة ال�ضمري خالل العام 616 ،حالة اعتقال جديدة ،حيث كانت غالبية هذه الق�ضايا من القد�س ،وتوزع العمل القانوين بني
متابعة ق�ضايا التوقيف ،والتحقيق ،و�إجراءات املحاكمة واالعتقال الإداري  .فقد تابع طاقم املحامني  1947جل�سة حمكمة ،وقدموا 102
ا�ستئناف ًا على خمتلف القرارات ،وجنحنا ب�إطالق �سراح  309معتقلني.
عقدت امل�ؤ�س�سة  11لقا ًء جماهرييا توعوي ًا ح�ضرها �أكرث من � 400شخ�ص ،تناولت �أهم احلقوق املتعلقة بق�ضايا االعتقال وما يتعر�ض له
املعتقلون من انتهاكات خالل عملية االعتقال واملحاكمة ،ومت توزيع دليل «اعرف حقوقك» خالل هذه اللقاءات  .و�شاركت امل�ؤ�س�سة يف العديد
من الربامج الإذاعية والتلفزيونية التي ت�ستهدف الأ�سرى ب�شكل دوري ،و�أنتجت حلقتني �إذاعيتني حول �سيا�سة العزل والإ�ضراب عن الطعام.

�أجرت امل�ؤ�س�سة  161زيارة دورية لل�سجون ومراكز التوقيف والتحقيق بهدف متابعة ظروف االعتقال ور�صد االنتهاكات التي يتعر�ض لها
الأ�سرى يف مراحل االحتجاز املختلفة  .ووثقت امل�ؤ�س�سة  71ت�صريح ًا م�شفوع ًا بالق�سم حول هذه االنتهاكات ،و�أنتجت العديد من الق�ص�ص 
الفردية ،وكانت هذه املعلومات الأ�سا�س لتفعيل احلمالت املختلفة التي تتابعها امل�ؤ�س�سة و�إنتاج التقارير والأوراق البحثية الأخرى.
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قامت ال�ضمري بتنفيذ لقاءات حقوقية لطالب كليات القانون يف ثالث جامعات فل�سطينية ،ت�ستهدف نظام املحاكم الع�سكرية الإ�سرائيلية،
و�إجراء زيارات ميدانية للمحكمة الع�سكرية  .كما نفذت امل�ؤ�س�سة دورتني تدريبيتني للمحامني العاملني مع ق�ضايا الأ�سرى ،تناولت الأوىل
الإجراءات الدولية التي توفر احلماية للأ�سرى واملعتقلني ،والثانية نظام املحاكم الع�سكرية والإجراءات اجلزائية املتبعة فيها.

19

خالل الإ�ضراب عن الطعام يف الربع الأخري من العام ،برز دور ال�ضمري كمرجع �أ�سا�سي للمعلومات يف ق�ضية الأ�سرى على امل�ستويني املحلي
والدويل ،حيث زودت امل�ؤ�س�سة ع�شرات امل�ؤ�س�سات وال�شبكات املحلية والدولية باملعلومات ،وكذلك وفرت املعلومات للقن�صليات وال�سفارات
ومكاتب الأمم املتحدة ،واالحتاد الأوروبي ،والع�شرات من و�سائل الإعالم املرئية وامل�سموعة واملكتوبة حملي ًا ودولي ًا  .وكانت ال�ضمري واحدة
من �أهم امل�ؤ�س�سات للتن�سيق ومتابعة �أخبار الإ�ضراب والفعاليات املرتبطة به.
قبلت ال�ضمري ع�ضو ًا يف ال�شبكة الدولية ملناه�ضة التعذيب ( ،)OMCTو�سوف ينظر يف طلب الع�ضوية املقدم للمجل�س االقت�صادي
واالجتماعي يف الأمم املتحدة خالل العام .2012
وا�صلت ال�ضمري جهدها �ضد �سيا�سة االعتقال الإداري وا�ستهداف املدافعني عن حقوق الإن�سان ،من خالل ن�شر املعلومات ،وبخا�صة الق�ص�ص 
الفردية ملن يتعر�ض لهذه ال�سيا�سات  .ود�أبت ال�ضمري لإي�صال هذه املعلومات للجهات املختلفة على ال�صعيد الدويل ذات القدرة على الت�أثري
يف �سيا�سات دولة االحتالل ،من خالل امل�شاركة يف العديد من امل�ؤمترات واللقاءات الدولية؛ كامل�شاركة يف الدورة ال�ساد�سة ع�شرة ملجل�س 
حقوق الإن�سان ،وامل�شاركة يف زيارة للربملان الأوروبي لتطوير �سبل ال�ضغط يف ق�ضية الأ�سرى.
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ت�ؤمن ال�ضمري �أن عملية التغيري لن حت�صل �إال �إذا جنحنا يف تغيري �سيا�سة �أ�صحاب القرار على امل�ستوى الدويل ،وبخا�صة الدول امل�ساندة
لإ�سرائيل ،وهذا التغيري لن يح�صل دون �ضغط من املجتمعات املحلية يف كل دولة ،ولهذا ت�سعى ال�ضمري �إىل ن�شر الوعي بني اجلماعات
الفاعلة املحلية من خالل اللقاءات ون�شر املعلومات ،وتفعيلها من خالل �أن�شطة عينية؛ كحملة الر�سائل للأ�سرى الأطفال والن�ساء ،و�أن�شطة
الت�ضامن مع ق�ضية الأ�سرى ،خا�صة يف وقت الإ�ضراب عن الطعام ،وربط ق�ضية الأ�سرى بق�ضية االحتالل عامة  .ويف هذا الإطار ،قامت
امل�ؤ�س�سة بجولتني دوليتني يف بريطانيا ،وا�ستقبلت  45وفد ًا دولي ًا من نا�شطني وحقوقيني من خمتلف دول العامل.
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قامت ال�ضمري بن�شر  4ن�شرات دورية خالل العام باللغتني العربية والإجنليزية ،تلخ�ص �أو�ضاع الأ�سرى ،وتربز �أهم الأحداث والأرقام فيما
يتعلق بجوانب ق�ضية املعتقلني كافة  .ون�شرت امل�ؤ�س�سة  38بيان ًا باللغة الإجنليزية ،و 33بالعربية و�شاركت جمل�س منظمات حقوق الإن�سان
الفل�سطينية يف  10بيانات تتعلق بق�ضايا املعتقلني وحقوق الإن�سان ب�شكل عام.

اإلنجازات على صعيد السلطة الفلسطينية:
�شهد الن�صف الأول من العام  2011تغيريات �سيا�سية جذرية على �صعيد العامل العربي ،فعك�ست ذاتها حتم ًا على الواقع الفل�سطيني ،وت�أثر
ال�شباب الفل�سطيني بحركات االحتجاج ال�شعبية التي اجتاحت الدول العربية ،وخرج �إىل ال�شارع مطالب ًا القيادات ال�سيا�سية ب�إنهاء االنق�سام
ال�سيا�سي ،وما رافقه من انتهاكات حلقوق الإن�سان الأ�سا�سية على مدار ال�سنوات الأربع املن�صرمة.
�شاركت ال�ضمري ،ومن خالل ع�ضويتها يف �شبكة املنظمات الأهلية الفل�سطينية ،وجمل�س منظمات حقوق الإن�سان الفل�سطينية ،وجمموعات
ال�ضمائر ،يف تنظيم ودعم هذه االحتجاجات ال�شعبية  .وقد واجهت ال�سلطة الفل�سطينية يف ال�ضفة الغربية وكذلك حكومة «حما�س» يف غزة
هذه االحتجاجات ب�أ�ساليب قمعية وح�شية �أحيان ًا  .ولكنها �أدت �إىل اجتماع طريف االنق�سام («فتح» و«حما�س») يف القاهرة ،والتو�صل �إىل
اتفاق مبدئي لإنهاء االنق�سام ،وعلى الرغم من �أنه مل يتم تنفيذ االتفاق ب�شكل كامل ،ف�إن بع�ض مظاهر االنق�سام واملمار�سات غري القانونية
التي رافقته ،باتت متار�س ب�شكل �أقل مما �سبق.
يذكر �أن ال�سلطة الفل�سطينية يف ال�ضفة الغربية قد �أعلنت منذ بداية العام عن وقف �سيا�سة االعتقال مبوجب الإجراءات الع�سكرية بحق
املدنيني ،وقد مت ر�صد بع�ض احلاالت الفردية خالل العام تعر�ضت لهذا النوع من االعتقال ،كما مت ر�صد بع�ض حاالت التعذيب على الرغم
من التعهد بوقف ممار�سة التعذيب ب�شكل نهائي .ولكن ،للأ�سف ،مل ينت ِه االعتقال ال�سيا�سي ب�شكل مطلق ،وا�ستمر اعتقال املدنيني على خلفية
انتماءاتهم ال�سيا�سية ،ولكن اتخذت بحقهم �إجراءات حماكمات مدنية مبوجب �أوامر رئا�سية كان هناك انتقادات جادة �ضدها يف ال�سابق.
تابعت ال�ضمري  40حالة اعتقال �سيا�سي خالل العام ،ووثقت  19ت�صريح ًا م�شفوع ًا بالق�سم حول تعذيب وانتهاكات �أخرى ،وقامت بـ  7زيارات
لل�سجون ومراكز التوقيف من �أ�صل  27طلب زيارة تقدمت بها.
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ا�ستهدفت ال�ضمري  25نا�شط ًا �شبابي ًا من مدن عدة يف �شمال ال�ضفة الغربية �ضمن برنامج ال�ضمائر  .وتلقت املجموعة � 94ساعة تدريبية يف
جماالت عدة؛ القانون الدويل الإن�ساين ،والقانون الدويل حلقوق الإن�سان ،وبناء حمالت ال�ضغط واملنا�صرة ،و�إدارة امل�شاريع ال�صغرية ...
وغريها .وقد بادر برنامج ال�ضمائر لعقد �أن�شطة دعم لق�ضية الأ�سرى يف يوم الأ�سري ،و�شارك يف �أن�شطة حملة �إنهاء االنق�سام التي �أطلقها
املجتمع املدين الفل�سطيني.
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الشؤون اإلدارية:
التزمت الهيئة العامة وجمل�س الإدارة مبتابعة عمل امل�ؤ�س�سة من خالل امل�شاركة يف االجتماع ال�سنوي واالجتماعات الدورية للمجل�س ،وقد
مت انت�ساب � 8أع�ضاء جدد للهيئة العامة ،وجرت انتخابات
ملجل�س �إدارة جديد ،و�شارك كل من الهيئة العامة واملجل�س 
يف نقا�شات مع ّمقة حول �سيا�سات التمويل ،خا�صة من
جانب م�ؤ�س�سات وهيئات الأمم املتحدة.
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وقامت الوحدة الإدارية واملالية مبتابعة �إدارة املوارد
الب�شرية بجوانبها كافة خالل العام ،ومتابعة الإجراءات
املالية للوحدات الأخرى كافة ،ومبا يتما�شى وخطة العمل
ال�سنوية .وكانت هناك عملية مراقبة وتقييم دورية من
خالل لقاءات وتقارير عمل �شهرية ،ت�ستند �إىل م�ؤ�شرات
القيا�س املحددة يف اخلطة ال�سنوية.
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وتابعت الوحدة م�شاركة البع�ض  من طاقم العاملني يف
دورات تدريبية وفرتها م�ؤ�س�سات �شريكة و�صديقة يف
جوانب خمتلفة ،منها ما ارتبط باجلوانب القانونية
واحلقوقية ،ومنها ما كان يف جماالت �إدارية.

م�ؤ�س�سة ال�ضمري لرعاية الأ�سري وحقوق الإن�سان

الباب األول

�إنهاء االنتهاكات الإ�سرائيلية يف التعامل مع املعتقلني والأ�سرى وعائالتهم
�أثناء االعتقال �أو الأ�سر
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الهدف العام األول:
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تراوح عدد املعتقلني الإجمايل خالل العام حوايل � 6000أ�سري �إىل �أن متت �صفقة التبادل ،حيث �أطلق �سراح � 1027أ�سري ًا ،ولكن جتدر
الإ�شارة �إىل �أنه طر�أ ارتفاع ملحوظ يف �أعداد املعتقلني خالل هذه الفرتة �أي�ض ًا ،حيث طالت حمالت االعتقال املئات من الفل�سطينيني،
وتركزت هذه احلمالت يف مدينة القد�س ،وا�ستهدفت الأطفال دون �سن الثامنة ع�شرة ب�شكل خا�ص ،حيث �أفرجت �سلطات االحتالل عن
معظم حاالت االعتقال بعد �أيام عدة من احتجازها ،ومل حت�سب هذه احلاالت يف معظمها من �أعداد الأ�سرى يف ال�سجون.
يعي�ش الأ�سرى واملعتقلون الفل�سطينيون ظروف ًا غاية يف ال�صعوبة بفعل املمار�سات املمنهجة واملنظمة �ضدهم من قبل �إدارة م�صلحة ال�سجون
الإ�سرائيلية ،حيث �شهدت هذه الفرتة ارتفاع ًا ملحوظ ًا يف االنتهاكات بحق الأ�سرى ،وذلك متا�شي ًا مع �سيا�سات حكومة االحتالل التي تهدف
�إىل الت�ضييق على الأ�سرى واملعتقلني بعد ف�شلها يف �إمتام �صفقة تبادل الأ�سرى مع املقاومة الفل�سطينية يف غزة التي احتجزت اجلندي جلعاد
�شاليط�  .إذ ر�صدت زيادة يف الإجراءات الهادفة للت�ضييق على الأ�سرى واملعتقلني ،ومتثلت هذه الإجراءات يف موا�صلة منع زيارات الأهل من
قطاع غزة ،واملئات من عائالت ال�ضفة مينعون لأ�سباب �أمنية ،وارتفاع يف �أعداد الأ�سرى املعزولني ،ومنع الأ�سرى من التعليم يف اجلامعات،
ومنعهم من تقدمي امتحان الثانوية العامة ،وزيادة حمالت التفتي�ش لغرف الأ�سرى و�أق�سامهم ،وخ�صو�صا يف �ساعات مت�أخرة من الليل،
واال�ستمرار يف �سيا�سة التفتي�ش العاري للأ�سرى وعائالتهم  ..وغريها من الإجراءات.
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ومع كل هذه ال�سيا�سات والإجراءات الهادفة للنيل من الأ�سرى وعائالتهم� ،سعت ال�ضمري ،بالتعاون مع باقي امل�ؤ�س�سات الفل�سطينية العاملة
يف جمال متابعة ملف الأ�سرى واملعتقلني يف �سجون االحتالل الإ�سرائيلي ،جاهدة ،خالل هذه الفرتة� ،إىل الت�صدي لهذه االنتهاكات عرب
جمموعة من الأن�شطة والفعاليات� ،شملت امل�شاركة يف عدة م�ؤمترات ولقاءات دولية وحملية ،منها امل�شاركة يف امل�ؤمتر الدويل الذي عقدته يف
في ّنا اللجنة اخلا�صة املعنية بحقوق ال�شعب الفل�سطيني غري القابلة للت�صرف ،وتقدمي مداخلة يف اللقاء الذي عقد يف الربملان الأوروبي حول
ق�ضية الأ�سرى ،ومقابلة الوفد اخلا�ص من الربملان الذي زار الأر�ض املحتلة ملتابعة ملف الأ�سرى ،وامل�شاركة يف اجتماع جمل�س حقوق الإن�سان
يف جنيف يف دورته الـ  ،16وطرح ق�ضية الأ�سريات الفل�سطينيات يف ور�شة عمل عقدت يف يوم املر�أة العاملي على هام�ش اجتماع املجل�س،
ومقابلة ع�شرات الوفود الر�سمية وال�شعبية وتزويدها باملعلومات الالزمة حول ق�ضية الأ�سرى.
جتدر الإ�شارة �إىل �أنه نتيجة جلهد امل�ؤ�س�سات احلقوقية املعنية بق�ضية الأ�سرى ،وال�ضغط الدويل ،قام القائد الع�سكري للأر�ض املحتلة
بتعديل الأمر الع�سكري الذي يعرف �سن الطفل الفل�سطيني ،و�صدر يف �أيلول  2011الأمر الع�سكري اجلديد الذي يعرف الطفل الفل�سطيني
مبن مل يبلغ الثامنة ع�شرة من عمره  1.وهذا التعديل ،بالطبع ،لن ي�شكل احلماية املن�شودة للأطفال الفل�سطينيني الذين يتعر�ضون لتجربة
االعتقال ،فال يزال الق�ضاء الع�سكري يفتقر لأ�س�س العدالة اجلنائية ،خا�صة يف جمال ق�ضاء الأحداث.
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 .1الأمر الع�سكري رقم  « 1676االمر ب�ش�أن تعليمات الأمن» (تعديل رقم  )10يهودا وال�سامرة � -27.9.2011إذ يعدل املادة  136من الأمر الع�سكري  1650للعام  2009الذي ع ّرف الطفل
مبن مل يبلغ ال�ساد�سة ع�شرة.

لعبت ال�ضمري دور ًا بارز ًا ومميز ًا خالل الإ�ضراب عن الطعام الذي بد�أ يف ال�سابع والع�شرين من �أيلول ،من ناحية توفري الزيارات للأ�سرى
امل�ضربني ،وتوثيق ما تعر�ض  له الأ�سرى من انتهاكات خالل الإ�ضراب ،وف�ضح هذه املمار�سات ،ون�شر املعلومات حول ق�ضية الأ�سرى
والإ�ضراب ،ومتابعة قانونية لبع�ض الق�ضايا كنقل الأ�سرى امل�ضربني لتلقي العالج يف امل�شفى  ...وغريها  .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن امل�ؤ�س�سة
واجهت �أي�ض ًا بع�ض الت�ضييقات املبا�شرة على عملها؛ مثل �إعاقة زيارات املحامني ،ويف بع�ض احلاالت منع املحامي ب�شكل كامل من القيام
بالزيارات ،الأمر الذي ا�ضطر امل�ؤ�س�سة للبحث عن حمامني متطوعني ،وعن حمامني م�ؤقتني ،للقيام بالزيارات.

الهدف المرحلي األول:
احلد من العقوبات و التعذيب و املعاملة احلاطة بالكرامة للأ�سرى و املعتقلني و �أ�سرهم.
ّ
احلاطة بالكرامة للأ�سرى وعائالتهم ،من خالل جمموعة من الأن�شطة؛
تقوم ال�ضمري بالعمل على احلد من العقوبات والتعذيب واملعاملة
�أبرزها تقدمي خدمات التمثيل القانوين للأ�سرى وعائالتهم �أمام املحاكم الإ�سرائيلية ،من خالل طاقم من املحامني العاملني يف امل�ؤ�س�سة
وامللتزمني بالعمل مبعايري القانون الدويل الإن�ساين ،والقوانني اخلا�صة بحقوق الإن�سان يف التعامل مع الأ�سرى.
وعرب تنفيذ جمموعة من اللقاءات اجلماهريية الهادفة �إىل رفع وعي الفل�سطينيني باحلقوق الواجبة لهم قانون ًا �أثناء تعر�ضهم �أو �أحد �أفراد
العائلة لتجربة االعتقال ،وتعريفهم بكل ال�سبل القانونية املتوفرة لهم للت�صدي لالنتهاكات التي يتعر�ضون لها �أثناء تعر�ضهم لالعتقال هم
�أو �أحد �أفراد العائلة.
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ومن خالل رفع كفاءة املحامني العاملني يف جمال الدفاع ومتثيل الأ�سرى �أمام املحاكم الإ�سرائيلية ،ت�ساهم ال�ضمري يف الت�صدي واحلد من
العقوبات والتعذيب ،حيث يتم تنفيذ تدريبات خا�صة للمحامني على موا�ضيع مرتبطة بالقوانني املحلية والأوامر الع�سكرية الإ�سرائيلية ذات
العالقة مبو�ضوع االعتقال ،وتدريبات يف بع�ض املوا�ضيع ذات ال�صلة بالقانون الدويل الإن�ساين والقانون الدويل حلقوق الإن�سان.
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المخرج األول:
توفري اخلدمات القانونية واحلقوقية املتخ�ص�صة املهنية يف الوقت املنا�سب مبا يراعي القانون الدويل الإن�ساين والقانون
الدويل حلقوق الإن�سان

النتائج المباشرة:

1 .1الق�ضايا القانونية التي ترتافع بها ال�ضمري نتائجها �إيجابية على املعتقلني.
2 .2املعتقلون و�أ�سرهم را�ضون عن اخلدمات التي تقدمها امل�ؤ�س�سة.

المتابعات واإلنجازات
1 .1احلاالت والق�ضايا القانونية:
بلغ عدد احلاالت التي توجهت لـم�ؤ�س�سة ال�ضمري خالل هذه الفرتة لطلب خدمات التمثيل القانوين التي تقدمها امل�ؤ�س�سة616 ،
حالة  .وجتدر الإ�شارة هنا �إىل �أن معظم هذه احلاالت من القد�س ،حيث بلغ عدد احلاالت التي قدمت امل�ؤ�س�سة لها اخلدمات
القانونية من القد�س  364حالة خالل هذه الفرتة ،وقد تركزت حمالت االعتقال خالل هذه الفرتة يف القد�س على �إثر الهجمة
التي ت�شنها حكومة االحتالل لتهويد مدينة القد�س ،عرب م�صادرة املزيد من الأرا�ضي ،واال�ستمرار يف �سيا�سة هدم البيوت ،ما حدا
بالأهايل للت�صدي لهذه ال�سيا�سات ومواجهتها.
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يوزع اجلدول التايل هذه احلاالت ح�سب �أماكن �سكناها:
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املنطقة القد�س رام اهلل اخلليل
العدد

364

93

26

بيت حلم

نابل�س

جنني

طولكرم

23

72

24

1

�سلفيت
قلقيلية
وطوبا�س
6

7

واجلدول التايل يوزع هذه احلاالت ح�سب اجلن�س والفئة العمرية:
اجلن�س

ذكر

�أنثى

الفئة العمرية

بالغ

�شبل

العدد

582

34

العدد

438

178

تابعت ال�ضمري  722ق�ضية حلاالت جديدة ا�ستلمتها يف هذه الفرتة� ،إ�ضافة �إىل  17ق�ضية حلاالت قدمية بد�أت امل�ؤ�س�سة مبتابعتها قبل بداية
هذا العام؛ �أي ما جمموعه  739ق�ضية عملت عليها امل�ؤ�س�سة خالل هذا العام.
وقد ح�ضر حمامي امل�ؤ�س�سة ما جمموعه  1947جل�سة حمكمة ،منها  934جل�سة متديد توقيف ،والباقي �إجراءات حماكمة ،ومراجعة �أوامر
اعتقال �إداري ،وا�ستئنافات على متديد التوقيف وعلى الأحكام ،والتما�سات للمحكمة العليا الإ�سرائيلية.

التوقيف:
تابعت امل�ؤ�س�سة خالل هذه الفرتة  450ق�ضية متابعة بالتوقيف� ،أفرج عن  287حالة من هذه احلاالت نتيجة تدخل املحامني علم ًا �أن معظم
هذه احلاالت من حملة الهوية املقد�سية ( 60منهم قدم �ضدهم لوائح اتهام الحق ًا) ،وباقي احلاالت ( 90حالة) حتولت �إىل ق�ضية �أخرى،
حمام �آخر ،وباقي احلاالت ما زالت مفتوحة ،والعمل جا ٍر
و 24حالة �أفرج عنها دون تدخل ،و 33حالة مت �سحب ملفها من ال�ضمري ل�صالح ٍ
على متابعتها.

التحقيق:
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ويف ما يتعلق بحاالت التحقيق ،تابعت ال�ضمري خالل هذه الفرتة  85حالة جديدة يف العام  19 ،2011منها �أفرج عنها نتيجة تدخل املحامني،
و 5حاالت قرر الق�ضاة متديدهم ملدة �أقل من طلب النيابة بعد تدخل املحامني ،لذلك ميكن اعتبار �أن امل�ؤ�س�سة حققت �إجناز ًا ل�صالح
املعتقلني يف متابعة مثل هذه الق�ضايا لـ  24حالة  .كذلك مت حتويل  38حالة لق�ضية �أخرى ،وما زال حمامو ال�ضمري يتابعونها ،فيما �سحبت 16
ق�ضية ل�صالح حمامني �آخرين ،و 7حاالت �أفرج عنها دون تدخل قانوين من قبل ال�ضمري قبل عر�ضهم على املحكمة ،فيما احلاالت املتبقية
ما زالت ق�ضاياهم مفتوحة والعمل جا ٍر على متابعتها.
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إجراءات محاكمة:
 243ق�ضية �إجراءات حماكمة متت متابعتها خالل هذه الفرتة ( 223ق�ضية حلاالت جديدة ،و 20ق�ضية حلاالت قبل  ،)2011و 99من هذه
رحلوا للعام  ،2012و 18ق�ضية
الق�ضايا �أغلقت خالل العام نتيجة احلكم ،وكان يف  31ق�ضية نتائج �إيجابية؛ �أي مبعدل جناح  ،%31.3وّ 126
�سحبت ل�صالح حمام �آخر ،وهذا االنخفا�ض يف عدد الق�ضايا التي �سحبت يدل على ر�ضا املعتقلني و�أهاليهم عن �أداء حمامي امل�ؤ�س�سة
وطاقمها.

االعتقال اإلداري:
عمل املحامون خالل هذا العام على  41ق�ضية اعتقال �إداري ( 6منها قدمية قبل  ،2011و 35يف العام   .)2011ومت يف  12ق�ضية �إما �إطالق
�سراح املعتقل ،و�إما تق�صري �أمر االعتقال ،فيما مت ترحيل  32من هذه الق�ضايا للعام .2012

االستئنافات
قدم املحامون العاملون يف امل�ؤ�س�سة  78من اال�ستئنافات على القرارات ال�صادرة بحق املعتقلني من املحاكم الإ�سرائيلية املختلفة22 ،
منها كانت ناجحة؛ �أي بن�سبة   .%28.2كما قاموا بتمثيل املعتقلني يف ا�ستئنافات عدة قدمتها النيابة ( 24منها قبلت� ،أي بن�سبة جناح
 )%33.3على قرارات من املحاكم مل�صلحة املعتقلني  .وميكن احلديث عن هذه اال�ستئنافات من خالل اجلدول التايل الذي يبني طبيعة هذه
اال�ستئنافات ونتائجها:

التقــرير السنــــوي 2011

نوع اال�ستئناف
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على �أمر الإداري
على متديد التوقيف
على ال�شيك املفتوح
حمكمة عدل عليا �إ�سرائيلية
ا�ستئناف نيابة
متديد حتقيق
ا�ستئناف على قرار حكم
ا�ستئناف على منع لقاء حمام

عدد جل�سات
اال�ستئناف
 5رف�ضت 1 ،مت قبوله بعدم التجديد
6
 12رف�ضت 5 ،قبلت باتفاق 4 ،قبلت� 1 ،ألغي باتفاق
22
 4رف�ضت 2 ،مت قبولهما.
6
 3رف�ضت 2 ،قبال.
5
 16رف�ضت 8 ،قبلت (قدمت النيابة  2على قرار �إداري
24
و ُرف�ضا).
 26رف�ضت 1 ،قبل� 7 ،ألغيت باتفاق ،و 2قدما ومل يعينا
36
خالل العام.
 1مت الإفراج عنه 1 ،مل يعني خالل 2011
2
رف�ض
1
نتائج هذه اال�ستئنافات

2 .2ال�شكاوى:
قدم املحامون � 57شكوى فقط خالل الن�صف الأول من هذا العام ( 47حالة و� 10شكاوى عامة) ،علم ًا �أنه من املفرت�ض تقدمي 90
�شكوى خالل العام ،ما يدلل على �أن هنالك ق�صور ًا على م�ستوى تقدمي ال�شكاوى ،ونتج هذا الق�صور من �ضغط العمل يف متابعة
ق�ضايا االعتقال يف القد�س ،والإ�ضراب عن الطعام يف �شهر �أيلول ،و�ستعمل ال�ضمري على جتاوزه م�ستقب ًال.
3 .3زيارات ومتابعات �أخرى:
وفرت الوحدة القانونية الإر�شاد احلقوقي والقانوين لـ  102حالة توزعت بني  61حالة ملعرفة مكان االعتقال ،و 22حالة ملعرفة
الو�ضع القانوين للمعتقل ،و 13حالة تتعلق بحقوق مرتبطة باالعتقال ،و 6حاالت وجهت جلهات �أخرى.
نفذ املحامون خالل هذا العام  172زيارة ملراكز التحقيق والتوقيف وال�سجون الإ�سرائيلية ،حيث بلغ عدد احلاالت التي زارها
املحامون  390حالة ،قدمت لها جميع ًا خدمات التمثيل القانوين ،وهي من حاالت  .2011كما بلغ عدد احلاالت التي زارها املحامون
يف مراكز التوقيف  202حالة ،وبلغ عدد احلاالت التي زارها املحامون يف مراكز التحقيق  93حالة  .ومن املالحظ �أن هناك زيادة
يف عدد احلاالت التي زارها املحامون عن الأعوام ال�سابقة ،حيث بلغ عدد احلاالت التي زارها املحامون يف العام  2010واملتابعة
قانوني ًا  166حالة فقط من �أ�صل  376عمل عليها
املحامون خالل العام .2010

رضا الجمهور
نظر ًا ل�ضغط العمل يف الربع الأخري من العام ارتباطا بالإ�ضراب املفتوح عن الطعام ،والحق ًا �إ�ضراب ال�شيخ خ�ضر عدنان الذي بد�أ يف كانون
الأول  ،2011و�صفقة تبادل الأ�سرى ،مل يتح لطاقم ال�ضمري القيام مب�سح ر�ضا اجلمهور كما هو مقر بناء على مناذج التقييم والآلية املعتمدة  .
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كما تابعت ال�ضمري  7حاالت مر�ضية خالل الن�صف
الأول من هذا العام ،حيث قام املحامون بزيارة
هذه احلاالت وت�صوير امللفات الطبية لـ  5منها،
وحتويل هذه احلاالت كلها لـ«�أطباء من �أجل حقوق
الإن�سان» ،من �أجل تقييم هذه امللفات من حيث
�ضمان تقدمي العالج املنا�سب.
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ولكن الوحدة القانونية كانت تقوم بعملية تقييم داخلية دورية لهذا الأمر ،من خالل قيا�س عدد امللفات التي يتم �سحبها من ال�ضمري،
و�أ�سباب هذا ال�سحب ،ومن خالل �شكاوى الأهل حول �أداء الطاقم واملحامني  .وقد لوحظ انخفا�ض يف عدد امللفات التي �سحبت ،ولكن كان
هناك �أي�ض ًا �شكاوى خالل العام حول �إخفاقات يف املتابعة القانونية واملتابعة الداخلية يف امل�ؤ�س�سة ،ولهذا كان يتم التعامل مع هذه ال�شكاوى
ب�شكل فردي �أحيان ًا ،من خالل متابعة حثيثة �أكرث للمحامني� ،أو من خالل طرح حلول عملية جماعية �أخرى على �صعيد الوحدة القانونية تعيد
توزيع اجلهد� ،أخذ ًا باحل�سبان �ضغط العمل وظروف ًا �أخرى.

استنتاجات واستخالصات
عدد احلاالت امل�ستلمة خالل هذه العام يتجاوز العدد املحدد ح�سب اخلطة الت�شغيلية بحوايل ال�ضعفني ،ويعد ذلك تعبري ًا عن قدرة امل�ؤ�س�سة
يف اال�ستجابة للمتغريات والظروف على �صعوبتها ،وتقدمي خدماتها لكل احلاالت امل�ستلمة ،بل وزيادة يف ن�سبة �إجنازات املحامني يف
متابعاتهم القانونية لهذه احلاالت  .وجتدر الإ�شارة هنا �إىل �أن معظم هذه الإجنازات هي لأطفال وبالغني من مدينة القد�س ،وخالل املراحل
حمام واحد على تغطية �أكرث
الأوىل لالعتقال ،وهناك الع�شرات من احلاالت التي �أفرج عنها دون تقدمي لوائح اتهام الحق ًا ،ما يف�سر قدرة ٍ
من  350ملف ًا وحده.
ولوحظت �أي�ض ًا زيادة عدد احلاالت املتابعة قانوني ًا التي زارها املحامون يف مراكز التحقيق والتوقيف وال�سجون الإ�سرائيلية ،وهذا �إجناز
جديد للعاملني يف الوحدة القانونية من حمامني وعاملني يجب الإ�شارة �إليه باملقارنة مع �أعوام �سابقة.
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الإخفاق املالحظ يف عمل امل�ؤ�س�سة فيما يخ�ص هذا املخرج كان العمل على مو�ضوع ال�شكاوى ،حيث بلغ عدد ال�شكاوى املقدمة � 57شكوى
فقط ،علم ًا �أنه من املفرت�ض تقدمي � 90شكوى خالل هذا العام.
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�إعاقة عمل املحامني خالل الإ�ضراب عن الطعام هو �أمر ذو �أهمية كبرية يجب �أن ينال املتابعة اجلدية خالل العام  ،2012وبخا�صة �أن
االحتمال خلو�ض �إ�ضراب �آخر يف وقت قريب قائم ،وذلك من خالل جتنيد حمامني جدد للم�ساعدة والعمل يف جمال الأ�سرى مبهنية وانتماء
عاليني ،وتن�سيق العمل واجلهود مع امل�ؤ�س�سات ال�شريكة يف هذا اجلانب.

المخرج الثاني:
توفري خدمات الإر�شاد والتوعية احلقوقية والقانونية

النتائج المباشرة:

1 .1املعتقلون و�أهاليهم واجلمهور �أكرث وعي ًا حلقوقهم.
2 .2ارتفاع يف الطلب على املواد التوعوية.

المتابعات واإلنجازات
بلغ عدد احلاالت التي قدمت لها خدمات الإر�شاد احلقوقي خالل هذا العام  102حالة ،وتنوعت هذه اخلدمة بني معرفة مكان االعتقال،
وتو�ضيح الإجراءات القانونية والو�ضع القانوين ،وتو�ضيح �أهم احلقوق الواجبة للمعتقل ،وتوجيه طالب اخلدمة جلهة �أخرى ،علم ًا �أنه،
وح�سب اخلطة الت�شغيلية ،من املفرت�ض تقدمي هذه اخلدمة لـ  150حالة خالل العام.
قدم املحامون خدمات الإر�شاد القانوين لـ  13حالة وتنوعت هذه اخلدمة بني تقدمي �شرح عن الئحة االتهام ،وحماولة تقدير م�ستوى العقوبة،
واحلكم املتوقع ،وتف�سري الو�ضع القانوين.

اللقاءات الجماهيرية:
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خالل العام نظمت امل�ؤ�س�سة  11لقا ًء جماهريي ًا بعنوان «اعرف
حقوقك» ،مت التن�سيق لتنظيمها بالتعاون مع م�ؤ�س�سات وجلان
حملية؛ مثل جلان العمل ال�صحي ،وجلنة �أهايل �سلوان،
وم�ؤ�س�سة �شعاع ،واحتاد ال�شباب التقدمي ،وجمموعة من الطلبة
يف كل من اجلامعة العربية الأمريكية يف جنني ،وجامعة القد�س 
املفتوحة يف دورا اخلليل ،وغريها من اللجان واملجال�س املحلية
والبلدية ،حيث  من املفرت�ض ،ح�سب اخلطة الت�شغيلية ،تنظيم
 15لقا ًء خالل العام ،ولكن هناك بع�ض اللقاءات مت التن�سيق
لها ومل تنفذ لأ�سباب مو�ضوعية خارجة عن �سيطرة امل�ؤ�س�سة؛
كاقتحام اجلي�ش اخليمة التي كان يفرت�ض عقد اللقاء فيها يف
�سلوان.
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وقد ح�ضر هذه اللقاءات �أكرث من � 407أ�شخا�ص ،ومت توزيع �أكرث من  400ن�سخة من دليل «اعرف حقوقك» ،و�أكرث من  200ن�سخة من
دليل «اعرف حقوقك» اخلا�ص باالعتقال الإداري على احل�ضور  .ويقوم املحامون يف هذه اللقاءات با�ستعرا�ض  لأبرز احلقوق الواجبة
للأ�سري ح�سب القانون ،وعمل مقارنة مع احلقوق الواجبة ح�سب القانون الدويل ،و�إجراءات عمل املحاكم يف كل مراحلها ،وكيفية الت�صدي
لالنتهاكات التي يتعر�ض لها الأ�سرى وعائالتهم �أثناء جتربة االعتقال.
وعند تقييم م�ضمون املحا�ضرة و�أ�سلوب املحا�ضر من خالل ا�ستمارة خا�صة ،تبني �أن �أكرث من � %80أجابوا ب�أن املوا�ضيع واملحاور التي
تناولتها املحا�ضرات قيمة ومفيدة لهم ،و�أن �أ�سلوب املحا�ضر جيد ،وقام با�ستعرا�ض املوا�ضيع ذات ال�صلة باملحا�ضرة بنجاح.
خالل هذه الفرتة ،مت حتديث دليل «اعرف حقوقك» العام ،بناء على التعديالت التي طر�أت على الأوامر الع�سكرية والإجراءات القانونية يف
ال�سنوات الأخرية.

رفع الوعي من خالل اإلعالم:
خالل هذه الفرتة �أي�ض ًا �شارك الزمالء يف جمموعة من املقابالت الإذاعية والتلفزيونية الهادفة �إىل رفع وعي الفل�سطينيني يف مو�ضوع
االعتقال ،حيث بلغ عدد امل�شاركات الإذاعية حوايل  20م�شاركة مع �صوت القد�س ،و�صوت ال�شعب ،و�إذاعة الإميان يف غزة ،و�صوت الن�ساء،
وراديو �أجيال ،وراديو م�شوار وغريها يف ال�ضفة .وبلغ عدد امل�شاركات التلفزيونية املحلية �أكرث من  5م�شاركات مع تلفزيون وطن ،وتلفزيون
فل�سطني ،والإخبارية ال�سعودية ،وتلفزيون القد�س� ،إ�ضافة �إىل لقاء مع اجلزيرة نت ،حيث تناولت هذه اللقاءات واقع الأ�سرى واملعتقلني
وظروفهم وحقوقهم.
وخالل هذه الفرتة ،مت ت�سجيل حلقتني �إذاعيتني حول مو�ضوعي العزل ،والإ�ضراب عن الطعام ،ومت بثهما يف �إذاعات ي�ستمع �إليها الأ�سرى
ب�شكل دوري.
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استنتاجات واستخالصات
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�شهد هذا العام تطور ًا ملحوظ ًا على �أداء امل�ؤ�س�سة يف تنفيذ اللقاءات اجلماهريية بعنوان «اعرف حقوقك» ،من حيث بناء العالقات مع
م�ؤ�س�سات حملية ،وتوثيق عالقات قدمية ،ومت تنفيذ وتن�سيق  4لقاءات يف مدينة القد�س كا�ستجابة من امل�ؤ�س�سة ملا يحدث يف القد�س من
حمالت اعتقال ،كما �شهدت هذه اللقاءات زيادة يف ن�سبة عدد احل�ضور عن الأعوام ال�سابقة.
كذلك كان للم�شاركة يف الربامج التوعوية للأ�سرى وبث احللقات الإذاعية� ،صدى �إيجابي جد ًا ،وبخا�صة �أنها تتناول ق�ضايا ذات �أهمية
للأ�سرى ترفع من وعيهم وقدرتهم على مواجهة االنتهاكات بحقهم.

المخرج الثالث:
املحامون الذين يقومون بالتمثيل القانوين عن الأ�سرى واملعتقلني لديهم املعرفة واخلربات والتوجهات واملمار�سات
املهنية العالية

النتائج المباشرة:

1 .1املحامون الذين تدربوا اكت�سبوا املهارات الالزمة للمرافعة عن املعتقلني مبهنية عالية.
2 .2املحامون الذين تدربوا يطبقون الإجراءات القانونية على احلاالت التي يرتافعون فيها.

المتابعات واإلنجازات
•تدريب طالب احلقوق:
مت تنفيذ جمموعة حما�ضرات ( )3مع طلبة كليات احلقوق يف اجلامعات الفل�سطينية ،بحيث تهدف هذه املحا�ضرات �إىل تعريف الطلبة على
تاريخ املحاكم الع�سكرية ،ون�ش�أتها ،والإجراءات املتبعة فيها ،ومقارنة هذه الإجراءات بالقانون الدويل  .كذلك مت ترتيب زيارات ميدانية
للمحكمة الع�سكرية للتعرف عن قرب على املحكمة ،و�أق�سامها ،و�آليات عملها.
وبلغ عدد الطلبة الذين ح�ضروا هذه املحا�ضرات  65طالب ًا ،ومت تنفيذ زيارة ملحكمة �سامل الع�سكرية لـ  15طالب ًا من طلبة اجلامعة العربية
الأمريكية ،وزيارة ملحكمة عوفر لـ  18طالب ًا من جامعة القد�س  .ب�شكل عام ،اكت�سب الطلبة من خالل هذه اللقاءات املعرفة واملعلومات الالزمة
للإجراءات الع�سكرية الإ�سرائيلية ،والقدرة على ر�صد االنتهاكات ،والإملام باحلقوق الواجبة للأ�سرى واملعتقلني يف ال�سجون الإ�سرائيلية.

•تدريب الآليات الدولية:
يف امل�ستوى الآخر ،قامت امل�ؤ�س�سة بتنفيذ تدريبات تهدف �إىل رفع كفاءة املحامني العاملني يف املحاكم الع�سكرية الإ�سرائيلية على الآليات
الدولية لتقدمي احلماية للأ�سرى الفل�سطينيني وعائالتهم ،بحيث يتمكن امل�شاركون من امتالك املهارات والأدوات الالزمة للحد من
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كذلك ،قامت امل�ؤ�س�سة بتنظيم حما�ضرتني تدريبيتني لطالب م�ساق العيادة القانونية يف جامعة القد�س ،حول الإجراءات اخلا�صة �ضمن
�آليات الأمم املتحدة حلماية حقوق الإن�سان  .وكانت املحا�ضرة الأوىل حول املعاهدات الدولية والآليات الفردية لتقدمي ال�شكاوى حول
انتهاكات حقوق الإن�سان ،وفيما تناولت املحا�ضرة الثانية تطبيق ًا عملي ًا لق�ضية العنف �ضد الن�ساء ،و�إعداد �شكوى للمقر اخلا�ص بهذا
املو�ضوع متت مراجعتها من قبل امل�ؤ�س�سة و�إبداء املالحظات عليها.
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االنتهاكات والتعذيب الذي يتعر�ض له الأ�سرى واملعتقلون الفل�سطينيون يف ال�سجون الإ�سرائيلية ،ومواجهة هذه االنتهاكات عرب ا�ستخدام
الآليات الدولية املتاحة ،بواقع � 20ساعة تدريبية تناولت املوا�ضيع التالية:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
010

 1مدخل �إىل القانون الدويل والقانون الدويل حلقوق الإن�سان.
2حقوق ال�سكان املدنيني حتت االحتالل.
3حماية املمتلكات املدنية يف �ضوء القانون الدويل الإن�ساين.
�4أهمية ومعايري توثيق حقوق الإن�سان و�آليات احلماية يف القانون الدويل الإن�ساين.
5حقوق املعتقلني والأ�سرى وفق القانون الدويل الإن�ساين.
6جرمية التعذيب يف �ضوء املواثيق الدولية.
7املحاكمات الع�سكرية بني الواقع والقانون.
�8آليات احلماية الدولية.
9امل�ساءلة �أمام املحاكم الداخلية اخلا�صة يف الدول.
1املحاكم الدولية.
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نفذ التدريب يف الن�صف الأول من هذا العام ،وحتديد ًا يف �شهر ني�سان ،حيث ح�ضره  14حمامي ًا ،علم ًا �أنه مت توجيه الدعوات الر�سمية
للم�ؤ�س�سات احلقوقية والقانونية العاملة على ملف الأ�سرى واملعتقلني ،ولكن هذه امل�ؤ�س�سات اعتذرت عن احل�ضور ،بعد ذلك وجهت الدعوات
لـ  20حمامي ًا ،ح�ضر منهم  14حمامي ًا فقط.
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•التدريب حول املحاكم الع�سكرية:
من خالل التعاون مع نقابة املحامني الفل�سطينيني ،قامت امل�ؤ�س�سة بتدريب  27حمامي ًا مبتدئ ًا حول الإجراءات اجلزائية يف املحاكم الع�سكرية،
بواقع � 15ساعة تدريبية  .وتناول التدريب ن�ش�أة املحاكم الع�سكرية ،واخت�صا�صها ،واالعتقال الإداري ،وبناء الئحة اتهام وتقدميها للمحكمة
والرد عليها ،و�إجراءات التوقيف املرتبطة بالالئحة ،و�إجراءات املحاكمة ،و�سماع ال�شهود ،وتقدمي الطعون يف هذه الإجراءات.

استنتاجات واستخال صات
بعد التقييم مت اال�ستخال�ص �أنه بخ�صو�ص دورة التدريب على القانون الدويل وحماية الأ�سرى ،لن يكون هناك داع ملوا�صلة تقدمي هذا
تبد االهتمام الكايف ،ومبا �أن طالب احلقوق يف
التدريب يف ال�سنوات القادمة ،لأن عدد املحامني امل�شاركني منخف�ض وامل�ؤ�س�سات املعنية مل ِ
الكليات املختلفة �أبدوا اهتمام ًا �أكرب يف جمال الآليات اخلا�صة للأمم املتحدة ،ف�إن امل�ؤ�س�سة �ستقوم بتطوير هذا اجلانب بالتعاون مع كليات
احلقوق املختلفة.

الهدف المرحلي الثاني:
احلد من االنتهاكات يف ال�سيا�سات واملمار�سات �أثناء الأ�سر �أو االعتقال �أو املحاكمة التي ال تتما�شى مع
القانون الإن�ساين الدويل والقانون الدويل حلقوق الإن�سان
مع تزايد االنتهاكات املمار�سة بحق الأ�سرى واملعتقلني الفل�سطينيني يف ال�سجون الإ�سرائيلية خالل هذا العام ،جنحت ال�ضمري يف ر�صد
العديد من هذه االنتهاكات ،وذلك من خالل الأدوات املختلفة امل�ستخدمة من قبل امل�ؤ�س�سة يف هذا املجال ،حيث ظهر جلي ًا التقدم الذي
�أحرزته ال�ضمري على �صعيد تطوير �أدواتها امل�ستخدمة يف عملية ر�صد هذه االنتهاكات.
تعد الزيارات الدورية لل�سجون التي ينفذها املحامون العاملون من �أهم �أدوات الر�صد امل�ستخدمة من قبل امل�ؤ�س�سة ،فمن خالل هذه الزيارات
تقوم ال�ضمري بجمع املعلومات ور�صد االنتهاكات بحق الأ�سرى واملعتقلني من �أجل توثيقها وا�ستخدامها يف الأوراق والتقارير والدرا�سات
البحثية ال�صادرة عنها�  .أي�ض ًا االعتماد على الزيارات امليدانية لأهايل الأ�سرى واملعتقلني ،كما يف حالة عورتا ،حيث قامت ال�ضمري بزيارة
البلد �أكرث من مرة ،ور�صد االنتهاكات املمار�سة بحقهم من قبل قوات االحتالل الإ�سرائيلي �أثناء عملية االعتقال� ،أو ما يرافق هذه العملية،
وطوال فرتة االعتقال من انتهاكات بحق الأهايل� ،سواء يف زيارة الأهايل لأبنائهم الأ�سرى� ،أو يف املحاكم� ،أو من خالل جمع ما ي�صدر عن
امل�ؤ�س�سات الأخرى من درا�سات و�أوراق ومعلومات.
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المخرج األول:
الر�صد والتوثيق والن�شر /الدرا�سات لالنتهاكات التي يواجهها الأ�سرى واملعتقلون �أثناء وبعد الأ�سر �أو االعتقال

النتائج المباشرة:

1 .1ارتفاع يف عدد الزيارات لل�سجون ومراكز التوقيف ،وتطور م�ستوى التوثيق.
2 .2ارتفاع يف الطلب على املعلومات ،ويف توزيع املعلومات للم�ؤ�س�سات والأفراد.
3 .3ارتفاع يف ر�ضا امل�ؤ�س�سات والأفراد عن جودة املعلومات ،وازدياد ثقتهم بها.

المتابعات واإلنجازات:
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نفذ املحامون العاملون يف ال�ضمري  161زيارة لل�سجون ومراكز التوقيف والتحقيق خالل العام بهدف ر�صد وتوثيق االنتهاكات ومراقبة
مراكز االحتجاز والتوقيف وال�سجون الإ�سرائيلية ،وكان  61من هذه الزيارات جلمع املعلومات الالزمة لعمل وكتابة الأوراق البحثية ال�صادرة
عن امل�ؤ�س�سة ،وقد متت زيارة  382معتق ًال خالل الزيارات  .وح�سب اخلطة الت�شغيلية للم�ؤ�س�سة ،من املفرت�ض تنفيذ  150زيارة لل�سجون
ومراكز التوقيف طوال العام .2011
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جمع املحامون من خالل هذه الزيارات  42ت�صريح ًا م�شفوع ًا بالق�سم عن الظروف يف ال�سجون واالنتهاكات التي يتعر�ض لها الأ�سرى ،من
�أ�صل  71ت�صريح ًا م�شفوع ًا بالق�سم جمعتها امل�ؤ�س�سة خالل هذه الفرتة عن االنتهاكات التي يتعر�ض لها الأ�سرى واملعتقلون الفل�سطينيون
يف �سجون االحتالل الإ�سرائيلي ،وما يرافق �أي�ض ًا عملية االعتقال هذه من انتهاكات بحق �أهايل الأ�سرى  .وتنوعت هذه الت�صريحات التي
جمعتها امل�ؤ�س�سة بني انتهاكات وتعذيب ( 13ت�صريح ًا) ،وت�صريح من �أ�سري تعر�ض ملحاولة اغتيال يف ال�سجن ،وت�صريح من �أ�سري تعر�ض 
للعقوبات من قبل �إدارة ال�سجن ،و 12ت�صريح ًا حول ظروف االعتقال والتحقيق ،و 4ت�صريحات حلاالت مر�ضية ،وت�صريحني لأ�سرى يف
العزل ،وت�صريحني حول اقتحام �أحد ال�سجون من قبل الإدارة ،و 3ت�صريحات من الأهايل حول االنتهاكات التي يتعر�ضون لها 4 ،ت�صريحات
حول تعر�ض لل�ضرب �أثناء عملية االعتقال.
كما وثقت امل�ؤ�س�سة وتابعت  60حالة مر�ضية خالل العام ،وقامت بزيارة بع�ض املعتقلني �أكرث من مرة لر�صد التطورات على �صعيد العالج
والو�ضع ال�صحي.

كان هناك تطور ملمو�س خالل العام على قيام وحدة التوثيق بجوالت ميدانية لقرى تعر�ضت حلمالت اعتقال ،حيث زارت امل�ؤ�س�سة ك ًال من
عورتا ،وبيت �أمر وخميم الدهي�شة ،ومت جمع  21ت�صريح ًا م�شفوع ًا بالق�سم حول انتهاكات رافقت عمليات االعتقال  .كما قامت امل�ؤ�س�سة بزيارة
منزل الأ�سريين املحررين نائل وفخري الربغوثي لتوثيق االعتداءات التي تعر�ضا لها خالل عملية مداهمة املنزل للتفتي�ش وا�ستدعائهما
للتحقيق .كذلك وثقت امل�ؤ�س�سة  8ت�صريحات م�شفوعة بالق�سم من خالل مقابالت فردية يف مكتبها مع �أ�سرى حمررين وعائالت �أ�سرى.
يتم جمع املعلومات وت�صنيفها وتبويبها لكي ت�ستخدمها امل�ؤ�س�سة يف �إعداد التقارير والدرا�سات ال�صادرة عنها ،حيث �أجنزت خالل العام
تقرير االنتهاكات ال�سنوي للعام .2010
�أعدت امل�ؤ�س�سة خالل هذه الفرتة  20حالة درا�سية لأ�سرى ومعتقلني يف �سجون االحتالل الإ�سرائيلي ،وتقوم امل�ؤ�س�سة بن�شر بع�ض هذه
احلاالت عرب موقعها الإلكرتوين.
ا�ستمرت امل�ؤ�س�سة يف جمع ور�صد االنتهاكات من خالل الإعالم وامل�ؤ�س�سات والعمل على حتديث القوائم املختلفة كافة  .و�شملت هذه القوائم
الأ�سريات واملدافعني عن حقوق الإن�سان ،والأ�سرى الإداريني ،والأ�سرى يف العزل ،والأ�سرى النواب.
جرى العمل على جمع املعلومات املطلوبة لورقة الأ�سرى كم�شروع اقت�صادي ،حيث �أعدت اال�ستمارات داخل ال�سجون ،ومتت مقابلة � 35أ�سري ًا
حمرر ًا ،و 41عائلة �أ�سري ،ولكن مل ينت ِه العمل على الدرا�سة ل�ضغط العمل مع بداية الإ�ضراب يف �شهر �أيلول ،و�ستوا�صل امل�ؤ�س�سة العمل على
هذا البحث يف العام .2012
�أي�ض ًا مت العمل على �إعداد ورقة الناح�شون واملت�سادا ،حيث مت �إعداد ا�ستمارة خا�صة ،ومت العمل على جمع املعلومات من ال�سجون ،ومل يتم
�إنهاء ورقة العمل ب�سبب �ضغط العمل.

د�أبت وحدة التوثيق على �إعداد حتديث يومي «يوميات الإ�ضراب» حول امل�ستجدات الدورية ،وزودت هذه املعطيات عرب وحدة ال�ضغط واملنا�صرة
لكافة اجلهات املعنية بق�ضية الأ�سرى والإ�ضراب ،كامل�ؤ�س�سات احلقوقية ،وو�سائل الإعالم ،وامل�ؤ�س�سات الدولية احلقوقية والر�سمية.
كذلك الأمر خ�صت وحدة التوثيق مو�ضوع �صفقة التبادل بجهد مميز من ناحية توثيق �أ�سماء الأ�سرى املفرج عنهم ،وخ�صو�صية حاالتهم،
كالن�ساء ،والأطفال ،و�أ�سرى الـ  ،48ومن اعتقل قبل اتفاق �أو�سلو وغريها ،و�شكلت املعلومات التي جمعتها وحدة التوثيق م�صدر ًا مهم ًا
للإعالم ،خا�صة لإجراء مقابالت مع الأ�سرى وعائالتهم ،وطرح بع�ض من ق�ص�صهم املميزة حملي ًا ودولي ًا.
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�أخذ مو�ضوع الإ�ضراب عن الطعام حيز ًا وجهد ًا كبريين يف عمل امل�ؤ�س�سة يف الربع الأخري من العام ،حيث ركزت معظم الزيارات على توثيق
االنتهاكات املتعلقة بالإ�ضراب املفتوح عن الطعام الذي ا�ستمر  21يوم ًا ،و�سوف تدرج هذه املعلومات يف تقرير االنتهاكات ال�سنوي ،كما قررت
امل�ؤ�س�سة �إجراء ورقة حقائق حول الإ�ضرابات عن الطعام يف العام القادم.
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المخرج الثاني:
بناء حتالفات بني امل�ؤ�س�سات املحلية والدولية والإقليمية ت�ساند ق�ضايا الأ�سرى واملعتقلني يف �سجون االحتالل
الإ�سرائيلي

النتائج المباشرة:

1 .1ازدياد الأن�شطة �ضمن التحالفات القائمة.
2 .2ات�ساع ال�شبكات الداعمة لق�ضايا الأ�سرى والأ�سريات.
3 .3بناء �شبكات جديدة ح�سب احلاجة.

المتابعات واإلنجازات
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ا�ستمرت ال�ضمري يف بناء عالقات التحالف مع امل�ؤ�س�سات الدولية ،والتعاون مع امل�ؤ�س�سات الدولية واملحلية ال�شريكة ،فعلى ال�صعيد املحلي،
ا�ستمرت ال�ضمري يف تقدمي معلومات عن الأ�سرى واملعتقلني ل�شبكة املنظمات الأهلية ،وامل�شاركة الفاعلة يف �أن�شطة ال�شبكة ،وكذلك جمل�س
منظمات حقوق الإن�سان الفل�سطينية ،خا�صة يف فرتة الإ�ضراب املفتوح عن الطعام و�صفقة التبادل.

38

وعلى �صعيد �آخر ،قامت امل�ؤ�س�سة ،بالتعاون مع جمموعة من امل�ؤ�س�سات العاملة على ملف الأ�سرى واملعتقلني الفل�سطينيني ،ببناء اللجنة
الوطنية لن�صرة الأ�سرى املر�ضى خالل الن�صف الأول من هذا العام .ومن خالل هذه اللجنة ،مت العمل على عقد �أكرث من اجتماع .وي�أتي
هذا العمل بالتعاون مع مركز حريات ،ونادي الأ�سري ،ووزارة الأ�سرى ،والهدف منها ت�سليط ال�ضوء على الإهمال الطبي واملعاناة ال�صحية
للأ�سرى .وقد تركز العمل على �أكرث من ن�شاط؛ مثل ح�صر �أ�سماء الأ�سرى املر�ضى يف �أغلب ال�سجون ،و�إعداد قائمة ب�أ�سمائهم ،والعمل على
التح�ضري لإ�صدار تقرير حول احلالة ال�صحية للأ�سرى  .كما مت عقد لقاء مع ال�صليب الأحمر الدويل ،بح�ضور الطبيب امل�س�ؤول عن زيارة
الأ�سرى يف ال�سجون ،وم�س�ؤول ال�صليب يف رام اهلل ،وقد مت عر�ض احلالة الطبية للأ�سرى ودعوة ال�صليب �إىل حتمل م�س�ؤولياته يف هذا
املجال .ويف الإطار ذاته ،مت عقد لقاء يف وزارة اخلارجية الفل�سطينية ،ودعوتها �إىل �إثارة مو�ضوع الإهمال الطبي للأ�سرى وحالتهم الطبية
�ضمن الآليات اخلا�صة بوزارة اخلارجية الفل�سطينية.
وعلى �صعيد الهيئة العليا ملتابعة �ش�ؤون الأ�سرى واملحررين� ،شاركت ال�ضمري يف الفعاليات اخلا�صة بالهيئة؛ مثل فعاليات يوم الأ�سري
الفل�سطيني ،و�إقرار �إجراء اعت�صامات �أ�سبوعية �أمام مقار ال�صليب الأحمر ت�ضامن ًا مع الأ�سرى املر�ضى والأ�سرى يف العزل.
وعلى امل�ستوى الدويل ،قدمت ال�ضمري طلبات ع�ضوية لكل من ( )ECOSOCو( ،)OMCTومت قبول الع�ضوية يف ال�شبكة الأخرية،

وقامت ال�ضمري بتزويدها باملعلومات ب�شكل دوري ،خا�صة فيما يتعلق باالعتقال الإداري ،و�سيتم نقا�ش طلب الع�ضوية للمجل�س االقت�صادي
واالجتماعي مع بداية العام   .2012كما �شاركت ال�ضمري يف التن�سيق �ضمن جمموعة التحالف حلماية املدافعني عن حقوق الإن�سان ،بالتعاون
مع م�ؤ�س�سات حملية مثل احلق ،واحلركة العاملية للدفاع عن الأطفال ،واحلملة ال�شعبية �ضد اجلدار  .وكانت ال�ضمري فعالة من خالل �شبكة
العالقات مع بع�ض املمولني الدوليني ،ك�شبكة امل�ؤ�س�سات الأ�سبانية العاملة يف الأر�ض املحتلة ،و�شركاء م�ؤ�س�سة (،)Christian Aid
وم�ؤ�س�سة ( )ICCOوغريها ،وات�سعت هذه العالقات ،خا�صة خالل فرتة الإ�ضراب ،من خالل تقدمي املعلومات اخلا�صة بالأ�سرى للع�شرات
من هذه ال�شبكات ،و�شبكات النا�شطني املجتمعيني الداعمني للق�ضية الفل�سطينية الذين �ساهموا يف �إقامة �أن�شطة داعمة للأ�سرى و�إ�ضرابهم.
�أي�ض ًا �ساهمت امل�ؤ�س�سة يف تفعيل ق�ضية الأ�سرى من خالل جمل�س منظمات حقوق الإن�سان الفل�سطيني ،حيث وقعت ال�ضمري على  8بيانات
�صحافية �صدرت عن املجل�س خالل هذه الفرتة يف �إطار اجلهد اجلماعي على �صعيد ال�ضغط واملنا�صرة الدولية واملحلية.

استنتاجات واستخالصات
يتوا�صل اجلهد لبناء �شبكة عالقات وا�سعة للم�ؤ�س�سة تخدم �أهدافها يف دعم ق�ضية الأ�سرى .وميكن القول �إن ال�ضمري حتقق جناح ًا ملمو�س ًا
يف هذا اجلانب ،حيث �أ�صبحت تعترب مرجع ًا �أ�سا�سي ًا لق�ضية الأ�سرى من قبل امل�ؤ�س�سات املحلية والدولية على ال�سواء ،وتعتمد املعلومات
التي توفرها بثقة عالية ،وت�ساهم م�ساهمة فاعلة يف طرح ق�ضية الأ�سرى كجزء �أ�سا�سي من ق�ضية احلقوق الأ�سا�سية لل�شعب الفل�سطيني،
واالنتهاكات اجل�سيمة التي يرتكبها االحتالل لهذه احلقوق ،وجاءت فرتة الإ�ضراب عن الطعام يف �أيلول لتعك�س تطور ًا ملحوظ ًا على �إجراء
التن�سيق والعمل امل�شرتك مع �شركاء حمليني ودوليني  .وهذا ما �ستوا�صل امل�ؤ�س�سة العمل عليه خالل العام .2012
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المخرج الثالث:
تنظيم حمالت �ضغط ومنا�صرة على ال�صعيد املحلي والإقليمي والدويل

النتائج المباشرة:

1 .1ازدياد يف عدد امل�شاركني يف احلمالت.
2 .2ازدياد الطلب على املواد واملعلومات اخلا�صة باحلمالت.

المتابعات واإلنجازات

التقــرير السنــــوي 2011

•حملة االعتقال الإداري:
ا�ستمرت امل�ؤ�س�سة يف العمل �ضمن حملة االعتقال الإداري �إذ وا�صلت توزيع مواد احلملة على
اجلهات املعنية كافة ،كما مت حتديث احلاالت الدرا�سية ال�سابقة ،وعمل حاالت درا�سية جديدة،
مثل حالة �أحمد قطام�ش الذي اعتمد ك�سجني ر�أي من قبل منظمة العفو الدولية ،وكانت ال�ضمري
على توا�صل دائم مع املنظمة ،وقامت بتوفري املعلومات والقرارات القانونية عن حالته ب�شكل
دوري ،ومت حتديث تقرير التحليل القانوين لالعتقال الإداري ،و�إ�صدار ن�سخة من التحليل باللغة
العربية.
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كما قدمت امل�ؤ�س�سة ورقة عمل يف امل�ؤمتر الدويل لن�صرة الأ�سرى الذي عقد يف املغرب بتاريخ  2011/1/23حول االعتقال الإداري  .وطرحت
ق�ضية االعتقال الإداري �ضمن امل�ؤمتر الذي عقد يف فينا من قبل اللجنة الدولية حلقوق ال�شعب الفل�سطيني غري القابلة للت�صرف يف الأمم
املتحدة يف �آذار  ،2011كما طرحت هذه الق�ضية على اجلهات الر�سمية كافة التي التقتها خالل العام كالربملانيني الأوروبيني ،خا�صة يف
�سياق اجلولة للربملان الأوروبي مع وزارة الأ�سرى يف �شهر كانون الأول.
كذلك قامت امل�ؤ�س�سة برفع � 4شكاوى دولية لأ�سرى �إداريني قدمت ملجموعة العمل اخلا�صة باالعتقال التع�سفي.
لقد جنحت امل�ؤ�س�سة يف �إثارة ق�ضية االعتقال الإداري ،وبقوة ،من خالل دورها املميز يف حملة املنا�صرة للأ�سري خ�ضر عدنان الذي خا�ض 
�إ�ضراب ًا مفتوح ًا عن الطعام يف �أواخر العام امتد لـ  66يوم ًا ،ا�ستطاعت خاللها ال�ضمري �أن جتند ت�ضامن العديد من اجلهات الر�سمية

الدولية لل�ضغط على دولة االحتالل لإطالق �سراحه ،كالربملان الأوروبي ،ومعظم املمثليات والقن�صليات الأوروبية ودول �أخرى يف الأر�ض 
املحتلة ،وم�ؤ�س�سات الأمم املتحدة املختلفة ،خا�صة املقرر اخلا�ص ب�ش�أن الأر�ض الفل�سطينية املحتلة ال�سيد ريت�شارد فولك ،والعديد من
امل�ؤ�س�سات احلقوقية الدولية  .لقد قامت ال�ضمري بهذا اجلهد بالتن�سيق والرتتيب مع العديد من امل�ؤ�س�سات احلقوقية املحلية ،خا�صة منظمة
2
�أطباء حلقوق الإن�سان الإ�سرائيلية ،و�أع�ضاء جمل�س منظمات حقوق الإن�سان الفل�سطينية.
•حملة �أ�سرى يف خطر:
�أطلقت امل�ؤ�س�سة حملة جديدة �س ّمتها «�أ�سرى يف خطر» ،حيث �سيتم اختيار � 4أ�سرى كل عام لديهم حاالت خا�صة ،و�إبراز هذه احلاالت عرب
الو�سائل امل�ستخدمة يف حمالت ال�ضغط واملنا�صرة  .وقد تزامن �إطالق احلملة مع يوم الأ�سري الفل�سطيني  .وبد�أت احلملة مع حالة الأ�سري
الإداري عايد دودين ،حيث مت عمل حالة درا�سية للمعتقل ،و�إطالق احلملة من خالل بيان �صحايف ،ومت �إر�سال جمموعة من الر�سائل حلكومة
االحتالل وحلكومات االحتاد الأوروبي لتعريفهم باحلالة  .وقامت ال�ضمري بت�صوير مقطع فيديو من خالل مقابالت مع �أفراد عائلته ،وعمل
�صفحة له على �شبكة التوا�صل االجتماعي الفي�سبوك ،حيث ان�ضم لهذه ال�صفحة يف �أول � 10أيام � 37شخ�ص ًا ،وكذلك من خالل املقابالت
ال�صحافية مع �صفحة االنتفا�ضة الإلكرتونية ،وراديو ناطق بالعربية يف فرن�سا.
ويف � 2011/6/9أطلق �سراح عايد دودين ،وبهذا ميكن اعتبار �أن احلملة قد حققت هدف ًا جزئي ًا ،لأن الأ�سري دودين �أعيد اعتقاله بعد �أقل
من �أربعة �أ�شهر.
مت اختيار حالة املعتقل �أحمد قطام�ش كحالة ثانية �ضمن حملة �أ�سرى يف خطر ،ومت حت�ضري مواد احلملة ،وتوزيعها على اجلهات املعنية كافة،
ومت طرح ق�ضية قطام�ش كنموذج �صارخ العتقال �إداري مي�س بحرية التعبري عن الر�أي كونه كاتب ًا وحما�ضر ًا جامعي ًا.

•حملة الر�سائل:
ما زالت ال�ضمري توفر املعلومات الالزمة لهذه احلملة لكل اجلهات اخلارجية التي تقوم ب�إر�سال الر�سائل للأ�سريات والأطفال والأ�سرى
 .2جل هذه احلملة نفذ يف العام  ،2102وعليه �سوف نقوم بتف�صيل �أكرب حول كافة الأن�شطة التي قامت بها امل�ؤ�س�سة حول هذا املو�ضوع يف تقارير العام القادم.
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•حملة املدافعني عن حقوق الإن�سان:
قامت امل�ؤ�س�سة بالعمل لل�ضغط على االحتاد الأوروبي من خالل القن�صلية الربيطانية العتماد وتنفيذ �إ�سرتاتيجية وا�ضحة حلماية املدافعني
عن حقوق الإن�سان ،كما �أعدت وحدة التوثيق ،بالتعاون مع ال�ضغط واملنا�صرة يف امل�ؤ�س�سة ،عر�ض ( )power pointعن قرية النبي �صالح
باللغتني العربية والإجنليزية ،وحتديد ًا عن املقاومة ال�شعبية واالعتقاالت يف القرية مت ا�ستخدامه خالل اجلولة يف بريطانيا.
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الإداريني ،حيث تقوم امل�ؤ�س�سة بتحديث دوري للمعلومات و�إر�سالها لكل جمموعات الت�ضامن يف كل من فرن�سا ،وكندا ،وهولندا ،وبريطانيا.
ما زالت جمموعات الت�ضامن الدولية هذه تقوم ب�إر�سال ر�سائل الت�ضامن للأ�سرى والأ�سريات ،و�أي�ض ًا حلكومة االحتالل ،لل�ضغط عليها من
�أجل املطالبة بالإفراج عنهم ،ومن بني تلك املجموعات جمموعة الت�ضامن الفرن�سية ،وجمموعة العمل من �أجل �إنهاء التعذيب.
•جهد خا�ص على االعتقاالت يف القد�س:
قامت امل�ؤ�س�سة بجمع معلومات عن االعتقاالت امل�ستمرة يف القد�س ،حيث �شهدت مدينة القد�س حمالت اعتقال م�ستمرة خالل الفرتة
ال�سابقة طالت املئات من املقد�سيني ،وخ�صو�صا الأطفال  .وقامت امل�ؤ�س�سة ب�إعداد ورقة حقائق خا�صة عن االعتقاالت يف القد�س يف ذكرى
النكبة والنك�سة ،وكانت هذه الورقة جزء ًا من الن�شرة الف�صلية التي ت�صدرها امل�ؤ�س�سة.
•جهد خا�ص عن العزل والأ�سرى الأطفال والأ�سريات:
عملت ال�ضمري خالل هذا العام على حتديث احلاالت الدرا�سية اخلا�صة بالعزل ،ومت ت�ضمينها يف الن�شرة الربعية التي قامت ال�ضمري
بتوزيعها ،والبدء بالعمل على حاالت درا�سية جديدة  للأ�سرى املعزولني.
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وخالل الفرتة ال�سابقة ،قامت امل�ؤ�س�سة ،من خالل �أحد املتطوعني ،بر�صد اعتقال الأطفال ،خا�صة من مدينة القد�س ،كما قامت بكتابة ورقة
حقائق عن اعتقال الأطفال والقانون الإ�سرائيلي املطبق عند تنفيذ عمليات االعتقال ،وتزويد االحتاد الأوروبي (جلنة اعتقال الأطفال) بها.
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تقوم امل�ؤ�س�سة با�ستمرار بتحديث قائمة الأ�سريات و�إر�سال املعلومات املطلوبة ملجموعات الت�ضامن لإر�سال ر�سائل الت�ضامن للأ�سريات  .
ومبنا�سبة � 8آذار ،مت عمل �أن�شطة يف ال�شوارع يف كل من فرن�سا وهولندا ،حيث مت رفع �صور الأ�سريات وجمع ما يقارب  1000توقيع للمطالبة
بالإفراج عن كل الأ�سريات الفل�سطينيات فور ًا  .ومت تنظيم ن�شاط مبنا�سبة يوم املر�أة يف الأمم املتحدة وقت انعقاد الدورة ال�ساد�سة ع�شرة
ملجل�س حقوق الإن�سان.

استنتاجات واستخالصات
�إن التفاعل الدويل مع ق�ضية الأ�سرى مل�س تطور ًا ملحوظ ًا هذا العام ،خا�صة من ناحية الأن�شطة التي مت تنفيذها يف خمتلف الدول يف
منا�سبات عدة؛ كيوم املر�أة ،ويوم الأ�سري الفل�سطيني ،وخالل الإ�ضراب عن الطعام ،ما يعك�س جناح ًا لعمل ال�ضمري على �صعيد احلمالت
و�إثارة ق�ضية الأ�سرى على امل�ستوى الدويل.

المخرج الرابع:
جتنيد ر�أي عام عاملي مل�ساءلة �إ�سرائيل وحما�سبتها ولل�ضغط عليها لتغيري ممار�ساتها و�سيا�ساتها

النتائج المباشرة:

1 .1ازدياد يف عدد التقارير وال�شكاوى الفردية التي ترفع للم�ؤ�س�سات الدولية ذات العالقة كهيئة
الأمم املتحدة.
2 .2ازدياد يف الطلب على املعلومات من قبل امل�ؤ�س�سات واجلهات الر�سمية الدولية.
3 .3ازدياد القرارات والت�صريحات من قبل اجلهات الر�سمية الدولية التي حت ّمل �إ�سرائيل امل�س�ؤولية
وتطالبها بتغيري ممار�ساتها.

المتابعات واإلنجازات:
خالل الن�صف الأول من هذا العام� ،شاركت امل�ؤ�س�سة يف �أعمال جمل�س حقوق الإن�سان التابع للأمم املتحدة ،حيث قامت بالإدالء ببيان
�شفوي يف املجل�س املنعقد بتاريخ  ،2011/3/16كما مت عقد جمموعة من اللقاءات �ضمن �أعمال املجل�س مع جلنة االعتقال التع�سفي التي
كانت م�ساندة جد ًا لق�ضية �أ�سرى االعتقال الإداري ،ووعدت بالتقدم بطلب زيارة لدولة االحتالل بهذا اخل�صو�ص ،واملقرر اخلا�ص املعني
بالتعذيب ،واملقرر اخلا�ص املعني باملدافعني عن حقوق الإن�سان.

مت تقدمي � 7شكاوى دولية 4 ،منها حول االعتقال الإداري 2 ،حول التعذيب ،و�شكوى حول مدافع عن حقوق الإن�سان.

التقــرير السنــــوي 2011

كما قامت امل�ؤ�س�سة بالتوقيع على  10بيانات �صحافية �صادرة عن جمل�س منظمات حقوق الإن�سان الفل�سطيني ،وامل�شاركة مع جمموعة من
امل�ؤ�س�سات الفل�سطينية بلقاء املفو�ض ال�سامي حلقوق الإن�سان يف الأمم املتحدة �أثناء زيارتها الأر�ض الفل�سطينية املحتلة ،وتقدمي مداخلة
وتقرير �شامل عن واقع الأ�سرى واملعتقلني الفل�سطينيني  .والتقت امل�ؤ�س�سة باملقرر اخلا�ص مبو�ضوع فل�سطني ال�سيد ريت�شارد فولك يف عمان،
وطرحت ق�ضية الأ�سرى الفل�سطينيني ،خا�صة اعتقال الأطفال يف مدينة القد�س ،وكان لهذه اللقاءات الأثر الأكرب يف م�ساندة ق�ضية الأ�سرى
خالل الإ�ضراب عن الطعام.
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وتقوم امل�ؤ�س�سة بتحديث املعلومات ب�شكل دوري حلملة املدافعني عن حقوق الإن�سان واملعومات املتعلقة باعتقال الأطفال ،خا�صة يف القد�س،
حيث مت ا�ستخدام مثل هذه املعلومات يف اجتماعات االحتاد الأوروبي واجتماعات الأمم املتحدة� ،أي�ض ًا مت تزويد الربملان البلجيكي بورقة
اعتقال الأطفال املقد�سيني ،ومت عر�ضها يف اجتماع الربملان  .وقامت ال�ضمري بتزويد معلومات عن املعتقلني الحتاد الربملانيني الدوليني
ومنظمة العفو الدولية ،والتح�ضري جلولة يف بريطانيا ت�ضمنت ت�سجيالت الفيديو اخلا�صة بامل�ؤ�س�سة عن االعتقال الإداري ،لكي ت�ستخدم يف
اجلولة واملحا�ضرات يف بريطانيا ،ومواد �أخرى تتعلق بق�ضية الأ�سرى والأ�سريات واملدافعني عن حقوق الإن�سان.
قامت ال�ضمري بعمل حتديث م�ستمر على �صفحتها الإلكرتونية من خالل رفع التقارير والأبحاث والبيانات ال�صحافية ال�صادرة عنها
وغريها ،كما قامت ببناء �صفحة �إلكرتونية جديدة باللغتني العربية والإجنليزية  .وتابعت ال�ضمري تزويد املعلومات من خالل مواقع التوا�صل
االجتماعي كالفي�سبوك والتويرت ،الأمر الذي �أدى �إىل انت�شار وا�سع النطاق ملعلومات امل�ؤ�س�سة ،وا�ستخدامها ك�أ�سا�س لأن�شطة حركات
الت�ضامن حول العامل يف فرتة الإ�ضراب.
قامت ال�ضمري بن�شر  4ن�سخ من الن�شرة الإلكرتونية باللغتني الإجنليزية والعربية  .وت�ضمنت هذه الن�شرة ق�ص�ص ًا و�أخبار ًا حلاالت تابعتها
ال�ضمري ،ومعلومات عن ظروف املعتقالت وال�سجون والأ�سرى.
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�أ�صدرت ال�ضمري خالل هذه الفرتة  38بيان ًا باللغة الإجنليزية و 33باللغة العربية و�شاركت يف التوقيع على بيانات �صحافية �صادرة عن
االئتالفات ال�شريكة مثل جمل�س منظمات حقوق الإن�سان  .كما قامت ال�ضمري بتن�سيق جمموعة من املقابالت ال�صحافية لأهايل �أ�سرى،
و�شارك طاقم العمل يف امل�ؤ�س�سة يف ع�شرات املقابالت مع حمطات �إذاعية حملية ودولية ،ومقابالت تلفزيونية حملية ودولية ،منها اجلزيرة
باللغتني العربية والإجنليزية ،ورو�سيا اليوم ،وراديو فرن�سا ،وراديو ال�شم�س ،و�أجيال ،وتلفزيون القد�س ،والعربية  ...وغريها  .كما قامت
3
امل�ؤ�س�سة بتح�ضري  19ن�شرة �صحافية زودت للعديد من اجلهات الإعالمية ،منها وكالة رويرتز ،وا�سو�شييتيدبر�س ،والـ �سي �إن �إن ،والإندبندنت.
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عملت ال�ضمري على �إعادة �إ�صدار برو�شور الأ�سريات باللغة الإجنليزية وتوزيعه ،كما متت ترجمة الربو�شور �إىل اللغة الفرن�سية والإ�سبانية  .
كما بد�أ العمل للتح�ضري لربو�شور امل�ؤ�س�سة العام ،و�أجنز كتيب االنطباعات عن املحاكم الع�سكرية الذي �ستتم طباعته يف العام القادم.
التقت ال�ضمري خالل هذه الفرتة مع  45وفد ًا �أجنبي ًا من عدة دول من �أمريكا وفرن�سا بريطانيا وبلجيكا وغريها ،وزودت املعلومات جلهات
ر�سمية مثل جمل�س االحتاد الأوروبي ،خا�صة حول �صفقة التبادل ،و�أ�سرى ما قبل اتفاق �أو�سلو ،وذلك بعد اجتماع الرئي�س الفل�سطيني ال�سيد
حممود عبا�س ورئي�س املجل�س وال�سيدة كاترين �آ�شتون م�س�ؤولة العالقات اخلارجية يف االحتاد الأوروبي يف كانون الأول.
 .3ملزيد من املعلومات حول ما ن�شر عن امل�ؤ�س�سة انظر امللحق رقم ؟؟؟؟؟.

قامت امل�ؤ�س�سة بالتح�ضري وامل�شاركة يف امل�ؤمتر الدويل الذي عقد يف املغرب يف كانون الثاين من العام ،وقدمت امل�ؤ�س�سة ورقة تتعلق باالعتقال
الإداري  .كما �شاركت امل�ؤ�س�سة �أي�ض ًا يف امل�ؤمتر الدويل الذي عقد يف الأمم املتحدة من قبل اللجنة الدولية املعنية بحقوق ال�شعب الفل�سطيني
غري القابلة للت�صرف ،وطرحت ق�ضية االعتقال الإداري واملحاكم الع�سكرية ب�شكل عام ،واالنتهاكات للقانون الدويل يف هذين املو�ضوعني  .
ع�ضو جمل�س �إدارة ال�ضمري ال�سيد نا�صر الري�س �شارك �أي�ض ًا مع اللجنة الفل�سطينية التي انبثقت عن م�ؤمتر الأ�سرى الفل�سطينيني الأول،
الذي عقد يف مدينة �أريحا العام  2010ملتابعة مو�ضوع طرح ق�ضية الأ�سرى على حمكمة العدل الدولية ،يف زيارة �ضغط للربملان الأوروبي،
حيث عاد و�أكد الربملان الأوروبي على قراره ال�سابق ت�شكيل جلنة حتقيق من طرفه لبحث ظروف احتجاز الأ�سرى الفل�سطينيني يف ال�سجون
الإ�سرائيلية.
قدمت امل�ؤ�س�سة �شهادتها ال�سنوية �أمام اللجنة الدولية اخلا�صة بالتحقيق يف جرائم االحتالل الإ�سرائيلي يف الأرا�ضي العربية املحتلة ،كما
يف كل عام يف عمان ،كذلك قدمت امل�ؤ�س�سة �شهادتها �أمام املقرر اخلا�ص املعني بحرية الر�أي �أثناء زيارته الأر�ض املحتلة يف كانون الأول  .
وقدمت امل�ؤ�س�سة ورقة بحثية حول �سيا�سة التمييز العن�صري بني نظام الق�ضاء الع�سكري ونظام الق�ضاء املدين يف دولة االحتالل �أمام
املحكمة ال�شعبية املعروفة با�سم را�سل تربيونال يف مدينة كيب تاون يف �شهر �أيلول  .كما دعيت امل�ؤ�س�سة من قبل وزارة اخلارجة البولندية
يف فرتة رئا�سة بولندا لالحتاد الأوروبي ،للم�شاركة يف م�ؤمتر حول حقوق الإن�سان يف ظل التغيريات ال�سيا�سية يف العامل العربي  .و�شاركت
امل�ؤ�س�سة �أي�ض ًا يف امل�ؤمتر الدويل الـ  13للم�ؤ�س�سات ال�شريكة لالحتاد الأوروبي ،وقدمت ورقة حول جتربة الأ�سرى ال�سيا�سيني الفل�سطينيني.
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قامت امل�ؤ�س�سة بجولتني ميدانيتني يف بريطانيا ،بالتعاون مع �شركائها كري�ستيان �إيد ،و�شملت لقاءات مع طالب جامعات ،وحركات ت�ضامن
مع ال�شعب الفل�سطيني ،وم�ؤ�س�سات و�شبكات حملية ،وكذلك لقاء مع م�س�ؤول مكتب ال�شرق الأو�سط يف وزارة اخلارجية الربيطانية  .و�شاركت
امل�ؤ�س�سة مع وزارة �ش�ؤون الأ�سرى الفل�سطينية ،وم�ؤ�س�سات حقوقية فل�سطينية �أخرى؛ مثل احلركة العاملية للدفاع عن الأطفال فرع فل�سطني،
واحلق ،وغريها ،يف زيارة �ضغط ومنا�صرة لق�ضية الأ�سرى يف بروك�سل� ،شملت لقاءات مع الربملان البلجيكي ،وجمموعة امل�شرق املغرب يف
االحتاد الأوروبي ،وم�س�ؤولني يف مكتب العالقات اخلارجية يف االحتاد الأوروبي ،وكذلك �أع�ضاء برملان ،ومت عقد ور�شة عمل برئا�سة رئي�سة
جلنة حقوق الإن�سان يف الربملان الأوروبي ،مت فيها الت�أكيد على مو�ضوع ت�شكيل جلنة حتقيق لبحث ظروف احتجاز الأ�سرى الفل�سطينيني يف
ال�سجون الإ�سرائيلية.
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استخالصات واستنتاجات
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وا�صلت ال�ضمري جهودها خللق بيئة حملية ودولية �ضاغطة على دولة االحتالل فيما يتعلق بق�ضية الأ�سرى ،و�إن ا�ستمرار الطلبات من اجلهات
املختلفة ،الإعالمية منها وامل�ؤ�س�سات الر�سمية ،والنا�شطني الدوليني وم�ؤ�س�سات حقوق الإن�سان للح�صول على املعلومات ،وطرح الق�ضية
للنقا�ش على خمتلف امل�ستويات ،يدل على �أن امل�ؤ�س�سة ت�سري يف االجتاه ال�صحيح ،و�أنه يجب �أن تكثف هذه اجلهود وتطورها بهدف الدفع
لتغيري الواقع  .وهذا فع ًال ما ح�صل خالل احلملة للأ�سري خ�ضر عدنان ،حيث توا�صلت امل�ؤ�س�سة ب�شكل �شبه يومي مع املمثلية الفل�سطينية
لالحتاد الأوروبي ،ومن خاللها وفرت املعلومات ملكتب العالقات اخلارجية يف االحتاد الأوروبي ،واملجموعات املختلفة مثل جمموعة امل�شرق
املغرب ،ومكتب رئي�س الربملان ،وكان هناك �ضغط مبا�شر من اجلانب الأوروبي على دولة االحتالل يف ق�ضية الأ�سري عدنان ،ما �أدى يف نهاية
املطاف �إىل �إطالق �سراحه.
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م�ؤ�س�سة ال�ضمري لرعاية الأ�سري وحقوق الإن�سان

الباب الثاني

الت�شريعات وال�سيا�سات وممار�سات ال�سلطة الفل�سطينية ملتزمة مبعايري وبنود
القانون الدويل حلقوق الإن�سان فيما يخ�ص االعتقال واالحتجاز وال�سجن
والعقوبات
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الهدف العام الثاني:
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�شهد العام  2011بع�ض املتغريات املهمة يف ال�ساحة الفل�سطينية� ،أهمها التوقيع على �إنهاء االنق�سام بني �شطري الوطن ،و�أتى ذلك نتيجة
للمتغريات ال�سيا�سية يف املنطقة ،ور�ضوخ قيادة طريف االنق�سام لل�ضغط ال�شعبي الذي برز عرب جمموعة من الأن�شطة اجلماهريية يف كل
من ال�ضفة وغزة منذ بداية هذا العام.
فقد �أطلقت اجلماهري الفل�سطينية ،مب�شاركة املجتمع املدين والقوى ال�سيا�سية ،حملة يف بداية العام ،هدفت لإنهاء حالة االنق�سام
الفل�سطيني ،وقد �شاركت ال�ضمري ب�شكل فاعل وم�ؤثر يف هذه احلملة من خالل ع�ضويتها يف �شبكة امل�ؤ�س�سات الفل�سطينية ،وجمل�س منظمات
حقوق الإن�سان ،وعالقاتها مع احلراك ال�شبابي الفل�سطيني  .ولقد تعر�ض امل�شاركون يف هذه الأن�شطة للقمع يف مرات عدة من قبل الأجهزة
الأمنية يف ال�ضفة وغزة ،وجرى اعتقال العديد من الن�شطاء يف هذه الأن�شطة ،وكان للم�ؤ�س�سة دور �أي�ض ًا يف الدفاع عن ه�ؤالء النا�شطني.
�إن ملف االعتقال ال�سيا�سي مل يغلق متام ًا للأ�سف على الرغم من توقيع اتفاق امل�صاحلة ،ومل يتم الإفراج عن كافة املعتقلني ال�سيا�سيني من
ال�سجون ،وما زالت الأجهزة الأمنية متار�س التعذيب بحق بع�ض املعتقلني ،وما زالت االنتهاكات حلقوق الإن�سان م�ستمرة يف �شطري الوطن
من خالل اال�ستدعاءات امل�ستمرة ملقابلة الأجهزة ،كما حدث يف ال�ضفة بعد توقيع امل�صاحلة ،واملنع من ال�سفر للكثري من الن�شطاء كما حدث
يف غزة.
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كانت ال�سلطة الفل�سطينية يف ال�ضفة الغربية قد �أعلنت عن نيتها عدم ا�ستخدام �إجراءات الق�ضاء الع�سكري بحق املدنيني ،و�شهدنا تغيري ًا
على هذا ال�صعيد� ،إال �أنها توا�صل اعتقال املدنيني على خلفية انتماءاتهم ال�سيا�سية ،ولكن يقدمون للمحاكم املدنية بناء على �إجراءات ال 
تخلو �أحيانا من انتهاكات �صارخة للقانون الأ�سا�سي الفل�سطيني.
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الهدف المرحلي األول:
تفعيل دور ال�ضمري يف تطوير نظام ق�ضائي يكفل امل�ساءلة واملحا�سبة يف حال االنتهاكات للمعايري
الدولية
المخرج األول:
توفري املتابعة القانونية حلاالت االعتقال ال�سيا�سي

النتائج المباشرة:

1 .1ارتفاع يف ن�سبة الق�ضايا املرفوعة �أمام اجلهاز الق�ضائي وارتفاع يف ن�سبة النجاحات.
2 .2ارتفاع يف عدد ال�شكاوى املرفوعة على املمار�سات املنتهكة للحقوق ونتائجها.
3 .3ارتفاع يف عدد الزيارات ملراكز التحقيق وال�سجون ،وازدياد يف توثيق املعلومات حول
االنتهاكات.

المتابعات واإلنجازات:

ح�سب اخلطة الت�شغيلية التي و�ضعتها ال�ضمري ،من املفرت�ض توفري التمثيل القانوين لـ  200حالة اعتقال �سيا�سي خالل العام ،ولكن النخفا�ض
�أعداد املعتقلني ال�سيا�سيني ،ا�ستلمت ال�ضمري  40حالة فقط ،مت تقدمي  24التما�س ًا ملحكمة العدل العليا الفل�سطينية على االعتقال غري
القانوين ،وح�ضر املحامون  47جل�سة يف هذه املحكمة ،وح�صلوا منها على  11قرار ًا بالإفراج.
قامت ال�ضمري بالتقدم بـ  27طلب ًا لزيارة املعتقلني يف �سجون ال�سلطة ،ومتكنت امل�ؤ�س�سة من زيارة � 5أ�شخا�ص فقط يف  7زيارات  .وتقدمت
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�شهدت هذه الفرتة انخفا�ض ًا ملمو�س ًا يف �أعداد املعتقلني ال�سيا�سيني ،وذلك يعود لأ�سباب عدة� ،أهمها التوقيع بالأحرف الأوىل على اتفاق
امل�صاحلة الفل�سطينية والتغيريات ال�سيا�سية يف املنطقة.
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ال�ضمري بـ � 26شكوى للنائب العام على االعتقال ب�أنه اعتقال غري قانوين ،ولكن مل يكن هناك �أي اعرتاف من قبل النائب العام ب�أن �إجراءات
االعتقال غري قانونية.
مثلت ال�ضمري  5معتقلني �أمام املحاكم املدنية الفل�سطينية ،وح�ضر حماميها  9جل�سات لهذه احلاالت ،وتقدم حمامي امل�ؤ�س�سة بـ  3طلبات
للإفراج عن املعتقلني ،ح�صل منها على قرار بالإفراج عن املعتقل مهند عي�سى ،وباقي الطلبات رف�ضت  .يذكر �أن املحكمة يف جل�سة متديد
التوقيف رف�ضت متديد توقيفهم ،ولكن جهاز املخابرات رف�ض القرار ومل يفرج عنهم.
كما ح�صلت ال�ضمري على قرار بالرباءة حلالة �سليم مليطات كانت امل�ؤ�س�سة قد تابعته يف العام  ،2009و�أفرجت املحكمة عنه بكفالة مالية
يف حينه ،ومثلت امل�ؤ�س�سة هذه احلالة يف املحكمة من تاريخه وحتى �شهر �شباط من هذا العام ،حيث بر�أت املحكمة مليطات من التهم املوجه
�إليه.
قامت امل�ؤ�س�سة بر�صد  19ت�صريح ًا م�شفوع ًا بالق�سم حول التعذيب واالنتهاكات من معتقلني �سيا�سيني مفرج عنهم وعائالت معتقلني،
وت�ضمنت هذه الت�صريحات حاالت تعذيب و�ضغط على الأهل ،ومعاملة �سيئة وانتهاكات �أخرى.
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مت �إجناز حالتني درا�سيتني باللغة العربية ملعتقلني �سيا�سيني �أ�ضربا عن الطعام لـ  50يوم ًا ،و�أفرج عنهما على �إثر ذلك ،وهما جمد عبيد
و�أحمد العويوي ،وحالة درا�سية باللغة الإجنليزية لـ وليد ح�ساينة.
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المخرج الثاني:
امل�شاركة يف تطوير الت�شريعات ذات العالقة
النتائج المباشرة:

1 .1تقدمي تعديالت على م�شاريع القوانني والإجراءات ذات العالقة.
2 .2امل�شاركة يف ور�ش العمل املخت�صة بهذا اجلانب.

المتابعات واإلنجازات:
ما زال املجل�س الت�شريعي الفل�سطيني معط ًال نتيجة لالنق�سام ال�سيا�سي احلا�صل ،لذا مل ي�صدر �أي قانون عن هذا املجل�س ،وما زالت
امل�ؤ�س�سة تر�صد املرا�سيم الرئا�سية التي حلت حمل املجل�س الت�شريعي ،وت�شارك امل�ؤ�س�سة يف بع�ض الور�ش املتخ�ص�صة بهذا اجلانب ،التي
تعقد من قبل م�ؤ�س�سات �أخرى كمو�ضوع الق�ضاء الع�سكري مث ًال.
كما �شاركت امل�ؤ�س�سة ،من خالل ع�ضويتها يف �شبكة املنظمات الأهلية ،يف مراجعة التعديل ال�صادر عن جمل�س الوزراء فيما يتعلق بقانون
مناف لقانون اجلمعيات والقانون الأ�سا�سي ،ويعترب
اجلمعيات وحتويل الأموال خلزينة الدولة يف حال �صدر قرار ب�إغالق اجلمعية ،وهذا ٍ
م�س ًا خطري ًا بعمل اجلمعيات ،ولهذا �صدر بيان وعقد م�ؤمتر �صحايف بهذا اخل�صو�ص.
التقــرير السنــــوي 2011
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الهدف المرحلي الثاني:
�إلغاء العقوبات والإجراءات يف القوانني واللوائح التنفيذية التي تتعار�ض مع القانون الدويل حلقوق
الإن�سان واملعايري القانونية الدولية ،وبخا�صة فيما يتعلق بالتعذيب وعقوبة الإعدام
ا�ستمرت ال�ضمري يف العمل على ر�صد وتوثيق حاالت التعذيب واالنتهاكات املتعلقة بحقوق الإن�سان يف الأر�ض الفل�سطينية ،وب�سبب غياب
املجل�س الت�شريعي ،ك�سلطة ت�شريعية ،والواقع ال�سيا�سي املفرو�ض نتيجة االنق�سام ،مل ت�ستطع امل�ؤ�س�سة الت�أثري لتغيري القوانني والت�شريعات �أو
ال�ضغط من �أجل �سن قوانني تراعي حقوق الإن�سان  .ولكن ،ا�ستطاعت ال�ضمري العمل مع جمموع امل�ؤ�س�سات الفل�سطينية من �أجل تغيري هذا
الواقع ،مثل العمل على �إنهاء االنق�سام من خالل �شبكة امل�ؤ�س�سات الأهلية.

المخرج األول:
ر�صد توثيق االنتهاكات ذات العالقة بالتعذيب وعقوبة الإعدام ون�شرها
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ما زالت امل�ؤ�س�سة تقوم بر�صد وتوثيق االنتهاكات اخلا�صة بحقوق الإن�سان يف الأر�ض الفل�سطينية والعمل على ر�صد وتوثيق قرارات الإعدام
ال�صادرة عن املحاكم الفل�سطينية.
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النتائج المباشرة:

1ارتفاع يف عدد الزيارات الدورية ملراكز التوقيف وال�سجون.
2ارتفاع يف عدد الت�صريحات امل�شفوعة بالق�سم التي توثق االنتهاكات.
�3إ�صدار تقارير ودرا�سات حول التعذيب وعقوبة الإعدام.
4توزيع ون�شر هذه التقارير ،وارتفاع ن�سبة ر�ضا اجلمهور عنها.

المتابعات واإلنجازات:
نفذت امل�ؤ�س�سة خالل هذه الفرتة  7زيارات فقط ملراكز التوقيف واالحتجاز التابعة لل�سلطة ،علم ًا �أنه تقرر ،ح�سب اخلطة� ،أن يكون عدد هذه
الزيارات  50زيارة على مدار العام  .ويعود ال�سبب يف هذا الق�صور �إىل منع الأجهزة الأمنية حمامي امل�ؤ�س�سة من تنفيذ الزيارات ،وتراجع
وزارة الداخلية عن وثيقة التفاهم بني حتالف التعذيب والوزارة ،التي تت�ضمن تنفيذ زيارات دورية ملراكز التوقيف واالحتجاز وال�سجون من
قبل التحالف.
ولكن امل�ؤ�س�سة قامت بتوثيق التعذيب من خالل مقابالت �أجرتها مع معتقلني مفرج عنهم �أو �أهايل معتقلني تعر�ضوا لالنتهاكات ،وتوزعت
هذه الت�صريحات كالتايل 3 :ت�صريحات حول تعر�ض للتعذيب 4 ،حول انتهاكات بحق العائالت 4 ،حول ظروف االحتجاز 3 ،حول معاملة
�سيئة ،ت�صريح حول التعر�ض للتهديد ،ت�صريح حول ظروف التحقيق ،ت�صريح حول انتهاك احلق بتلقي العالج.
كما قامت امل�ؤ�س�سة خالل هذه الفرتة ب�إ�صدار تقرير االنتهاكات عند ال�سلطة «هدر احلرية» ،الذي ر�صد التعذيب على مدار العامني 2009
و  .2010كما عملت امل�ؤ�س�سة على ر�صد قرارات الإعدام ال�صادرة بحق فل�سطينيني خالل هذه الفرتة ،حيث �صدر  3قرارات بالإعدام عن
حماكم يف غزة ،ومت تنفيذ عقوبة الإعدام بحق حالة يف غزة ،ما يعد انتهاك ًا �صارخ ًا للقانون الأ�سا�سي الفل�سطيني� ،إذ مل يتم التوقيع من
قبل رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية على قرار الإعدام.
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المخرج الثاني:
بناء حمالت �ضغط ومنا�صرة
مل تعمل امل�ؤ�س�سة على بناء حملة خا�صة مبو�ضوع التعذيب وعقوبة الإعدام ،ولكنها تعمل بال�شراكة مع م�ؤ�س�سات عدة ،وبالتعاون مع �شبكة
املنظمات الأهلية ،وم�ؤ�س�سات جمل�س منظمات حقوق الإن�سان ،والهيئة العليا حلقوق الإن�سان وجهات �أخرى� ،ضمن حملة احلريات ،التي
عملت خالل هذه الفرتة على مو�ضوع االنق�سام ،بالتن�سيق مع �شبكة املنظمات يف غزة  .وقام هذا التحالف بالعديد من الأن�شطة خالل العام
كامل�شاركة يف املظاهرات ال�شعبية �ضد االنق�سام ،وعقد الندوات واحللقات التلفزيونية التي تتناول موا�ضيع مرتبطة باحلريات العامة،
واالنتهاكات التي تقرتفها جهات ر�سمية عدة.
نظمت �شبكة املنظمات الأهلية م�ؤمتر ًا بعنوان «دور املنظمات الأهلية يف تعزيز امل�صاحلة»� ،شارك فيه العديد من ممثلي القوى ال�سيا�سية
واملنظمات الأهلية واحلقوقيني و�شخ�صيات اعتبارية  .وخرج امل�ؤمتر بتو�صيات �أهمها �ضرورة الإ�سراع مبعاجلة �آثار االنق�سام على احلياة
الدميقراطية ،و�إغالق ملف االعتقال ال�سيا�سي ،و�إعادة افتتاح اجلمعيات التي �أغلقت ،و�إطالق احلريات العامة.
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لقد كانت نتائج هذه احلملة �إيجابية �أحيان ًا من ناحية احلد من ممار�سة التعذيب واملحاكمات الع�سكرية ،ووقف ممار�سات غري قانونية
�أخرى كا�ستهداف بع�ض امل�ؤ�س�سات ،ولكن للأ�سف هذا التغيري مل يكن جوهري ًا� ،إذ مل ترافقه م�ساءلة وحما�سبة جدية ،ومل يرتبط بتعديالت
للقوانني والإجراءات املرتبطة ،ما يعني �أن مثل هذه املمار�سات القمعية مرتهنة بالو�ضع ال�سيا�سي واعتبارات �أخرى ،وال يعك�س بناء نظام
�سيا�سي دميقراطي يحرتم حقوق الإن�سان وحرياته وي�ؤ�س�س ملجتمع ي�سوده العدل وامل�ساواة.
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المخرج الثالث:
تطوير امل�شاركات يف االئتالفات املحلية والإقليمية والدولية
النتائج المباشرة:

1 .1دور ال�ضمري يف ائتاليف التعذيب والإعدام فاعل وم�ؤثر.
2 .2دور ال�ضمري يف جمل�س منظمات حقوق الإن�سان واحلملة الوطنية للحقوق واحلريات فاعل
وم�ؤثر.
3 .3ارتفاع يف الأن�شطة وامل�شاركة حول مناه�ضة التعذيب والإعدام.

المتابعات واإلنجازات:
على �صعيد حتالف التعذيب ،مت العمل منذ بداية العام ،على �إقرار اخلطة ال�سنوية لعمل التحالف ،وخالل ال�شهور الأربعة الأوىل من عمل
التحالف ،مت الرتكيز على �إجناز مذكرة تفاهم مع وزارة الداخلية ي�سمح مبوجبها للم�ؤ�س�سة بزيارات دورية ملراكز االحتجاز لدى ال�سلطة  .
وبعد نقا�ش العديد من املالحظات حولها مع الوزارة ،وبعد �أكرث من لقاء ،حتديد ًا مع وحدة حقوق الإن�سان يف وزارة الداخلية ،عادت الوزارة
لالعتذار عن توقيع مذكرة التفاهم دون تقدمي �أي مربرات منطقية.

�أما فيما يخ�ص حتالف الإعدام ،فلم يتم العمل خالل هذه الفرتة �ضمن التحالف ،ولكن اقت�صر جهد امل�ؤ�س�سة على ر�صد وتوثيق قرارات
املحاكم وتنفيذ عقوبة الإعدام ،وفعلي ًا مل يعد هذا التحالف فاع ًال.
�شاركت ال�ضمري يف اللجنة التن�سيقية ل�شبكة املنظمات الأهلية ،ومن خالل هذه الع�ضوية ،كانت ال�ضمري جزء ًا من حتركات ال�شبكة على
�صعيد متابعة بع�ض امللفات اجلوهرية على �صعيد احلقوق ال�سيا�سية واملدنية يف الأر�ض املحتلة ،كمتابعة مو�ضوع االنق�سام ،واالنتخابات،
وحرية الر�أي ،والتجمع ،وت�شكيل اجلمعيات ،واالعتقال ال�سيا�سي.
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ومن �أبرز الأن�شطة التي مت �إجنازها خالل هذه الفرتة ،امل�شاركة يف ندوة عقدت حول التعذيب يف �سلفيت �شارك فيها � 80شخ�ص ًا من
املواطنني والأجهزة الأمنية الفل�سطينية ،وقد قدمت امل�ؤ�س�سة ورقة حول التعذيب� ،إ�ضافة �إىل �إنتاج برو�شور تعريفي حول التحالف ،مت توزيعه
يف امل�ؤمتر الذي عقد مبنا�سبة اليوم العاملي ملناه�ضة التعذيب.
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وقد تابع جمل�س منظمات حقوق الإن�سان �أي�ض ًا ب�شكل مبا�شر هذه الق�ضايا اجلوهرية ،وكان للمجل�س �أي�ض ًا تدخالت على �صعيد الت�شبيك
وال�ضغط على القيادة ال�سيا�سية الفل�سطينية من خالل امل�ستوى الدويل� ،إذ عقدت بع�ض اللقاءات واملرا�سالت مع جهات ر�سمية كاالحتاد
الأوروبي ،والقن�صليات ،وال�سفارات للدول املختلفة يف الأر�ض الفل�سطينية املحتلة.

استخالصات

يبدو جلي ًا �أن مو�ضوع االنق�سام ال�سيا�سي لن ينت ِه قريب ًا ،فطوال العام  2011مل يتم ت�شكيل حكومة بناء على اتفاق القاهرة ،ومل يتم �إطالق
�سراح الأ�سرى ،ومع نهاية العام كان وا�ضح ًا �أن هناك بع�ض املمار�سات التي ت�شري �إىل �أننا باجتاه الذهاب لنظام بولي�سي �أكرث منه لنظام
دميقراطي ،كمحاولة التدخل يف عمل م�ؤ�س�سات املجتمع املدين بطرق خمتلفة ،ما يدعو �إىل تعزيز التن�سيق والعمل امل�شرتك على �صعيد
ال�شبكات والتحالفات املحلية.
ولهذا ،مت االتفاق يف �إطار �شبكة املنظمات الأهلية ،مث ًال ،على ت�شكيل جلنة قانونية خا�صة تتابع مو�ضوع الدفاع عن امل�ؤ�س�سات الأهلية يف حال
تعر�ضها لأي انتهاك من قبل �أي جهة ر�سمية.
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كذلك الأمر مت االتفاق على تعزيز دور جمل�س منظمات حقوق الإن�سان ،من خالل بناء خطة عمل �سنوية م�شرتكة ،ت�أخذ باحل�سبان املجاالت
كافة ،التي من املمكن للمجل�س �أن يكون م�ؤثر ًا وفاع ًال بها ،كج�سم يقوم بالدفاع عن احلقوق املدنية ال�سيا�سية واالجتماعية يف املجتمع
الفل�سطيني ،ولهذا مت االتفاق على عقد لقاء مو�سع لأع�ضاء املجل�س مع بداية العام  2012لنقا�ش هذا الأمر.
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م�ؤ�س�سة ال�ضمري لرعاية الأ�سري وحقوق الإن�سان

الباب الثالث

جمتمع وم�ؤ�س�سات م�ساندة للحقوق املدنية وال�سيا�سية للفئات والأفراد املنتهكة
حقوقهم
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الهدف العام الثالث:
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�إدراك ًا لدور املجتمع املدين يف حماية الثقافة الدميقراطية وتعزيزها ،و�صون احلقوق واحلريات لبناء دولة فل�سطينية ترتكز على مبادئ
احرتام الفرد ك�إن�سان وكع�ضو فعال يف جمتمعه ،ت�ؤمن ال�ضمري �أنه يجب �أن تلعب دور ًا يف دعم هذه العملية من خالل عالقاتها وع�ضويتها
يف خمتلف التحالفات املحلية مل�ؤ�س�سات املجتمع املدين ،و�أي�ض ًا من خالل التدخل املبا�شر مع فئة ال�شباب الذين ترى بهم مفتاح التغيري يف
املجتمع الفل�سطيني ،ولهذا ت�سعى ال�ضمري يف العامني الأخريين �إىل تطوير برنامج ال�ضمائر الذي ي�ستهدف ال�شباب القياديني يف جمتمعهم،
لرفع قدراتهم يف جمال احلقوق ال�سيا�سية واملدنية.

الهدف المرحلي األول:
ت�شكيل جمموعات توعية جمتمعية يف جمال احلقوق املدنية وال�سيا�سية وتعزيز قدراتها
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طورت ال�ضمري برناجم ًا ي�ستهدف ال�شباب القادة يف جمتمعهم الذين �أبدوا ا�ستعداد ًا لأخذ زمام املبادرة والقيام بدور فعال لإحداث التغيري
على الواقع ال�سائد  .طبع ًا ،يبقى االحتالل الإ�سرائيلي بجرائمه هو العائق الأول والأ�سا�سي يف وجه قيام الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة التي
حترتم حقوق الإن�سان ،لكن للأ�سف ،وعلى مدار �سنوات ،قامت ال�سلطة الفل�سطينية بانتهاك حقوق الإن�سان الفل�سطيني �أي�ض ًا بطرق عدة،
ولهذا هناك حاجة و�ضرورة لن�شر الوعي واملعرفة حول احلقوق الأ�سا�سية وكيفية حمايتها ومواجهة االنتهاكات احلا�صلة من خالل و�سائل
خمتلفة كا�ستخدام الإعالم ،وحمالت ال�ضغط واملنا�صرة ،وا�ستخدام التقنيات احلديثة كمواقع التوا�صل االجتماعي وغريها.
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تدرك ال�ضمري �أن هناك الع�شرات من الربامج التوعوية التثقيفية يف جمال حقوق الإن�سان التي ت�ستهدف ال�شباب الفل�سطيني ،ولهذا كان
بناء الربنامج على �شقني؛ الأول نظري يوفر املعرفة والإملام باحلقوق ال�سيا�سية واملدنية ،وكيفية بناء حمالت �ضغط ومنا�صرة ،ومبادئ
�أ�سا�سية لبع�ض املوا�ضيع ك�إدارة امل�شاريع ،وجتنيد الأموال ،و�أمناط قيادة املجموعات  ...وغريها  .و�شق عملي يهدف �إىل القيام ببع�ض 
الأن�شطة العملية لتطبيق الدرو�س النظرية وممار�سة فعلية لها  .وترافق امل�ؤ�س�سة هذه املجموعات خالل هذه املرحلة لتقدمي التوجيه والإر�شاد
واخلربات املختلفة.
كما قامت امل�ؤ�س�سة ب�إجراء تقييم دوري مع املجموعة جلوانب الربنامج كافة ،وبخا�صة مع نهاية العام ،وبوجود خرباء يف بناء مثل هذه
املجموعات� ،سيكون هذا التقييم هو املوجه الرئي�س ال�ستمرار الربنامج وتطويره.

المخرج األول:
تنظيم قادة حمليني وتزويدهم باملعرفة واالجتاهات للعمل يف جمتمعاتهم يف جمال التوعية احلقوقية املدنية
وال�سيا�سية

النتائج المباشرة:

1 .1وجود جمموعات �شبابية حملية واعية وقادرة على متابعة الق�ضايا احلقوقية ال�سيا�سية واملدنية
يف جمتمعهم.
2 .2ر�ضا اجلمهور عن �أداء املجموعات.
3 .3ر�ضا امل�شاركني عن التدريب ،ومدى التزامهم بالربنامج.

المتابعات واإلنجازات:
بعد اللقاء التح�ضريي الأول يف �شهر  12من العام  ،2010وبح�ضور � 37شاب ًا و�شابة ،مت اختيار � 25شخ�ص ًا منهم لتلقي التدريبات بعد حتديد
االحتياجات بناء على ا�ستمارة وزعت عليهم يف اللقاء الأول  .ونفذت امل�ؤ�س�سة � 94ساعة تدريبية لهم يف مهارات التدريب ،والتي�سري ،وحتديد
االحتياجات ،و�إدارة املوارد ،و�آلية تنفيذ الأن�شطة و�إدارتها ،و�إدارة احلمالت وطرق تنفيذها ،بالإ�ضافة �إىل القيام ببع�ض الأن�شطة كتمارين
عملية مثل امل�شاركة يف فعاليات يوم الأ�سري ،والتح�ضري لفعاليات خا�صة.
وتهدف هذه التدريبات �إىل تزويد امل�شاركني باملعرفة واملهارة الالزمة للو�صول �إىل الفئات املجتمعية والت�أثري فيها ،مبا ميكنهم من ح�شد
جمهور داعم وم�ؤيد لق�ضاياهم ،والو�صول �إىل قاعدة جماهريية داعمة ومنا�صرة لق�ضايا املجتمع يف �سبيل �إحداث تغيري جمتمعي نحو
الأف�ضل.

�أما جمموعة جنني فاختارت مو�ضوع حرية الر�أي والتعبري ،ومت التن�سيق لعقد ن�شاط يف اجلامعة العربية الأمريكية  .فيما اختارت جمموعة
طولكرم مو�ضوع احلريات العامة.
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بعد حتديد االحتياجات ،بد�أت التدريبات النظرية مبهارات حتديد االحتياجات املجتمعية ،ومهارات التي�سري وتدريب املدربني .وتال هذا
التدريب تق�سيم املجموعة �إىل  3جمموعات عمل للقيام بتمرين عملي لتحديد احتياجات حمددة يف املنطقة التي اختارتها املجموعة  .قامت
جمموعة نابل�س باختيار مو�ضوع حق الأطفال يف التعليم ومنع الت�سرب من املدار�س ،فقامت بلقاء مكتب وزارة العمل يف مدينة نابل�س،
وح�صلت على �صفة مراقبة كمجموعة �ست�شارك يف احلد من هذه الظاهرة.
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و�شملت التدريبات مدخ ًال للقانون الدويل الإن�ساين والقانون
الدويل حلقوق الإن�سان ،والآليات الدولية حلماية احلقوق
واحلريات ،كما �شملت تدريب ًا حول بناء امل�شاريع وو�ضع املوازنات
وجتنيد الأموال  .وتال هذا التدريب تنفيذ �أن�شطة خا�صة بق�ضية
الأ�سرى لذكرى يوم الأ�سري ،فمجموعة طولكرم قامت بتنفيذ
يوم ترفيهي لأطفال الأ�سرى ،بالتن�سيق مع جمعية تنمية ال�شباب
ومركز الربامج الن�سوية ،ح�ضره  50من الأطفال وذويهم ،وتخلل
الن�شاط فقرات فنية وترفيهية.
وقامت جمموعة جنني ببناء خيمة تعر�ض ق�ضية �أ�سرى املدينة
املحكومني مدى احلياة ،وعددهم � 100أ�سري ،حيث مت عر�ض
�صورهم ونبذة عن حياتهم ،كما نظمت معر�ض �أ�شغال يدوية من �أعمال الأ�سرى ،و�ضم املعر�ض جدارية حتوي �أ�سماء � 500أ�سري من
املحافظة  .و�شاركت املجموعة يف امل�سرية املركزية ليوم الأ�سري يف املحافظة ،وقامت ب�إ�شعال ال�شموع على �شكل العدد  5770وهو عدد الأ�سرى
ال�سيا�سيني الفل�سطينيني يف �سجون االحتالل حينها�  .أما جمموعة نابل�س ،فقامت ب�إجراء زيارات بيتية لأ�سر املعتقلني يف املدينة للت�ضامن
معهم بال�شراكة مع جلنة الأ�سري يف املدينة.
مت التدريب للمجموعات على بناء احلمالت ،و�شمل حتلي ًال للو�ضع ال�سيا�سي الراهن ،وا�ستعرا�ض ًا وتقييم ًا جلزء من احلمالت املحلية والدولية
اخلا�صة بالق�ضية الفل�سطينية  .كذلك تلقت املجموعات تدريبات حول مبادئ تعليم الكبار وحتفيزهم ،ومفهوم التجنيد وقيادة املجموعات،
وتوجيه اجلمهور نحو امل�شاركة ،ومهارات التوا�صل  ...وغريها.
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وكانت الور�شة الأخرية خالل العام ور�شة تقييمية ،حيث متت اال�ستعانة بفريق عمل خمت�ص ببناء املجموعات ،وخل�صت الور�شة �إىل التو�صية
برتكيز عمل املجموعات حول ق�ضايا ترتبط نوع ًا ما بعمل امل�ؤ�س�سة ،حتى يت�سنى للم�ؤ�س�سة متابعة وتوجيه �أكرب للمجموعات.
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استخالصات
�سار الربنامج كما هو خمطط له ،ولكن ال�شباب مل يتمكنوا من العمل على ق�ضايا كبرية كما هو متوقع ،وكانت جممل ن�شاطاتهم حمدودة
ن�سبي ًا ومركزة يف ق�ضية االعتقال ،كما �أن التقييم �أبرز �أن االعتماد عليهم وحدهم دون متابعة وتوا�صل م�ستمر من امل�ؤ�س�سةُ ،يحدث فجوة
بينهم ،لذا يتطلب الربنامج توجيها ومتابعة م�ستمرين للمجموعة من قبل امل�ؤ�س�سة.
�إحدى �أهم تو�صيات فريق التقييم تلخ�صت يف �أنه يجب �أن يتم الرتكيز مع بداية بناء املجموعة على مفاهيم �أ�سا�سية يف بناء املجموعة،
وبلورة هويتها املميزة ،ومن ثم الرتكيز على ق�ضية حمددة مثل ق�ضية الأ�سرى التي هي من �صلب عمل امل�ؤ�س�سة ،وبهذا ت�ضمن امل�ؤ�س�سة عملية
الرقابة واملتابعة ،ويتم ت�شكيل جمموعات �ضاغطة يف ق�ضية الأ�سرى تكون قادرة على تفعيل ق�ضية الأ�سرى ودعمها.
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الباب الرابع

تطوير قدرات امل�ؤ�س�سة لتحقيق �أهدافها
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الهدف العام الرابع:
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الهدف المرحلي األول:
توفري بيئة داخلية داعمة متكن الكادر من حتقيق خطة العمل بكفاءة وفاعلية
المخرج األول:
تطوير الأنظمة والإجراءات الإدارية واملالية وتنفيذها ب�شكل منتظم

النتائج المباشرة:

1 .وجود �أنظمة و�إجراءات وا�ضحة ،ومدى االلتزام بهذه الأنظمة.
2 .مدى توافق هذه الإجراءات والأنظمة مع القانون املحلي.

المتابعات واإلنجازات:
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عقدت اجلمعية العمومية يف امل�ؤ�س�سة اجتماعها ال�سنوي بتاريخ  ،2011/6/18حيث متت �إ�ضافة �أع�ضاء جدد للهيئة العامة ،واختيار جمل�س 
�إدارة جديد ،و�إقرار التقريرين املايل والإداري للم�ؤ�س�سة  .كما عقد جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة اجتماعاته الدورية ب�شكل منتظم ،وقام مبتابعة
تنفيذ �إ�سرتاتيجيات وخطط عمل امل�ؤ�س�سة.
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تابعت امل�ؤ�س�سة عملية تنفيذ اخلطة الت�شغيلية ب�صورة تكفل الرقابة واملراجعة الدورية ،من خالل اللقاءات ال�شهرية لتقييم التنفيذ الفعلي
مقابل اخلطة ال�شهرية ،ومن خالل عملية التقييم ال�شاملة ن�صف ال�سنوية وال�سنوية� ،إذ تقوم امل�ؤ�س�سة ب�إ�صدار تقارير �إدارية ومالية ن�صف
�سنوية و�سنوية.
قامت الوحدة الإدارية واملالية مبتابعة عملية �إدارة املوارد الب�شرية واملالية للم�ؤ�س�سة ب�صورة مهنية وفاعلة ،من خالل تنفيذ الإجراءات
الإدارية واملالية املطلوبة كافة ،ومتت عملية مراجعة �شاملة لأدلة العمل لكل وحدة ،و�إجراء التعديالت الالزمة  .وبخ�صو�ص دليل العمل
املتخ�ص�ص بالإجراءات الإدارية واملالية ،مت ت�أجيل اعتماد التعديالت املقرتحة لل�سنة القادمة ،حيث �سيكون هناك تدريب متخ�ص�ص من
قبل مركز تطوير امل�ؤ�س�سات.

المخرج الثاني:
تطوير قدرات الكادر

النتائج المباشرة:

1 .ا�ستقطاب كادر مهني متخ�ص�ص.
2 .م�شاركة الكادر يف برامج وور�ش تدريب.
3 .م�ستوى ر�ضا الكادر الوظيفي.

المتابعات واإلنجازات:
عملت امل�ؤ�س�سة خالل هذه الفرتة على �إ�ضافة م�سمى وظيفي جديد لهيكليتها «من�سق الإعالم املحلي» ،ومت �شغل هذا املن�صب يف �شهر �أيار،
حمام �آخر للعمل على ق�ضايا حمكمة
كما وظفت امل�ؤ�س�سة بدي ًال ملن�سقة التوثيق والدرا�سات خالل �إجازة الأمومة اخلا�صة بها ،ومت توظيف ٍ
�سامل ،ومتابعة ملف االعتقال ال�سيا�سي يف ال�شمال .كما �أقر جمل�س الإدارة م�سمى وظيفي ًا جديد ًا لتن�سيق ال�ش�ؤون الإدارية واملالية.
وعلى �صعيد رفع قدرة وكفاءة الطاقم� ،شارك اثنان من طاقم العمل يف دورة مع م�ؤ�س�سة احلق بعنوان «تطبيقات القانون الدويل الإن�ساين
والقانون الدويل حلقوق الإن�سان»  .كما�شارك احد �أع�ضاء الطاقم مع مكتبة بلدية البرية يف دورة حول �أر�شفة املكتبات للم�ساهمة يف تطوير
نظام الأر�شفة الداخلي للم�ؤ�س�سة  .و�شارك احد �أع�ضاء الطاقم يف دورة كتابة امل�شاريع مع الأكادميية الربيطانية  .و�شارك  3من �أع�ضاء
الطاقم يف دورة حول م�ؤ�شرات القيا�س والتقييم مع �شركاء امل�ؤ�س�سة ( ،)Christian Aidونفذت بالتعاون مع م�ؤ�س�سة (.)Diakonia
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مت تطوير �آلية داخلية لتبادل املعلومات من خالل لقاءات دورية لوحدات امل�ؤ�س�سة كافة ،يتم فيها نقا�ش �أهم الأخبار يف كل وحدة ،و�أهم
امل�شاركات ،ويتم نقا�ش �آليات تطوير العمل.
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الهدف المرحلي الثاني:
خلق ا�ستدامة للم�ؤ�س�سة
المخرج األول:

تطوير �شبكة عالقات امل�ؤ�س�سة حملي ًا �إقليمي ًا ودولي ًا
.1
.2
.3
.4

النتائج المباشرة:

1ارتفاع يف طلب معلومات حول امل�ؤ�س�سة.
2ارتفاع يف دعوة امل�ؤ�س�سة للم�شاركة يف الفعاليات املحلية والدولية.
3ازدياد يف عالقات امل�ؤ�س�سة مع جهات مانحة.
4ازدياد يف التمويل الفردي واملجتمعي.
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المتابعات واإلنجازات:
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�أداء امل�ؤ�س�سة على امل�ستوى املهني ،خا�صة يف ق�ضية الأ�سرى ال�سيا�سيني الفل�سطينيني وحقوق الإن�سان ب�شكل عام يف الأر�ض املحتلة ،عزز
عالقات امل�ؤ�س�سة على امل�ستويني املحلي والدويل ،وعك�س ثقة عالية من قبل املجتمع املحلي ،و�أي�ضا من امل�ؤ�س�سات احلقوقية الدولية ،وكذلك
من اجلهات الر�سمية.
دعيت امل�ؤ�س�سة خالل العام للم�شاركة يف معظم الأن�شطة املتعلقة بحقوق الإن�سان من قبل اجلهات الر�سمية الفل�سطينية كوزارة الأ�سرى،
ووزارة اخلارجية ،ووزارة العدل ،و�أي�ض ًا من قبل امل�ؤ�س�سات احلقوقية واالئتالفات املختلفة كافة  .كذلك على ال�صعيد الدويل ،دعيت امل�ؤ�س�سة
للم�شاركة يف العديد من امل�ؤمترات والور�ش واللقاءات اخلا�صة مبو�ضوع حقوق الإن�سان ،وعر�ض ق�ضية الأ�سرى على وجه اخل�صو�ص يف الأر�ض 
املحتلة.
�شاركت امل�ؤ�س�سة ،من خالل ع�ضويتها يف جمل�س منظمات حقوق الإن�سان و�شبكة املنظمات الأهلية ،بدور �أ�سا�سي يف النقا�ش اجلوهري حول
�سيا�سات التمويل ،وال�شروط ال�سيا�سية التي تفر�ضها بع�ض اجلهات املانحة ،والهجوم الذي ت�شنه بع�ض امل�ؤ�س�سات ال�صهيونية الإ�سرائيلية
التي ت�ستهدف م�ؤ�س�سات املجتمع املدين الفل�سطيني ،خا�صة منذ حملة املقاطعة و�سحب اال�ستثمارات وفر�ض العقوبات ،كم�ؤ�س�سة الرقيب
على امل�ؤ�س�سات ،التي حاولت ال�ضغط على احلكومة الهولندية من خالل توجيه الت�سا�ؤالت من خالل الربملان الهولندي ،حول متويل ودعم
امل�ؤ�س�سات الفل�سطينية احلقوقية كال�ضمري ،واحلق ،واحلركة العاملية للدفاع عن الأطفال  ...وغريها.
كما ناق�ش جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة الأو�ضاع االقت�صادية على ال�صعيد الدويل ،وت�أثري هذه التغيريات على �أفق التمويل ،ودعم ر�ؤية امل�ؤ�س�سة
ور�سالتها مبا يحرتم ا�ستقالليتها ،وعدم فر�ض �أي نوع من ال�شروط �سوى املرتبط باحرتام مبادئ حقوق الإن�سان والقانون الدويل  .وجاءت
تو�صية الهيئة العامة وجمل�س الإدارة بالعمل على خلق عالقات جديدة ،خا�صة يف العامل العربي ،و�إعادة تفعيل بع�ض العالقات على �صعيد
حملي ل�ضمان تطور �أفق الدعم املايل لعمل امل�ؤ�س�سة و�أهدافها.
جنحت امل�ؤ�س�سة خالل الفرتة املن�صرمة يف �إقامة عالقات جديدة مع م�ؤ�س�سات دولية جديدة ،كم�ؤ�س�سة �أك�سور ،و�إيباال ،ولكن مل يت�ضح �أفق
هذه العالقات ب�شكل نهائي ،على الرغم من تقدمي بع�ض امل�شاريع امل�شرتكة مع هذه امل�ؤ�س�سات جلهات دولية كاالحتاد الأوروبي  .كما ح�صلت
امل�ؤ�س�سة على ثقة بع�ض اجلهات الداعمة اجلديدة مثل برنامج الأمم املتحدة الإمنائي (.)UNDP
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الملحق رقم ( ) 1

زيارات السجون
 .1زيارات ال�سجون و املعتقالت الإ�سرائيلية ح�سب مراكز الإعتقال و التوقيف
عدد
الزيارات

ت ح�سب املراكز جدول رقم
()2

عوفر

�شطة

جلبوع

جمدو

الدامون

8

�أ�شموريت (كفار
يونا)

1
11

رومونيم

1
1
10

ه�شارون (تلموند
�أ�شبال)

1

2

2
2

ه�شارون (تلموند
ن�ساء)

1
3

2

1
1

1
2
1
2

ه�شارون (رجال)

1

1

هدارمي

2

1
1
1

الرملة  /ايال

1
1
2

1
1
1
1
1

1
2
2

�أيلون الرملة
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كانون
ثاين
�شباط
�آذار
ني�سان
�أيار
حزيران
متوز
�أب
�أيلول
ت�شرين
�أول
ت�شرين
ثاين
كانون �أول
املجموع

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1
1
2
2

1
1
1

2

�شيكما (ع�سقالن
املجدل)
م�ست�شفى الرملة
(مارا�ش)
نيفيه تريت�سا
(الرملة ن�ساء)
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ال�سجون املدنية
(املركزية)

1
1

1

3

1

1

1

1

4
18

1
10

7

7

4

3

2

2

1
1
1
1

1
1
1
1
1

2
1

2
1

1

3

1
9

1
12

مراكز التوقيف الع�سكرية

رميون

النقب (كت�سيعوت)

�أوهايل كيدار بئر
ال�سبع

�إي�شل بئر ال�سبع

بئر ال�سبع
( خمتطفي �سفينة
احلرية )

نفحة

�سامل

قدوميم

حوارة

بنيامني عوفر

ع�صيون

�إيرز ؟؟؟

اجللمة كي�شون

1
1

7
11

امللب�س بيتح تكفا

8

2
9

2

امل�سكوبية
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1

161
5

3

ع�سقالن

1

2

1
1
1
1
1

1
1

2

2

1
1
2
1
1

1
1

11

1
1
1
2

1

1
1
1
1
1

1

1

1
1

1
1
3

1
1
1

1
1

2
1

1

12
14
15
13
13
9
15
16
18
15
10
11
1
1
2

مراكز التحقيق

مراكز توقيف
�أخرى (حمطات
�شرطة ،مع�سكرات ،املجموع
�سجون ،مراكز
حتقيق ... ،الخ)
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 .2عدد اللذين متت زيارتهم ن�سبة �إىل الذين طلبوا للزيارة

عوفر

�شطة

جلبوع

جمدو

�أ�شموريت (كفار
يونا)
الدامون

68

415

طلبوا
للزيارة
من متت
زيارتهم

رومونيم

550

5
5

ه�شارون (تلموند
�أ�شبال)
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ت�شرين
�أول
ت�شرين
ثاين
كانون
�أول

8
6
4
4

ه�شارون (تلموند
ن�ساء)

�أيلول

6
6

6
4

ه�شارون (رجال)

�آب

5
5
12
8

7
5

هدارمي

متوز

5
3
6
5

نيت�سان الرملة

4
حزيران
4

7
4
7
7
3 3
3 3
8 4
8 3
7 11
6 6
4
4
17 3
17 3

5
1
4
4

4
4
2
2
3
2
4
1
2
2

�أيلون الرملة

�أيار

8
8

5
4
4
3
6
5
7
7

2

3
2

11
11

نيفيه تريت�سا
(الرملة ن�ساء)

ني�سان

2
2

4
2

م�ست�شفى الرملة
(مارا�ش)

�آذار

2
2

4
2
2
2
4
4

3

3
3

�شيكما (ع�سقالن
املجدل)

�شباط

6
6
4
4
4
4
5
5
4
4

5
4
3
2
6
4

6
1

1
1

4
1

4
3
2
2

3
3
4
2
4
2
3
2
7
3
4
2
10
7
5
2

�أوهايل كيدار بئر
ال�سبع

كانون
ثاين

5
1
4
3
4
1
5
5

5
5

4
3

1
1

5
3
5
3
3
1

4
4

4
3
4
2

5
2

مراكز التوقيف الع�سكرية
�إي�شل بئر ال�سبع

م�ست�شفى بلن�سون

نفحة

�سامل
النقب
(كت�سيعوت)
رميون

قدوميم

حوارة

2
2

5
3
3
3

بنيامني عوفر

3
1
3
2
3
3

ع�صيون

4
4

�إيرز

5
5
5
4
4
1
7
3

1
1

1
1

4
2

1
1

1
1
1
1
1
1
5
5

5
5

1
1

1
1

املجموع

42
29
49
38
39
23
40
32
56
42
38
30
45
36
52
42
61
44
52
36
30
28
46
35
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3
1
5
3

اجللمة كي�شون

9
5

4
4
4
3
5
3
4
4
5
1

امللب�س بيتح تكفا

3
3

1
1

امل�سكوبية

7
4

4
4
4
4
5
4
4
3
4
4

4
3
4
2

3
3
1
1

ع�سقالن

1
1
3
1
7

4
4
4
4

مراكز التحقيق

مراكز توقيف �أخرى
(حمطات �شرطة،
مع�سكرات� ،سجون،
مراكز حتقيق... ،
الخ)
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 .3زيارات ال�سجون و املعتقالت الإ�سرائيلية ح�سب هدف الزيارة
الزيارات
ح�سب هدف
الزيارة

الزيارات ح�سب
هدف الزيارة
متابعة حتقيق

ظروف �سجن

ظروف توقيف

ن�ساء

�أطفال

ت�شرين �أول

1

2

1

ت�شرين ثاين

2

1

3

5

4

58

9

كانون �أول

املجموع

18

�إداري

70

�أيلول

5

5

1

حاالت مر�ضية
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�آب

اوراق بحثية

3

2

متوز

1

اعتداء�/ضرب/
تعذيب

5

3

2

8

3

10

1

2

2

13

1

2

2

8

1

1
1
1

14

7

6

21

61

اال�ضراب

حزيران

3

1

1

2

6

�إجراءات �شكوى

�أيار

12

2

1

ني�سان

2

2

3

2

13

ظروف �إعتقال

5

2

�آذار

2

مقاتل غري �شرعي

1

2

1

13

عزل

�شباط

4

9

2

2

5

2

1

املجموع

كانون ثاين

3

7

1

1

3

3

2

2

22

2

2

29

1

20

1

19

1

24

1

22

2

3

20
1

25

1

1

25

13

1

19

6

1

14

6

1

25

3

17

9

12

256

جدول يبين مقارنة بين الزيارات التي تمت في االعوام 2010 - 2007

بيتح تكفا

12

11

2

اجللمة

19

16

8

حتقيق ع�سقالن

1

9

1

امل�سكوبية

4

2

2

املجموع

36

38

13

مرفق االعتقال

2009

2010

2011

ع�صيون

0

2

0

قدوميم

0

مغلق

0

بنيامني

0

مغلق

0

حوارة

3

1

5

�سامل

4

0

0

مركز ال�شرطة (�صالح الدين)

0

1

0

املجموع

7

4

5

مرفق االعتقال

2009

2010

2011

عوفر

8

11

11

�شطة

2

4

8

جلبوع

6

7

10

جمدو

22

16

18

الدامون

1

10

7
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مرفق االعتقال

2009

2010

2011
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تلموند الأ�شبال

2

مغلق

0

تلموند ن�ساء

3

13

10

ه�شارون رجال

2

مغلق

0

هدارمي

4

5

7

نيت�سان

0

مغلق

0

�أيلون

2

5

2

نفي ترت�سيا

0

1

2

م�ست�شفى الرملة

4

11

9

ع�سقالن

6

9

11

�أوهليكدار

5

8

3

�أي�شل

5

8

11

نفحة

3

9

11

رميون

9

9

7

النقب

11

6

9

رميونيم

5

6

4

م�ست�شفبلن�سون

3

0

0

بئر ال�سبع (�سفينة احلرية)

0

1

0

ايال

0

0

3

املجموع

103

140

143

الملحق رقم () 2

الضمير في اإلعالم
ال�ضمري يف الإعالم املحلي
ال�صحف:
ال�صحف
واجلرائد

اللينك
http://www.alhayat-j.com/newsite/details.php?opt=3&id=156899&cid=2639

1

احلياة اجلديدة

2

جريدة االيام

3

جريدة ال�شرق
االو�سط

&http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=12070&article=654362
search=%C7%E1%D6%E3%ED%D1&state=true

4

جريدة القد�س

http://www.alquds.com/news/article/view/id/296524
http://www.alquds.com/news/article/view/id/346574

http://www.alhayat-j.com/newsite/details.php?opt=3&id=142274&cid=2639

11. http://www.al-ayyam.com/article. aspx?did=175793&Date=9/30/2011
22. http://www.al-ayyam.com/article.aspx?did=143819&Date=7/1/2010

املقابالت والتلفزيونية:
التلفزيون او
الف�ضائية

2

فل�سطني اليوم

3

Press tv

4

MBC

5

ف�ضائية
القد�س

  11/10/2011
مقابلة مع حممود ح�سان حول اال�ضراب عن الطعام

15/11/2011
مقابلة مع �سحر فرن�سي�س حول تقرير جلنة حقوق االن�سان حول تعاون االطقم الطبية مع ال�شاباك يف تعذيب اال�سرى
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1

اجلزيرة

التاريخ
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:االذاعات
التاريخ

االذاعة

6/10/2011
مقابلة مع �سحر حول اال�ضراب عن الطعام
6/10/2011
مقابلة مع كليا حول اال�ضراب عن الطعام

اذاعة مونتيكارلو

1

اذاعة اجيال

2

راديو ال�شم�س

3

راديو فرن�سا

4

اذاعة راية اف ام

5

:مواقع �إلكرتونية
اللينك

املوقع االلكرتوين
1

وكالة االنباء واملعلومات الفل�سطينية
)(وفا

2

القد�س نت

3

�شبكة را�صد لالخبار احلقوقية

4

دنيا الوطن

5

http://arabsolaa.com/articles/view/29210/%D9%86%D8%B4%D8%B1%
D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%B5%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8
%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D8%
B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D
8%B3%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86

وكالة �سوال بر�س

6

http://www.bokra.net/Articles/1148664/%D9%86%D9%82%D9%84_%D8%
B3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%89_%
D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89_%D8%B3%D8%AC
%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D9%84%D8%A9.html

موقع بكره

7

33.

http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=443943
http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=426286&MARK=
%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D9%8A%D8%B1%20%D9%84%
D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%
D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%B1
http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=446217&MARK=
%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D9%8A%D8%B1%20%D9%84%
D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%
D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%B1

http://www.alquds.com/news/article/view/id/276047
http://www.alquds.com/news/article/view/id/297435
http://www.pal-monitor.org/news/news.php?action=view&id=336
http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2011/10/06/198967.html
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وكالة معا االخبارية

11.
22.
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الضمير في اإلعالم اإلجنبي
•	 Al Jazeera (Internet) ‘Life for Palestinians on the Other Side’ 19/12/11
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2011/12/2011121752149234229.html
•	 Al Jazeera (Internet) ‘The Tactic of Arresting Palestinian Children’ 08/07/11
http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2011/07/20117211922998201.html
•	 Inter Press Service News Agency (Internet) ‘MIDEAST-Prisoners on Hunger Strike Find New
Support’ 11/10/11
http://www.ipsnews.net/2011/10/mideast-prisoners-on-hunger-strike-find-new-support/
•	 Ma’an News Agency (Internet) ‘Study: Over 3,000 Palestinians arrested in 2011’ 26/12/11
http://www.maannews.net/eng/ViewDetails.aspx?ID=447940
•	 MWC News (Internet) ‘Commemorating Palestinian Political Prisoners’ 24/04/11
http://aljazeera-news.net/focus/analysis/10237-palestinian-political-prisoners.html
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•	 PRESS TV (TV & Internet) ‘Rallies Held to Show Solidarity with Palestinian Prisoner’s’ 06/10/11

75

http://www.presstv.ir/detail/203159.html
•	 The Christian Science Monitor (Internet) ‘Gilad Shalit Deal: West Bank Prepares to Welcome
Palestinians Home’ 17/11/11
http://www.csmonitor.com/World/Middle-East/2011/1017/Gilad-Shalit-deal-West-Bankprepares-to-welcome-Palestinians-home

•	 The Electronic Intifada (Internet)  ‘Children not except from widespread torture in Israeli
Detention’06/07/11
http://electronicintifada.net/content/children-not-exempt-widespread-torture-israelidetention/10143
•	 The Guardian (Print & Internet)  ‘Justice for Gaza Conflict Victims: A response to Richard
Goldstone’ 07/04/11
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/apr/07/richard-goldstone-report-gaza
•	 The Palestine Telegraph (Internet) ‘Report”: Palestinian Prisoners at a Glance’ 18/10/11
http://www.paltelegraph.com/world/middle-east/77-middle-east/10331-report-palestinianprisoners-at-a-glance.html
•	 The Palestine Chronicle (Internet) ‘Price of Dignity: Palestine’s Political Prisoner’s’ 27/01/11
http://www.palestinechronicle.com/view_article_details.php?id=16592
•	 Sabbah Report (Internet) ‘Palestinians Protest Israeli Prison Hell’ 10/07/11
http://sabbah.biz/mt/archives/2011/10/07/palestinians-israeli-prison-hell/
•	 Voice of America (Internet) ‘Palestinian Prisoner Swap Raises Questions about Justice’ 24/10/11
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http://www.voanews.com/content/palestinian-prisoner-swap-raises-questions-aboutjustice-132550413/173299.html
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