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تقديـــــــــــــــــــــــم

متيز العام 2010 با�صتهداف وا�صح للمدافعني عن حقوق االإن�صان من قبل قوات االحتالل، ومل يقت�صر 
االحتالل  دولة  داخل  واملوؤ�ص�صات  االأفراد  طال  بل   ،67 العام  املحتلة  االأرا�صي  على  اال�صتهداف  هذا 
اأي�صًا.  فتوا�صل الهجوم االأ�صبوعي لقوات االحتالل على املظاهرات ال�صلمية �صد جدار ال�صم والف�صل 
العن�صري، و�صد هدم املنازل وم�صادرة االأرا�صي، وبخا�صة يف القد�س املحتلة.  ومت اعتقال الع�صرات 
من النا�صطني الفل�صطينيني واملت�صامنني االإ�صرائيليني والدوليني خالل هذه التظاهرات.  ومت اعتقال 
النا�صط اأمري خمول املدير العام جلمعية اجتاه، والتحقيق معه يف ظروف قا�صية وال اإن�صانية، وحماكمته 
الحقًا بعقوبة جائرة لت�صل حد ال�صجن ت�صع �صنوات.  وقامت الكني�صت االإ�صرائيلية ب�صن بع�س القوانني 
التي ت�صتهدف عمل املوؤ�ص�صات واجلمعيات التي تعنى بالدفاع عن حقوق االإن�صان، وبخا�صة العاملة يف 

جمال الدفاع عن حقوق الفل�صطينيني.

اأفظع هذه اجلرائم كانت الهجوم امل�صلح على �صفينة احلرية يوم 30 اأيار قبالة �صواطئ غزة املحا�صرة 
الع�صرات  وجرح  ال�صفينة،  ظهر  على  النا�صطني  من   9 وقتل  الدولية،  املياه  يف   2007 حزيران  منذ 
واعتقال غالبية الن�صطاء الذين تواجدوا على ظهر ال�صفينة، واقتيادهم عنوة لل�صواطئ االإ�صرائيلية، 

واحتجازهم يف ظروف �صعبة قبل ترحيلهم لدول خمتلفة.

ا�صتمر االنق�صام ال�صيا�صي الداخلي الفل�صطيني، وعلى اأثر هذا، توا�صلت عمليات القمع واالنتهاكات 
للحريات العامة يف ال�صفة الغربية وقطاع غزة على ال�صواء، من اعتقاالت �صيا�صية، وممار�صة للتعذيب 
باأ�صكاله كافة، والف�صل التع�صفي على اأ�صا�س االنتماء ال�صيا�صي من الوظائف العامة .. وغريها، ولكن 
اأخطر هذه املمار�صات كان تنفيذ عقوبة االإعدام بحق خم�صة من املعتقلني يف قطاع غزة دون م�صادقة 
الرئي�س الفل�صطيني على تنفيذ االأحكام، يف �صورة منافية ملا ن�س عليه القانون االأ�صا�صي الفل�صطيني.

يف ظل هذه االأجواء، وا�صلت ال�صمري عملها خالل العام 2010 مبتابعة ق�صايا املعتقلني الفل�صطينيني 
ال�صيا�صيني لدى ال�صلطة الفل�صطينية.  يف هذا التقرير �صوف  حتت االحتالل االإ�صرائيلي، واملعتقلني 
حددتها  التي  واملرحلية  االإ�صرتاتيجية  باالأهداف  ارتباطًا  ولكن  املختلفة،  الربامج  عمل  ن�صتعر�س 
املوؤ�ص�صة يف اخلطة االإ�صرتاتيجية وخطة العمل التف�صيلية.  و�صنقوم بتحليل بيئة العمل الداخلية اأي�صًا، 

لتقييم االأداء وطرح التو�صيات للم�صتقبل.
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الدولية،  للمحافل  الفل�صطينيني  االأ�صرى  ق�صية  اإي�صال  يف  العام  هذا  مميزًا  جهدًا  ال�صمري  بذلت 
فكانت املعلومات التي وفرتها املوؤ�ص�صة من اإح�صائيات، وظروف اعتقال، واإجراءات قانونية، وق�صايا 
االعتقال االإداري، واعتقال االأطفال والن�صاء واملدافعني عن حقوق االإن�صان، م�صدرًا رئي�صيًا ملختلف 
اجلهات الر�صمية وغري الر�صمية التي اهتمت مبو�صوع املعتقلني، كلجنة التحقيق الدولية، وقن�صليات 
رايت�س  هيومان  مثل  دولية  وموؤ�ص�صات  االإن�صان،  حلقوق  ال�صامي  املفو�س  ومكتب  االأوروبية،  الدول 
باإ�صدار  االأخرى  واجلهات  املوؤ�ص�صات  هذه  قامت  حيث  وغريهما،  الدولية،  العفو  ومنظمة  ووت�س، 

بيانات ونداءات عاجلة بناء على املعلومات التي زودتها ال�صمري.

ت�صكر املوؤ�ص�صة طاقم عامليها الذي بذل جهدًا رائعًا لتحقيق هذه االإجنازات، وكل من تطوع و�صاهم 
خالل العام لن�صرة ر�صالة ال�صمري ودعمها.

 
كما توؤكد ال�صمري اأنه مل يكن باالإمكان حتقيق هذه االإجنازات لوال دعم وم�صاندة املوؤ�ص�صات ال�صريكة 

كافة:

Christian Aid

ICCO، Interchurch Organization for Development Cooperation

Irish Aid

NDC، NGO Development Center

Paz Condignidad

SI، Solidaridad Internacional 

Sodepaz، Solidarity For Development and Peace 

UNIFEM، The United Nations Development Fund For Women 

Couite De. S. Con Causa/ Asturias

Goethe Institute Ramallah
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الهدف العام األول:
إنهاء االنتهاكات اإلسرائيلية في التعامل مع 
المعتقلين واألسرى وعائالتهم أثناء االعتقال 

أو االسر
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انخف�س العدد االإجمايل لالأ�صرى ال�صيا�صيني الفل�صطينيني يف �صجون االحتالل لي�صل اإىل حوايل 6 اآالف اأ�صري مع نهاية العام، ولكن حمالت 
االعتقال ا�صتمرت وتوا�صلت خالل العام، وطالت العديد من القرى واملدن الفل�صطينية، وبخا�صة تلك املناطق التي كثفت من ن�صالها ال�صلمي 

�صد جدار ال�صم والف�صل العن�صري، واال�صتيطان، وم�صادرة االأرا�صي.

مل تختلف كثريًا اأ�صاليب القمع واالنتهاكات بحق االأ�صرى 
ر�صدنا  فقد  العام،  خالل  الفل�صطينيني  واملعتقلني 
التعذيب والتنكيل خالل االعتقال  ع�صرات احلاالت من 
يجِر  ومل  املعتقلني.   االأطفال  بحق  وبخا�صة  والتحقيق، 
مراكز  يف  واالحتجاز  االعتقال  ظروف  على  حت�صن  اأي 
م�صلحة  وا�صتمرت  عام،  ب�صكل  وال�صجون  التوقيف 
ال�صجون االإ�صرائيلية مبمار�صة �صيا�صة العزل، والعقوبات 
ومداهمة  االأهل،  زيارات  ومنع  واجلماعية،  الفردية 

االأق�صام واالعتداء على املعتقلني.

ولكن على الرغم من ا�صتمرار قوات االحتالل مبمار�صة هذه االنتهاكات اجل�صيمة بحق االأ�صرى واملعتقلني الفل�صطينيني، فاإننا الحظنا خالل 
العام ا�صتمرار االهتمام من قبل اجلهات الر�صمية واالأهلية الدولية بق�صية االأ�صرى وتوجيه االنتقاد لل�صلطات االإ�صرائيلية على هذه املمار�صات.  
فقد عمل الربملان االأوروبي على طرح ق�صية االأ�صرى الفل�صطينيني يف ال�صجون االإ�صرائيلية يف اأكرث من اجتماع، وح�صر لعقد جل�صة خا�صة لهذا 
املو�صوع يف �صهر ت�صرين االأول من العام، ولكن مت تاأجيلها ل�صهر اآذار من العام املقبل.  وكذلك االأمر، عقدت جلنة االأمم املتحدة اخلا�صة بحقوق 
ال�صعب الفل�صطيني غري القابلة للت�صرف لقاء خرباء خا�س بق�صية االأ�صرى ال�صيا�صيني الفل�صطينيني يف بداية 2011.  وقد �صاهمت ال�صمري 
اأوراق عمل تطرح ق�صية االأ�صرى واالنتهاكات التي يتعر�صون لها من وجهة نظر قانونية،  ب�صكل فاعل يف مثل هذه اللقاءات من خالل تقدمي 
واأكدت على �صرورة اإنهاء معاناة االأ�صرى واإطالق �صراحهم كافة، من خالل اإنهاء االحتالل، الأن ممار�صات قوات االحتالل يف ق�صية االأ�صرى 
مبنية على �صيا�صة التمييز والف�صل العن�صري، والتعذيب واالنتهاكات اجل�صيمة االأخرى حلقوقهم، وهذه كلها جرائم حرب وجرائم دولية، يجب 

منعها وحما�صبة امل�صوؤولني عن ارتكابها، ولن تنتهي ما دام االحتالل قائمًا، ومينع ال�صعب الفل�صطيني من حقه يف تقرير م�صريه.

الهدف المرحلي األول:
�حلد من �لعقوبات و�لتعذيب و�ملعاملة �حلاّطة بالكر�مة للأ�سرى و�ملعتقلني و�أ�سرهم

ت�صعى ال�صمري من خالل توفري الدعم القانوين املجاين لالأ�صرى وعائالتهم اإىل م�صاندتهم يف مواجهة االنتهاكات اليومية التي يتعر�صون لها.  
ويعمل طاقم حمامي ال�صمري �صمن اإ�صرتاتيجية قانونية وا�صحة ترتكز على املعايري الدولية للقانون الدويل االإن�صاين وقوانني حقوق االإن�صان 
يف معاملة االأ�صرى؛ �صواء خالل التحقيق اأو املحاكمة اأو االعتقال، وعليه ي�صتنفذ املحامون ال�صبل القانونية املحلية كافة ملواجهة االنتهاكات التي 
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يتعر�س لها االأ�صرى من تعذيب، و�صوء معاملة، واإجراءات حماكمة غري عادلة، واأحكام جائرة.  تقوم ال�صمري بالت�صبيك مع املوؤ�ص�صات االأخرى 
العاملة يف هذا املجال كاحلركة العاملية للدفاع عن االأطفال، ونادي االأ�صري، وغريهما لطرح �صرورة ا�صتخدام الو�صائل القانونية كافة ملواجهة 
�صيا�صة الق�صاء الع�صكري، واأحيانًا ت�صارك ال�صمري بع�س موؤ�ص�صات حقوق االإن�صان الفل�صطينية واالإ�صرائيلية برفع التما�صات جماعية للمحكمة 

العليا االإ�صرائيلية يف ق�صايا حمددة مت�س حقوق االأ�صرى.
توؤمن ال�صمري اأن هناك اأهمية عالية ملدى وعي املجتمع الفل�صطيني عامة، واأهايل االأ�صرى خا�صة، باحلقوق اخلا�صة باالأ�صرى، و�صبل مواجهة 
االنتهاكات التي يتعر�صون لها هم وعائالتهم خالل جتربة االعتقال.  وعليه، ت�صعى ال�صمري، ومن خالل عالقاتها مع موؤ�ص�صات املجتمع املدين 
االأخرى وال�صلطات املحلية يف خمتلف املدن والقرى، اإىل تن�صيق لقاءات جماهريية توعوية، ت�صتهدف الفئات التي قد تتعر�س لتجربة االعتقال، 

لتزويدهم باأكرب قدر من املعرفة حلقوقهم، وما قد يواجهونه خالل االعتقال والتحقيق واملحاكمة.

اإ�صرتاتيجيات الدفاع القانوين التي يوفرها املحامون لالأ�صرى واملعتقلني، من اأهم �صبل مواجهة االنتهاكات والت�صدي لها، ولهذا ت�صعى ال�صمري 
التطبيق، من خالل دورات  القوانني املحلية امل�صتخدمة، والقانون الدويل واجب  العاملني يف هذا املجال على �صعيد  اإىل رفع كفاءة املحامني 

متخ�ص�صة مهنية تنفذها بالتعاون مع موؤ�ص�صات اأخرى، كمكتب املفو�س ال�صامي حلقوق االإن�صان، وموؤ�ص�صة احلق.

ميكننا القول اإننا جنحنا يف تنفيذ هذا الهدف اإىل حد معني، و�صنورد التفا�صيل من خالل حتليل اأعمق لنتائج املخرجات املختلفة اأدناه.

- المخرج األول:
�لإن�ساين  �لدويل  �لقانون  ير�عي  مبا  �ملنا�سب  �لوقت  يف  �ملهنية  �ملتخ�س�سة  و�حلقوقية  �لقانونية  �خلدمات  توفري 

و�لقانون �لدويل حلقوق �لإن�سان

 النتائج المباشرة:
الق�صايا القانونية التي نرتافع بها نتائجها اإيجابية على املعتقلني.. 1
املعتقلون واأ�صرهم را�صون عن اخلدمات التي تقدمها املوؤ�ص�صة.. 2

المتابعات واإلنجازات:

• �حلالت و�لق�سايا �لقانونية:	
تلقت ال�صمري خالل العام 376 حالة جديدة طلبت اخلدمة القانونية من املوؤ�ص�صة، علمًا اأننا كنا قد التزمنا ب�صقف اأعلى للحاالت اجلديدة هو 
300 حالة، ولكن �صيا�صة الهجوم امل�صتمر على املدنيني من اأحياء القد�س املعر�صني لالقتالع من منازلهم ب�صبب الهدم وامل�صادرة، وارتفاع وترية 
اعتداءات امل�صتوطنني اأدت اإىل ارتفاع ملحوظ يف اأعداد املعتقلني املقد�صيني خالل العام، ما حدا باملوؤ�ص�صة التن�صيق مع احلركة العاملية للدفاع 
عن االأطفال - فرع فل�صطني، لتوظيف حماٍم م�صرتك يتابع ق�صايا االعتقاالت يف مدينة القد�س، حيث بلغ عدد احلاالت التي تابعناها خالل العام 
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من املدينة 102 حالة، ورام اهلل 138 حالة، واخلليل 12 حالة، ونابل�س 59 حالة، وتوزعت احلاالت الباقية بني خمتلف مدن ال�صفة وغزة.  298 
حالة هي ملعتقلني بالغني، و78 حالة الأ�صبال، و33 حالة هي ملعتقالت ن�صاء.

تابعت املوؤ�ص�صة خالل العام 369 ق�صية قانونية للحاالت اجلديدة التي مت ا�صتالمها خالل العام، باالإ�صافة اإىل متابعة 88 ق�صية قانونية حلاالت 
مت ا�صتالمها يف العام 2009؛ اأي ما جمموعه 457 ق�صية قانونية قمنا بالعمل عليها خالل العام 2010.

وا�صتئنافات،  اإداري،  اعتقال  اأوامر  ومراجعة  حماكمة،  واإجراءات  توقيف،  متديد  بني  توزعت  حمكمة،  جل�صة   1028 املوؤ�ص�صة  حمامو  نفذ 
وا�صتئنافات على متديد التوقيف وعلى االأحكام، والتما�صات للمحكمة العليا االإ�صرائيلية.

العام 2009(، و39 ق�صية حتقيق  املوؤ�ص�صة )22 معتقاًل يف  التي قدمت لهم من حمامي  القانونية  للمرافعة  اأطلق �صراحهم نتيجة  53 معتقاًل 
وتوقيف اأجنز بها املحامون نتائج جيدة، حيث مت متديد فرتات االعتقال ملدد اأقل مما طلبت النيابة الع�صكرية )58 يف العام 2009(.

تابعنا خالل العام 20 حالة اعتقال اإداري، منها 9 حاالت قدمية منذ 2009، و9 معتقلني اإداريني اأفرج عنهم نتيجة لتدخلنا، و4 حاالت رّحلت 
للعام 2011، و7 معتقلني حولوا ق�صاياهم ملحامني اآخرين.

102 ق�صية اإجراءات حماكمة انتهت خالل العام )75 يف العام 2009(، ويف 8 ق�صايا تراجعت النيابة عن لوائح االتهام التي قدمت بحق اأطفال 
فل�صطينيني من خميم العروب يف العام 2009 ب�صبهة اإلقاء احلجارة.  و94 ق�صية اأخرى �صدرت بها اأحكام خمتلفة بحق املعتقلني، و33 ق�صية 

منها جاءت ل�صالح املعتقلني.

اأما فيما يتعلق باال�صتئنافات التي قدمت للمحكمة الع�صكرية لال�صتئنافات، قدمنا ما جممله 116 ا�صتئنافًا جاءت نتائجها كالتايل:

النتائجنوع الق�ضيةالعدد

28 ا�ضتئنافاً رف�ضت، 3 اإفراج، 1 تق�ضري اعتقال اإداري32
الأمر

20 مت رف�ضها، و28 مت قبولها اإما من خالل متديد توقيف48
تق�ضري فرتة التوقيف واإما الإفراج

5 قبلت ومت الإفراج عن املعتقلني، و2 رف�ضتتوقيف حتى نهاية الإجراءات القانونية7

21 مت رف�ضها، و6 مت تق�ضري فرتة التحقيق، متديد توقيف للتحقيق27
و1 اأفرج عن املعتقل

مت رف�ضهقرار حكم1

رف�سالتما�س للمحكمة العليا يف ق�ضية اعتقال اإداري1
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• �ل�سكاوى:	
قدمنا خالل العام 66 �صكوى من اأ�صل 70 حددت يف اخلطة ال�صنوية، وتركزت حول التعذيب و�صوء املعاملة اأثناء االعتقال اأو التحقيق، ومنها 

�صكاوى حول منع االأهل من الزيارات، واأخرى عامة تتعلق بعمل املحامني.

النتائجنوع ال�ضكوىالعدد

ردًا منع الأهل من زيارة املعتقلني38 نتلقَّ  مل  و30  ت�ضاريح،  على  ح�ضلوا   7
حتى نهاية العام، 1 رف�س

حول تعذيب ومعاملة حاطة بالكرامة16 
مل  و8  حتقيق،  لفتح  العام  لالّدعاء  حولت   6
فتح   1 اأغلقت،   1 العام،  نهاية  قبل  رد  ي�ضل 

حتقيق.

2 مل �ضكاوى عامة �ضد م�ضلحة ال�ضجون4 الإجراءات،  تغيري  اإيجابية ومت  نتائج   2
نتلق رّدًا قبل نهاية العام.

1 قبلت، 2 مل نتلقَّ ردًامنع �ضفر من الأر�س املحتلة لتلقي عالج طبي3

بالتوجه ل�ضرتجاع كفالة مالية بعد الإفراج عن املعتقلني4 التهديد  بعد  الكفالة  على  ح�ضلوا   4
للق�ضاء نتيجة املماطلة.

مل نتلقَّ ردًا قبل نهاية العامم�ضادرة اأغرا�س عند العتقال1

• زيار�ت ومتابعات �أخرى:	
قمنا بزيارة 166 معتقاًل من الذين تابعنا ق�صاياهم، ويف بع�س احلاالت تعّذرت الزيارات ب�صبب االإجراءات التي تتخذها اإدارة م�صلحة ال�صجون، 

اأو لوجود اأوامر منع زيارة من قبل جهاز املخابرات.

تابعنا 28 ق�صية مر�صية، وقمنا بزيارة هوؤالء املعتقلني كافة، واالطالع على ظروف احتجازهم، وطلبنا احل�صول على امللفات الطبية من م�صلحة 
ال�صجون، ومت حتويل امللفات التي ا�صتلمناها ملوؤ�ص�صة اأطباء حلقوق االإن�صان من اأجل تقييم العالج الطبي الذي يتلقاه االأ�صرى على يد اأطباء 

خمت�صني من طرفهم، حتى يت�صنى لنا اتخاذ القرار للتدخل القانوين يف حاالت االإهمال الطبي.
هناك 89 ق�صية اإجراءات قام االأهل بطلب حتويلها ملحامني اأو موؤ�ص�صات اأخرى، ما ي�صكل ارتفاعًا كبريًا على الرغم من اأن غالبية احلاالت كانت 
يف مرحلة التوقيف )41 حالة(، وهناك اأ�صباب عدة منها عدم ر�صا االأهل عن اخلدمة القانونية املقدمة من ال�صمري، اأو توكيل اأكرث من حماٍم 
مع بداية االعتقال.  ويف مثل هذه احلاالت، تتنازل ال�صمري عن اال�صتمرار يف املتابعة، ولكن هذا ال يعفي من �صرورة متابعة هذا التطور ب�صورة 

حثيثة يف العام القادم لتفادي هذه الظاهرة.
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• ر�سا �جلمهور:	
قامت املوؤ�ص�صة بالبدء يف العمل على قيا�س ر�صا اجلمهور من خالل اال�صتمارات اخلا�صة بهذا اجلانب، ولكن لالأ�صف والأ�صباب قاهرة مل ي�صتكمل 

البحث.

• ��ستخل�سات:	
االإجراءات يف  الأهمية هذه  االإدراك اجلاد  نابع من  وهذا  االلتما�صات،  وتقدمي  ال�صكاوى  متابعة  �صعيد  العام على  ملحوظ خالل  تطور  هناك 
الت�صدي لل�صيا�صات العن�صرية التي يواجهها االأ�صرى الفل�صطينيون يف مراحل االعتقال املختلفة.  وكذلك االأمر بخ�صو�س ا�صتنفاذ اإجراءات 

املحاكمات، وبخا�صة يف احلاالت التي نعتقد اأن هناك اأماًل باإلغاء لوائح االتهام اأو تعديلها ب�صورة جوهرية.

ولكن بع�صًا من االإخفاقات التي برزت يف اأعوام �صابقة ا�صتمرت خالل هذا العام، ويف بع�س احلاالت تفاقمت، ما ي�صتدعي اتخاذ خطوات اأكرث 
جدية، وبخا�صة يف مو�صوع حتويل امللفات جلهات اأخرى.  فكما ذكرنا �صابقًا على الوحدة القانونية اأن تتاأكد من عدم توكيل اأّي حماٍم اأو اأّي جهة 
اأخرى قبل متابعة اأي حالة جديدة، وتو�صيح �صيا�صة املوؤ�ص�صة يف هذا اخل�صو�س لالأهل، وعلى املحامني التوا�صل ب�صورة اأكرب مع املعتقلني واالأهل 

لدعمهم يف مواجهة خمتلف االإجراءات، وزيادة وعيهم حول اأهمية ا�صتنفاذ االإجراءات كافة ملواجهة خمتلف االنتهاكات.
كما ا�صتمر االإخفاق يف توفري زيارات للحاالت كافة التي ا�صتلمتها املوؤ�ص�صة، ولكن هذا مرتبط اأي�صًا بالق�صية ال�صابقة، حيث حولت بع�س الق�صايا 
قبل توفري الزيارة، اأو مت االإفراج عن البع�س اأي�صًا قبل املتابعة القانونية، ولكن يجب اأن ي�صتمر بذل اجلهد لتوفري الزيارات للحاالت كافة التي 

تتابعها املوؤ�ص�صة.

- المخرج الثاني: 
توفري خدمات �لإر�ساد و�لتوعية �حلقوقية و�لقانونية

النتائج المباشرة:
املعتقلون واأهاليهم واجلمهور اأكرث وعيًا حلقوقهم.. 1
ارتفاع يف الطلب على املواد التوعوية.. 2

المتابعات واإلنجازات:

لها اخلدمات  نقدم  ال�صنوية، وهذه احلاالت ال  اأ�صل 170 حالة حددت يف اخلطة  لـ 80 حالة من  االإر�صاد احلقوقي  القانونية  الوحدة  قدمت 
القانونية فح�صب، بل نقدم لها اأي�صًا اإر�صادًا وتوعية حول احلقوق املتعلقة باإجراءات االعتقال والزيارات واإجراءات اأخرى مرتبطة بالتحقيق 

واملحاكمة واالحتجاز يف ال�صجون.
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املوجهة  التهم  املحاكم وطبيعة  املتبعة يف  القانونية  االإجراءات  ال�صنوية( حول  اأ�صل 30 بح�صب اخلطة  باإر�صاد 15 حالة )من  املحامون  وقام 
الأبنائهم يف لوائح االتهام وم�صتوى العقوبات املتوقع.

وقامت املوؤ�ص�صة بعقد 10 لقاءات جماهريية )من اأ�صل 15 خطط لها(، ومت التن�صيق لها مع جلان االأ�صرى يف القرى املختلفة واملجال�س القروية اأو 
موؤ�ص�صات حملية مثل جمعية ال�صبان امل�صيحية، وجلان العمل ال�صحي واحتاد جلان املراأة الفل�صطينية، وتوزعت هذه اللقاءات يف مناطق ال�صفة 

الغربية كافة، وح�صرها 368 �صخ�صًا.

وجرى التن�صيق لعقد 3 لقاءات جماهريية يف كل من بيت اأمر، وجلبون، و�صلوان، ولكن مت اإلغاء اللقاءات الأ�صباب تتعلق باجلهات التي ن�صقنا معها 
كما يف بيت اأمر وجلبون، اأو ب�صبب مداهمة اجلي�س كما يف �صلوان.

وقامت املوؤ�ص�صة خالل هذه اللقاءات اجلماهريية، وكذلك من خالل عالقاتها مع موؤ�ص�صات حملية عديدة، بتوزيع 665 ن�صخة من دليل »اعرف 
حقوقك«، و300 ن�صخة من دليل »اعرف حقوقك للمعتقلني االإداريني«، وت�صمل هذه االأدلة اإر�صادات للجمهور حول اإجراءات االعتقال واالنتهاكات 

و�صبل مواجهتها.

يقوم حمامو املوؤ�ص�صة با�صتعرا�س مراحل االعتقال واالإجراءات القانونية التي تتخذ يف املراحل كافة من قبل قوات االحتالل، مع الرتكيز على 
اأهم احلقوق التي يكفلها القانون الدويل للمعتقلني يف مثل هذه احلاالت، وما هو متوفر يف االأوامر الع�صكرية والقوانني املدنية االإ�صرائيلية.  ونقوم 

بتوزيع دليل »اعرف حقوقك« اخلا�س باإجراءات التوقيف والتحقيق، ودليل »اعرف حقوقك« اخلا�س باالعتقال االإداري يف هذه اللقاءات.
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كتجربة اأوىل لتقييم هذه االأن�صطة، قامت املوؤ�ص�صة باإعداد ا�صتمارة تقييم وزعت على جمهور امل�صاركني يف 3 قرى، ومت جمع  41 ا�صتمارة من 
امل�صاركني، وقد تركز التقييم على 3 حماور:

• ن�صبة اال�صتفادة من املحا�صرة: 80.85% اأجابوا اأنهم ا�صتفادوا من املحا�صرات، واأنها زودتهم مبعلومات جديدة وقيمة.	
• تقييم م�صمون املحا�صرات وتنوعها: 79% اأجابوا اأن املوا�صيع التي طرحت قيمة وغطت جوانب عديدة.	
• ن�صبة الر�صا عن اأ�صلوب املحا�صر: 79% اأجابوا اأن املحا�صر جيد و�صرح املوا�صيع بطريقة مفهومة و�صهلة.	

�صمن هذا املخرج، قمنا بت�صجيل 8 حلقات اإذاعية موجهة لالأ�صرى واالأ�صريات داخل ال�صجون، تتناول اأهم احلقوق وتر�صد االأ�صرى واالأ�صريات 
حول االآليات القانونية املتاحة اأمامهم ملواجهة االنتهاكات التي يتعر�صون لها داخل ال�صجون.  وقد تناولت احللقات مو�صوع التعذيب، والعزل، 
والو�صع ال�صحي، واحلق يف التعليم، ومواجهة االنتهاكات داخل ال�صجون ب�صكل عام.  وقمنا ببث 4 حلقات منها موجهة لالأ�صريات خالل العام 
من خالل �صوت فل�صطني، ومت تاأجيل بث احللقات املوجهة لالأ�صرى للعام 2011.  وقد تلقينا تقييمًا اإيجابيًا من االأ�صريات الفل�صطينيات خالل 

زيارتهن، وطالبننا باأن ن�صتمر يف مثل هذه الربامج.
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كما �صجلنا 5 ر�صائل اإذاعية توعوية لالأ�صرى واالأ�صريات، وقد قمنا ببثها عرب 9 اإذاعات خمتلفة يف كل من ال�صفة الغربية وغزة ل�صمان �صماعها 
من قبل االأ�صرى كافة يف ال�صجون املختلفة.

كذلك قمنا باإعداد دليل خا�س باالأ�صريات ي�صتعر�س اأهم احلقوق التي تكفلها لهن قوانني م�صلحة ال�صجون االإ�صرائيلية، واالإجراءات القانونية 
املتاحة حلماية هذه احلقوق، ومتت ترجمة قوانني م�صلحة ال�صجون ذات العالقة من اللغة العربية للعربية لت�صمينها يف الدليل.  ومت التوجه 
للجهات الر�صمية يف م�صلحة ال�صجون االإ�صرائيلية لل�صماح باإدخال هذا الدليل لالأ�صريات الفل�صطينيات، ولكن مت رف�س الطلب، و�صوف نعمل 

خالل العام 2011 على متابعة هذا االأمر يف �صياق مو�صوع اإدخال الكتب ب�صكل عام لالأ�صرى ال�صيا�صيني الفل�صطينيني.

قمنا باإعداد دليل م�صابه لدليل االأ�صريات، موجه لالأ�صرى الفل�صطينيني ب�صكل عام، و�صوف ي�صتمر العمل على اإجنازه بال�صكل النهائي يف العام 
.2011

• ��ستخل�سات:	
جنحت املوؤ�ص�صة خالل العام يف تطوير برنامج التوعية، وبخا�صة جناحها يف الو�صول جلمهور االأ�صريات واالأ�صرى داخل ال�صجون عرب االإذاعات 

املختلفة، وتقدمي االإر�صادات والن�صائح القانونية حول اأهم احلقوق واالنتهاكات التي يتعر�صون لها.

عدم قدرة املوؤ�ص�صة على تنفيذ اللقاءات اجلماهريية كافة التي خطط لها ال يعود اإىل اإخفاق داخلي فح�صب، بل اإنه مرتبط اأي�صًا بعدم التزام 
اجلهات اخلارجية التي �صاعدت املوؤ�ص�صة لتنفيذ هذه اللقاءات، وم�صتقباًل يجب تو�صيح معايري التن�صيق مع اجلهات املختلفة ب�صورة ت�صمن 

االلتزام.

واإجراء  حقوقك«  »اعرف  دليل  مراجعة  وجتدر  ال�صجون،  اإىل  واالأ�صرى  باالأ�صريات  اخلا�صة  االأدلة  اإدخال  على  القادم  العام  خالل  و�صنعمل 
التعديالت الالزمة على �صوء التعديالت التي وردت على االأوامر الع�صكرية ذات العالقة خالل العام 2010.

- المخرج الثالث: 
�ملحامون �لذين يقومون بالتمثيل �لقانوين عن �لأ�سرى و�ملعتقلني لديهم �ملعرفة و�خلرب�ت و�لتوجهات و�ملمار�سات 

�ملهنية �لعالية

النتائج المباشرة:
املحامون الذين تدربوا اكت�صبوا املهارات الالزمة للمرافعة عن املعتقلني مبهنية عالية.. 1
املحامون الذين تدربوا يطبقون االإجراءات القانونية على احلاالت التي يرتافعون فيها.. 2
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• �ملتابعات و�لإجناز�ت:	
طورت املوؤ�ص�صة برنامج تدريب للمحامني العاملني يف املحاكم الع�صكرية، وطالب احلقوق املعنيني بالعمل يف هذا املجال، ي�صمن توفري املعرفة 
واخلربة يف جمال االإجراءات اجلنائية املّتبعة اأمام الق�صاء الع�صكري بناء على االأوامر الع�صكرية االإ�صرائيلية والقانون اجلنائي االإ�صرائيلي، 

وكذلك معايري املحاكمات العادلة مبوجب القانون الدويل.
يف  الربنامج  تقييم  على  وبناء 
ال�صنوات ال�صابقة، قمنا باإعادة بناء 
يتناول  االأول  املختلفة،  للم�صتويات 
واإ�صدار  الع�صكرية  املحاكم  ن�صاأة 
واإجراءات  الع�صكرية،  االأوامر 
مكثفة  ب�صورة  والتحقيق  التوقيف 
طالب  على  يعر�س  وخمت�صرة، 
احلقوق يف ال�صنتني الثالثة والرابعة 

يف اجلامعات الفل�صطينية كافة.  

ي�صتعر�س  الثالث  وامل�صتوى  ال�صهود.   ونقا�س  امل�صتخدمة  كالبّينات  املحاكمات  املّتبعة يف  االإجراءات اجلنائية  وبعمق،  يتناول،  الثاين  وامل�صتوى 
الو�صع القانوين لالأ�صرى الفل�صطينيني مبوجب القانون الدويل، وما هو متاح للدفاع عنهم مبوجب هذه املعايري.

مت التوا�صل مع اجلامعات الفل�صطينية: بريزيت، القد�س، النجاح، اجلامعة العربية االأمريكية، وقدم الربنامج االأول 4 �صاعات درا�صية لكل كلية، 
وزيارة ميدانية الإحدى املحاكم الع�صكرية، وح�صره اأكرث من 80 طالب حقوق من اجلامعات املختلفة.  وكان تقييم الطلبة للربنامج جيدًا جدًا، 
وعك�س هذا تفاعلهم خالل املحا�صرات وتوا�صلهم مع املوؤ�ص�صة الحقًا للح�صول على معلومات، والقيام باأبحاث خمتلفة حول االأ�صرى واملحاكم 

الع�صكرية.

خالل االأعوام املا�صية، طورت املوؤ�ص�صة عالقة مميزة مع العيادة القانونية يف جامعة القد�س، فقامت املوؤ�ص�صة بتدريب 15 طالبًا من العيادة . 1
على اأهم احلقوق خالل االعتقال، واأهم االإجراءات القانونية املرافقة لالعتقال، و�صيقوم الطالب بتدريب طالب املدار�س حولها من خالل 
برناجمهم اخلا�س.  كما عقدت املوؤ�ص�صة 4 حما�صرات خمتلفة لطالب العيادة خالل العام، ورتبت لهم زيارة للمحكمة الع�صكرية يف عوفر.  

وا�صت�صافت املوؤ�ص�صة طالب حقوق من العيادة كمتدرب يف جمال العمل يف حقوق االإن�صان ملدة عام.

الع�صكرية، وت�صمن الربنامج موا�صيع ذات  العاملني يف املحاكم  التدريب مع 16 حماميًا فل�صطينيًا مت اختيارهم من  الثاين من  امل�صتوى  نّفذ 
عالقة باالإجراءات اجلنائية يف املحاكم الع�صكرية والقانون اجلنائي االإ�صرائيلي عامة.  وجاء الربنامج من 28 �صاعة تدريبية قدمت خالل 6 



21  

اأيام تدريبية.  وقّيم امل�صاركون التدريب اأنه �صاهم يف رفع قدراتهم للمرافعة املهنية اأمام املحاكم الع�صكرية، وزودهم باملعرفة الالزمة ملواجهة 
االنتهاكات املختلفة التي يتعر�س لها االأ�صرى واملعتقلون خالل االعتقال واملحاكمات والت�صدي لها.

عقدت الدورة الثالثة على مدار يومني ون�صف، و�صارك فيها 22 حماميًا، وقامت املوؤ�ص�صة بدعوة كل من مكتب املفو�س ال�صامي حلقوق االإن�صان 
يف االأر�س املحتلة، وموؤ�ص�صة احلق، للم�صاركة يف تقدمي هذا التدريب، وا�صتعرا�س الو�صع القانوين لالأ�صرى الفل�صطينيني يف القانون الدويل، وما 

هي االإجراءات اخلا�صة التي ميكن ا�صتخدامها �صمن اأجهزة االأمم املتحدة املختلفة لتوفري احلماية لهوؤالء االأ�صرى.

قيم امل�صاركون هذا التدريب اأي�صًا من خالل ا�صتمارات �صملت تقييمًا حول املواد التدريبية واملدربني وظروف التدريب، وجاءت النتائج اأن معظم 
املتدربني قيموا مواد التدريب بالقّيمة، واملدربني جيدين، ومكان التدريب باملنا�صب، وكان هناك اقرتاح اأن يتم تخ�صي�س وقت اأطول للموا�صيع 

كافة ملدى اأهميتها.

• ��ستخل�سات:	
اإن عملية التقييم لربنامج تدريب املحامني خالل العام عك�صت �صرورة اإجراء بع�س التعديالت على هيكلية الربنامج من ناحية توزيع �صاعات 
التوا�صل دللت على  ونتائج هذا  املختلفة،  الربنامج ال�صتهداف طالب احلقوق يف اجلامعات  وتعديل  التدريب،  امل�صتهدفة من  والفئة  التدريب 

�صواب هذا التوجه، وعليه �صوف نقوم بتطوير هذا املو�صوع يف ال�صنوات القادمة.

الهدف المرحلي الثاني:
�حلد من �لإنتهاكات يف �ل�سيا�سات و�ملمار�سات �أثناء �لأ�سر و�لإعتقال �أو �ملحاكمة و�لتي لتتما�سى مع �لقانون �لإن�ساين 

�لدويل و�لقانون �لدويل حلقوق �لإن�سان
بناء على تو�صيات املحامني املتدربني يف امل�صتوى الثالث، �صنقوم بتعديل الربنامج، وتخ�صي�س وقت اأطول الإثراء م�صمون التدريب.

جنحت ال�صمري خالل العام يف توثيق كم كبري من املعلومات حول ظروف املعتقلني يف املراكز وال�صجون املختلفة ويف املحاكم الع�صكرية، واأنتجت 
العديد من الق�ص�س واالأوراق البحثية التي ن�صرت ووزعت على اجلهات املعنية بهدف رفع الوعي، وحث اجلهات املختلفة على �صرورة التحرك.  
توؤمن ال�صمري اأن لعملية الر�صد واملراقبة دورًا اأ�صا�صيًا يف مواجهة االنتهاكات، وبخا�صة اإذا كان التوثيق ممنهجًا ويحتكم للمعايري املهنية يف 
اإ�صرتاتيجيات املواجهة  اأ�صا�صيًا للمعرفة الدقيقة حول تفا�صيل االنتهاكات، وبذلك ي�صاهم يف عملية بناء  اإنه يعترب م�صدرًا  اإذ  هذا امل�صمار، 

ال�صرورية للحد من هذه االنتهاكات.
 

تعتقد ال�صمري اأن هذا العام �صهد تطورًا اإيجابيًا على �صعيد طرح ق�صية االأ�صرى الفل�صطينيني من قبل جهات ر�صمية دولية؛ مثل احتاد الربملانيني 
الدوليني، والربملان االأوروبي واآخرين، ما يعني اأن هناك تقدمًا على �صعيد االعرتاف باأهمية اإنهاء ملف االأ�صرى الفل�صطينيني لتحقيق �صالم 

عادل.  ولعبت ال�صمري دورًا بارزًا يف توفري املعلومات من اأجل خلق هذه الفر�س.
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- المخرج األول: 
�لر�سد و�لتوثيق و�لن�سر/ �لدر��سات للنتهاكات �لتي تو�جه �لأ�سرى و�ملعتقلني �أثناء وبعد �لأ�سر �أو �لعتقال

النتائج المباشرة:
ارتفاع يف عدد الزيارات لل�صجون ومراكز التوقيف، وتطور م�صتوى التوثيق.. 1
ارتفاع يف الطلب على املعلومات، ويف توزيع املعلومات للموؤ�ص�صات واالأفراد.. 2
ارتفاع يف ر�صا املوؤ�ص�صات واالأفراد عن جودة املعلومات، وازدياد ثقتهم بها.. 3

• �ملتابعات و�لإجناز�ت:	
نفذت املوؤ�ص�صة 182 زيارة خالل العام ملراكز التوقيف والتحقيق وال�صجون )146 يف العام 2009(، وجنحنا يف زيارة 453 معتقاًل من اأ�صل 562 
طلبوا للزيارة.  ويبني جدول )1( عدد الزيارات لكل مركز، وجدول )2( يبني عدد الزيارات ح�صب الهدف من الزيارة، وجدول )3( يبني عدد 

من متت زيارتهم مقابل من طلبوا للزيارة، وجدول )4( مقارنة للزيارات التي نفذت يف العام 2009 و 2008  و 2007.

تهدف زيارات مراكز التوقيف والتحقيق اإىل ر�صد اأ�صاليب التعذيب واالنتهاكات املرافقة لعملية االعتقال وظروف االحتجاز يف هذه املراكز، ومت 
ر�صد 24 اأ�صلوبًا خمتلفًا من التعذيب و�صوء املعاملة.  وتهدف زيارات ال�صجون اإىل مراقبة االأو�صاع ال�صحية والظروف العامة للغرف واالأق�صام، 
وتوثيق االنتهاكات التي يتعر�س لها االأ�صرى داخل ال�صجون؛ مثل العزل، واحلرمان من العالج الطبي املنا�صب، واحلرمان من احلق بالتعليم، 
وفر�س العقوبات، والقمع .. وغريها العديد من االنتهاكات االأخرى التي يتعر�س لها االأ�صرى ب�صكل منهجي ومنظم.  كما يتم اأي�صًا ر�صد وتوثيق 

عمليات  اأثناء  اإما  املعتقلني  اأهايل  لها  يتعر�س  التي  االنتهاكات 
ال�صجون،  زيارات  اأثناء  واإما  الع�صكرية  املحاكم  يف  واإما  االعتقال 

ومت توثيق 20 اأ�صلوب انتهاك تتعر�س لها اأ�صر املعتقلني.

من  بالق�صم  م�صفوعًا  ت�صريحًا   55 العام  خالل  املوؤ�ص�صة  ووثقت 
عائالت.   من  اأو  عنهم  اأفرج  معتقلني  من  ت�صاريح  و9  معتقلني، 
املتعلقة  للمعلومات  متعددة  م�صادر  على  ال�صمري  موؤ�ص�صة  وتعتمد 
االأخرى  املوؤ�ص�صات  لدى  املتوفرة  كاملعلومات  واملعتقلني،  باالأ�صرى 
االإعالم  و�صائل  يف  ين�صر  ما  تراقب  كما  املجال،  هذا  يف  العاملة 
املختلفة املقروءة وامل�صموعة واملرئية، وتوثق املعلومات بعد التحقق 
جميع  بحفظ  والدرا�صات  التوثيق  وحدة  وتقوم  م�صداقيتها،  من 

املعلومات وحتليلها على قاعدة بيانات طورت لهذا الغر�س.
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اأهم نتائج عملية الر�صد هو بناء اإح�صائيات وقوائم تعك�س حقائق مهمة حول بع�س الق�صايا املميزة يف جتربة االعتقال، ونقوم بعملية  ومن 
حتديث دورية لهذه االإح�صائيات.

ا�صتخدمت املعلومات التي ر�صدت ووثقت يف اإعداد ن�صرات دورية حول ظروف ال�صجون ومراكز التوقيف والتحقيق واالنتهاكات التي متار�س فيها، 
و�صوف يتم اإ�صدار تقرير �صنوي �صامل يعك�س كافة ما ر�صد خالل العام حول ظروف احلركة االأ�صرية داخل �صجون االحتالل، وما تعر�صت له 
من �صيا�صات وممار�صات قمعية، وهذا التقرير تقوم املوؤ�ص�صة باإ�صداره يف ذكرى يوم االأ�صري الفل�صطيني يف ال�صابع ع�صر من ني�صان من كل عام.
وت�صعى املوؤ�ص�صة يف ال�صنوات االأخرية اإىل توظيف عملية الر�صد الإعداد االأبحاث والتقارير املف�صلة حول ق�صايا حمددة يف جمال االعتقال وحقوق 
االأ�صرى.  ويف هذا املجال، مت اإعداد درا�صة حول حق االأطفال االأ�صرى يف التعليم داخل ال�صجون االإ�صرائيلية، وتقرير حول حقوق االأ�صرى االإداريني 

بناء على اأوامر م�صلحة ال�صجون والقانون الدويل االإن�صاين، ومقال حول االأ�صرى املقد�صيني ن�صر يف ملحق مع جريدة االأيام الفل�صطينية.

كما مت اإعداد حاالت درا�صية خا�صة لـ 31 معتقاًل، 14 منها ملعتقلني اإداريني، 5 حاالت تعذيب، 2 ملعتقلني يف العزل، و2 ملدافعني عن حقوق االإن�صان 
وق�صايا اأخرى.  وقد ن�صر من هذه الق�ص�س 11 على املوقع االإلكرتوين للموؤ�ص�صة، وقدمنا نداءات عاجلة و�صكاوى دولية بناء على املعلومات املوثقة 

يف بع�س احلاالت االأخرى.
لل�صواطئ  واقتيادهم  البحر،  باختطافهم من عر�س  اإ�صرائيل  الذين قامت  فلوتيال«   « �صفينة احلرية  املحتجزين من  املوؤ�ص�صة مبتابعة  وقامت 
حول  بالق�صم  م�صفوعة  ت�صاريح  وجمع  احتجازهم  ظروف  ومراقبة  بزيارتهم  وقمنا  ال�صبع،  ببئر  اإيال  �صجن  يف  احتجازهم  ومت  االإ�صرائيلية، 
االعتداء على ال�صفينة واالنتهاكات التي تعر�صوا لها، وزودت املوؤ�ص�صة هذه املعلومات ملجموعة املحامني الدوليني الذين يتابعون ق�صية حما�صبة 

اإ�صرائيل ومالحقتها ق�صائيًا على هذه اجلرمية.

املعلومات التي ر�صدت من قبل وحدة التوثيق والدرا�صات خالل العام كانت االأ�صا�س لل�صهادة ال�صنوية التي تقدمها املوؤ�ص�صة اأمام جلنة االأمم 
املتحدة اخلا�صة بالتحقيق يف االنتهاكات االإ�صرائيلية يف االأرا�صي العربية املحتلة العام 1967، وكذلك االأ�صا�س للتقارير املختلفة التي قدمت 
االأ�صرى،  ق�صايا  حول  دورية  ب�صورة  مبعلومات  والدولية  منها  املحلية  املختلفة  االإعالم  و�صائل  تزويد  ومت  املتحدة،  االأمم  يف  خمتلفة  جلهات 
كربنامج “ال بد للقيد اأن ينك�صر” على اإذاعة �صوت فل�صطني، وقناة اجلزيرة باللغة االإجنليزية، واأي�صًا بع�س املمثليات االأوروبية، وبخا�صة املعنية 

بق�صايا املدافعني عن حقوق االإن�صان كالقن�صلية الربيطانية، واملمثلية االأملانية.
ووفرت وحدة الدرا�صات والتوثيق خالل العام االإر�صاد واملعلومات للعديد من الباحثني املحليني من طالب جامعات، ومهتمني بق�صايا االأ�صرى 

واالأ�صريات.

• ��ستخل�سات:	
التوقيف،  ومراكز  لل�صجون  الزيارات  عدد  ارتفاع  على  االأمر  يقت�صر  ومل  والتوثيق،  الر�صد  ق�صايا  يف  املوؤ�ص�صة  اأداء  تطور  العام  هذا  توا�صل 
والزيارات امليدانية، بل �صمل التطور مهنية الر�صد وت�صنيف املعلومات وحتليلها.  لوحظ توجه العديد من املوؤ�ص�صات والباحثني واالإعالميني 

لطلب املعلومات، وهذا يعك�س ثقة وتقديرًا لنوعية املعلومات التي توفرها املوؤ�ص�صة حول ق�صية االأ�صرى.
ليلبي احتياجات  التطوير واالرتقاء مب�صتوى الر�صد  اأن تبذل جهدًا م�صتمرًا يف عملية  اأن عليها  التطور، تعتقد ال�صمري  وعلى الرغم من هذا 
التكنولوجية  التقنيات  ا�صتخدام  تطوير  وبخا�صة  والتقارير،  الدرا�صات  وتوفري  والدولية،  املحلية  ال�صكاوى  تقدمي  وبخا�صة  االأخرى،  الربامج 

احلديثة يف عمليات الر�صد والتوثيق.
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- المخرج الثاني:
بناء حتالفات من �ملوؤ�س�سات �ملحلية و�لدولية و�لإقليمية ت�ساند وتعمل على ق�سايا �لأ�سرى و�ملعتقلني لدى �لحتلل 

�لإ�سر�ئيلي

النتائج المباشرة:
ازدياد االأن�صطة �صمن التحالفات القائمة.. 1
ات�صاع ال�صبكات الداعمة لق�صايا االأ�صرى واالأ�صريات.. 2
بناء �صبكات جديدة ح�صب احلاجة.. 3

• �ملتابعات و�لإجناز�ت:	
توؤمن ال�صمري اأن العمل امل�صرتك واجلماعي له االأثر االأكرب الإحداث التغيري املن�صود على واقع حقوق االإن�صان يف االأر�س املحتلة.  ومبا اأن ق�صية 
اإغفالها يف خ�صم  اأهم الق�صايا التي مت�س �صريحة وا�صعة من املجتمع الفل�صطيني، ال ميكن  االأ�صرى ال�صيا�صيني الفل�صطينيني هي واحدة من 
املدين  املجتمع  موؤ�ص�صات  االأ�صرى يف خطاب  ق�صية  ت�صمني  على  دائمًا  ال�صمري  تعمل  ولهذا  واإنهائه،  االإ�صرائيلي  االحتالل  الت�صدي جلرائم 

الفل�صطيني وفعالياتها الهادفة اإىل مقاومة االحتالل وجرائمه.

واملجل�س  االأ�صرى،  ل�صوؤون  العليا  والهيئة  الفل�صطينية،  االأهلية  املنظمات  ك�صبكة  املحلية  والتحالفات  ال�صبكات  من  العديد  يف  ع�صو  ال�صمري 
الفل�صطيني ملوؤ�ص�صات حقوق االإن�صان، والتحالف الفل�صطيني ملناه�صة التعذيب، وجمموعة العمل على مو�صوع احلماية يف مكتب املفو�س ال�صامي 
املحلي )Protection Cluster Working Group(، واأي�صًا يف املجموعة املحلية ملتابعة قرار جمل�س االأمن 1612 حلماية االأطفال يف 

ال�صراعات امل�صلحة.

وتقوم ال�صمري من خالل دورها يف الهيئة التن�صيقية ل�صبكة املنظمات االأهلية الفل�صطينية بطرح ق�صية االأ�صرى على اأع�صاء ال�صبكة، وتزويدهم 
باملعلومات الالزمة، وتلتقي بالوفود الدولية التي تزور ال�صبكة وتطرح ق�صية االأ�صرى، كما تطرحها من خالل �صبكة العالقات الوا�صعة التي تتمتع 

بها ال�صبكة، ويف املوؤمترات االإقليمية والدولية التي ت�صارك فيها ال�صبكة عادة.

كما ت�صارك ال�صمري يف االجتماعات الدورية التي تعقدها الهيئة العليا ملتابعة �صوؤون االأ�صرى، حيث يتم التوافق على خطة عمل �صنوية عادة، 
ومتابعة الق�صايا امل�صتجدة والطارئة؛ كاالأو�صاع ال�صحية املرتدية داخل ال�صجون، واإحياء يوم االأ�صري الفل�صطيني.
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و�صاركت ال�صمري �صمن حتالف التعذيب باإعداد مذكرة تفاهم مع وزارة الداخلية الفل�صطينية لرتتيب اإجراءات زيارات دورية رقابية ملراكز 
التوقيف وال�صجون يف مناطق ال�صلطة الفل�صطينية، ولكن تراجعت الوزارة عن توقيع هذه االتفاقية.  وطورت ا�صتمارة موحدة ملجموع املوؤ�ص�صات 
اأع�صاء التحالف، لر�صد حاالت التعذيب بناء على اال�صتمارة البحثية التي ت�صتخدمها وحدة الر�صد والتوثيق يف املوؤ�ص�صة.  و�صارك التحالف يف 

اأن�صطة اليوم العاملي �صد التعذيب، ومت اإعداد ن�صرة تعريفية بالتحالف �صيتم ن�صرها يف العام القادم.

�صاركت ال�صمري ب�صكل فاعل يف االإعداد للموؤمتر الدويل حول االأ�صرى الفل�صطينيني والعرب يف �صجون االحتالل االإ�صرائيلي الذي عقد يف املغرب.  
وبادرت موؤ�ص�صة نادي االأ�صري، بالتعاون مع موؤ�ص�صات مغربية خا�صة كاجلمعية املغربية حلقوق االإن�صان اإىل عقد هذا املوؤمتر، لرفع وعي املجتمع 
العربي بق�صية االأ�صرى واأهمية م�صاندتهم.  وقد �صاركت ال�صمري يف اجتماعات حت�صريية عدة الإعداد برنامج املوؤمتر واالأوراق البحثية التي 

قدمت، وعر�صت املوؤ�ص�صة ق�صية االعتقال االإداري واملحاكم الع�صكرية االإ�صرائيلية وتعار�صها مع معايري القانون الدويل االإن�صاين.

كما توا�صلت ال�صمري مع جمموعة الرقابة حول حماية املدافعني عن حقوق االإن�صان )OMCT & FIDH(، وبخا�صة حول الق�صايا املتعلقة 
باعتقال النا�صطني يف ق�صايا اجلدار، وق�صية اعتقال اأمري خمول مدير �صبكة اجتاه )�صبكة املوؤ�ص�صات الفل�صطينية داخل اإ�صرائيل(، وتوا�صلنا 
مع ال�صبكة االأورومتو�صطية، واخلط االأمامي وغريها، وقام العديد منها باإ�صدار بيانات حول اعتقال خمول بناء على معلومات ال�صمري ونداءاتها 

العاجلة التي اأ�صدرتها يف �صياق هذه الق�صية.

وعملت ال�صمري خالل العام على اإعداد طلب الع�صوية للموؤ�ص�صة كمراقب يف املجل�س االقت�صادي االجتماعي، على اأن يقدم يف حزيران من العام 
القادم.
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• ��ستخل�سات:	
جنحت ال�صمري خالل العام يف تكثيف جهدها وعملها مع التحالفات وال�صبكات التي كنا قد قيمنا �صابقًا اأنها ت�صاهم يف دعم ق�صية االأ�صرى 
ون�صرتهم، ونطمح اأن نطور هذه العالقات ونفتح االأفق لعالقات اأخرى، ولكن ما زالت هناك حاجة ملحة لتنظيم عمل االئتالفات والتحالفات 

املحلية، لتجاوز االإعاقات الناجتة عن االإخفاقات يف التن�صيق اأحيانًا، اأو عدم التزام االأطراف كافة مببداأ امل�صاركة والتعاون.

- المخرج الثالث: 
تنظيم حملت �سغط ومنا�سرة على �ل�سعيد �ملحلي و�لإقليمي و�لدويل

النتائج المباشرة:
ازدياد يف عدد امل�صاركني يف احلمالت.. 1
ازدياد الطلب على املواد واملعلومات اخلا�صة باحلمالت.. 2

• �ملتابعات و�لإجناز�ت:	
حملة �لعتقال �لإد�ري:

اأطلقت موؤ�ص�صة ال�صمري حملة حملية ودولية �صد االعتقال االإداري يف اآذار 2009.  ويف �صياق احلملة، اأطلقت ال�صمري 8 نداءات عاجلة با�صم 
معتقلني اإداريني خالل العام، منها لن�صاء رهن االعتقال 
االإداري كـ )هناء �صلبي(، اأو اأطفال كعماد االأ�صهب.  ومت 
وتن�صر  العام 2009.   �صابقًا يف  اأطلقت  نداءات   7 تعديل 
للموؤ�ص�صة،  االإلكرتونية  ال�صفحة  على  النداءات  هذه 
وتوزع على املوؤ�ص�صات واجلهات الر�صمية كافة؛ كممثليات 
ودوليني،  اأوروبيني  برملان  واأع�صاء  االأوروبية،  الدول 
وموؤ�ص�صات االأمم املتحدة املختلفة.  ومت ا�صتخدام بع�س 
واإ�صدار  لن�صرها  خمتلفة  جهات  قبل  من  النداءات  هذه 
�صبكة  قامت  مثاًل،  حولها.   قبلهم  من  عاجلة  نداءات 
)OMCT( باإ�صدار نداء عاجل حول ق�صية هناء �صلبي 

بناء على نداء ال�صمري.
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ومت اإعداد ون�صر 5 ق�ص�س فردية ملعتقلني اإداريني، مثل النائب يف الربملان الفل�صطيني با�صم زعارير، والطالب اجلامعي عرفات داوود وغريهما، 
ومت توزيع هذه الق�ص�س مع ملف احلملة الذي يحوي اأي�صًا حتلياًل قانونيًا ملو�صوع االعتقال االإداري، وبو�صرت وبو�صتكارد ومل�صقات حول االعتقال 

االإداري، ومت توزيع هذه املواد حمليًا ودوليًا اأي�صًا من خالل م�صاركاتنا يف موؤمترات وور�س عمل وجوالت توعوية.

حملة �ملد�فعني عن حقوق �لإن�سان:
وا�صلت ال�صمري جهودها خالل العام لن�صر الوعي حول ا�صتهداف قوات االحتالل للنا�صطني املحليني والدوليني امل�صاركني يف فعاليات مقاومة 
اجلدار وهدم املنازل واال�صتيطان يف القد�س وال�صفة الغربية، وح�صد اجلهود لن�صرة هوؤالء املدافعني عن حقوق االإن�صان، وف�صح االنتهاكات 
التي يتعر�صون لها، وتفعيل �صبل حمايتهم.  وت�صمنت هذه اجلهود اإر�صال ر�صائل ل�صيا�صيني ر�صميني، وبخا�صة املمثليات االأوروبية، لتفعيل دورهم 
من خالل تطبيقهم املعايري االأوروبية حلماية املدافعني عن حقوق االإن�صان، واإعالمهم بنتائج االإجراءات القانونية ومطالبتهم التدخل ال�صريع 

الإطالق �صراح هوؤالء النا�صطني.

كما اأ�صدرت ال�صمري خالل العام 3 نداءات عاجلة حول 4 ق�صايا ملدافعني عن حقوق االإن�صان: عبد اهلل اأبو رحمة، �صبتي اخلواجا، حممود نافع، 
اأمري خمول.  وكانت هذه النداءات االأ�صا�س لتحرك العديد من املوؤ�ص�صات الدولية كاأمن�صتي، وهيومان رايت�س ووت�س، واخلط االأمامي، وال�صبكة 
االأورومتو�صطية، والفدرالية الدولية حلقوق االإن�صان، وال�صبكة الدولية �صد التعذيب.  واأ�صدرنا بيانًا حول منع دخول املتطوع يف موؤ�ص�صة ال�صمري 

بيرت هام لالأرا�صي املحتلة بعد �صفره لتجديد االإقامة.
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وقامت ال�صمري اأي�صًا بعقد بع�س اللقاءات مع البعثات الدولية يف االأر�س املحتلة، كان منها لقاء مع ممثلني عن معظم الدول االأوروبية يف مقر 
البعثة االأوروبية يف القد�س، وتقدمي تلخي�س عن واقع املدافعني عن حقوق االإن�صان، واأهم اجلوانب القانونية لق�صيتهم.  وكانت هذه اللقاءات مع 
القن�صلية الربيطانية ووفد من مكتب الكومنولث واخلارجية، ولقاء اأي�صًا مع وفد من جلنة اخلارجية الربيطانية حول اعتقال االأطفال يف قرية 
نعلني، ولقاء مع رئي�س جلنة العالقات اخلارجية يف الربملان االأملاين، واآخر مع مندوبي املمثليات االأوروبية لو�صع خطة تنفيذ حملية للمعايري 

االأوروبية حلماية املدافعني عن حقوق االإن�صان.

وتعاونت املوؤ�ص�صة ب�صكل مكثف مع احلملة ال�صعبية ملقاومة اجلدار يف مو�صوع ال�صغط واملنا�صرة حلماية النا�صطني امل�صاركني يف مقاومة اجلدار، 
و�صمل هذا التعاون تزويد املمثليات االأوروبية باملعلومات والتفا�صيل القانونية حول ق�صايا املدافعني عن حقوق االإن�صان، وت�صميم موقع اإلكرتوين 

.http://right2stopthewall.org/ :خا�س بهذه الق�صية

ال�صعبية  احلملة  م�صوؤولية  وكانت  االإن�صان،  حقوق  عن  املدافعني  املعتقلني  وبخا�صة  االعتقال،  ق�صايا  حول  املعلومات  بتوفري  ال�صمري  �صاهمت 
حتديث املعلومات ومتابعة ال�صفحة، وب�صبب ظروف داخلية تعرثت هذه االأمور اأحيانًا.

• �جلولت �خلارجية:	
قامت املوؤ�ص�صة باإجراء جولتني دوليتني خالل العام؛ االأوىل �صملت اأربع دول اأوروبية هي هولندا، وبلجيكا، واأملانيا، وبولندا.  والثانية كانت لكندا.  
وقامت املوؤ�ص�صة بطرح ق�صية االأ�صرى واملعتقلني الفل�صطينيني ب�صكل عام وارتباطها بواقع حقوق االإن�صان يف ظل االحتالل االإ�صرائيلي لالأرا�صي 

الفل�صطينية، ومت الرتكيز على ق�صايا االعتقال االإداري، واملدافعني عن حقوق االإن�صان، واعتقال االأطفال والن�صاء.
ال�صعب  لدعم حقوق  نا�صطة  اإن�صان حملية وجمموعات  وموؤ�ص�صات حقوق  قرار،  و�صناع  �صيا�صيني  م�صوؤولني  مع  لقاءات  و�صملت هذه اجلوالت 

الفل�صطيني، بهدف تفعيل امل�صاندة لق�صية االأ�صرى الفل�صطينيني، وخا�صة احلمالت اخلا�صة التي تتابعها ال�صمري.

االأوروبي،  االأوروبية، وجمل�س االحتاد  البعثة  واأملانيا وبولندا، وممثلني عن  االأوروبية لقاءات مع وزارات اخلارجية يف هولندا،  و�صملت اجلولة 
وبرملانيني يف الربملان االأوروبي.  وكان جل الرتكيز على �صرورة قيام االحتاد االأوروبي بتبني اإ�صرتاتيجية حملية لتطبيق املعايري االأوروبية اخلا�صة 
بحماية املدافعني عن حقوق االإن�صان، ا�صتكمااًل للجهد الذي بذل حمليًا مع املمثليات االأوروبية املختلفة، الذي اأثمر عن خلق نظام زيارات رقابية 

دورية للمحاكم الع�صكرية االإ�صرائيلية يف ق�صايا املدافعني عن حقوق االإن�صان من قبل مندوبني من املمثليات املختلفة.

اأما اجلولة يف كندا، فقد تناولت اأي�صًا ق�صية االعتقال االإداري وق�صايا املدافعني عن حقوق االإن�صان من خالل اللقاءات مع طالب يف جامعات 
خمتلفة؛ كجامعة تورنتو يف كلية احلقوق، وجامعة يورك، وجمموعات نا�صطني وحمامني، و�صملت اأي�صًا لقاءات مع ممثلني من مكتب العالقات 

اخلارجية والتجارة الدولية، ح�صره ممثلون من وزارة العدل، و�صعبة حقوق االإن�صان، و�صعبة امل�صاعدات االإن�صانية.
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حملة �لر�سائل:
للنا�صطني الدوليني الذين يقومون مبرا�صلة االأ�صريات الفل�صطينيات واالأ�صبال رهن االعتقال االإداري �صمن  وا�صلت ال�صمري توفري املعلومات 
ب�صكل  االأ�صريات  يرا�صلون  نا�صطًا/ة   240 حوايل  وهناك  فرن�صا،  يف  الت�صامن  جمموعات  مع  بالتعاون  املوؤ�ص�صة،  تقودها  التي  الر�صائل  حملة 
دوري، وير�صلون ن�صخًا عن هذه الر�صائل لل�صمري، ونقوم نحن بتحديث املعطيات حول االأ�صريات ب�صكل دوري.  وقد بادرت ال�صمري اإىل حث 
بع�س املجموعات االأخرى يف كل من كندا وبريطانيا للقيام مبرا�صلة املعتقلني االإداريني.  هذه الر�صائل حتمل الدعم لالأ�صرى وتعطيهم الفر�صة 
النا�صطني املجتمعيني يف  التوا�صل مع  الدويل، من خالل  للمجتمع  اأ�صرهم  ال�صخ�صية ومعاناتهم ومعاناة  العامل ونقل ق�ص�صهم  للتوا�صل مع 

خمتلف الدول.

كما اأن جلنة الت�صامن مع فل�صطني يف فرن�صا تعمل على ق�صايا املعتقلني االإداريني االأطفال والن�صاء، من خالل اإر�صال ر�صائل �صغط لل�صلطات 
االإ�صرائيلية الإطالق �صراحهم.

عاجلة  نداءات  بن�صر  يقومون  وهم  للتعذيب  تعر�صوا  اأ�صرى  باأ�صماء  نزودها  التي   ،)ACAT( التعذيب  الإنهاء  العمل  اأي�صًا جمموعة  وهناك 
واإر�صال ر�صائل ت�صامن مع �صحايا التعذيب.

• ��ستخل�سات:	
جنحت ال�صمري، ومن خالل ن�صر الق�ص�س الفردية، يف ت�صليط ال�صوء على بع�س االأمور اخلا�صة كاالعتقال االإداري، وا�صتهداف املدافعني عن 
حقوق االإن�صان، ما �صاهم، وب�صكل فعال، يف ن�صر الوعي حول ق�صية االأ�صرى، وبخا�صة على امل�صتوى الدويل، واإثارة اهتمام امل�صتوى الر�صمي، 
واملوؤ�ص�صات، والنا�صطني.  وقد دعا هذا االأمر بنا اإىل اال�صتنتاج اأن احلاالت الفردية لها االأثر الكبري يف اإحداث التغيري، وبخا�صة اإذا رافق عر�س 
احلاالت الفردية اقرتاحات حمددة الآليات التفاعل والتاأثري املحتمل، وعليه �صوف تركز املوؤ�ص�صة على هذا اجلانب يف �صياغة حمالتها القادمة، 
كما برز خالل التقييم �صرورة رفع الكفاءة من ناحية توظيف التقنيات التكنولوجية احلديثة يف احلمالت املختلفة، التي قد ت�صاهم يف خف�س 

اأعباء واحتياجات حمالت ال�صغط واملنا�صرة.

اأما بخ�صو�س اجلوالت اخلارجية، فقد كان وا�صحا اأن هناك �صرورة ملوا�صلة مثل هذه اجلوالت، وبخا�صة يف دول اأوروبية كبولندا التي تتميز 
بعالقاتها مع اإ�صرائيل، من اأجل البدء يف اإحداث التغيري، وبخا�صة اأننا مل�صنا يف الدول كافة اأن جيل ال�صباب اأكرث انفتاحًا ل�صماع احلقائق واجلدل 
القانوين حول ق�صية االحتالل ب�صكل عام، وق�صية االأ�صرى ب�صكل خا�س، ولديه القابلية للتفاعل والتحرك.  كما اأن اللقاءات مع الر�صميني، وعلى 
الرغم من اأنها مهمة �صعبة جدًا وبخا�صة يف الدول ال�صديقة الإ�صرائيل، فاإنها �صرورية جدًا لو�صع هوؤالء امل�صوؤولني اأمام حتديات كبرية حول 

م�صوؤوليتهم الدولية يف تطبيق القانون الدويل االإن�صاين، وقانون حقوق االإن�صان دون متييز.
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- المخرج الرابع:
 جتنيد ر�أي عام عاملي مل�ساءلة �إ�سر�ئيل وحما�سبتها ولل�سغط عليها لتغيري ممار�ساتها و�سيا�ساتها.

النتائج المباشرة:
ازدياد يف عدد التقارير وال�صكاوى الفردية التي ترفع للموؤ�ص�صات الدولية ذات العالقة كهيئة االأمم املتحدة.. 1
ازدياد يف الطلب على املعلومات من قبل املوؤ�ص�صات واجلهات الر�صمية الدولية.. 2
ازدياد القرارات والت�صريحات من قبل اجلهات الر�صمية الدولية التي حتّمل اإ�صرائيل امل�صوؤولية وتطالبها بتغيري ممار�صاتها.. 3

• �ملتابعات و�لإجناز�ت:	
التقارير  اإعداد  خالل  من  وحما�صبتها،  اإ�صرائيل  مل�صاءلة  الدولية  واملنا�صرة  ال�صغط  �صعيد  على  عملها  تطوير  العام  خالل  ال�صمري  تابعت 
املتخ�ص�صة حول االنتهاكات املختلفة، ورفع ال�صكاوى الفردية للجهات املختلفة يف االأمم املتحدة، وتوفري املعلومات ل�صناع القرار، وحثهم على 

اتخاذ اخلطوات الالزمة.
وقامت ال�صمري بتقدمي 13 �صكوى فردية على امل�صتوى الر�صمي، بهدف اإبراز ال�صيا�صة املمنهجة يف ممار�صة االنتهاكات بحق املعتقلني الفل�صطينيني، 
اأربع من هذه ال�صكاوى وجهت للمقرر اخلا�س حول املدافعني عن حقوق االإن�صان، وخم�س منها وجهت ملجموعة العمل حول االعتقال التع�صفي، 
واأربع وجهت للمقرر اخلا�س حول التعذيب.  كما قدمنا �صكوى حول ا�صتهداف النا�صطني �صد جدار الف�صل العن�صري، وقعت اأي�صًا من قبل 
احلملة ال�صعبية �صد اجلدار، وقدمت جلهات عديدة منها املقرر اخلا�س حول التعذيب، واملقرر اخلا�س باملدافعني عن حقوق االإن�صان، واملقرر 

اخلا�س ب�صاأن ا�صتقاللية الق�صاة واملحامني، واملقرر اخلا�س ب�صاأن اأو�صاع حقوق االإن�صان يف االأرا�صي الفل�صطينية املحتلة منذ العام 1967.

ووقعت ال�صمري على تقرير الظل الذي قدم ملجموعة العمل التابعة للجنة حول احلقوق االقت�صادية، االجتماعية والثقافية يف ت�صرين الثاين 2010، 
والذي اأعد من قبل موؤ�ص�صة احلق ومركز املراأة لالإر�صاد والدعم القانوين.  وقد اأعدت موؤ�ص�صة ال�صمري الباب الذي يتحدث عن زيارات االأهل 
لالأ�صرى الفل�صطينيني داخل ال�صجون االإ�صرائيلية، واحلق الذي يندرج �صمن املادة اخلام�صة من العهد الدويل اخلا�س باحلقوق االقت�صادية 

واالجتماعية والثقافية.

و�صاهمت ال�صمري يف اإعداد تقرير الظل املقدم ملجموعة العمل التابعة للجنة اإنهاء التمييز العن�صري �صد املراأة، الذي اأعد باإ�صراف مركز املراأة 
لالإر�صاد والدعم القانوين، وقدم يف اآب 2010، وكتبت ال�صمري ف�صاًل حول واقع االأ�صريات الفل�صطينيات يف �صجون االحتالل االإ�صرائيلي.

كما قدمت ال�صمري، وكما يف كل عام، ال�صهادة الدولية اأمام جلنة التحقيق من قبل االأمم املتحدة اخلا�صة باالنتهاكات االإ�صرائيلية يف االأرا�صي 
الفل�صطينية والعربية املحتلة العام 1967، يف عمان يف متوز 2010.
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و�صاهمت ال�صمري، وبال�صراكة مع موؤ�ص�صات اأخرى اأع�صاء يف �صبكة املنظمات االأهلية، بلقاءات مع موؤ�ص�صات االأمم املتحدة املختلفة العاملة يف 
االأر�س املحتلة كـ)UNSCO(، و)OHCHR(، و)OCHA( ملناق�صة اإ�صرتاتيجيات عملهم االإن�صاين يف االأرا�صي املحتلة وروؤيتهم للواقع، 
فقد حاولنا اإقناعهم بتبني منهجية احلقوق كاإطار عام خلططهم االإ�صرتاتيجية، وعدم النظر لل�صراع يف االأرا�صي املحتلة على اأنه اأزمة اإن�صانية 

فقط، اإذ يحيد هذا الطرح كل بعد �صيا�صي وحقوقي لواقع االحتالل الكولونيايل.

ا�صتمر العمل خالل العام على ن�صر املعلومات وتوزيعها ملوؤ�ص�صات حقوق االإن�صان وال�صحافة واالأطراف ال�صيا�صية املعنية، حيث ن�صرت املوؤ�ص�صة 
خالل العام 3 تقارير جديدة، ووا�صلت ن�صر التقارير ال�صابقة كالدرا�صة اخلا�صة باالأ�صريات، والدرا�صة حول �صيا�صة العزل، والدرا�صة القانونية 

لالعتقال االإداري.

• ورقة حول »حق االأ�صرى االأطفال بالتعليم« �صدرت باللغتني العربية واالإجنليزية.	
• ورقة حول حقوق املعتقلني االإداريني يف ظل القانون الدويل، وواقع ال�صجون االإ�صرائيلية.	
• مت تعديل الدرا�صة القانونية حول االعتقال االإداري التي اأعدت يف العام 2008، ومتت ترجمتها للعربية ون�صرها.	
• اأعدت املوؤ�ص�صة مقااًل حول االأ�صرى املقد�صيني يف �صجون االحتالل االإ�صرائيلي، ن�صرت يف ملحق جلريدة االأيام، بالتعاون مع االئتالف 	

االأهلي للدفاع عن حقوق املقد�صيني.
• اأعدت املوؤ�ص�صة كتيبًا باللغة االإجنليزية يعر�س ق�صية االأ�صرى من جوانب عدة ب�صكل خمت�صر )برو�صور(.	
• االأمم 	 يف  االإمنائي  املراأة  و�صندوق  الفل�صطيني،  االإر�صاد  مركز  مع  بال�صراكة  االأ�صريات،  حماية  م�صروع  خالل  من  املوؤ�ص�صة،  اأعدت 

املتحدة، كتيبًا يعر�س ق�صية االأ�صريات الفل�صطينيات داخل �صجون االحتالل.

هذه االأوراق كافة مت ن�صرها على املوقع االلكرتوين، ووزعت على القائمة الربيدية للموؤ�ص�صة.

كما قامت املوؤ�ص�صة بن�صر 3 جمالت اإلكرتونية يف ني�صان، ومتوز، وت�صرين االأول، تتناول اأخبار ال�صجون واملعتقلني، وتعر�س ق�ص�صًا فردية وحاالت 
تتابعها املوؤ�ص�صة.  وتهدف هذه الن�صرات اإىل ن�صر الوعي بقدر اأكرب حول ق�صية االأ�صرى الفل�صطينيني، والتعريف بواقعهم وما يعانونه، واأهم 

االنتهاكات التي يتعر�صون لها خالل عمليات االعتقال، والحقًا خالل التحقيق واملحاكمات.

املقاومة  »اإخرا�س  ورقة حول  الإعداد  املعلومات  اقت�صادي«، ومت جمع  كم�صروع  »االأ�صرى  الدرا�صة  لتنفيذ  التح�صري  على  اأي�صًا  املوؤ�ص�صة  عملت 
ال�صعبية يف القد�س املحتلة«، ولكن لالأ�صف قامت �صلطات مطار بن غوريون، باإتالف جهاز الكومبيوتر للمتطوعة التي تابعت البحث.

اأعدت املوؤ�ص�صة ورقتي موقف قانوين من قرارين للمحكمة العليا االإ�صرائيلية �صدرا خالل العام؛ االأول حول زيارات االأهل ملعتقلي غزة املمنوعني 
اأتاح  اإ�صرائيل يف الق�صايا االأمنية، الذي  من الزيارة كليًا منذ العام 2007، ومت رف�س االلتما�س، والقرار االآخر حول قانون االعتقاالت داخل 
للمحكمة فر�صة متديد فرتة التحقيق مع املعتقل دون ح�صوره جل�صة املحكمة، وقامت املحكمة باإلغاء هذا االإجراء.  ون�صرت هذه االأوراق على 

املوقع االإلكرتوين للموؤ�ص�صة.
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املعتقلني  ق�صية  حول  الوفود  لهذه  معلومات  ووفرت  واأمريكية،  اأوروبية  عديدة  دول  من  اأجنبيًا  وفدًا   45 ملقابلة  العام  خالل  املوؤ�ص�صة  ون�صقت 
الفل�صطينيني، بالرتكيز على موا�صيع كالتعذيب، واالعتقال االإداري، واجلهاز الق�صائي الع�صكري وافتقاره ملعايري املحاكمات العادلة، واالأو�صاع 
ال�صحية، وزيارات االأهل للمعتقلني، واأمور اأخرى.  وزودت املوؤ�ص�صة هذه املعلومات لع�صرات الباحثني يف جمال حقوق االإن�صان والطلبة واالأكادمييني.  
وكان هناك ارتفاع ملحوظ بطلب هذه اللقاءات والتوجهات للموؤ�ص�صة للح�صول على املعلومات، ما يدل على النجاح يف اإي�صال ق�صية االأ�صرى 

للم�صتوى الدويل.

و�صاركت املوؤ�ص�صة يف العديد من املوؤمترات وور�س العمل خالل العام حمليًا ودوليًا لنقل واقع ق�صية االأ�صرى، منها:

• �صاركت املوؤ�ص�صة يف ور�صة التح�صري ملوؤمتر االأ�صرى الفل�صطينيني والعرب يف �صجون االحتالل الذي عقد يف املغرب.	
• �صاركت املوؤ�ص�صة يف فعاليات يوم الت�صامن العاملي مع �صحايا التعذيب.	
• �صاركت املوؤ�ص�صة يف املنتدى الثقايف الدويل الذي عقد يف فل�صطني الأول مرة، ومت توزيع ورقة »حق االأطفال االأ�صرى يف التعليم«.	
• وامل�صتقبل«، 	 االإن�صاين احلا�صر  الدويل  القانون  »منطقة )C( يف  دياكونيا،  ملوؤ�ص�صة  وال�صاد�س  املوؤمتر اخلام�س  املوؤ�ص�صة يف  �صاركت 

و»امل�صاءلة على اجلرائم الدولية يف االأر�س الفل�صطينية املحتلة«.

اأفالم ق�صرية تربز حاالت فردية عدة تعك�س بع�س ق�صايا االعتقال كاالعتقال االإداري، والتعذيب، واعتقال  العام 8  املوؤ�ص�صة خالل  واأنتجت 
االأطفال والن�صاء وغريها.  ومت اختيار احلاالت واالإعداد للت�صوير، ومتت ترجمة احلوار، ونقوم با�صتخدام هذه االأفالم يف اجلوالت اخلارجية، 
ونوزع بع�س الن�صخ على النا�صطني واملجموعات التي تقوم باأن�صطة جماهريية داعمة لق�صية االأ�صرى.  وبعد االنتهاء من عملية حتديث ال�صفحة 

االإلكرتونية لل�صمري، �صيكون باالإمكان حتميل هذه االأفالم على ال�صفحة، حيث ت�صبح متوفرة للجمهور عامة.

ويف  االأ�صرى،  بق�صية  عالقة  ذات  خمتلفة  موا�صيع  اإىل  البيانات  هذه  تطرقت  �صحافيًا،  وبيانًا  ت�صريحًا   13 العام  خالل  املوؤ�ص�صة  واأ�صدرت 
منا�صبات حمددة؛ كيوم االأ�صري الفل�صطيني، ويوم املراأة العاملي، واليوم العاملي مل�صاندة �صحايا التعذيب، وق�صايا اأخرى.  وكانت �صتة من هذه 

البيانات متعلقة بق�صايا مدافعني عن حقوق االإن�صان.
و�صاركت املوؤ�ص�صة مع موؤ�ص�صات حقوق االإن�صان االأع�صاء يف املجل�س الفل�صطيني ملوؤ�ص�صات حقوق االإن�صان، واأحيانًا مع جمموعة موؤ�ص�صات اأو�صع 
جنيف  اتفاقيات  على  واملوقعني  املتحدة،  االأمم  يف  االأع�صاء  للدول  وجه  بع�صها  العام،  خالل  وت�صريحًا  بيانًا   18 باإ�صدار  املجل�س  نطاق  من 
للبعثات الدبلوما�صية يف االأرا�صي املحتلة، ومنها ما وجه ملجل�س حقوق االإن�صان، وبخا�صة حول تقرير جلنة التحقيق الدولية  االأربع، وبع�صها 
وتنفيذه.  وجاءت جميع هذه الر�صائل يف اإطار العمل امل�صرتك بني املوؤ�ص�صات لت�صكيل �صغط جماعي على �صناع القرار على امل�صتوى الدويل، 
للقيام بامل�صاءلة واملحا�صبة لدولة االحتالل على اجلرائم التي ارتكبتها بحق ال�صعب الفل�صطيني، ومنها ما تطرق اإىل ق�صايا املعتقلني، وبخا�صة 

املدافعني عن حقوق االإن�صان.
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ووا�صلت املوؤ�ص�صة خالل العام توفري املعلومات لالإعالم املقروء وامل�صموع، وقمنا بتوفري اأكرث من 40 مقابلة، ومت ذكر اأن�صطة ال�صمري، وا�صتخدمت 
بالعربية  اجلزيرة  كف�صائية  والدويل،  واالإقليمي،  املحلي،  االإعالم  امل�صادر  هذه  و�صملت  اإعالمي.   خرب  من  اأكرث  يف  زودناها  التي  املعلومات 

واالجنليزية، وراديو فرن�صا الدويل، وهاآرت�س، والـ �صي اإن اإن ... وغريها.

وزودت املوؤ�ص�صة معلومات، ون�صقت مقابالت مع معتقلني �صابقني للعديد من امل�صورين واملخرجني �صانعي االأفالم الوثائقية.

كما قامت املوؤ�ص�صة باإجراء 8 زيارات رقابية للمحاكم الع�صكرية لنا�صطني دوليني؛ طالب حقوق وحمامني دوليني، وجمعنا 11 اإفادة من امل�صاركني 
حول انطباعاتهم عن املحاكم الع�صكرية واالإجراءات القانونية فيها، و�صوف ت�صدر هذه االإفادات يف كتيب خا�س الحقًا للتعريف بواقع املحاكم 

الع�صكرية من وجهة نظر مراقبني دوليني.

العام  مدار  على  ودوليني  اأ�صخا�س حمليني   9 من  اأكرث  �صارك  اإذ  والدوليني،  املحليني  املتطوعني  برنامج  تطوير  العام  املوؤ�ص�صة خالل  وتابعت 
ولفرتات خمتلفة بتقدمي امل�صاعدة يف البحث امليداين، وجمع املعلومات وتوثيقها، والبحث القانوين، وكتابة حاالت درا�صية، وتوثيق ملا ين�صر يف 

االإعالم يوميًا حول ق�صايا االأ�صرى.

• ��ستخل�سات:	
على الرغم من االإجنازات الرائعة التي قام بها طاقم العمل يف املوؤ�ص�صة على هذا اجلانب، فاإن االأمور مل تخُل من بع�س املعيقات.  وكان اأهمها 
كرثة الق�صايا التي ميكن اأن نعمل عليها ونربزها ل�صناع القرار واالإعالم واجلمهور املهتم بق�صايا االأ�صرى من ناحية، وحمدودية املوارد الب�صرية 
التي تقوم بالتنفيذ من ناحية اأخرى، وبخا�صة عدم وجود �صخ�س متفرغ يتابع االإعالم والعالقات العامة يف املوؤ�ص�صة، وبخا�صة على ال�صعيد 
املحلي، ويقوم باإ�صدار البيانات باللغة العربية، ما يدعو اإىل اتخاذ خطوات عملية على هذا اجلانب يف العام املقبل.  وتغيب م�صوؤولة املنا�صرة 
التي  االإ�صرائيلية  ال�صلطات  تاأ�صرية دخول من قبل  اأ�صهر، وا�صتبدالها مبوظفة موؤقتة، وكذلك م�صكلة احل�صول على  الدويل ملدة 4  والت�صبيك 
اأ�صبحت ت�صتهدف العاملني الدوليني يف االأر�س املحتلة ب�صكل منظم، ومتنع و�صولهم للعمل يف املوؤ�ص�صات املحلية، ما ي�صبب املزيد من الت�صييق 

وامل�س يف عمل هذه املوؤ�ص�صات وي�صكل تهديدًا حقيقيًا.
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الهدف العام الثاني:
التشريعات والسياسات وممارسات السلطة الفلسطينية 
ملتزمة بمعايير وبنود القانون الدولي لحقوق اإلنسان فيما 

يخص االعتقال واالحتجاز والسجن والعقوبات
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ا�صتمر االنق�صام ال�صيا�صي الداخلي خالل العام 2010، ما عزز ا�صتمرار االنتهاكات للحقوق واحلريات العامة يف كال �صطري االأر�س املحتلة، بل 
اأ�صبحت بع�س املمار�صات متجّذرة واأ�صيلة يف ت�صرف اجلهات الر�صمية املختلفة.  فقد ا�صتمر التعذيب واالعتقال التع�صفي، وحماكمة املدنيني 
اأمام الق�صاء الع�صكري، والف�صل الوظيفي على اأ�صا�س االنتماء ال�صيا�صي، وكان اأهمها االعتداء على حرية التجمع ال�صلمي وحرية الراأي والتعبري، 
وا�صتهداف موؤ�ص�صات املجتمع املدين، واأي�صًا عدم احرتام �صلطة القانون، وبخا�صة يف تنفيذ اإجراءات عقوبة االإعدام يف قطاع غزة، حيث نفذت 
االأ�صا�صي  القانون  عليه  ن�س  كما  االأحكام  على  الفل�صطينية  ال�صلطة  رئي�س  دون م�صادقة  باالإعدام  قد حكموا  كانوا  اأ�صخا�س   5 بحق  العقوبة 

الفل�صطيني.

الهدف المرحلي األول:
 تفعيل دور �ل�سمري يف تطوير نظام ق�سائي يكفل �مل�ساءلة و�ملحا�سبة يف حال �لنتهاكات للمعايري �لدولية

القانون  علية  ن�س  كما  دميقراطي،  ب�صكل  جديد  فل�صطيني  قانون  اأي  ت�صريع  منع  ما   ،2010 العام  يف  الت�صريعي  املجل�س  عمل  تعطيل  ا�صتمر 
القانون  املادة 43 من  اإىل  بقوانني م�صتندًا  باإ�صدار 9 قرارات  الفل�صطينية  ال�صلطة  رئي�س  قام  الرغم من هذا،  الفل�صطيني.  وعلى  االأ�صا�صي 
االأ�صا�صي الفل�صطيني، ويف معظم احلاالت مل يتوفر �صرط »ال�صرورة التي ال حتتمل التاأخري« كما ورد يف القانون االأ�صا�صي.  اأما يف قطاع غزة، 
فقد ا�صتمر املجل�س الت�صريعي يف االنعقاد بناء على نظام التوكيالت دون اأي اأ�صا�س قانوين يجيز هذا االأمر، وقام املجل�س هناك باإقرار 5 قوانني، 
منها ما م�سَّ ب�صكل مبا�صر بعمل املجتمع املدين حلماية حقوق االإن�صان وحرياته، وهو القانون الذي عرف با�صم »قانون الهيئة امل�صتقلة حلقوق 

االإن�صان«.

االلتما�صات  من  الع�صرات  وقدمت  املدنيني،  وحماكمة  احتجاز  يف  الع�صكري  للق�صاء  االأمنية  االأجهزة  ا�صتخدام  وب�صدة،  ال�صمري،  عار�صت 
للمحكمة العليا الفل�صطينية �صد اأوامر االعتقال من قبل النائب العام الع�صكري، وا�صت�صدرت اأوامر اإفراج على خلفية عدم م�صروعية االعتقال، 
وتابعت تنفيذ االأوامر يف كل مرة كانت االأجهزة االأمنية متاطل ومتتنع عن تنفيذ قرارات املحاكم.  ووجهت املوؤ�ص�صة العديد من ر�صائل االحتجاج 
ملختلف اجلهات يف ال�صلطة التنفيذية كرئي�س الوزراء، ووزير العدل، ووزير الداخلية، �صد ا�صتخدام الق�صاء الع�صكري بحق املدنيني، وطرحت 
هذه الق�صية يف اللقاءات الر�صمية مع رئي�س الوزراء وممثلي ال�صلطة، ووجهت ال�صكاوى حول ممار�صة االعتقال التع�صفي دون االلتزام باإجراءات 
وعليه  العام،  نهاية  قبل  االإ�صكاليات  ال�صدد، ومل حتل هذه  اإيجابية يف هذا  نتيجة  اأي  على  دون احل�صول  العام،  للنائب  الفل�صطيني  القانون 
�صنوا�صل العمل وبذل اجلهد لوقف هذه املمار�صات من خالل ال�صغط املجتمعي، واللجوء للق�صاء الفل�صطيني، ومن الوا�صح اأن ا�صتمرار االنق�صام 

هو ال�صبب الرئي�س وراء هذه ال�صيا�صات واملمار�صات.
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- المخرج األول:
 توفري �ملتابعة �لقانونية حلالت �لعتقال �ل�سيا�سي

النتائج المباشرة:
ارتفاع يف ن�صبة الق�صايا املرفوعة اأمام اجلهاز الق�صائي وارتفاع يف ن�صبة النجاحات.. 1
ارتفاع يف عدد ال�صكاوى املرفوعة على املمار�صات املنتهكة للحقوق ونتائجها.. 2
ارتفاع يف عدد الزيارات ملراكز التحقيق وال�صجون، وازدياد يف توثيق املعلومات حول االنتهاكات.. 3

• �ملتابعات و�لإجناز�ت:	
حددت املوؤ�ص�صة لذاتها عدد حاالت االعتقال ال�صيا�صي التي �صتقوم مبتابعتها خالل العام، اأثناء و�صع اخلطة الت�صغيلية بـ 150 حالة، وا�صتلمت 

املوؤ�ص�صة خالل العام 273 حالة اعتقال �صيا�صي جديدة.

بهذا  حمكمة  جل�صة   545 وح�صرت  املعتقلني،  بحق  االعتقال  قانونية  عدم  حول  الفل�صطينية  العليا  للمحكمة  التما�صًا   244 بـ  املوؤ�ص�صة  تقدمت 
اخل�صو�س، ومت قبول 69 التما�صًا منها خالل العام، واأ�صدرت املحكمة قرارات باالإفراج الفوري عن املعتقلني.  ويف غالبية احلاالت، مل تكن 
تلتزم االأجهزة االأمنية بقرارات املحكمة بحجج خمتلفة، منها احلفاظ على �صالمة املعتقل من قوات االحتالل، واأحيانًا كانت تقوم االأجهزة 
اأو قد يتم اعتقال ال�صخ�س من قبل جهاز اأمني اآخر يف اليوم  باإطالق �صراح املعتقلني واإعادة اعتقالهم مبا�صرة  قبل خروجهم من ال�صجن، 

على  بال�صغط  حماوالتها  املوؤ�ص�صة  ووا�صلت  ذاته.  
احلكومة  على  ال�صغط  خالل  من  االأمنية  االأجهزة 
الفل�صطينية ب�صرورة التزام االأجهزة االأمنية ب�صلطة 
القانون والق�صاء.  يذكر اأنه طراأ بع�س التح�صن على 

هذا االأمر مع نهاية العام.

وتقدمت املوؤ�ص�صة بـ 82 �صكوى حول االعتقال التع�صفي 
للنائب العام.  ويذكر اأن معظم الردود كانت تاأتي على 
باأن هوؤالء حمتجزون على ذمة الق�صاء  نحو مت�صابه 

الع�صكري، وعليه فاإن االعتقال قانوين.
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كما تقدمت املوؤ�ص�صة خالل العام بع�صرات الطلبات لزيارة املعتقلني اأثناء التحقيق يف خمتلف املراكز االأمنية ومراكز التوقيف، ولكن لالأ�صف 
كان وا�صحًا اأن هناك �صيا�صة ممنهجة مبماطلة ورف�س هذه الطلبات بحجج واهية، ويف بع�س احلاالت كان يتم جتاهل الطلبات متامًا والأ�صهر 
عدة.  غالبية املعتقلني الذين تابعنا ق�صاياهم مل ننجح بزيارتهم خالل االعتقال ب�صبب هذه ال�صيا�صة.  لكن املوؤ�ص�صة جنحت يف تنفيذ 14 زيارة 
اأننا زرنا اأكرث من العام املا�صي حيث زرنا فقط 17 معتقاًل(.  وكنا قد خاطبنا  فقط خالل العام، وزارت 42 معتقاًل فقط )على الرغم من 
وزير الداخلية اأكرث من مرة بهذا اخل�صو�س، ومل تكن هناك اأية ا�صتجابة جدية، واأحيانًا كانت تتم بع�س الت�صييقات بحق املحامي الذي يقوم 
بالزيارة الإعاقة العمل وفر�س نوع من الرتهيب، للحد من ن�صاط املوؤ�ص�صة، وفقط من خالل ال�صغط اجلماعي من قبل موؤ�ص�صات حقوقية عدة 
من اأع�صاء جمل�س، وموؤ�ص�صات حقوق االإن�صان الفل�صطينية، ا�صتجابت بع�س االأجهزة االأمنية، و�صمحت لنا بالقيام بزيارات جماعية، وبخا�صة 
للمعتقلني الذين با�صروا باالإ�صراب على الطعام خالل العام احتجاجًا على ا�صتمرار اعتقالهم على الرغم من ح�صولهم على قرارات اإفراج من 

املحكمة العليا الفل�صطينية.

وقد ر�صدت املوؤ�ص�صة خالل الزيارات، ومن مقابالت جرت مع معتقلني اأفرج عنهم واأبدوا اال�صتعداد لالإدالء ب�صهاداتهم، 39 ت�صريحًا م�صفوعًا 
بالق�صم من معتقلني ومعتقلني مفرج عنهم، منها 27 ت�صريحًا حول التعذيب )وثقنا يف العام 2009، 18 ت�صريحًا م�صفوعًا بالق�صم حول التعذيب 

واملعاملة القا�صية واحلاّطة بالكرامة(، الع�صرات من املعتقلني رف�صوا االإدالء باأقوالهم خوفًا من اإعادة االعتقال والتعذيب.

• ��ستخل�سات:	

جناح املوؤ�ص�صة يف التدخل الإطالق �صراح ع�صرات االأ�صرى �صاهم يف ارتفاع ملحوظ بالتوجهات اليومية للموؤ�ص�صة لطلب امل�صاعدة القانونية يف 
هذا اجلانب، ما �صّكل عبئًا حقيقيًا على كادر الوحدة القانونية، االأمر الذي دعا املوؤ�ص�صة اإىل التفكري يف حتديد عدد الق�صايا التي من املمكن 
متابعتها يف العام القادم، اإذا ما ا�صتمرت وترية االعتقاالت على احلال نف�صه، و�صرورة توظيف حماٍم اآخر يتخ�ص�س يف متابعة ق�صايا املعتقلني 

لدى ال�صلطة الفل�صطينية.

املعيق االأهم كان عدم التمكن من تنفيذ زيارات بالقدر املطلوب، وكما ذكرنا �صابقًا، كان ال�صبب الرئي�س وراء هذا االإخفاق يعود اإىل �صيا�صة 
االأجهزة االأمنية.  و�صتوا�صل املوؤ�ص�صة ال�صغط على اجلهات الر�صمية لتجاوز هذا العائق بالتعاون مع املوؤ�ص�صات احلقوقية االأخرى.
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- المخرج الثاني: 
�مل�ساركة يف تطوير �لت�سريعات ذ�ت �لعلقة

النتائج المباشرة:
تقدمي تعديالت على م�صاريع القوانني واالإجراءات ذات العالقة.. 1
امل�صاركة يف ور�س العمل املخت�صة بهذا اجلانب.. 2

• �ملتابعات و�لإجناز�ت:	
اإن تعطيل عمل املجل�س الت�صريعي يف ال�صنوات االأخرية اأثر �صلبًا على متابعة العمل يف مو�صوع الت�صريعات.  ويف هذه ال�صنوات، مل ي�صدر اأي قانون 
فل�صطيني جديد عن املجل�س، اأو اأي تعديل لقوانني قائمة، ولكن �صدرت بع�س املرا�صيم الرئا�صية لرتتب بع�س الق�صايا، وكان لل�صمري موقف 
معار�س لهذا االأ�صلوب يف الت�صريع ملا فيه من تغييب ملبداأ ف�صل ال�صلطات وم�سٍّ بالنظام الدميقراطي الفل�صطيني، وعربنا عن هذا املوقف مع 

العديد من املوؤ�ص�صات املحلية من خالل �صبكة املنظمات االأهلية وجمل�س منظمات حقوق االإن�صان.

• �ملعيقات و�لتد�بري  �لو�جب �تخاذها:	
الواقع  يتغري  اإن مل  اأفق  اأي  يكون هناك  لن  وعليه  الداخلي،  واالنق�صام  الت�صريعي  املجل�س  تعطيل  املو�صوع هو  االأ�صا�صية يف هذا  االإ�صكالية  اإن 
التنفيذية، ومتابعة  وال�صلطة  الفل�صطينية  الرئا�صة  التي ت�صدر عن  املرا�صيم  املنظمات احلقوقية مراقبة  يبقى دور  الداخلي، وعليه  ال�صيا�صي 

االأداء والتنفيذ للجهات املختلفة ذات االخت�صا�س، وحماولة ت�صويب االأو�صاع من خالل ال�صغط املجتمعي.

الهدف المرحلي الثاني: 
�لإن�سان  حلقوق  �لدويل  �لقانون  مع  تتعار�ض  �لتي  �لتنفيذية  و�للو�ئح  �لقو�نني  يف  و�لإجر�ء�ت  �لعقوبات  �إلغاء 

و�ملعايري �لقانونية �لدولية، وبخا�سة فيما يتعلق بالتعذيب وعقوبة �لإعد�م 

ركزت ال�صمري عملها خالل العام على ر�صد وتوثيق املعلومات املتعلقة با�صتخدام التعذيب يف مراكز التوقيف وال�صجون من قبل خمتلف االأجهزة 
�صعيد  على  التغيري  الإحداث  الت�صريعية  االأداة  غياب  ب�صبب  �صابقًا،  ذكرنا  وكما  االإعدام.   عقوبة  فيها  وردت  التي  املحاكم  وقرارات  االأمنية، 
املمار�صات  هذه  لف�صح  االأخرى  املدين  املجتمع  موؤ�ص�صات  مع  بال�صراكة  مهمًا  دورًا  ال�صمري  لعبت  احلايل،  الوقت  يف  الفل�صطينية  الت�صريعات 
واالعتقاالت  التعذيب  لوقف  املتوا�صل  ال�صغط  ممار�صة  على  املوؤ�ص�صات  جمموعة  وداأبت  الفل�صطيني،  االإن�صان  حلقوق  ال�صارخة  واالنتهاكات 

التع�صفية واملحاكمات الع�صكرية بحق املدنيني، وعدم تنفيذ عقوبة االإعدام بحق من �صدرت �صدهم هذه االأحكام خالل العام.
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التوقيف  مراكز  داخل  التعذيب  حاالت  و�صهدت 
وال�صجون انخفا�صًا معينًا خالل العام، ولكن مل 
يح�صل هناك تغيري جذري من الناحية القانونية 
واملحا�صبة  املمار�صة  هذه  جترمي  مو�صوع  على 
مل  العام  فخالل  ملرتكبيها،  الق�صائية  وامل�صاءلة 
تتم حماكمة اأيٍّ من العنا�صر االأمنية املتورطة يف 
الفل�صطيني،  املدين  الق�صاء  اأمام  اجلرائم  هذه 
بل على العك�س من هذا، متت تربئة 5 من اأفراد 
تهمة  من  اخلليل  يف  العامة  املخابرات  جهاز 

الت�صبب بوفاة املواطن هيثم عمرو يف حزيران 2009 يف حمكمة خا�صة ع�صكرية لعدم توفر االأدلة، على الرغم من وجود تقارير موثقة واإفادات 
جمعتها بع�س املوؤ�ص�صات املوثوقة تفيد بوقوع جرمية التعذيب.

وتوجهت املوؤ�ص�صة، بال�صراكة مع التحالف الفل�صطيني �صد عقوبة االإعدام، مبطالبات لرئي�س ال�صلطة الفل�صطينية بعدم امل�صادقة على قرارات 
االإعدام خالل العام، وفعاًل مل يتم تنفيذ اأيٍّ من العقوبات التي �صدرت يف ال�صفة الغربية، ولكن عدم التنفيذ ال ينبع من التزام قانوين بعدم 
فر�س هذه العقوبة مبوجب القوانني الفل�صطينية، ومن هنا نحتاج اإىل جهد كبري الإقناع ال�صلطة الفل�صطينية بتبني م�صروع قانون عقوبات خاٍل 
للقانون  بوجه خمالف  فعليًا  نفذت  اأي�صًا  بل  العقوبة فح�صب،  اإ�صدار هذه  ي�صتمر  فلالأ�صف مل  اأما يف قطاع غزة،  االإعدام.   متامًا من عقوبة 

االأ�صا�صي الفل�صطيني.

المخرج األول:
 ر�سد توثيق �لنتهاكات ذ�ت �لعلقة بالتعذيب وعقوبة �لإعد�م ون�سرها

النتائج المباشرة:
ارتفاع يف عدد الزيارات الدورية ملراكز التوقيف وال�صجون.. 1
ارتفاع يف عدد الت�صاريح امل�صفوعة بالق�صم التي توثق.. 2
اإ�صدار تقارير ودرا�صات حول التعذيب وعقوبة االإعدام.. 3
توزيع ون�صر هذه التقارير، وارتفاع ن�صبة ر�صا اجلمهور عن هذه التقارير.. 4
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• �ملتابعات و�لإجناز�ت:	

نفذت املوؤ�ص�صة خالل العام فقط 14 زيارة ملراكز التحقيق وال�صجون الفل�صطينية )8 يف العام املن�صرم(.  وكما ذكرنا �صابقًا، على الرغم من 
واجهنا عمليات مماطلة  فاإننا  ال�صيا�صية،  االعتقاالت  مار�صت  التي  االأمنية  االأجهزة  لكافة  املوؤ�ص�صة  بها  توجهت  التي  الزيارة  ع�صرات طلبات 
وتاأخري متعمد من جميع االأجهزة مبعاجلة هذه الطلبات، وحتى الزيارات التي نفذت مل تخُل من املعيقات خالل الزيارة كتدخل رجال االأمن 

املرافقني للمعتقلني ب�صري الزيارة، واحتجاجهم على قيام املحامي بتوثيق املعلومات من خالل ت�صاريح م�صفوعة بالق�صم.

ممار�صات االأجهزة االأمنية خالل التحقيق والتعذيب الذي ا�صتخدم بحق املعتقلني، واالنتهاكات بحق املحامني املدافعني عن هوؤالء، ولدتا �صعورًا 
باخلوف لدى املعتقلني من االإدالء باأية معلومات.  ولقد واجهنا الع�صرات من احلاالت خالل العام التي تعر�صت لتعذيب، ولكن رف�صت االإدالء 
توثيق  املوؤ�ص�صة يف  الرغم من ذلك، جنحت  والتعذيب.  وعلى  التحقيق  اإعادة  اأو من  االعتقال،  اإعادة  بالق�صم حت�صبًا من  ب�صهادات م�صفوعة 
39 ت�صريحًا م�صفوعًا بالق�صم من معتقلني داخل ال�صجون ومراكز التوقيف ومن معتقلني مفرج عنهم وعائالت، 27 منها كانت حول التعذيب 

واأ�صكاله املختلفة التي متار�صها خمتلف االأجهزة االأمنية الفل�صطينية.

العامني  املوؤ�ص�صة يف  تابعتها  والتي  والتحقيق،  االأ�صرى وعائالتهم خالل االعتقال  لها  التي تعر�س  التعذيب واالنتهاكات  اإعداد تقرير حول  مت 
االأخريين، و�صيتم ن�صر هذا التقرير خالل العام القادم.

القانون  االإعدام يف  الع�صكري بحق املدنيني، وواقع عقوبة  الق�صاء  التعذيب، وا�صتخدام  التفا�صيل واملعلومات حول  بن�صر هذه  املوؤ�ص�صة  قامت 
اللقاءات الدورية، ولقاءات  الفل�صطيني، لكافة املوؤ�ص�صات املعنية بحقوق االإن�صان يف املناطق اخلا�صعة لوالية ال�صلطة الفل�صطينية، من خالل 
مع موؤ�ص�صات كمنظمة العفو الدولية، وهيومان رايت�س ووت�س، ومركز التاأهيل والدرا�صات ل�صحايا التعذيب )RCT(.  وطرحنا هذه الق�صايا 
يف خمتلف اللقاءات مع املمثليات االأجنبية يف مناطق ال�صلطة، وخمتلف الدبلوما�صيني، وطالبنا با�صتخدام ق�صية التمويل كو�صيلة لل�صغط على 

ال�صلطة الفل�صطينية لوقف ومنع مثل هذه االنتهاكات حلقوق االإن�صان.

خالل العام، مت ر�صد احلاالت التي �صدر بحقها حكم باالإعدام يف منطقة ال�صفة الغربية بحق معتقلني، وقام االئتالف الفل�صطيني �صد عقوبة 
االإعدام بتوجيه ر�صائل لرئي�س ال�صلطة الفل�صطينية، ومطالبته بعدم التوقيع على هذه القرارات، كونه هو ال�صلطة الوحيدة املخولة بامل�صادقة 
النهائية على تنفيذ عقوبة االإعدام.  وفعاًل، مل تنفذ اأيٌّ من العقوبات خالل العام يف ال�صفة الغربية.  ولكن لالأ�صف، مل يكن هذا احلال يف قطاع 
غزة، حيث نفذت عقوبة االإعدام بحق 5 من املعتقلني الذين �صدرت بحقهم هذه العقوبة يف �صنوات �صابقة، منهم من حكم يف العام 1996 بعقوبة 
االإعدام، ونفذت فقط يف العام 2010، ومل حت�صل ال�صلطات الر�صمية يف غزة على توقيع رئي�س ال�صلطة الفل�صطينية على قرارات احلكم قبل 
التنفيذ، كما ي�صرتط القانون االأ�صا�صي الفل�صطيني ذلك، وقامت موؤ�ص�صة ال�صمري برفع �صكوى دولية للمقرر اخلا�س بالتعذيب واملعاملة احلاطة 

بالكرامة، اأو العقوبات حول هذه االإعدامات.
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• ��ستخل�سات:	

اأهم املعيقات هو �صيا�صة االأجهزة االأمنية يف تاأجيل الزيارات ومنعها والتدخل يف م�صمونها، و�صوف ي�صتمر ال�صغط من قبل املوؤ�ص�صة على هذه 
االأجهزة من خالل ال�صكاوى لوزارة الداخلية وجهات اأخرى يف ال�صلطة التنفيذية، لتغيري هذا الواقع.

املعيق االآخر هو عدم احرتام مبداأ �صيادة القانون و�صلطة الق�صاء، وعدم احرتام �صروط القانون االأ�صا�صي، وعدم تطبيق قرارات املحكمة العليا، 
وهذا يتطلب جهدًا جماعيًا م�صتمرًا من قبل املوؤ�ص�صات احلقوقية كافة من اأجل تغيري هذا الواقع.

- المخرج الثاني:
 بناء حملت �سغط ومنا�سرة

يف احلقيقة، مل تقم املوؤ�ص�صة ببناء اأية حملة متخ�ص�صة مبو�صوع التعذيب وعقوبة االإعدام يف مناطق ال�صلطة الفل�صطينية خالل العام، وب�صكل 
م�صتقل، ففي جمال عقوبة االإعدام تقوم الهيئة امل�صتقلة حلقوق االإن�صان بتنفيذ حملة خا�صة، وعلية تقوم موؤ�ص�صة ال�صمري بالتوا�صل مع الهيئة 

وامل�صاركة يف ال�صغط اجلماعي على �صانعي القرار لوقف هذه العقوبة واإلغائها ب�صكل تام من القانون الفل�صطيني.

اأما على �صعيد التعذيب واحلريات العامة، فاإن ال�صمري جزء من حملة احلريات التي تقودها �صبكة املوؤ�ص�صات االأهلية الفل�صطينية، وقد قامت 
احلقوق  وانتهاك  العامة،  للحريات  القمع  با�صتمرار  تنديدًا  االعت�صامات  بع�س  مثل  العام  خالل  اجلماهريية  االأن�صطة  بع�س  بعقد  احلملة 
اأي�صًا يف هذا اخل�صو�س، ومت اللقاء مع  اإ�صدار بع�س البيانات ال�صحافية  االأ�صا�صية للمواطنني يف ال�صفة الغربية والقطاع على ال�صواء، ومت 
اإنهاء االنق�صام ال�صيا�صي، لو�صع حد لهذه ال�صيا�صات واملمار�صات التي مت�س ب�صكل �صارخ بحقوق  ال�صلطة التنفيذية بغر�س ال�صغط من اأجل 

االإن�صان يف االأر�س الفل�صطينية.

• ��ستخل�سات:	

توؤمن ال�صمري اأن اإحداث التغيري على �صعيد حماية احلقوق واحلريات العامة، واإنهاء االنق�صام، لن يتحققا اإذا مل يكن هناك حترك جدي من 
قبل املجتمع املدين ب�صرائحه كافة، ولي�س فقط املوؤ�ص�صات، التي اأ�صبحت هي االأخرى هدفًا لالنتهاكات نتيجة حتركها على هذا ال�صعيد، وعليه 

يجب تفعيل ال�صارع الفل�صطيني ب�صورة جدية اأكرث حلماية هذه احلقوق.
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- المخرج الثالث:
تطوير �مل�ساركات يف �لئتلفات �ملحلية و�لإقليمية و�لدولية

النتائج المباشرة:
دور ال�صمري يف ائتاليف التعذيب واالإعدام فاعل وموؤثر.. 1
دور ال�صمري يف جمل�س منظمات حقوق االإن�صان واحلملة الوطنية للحقوق واحلريات فاعل وموؤثر.. 2
ارتفاع يف االأن�صطة وامل�صاركة حول التعذيب واالإعدام.. 3

• �ملتابعات و�لإجناز�ت:	
لالأ�صف ال�صديد اأدى ا�صتمرار االنق�صام ال�صيا�صي اإىل زيادة وترية االنتهاكات حلقوق االإن�صان يف املناطق الفل�صطينية، فباالإ�صافة لالعتقاالت 
ا�صتهداف  كذلك  وا�صتمر  احلق،  هذا  تقييد  اأو  التظاهر  منع  مت  ما  كثريًا  اإذ  ال�صلمي،  والتجمع  التعبري  حلق  ا�صتهداف  هناك  كان  والتعذيب 

اجلمعيات والف�صل من الوظائف العامة على خلفية االنتماءات احلزبية .. وغريها.

هذه املمار�صات جعلت موؤ�ص�صات حقوق االإن�صان وموؤ�ص�صات املجتمع املدين الفل�صطيني تكثف اجلهود من اأجل ال�صغط على ال�صلطة التنفيذية 
لوقف هذه املمار�صات، من خالل الر�صائل املبا�صرة، ون�صر املواقف املناه�صة لهذا القمع للحريات العامة دون م�صوغات قانونية، اأو من خالل 

االجتماعات مع �صناع القرار وطرح كافة احلقائق واملعطيات املتعلقة باالنتهاكات، واملطالبة بوقف هذه ال�صيا�صات ومعاقبة املخالفني.

وقد ذكرنا �صابقًا موقف جمل�س منظمات حقوق االإن�صان والتعاون مع �صبكة املنظمات االأهلية وخمتلف املمثلني عن القوى ال�صيا�صية )با�صتثناء 
ممثلي »فتح« و»حما�س«(، وحتركاتهم �صمن حملة احلقوق واحلريات العامة.

اأما االئتالف الفل�صطيني �صد التعذيب، فباالإ�صافة اإىل اجلهود مع وزارة الداخلية لتثبيت مبداأ الزيارات الرقابية، �صارك يف عقد موؤمتر وطني 
�صد التعذيب يف حزيران 2010 مبنا�صبة اليوم العاملي مل�صاندة �صحايا التعذيب، وكان هناك العديد من اللقاءات خالل العام الأع�صاء االئتالف 
اآليات ن�صر املعرفة حول االئتالف ومهامه يف املجتمع، وبخا�صة للم�صتهدفني وال�صحايا.  كما مت عقد لقاءات جماهريية يف قرى عدة  لبحث 
لطرح ق�صية التعذيب ورفع الوعي حول �صبل مواجهة هذه االنتهاكات.  ولكن برزت خالل العام �صرورة نقا�س دور االئتالف وعالقته مع االأج�صام 

االأخرى، كمجل�س منظمات حقوق االإن�صان، وعليه �صيجري هذا التقييم مع بداية العام القادم.

ائتالف االإعدام مل يكن فاعاًل خالل العام ب�صكل منتظم، وعليه قامت ال�صمري مبراجعة دورها وحتديد متابعتها ملو�صوع االإعدام من خالل 
الر�صد وتقدمي ال�صكاوى الدولية ورفع ر�صائل ر�صمية مطالبة اأجهزة ال�صلطة املختلفة بعدم تنفيذ عقوبة االإعدام واإلغائها.
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• ��ستخل�سات:	

على الرغم من قناعة ال�صمري ب�صرورة العمل امل�صرتك، وتوحيد اجلهود من قبل جمموع املوؤ�ص�صات التي تعنى بق�صايا حقوق االإن�صان واحلريات 
، وبخا�صة اإذا مل يكن هناك برنامج عمل وا�صح متفق  العامة يف املناطق الفل�صطينية، فاإن التجربة خالل العام عك�صت اأن هذا لي�س باالأمر الهنينِّ
عليه ومطبق.  ولهذا، نعتقد اأن هناك اإجماعًا بني موؤ�ص�صات حقوق االإن�صان على �صرورة تطوير التجربة، وهذا ما �صندعمه ونعمل عليه يف العام 

املقبل، وبخا�صة من خالل اإجراء تقييم جاد ملختلف االئتالفات.
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الهدف العام الثالث:
مجتمع ومؤسسات مساندة للحقوق المدنية والسياسية 

للفئات واألفراد المنتهكة حقوقهم
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العمل  نتجت من خالل جتربة  فكرة قدمية  كونها  الرغم من  عليها، على  العمل  ال�صمري  بداأت  التي  الربامج احلديثة  الهدف من  يعترب هذا 
وت�صخي�س �صرورة اإعادة اإحياء فكرة التطوع يف املجتمع الفل�صطيني، لدعم ق�صايا حقوق االإن�صان.  فقط، يف اأواخر العام 2008، بداأت املوؤ�ص�صة 
فعليًا بتنفيذ هذه الفكرة من خالل اختيار جمموعة نا�صطني من طالب اجلامعات واالأندية ال�صبابية والعمل معهم.  و�صنطرح الحقًا تفا�صيل 
الربنامج والتنفيذ وتقييم هذه التجربة، ولكن النتيجة الرئي�صية التي ن�صبو لبلوغها هي خلق جمموعات من النا�صطني يف خمتلف املناطق من 
اأفرادها م�صلحني بالوعي واملعرفة لق�صايا حقوق االإن�صان، وبخا�صة احلقوق ال�صيا�صية واملدنية وقادرين على ت�صخي�س  االأر�س املحتلة، يكون 
اأي انتهاكات لهذه احلقوق، ولديهم الرغبة والقدرة على حتريك املجتمع من حولهم ملناه�صة ومواجهة هذه االنتهاكات دون �صرورة النتظار 

املوؤ�ص�صات املهنية املتخ�ص�صة للتحرك مل�صاندتهم.

الهدف المرحلي األول:
 ت�سكيل جمموعات توعية جمتمعية يف جمال �حلقوق �ملدنية و�ل�سيا�سية وتعزيز قدر�تهم

مل ن�صتطع حتقيق هذا الهدف بالكامل خالل العام، ولكن كانت التجربة االأوىل العام 2009 جمدية ومليئة بالدرو�س العملية، اإذ �صكلنا املجموعة 
الرئي�صية خالل العام، ومت تنفيذ برنامج التدريب النظري والعملي، وكانت املجموعة قد اختارت اأربعة موا�صيع ملتابعتها والعمل عليها مع نهاية 
العام وخالل العام 2010، من خالل جمموعات عمل �صغرية.  وقد واجهت املجموعات �صعوبات يف و�صع خطط عمل حول كل مو�صوع وتنفيذ 

هذه اخلطط، ب�صبب �صعوبة التن�صيق ملواعيد واأن�صطة م�صرتكة، على �صوء تباعد اأماكن �صكن اأفراد كل جمموعة.

اقت�صت احلاجة،  اإن  املحلية  واأن�صطتها  املوؤ�ص�صة يف حمالتها  لعمل  م�صاندة  ب�صفة �صمائر  املجموعات  تبقى هذه  اأن  التقييم  بعد  القرار  كان 
وا�صتكمال الربنامج مع جمموعة جديدة خمتلفة نراعي عند اختيارها هذه ال�صعوبات.

- المخرج األول:
 تنظيم قادة حمليني وتزويدهم باملعرفة و�لجتاهات للعمل يف جمتمعاتهم يف جمال �لتوعية �حلقوقية �ملدنية 

و�ل�سيا�سية

النتائج المباشرة:
وجود جمموعات �صبابية حملية واعية وقادرة على متابعة الق�صايا احلقوقية ال�صيا�صية واملدنية يف جمتمعهم.1. 
ر�صا اجلمهور عن اأداء املجموعات.2. 
ر�صا امل�صاركني عن التدريب، ومدى التزامهم بالربنامج.3. 
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• �ملتابعات و�لإجناز�ت:	
كما ذكرنا �صابقًا، فاإن جتربة العام 2009 دعتنا الإجراء تقييم جذري ل�صبل اختيار املجموعات واآليات العمل مع هذه املجموعات، وعلية متت 
التعديالت الالزمة على برنامج ال�صمائر، ومت اختيار منطقة �صمال ال�صفة الغربية نقطة انطالق جديدة للربنامج، حيث تتوفر طاقات �صبابية، 
ولكنها بعيدة عن املركز ومهم�صة نوعًا ما من قبل اجلهات العاملة يف هذا املجال، ومدن ال�صمال تعاين اأي�صًا من املمار�صات وال�صيا�صات القمعية 

ذاتها التي تطال املجتمع املدين يف بقية االأرا�صي املحتلة.

ومت التوا�صل مع العديد من املراكز ال�صبابية واالأندية، واملوؤ�ص�صات املحلية، وال�صبكات الطالبية يف كل من حمافظات نابل�س، وجنني وطولكرم، 
ومتت تعبئة ا�صتمارات انت�صاب طورت لهذا الغر�س، وتعك�س درجة الوعي للواقع املحلي ومدى االنتماء لفكرة العمل املجتمعي بهدف التغيري.  
اأنه ي�صتهدف الواقع املحلي، ودور ال�صلطة الفل�صطينية يف حماية  وواجهنا تخوفًا �صديدًا لدى العديد من الطالب من برنامج كهذا، وبخا�صة 

احلقوق ال�صيا�صية واملدنية، على �صوء ا�صتمرار االنق�صام واالنتهاكات التي رافقته منذ 3 اأعوام.

وفعاًل مت عقد  االأعمق عليهم.   التعرف  بعد  اأ�صغر  اختيار جمموعة  يتم  اأن  االأوىل، على  املرحلة  و�صابة يف  �صابًا  اختيار جمموعة من 37  ومت 
لقاء تاأ�صي�صي لطرح فكرة الربنامج واأهدافه، والحقًا بداأت عملية بناء املجموعة من خالل لقاء معمق ليومني، مت فيه حتليل التجربة العملية 
للم�صاركني وم�صتوى معرفتهم يف جمال حقوق االإن�صان والعمل اجلماهريي، وا�صتكملت عملية االختيار، ومت انتقاء 27 م�صاركًا وم�صاركة �صيتابعون 
هذا الربنامج خالل العام 2011، من خالل دمج التعليم النظري حول حقوق االإن�صان واآليات العمل اجلماهريي لل�صغط واملنا�صرة باملمار�صة 

العملية خالل فرتة التدريب.

ن�صتطيع دمج من يرغب من هوؤالء  اأننا  النتيجة  التقييم كانت  بعد  ولكن  العام 2009،  التوا�صل مع جمموعة  نفقد  اأننا مل  اإىل  االإ�صارة  جتدر 
النا�صطني مع ما تقوم به املوؤ�ص�صة من اأن�صطة جماهريية كاللقاءات اجلماهريية التوعوية، واإ�صراكهم يف اخلطط امل�صتقبلية للحمالت املحلية، 

واأن�صطة املجموعات اجلديدة من برنامج ال�صمائر.

• ��ستخل�سات:	
اإن عملية التقييم كانت اأطول من املتوقع، ولكن يف احلقيقة يعترب هذا الربنامج عماًل جديدًا تقوم به املوؤ�ص�صة، ومن االأف�صل اأن يبنى ب�صورة 

متاأنية ومبنية على اأ�صا�س متني.

�صيا�صات ال�صلطة الفل�صطينية وممار�صاتها يف قمع احلريات العامة اأثرت �صلبًا على ا�صتعدادية ال�صباب ملواجهة هذه االنتهاكات، ولكن هذا يجب 
اأن يكون دافعًا لنا وموؤ�صرًا على اأهمية برنامج ال�صمائر و�صرورته لتعزيز قدرات ال�صباب ودعمهم لن�صرة حقوقهم ال�صيا�صية واملدنية، وتر�صيخ 

مبداأ بناء دولة فل�صطينية دميقراطية حترتم �صلطة القانون وحقوق االإن�صان وحرياته.

ومن اأهم النتائج العملية التي ا�صتخل�صناها اأن نقوم بدمج التدريب النظري مع تطبيقات عملية يف جمال الدعم واملنا�صرة لق�صايا االأ�صرى 
الفل�صطينيني، ملا لهذه الق�صية من تاأثري على الواقع الفل�صطيني، ودرجة االنتماء العالية من �صرائح املجتمع كافة، بغ�س النظر عن االنتماءات 

ال�صيا�صية لكل �صريحة.
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الهدف العام الرابع:
تطوير قدرات المؤسسة لتحقيق أهدافها
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الهدف المرحلي األول: 
توفري بيئة د�خلية د�عمة متكن �لكادر من حتقيق خطة �لعمل بكفاءة وفاعلية

لقد حتقق هذا الهدف اإىل حد كبري، فاالإجراءات االإدارية واملالية كافة ت�صري وفق معايري وا�صحة ومهنية ترتكز باالأ�صا�س على االإجراءات املعمول 
التخطيط  العام ركز على مو�صوع  داخليًا حمددًا خالل  تدريبًا  املوؤ�ص�صة  نفذت  الكادر،  وعلى �صعيد مهنية  الفل�صطيني.   القانون  بها مبوجب 
االإ�صرتاتيجي واإدارة الوقت وبع�س مهارات احلا�صوب، ونفذ التدريب من قبل »بكدار«.  كما �صارك بع�س اأع�صاء الطاقم يف ور�س تدريبية خمتلفة 

نفذتها موؤ�ص�صات اأخرى خا�صة يف جمال التوثيق والقانون الدويل االإن�صاين.

- المخرج األول:
 تطوير �لأنظمة و�لإجر�ء�ت �لإد�رية و�ملالية وتنفيذها ب�سكل منتظم

النتائج المباشرة:
وجود اأنظمة واإجراءات وا�صحة ومدى االلتزام بهذه االأنظمة.. 1
مدى توافق هذه االإجراءات واالأنظمة مع القانون املحلي.. 2

• �ملتابعات و�لإجناز�ت:	

عقدت الهيئة العامة اجتماعها ال�صنوي يف حزيران 2010، ومت اإقرار التقريرين االإداري واملايل اللذين عر�صهما جمل�س االإدارة.

عقد جمل�س اإدارة ال�صمري 5 اجتماعات دورية خالل العام، تابع من خاللها �صري العمل يف املوؤ�ص�صة، ونفذ تو�صيات الهيئة العامة، وقام بامل�صاهمة 
يف تو�صيع �صبكة عالقات ال�صمري من خالل م�صاركة بع�س االأع�صاء يف موؤمترات واجتماعات على ال�صعيد املحلي االإقليمي والدويل، و�صارك 
بع�س من اأع�صاء جمل�س االإدارة يف عملية املراجعة ال�صاملة للخطة االإ�صرتاتيجية وو�صع اإ�صرتاتيجية جديدة للموؤ�ص�صة لالأعوام القادمة، ومتت 
هذه العملية مب�صاعدة اخلبري اخلارجي ال�صيد �صام بحور، ومت و�صع خطة جديدة لثالث �صنوات تتبنى االأهداف االإ�صرتاتيجية ال�صابقة ذاتها، 
اأن البيئة اخلارجية والواقع ال�صيا�صي الفل�صطيني ما زال يعك�س حاجة ما�صة مل�صاندة االأ�صرى الفل�صطينيني ال�صيا�صيني يف �صجون  على اعتبار 

االحتالل، وكذلك يف مناطق ال�صلطة الفل�صطينية، وجاءت التعديالت على اخلطة يف جانب االأن�صطة التف�صيلية التي �صوف يتم تنفيذها.
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اإن تطور املوؤ�ص�صة امل�صتمر يتطلب مراجعة دورية ومتوا�صلة لالأنظمة واالإجراءات االإدارية واملالية، وهذا ما يتم عمليًا خالل العمل، والتعديالت 
كافة على مثل هذه االإجراءات تعتمد من قبل اجلهة املخولة يف املوؤ�ص�صة.  وهناك التزام جيد من قبل طاقم العاملني بهذه االأنظمة واالإجراءات.

وجتري عملية تقييم �صهرية يف كل برنامج ملدى تنفيذ اخلطة الت�صغيلية، وتكون هناك اجتماعات تقييمية دورية لبحث النتائج، وكما يف كل عام، 
تقوم املوؤ�ص�صة بتنفيذ تقييم ن�صف �صنوي �صامل يجري على اأ�صا�صه تعديل اخلطط واملوازنات.

ويجري تقييم كامل للموظفني كافة مع نهاية العام، على اأ�صا�صه يتم اعتماد الزيادات ال�صنوية للموظفني واملكافئات التحفيزية.

• ��ستخل�سات:	

بناء على تو�صية مدقق احل�صابات اخلارجي، بداأنا بعملية تطوير لدليل االإجراءات املالية يف املوؤ�ص�صة.  واأجنزنا نظام �صندوق االّدخار الذي يجب 
اأن يقر من جمل�س اإدارة املوؤ�ص�صة مع بداية العام القادم.

المخرج الثاني:
 تطوير قدر�ت �لكادر

النتائج المباشرة:
ا�صتقطاب كادر مهني متخ�ص�س.. 1
م�صاركة الكادر يف برامج وور�س تدريب.. 2
م�صتوى ر�صا الكادر الوظيفي.. 3

• �ملتابعات و�لإجناز�ت:	

مع نهاية العام، مت توظيف موظفتني يف برنامج ال�صغط واملنا�صرة الدولية، وحمام اآخر ملتابعة االعتقال ال�صيا�صي لدى ال�صلطة الفل�صطينية، 
وحمام يتابع ق�صايا االعتقاالت يف القد�س بالتعاون مع موؤ�ص�صة احلركة العاملية للدفاع عن االأطفال فرع فل�صطني.

لل�صمري،  و�صركاء  اأخرى  اإن�صان  موؤ�ص�صات حقوق  قبل  نفذت من  متخ�ص�صة  وور�س عمل  تدريبية  دورات  الطاقم يف  اأفراد  من  بع�س  و�صارك 
وتنوعت املوا�صيع بني التوثيق والقانون الدويل االإن�صاين.  اإذا �صارك طاقم وحدة التوثيق والدرا�صات يف برنامج تدريب حول توثيق واإثبات وجود 

تعذيب من قبل موؤ�ص�صة احلق، و�صارك طاقم ال�صغط واملنا�صرة يف ور�صة عمل حول التحقيق يف اجلرائم الدولية.
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نفذت املوؤ�ص�صة تدريبًا داخليًا للطاقم بالتعاون مع »بكدار«، تناول موا�صيع عدة منها التخطيط االإ�صرتاتيجي، واإدارة الوقت، وكتابة التقارير، 
واالأر�صفة اليدوية واالإلكرتونية، ومهارات خمتلفة يف احلا�صوب.

• ��ستخل�سات:	
من ال�صروري متابعة تنفيذ التدريبات الداخلية بناء على تقييم االحتياجات لرفع الكفاءات وتوحيد املفاهيم، وبخا�صة يف جمال قوانني حقوق 
االإن�صان والقانون الدويل االإن�صاين، نظرًا لتوظيف طاقم جديد مع نهاية العام يف وحدة ال�صغط واملنا�صرة، و�صنعمل على هذا االحتياج يف العام 

املقبل.

الهدف المرحلي الثاني:
 خلق ��ستد�مة للموؤ�س�سة

اأن املوؤ�ص�صة تطور وتر�صخ عملها يف جمال حقوق االإن�صان، وتت�صع عالقاتها وثقة اجلمهور  نعتقد اأن هذا الهدف اأي�صًا حتقق بقدر جيد، علمًا 
املحلي والدويل باأدائها، فهي تعترب من اأهم امل�صادر املوثوقة لتوفري احلماية لق�صايا املعتقلني ال�صيا�صيني وتزويد املعلومات حول ق�صاياهم.

وهذا هو احلال اأي�صًا على �صعيد اال�صتمرارية، اإذ جنحت املوؤ�ص�صة يف تطوير عالقات متويلية جديدة خالل العام.  وطبعًا مل يغب عن ذهن الهيئة 
اأهم تو�صيات الهيئة العامة ملجل�س  اإحدى  العامة وجمل�س االإدارة الو�صع االقت�صادي الدويل املتدهور والتهديدات الناجتة عنه، وعليه جاءت 

االإدارة بالتفكري ببدائل واإ�صرتاتيجيات جديدة.

المخرج األول:
 تطوير �سبكة علقات �ملوؤ�س�سة حمليًا �إقليميًا ودوليًا

النتائج المباشرة:
ارتفاع يف طلب معلومات حول املوؤ�ص�صة.. 1
ارتفاع يف دعوة املوؤ�ص�صة للم�صاركة يف الفعاليات املحلية والدولية.. 2
ازدياد يف عالقات املوؤ�ص�صة مع جهات مانحة.. 3
ازدياد يف التمويل الفردي واملجتمعي.. 4
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• �ملتابعات و�لإجناز�ت:	

مراجعة اأن�صطة املوؤ�ص�صة وم�صاركاتها خالل العام يف املوؤمترات الندوات واالأن�صطة املتعلقة بحقوق االإن�صان حمليًا ودوليًا، تدلل على ازدياد ثقة 
اجلمهور بها، وا�صتقبال الوفود الدولية يف املوؤ�ص�صة يعك�س كذلك �صمعة املوؤ�ص�صة وم�صداقيتها، وبخا�صة اأن بع�س هذه الوفود زارت املوؤ�ص�صة بناء 

على تو�صية من اأ�صدقاء وممولني لل�صمري.

الرغم من كونها غري  االإن�صان، على  املدافعني عن حقوق  االإداري وحملة  العام �صمن حملة االعتقال  ال�صمري خالل  بها  التي قامت  اجلوالت 
خم�ص�صة لتجنيد االأموال، فاإنها طورت عالقات جديدة للموؤ�ص�صة، ميكن ا�صتثمارها م�صتقباًل، وبخا�صة على م�صتوى جمتمعي جماهريي ولي�س 

م�صتوى ر�صميًا.

المخرج الثاني:
 حملت جتنيد �أمو�ل حمليًا و�إقليميًا ودوليًا

النتائج المباشرة:
ارتفاع يف عدد املوؤ�ص�صات واالأفراد واملجموعات املانحة لل�صمري.. 1
ر�صا املمولني واجلمهور عن اأداء ال�صمري.. 2

• �ملتابعات و�لإجناز�ت:	

مل تقم ال�صمري بتنفيذ جوالت جتنيد اأموال متخ�ص�صة خالل العام، ولكن هذا مل مينع تطوير عالقات متويلية جديدة مع موؤ�ص�صات جديدة 
خالل العام، وتلقي دعم من اأفراد زاروا املوؤ�ص�صة اأو �صمعوا عن عملها وعربوا عن رغبتهم يف دعم ر�صالتنا.

وتعك�س قدرة املوؤ�ص�صة على اال�صتمرار والتطور يف ال�صنوات االأخرية جناحًا معينًا يف هذا اجلانب، ور�صا من قبل املوؤ�ص�صات ال�صريكة الرئي�صية، 
وهذا ما دفع املوؤ�ص�صة اأي�صًا لتطوير م�صاريع جديدة.
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اآفاق متويل جديدة على �صوء الواقع االقت�صادي الدويل املتدهور، واتفقوا على  اأع�صاء الهيئة العامة وجمل�س االإدارة �صبل تطوير  وقد ناق�س 
�صرورة و�صع خطة تف�صيلية ملتابعة هذا االأمر، ولكن لالأ�صف مل ينجز هذا اجلانب قبل نهاية العام.

خماطر الو�صع االقت�صادي الدويل واأثرها على املوؤ�ص�صات كانت حمط نقا�س بني اأع�صاء املجل�س الفل�صطيني ملوؤ�ص�صات حقوق االإن�صان خالل 
العام، ومتت درا�صة هذا املو�صوع ب�صكل معمق وا�صتخال�س النتائج التي اأكدت �صرورة التفكري ب�صورة جماعية ملواجهة الو�صع، ولكن مل يتم 

اتخاذ اأي خطوة عملية يف هذا اجلانب خالل العام.

• ��ستخل�سات:	

على الرغم من اال�صتقرار الذي �صعرت به املوؤ�ص�صة يف العام املن�صرم، وتطوير عالقاتها على �صعيد التمويل، فاإن التهديد بقى قائمًا ب�صبب 
الو�صع االقت�صادي الدويل، وهذا التهديد تواجهه العديد من املوؤ�ص�صات املانحة لل�صمري اأي�صًا، وال�صروط ال�صيا�صية اجلديدة يف عقود االأمم 
املتحدة هي ق�صية جوهرية ذات اأثر كبري على اأفق التمويل ملوؤ�ص�صات املجتمع املدين كافة.  ولذلك فاإن على اجلهات املخت�صة يف ال�صمري نقا�س 

هذه االأمور واتخاذ قرارات جوهرية، بالتعاون مع املوؤ�ص�صات الفل�صطينية االأخرى للت�صدي لهذا الواقع اجلديد.
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المــالحــــق
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