�إذا مت اعتقالك ماذا �سيحدث معك؟

�إذا كنت من املواطنني الذين يحملون هوية ال�ضفة الغربية فاعلم انه ميكن
احتجازك وفق الأمر الع�سكري ( )1651ملدة � 8أيام قبل املثول �أمام القا�ضي
الع�سكري� ،أما �إذا كنت من املواطنني من حملة الهوية املقد�سيه فاعلم انك
�ستمثل �أمام القا�ضي خالل �24ساعة .ولكن ميكن �إرجاء �إح�ضارك �أمام
قا�ضي خالل � 96ساعة.

�أين �سيتم احتجازك خالل فرتة التوقيف؟

اعرف /اعريف �أن اجلي�ش الإ�سرائيلي �سيحتجزك يف فرتة التوقيف الأوىل
وذلك ح�سب و�ضعيتك القانونية تبع ًا ملنطقة �سكنك او مكان تنفيذ الن�شاطات
يف مراكز التوقيف التالية :
• حوارة� ،سامل� ،إذا كنت من منطقة �شمال ال�ضفة الغربية
• عوفر �إذا كنت من منطقة الو�سط يف ال�ضفة الغربية
• عت�صيون �إذا كنت من جنوب ال�ضفة الغربية

يف حال حولت للتحقيق قد يحقق معك يف �أحد مراكز التحقيق
التالية:
• مركز حتقيق بتاح تكفا �أو اجللمة �إذا كنت من �شمال ال�ضفة الغربية �أو
اعتقلت على ن�شاطات هناك ،وت�شمل مناطق جنني ،نابل�س ،طولكرم،
قلقيلية� ،سلفيت ،طوبا�س.

• مركز حتقيق امل�سكوبية وع�سقالن �إذا كنت من و�سط وجنوب ال�ضفة �أو
غزة �أو اعتقلت على ن�شاط مرتبط مبنطقة الو�سط واجلنوب ،وت�شمل
حمافظات رام اهلل ،القد�س ،بيت حلم ،اخلليل ،قطاع غزة.

انتهت الفرتة الأوىل من االحتجاز � 8أيام ماذا بعد؟
•
•
•
•

�إما �أن يطلق �سراحك
�أو يتم متديد توقيفك ال�ستكمال التحقيق معك يف �أحد مراكز التحقيق
التي �أ�شرنا �إليها �سابق ًا.
�أو تقدم النيابة الع�سكرية الإ�سرائيلية الئحة �إتهام �ضدك وذلك يف
حالة وجود �أدلة كافية لذلك
�أو حتول للإعتقال الإداري

ما هو الإعتقال الإداري:

هو �إعتقال بدون تهمة �أو حماكمة حيث ال ميلك املحامي �أو املعتقل حق
الو�صول �إىل الأدلة التي يحتجز املعتقل �إداري ًا بناء ًا عليها(�أي امللف �سري).
تقع �صالحية �إ�صدار �أوامر الإعتقال الإداري دون حتديد �سقف زمني ،يف
يد قائد املنطقة الع�سكري – �أو وزير الأمن حيث ت�ستند القوانني الع�سكرية
واملدنية الإ�سرائيلية املتعلقة ب�أوامر االعتقال الإداري �إىل قانون الطوارئ
االنتدابي لعام .1945
جتري عملية الإعتقال من قبل قوات اجلي�ش اال�سرائيلي ل�سكان ال�ضفة

الغربية بناء ًا على الأمر ب�ش�أن تعليمات الأمن �صيغة مدجمة «يهودا وال�سامرة
 1651ل�سنة  2009املادة �( 273أ)»� .أما ل�سكان القد�س فيجري الإعتقال
مبوجب قانون �صالحيات �ساعة الطوارئ «اعتقاالت» .1979
ً
«�إذا كان لقائد املنطقة –الع�سكري �أو وزير الأمن – �أ�سبابا تتعلق ب�أمن
املنطقة �أو �سالمة اجلمهور» توجب حجز �شخ�ص معني ،يجوز ب�أمر موقع
من القائد الع�سكري -وزير الأمن اعتقال ال�شخ�ص للمدة املن�صو�ص عليها
يف الأمر ال�صادر ،ومنح القائد الع�سكري �أو وزير الأمن �صالحية ا�ستمرار
�إحتجاز املعتقل �إىل �أمد غري حمدد زمني ًا� ،إذا ما ر�أى القائد الع�سكري �أو
وزير الأمن وا�ستناد ًا �إىل تقارير من الأجهزة الأمنية �أن هناك خطر ًا متوقع ًا
يف حال مت الإفراج عن املعتقل»

ما هو �أمر الإعتقال الإداري (قرار حكم الإداري)

هو �أمر الإعتقال الذي ي�صدره احلاكم الع�سكري الإ�سرائيلي للمنطقة� ،إذا
كنت من �سكان ال�ضفة الغربية وي�صدره وزير الأمن الإ�سرائيلي للمعتقلني
من �سكان القد�س  ،والذي يبلغ � 6شهور يف �أق�صاه قابلة للتجديد دون حتديد
�سقف �أو عدد مرات التجديد.

ما دور املحامي يف الإعتقال الإداري ؟

يقدم لك املحامي الإر�شاد والتمثيل القانوين الالزم يف جل�سة التثبيت ،والإ�ستئناف
على قرار الإعتقال الإداري ،وكل ما يتطلبه امللف من متابعة قانونية.

ما هي جل�سة التثبيت؟

هي اجلل�سة التي تلي �صدور �أمر الإعتقال الإداري خالل ثمانية �أيام من بدء
�سريان �أمر الإعتقال الإداري للمواطنني من �سكان ال�ضفة الغربية ،و()48
�ساعة من بدء �سريان الأمر ل�سكان القد�س والتي يراجع فيها القا�ضي
الع�سكري او املدين ملف املعتقل ،حيث يفح�ص القا�ضي مدة الأمر ،واملواد
املقدمة من قبل النيابة .
ومن حق املعتقل �أن يقوم املحامي املعني من قبل العائلة بتمثيله  ،ومن حق
املعتقل �أن ميثل نف�سه وان يقوم با�ستجواب ممثل املخابرات �إن وجد يف
اجلل�سة ،وميكن �أن ت�ؤجل جل�سة التثبيت عدة مرات وميكن �أن يقرر القا�ضي
بعد هذه اجلل�سة �إما:
• �إطالق �سراحك
• ت�أجيل اجلل�سة لإح�ضار املخابرات �أو لأ�سباب �أخرى
• ثبيت االعتقال الإداري “وهو ما يجري غالب ًا”
• تخفي�ض مدة قرار الإعتقال الإداري

ما هي �إجراءات الإعتقال الإداري

بعد �صدور �أمر االعتقال الإداري ،وتثبيت �إعتقالك  ،يحق لك تقدمي �إ�ستئناف
عرب حماميك �ضد قرار القا�ضي الأول ب�ش�أن �أمر الإعتقال الإداري يف �أي
وقت بعد التثبيت ،غري مرتبط مبدة زمنية حمددة وميكن تقدمي التما�س
للمحكمة العليا يف حال رف�ض �إ�ستئناف املعتقل الإداري.

يقدم اال�ستئناف للمحكمة الع�سكرية للإ�ستئنافات ملعتقلي ال�ضفة الغربية،
وللمحكمة العليا ملعتقلي مدينة القد�س .
يقوم الق�ضاة باحل�صول على امللفات ال�سرية من املدعي العام الع�سكري �أو
املدين ويطلب القا�ضي �إح�ضار مندوب من املخابرات يف حاالت ا�ستثنائية
فقط ،ويف حال ح�ضوره ال يقوم بالإجابة عن �أي �س�ؤال تقريبا �سواء من قبل
املعتقل �أو حماميه.

ما الفرق بني حمكمة اال�ستئناف على الإداري واملحكمة العليا؟

بالن�سبة للمعتقلني من ال�ضفة الغربية ،يقدم الإ�ستئناف للمحكمة الع�سكرية
للإ�ستئنافات ،و�أما معتقلي القد�س يقدم الإ�ستئناف للمحكمة العليا.
�إن املحكمة العليا هي درجة �أعلى من املحاكم ،وهي لي�ست حق ًا مكت�سباً
تلقائي ًا للمعتقل الإداري ،ويتم اللجوء �إليها �إذا كان هناك خط�أ قانوين يف
قرار الدرجة الأوىل� ،أو يف قرار حمكمة اال�ستئناف� ،أو �إذا كانت هناك
ظروف خا�صة ت�ستوجب ذلك ،فاملحكمة العليا هي لي�ست درجة ا�ستئناف
على قرار حمكمة اال�ستئناف الع�سكرية ،ويرتك ذلك لتقدير املحامي.

هل ي�سمح لأفراد العائلة ح�ضور حماكم الإداري؟

تقع حماكم الإعتقال الإداري حتت م�صنف اجلل�سات غري العلنية �أي املغلقة
والتي ال ي�سمح لأفراد من العائلة او اجلمهور ح�ضورها� ،أي مَيثل فقط املحام
واملعتقل والقا�ضي وممثلو املخابرات واملدعي العام الع�سكري �أو املدين .

ما الفرق بني املعتقل املحكوم واملعتقل الإداري؟

يتم الإعتقال الإداري بدون حماكمة �أو الئحة �إتهام ،واملعتقل الإداري يحتجز
ب�سبب وجود �شك حول كونه ي�شكل خطورة حالية �أو يحتمل �أن يقوم بامل�ستقبل
بارتكاب خمالفة ما� ،إن انتهاء �أمر الإداري بالن�سبة للمعتقل الإداري ال يعني
وجوب �إطالق �سراحه فيمكن للحاكم الع�سكري للمنطقة او لوزير الأمن
جتديد هذا الأمر طاملا �إعتقد ب�ضرورة ذلك .
و�أما املعتقل املحكوم �أو الذي تقدم له الئحة �إتهام فيتم �أ�سره واعتقاله
وتوجيه الئحة اتهام له بناء ًا على خمالفات ارتكبها يف فرتة زمنية حمددة،
تو�ضح يف الئحة االتهام ،وي�صدر احلكم على املعتقل بفرتة �سجن حمددة
زمني ًا ينبغي �إطالق �سراحه عند نهايتها .

�أين يحتجز املعتقلون الإداريون؟

ح�سب الأوامر الع�سكرية الإ�سرائيلية وقانون الطوارئ (االعتقاالت) لعام
 1979يجب �أن يحتجز املعتقلون الإداريون يف �أق�سام منف�صلة عن املعتقلني غري
الإداريني ،يحتجز معظم الإداريون الذكور حاليا يف �سجن عوفر ،النقب ،جمدو،
رميون .بينما حُتتجز املعتقالت الإداريات من الن�ساء يف تلموند والدامون .
وقد �أجازت حمكمة العدل العليا لل�سلطات الإ�سرائيلية �إ�صدار �أوامر �إعتقال
�إداري ،دون حتديد مكان الإحتجاز ب�أمر االعتقال نف�سه ،لت�سهيل مهمة
الإحتجاز يف �أي مركز توقيف دون الإلتزام ب�إحتجاز املعتقل يف مراكز خا�صة
فقط بالإداريني ك�سجن النقب �أو عوفر ،وال يزال �ساري ًا .

يتوجب على الفل�سطينيني الراغبني بزيارة �أقاربهم املعتقلني يف ال�سجون
الإ�سرائيلية ،تقدمي طلب للح�صول على ت�صريح من الأجهزة الأمنية
الإ�سرائيلية ،وهو فعليا «ت�صريح دخول لإ�سرائيل» حيث مينع مواطنو ال�ضفة
الغربية وقطاع غزة التواجد داخل �إ�سرائيل دون احل�صول على ت�صريح خا�ص
نظر ًا للإغالق الدائم املفرو�ض على املناطق الفل�سطينية ،وح�سب احلقوق
املن�صو�ص عليها للمعتقلني الإداريني يحق للمعتقل الإداري زيارتني �شهريا ً.

�إ�سرائيلية ،ويرافق البا�ص عدة �سيارات ع�سكرية �إ�سرائيلية حتى بوابة
ال�سجن.
نن�صح العائالت بالتعرف على القوانني اخلا�صة بالزيارة ،مثل ما امل�سموح
�إح�ضاره معك؟ وما هي امل�سموحات واملمنوعات ب�شكل عام؟ ،وميكن معرفة
بع�ض هذه املمنوعات من مندوبي ال�صليب الأحمر� ،أو من اللوائح املوجودة
يف ال�سجن يف غرفة الزيارة عند الو�صول� ،أو �س�ؤال عائالت ذات جتربة
�سابقة يف الزيارات .

من امل�سموح له الزيارة ؟

هل هناك قيود على الزيارة؟

هل ي�سمح بزيارة املعتقلني الإداريني ؟

�أ�صدرت ال�سلطات الإ�سرائيلية تعليمات حمددة عام  1996تتعلق بزيارة
املعتقلني الفل�سطينيني لل�سجون الإ�سرائيلية .والقا�ضية بال�سماح فقط
لأقارب الدرجة الأوىل بزيارة املعتقلني ،وتلك الفئات هي الأب ،والأم ،الزوج،
والزوجة ،والأبناء ،والأ�شقاء  ،وميكن �أن متنع هذه الفئات من الزيارة من
قبل املخابرات الإ�سرائيلية لأ�سباب �أمنية غري معلنه .

ما هي �إجراءات الزيارة ؟

بعد �أن ت�سجل عائلة املعتقل لدى ال�صليب الأحمر الدويل ،يقوم ال�صليب
برتتيب مواعيد لزيارة مع�سكرات الإعتقال ،و ُينقل �أفراد العائلة مع عائالت
�أخرى جمان ًا يف با�صات ال�صليب الأحمر الدويل ومتر العائالت بعدة
نقاط تفتي�ش ع�سكرية ،ويتم تبديل احلافالت ب�أخرى حتمل لوحة ترخي�ص

�أقارب الدرجة الأوىل من الذكور «الأخ �أو االبن» املمنوعون من الزيارة عليهم
مراجعة ال�صليب بخ�صو�ص ت�صاريح الزيارة اخلا�صة باملمنوعني حيث
ميكن لهم الزيارة مرة �أو مرتني �سنويا بالتن�سيق مع ال�صليب.

هل �سيتم تفتي�شي عند الدخول للزيارة؟

مو�ضوع الأمن مهم جد ًا بالن�سبة لل�سلطات يف ال�سجن ،لذلك من املتوقع
�أن يتم تفتي�ش الزوار وهذا التفتي�ش ممكن �أن يت�ضمن تفتي�ش اجليوب،
خلع الأحذية واملعاطف ،تفتي�ش �شخ�صي كامل بالأيدي �أو الآالت اخلا�صة
واملرور خالل بوابات تعقب املعادن ،الزائرات الن�ساء يتم تفتي�شهن من قبل
حار�سات ن�ساء فقط  ،ال يطلب التفتي�ش العاري �إال يف حالة �إ�شتباه الإدارة
ب�إدخال الزائر مواد ممنوعة .

هل ميكن �أن ارف�ض التفتي�ش؟

نعم ميكن �أن ترف�ض التفتي�ش ،لكن هذا يعني �أن من حق الإدارة �أن متنعك
من الزيارة.

هل ي�سمح ا�صطحاب الأطفال للزيارة؟

ي�سمح لأربعة �أفراد من العائلة بالزيارة اثنني من البالغني ،واثنني من
القا�صرينُ ،ي�سمح للقا�صرين بالزيارة منفردين يف حال وجود كفيل بالغ
معهم يرافقهم بالزيارة ومن الأف�ضل مراجعة مكاتب ال�صليب على الدوام
حول تغري القيود على الزيارة.

قبل الزيارة ت�أكد/ي من

 .1ت�أكد/ي �أن ال�سجني ال زال موجود ًا يف ال�سجن الذي زرته فيه �آخر مرة.
 .2ت�أكد/ي من جميع القوانني التي حتدد املمنوع وامل�سموح �إدخاله بالزيارة.
 .3تاكد/ي انك حتمل جميع الأوراق الر�سمية الالزمة الهوية ،ت�صريح الزيارة.
 .4ت�أكد/ي انك ال حتمل �أي �سالح او ما قد ي�شتبه به ك�سالح �أو �أية مالب�س
�أو �أدوية ممنوعة �أو حاجيات ميكن اال�شتباه بها.
 .5ت�أكد من جيوبك واترك كل �شئ ميكن �أن يعر�ضك لال�ستجواب �أو
اال�شتباه يف البا�ص.
 .6يف�ضل �أن حت�ضر وجبات طعام خفيفة من البيت �إذا كان الأطفال معك،
و�إعطاء الوجبة قبل الدخول ملرافق الزيارة.

�	.7إذا تعر�ضت ل�سوء معاملة خالل الزيارة ،فاعرف/ي ب�أنه ميكنك تقدمي
�شكوى بذلك ،وت�أكد من تاريخ الزيارة ،ا�سم ال�ضابط ،احلار�س الذي �أ�ساء
�إليك ،الوقت وكل املعلومات الالزمة حتى تقدم �شكوى عن طريق حمام .
�	.8إذا كان ب�إمكانك التحدث مع الأ�سري �أو العائالت التي قامت بزيارة ال�سجن
م�سبق ًا ملعرفة معلومات عن املرافق ،القوانني ،طبيعة الزيارة ،املدة.
 .9من املهم �أن ت�صف للطفل كيف تبدو غرفة الزيارة ،هل هناك مقاعد،هل
هناك انتظار قبل الدخول من الأف�ضل �أن ال ي�صطحب البالغون من
العائلة الأطفال بالزيارة الأوىل ،حتى يتعرفوا على ظروف الزيارة،
ليتمكنوا من و�صفها للأطفال بدقة فيما بعد ،حتى ال يفاج�أ الطفل
بالكثري خالل الزيارة ،من املهم �أن ت�شرك الطفل بالقدر املنا�سب من
املعلومات ح�سب �سنه حول الزيارة.

هل يحق للمعتقل الإداري ح�ساب كانتني؟

نعم كباقي املعتقلني الفل�سطينيني يحق للمعتقل الإداري ح�ساب كانتني حتول
عليه النقود املر�سلة من العائلة ،اواجلهات االخرى املخولة بتحويل االموال.

ما هي امل�ساعدات املالية التي ي�ؤهل لها املعتقل الإداري

تقدم وزارة ت�أهيل الأ�سرى الفل�سطينية خم�ص�ص ًا مالي ًا للأ�سري خالل
الإعتقال يختلف يف حالة كون املعتقل �أعزب ًا �أو متزوج ًا وملزيد من املعلومات
حول ذلك ميكن مراجعة فروع وزارة ت�أهيل الأ�سرى يف منطقة �سكناكم.

هل ميكن �أن �أر�سل نقودا للمعتقلني؟

يتوجب على الأفراد الراغبني ب�إر�سال �أموال �أو تربعات للأ�سري معرفة رقم
الربيد البنكي اخلا�ص به ،والذي يبقى ثابت ًا حتى عند انتقاله/ـا من �سجن
�إىل �آخر� ،إذا كان الأ�سري حديثا ومل يخ�ص�ص له رقم كانتني بعد ،ميكن
�س�ؤاله عن رقم الكانتني اجلماعي بالغرفة التي يقيم فيها لإر�سال الأموال
عليه ،على �إن يتم �إيداع املبلغ من �أقارب الدرجة الأوىل فقط يف «مكتب
بريد �إ�سرائيلي» نظر ًا لأن ح�سابات الكانتني اخلا�صة باملعتقلني هي ح�سابات
«بنكية بريدية»� .إ�س�أل عن مكتب الربيد القريب من منطقة �سكنك.

كيف ميكن للأهل حتويل الكانتني للمعتقل الإداري؟

بعد احل�صول على رقم الكانتني ميكن حتويل النقود عن طريق بريد �إ�سرائيلي.

عند نقل ال�سجني من �سجن لآخر هل تنقل ممتلكاته معه؟
نعم

ماذا �إذا كان بحوزة ال�سجني لدى �إعتقاله �أموال� ،أوراق؟

هل ميكن للمعتقل �إر�سال وا�ستقبال ر�سائل و�صورا للعائلة
والأطفال؟
يوجد نظام بريدي يف ال�سجون وعادة ما تتم قراءة جميع الر�سائل من قبل
�إدارة ال�سجن ،وت�شرتط الإدارة عدم �إغالق الر�سائل املر�سلة من املعتقلني،
كما يتم فتح تلك التي تر�سلها العائالت و ميكن تبادل الر�سائل عن طريق
ال�صليب الأحمر.

هل ميكن �أن �أكتب للأ�سرى متى �أريد؟

ميكن للمعتقلني الإداريني تلقي الر�سائل وعليكم الت�أكد من مكان الإعتقال
قبل �إر�سال الر�سائل والعنوان الربيدي و اعلم �أن الر�سائل �سيتم قراءتها من
قبل الإدارة.وي�سمح للمعتقل الإداري �إر�سال  4ر�سائل و 4بطاقات كل �شهر.

هل ميكن �أن يحول املعتقل للإعتقال الإداري بعد التحقيق �أو
بعد انتهاء فرتة حكمه؟

من حق املعتقل �أن حتتفظ �إدارة ال�سجن له بالأموال ،او الأوراق وما كان
بحوزته حلظة �إعتقاله وان ت�سلمه و�صل �أمانه بذلك .

نعم يف حال ورود �أدلة جديدة �ضده ميكن حتويل املعتقل الإداري خالل �إعتقاله
الإداري �أو بعد انتهائه للتحقيق �أو يحول لق�ضية وتقدمي الئحة اتهام �ضده.
وبالعك�س ميكن �إعتقال الأ�سري �إداريا خالل التحقيق �أو بعد انتهاء فرتة حكمه.

هل ي�سمح للمعتقل الإداري االت�صال الهاتفي ب�أهلة؟

ما الذي يجب �أن تعرفه عن االعتقال الإداري؟

كباقي املعتقلني الفل�سطينيني ال ي�سمح للمعتقلني الإداريني ر�سمي ًا من قبل �إدارة
ال�سجن �إجراء ات�صاالت هاتفية من داخل ال�سجن �أو مع�سكرات الإعتقال.

بعد جل�سة التثبيت غالب ًا ما يجري نقل املعتقلني الإداريني من الذكور �إىل

مع�سكر النقب ال�صحراوي� ،أو مع�سكر عوفر� ،أو يتم احتجازهم يف رامون،
هدارمي،جمدو ،الرملة ،فيما تنقل املعتقالت الإداريات الإناث �إىل �سجن
تلموند او الدامون .

جتديد الإعتقال الإداري؟

اعرف  /اعريف �أن الأوامر الع�سكرية الإ�سرائيلية تعطي �صالحية غري
حمددة لقائد املنطقة الع�سكري /او وزير الأمن مبا يتعلق بعدد مرات جتديد
�أمر الإعتقال الإداري .
اعرف/اعريف �أن الإجراءات القانونية للأمر الإداري اجلديد مطابقة
للإجراءات املتبعة يف �أمر الإعتقال الإداري الأول .

هل يقوم ال�سجن بتوفري الطعام املالب�س واحلاجيات الأخرى؟

على الدولة املحتلة التكفل بكافة م�صاريف املعتقلني داخل ال�سجن ورعايتهم
رعاية ح�سنة.ويجب �أن يقدم للمعتقلني الإداريني الطعام الكايف وال�صحي.
واملماثل لوجبات الطعام التي تقدم لأفراد ال�شرطة �أو اجلي�ش يف مركز
الإعتقال �أو ال�سجن
كما يجب �أن ت�سمح �إدارة املعتقل ب�إدخال املالب�س الكافية واملنا�سبة حلالة
الطق�س التي يحتاجها ال�سجني
ويحق للمعتقلني الإداريني احل�صول على مالب�س ب�ألوان ح�سب اختيارهم
وهم غري ملزمون بلون حمدد كما يف ال�سجون املركزية ،كما يجب ف�صل

املعتقلني الإداريني عن باقي املعتقلني املحكومني واملوقوفني للمحاكمة.

الرعاية ال�صحية؟

يجب �أن تتوفر يف مراكز الإعتقال كل ال�شروط ال�صحية و�ضمانات ال�سالمة
و�أن تكون حممية من ق�سوة املناخ ،كما يجب �أن تكون خالية من الرطوبة،
كافية التدفئة والإ�ضاءة ويجب توفري الغطاء والفرا�ش الكايف للمعتقلني.
�إدارة املعتقل ملزمة بتوفري طبيب م�ؤهل لعالج املر�ضى وتوفري م�ست�شفى
لعالج احلاالت التي ت�ستدعي ذلك لإجراء العمليات اجلراحية وغريها من
الرعاية الطبية اخلا�صة .كل ذلك يجب �أن يكون جمان ًا� ،إ�ستناد ًا اىل اتفاقية
جنيف الرابعة لعام 1949

معتقلي غزة :

منذ ان �أعلنت دولة االحتالل اال�سرائيلي عن �إن�سحابها من قطاع غزة عام
 2005وا�صلت اعتقال الفل�سطينني ولكن لي�س مبوجب الأوامر الع�سكرية التي
كانت �سارية املفعول يف حينه و�إمنا مبوجب القوانني املدنية اال�سرائيلية،
م�ستخدمة قانون «املحاربني غري ال�شرعيني» لعام  2002مبوجب هذا القانون
ميكن �إعتقال اي �شخ�ص ي�شتبه بقيامه ب�أعمال مت�س �أمن دولة االحتالل
بناء ًا على معلومات �سرية كما يف اجراءات االعتقال االداري ،ولكن مبوجب
هذا القانون ميكن �إعتقال ال�شخ�ص يف البداية لفرتة م�ؤقتة خاللها يجب
اعطاء احلق للمعتقل بالرد على ال�شبهات املوجهة له ،ويجب �إعطاءه الفر�صة

للرد على مو�ضوع �إ�صدار امر �إعتقال دائم �ضده مبوجب هذا القانون وبعد
هذا يقوم رئي�س هيئة االركان يف اجلي�ش او من خوله بذلك ب�إ�صدار �أمر
�إعتقال دائم غري حمدد بفرتة زمنية وا�ضحة .
ً
يجب �إح�ضار املعتقل امام قا�ضي حمكمة مركزية خالل  14يوما من يوم
ا�صدار �أمر الإعتقال وقا�ضي املحكمة املركزية خمول باالطالع على املواد
ال�سرية املقدمة من النيابة وا�صدار قرار باعتماد �أمر الإعتقال �أو �إلغائه
�إذا اقتنع انه ال �أ�سا�س للإدعاءات  .وميكن تقدمي ا�ستئناف للمحكمة العليا
اال�سرائيلية على هذا القرار .
الإعتقال مبوجب قانون «حمارب غري �شرعي» �شبيه جد ًا بالإعتقال الإداري
حيث ي�ستند �إىل مواد ومعلومات �سرية مع فارق �أن االمر غري حمدد مبدة زمنية
ك�أمر الإعتقال الإداري  ،ولكن �إذا مت تثبيت �أمر الإعتقال يجب �إح�ضار املعتقل
�أمام قا�ضي حمكمة مركزية كل �ستة �شهور لإجراء مراجعة قانونية للأمر.

�إر�شادات عامة لك ولأفراد عائلتك خا�صة بالإعتقال:

• من حقك �أن ت�سال/ي اجلهة التي تقوم بالإعتقال عن �أمر الإعتقال �أو
التفتي�ش .و�سبب الإعتقال ،والوجهة التي �سينقل �إليها املعتقل .
• من املهم �أن تعرف/تعريف �أن من حقك التوجه ب�شكل جماين مل�ؤ�س�سات
حقوق الإن�سان الفل�سطينية مل�ساعدتك يف تقدمي �شكوى عن قيام
اجلنود بتخريب حمتويات البيت �أو �سرقة املحتويات.
• من املهم �أن تعرف /تعريف �أن ب�إمكانك االت�صال ب�إحدى م�ؤ�س�سات

حقوق الإن�سان التي تتابع �ش�ؤون الأ�سرى .
• من املهم �أن تعرف/تعريف� ،أن عليك االت�صال مبقر اللجنة الدولية
لل�صليب الأحمر لت�سجيل حالة الإعتقال كل ح�سب منطقته .
• من املهم �أن تعرف /تعريف �أن اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر تقوم
من خالل مندوبيها يف املناطق الفل�سطينية املختلفة بتنظيم زيارات
جماعية وفردية للمعتقلني خالل مدة  14يوما من تاريخ الإعتقال
وت�سهل عملية املرا�سلة بني املعتقل و�أهله ،ب�صفتها اجلهة الوحيدة
القادرة على تن�سيق زيارات الأهايل لل�سجون واملعتقالت .
• من املهم �أن تعرف/تعريف �أنه ميكن لكل معتقل ،معتقلة �أو عائلته
احل�صول على �شهادة �إعتقال من اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر .

يف حالة �إعتقال �أحد �أفراد الأ�سرة �إدارياً ما الذي يجب �أن تقوم
به العائلة؟

ي�ساعدك مكتب ال�شكاوي يف القد�س على حتديد مكان �أو مركز االعتقال
وميكن لك االت�صال بهم على هاتف� 02 6283555 :أو فاك�س02 6276317 :

كيف �أجد قريباً �أو �صديقاً �أعتقد انه يف ال�سجن؟

عند االت�صال مبكتب ال�شكاوي او اية م�ؤ�س�سة �أخرى قدم/ي التفا�صيل
التالية:
• ا�سم املعتقل/ة رباعي ًا ح�سب الهوية مثال(رامي �أحمد حليم حممد).

•
•
•
•
•
•
•
•
•

رقم الهوية املكون من ت�سع خانات مثال ( )955826633تاريخ ميالد
املعتقل/ة مثال(.)1984/8/5
منقطة �سكن املعتقل.
يوم وتاريخ و�ساعة الإعتقال.
اجلهة التي نفذت االعتقال (جي�ش ،خمابرات ،حر�س حدود� ،شرطة،
قوات خا�صة� ،أو غريه).
من �أين مت االعتقال(عن حاجز ،من البيت ،على املعابر ،مكان العمل،
�أو �أي مكان �آخر).
رقم الهاتف الذي تت�صلون منه� ،أو رقم الهاتف الذي ترغبون �أن يت�صل
عليه موظفو ال�شكاوي �أو �أي م�ؤ�س�سة تت�صلون بها يف حال ورود خرب عن
مكان الإعتقال.
اعرف/اعريف �أنه من ال�ضروري �أن تتوجه �أو تت�صل ب�أحد م�ؤ�س�سات
حقوق الإن�سان فور معرفة مكان (مركز االعتقال)
يف�ضل اختيار �إحدى امل�ؤ�س�سات لتجنب تكرار املتابعة ولإعطاء املجال
للم�ؤ�س�سات املختلفة ملتابعة �أكرب عدد من املعتقلني .
عند االت�صال مب�ؤ�س�سات حقوق الإن�سان الرجاء الإجابة على جميع
ا�ستف�سارات املوظفني العاملني يف امل�ؤ�س�سة التي تت�صل عليها ،واملتعلقة
بالإعتقال والتي ذكرت �سابقا (اال�سم ،رقم الهوية ،تاريخ امليالد،
تاريخ االعتقال ،اجلهة التي اعتقلت ،هل حدث تخريب �أو تك�سري يف
البيت وكافة التفا�صيل املتعلقة بال�شخ�ص املعتقل وكيفية اعتقاله)

و�إعطاء وكالة من �أهل املعتقل/ة ليت�سنى للم�ؤ�س�سة بدء املتابعة (ميكن
�إر�سال الوكالة عرب الفاك�س) .
اجلمهور العزيز ،نحن موجودون خلدمتكم ،نتمنى �أن تبقوا على توا�صل معنا
ال�ستف�ساراتكم واقرتاحاتكم الرجاء االت�صال على هاتف� 022960446:أو
02 2970136
�إر�سال ر�سالة �إلكرتونية علىinfo@addameer.ps :

هل ميكن �أن ت�صلني مب�ؤ�س�سات فل�سطينية تقدم
م�ساعدات للمعتقلني االداريني؟
م�ؤ�س�سة ال�ضمري لرعاية الأ�سري وحقوق الإن�سان

والتي تعمل على زيارة املعتقلني ومتابعة �أو�ضاعهم القانونية خالل فرتة
التحقيق ،املتابعة القانونية للمعتقلني الإداريني ومتابعة �إجراءات املحاكم
الع�سكرية للمعتقلني بعد انتهاء فرتة التحقيق .كذلك متابعة بع�ض الق�ضايا
العامة للمعتقلني حول ظروفهم يف داخل ال�سجون و�شكواهم وذلك عرب
الإجراءات القانونية الالزمة .
• العنوان :رام اهلل
• هاتف02 - 2970136 / 02 - 2960446 :
• فاك�س02 - 2960447 :

احلركة العاملية للدفاع عن الأطفال

نادي الأ�سري الفل�سطيني

تعمل امل�ؤ�س�سة على توفري احلماية القانونية للأطفال الفل�سطينيني والدفاع
عن حقوقهم ،من خالل توفري التمثيل والدفاع القانوين عن الأطفال الذين
يتعر�ضون لالعتقال وتقوم بزيارات تفقدية للأطفال الفل�سطينيني يف
ال�سجون للإطالع على ظروفهم والتعرف على م�شاكلهم والعمل على حلها .
• العنوان :رام اهلل
• هاتف02- 2407530 :
• فاك�س02- 2407018:

متابعة ق�ضايا الأ�سرى الفل�سطينيني يف ال�سجون الإ�سرائيلية من اجلوانب
الإن�سانية واحلقوقية و�إثارة ق�ضايا االنتهاكات التي يتعر�ضون لها ،وتقدم
امل�ؤ�س�سة اخلدمات للأ�سرى وعائالتهم يف اجلوانب املختلفة وتتعاون مع
كافة امل�ؤ�س�سات واجلهات احلقوقية والإن�سانية املحلية والدولية
• العنوان:املكتب الرئي�سي /رام اهلل
• هاتف02 - 2976775 :
• فاك�س02 - 2976776 :

مركز القد�س للم�ساعدات القانونية

املركز الفل�سطيني حلقوق الإن�سان

يقدم املركز خدمة قانونية من خالل م�ساعدته لأهايل الأ�سرى املمنوعني
امني ًا من زيارة �أقاربهم املعتقلني باحل�صول على ت�صاريح زيارة .
• العنوان فرع رام اهلل
• هاتف02 - 298798 ،02 - 2959260 :
• فاك�س02 - 2987982 :
• فرع القد�س هاتف02 - 6272982 ،02 - 6277624 :
• فاك�س02 -6264770 :

تقدم الوحدة القانونية باملركز والتي ت�ضم فريق ًا من املحامني الإر�شاد
وامل�ساعدات واال�ست�شارات القانونية للأفراد واجلماعات جمان ًا ،متثيل
املعتقلني واملعتقالت يف املحاكم ،تقدمي االعرتا�ضات وال�شكاوى للتحقيق
يف االنتهاكات وانتداب حمامني ملتابعة الق�ضايا �أمام الق�ضاء واجلهات
املخت�صة .
• العنوان:غزة
• تلفاك�س08 - 2824776 ،08 - 2823725 ،08 - 2825893 :

م�ؤ�س�سة مانديال

تعنى امل�ؤ�س�سة بحقوق الإن�سان ب�شكل عام وباملعتقلني الفل�سطينيني والعرب
يف ال�سجون الإ�سرائيلية ب�شكل خا�ص .تنفذ «مانديال» جمموعة من الربامج
�أهمها م�شروع امل�ساعدة القانونية للمعتقلني واملعتقالت ،زيارة ال�سجون
واملعتقالت.
• العنوان :رام اهلل
• هاتف02 - 2956710 ،02 - 2955756 :
• فاك�س02 - 2956468 :

وزارة �ش�ؤون الأ�سرى واملحررين

تعمل على متابعة ق�ضايا الأ�سرى يف ال�سجون الإ�سرائيلية من جوانب خمتلفة
ومن �أبرزها تقدمي اخلدمات القانونية
• العنوان :رام اهلل
• هاتف02-2421446:

مركز امليزان

ي�سعى حلماية حالة حقوق الإن�سان ويعمل على تقدمي امل�ساعدة ل�ضحايا
الإنتهاكات
• العنوان :غزة
• هاتف08 -2820447:

مركز الدفاع عن احلريات واحلقوق املدنية  -حريات

• العنوان :رام اهلل ،رام اهلل التحتا ،عمارة الراحة ،مقابل مطعم النبعة
• هاتف02 -2963665 :
• فاك�س02 -2963667 :
• E-mail: hurryyat@hurryyat.com

م�ؤ�س�سة ال�ضمري حلقوق الإن�سان  -غزة

م�ؤ�س�سة تعنى بحماية حالة حقوق الإن�سان وتعمل على تقدمي م�ساعدات
متنوعة يف هذا املجال.
• العنوان :غزة
• هاتف08 -2840661 :
• فاك�س08 -2863654 :

