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رسالة رئيس مجلس االدارة والمدير العام
كان عام  2012عاما صعبا آخر عىل حالة حقوق االنسان الفلسطيني ،فمن ناحية استمرار انسداد
أفق العملية السياسية ومن ناحية أخرى استمرت الحكومة االرسائيلية يف حربها املفتوحة عىل الوجود
الفلسطيني يف القدس واملنطقة املصنفة ج ،وتصعيد وترية االستيطان وتعزيز اجراءات التمييز العنرصي يف
املامرسة ،والتعامل بيد ناعمة مع اعتداءات املستوطنني الكولونياليني .وشنت ارسائيل عدوانا عسكريا واسعا
عىل قطاع غزة واستمرت يف حصارها للقطاع وفرض قيود مشددة عىل التنقل بني الضفة والقطاع وبينهام
وبني القدس ،يف مخالفة واضحة اللتزاماتها السياسية التي تقيض باعتبار الضفة (مبا فيها القدس) وقطاع
غزة منطقة جغرافية واحدة.

السيد تيسير عاروري

رئيس مجلس اإلدارة

وترتك هذه السياسات االرسائيلية آثارا انسانية كارثية عىل ضحاياها ممن يتم تطهريهم عرقيا او هدم
منازلهم وسحب هوياتهم ،حيث استمرت سلطات االحتالل وللعام الخامس عىل التوايل تصعيدها يف جرمية
هدم منازل الفلسطينيني ومبعدل  50مبنى ومنشأة شهريا ،مقارنة ب  52مبنى ومنشأة شهريا عام ،2011
ومعدل شهري  25مبنى خالل األعوام التي سبقت ذلك .مام دفع املركز لتخصيص مزيد من مصادره لقضايا
الحق يف السكن ومواجهة اجراءات التطهري العرقي التي احتلت قرابة  60باملئة من مصادر املركز ،مبا يتجاوز
 1130قضية خالل العام ،تتعلق  137قضية منها بالرتحيل القرسي للبدو لتطهري املنطقة املصنفة ج من
وجودهم ،مع وجود مخطط لرتكيزهم يف ما يشبه املعسكرات وتخصيص نصف دونم لكل عائلة ،مام يهدد
بتصفية ثروتهم الحيوانية التي ترفد املجتمع بأكرث من خمسة آالف طن من اللحوم الحمراء سنويا.

كان اليشء االيجايب الذي وقع عام  2012هو حصول فلسطني عىل مكانة دولة غري عضو يف األمم املتحدة ،مام يتيح لها االنضامم لعدد من املعاهدات
الدولية ومنها ميثاق روما ملحكمة جرائم الحرب واتفاقيات جنيف األربع ،ولكن السلطة الفلسطينية مل تتخذ هذه الخطوة بعد ،ونحن نحثها عىل هذا
االنضامم الذي من شانه فتح مزيد من املنافذ السياسية والقانونية للتصدي لجرائم االحتالل.
باصدار هذا التقرير نطوي عاما آخر ،وال يسعنا اال أن نلحظ الجهد الكبري الذي بذلته طواقم مركز القدس للمساعدة القانونية ،بهيئتيه االدارية والعامة
وادارته التنفيذية وكافة العاملني واملتطوعني فيه ،فتحية لهم ونحو مزيد من التطور .وال يفوتنا ان نشكر يف هذا املقام كافة رشكاء املركز وداعميه ،سواء
داعمي الربنامج الرئييس او املشاريع املنبثقة عنه ،وهو ما مكن املركز من تحقيق نتائج هي األعظم يف سنة واحدة منذ تأسيسه ،وهو ما يعكسه التقرير
الذي بني أيدينا.
نشكر كل هؤالء ونعاهدهم ونعاهد شعبنا ان نبقى أوفياء يف متسكنا بالدفاع عن حقوق االنسان وكرامته ،مببدئية وصالبة ومبستوى عال من املهنية
واالحرتاف ،ومبا يحافظ عىل مصادرنا وحرصنا عىل استخدامها بكفاءة ومبا يقدم منوذجا خالقا لدور العمل األهيل والشعبي ورياديته ،بعيدا عن التمييز
من أي نوع كان ،وبالحرص عىل املصادر باعتبارها ماال عاما يحق ملواطنينا مساءلتنا حولها وحول افضل السبل الستخدامها.
ندخل العام الجديد بعد ان انتهينا من تنفيذ وتقييم خطتنا لألعوام  ،2012-2008ونضع ارجلنا عىل عتبة التخطيط ملرحلة جديدة نبني فيها عىل
النجاحات املتحققة ونقاط القوة والخربة الطويلة واملكانة والثقة الكبرية التي بنيناها مع سائر الرشكاء.

وعىل الصعيد الفلسطيني الداخيل بقيت حالة حقوق االنسان رهينة التذبذب يف جهود املصالحة ،واألخطر
حني تستخدم انتهاكات حقوق االنسان كادوات ضغط سياسية بني األطراف املتخاصمة ،مع استمرار
االعتقاالت التعسفية واستمرار مامرسة التعذيب واملعاملة الحاطة بالكرامة االنسانية ،وكذلك استمرار
التعدي عىل الحقوق والحريات األساسية ،ومنها حق التظاهر والتجمع السلمي وحرية الرأي والنرش،
واستمرار املساس مببدأ املواطنة بوجود التمييز بني املواطنني تبعا النتامءاتهم السياسية .

عصام أبو الحج

املدير عام املركز
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ويجري تعزيز الفصل السيايس بتعميق الفصل بني النظامني القانونيني يف الضفة والقطاع ،ففي الضفة
يستمر الرئيس يف اصدار املراسيم التي تغري النظام القانوين ويتعارض الكثري منها مع القانون األسايس
والقوانني النافذة ،مبا يتجاوز احيانا حدود الرضورة القصوى التي يفرتضها السامح باصدار بعض املراسيم
الرئاسية بصفة مؤقتة .ويستمر املجلس الترشيعي يف قطاع غزة يف اصدار قوانني دون توفر نصاب قانوين
لجلساته ودون اعتامد للقوانني من الرئيس ،مام يعقد أي جهد مستقبيل للمصالحة.
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مؤشرات الفاعلية « :»efficiencyحساب تكلفة الملفات التي فتحت في العام  2012مقارنة مع تكاليف
“متحفظة” لدى القطاع الخاص

املحاكم االرسائيلية
املحاكم الفلسطينية

اعتداءات املستوطنني

8

2,000

16,000

هدم منازل

121

1,500

181,500

هدم املنشات الزراعية

68

1,500

102,000

الرتحيل القرسي

28

3,000

84,000

الحقوق االجتامعية

243

7,00

170,100

الحقوق االقتصادية

686

7,00

480,200

السفر

3

5,00

1,500

زيارات سجون

1

300

300

التصاريح

11

300

3,300

قضايا حملة استعادة الجثامني

2

5,000

10,000

قضايا متنوعة

36

7,00

25,200

املجموع

1,223

-

1,594,100

املصلحة العامة

9

10,000

90,000

الفصل التعسفي

9

1000

9,000

قضايا متنوعة

4

1500

6,000

املجموع

22

-

105,000

التامسات يف املحاكم االرسائيلية

38

3,000

114,000

املجموع

38

-

114,000

املجموع النهايئ
6

1151

مصادرة االرايض

9

5,000

45,0000

102

املصلحة العامة

7

10,000

70,000

1223
1028

نوع القضية

عدد امللفات

تكلفة امللف يف القطاع الخاص/بالدوالر االمرييك

املجموع

1,813,100
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من
نحـــن؟

رؤية
المركـــز

مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق االنسان هو مؤسسة فلسطينية غري ربحية ،تأسس يف العام  ،1997بعد انفصاله عن لجنة الصداقة األمريكية
«كويكرز» ،والذي ارتبط بها منذ العام  1974وحتى تاريخ انفصاله عنها يف ذات العام املذكور .كان وما زال مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق
االنسان يف طليعة املؤسسات الفلسطينية التي تدافع عن الحقوق اإلنسانية للفلسطينيني وتقف يف وجه انتهاك هذه الحقوق.

مجتمع فلسطيني متحرر تصان فيه الكرامة االنسانية.

رسالة
المركـــز

و قد قدم املركز منذ انفصاله عن لجنة الصداقة االمريكية يف العام  1997خدمات قانونية مجانية شملت متثيال قانونيا واستشارات قانونية ضد كافة
انتهاكات حقوق اإلنسان يف األرايض الفلسطينية املحتلة .بجانب ذلك يقدم املركز العديد من الخدمات األخرى ،مثل :الدفاع القانوين يف قضايا املصلحة
العامة ،اإلصالح القانوين ،رفع الوعي ،الضغط واملنارصة ،وغريها من التدخالت والخدمات.

مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق اإلنسان مؤسسة حقوق انسان فلسطينية تتصدى النتهاكات حقوق االنسان بكافة اشكالها ومصادرها
بالتواصل الفعال مع كافة األطراف املؤثرة وباالستناد إىل :تجنيد الطاقات املجتمعية ،املهنية العالية ،وتسهيل وصول الضحايا للعدالة.

أهداف
المركـــز

يقف للدفاعِ عن العدالة والكرامة االنسانية؛ حيث تقدم االجزاء االتية موجزا للتدخالت القطاعية للمركز
منذ  93عاماً وما زال مركز القدس ُ
يف مواجهة انتهاكات حقوق االنسان يف كل من؛ املناطق املصنفة «ج» ،والقدس الرشقية ،ومناطق السلطة الفلسطينية.

أوالً :الحد من املعاناة وتحسني حياة ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان ،من خالل معالجة ما ييل:
 -1املساهمة يف تسهيل وتحسني حياة الضحايا من الفلسطينيني ورفع املعاناة عنهم من خالل تقديم خدمات التمثيل القانوين.
 -2التأسيس لتحويل حركة الدفاع عن حقوق اإلنسان إىل حركة شعبية.
 -3توسيع نشاط املركز املجتمعي من خالل التشبيك والتنسيق والتعاون.
 -4العمل عىل دميومة التطوير املهني والبناء املؤسسايت.
 -5تعزيز الوعي العام واملشاركة النشطة للجمهور فيام يتعلق بحقوق اإلنسان وأهمية سيادة القانون.
 -6املساهمة واملشاركة يف الضغط واملنارصة الدوليني من أجل إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية وفقاً لقرارات األمم املتحدة.
ثانياً :إصالح السياسات العامة والقوانني مبا يتفق مع حقوق اإلنسان ومامرسات الحكم الرشيد ،من خالل التعهد مبا ييل:
 -1مواجهة انتهاكات حقوق اإلنسان و القضايا التي تختص باملصلحة العامة.
 -2تعزيز ثقافة احرتام وتقدير حقوق اإلنسان و تأسيس قوى منارصة.
 -3تعزيز أدوار املنظامت الفلسطينية الغري حكومية املتخصصة يف مجال حقوق اإلنسان و الحكم الرشيد.
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9

المناطق
المصنفة «ج»

معاهدة جنيف الرابعة
املــادة ()33

ال يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة مل يقرتفها هو شخصياً .تحظر
العقوبات الجامعية وباملثل جميع تدابري التهديد أو اإلرهاب.
السلب محظور.
تحظر تدابري االقتصاص من األشخاص املحميني وممتلكاتهم.

املادة ()49

يحظر النقل الجربي الجامعي أو الفردي لألشخاص املحميني أو نفيهم من
األرايض املحتلة إىل أرايض دولة االحتالل أو إىل أرايض أي دولة أخرى ،محتلة
أو غري محتلة ،أياً كانت دواعيه.
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المقدمة
خضعت ارسائيل خالل السنوات الثالثة األخرية ألسوأ ائتالف حاكم
يف تاريخها ،ميثل خليطا من دعاة سياسة الرتانسفري وممثيل الحركات
االستيطانية املتطرفة ،والذي أعلن أن أولويته هي تعزيز االستيطان
اليهودي يف الضفة الغربية ،ضاربا عرض الحائط بالتزامات ارسائيل
وبواجباتها كقوة قامئة باالحتالل اتجاه السكان املحميني تبعا للقانون
االنساين الدويل ،ومل تأبه كذلك بالضغوط الدولية التي مل تصل حد
فرض عقوبات عىل ارسائيل.
متثلت أبرز مالمح السياسة االرسائيلية يف تعزيز السيطرة االرسائيلية
عىل القدس واتباع سياسات تطهري عرقي واضحة يف القدس واملناطق
املصنفة ج ،مام دفع السلطة الفلسطينية للتمسك برضورة الوقف
الشامل لالستيطان ،اذ بدون هذا الوقف ال معنى ألي مفاوضات،
ورغم ذلك واصلت حكومة االحتالل تقطيع اوصال الضفة الغربية
ملنع أي تواصل جغرايف ،ولخلق واقع يحول دون لقيام دولة فلسطينية
مستقلة ،وبالتايل إلغاء فرص حل الدولتني.
اثرت هذه السياسات بشكل جاد عىل تدخالت املركز يف مجاالت
عمله املختلفة وأفرزت أربعة عوامل ،األول التصعيد غري املسبوق يف
هدم املنازل ،والتهجري القرسي ،ومصادرة االرايض.
اما العامل الثاين فتمثل يف ظهور عمل منظم للمستوطنني ،او
تشكيلهم لقوة ضاغطة عىل االدارة املدنية االرسائيلية ،من خالل
وزرائهم يف الحكومة ،لترسيع وتوسيع نشاطاتها يف تنفيذ سياساتها
العنرصية تجاه الفلسطينني يف املناطق «ج» وعىل رأسها سياسة هدم
املنازل والتهجري القرسي للتجمعات البدوية.
اضافة اىل انضامم املؤسسة االستيطانية العنرصية «رجافيم» بشكل
مخالف للقانون لتكون جزء من املحكمة العليا االرسائيلية التي
12

تنظر يف قضايا هدم املنازل والتهجري القرسي .مام انعكس سلبا عىل قرارات املحكمة املذكورة
من جهة ،ورسع من وترية تنفيذ قرارات هدم املنشات والسياسات الهادفة اىل تهجري التجمعات
البدوية من جهة اخرى .وعىل رأسها ما يعرف بسياسة «اعادة التموضع» ،التي تهدف اىل ترحيل
التجمعات البدوية من اماكنها اىل اماكن اخرى محددة مسبقا من قبل االدارة املدنية ،مام سيؤدي
اىل فقدان البدو لنمط حياتهم ،والتأثري بشكل سلبي عىل نشاطهم االقتصادي ،ويتضح هذا التأثري
من االحصاءيات املنشورة حديثا والتي اظهرت انخفاض يف مساهمة البدو يف السنوات الخمس
املاضية يف انتاج اللحوم الحمراء ومنتجات االلبان للسوق الفلسطينية من  %25اىل  ،%13فهم حاليا
ينتجون  5االالف طن من اللحوم الحمراء ،و 12الف طن من منتجات االلبان ،ومن املتوقع ان
تنخفض هذه النسبة بشكل حاد يف حال استكامل تنفيذ خطة «اعادة التموضع» املذكورة ،اضافة
اىل تحويل البدو اىل عامل رخييص االجور يف املستوطنات االرسائيلية.
يف حني تجىل العامل الثالث يف ازدياد وترية العنف املنظم الذي ميارسه املستوطنون يف حق الفلسطينني
يف املناطق املصنفة «ج» ،باالعتداء عليهم جسديا وعىل ممتلكاتهم واراضيهم ،تحت سمع وبرص
وبحامية الرشطة االرسائيلية وقوات جيش االحتالل ،بشكل مخالف للقانون الدويل.
ومتثل العامل الرابع يف قيام االدارة املدنية والقائد العسكري بتجديد معظم اوامر وضع اليد او
االوامر العسكرية املتعلقة باغالق بعض املناطق السباب امنية ،او السباب عسكرية تتعلق بتحركات
الجيش االرسائييل يف املنطقة ،وقد تم تجديد هذه االوامر كام هي عىل الرغم من التغريات الحاصلة
عىل ارض الواقع (مثل :بناء الجدار ،اغالق مقرات للجيش ،وتفريغ بعض املستوطنات...الخ) .وقد
عمل هذا عىل تشجيع املستوطنني عىل زيادة عنفهم ضد الفلسطينيني ،وفقدان الفلسطينيني المل
التوصل اىل حلول سلمية.
وقد تبنى املركز خالل االعوام الخمس املاضية ما مجموعه  1,401قضية من قضايا التطهري العرقي
يف املناطق املصنفة «ج»؛ من ضمنها  1,127قضية من قضايا هدم املنازل واملنشات الزراعية ،و161
قضية من قضايا التهجري القرسي ،باالضافة اىل  49قضية من قضايا االستيالء عىل االرايض ،و 18قضية
من قضايا عنف املستوطنني ،و 46قضية من قضايا املصلحة العامة.
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التهجير
القسري
من املؤسسات االستيطانية مثل «مؤسسة رجافيم» ،حول عدم تنفيذ االدارة املدنية الوامر التهجري يف حق التجمعات البدوية الصادرة عنها .جاء رد االدارة
املدنية عىل ذلك بالقول بانها تعمل ضمن خطة ممنهجة ،وضمن اولويات ،وعىل رأس هذه االولويات املنشات واملساكن املقامة عىل االرايض املصنفة «كارايض
دولة» ،او القريبة من منشات امنية ارسائيلية أو املستوطنات ،او املعيقة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية من شوارع وغريه لصالح املستوطنات .وبنا ًء عىل هذه
االولوية فان التجمعات البدوية تقع عىل رأس قامئة خطة االدارة املدنية الرامية إىل تنفيذ اوامر الهدم واالخالء يف املناطق املصنفة «ج».
وهذا ما الحظه املركز خالل السنتني املاضيتني عىل االقل ،حيث بدأت االدارة املدنية االمتناع عن تقديم اية خدمات سواء فيام يتعلق بالخدمات االساسية
كالتعليم والصحة واملياه والكهرباء .وبتقديرنا فان هذه الخطوة تأيت للدفع بهذه التجمعات للرحيل من تلقاء نفسها اىل مناطق أقرب ،يتم تقديم الخدمات
االساسية فيها ،وهذه املناطق تتمثل بالتجمعات الفلسطينية يف املنطقة املصنفة «ب» .وقد حدث هذا االمر بالفعل مع كل من تجمعات الكعابنة والرشايدة،
الذين انتقلوا نتيجة قلة الخدمات االساسية املقدمة من منطقة رمون للسكن يف منطقة اريحا.
اضافة اىل ذلك أطلقت االدارة املدنية خطة سمتها «اعادة التموضع» ،ضد التجمعات البدوية يف املناطق املصنفة «ج» ،وتهدف الخطة اىل اختيار مناطق محددة،
قريبة جدا من مناطق «ب» ،واعطاء الخيار للتجمعات البدوية املهددة بالرتحيل باالنتقال اليها .وقد قدمت االدارة املدنية مغريات لهذه التجمعات لالنتقال اىل
املناطق الجديدة التي حددتها  ،تتمثل بتوفري الخدمات االساسية كاملياه والكهرباء والصحة والتعليم .ومن االمثلة عىل ذلك فكرة ترحيل التجمعات البدوية من
منطقة رشقي القدس اىل منطقة قريبة من مزبلة ابو ديس/العيزرية ،وكذلك ترحيل الكعابنة من املنطقة التي يعيشون فيها يف اريحا اىل منطقة محاذية جدا
للمناطق «أ» يف أريحا .وتجدر االشارة اىل ان االماكن املنوي تهجريهم منها هي اماكن مخصصة لتوسيع املستوطنات االرسائيلية ،مثل مستوطنة معايل ادوميم.
اكتمل عمليا يف السنوات الخمس املاضية بناء الجدار يف معظم ارايض الضفة الغربية وخاصة يف االرايض املصنفة «ج» ،وتحديدا يف املناطق البعيدة عن
التجمعات السكنية الفلسطينية يف مناطق «ب» .واكتمل بناء شبكة الطرق لربط املستوطنات مع بعضها يف املناطق «ج» ومع املدن الرئيسية االرسائيلية.
وكنتيجة لذلك تم حرص التجمعات البدوية يف الضفة الغربية يف منطقة جنوب الخليل ،واملنطقة املمتدة ما بني رشق القدس واريحا ،وحول مدينة اريحا،
باالضافة اىل بعض التجمعات الصغرية املتناثرة يف باقي مناطق الضفة.

وتكمن مخاطر تنفيذ هذا الخطة ،ان االماكن املقرتحة هي اصغر بكثري من حاجة هذه التجمعات لهم وملواشيهم ،والتي تعترب مصدر الرزق الوحيد لديهم،
والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بنوعية ومنط الحياة التي يعيشون ،وبالتايل تحويلهم اىل عامل رخييص االجر يف املستوطنات االرسائيلية .وهذا له مخاطر كبرية عىل
مستقبل الحل السيايس ،ومن املمكن ان يدخل املنطقة يف رصاع مفتوح ،بتأثريه عىل الحياة االقتصادية واالجتامعية والثقافية للفلسطينيني.

اما ما ميز السنوات الخمس املاضية فكان سياسة االدارة املدنية تجاه البدو ،حيث تم استبدال اوامر التهجري الفورية لهم (اي التي يتم الهدم والتهجري مبوجبها
دون اعطاء مجال للتدخل واالعرتاض) اىل اعطائهم اوامر بوقف العمل ،مام يعني ان الطريقة القانونية املتاحة ملتابعة مثل هذه االوامر هو تقديم طلب
ترخيص للمنشأة املهددة بالهدم سواء اكانت للسكن ،او للموايش ،او خزانات للمياه ،ومبا ان تقديم طلب الرتخيص مشرتط مسبقا مبلكية االرض لصاحب
الطلب ،ومبا ان  %95من هذه التجمعات موجودة عىل ار ٍ
اض مصنفة عىل انها «ارايض دولة» ،اذ يصبح اعطاء مثل هذا النوع من االخطارات هو عمليا امر
تهجري ببطء ،ودون اثارة الرأي العام.

اما اتجاهات املحكمة االرسائيلية العليا لتعزيز تنفيذ مثل هذه الخطط ،فتتمثل كام قلنا سابقا برشوع االدارة املدنية باصدار اوامر «وقف العمل» مع عدم
إمكانية هذه التجمعات تقديم طلبات ترخيص لعدم امتالكهم لالرض ،مام يعني الوسيلة الوحيدة التي تستطيع التجمعات االلتجاء اليها لحل هذه املشكلة
هي املحكمة ،التي تعطي اوامر احرتازية ،والتي تقيض بتجميد قرار الهدم مؤقتا ،واتاحة الفرصة لالدارة املدنية لتفسري قرارها باصدار اوامر الهدم ،وعندما
تقوم االدارة املدنية باعطاء تفسريها للمحكمة ،والتي تستند اىل ان هذه املنشات مبنية عىل «ارايض دولة» ،تصادق املحكمة مبارشة عىل تفسري االدارة املدنية،
وتعطي موافقة عىل تنفيذ قرارت الهدم .يف العديد من القضايا التي يتابعها املركز ،قبلت املحكمة ادعاءات االدارة املدنية ،وصادقت عىل قرارات الهدم ،ولكنها
اجربت االدارة املدنية عىل تقديم «بدائل» ،التي قامت بدورها بتقديم البدائل والتي هي عبارة عن ذات االماكن التي خصصتها االدارة ملدنية يف خطة «اعادة
التموضع» .وبهذا تكون االدارة املدنية نفذت خطتها تحت غطاء قانوين من املحكمة االرسائيلية العليا ،والتي هي اعىل هيئة قضائية ارسائيلية.

ومن خالل عملنا يف مثل هذه القضايا ،وبناء عىل تقارير املؤسسات الدولية العاملة يف هذا املجال ،نستطيع ان نؤكد ان جميع البدو املتواجدين يف املنطقة
«ج» سواء اكانوا تجمعات او عائالت منفردة قد حصلوا عىل مثل هذه االخطارات .وتبعا لقرار املحكمة العليا االرسائيلية بشان االلتامس املقدم من قبل عدد
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وقدعمل املركز عىل مدى السنوات الخمس املاضية بتبني ( )161قضية من قضايا التهجري القرسي ،من ضمنها ( )28قضية يف العام .2012
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هدم المنازل
والمنشات الزراعية
متثلت ابرز املتغريات خالل السنوات املاضية والتي كان لها ذلك االثر الكبري عىل قضايا
هدم املنازل واملنشات الزراعية يف املناطق املصنفة «ج» يف اشرتاط ملكية الشخص
لالرض للسامح له بالتقدم بطلب ترخيص ،مع االستمرار يف اشرتاط ان تكون قطعة
االرض مملوكة لشخص واحد ،وبناء بيت واحد فقط عىل قطعة االرض ومبساحة
محددة بغض النظر عن مساحة االرض .ونظرا لطبيعة ملكية االرض يف الضفة الغربية
فان هذه الرشوط تعترب تعجيزية؛ فالقسم االكرب من ارايض الضفة الغربية هي ار ٍ
اض
غري مسجلة ،حيث اوقفت ارسائيل تسجيل االرايض بعد احتاللها للضفة الغربية يف
العام  ،1967ومبرور الزمن تفتت امللكية بعوامل االرث وتشتت الفلسطينني يف شتى
انحاء العامل ،االمر الذي جعل عملية تسجيل االرايض أمرا يف غاية الصعوبة .وعليه
استمر الناس يف استخدام االرض دون تسجيلها او امتالكها .حيث عملوا عىل تقديم
طلبات ترخيص وفق الرشوط االرسائيلية ،ومل يصدف ان وافقت االدارة املدنية ولجان
أي من طلبات الرتخيص املقدمة.
التخطيط التابعة لها عىل ٍ
كام ومتتنع االدارة املدنية كقوة قامئة باالحتالل وتبعا للقانون االنساين الدويل عن القيام
بالتزاماتها اتجاه السكان املحمني بتوسعة املخططات الهيكلية للقرى الفلسطينية
الواقعة يف املنطقة «ج» .ومتنع يف ذات الوقت املجالس القروية والبلدية عن توسعة
املخططات الهيكلية للقرى التابعة لها ،بحجة ان التوسعة يف هذه املناطق٫
ويف ضوء هذه الظروف الصعبة واالشرتاطات التعجيزية للحصول عىل تراخيص البناء،
يجرب الفلسطينني يف املنطقة «ج» عىل البناء دون ترخيص لسد احتياجات منوهم
الطبيعية ،مام يجعل مشكلة البناء الغري مرخص هي مشكلة مستمرة يف املناطق
املصنفة «ج».
عمل املركز عىل تبني ومتابعة ( )942قضية من قضايا هدم املنازل ،و 185قضية من
قضايا هدم املنشات الزراعية خالل السنوات الخمس املاضية ،حيث بلغ عدد قضايا
هدم املنازل السكنية املتبناة واملتابعة خالل العام  )189( 2012قضية ،وعدد قضايا
هدم املنشات الزراعية املتبناة واملتابعة خالل العام  )68( 2012قضية.
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قصة نجاح
قامت السيدة أ.د من قرية دوما قضاء نابلس ببناء منزل
متواضع ،وحيث ان السيدة المذكورة ال تمتلك أرضا تقع
ضمن نطاق المخطط الهيكلي للقرية ،ألن مثل هذه األرض
أغلى سعراً وال تستطيع شراءها ،قامت في العام  2000ببناء
منزل في قطعة االرض الوحيدة التي تورثتها والتي هي
جزء من االراضي المصنفة «ج» .وقد تلقت أمر هدم للمنزل
في العام  2006من قبل االدارة المدنية ،وعلى أثره توجهت
للمركز الذي قام بتبني قضيتها ومتابعتها قانونيا من خالل
المحامي بسام كراجه وسليمان شاهين منذ العام 2006
وحتى العام .2012
وبعد متابعة دامت  6سنوات حصل المركز على قرار من
المحكمة االسرائيلية العليا بالغاء قرار الهدم الصادر بحق
المواطنة المذكورة في العام .2012
ويرجع المركز هذا القرار االيجابي الى عدم وجود خطط
استيطانية او عسكرية لالدارة المدنية في المنطقة التي
يقع فيها المنزل.
وقضية السيدة أ.د التي أوردناها هي واحدة من ضمن 22
قضية مشابهة أغلقها المركز بشكل ايجابي في العام
.2012
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االستيالء
على األراضي
وفقاً للقوانني العثامنية املتعلقة باألرايض ،والتي يعود تاريخها إىل العام  ،1852فإنه إذا ما متت زراعة قطعة من األرض ملدة عرش سنوات
متتالية من قبل فرد ما ،فإنه يحق له /لها تسجيل هذه األرض باسمه /ها .كام ينص هذا القانون أيضاً عىل أنه إذا مل تتم زراعة قطعة أرض
ذات ملكية خاصة ملدة ثالثة أعوام متتالية ،فإنه تجوز مصادرة قطعة األرض هذه من قبل الحكومة .وقد جرى ترشيع هذا القانون يف محاولة
لتشجيع زراعة األرايض (إذ أن الزراعة كانت تشكل املصدر الرئييس من الناتج اإلجاميل املحيل) .أما بالنسبة إىل الجانب الالحق من هذا
القانون ،فقد وجد نفسه يف القوانني التي تعمل إرسائيل عىل تطبيقها يف مناطق الضفة الغربية املصنقة كمناطق (ج) ،والذي يتم التالعب
فيه (من خالل األوامر العسكرية) لخدمة املصالح التوسعية الخاصة بدولة إرسائيل بدالً من تشجيع اإلنتاجية لدى السكان املحليني ،كام كان
الغرض األصيل من هذا القانون .إن التالعب بهذا القانون لتحقيق مصالح من هذا القبيل إمنا يشكل انتهاكاً للقانون الدويل اإلنساين (.)IHL
عالوة عىل ذلك ،فإنه يحظر عىل إرسائيل ،بوصفها سلطة احتالل ،االستيالء عىل ،أو نهب األرايض املحتلة لتحقيق مصالحها الذاتية ( ويجوز
ذلك فقط من أجل تحقيق مصلحة املجتمع املحيل).
إن اشتامل القانون عىل نص يلزم بالزراعة املستمرة لألرض الخاصة التي ميتلكها األفراد قد أصبح متطلباً تزداد تلبيته صعوبة من قبل
املجتمعات املحلية التي أصبحت غري قادرة عىل الوصول إىل أراضيها بسبب جدار الفصل ،واملستوطنات اإلرسائيلية ،واملناطق العسكرية
املغلقة ،واألسيجة ،وإغالق الطرق والعديد من العوائق األخرى التي تضعها قوات االحتالل (أي ،اإلدارة املدنية اإلرسائيلية) .وعىل الرغم من
أن هذه العوامل هي أمر خارج عن سيطرة املواطنني  ،إال أن اإلدارة املدنية تلقي مبسؤولية «الزراعة املستمرة لألرايض» عىل عاتق املواطنني
وترتكز يف الكثري من اجراءات مصادرة األرايض إىل هذه الحجة .إن الكثري من املستفيدين ممن لجأوا إىل مركز القدس للمساعدة القانونية
وحقوق اإلنسان من أجل الحصول عىل املساعدة القانونية فيام يتعلق بقضايا مصادرة األرايض الخاصة بهم مل يستلموا رسمياً أوامر املصادرة،
إمنا وجدوا اإلخطارات عن طريق الصدفة يف حقولهم بعد فرتة طويلة من الوقت املخصص لتقديم االعرتاض ،أو أنهم منعوا من قبل القوات
العسكرية من الوصول إىل أراضيهم وهي تتهمهم اآلن بالتعدي عىل هذه األرايض.
يلجأ مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق اإلنسان إىل تبني مثل هذه القضايا أمام املحاكم العسكرية للطعن يف وسائل اإلشعار ولطلب
تحديد موعد رسمي جديد لإلشعار .ومن ثم ،يتم تقديم استئناف إىل املحكمة العسكرية ضد أمر املصادرة (حيث يرفق مع هذا االستئناف
جميع الوثائق التي تثبت ملكية األرض موضوع النقاش) .ويكون هذا االستئناف متبوعاً بإقامة دعوى قضائية ضد الدولة .وهذا ينطوي عىل
انعقاد العديد من الجلسات داخل املحكمة ،حيث يتمثل الهدف الرئييس من هذه الجلسات يف البت بشأن استمرارية زراعة األرض أو عدم
القدرة عىل الوصول إليها (عىل حساب العقبات اإلرسائيلية التي يتم فرضها) .ويتم االعتامد بشكل كبري عىل شهادات شهود العيان ،والصور
الجوية ،ورأي الخرباء خالل جلسات املحكمة .وقد كسب املركز إحدى هذه القضايا من خالل اثبات أن الصور الجوية التي تم التقاطها من
قبل اإلدارة املدنية اإلرسائيلية قد أخذت من مسافة بعيدة للغاية وال تسمح بتمييز زراعة األعشاب الربية.
وقد عمل املركز عىل تبني ( )49قضية من قضايا مصادرة االرايض يف السنوات الخمس املاضية )9( ،منها يف العام .2012
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قصة نجاح
يملك المواطن يوسف من قرية كفر قدوم قضاء
قلقيلية قطعة ارض تبلغ مساحتها  32دونمًا ،تقع
بمحاذاة مستوطنة «قدوميم» المقامة على اراضي
القرية .وقد افاد المواطن للمحامي وائل قط
والمحامية رزان محسن انه ومنذ اعوام الثمانينات
واالدارة المدنية االسرائيلية تبذل جهودا حثيثة
للسيطرة على ارضه كونها قريبة من المستوطنة
المذكورة .وتضمنت هذه المحاوالت اعتداءات
على الممتلكات واالشجار ،ومنعه من الوصول
الى االرض اكثر من مرة ،وغيرها .وفي العام 2012
أصدر حارس امالك الحكومة االسرائيلية أمرا باخالء
المواطن المذكور من ارضه ،على اعتبار ان االرض
مملوكة للدولة .وعلى اثره توجة المواطن للمركز
لتبني قضيته ،التي قام المركز بالفعل بتبنيها
بعد استقصاء الحيثيات وتقدم على أثره باستئناف
للمحكمة العسكرية ضد أمر االخالء ،وأثبت المركز
ً
نتيجة لذلك أن أمر االخالء غير صحيح نظرًا لحوزة
المواطن على أوراق تثبت ملكيته لالرض ،وعليه
قررت المحكمة الغاء أمر االخالء وابقاء المواطن
في ارضه.
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عنف
المستوطنين

المخططات
الهيكلية

بدأت اعتداءات املستوطنني منذ بدء االستيطان اوائل سبعينيات القرن املايض ،واتخذت طابعا منظام
يف مثانينات ذلك القرن وتصاعدت أكرث بعد االنتفاضة الثانية التي تفجرت يف االرايض املحتلة يف
العام  ،2000وازدادت وتريتها يف السنوات الخمس املاضية بشكل ملحوظ .ومن املمكن املالحظة ان
اعتداءات املستوطنني تتصاعد يف مواسم معينة مثل موسم قطف الزيتون ،ويف حاالت اخالء البؤر
االستيطانية العشوائية يف الضفة الغربية .وترتكز تلك االعتداءات يف شامل وجنوب الضفة الغربية،
وتحديدا يف محيط مستوطنة يتسهار جنوب مدينة نابلس ،التي تحتوي عىل معهد ديني يتلقى جز ًء
من دعمه املادي من الحكومة االرسائيلية ،ويقوم الحاخام املسؤول عن هذا املركز بتأليف كتب
تدعو وتحرض عىل قتل غري اليهود .وال تقترص اعتداءات مستوطني مستوطنة يتسهار عىل هذه
املنطقة ،بل ينطلقون منها باتجاه كل من محافظتي قلقيلية وطولكرم .وتتمثل هذه االعتداءات،
باعتداءات جسدية عىل املواطنني تصل حد القتل والرضب املربح ،وتخريبية كقطع االشجار وحرقها،
وحرق املحاصيل ،وحرق املمتلكات الخاصة ،وعنرصية ككتابة شعارات عىل املمتلكات ودور العبادة.

يف اطار تدخل املركز للمساهمة يف حل الضائقة السكنية التي يعاين منها الفلسطينيون يف املناطق
املصنفة «ج» ،تبنى املركز عددا من القضايا التي تتعلق بعمل مخططات هيكلية جديدة لبعض
التجمعات السكانية التي تفتقد ملثل هذه املخططات ،او توسعة بعض املخططات القامئة لتتامىش مع
النمو السكاين لهذه التجمعات .ونظرا لكون املناطق املراد عمل املخططات الهيكلية فيها تقع ضمن
املناطق املصنفة «ج» ،كان ال بد من عمل املخططات وفق االنظمة واالجراءات االرسائيلية ،التي ال تأخذ
بعني االعتبار الفرق يف تخطيط تجمعات سكانية صغرية ذات طبيعة زراعية ،وتخطيط املدن الكبرية،
وال تأخذ بعني االعتبار طبيعة الحياة االجتامعية واالقتصادية للسكان ،حيث لدى دوائر التخطيط يف
كل انحاء العامل مختصني اجتامعيني ونفسيني واقتصاديني لجعل املخططات متالمئة واحتياجات السكان.
ولهذا ما زالت املخططات الهيكلية التي يتابعها املركز عىل مدار الخمس سنوات السابقة اىل االن قيد
التعديل والتطوير ،حيث يتم رفض النسخ املقدمة يف كل مرة السباب تعود اىل اخذ املركز بعني االعتبار
االحتياجات الحقيقية للسكان التي تعتربها االدارة املدنية مخالفة وال تتطابق مع املعايري االرسائيلية.

وتقع عىل عاتق الرشطة االرسائيلية واملسؤول العسكري يف املناطق املصنفة «ج» مسؤولية حامية
املدنيني وممتلكاتهم كقوة قامئة باالحتالل تبعا ملعاهدة جنيف الرابعة ،اال ان الجهات املذكورة ال
تقوم مبسؤوليتها والتزاماتها يف حامية املدنيني ،بل عىل العكس من ذلك فهي تقوم بتوفري الحامية
للمستوطنني اثناء هجامتهم ،بل وتشاركهم يف االعتداء عىل املدنيني أحيانا ،وترفض قبول الشكاوى
املقدمة من املعتدى عليهم .اما يف حال تم قبول الشكاوى ،تضع الرشطة االرسائيلية العديد من
العراقيل امام املشتكني لدى تقدميهم لشكاويهم؛ ويتمثل ذلك يف تواجد الرشطة التي تقدم فيها
الشكاوى داخل املستوطنات ،وفرض اجراءات امنية معقدة للوصول اىل املستوطنات وتقديم
الشكاوى ،وتحديد املدة الزمنية التي يجوز خاللها تقديم الشكاوى ب  30يوما من حصول االعتداء،
وهذا التحديد الزمني غري موجود يف اي من القوانني الجنائية يف العامل التي يتم قبول الشكاوى تبعا
لها بعد علم الضحية باالعتداء الواقع عىل ممتلكاتها ،كام انهم يعملون عىل اهامل الشكاوى املقدمة،
وعدم متابعتها ،او التحقيق فيها تبعا للقوانني االرسائيلية واالوامر العسكرية الصادرة عن املسؤول
العسكري االرسائييل ،ويف حال تم التحقيق فيها ،تعمد الرشطة غالبا اىل اغالق القضايا السباب واهية
ابرزها؛ عدم معرفة الجاين ،نقص االدلة ،وغياب املسؤولية الجنائية.
يعمل املركز يف هذا الخصوص عىل توعية املواطنني بكيفية مواجهة اعتداءات املستوطنني بشكل
قانوين ،ورضورة تقديم الشكاوى بغض النظر عن العراقيل والنتيجة ،ويعمل كذلك عىل تدريبهم
عىل طرق التوثيق الصحيح لالعتداءات لزيادة فرص قبول الشكاوى ،ويقدم املركز كذلك االستشارات
القانونية يف كافة مراحل اعداد الشكاوى وتقدميها ومتابعتها .كام ويعمل املركز عىل متثيل ومتابعة
قضايا اعتداءات املستوطنني امام املحاكم واللجان االرسائيلية املختصة.
وقد عمل املركز عىل تبني ( )18قضية من قضايا عنف املستوطنني يف السنتني املاضيتني )8( ،منها يف العام .2012
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وتكمن اهمية التدخل العداد مخططات هيكلية للتجمعات الفلسطينية يف املناطق املصنفة «ج» يف
رشاء الوقت وحامية املنازل املهددة بالهدم من ان يتم هدمها تحت حجة عدم وجود مخطط هيكيل.
اما املخططات الهيكلية التي عمل املركز ويعمل عىل تطويرها فهي كااليت:
مخطط العقبة:

العقبة هي تجمع سكاين زراعي شبه رعوي ،يتواجد عىل اراض خاصة منذ عرشات السنني اي قبل
االحتالل االرسائييل للضفة الغربية يف العام  ،1967وقد تعرضت للهدم اكرث من مرة ،حتى وصل عدد
املنشات املهددة بالهدم يف العام  2009اىل  45منشاة (سكنية ،زراعية ولرتبية املوايش) ،وهو ما يوازي
اجاميل عدد املنشات املبنية يف التجمع .وكحل لهذه املشكلة ،وعوضا عن تبني قضايا الهدم الفردية ،عمل
املركز عىل تطوير مخطط هيكيل للقرية وقدمه لالدارة املدنية -اذ مل يكن هنالك مخطط للقرية من
قبل -التي رفضته يف حينه لعدم رغبتها االعرتاف بحق هذا التجمع يف الوجود ،واقرتحت علينا امكانية
توجه سكان القرية للسكن يف القرية املجاورة لهم ،والتي لديها مخطط هيكيل .رفض املركز هذا االقرتاح
وع ّدل املخطط املقدم ملوامئته واالشرتاطات االرسائيلية .رفضت االدارة املدنية املقرتح للمرة الثانية،
بحجة ان عدد السكان قليل وال حاجة العداد مخطط هيكيل لهم ،اضافة اىل ان املخطط ال يتطابق و
االشرتاطات االرسائيلية .قام املركز بتعديل املخطط للمرة الثالثة ،ونحن االن يف صدد الحصول عىل رد
االدارة املدنية عىل التعديل الثالث للمخطط.
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مخطط خربة جبارة:

خربة جبارة هي قرية غري معرتف بها تقع خلف الجدار ،اال انها اصبحت خارج الجدار حاليا بعد نجاح االعرتاضات التي قدمت ضد ذلك .ان جميع
منشات القرية سواء اكانت سكنية ،او زراعية ،او لرتبية املوايش ،مهددة بالهدم .كام وتفتقر القرية اىل مدرسة مام يضطر الطالب املرور عرب بوابات
الجدار للوصول اىل مدرسة القرية املجاورة لهم .تقدم املركز مبخطط هيكيل للقرية منذ اكرث من  3سنوات ،يف االثناء قام االهايل ببناء مدرسة يف التجمع
لخدمة اطفال التجمع عوضا عن قطع املسافات الطويلة عرب الجدار للوصول اىل مدرسة القرية املجاورة .واليشء االيجايب هو قدرة املركز عىل ترخيص
املدرسة ومنع هدمها .ونحن االن يف انتظار قرار االدارة املدنية بخصوص املخطط الكامل للقرية ،الذي نرتأي بانه سيكون ايجابيا نظرا لرتخيص املدرسة
من قبل االدارة املدنية والتي تقع يف قلب القرية.

مخططات بروقين ،والساوية ،واذنا:

اما بالنسبة لهذه املخططات الثالث ،فام زالت املخططات تراوح مكانها ما بني التعديل والتغيري اىل االن .اال ان االمر االيجايب فيام يخص هذه املخططات
كونها جعلت كافة البيوت التي تقع ضمنها والتي يبلغ عددها ( 200بيت سكني)محمية من الهدم ،حيث جمدت كافة اخطارات الهدم الصادرة يف
حقها اىل ان يتم املوافقة عىل املخططات املقدمة.

قضايا
المصلحة العامة
سياسة التخطيط والبناء في المناطق المصنفة «ج» نموذجًا

يف السابق كان عمل املركز يركز عىل تبني القضايا الفردية ،ولكن يف السنوات الثامين االخرية بدأ املركز ينظر باهتامم اىل تبني القضايا الجامعية ،التي متس
رشيحة واسعة من االشخاص أو كل املجتمع يف بعض االحيان .عمل املركز يف العام  2010عىل تحضري التامس حول سياسة التخطيط والتنظيم يف املناطق
املصنفة «ج» ،نظرا لكرثة اعداد قضايا هدم املنازل واملنشات الزراعية يف هذه املنطقة بحجة البناء دون ترخيص ،ولكشف السياسة التمييزية تجاه
الفلسطينني يف هذه املنطقة .ابتدات الخطوة بتوجيه مراسالت لالدارة املدنية ،بحيث تضمنت هذه املراسلة -بنا ًء عىل الحق يف الحصول عىل املعلومات-
سؤال االدارة املدنية عن اعداد الرتاخيص التي صدرت خالل الخمس سنوات الواقعة بني العاميني  2010-2005يف املناطق املصنفة «ج» ،كذلك تم سؤال
االدارة املدنية حول تفعيل قانون تنظيم املدن والقرى واالبنية االردين رقم ( )79للعام  ،1966الذي يتناول ارشاك املجتمع املحيل يف عملية التخطيط ،اال
ان االدارة املدنية مل ترد بأية اجابة عىل املراسالت.
وعليه تقدم املركز بالتامس يف العام  2012وبالتعاون مع اكرث من مؤسسة حقوقية فلسطينية وارسائيلية (هي مؤسسة سانت ايف املركز الكاثولييك
لحقوق االنسان ،واللجنة االرسائيلية ضد هدم املنازل ،ومؤسسة حاخامني من اجل حقوق االنسان) ملطالبة االدارة املدنية باعادة العمل عىل توسيع
املخططات الهيكلية للقرى الواقعة يف املناطق املصنفة «ج» وبأرشاك املجتمع املحيل يف عملية التخطيط كام هو دارج يف دول العامل ،والغاء االمر
العسكري رقم ( )418الذي يحرص سلطة التخطيط والبناء يف يد مجلس التنظيم االرسائييل التابع لالدارة املدنية الذي حرم املجتمع املحيل من ان يكون
جز ًء من عملية التخطيط .ويتوقع املركز ان يأخذ االلتامس فرتة طويلة داخل اروقة املحكمة االرسائيلية العليا ،اىل ان ت ِ
ُصدر قراراها بخصوصه وذلك عىل
الرغم من قانونية االلتامس حيث نتوقع أن يتأثر الرد عىل هذا االلتامس باالجواء السياسية والقانونية يف ارسائيل.
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القـدس
المحتلة

قرار مجلس االمن
478
جميع اإلجراءات واألعامل الترشيعية واإلدارية التي اتخذتها إرسائيل ،القوة
املحتلة ،والتي غريت معامل مدينة القدس الرشيف ووضعها واستهدفت
تغيريها ،خصوصا «القانون األسايس» األخري بشأن القدس ،هي إجراءات
باطلة أصال ويجب إلغاؤها.

االعالن العالمي لحقوق االنسان
املادة ()17
 )2ال يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً
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المقدمة
نظرا ألحصائيات نرشتها بلدية االحتالل يف القدس ،يحتاج السكان
الفلسطينني اىل  1500وحدة سكنية يف العام لتلبية احتياجات
منوهم الطبيعي .ومع ذلك ومنذ العام  2008حصل الفلسطينيني
عىل  500ترصيح بناء فقط .وهذا دليل عىل السياسية التمييزية
التي تنتهجها الحكومات االرسائيلية يف القدس الجبار الفلسطينيني
عىل مغادرة املدينة .يف الواقع ان سياسات التخطيط والبناء املطبقة
عىل الفلسطينيني يف القدس ،قد صممت خصيصا لوضع العراقيل
والصعوبات امام عملية الحصول عىل تراخيص للبناء يف القدس.
فعملية الحصول عىل تراخيص بناء يف القدس عاد ًة ما يحتاج من
 2اىل  3سنوات ،اضافة اىل كونها مكلفة جدا ً ،حيث تبلغ يف بعض
االحيان قيمة الحصول عىل ترخيص بناء كلفة البناء ذاته .وال تقف
التكاليف عند هذا الحد ،بل ييل ذلك فرض رضائب عىل السكن
(او ما يعرف برضيبة االرنونا) ،والتي تقدر قيمتها من  50اىل 200
الف شيكل يف السنة.
من جهة اخرى يحظى السكان اليهود يف املدينة عىل معونات
ومساعدات حكومية تتعلق بالبناء والسكن .ويحظون كذلك
بامتيازات عديدة منها القدرة عىل البناء عىل ما نسبة %120
من مساحة االرض ،يف حني يسمح للعرب بالبناء عىل ما نسبته
 %50من مساحة االرض .ان انظمة منح تصاريح البناء يف القدس
املعقدة والتمييزية واملكلفة ،اجربت الفلسطينيني عىل البناء دون
الحصول عىل الرتاخيص املطلوبة لتلبية احتياجات منوهم الطبيعي
مام يجعل قضية هدم املنازل يف القدس قامئة ودامئة .ويف حال مل
يقم الفلسطينيني ببناء بيوت غري مرخصة لتلبية احتياجات منوهم
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الطبيعي ،فعليهم ان يخرجوا خارج املدينة اليجاد اماكن تأويهم ،وهذا يجعلهم تحت طائلة خسارة حقهم يف االقامة يف
القدس (حيث يشرتط للحفاظ عىل حقهم يف االقامة يف القدس اثبات ان مركز حياتهم هي القدس).
مام ينعكس بشكل سلبي عىل حقوقهم املدنية ،واالقتصادية ،واالجتامعية ،وقدرتهم يف الوصول اىل القدس ،والسفر خارج
البالد املرتبطة بشكل وثيق باثبات مركز الحياة والحفاظ عىل حق االقامة الدامئة.
ان االرايض التي خصصتها الحكومة االرسائيلية للنمو الطبيعي للفلسطينيني يف القدس تبلغ  %11من مساحة املدينة (تبعا
لتقارير نرشها مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية (أوتشا) ،وكلام توجهنا اىل مركز املدينة اي باتجاه (البلدة
القدمية) تنخفض نسبة املساحات املسموح فيها البناء .وهذا ادى اىل نقص حاد يف الشقق السكنية املتوفرة ،وجعل قيمة
االيجار مرتفعة جدا وخاصة عىل االزواج الشابة .ويتزامن ذلك مع مجموعة من الصعوبات االقتصادية واالجتامعية يف
املدينة ،كالفقر ،والبطالة ،والدخل املنخفض .وعىل اثر هذا كله يواجه الفلسطينيون يف القدس مشكلة جدية فيام يتعلق
بالحق يف السكن .فاالحصائيات االخرية التي نرشها مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ،تشري اىل ان  %28من
البناء يف القدس قد بني بدون تراخيص بناء ،مام يجعل  60,000فلسطيني تحت خطر التهجري .وقد تبنى املركز منذ اطالقه
ملرشوع الحق يف السكن واملعيشة يف القدس يف العام  61 ،2010قضية هدم منازل من ضمنها  21قضية يف العام  .2012وبهذا
فقد عمل املركز عىل حامية ما يقارب  500شخص من التهجري والحفاظ عىل حق االقامة يف القدس.
ان التدخالت القانونية للمركز يف القدس تغطي مجموعة من االنتهاكات ،من هدم للمنازل ومصادرة للهويات ومل شمل
العائالت...الخ .باملجمل عمل فرع املركز يف القدس عىل تقديم  1200خدمة قانونية الرس مقدسية .التي عملت عىل
التخفيف من املعاناة االجتامعية واالقتصادية الكرث من  7,320مقديس .وهذا الرقم ال يتضمن املقدسيني الذين استفادوا من
خدمات املركز من خالل قضايا املصلحة العامة .اما ابرز االنجازات التي حققها فرع املركز يف القدس من خالل قضايا املصلحة
العامة فكان اجبار بلدية القدس عىل تقديم الخدمات لسكان منطقة كفر عقب (من جمع للقاممة وغريه).
اضافة اىل الحصول عىل قرار بتجميد قرارات مصادرة ارايض الفلسطينيني النشاء الحديقة الوطنية يف مناطق الطور والعيسوية.
اما فيام يتعلق بجهود رفع الوعي واملنارصة فقد استمرت خالل العام  2012بتقديم مجموعة من ورشات رفع الوعي
والتدريبات يف مناطق مختلفة من القدس املحتلة.
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هدم
المنازل
تشكل سياسة هدم املنازل واحدة من األدوات املستخدمة يف الهجمة اإلرسائيلية الرشسة لتهويد القدس وتهجري سكانها الفلسطينيني ،حيث تشري
املعطيات أنّه وخالل العام  2012قد ت ّم هدم ُ 102منشأة يف املدينة ،منها  14منزال سكنيا .كام أشارت بعض التقارير إىل أن سلطات االحتالل قد أصدرت
 212أمر هدم داخل حدود بلدية القدس خالل عام .2012
من الجدير ذكره أ ّن بلديّة االحتالل تتذ ّرع بأن ماليك هذه املنشآت مل يحصلوا عىل ُرخص بناء ،متجاهل ًة دورها األسايس يف التخطيط الهنديس لألحياء
الفلسطين ّية (والتي تعاين من إهامل شديد) ،إضاف ًة إىل التكاليف الباهظة للحصول عىل رخصة للبناء ،والتي قد تصل إىل عرشات اآلالف الشواقل .كام أ ّن
املقديس يواجه رضيبة أخرى ،هي «رضيبة التحسني» ،والتي تحسب نسبياً حسب مساحة األرض ِعلام أنها باهظة جدا ً ،ويُطلب دفعها نقدا وال يقبل
تقسيطها وترصد لتحسني املدينة ،ونصيب الفلسطينيني من هذا التحسني ال يكاد يذكر.
يف ظل هذه الظروف القاهرة ،يأيت دور مركز القدس يف محاول ِة للتخفيف عن املواطنني املقدسيني متوسطي أو معدومي الدخل ،وذلك من خالل توفري
املساعدات القانونية بدون أي مقابل ،حيث تابع املركز أكرث من  70قضية هدم منازل يف املدينة .كام نجح فيها يف حامية أكرث من  500مواطن مقديس
من الترشد ،ساعني إلبقاء املواطن املقديس عىل أرضه وعدم تهجريه.

الحقوق
االجتماع ّية
تبعا لقرار وزير الداخل ّية اإلرسائييل بتجديد التجميد املفروض عىل قبول طلبات ملّ الشمل للعائالت الفلسطين ّية ،فقد أشارت بعض التقارير إىل أ ّن عدد
الطلبات امل ُق ّدمة لوزارة الداخليّة اإلرسائيليّة يف هذا الشأن تفوق املائة ألف طلب.
فقد عالج املركز  199قضية تتعلّق بالحصول عىل ملّ شمل ،ومعالجة  50قضيّة تتعلّق بطلبات لتسجيل أطفال يف الداخليّة ،حيث يواجه األطفال إشكاليّات
َج ّمة إذ كان أحد الوالدين ال يحمل الهويّة املقدس ّية ،أصعبها رفض الداخل ّية تسجيل املولود الجديد وحرمانه من كل الحقوق تبعا لذلك فيصبح كأنه غري
حق املقدسيني
موجود ،وتنشأ عن ذلك فئة ال «بدون» يف فلسطني.ومن جه ٍة أخرى ،استمرت سياسات وزارة الداخليّة االرسائيلية بالعمل عىل تجريد ّ
باإلقامة يف املدينة امل ُحتلة .حيث تقوم الداخلية بسحب هويّات األشخاص الذين ينالون اإلقامة يف ٍ
بلد أجنبي ،أو إذا نال الفرد جنس ّية لدولة أجنب ّية ،أو
أن يُقيم خارج مدينة القدس ألكرث من سبع سنوات.
حق اإلقامة لِـ  101فلسطيني ،وقد جاءت هذه امل ُعطيات لرتفع
فخالل عام ( 2012وحتى نهاية ترشين األول  ،)2012قامت سلطات االحتالل بتجريد ّ
عدد األشخاص الذين فقدوا حق اإلقامة يف املدينة امل ُحتلة إىل أكرث من  14,232فلسطيني منذ عام  .1967ويف هذا السياق ،عالج املركز  39قض ّية تتعلق
مبسألة سحب الهويّات.
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قصة نجاح

وأخرياً ...أستطيع أن أتحرك بحريتي
هذا ما نطقت بِه الشابة «ش.ح « ( 25عاماً) بعد معاناة استمرت ألكرث من سبع سنوات يف سعيها للحصول عىل معاملة إقامة يف
القدس ،لتتمكن من السكن يف املدينة وسط أرستها ،وتنعم بالتنقل بحرية دون أي قيود عىل املعابر والحواجز اإلرسائيلية .فقد عمل
املركز ُمنذ أربع سنوات عىل استصدار معاملة إقامة يف املدينة للمواطنه ح ،وذلك للحد من معاناتها منذ طُفولتها من التنقل والحركة
كبقية أشقائها.
حيث يحمل والد املواطنة ش.ح «هوية ضفة غربية» ،أما والدتها فتحمل «هوية القدس الزرقاء» ،وشاء لها القدر أن تكون هي
الوحيدة بني اشقائها التي تحمل هوية الضفة الغربية ،ومل تحصل خالل السنوات املاضية عىل معاملة مل شمل أو ترصيح إقامة أو أي
حي جبل
نوع من التصاريح اإلرسائيلية لتعيش مع أرستها ،فحسب التصنيف اإلرسائييل ،كانت تعيش بشكل «غري قانو ّين» مع عائلتها يف ّ
املكرب يف املدينة.
بطلب
وقد سعى املركز من خالل الزميل املحامي محمد ابو اسنينة إىل استصدار ترصيح إقامة ،لك ّن جوبِه طلبه بالرفض ،إىل انّ تو ّجه
ٍ
تم توجيه
أخري إىل اللّجنة اإلنسانية يف ِوزارة الداخلية ،والتي طالبت بِدورها تفسرياً أكرث لسبب احتياجها لإلقامة يف املدينة ،وبِالفعل ّ
عدة مراسالت عىل أنها طالبة جامع ّية ،وأنّ والدتها مريضة ،وأنّها تحتاج إىل أن تتنقل بِحرية دون أي قيود أو عراقيل عىل الحواجز
واملعابر.
ويف أيلول  2012وصل رد الداخلية مبوافقتها عىل اصدار ترصيح اقامة للمواطنة ش.ح.

الحقوق
االقتصاد ّية
استمرت سياسات االحتالل الراميّة إىل تفريغ املدينة امل ُحتلّة من سكّانها الفلسطينيني ،عن طريق تصعيد الضغوطات االقتصاديّة عىل املواطن
الفلسطيني ،وذلك من خالل فرض غرامات عال ّية عىل املباين التي ت ّم تشييدها من دون الحصول عىل ترخيص بناء ،أو فرض رضيبة املسقوفات
(األرنونا) والتي ت ُلزم البلديّة بتقديم خدماتها امل ٌختلفة (الصحيّة ،الرتبويّة ،الخ )...لدافعي هذه الرضائب.
ولتبيّني ت َو ُجهات البلديّة يف رصف مردود الرضائب ،ق ّدم املركز يف نيسان  2012مساءلة قانونيّة حول حقيقة توزيع موازنة البلديّة يف األحياء الشامليّة
تبي يف ر ّد البلديّة أن موازنة الصحة لعام  2012يف األحياء الشامل ّية للمدينة مل تتجاوز  %1من املوازنة املرصودة لكافة أحياء
ملدينة القدس .وقد ّ
املدينة.
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واستجابة للواقع االقتصادي الصعب ،فقد استمر مركز القدس يف تقديم الخدمات القانون ّية امل ُتعلّقة بالحقوق االقتصاديّة ،حيث ق ّدم أكرث من 213
خدمة قانون ّية تتعلّق برضيبة املسقوفات .حيث يقوم محامو املركز بتقديم طلبات تخفيض وشهادات مشفوعة بالقسم للمترضرين من هذه
الرضيبة (وذلك باالستناد إىل الواقع املعييش لكل حالة).

قضايا
المصلحة العامة

كام أ ّن املركز قد عالج خالل  2012أكرث من  431قضيّة تتعلق بالحقوق االقتصاديّة يف مؤسسة التأمني الوطني ،والتي ترتاوح بني طلبات للحصول
عىل ُمخصصات العجز ،أو مخصصات أطفال أو أرامل ،الخ...

تبنى مركز القدس خالل العام  2012عدة قضايا مصلحة عامة متس حياة أهايل مدينة القدس ،وكان من ابرزها تبني قضية لصالح مواطني احياء شامل
القدس ،التي يقطنها قرابة  32الف مواطن ،ضد نقص الخدمات املقدمة لهم من قبل بلدية القدس .وتوجه املركز يف هذه القضية اىل املحكمة املركزية
االرسائيلية ،حيث تم تقديم التامس يف شهر نيسان الجبار البلدية عىل القيام بواجباتها تجاه سكان األحياء املترضرة ،علام بأن هؤالء املواطنني يدفعون
املستحقات الرضيبية املرتتبة عليهم للبلدية (وبخاصة رضيبة االرنونا) .وعليه كانت اول جلسة للنظر يف القضية يف شهر حزيران ،والتي حاولت املحكمة
تأجيل موعدها أكرث من مرة ،اال ان املركز رفض ذلك وحرض الجلسة التي اجربت املحكمة يف نهايتها البلدية عىل زيادة الخدمات التي تقدمها يف تلك
االحياء ،والتي كانت عىل النحو االيت:

من الجدير ذكره أ ّن مجموع الخدمات القانون ّية التي ق ّدمها املركز خالل  ،2012والتي ت ًساهم يف تحصيل الحقوق االقتصاديّة وصل إىل 719
خدمة قانونيّة .باملقابل ،فإن املركز قد قام خالل عام  2011مبعالجة أكرث من  489خدمة ،وبالتايل ينعكس الوضع االقتصادي الصعب الذي يعيشه
املقدسيون بإزدياد الطلب عىل الخدمات القانون ّية ،والتي ارتفعت بأكرث من ُ % 47مقارن ًة مع عام .2011
قصة نجاح

املواطن ه.ح ...من دائن اىل ُمدين
تو ّجه الس ّيد ه ح يف أواخر شهر آب  2012إىل املركز بعد أن تكشّ ف له أن مؤسسة التأمني الوطني قد وضعت عليه ديناً بقيمة
قسط هذا املبلغ.
 15,000شيكل جديد ،وكان ه ّمه يف تلك اللحظات أن يُ ّ
تبي لها أن مؤسسة التأمني الوطني تجاهلت مسألة دفع
لك ّن بعد أنّ قامت الزميلة املحام ّية فادية القواسمي مبُتابعة ملفّهّ ،
الصغريني ،وبالتايل ،فإن السيد يستحق مبلغ  25,000شيكل جديد من مؤسسة التأمني.
ُمخصصات ابنت ّيه ُ
وبالفعل بعد املراسالت ومتابعات من قبل املحامية القواسمي ،قامت مؤسسة التأمني الوطني بدفع كامل املستحقات للسيد
الحميدي.

خدمات املركز املقدمة يف القدس

وبامل ُجمل ،فإن عدد الخدمات املركز يف فرع القدس خالل عام  2012بلغت  1,220خدمة .ويف األغلب تستفيد من هذه الخدمة العائلة ،وبحساب ُمع ّدل
عدد األفراد ،فإن املركز قد ساهم يف تحسني الظروف املعيش ّية (االجتامع ّية واالقتصاديّة) ألكرث من  7,320مقدسيا ومقدس ّية.
تحسنت أوضاعهم املعيش ّية من خالل تقديم اعرتاضات عىل أداء البلديّة يف كُفر عقب (مسألة جمع النفايات)،
هذا الرقم ال يشمل عدد األشخاص الذين ّ
وتجميد قرار ُمصادرة األرايض (مخطط الحديقة القوم ّية يف الطور والعيسويّة).
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الخدمة املقدمة

املناقصة القدمية

املناقصة الجديدة

املوازنة العامة

 2,030,000شيكل

 3,000,000شيكل

كمية النفايات املجموعة شهريا

 350طنا

 840طنا

حجم النفايات اليومي للفرد الواحد

 0.430كغم/فرد/يوم

 0.800كغم/فرد/يوم

عدد ايام العمل خالل االسبوع

 4أيام

 6أيام

جمع الخردوات

غري موجود

يوم باالسبوع

توفر شاحنة صغرية لجمع النفايات من االزقة

غري موجود

 3أيام باالسبوع

طبيعة التعاقد

متعهد ثاين

متعهد مبارش

تقديم تقارير شهرية

ال يوجد

يوجد

حق اللجوء اىل املحكمة

-

يحق للمركز اللجوء لذات املحكمة يف حال عدم التزام البلدية بقرارات
املحكمة

ومام يذكر أن مشكلة النفايات كانت قد حولت الحي اىل مكرهة صحية بسبب تراكم النفايات وقيام املواطنني بحرقها وانتشار الدخان والرماد والتسبب
بامراض وانتشار الحرشات والقوارض ،ويفرتض بعد تطبيق القرار املذكور ان يطرأ تحسن ملموس.
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حالة حقوق االنسان

في مناطق السلطة

القانون األساسي الفلسطيني
مادة ( :)19حرية الرأي

ال مساس بحرية الرأي ،ولكل إنسان الحق يف التعبري عن رأيه ونرشه بالقول
أو الكتابة أو غري ذلك من وسائل التعبري أو الفن مع مراعاة أحكام القانون

مادة ( :)12حقوق املقبوض عليه أو املوقوف

يبلغ كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو إيقافه ،ويجب
إعالمه رسيعاً بلغة يفهمها باالتهام املوجه إليه ،وأن ميكن من االتصال مبحام،
وأن يقدم للمحاكمة دون تأخري

مادة ( :)26حق املشاركة يف الحياة السياسية

للفلسطينيني حق املشاركة يف الحياة السياسية أفرادا ً وجامعات ولهم عىل
وجه الخصوص الحقوق اآلتية :
 )4تقلد املناصب والوظائف العامة عىل قاعدة تكافؤ الفرص
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المقدمة
كان عام  ،2012وللعام السادس عىل التوايل ،عاما سيئا يف سجل حقوق االنسان الفلسطيني عىل أيدي السلطات
الحاكمة يف كل من الضفة الغربية وقطاع غزة ،وأسوأ ما فيها اخضاع حالة حقوق االنسان للمساومات
السياسية وربطها بالتقدم أو الرتاجع يف محادثات املصالحة ،مام يحول املواطنني اىل رهائن لالنقسام السيايس
وليس مواطنني لهم حقوق مستمدة من القانون األسايس والترشيعات السائدة .فقد وقع اتفاق مصالحة عرف
باتفاق الدوحة يف شهر أيار  ،2011وحصلت تطورات ايجابية بدأت تظهر يف الربع األخري من ذلك العام ،لتعود
اىل التدهور يف النصف األول من عام  ،2012وتنفرج قليال يف الربع األخري ،ولكن يبقى هذا التحسن مؤقتا
وقابال للرتاجع تبعا لتقدم او تعرث محادثات املصالحة التي استؤنفت يف القاهرة وتوجت باتفاق لتطبيق بنود
الدوحة ،ولكنها ما زالت تتعرث.
ولعل من أخطر مظاهر تكريس االنقسام استمرار تعطيل دور املجلس الترشيعي وتكريس االنقسام القانوين،
الذي تلعب فيه ارسائيل دورا محوريا اذ واصلت عام  2012اعتقال  14عضوا يف املجلس الترشيعي ،ولكن
الكتلتني األكرب يف املجلس تتحمالن مسؤولية اضافية يف استمرار تعطيل عمل املجلس ،ويف تكريس وقائع
قانونية تكرس االنقسام وترتب عليه آثارا مستقبلية بعضها غري قابل للرتاجع ،مبا يرتتب عليه من حقوق قانونية
للمواطنني.
فقد أصدرت كتلة التغيري واإلصالح التي أسستها حركة حامس ( )4قوانني خالل العام  ،2012تضاف اىل
 28قانوناً أصدرتها يف السنوات السابقة باسم املجلس الترشيعي ليصبح مجموع ما نرش يف جريدة الوقائع
الفلسطينية الصادرة يف غزة  32قانونا ،منها  18قانوناً جديدا ً ،و 10قوانني معدلة لقوانني سابقة .وأصدرت
الكتلة هذه القوانني رغم عدم توفر نصاب قانوين النعقاد املجلس عند مناقشة واقرار هذه القوانني ،وعدم
مصادقة الرئيس الفلسطيني عليها وفق القانون.
واستمر الرئيس الفلسطيني من جهته يف إصدار قوانني ،باستخدام صالحياته وفق املادة ( )43من القانون
األسايس ،حيث أصدر خالل هذا العام ( )9قوانني ،ليصبح عدد القوانني التي صدرت من قبل الرئيس يف ظل
االنقسام ( )68قرارا ً بقانون 23 ،منها قوانني جديدة 23 ،قرارا ً هي تعديالت أو إلغاء لقوانني سابقة .مبا يخالف
جوهر املادة ( )43من القانون األسايس ،والتي اشرتطت توفر الرضورة التي ال تحتمل التأجيل إلصدار قرارات
بقانون.
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واستمرت جرائم االعتداء عىل الحق يف الحياة خالل  ،2012حيث قتل قرابة 54
مواطنا (باملقارنة مع  50مواطنا قتلوا عام  )2011جراء سوء استخدام السالح
والخروج عىل القانون ،وكان من بني القتىل  43مواطنا يف قطاع غزة مقابل 11
مواطنا يف الضفة الغربية ،وكان أخطر هذه الجرائم مقتل  7مواطنني عىل أيدي
أشخاص ملثمني وسحلهم أمام عدسات التلفزة يف قطاع غزة ،دون أن يحاسب
أحد رغم قرار الحكومة املقالة اجراء تحقيق يف الواقعة ،واستمر سوء استخدام
السالح عىل خلفيات الثأر ويف منازعات عائلية وشخصية او جرائم ما يسمى
حامية رشف العائلة.
واستمر وجود شكاوى تتعلق مبامرسة التعذيب وسوء املعاملة أثناء االحتجاز
وخرق حق الحامية الذي يتمتع به املشتبه بهم وكذلك خرق قانون االجراءات
الجزائية املعمول به .وقد تويف اربعة مواطنني يف مراكز التوقيف (اثنان يف الضفة
واثنان يف غزة) يف ظروف يشتبه أنها ناتجة عن التعذيب وسوء املعاملة ،باملقارنة
مع  3وفيات وقعت جميعها يف قطاع غزة عام .2011
ويضاف اىل ذلك فرض أحكام اإلعدام وتنفيذ بعضها يف قطاع غزة خالفا للقانون،
مام يجعلها جرائم اعدام خارج نطاق القانون ،والتي تستوجب العقاب ،ويخضع
مصدرو أوامر التنفيذ للعدالة الجنائية جراء االستهتار بالحياة البرشية خارج
اطار القانون.
فقد صدرت يف األرايض الفلسطينية خالل عام  2012ستة أحكام باإلعدام ،جميعها
يف قطاع غزة ،أربعة منها عن محاكم عسكرية ،ويف  3حاالت ضد مدنيني يجب أال
يحاكموا أمام املحاكم العسكرية ،مقارنة مع  9أحكام باإلعدام عام  6( 2011يف
قطاع غزة و  3يف الضفة) لريتفع بذلك عدد أحكام االعدام الصادرة عن املحاكم
الفلسطينية منذ نشوء السلطة الوطنية عام  ،1994وحتى نهاية عام  ،2012اىل
 131حكام باإلعدام ،وجرى خالل عام  2012تنفيذ ( )6أحكام إعدام (جميعها يف
قطاع غزة) .مقابل تنفيذ ( )3أحكام إعدام يف غزة عام  .2011لريتفع عدد حاالت
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اإلعدام التي نُفذت يف قطاع غزة منذ سيطرة حركة (حامس) عىل السلطة
صيف  2007إىل ( )14حكام ،نفذت جميعها دون مصادقة الرئيس وهي
بذلك غري قانونية وتعد جرائم قتل ،فيام مل يُنفذ أي حكم إعدام يف الضفة
الغربية خالل الفرتة نفسها.
واستمرت أشكال أخرى من التعديات عىل حالة حقوق االنسان ،ومنها
التعدي عىل حرية الرأي والتعبري وحق التجمع السلمي وحق تشكيل
الجمعيات واحرتام استقالليتها وعدم التدخل يف شؤونها اال مبوجب
القانون ،ورغم أن بعض الحقوق يتحسن مؤقتا ،اال أنه عرضة للرتاجع
تبعا لحرارة محادثات املصالحة.
وأمام هذا الوضع ،ومع غياب اإلرادة السياسية الحرتام سيادة القانون ،ومع
التالعب يف الترشيعات وغياب املساءلة الربملانية والرقابة عىل األداء الحكومي،
ال يبقى سوى رقابة القضاء واملجتمع املدين ،الستعادة التوازن املفقود بني تغول
السلطة التنفيذية وبني األفراد العزل ،وخاصة من غري ذوي النفوذ السيايس او
االقتصادي او حتى العشائري ،فام هو حال السلطة القضائية؟
من املامرسات الشائعة يف الضفة الغربية عدم احرتام قرارات القضاء من
جانب السلطة التنفيذية ،فهناك سجل حافل من عدم امتثال السلطة
التنفيذية لقرارات املحاكم .وتفيد سجالت الهيئة املستقلة لحقوق
االنسان أنها تلقت  181شكوى تتعلق بانتهاك أحكام القضاء خالل عام
 2010و 131شكوى خالل عام  ،2011و 40شكوى يف النصف األول من
عام  ،2012مبا يخالف املادة  106من القانون األسايس ،التي تعترب عدم
تنفيذ األحكام القضائية جرمية يعاقب عليها بالحبس والعزل من الوظيفة
العمومية اذا كانت العرقلة من موظف عام ،ورغم كل هذه الخروق مل
يحبس أي مسؤول عن تعطيل االلتزام باألحكام القضائية او يعزل من
منصبه ،مام ميس بصورة جوهرية من هيبة القضاء واستقالليته ويعرقل
جهود االصالح القضايئ.
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واذا أضفنا اىل ذلك املراسيم الرئاسية التي تهدف اىل تقليص الحامية
القانونية واطالق يد السلطة التنفيذية ،والتي كان آخرها املرسوم بشأن
املحكمة الدستورية والقرار االداري باستحداث هيئة للعمل األهيل،
مبا يخالف القانون األسايس ويتعارض مع أحكام قانون الجمعيات رقم
 1لسنة  ،2000ندرك حجم الخلل القائم يف عالقة السلطة التنفيذية
باملجتمع وأحد مصادر التغول يف ظل ضعف آليات حامية األفراد
واملجموعات الضعيفة وغري املتنفذة.
أما يف قطاع غزة فان جميع التعيينات التي متت يف مرفق القضاء
خالل فرتة االنقسام هي تعيينات خارج إطار القانون ،حيث أن تعيني
القضاة والنائب العام وأعضاء النيابة يجب أن يكون بقرار من الرئيس
وبتنسيب من مجلس القضاء األعىل وفق ما نصت عليه املادتان
( )18و ( )63من قانون السلطة القضائية لسنة  ،2002وأال يتم
بنا ًء عىل الوالء السيايس واالنتامء االيديولوجي ،وبالتايل فان الجهاز
القضايئ القائم يف قطاع غزة هو جهاز أمر واقع يفتقر للمرشوعية
وميكن الطعن بأحكامه حال انتهاء حالة األمر الواقع هذه ،بكل ما
يرتتب عىل ذلك من تداعيات.
ان الحالة العامة لحقوق االنسان كام لخصناها أعاله تفرض عىل املركز
وسائر مؤسسات حقوق االنسان أن تجرتح وسائل وأساليب متزج بني
مامرسة الضغط وبناء التحالفات والتقايض االسرتاتيجي وتحدي حالة
التعسف هذه ملحاولة خلق التوازن بني املواطن وعسف السلطة ،يف
غياب الرقابة الترشيعية وحتى الضامنات الكافية لحامية املدافعني عن
حقوق االنسان.
ويف هذا املجال ،وحيث يقترص عملنا عىل الضفة الغربية ،عمل املركز
عىل تنفيذ التدخالت التالية ملواجهة هذه الحالة املعقدة واملركبة،
وذلك يف املجاالت االتية:
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االحتجاز
التعسفي
ترافق االنقسام السيايس الفلسطيني يف العام  ،2007مع موجة واسعة من انتهاكات حقوق االنسان يف مناطق السلطة الفلسطينية ،ومن ضمنها
االحتجاز التعسفي؛ وهو حرمان االشخاص من حريتهم الشخصية بشكل مخالف لنص وروح القوانني الفلسطينية والدولية؛ وعىل رأسها القانون االسايس
الفلسطيني يف املواد ( ،)14-11والتي اكدت عىل حق الفرد يف الحامية من تقييد حريته أو حبسه اال بأمر قضايئ ووفقاً الحكام القانون ،وقانون االجراءات
الجزائية رقم ( )3لسنة  ،2001الدي كفل ضامنات محاكمة عادلة للمحتجزين (كالحصول عىل الئحة اتهام ،والحصول عىل محام من اختيارهم ،ومدة
االحتجاز املسموح بها...الخ) ،ويف حال تم تقييد الحرية بطريقة مخالفة ملواد هذه القوانني فان هذا االحتجاز يندرج ضمن ما يعرف باالحتجاز التعسفي.
وقد ساعد صدور املرسوم الرئايس رقم ( )28لسنة  2007بخصوص اختصاص القضاء العسكري يف حالة الطوارىء يف تسهيل االحتجاز التعسفي .حيث
جمد املرسوم املواد ( )101و( )107من القانون االسايس الفلسطيني -يف مخالفة واضحة ملبدأ تدرج القاعدة القانونية املعمول بها يف االرايض الفلسطينية،
اذ ال ميكن ملرسوم وهو يف درجة ادىن يف القاعدة القانونية ان يجمد مواد يف الدستور الدرجة االسمى واالعىل يف هذا التدرج ،كام وال ميكن ملرسوم ان
يجمد او يعدل مواد من القانون االسايس ،اذ يلزم لتعديل مواد من القانون االسايس تبعا للامدة ( )120منه موافقة اغلبية ثلثي اعضاء املجلس الترشيعي-
مام اعطى النيابة العسكرية صالحيات واسعة جدا ،تتعدى بدورها عىل صالحيات النيابة املدنية ،وتنتهك بذلك مبدأي سيادة القانون ،واستقالل القضاء
اللذين كفلتهام املواد ( )6و( )97من القانون االسايس.
اعطى املرسوم كذلك صالحيات واسعة لجهاز االستخبارات العسكري بتوقيف املدنيني واحتجازهم وعرضهم عىل القضاء العسكري .فاصبح للنيابة
والقضاء العسكري بذلك اداة قانونية الحتجاز املدنيني ،الذين جرى احتجازهم باعداد كبرية وبشكل واسع يف السنتني اللتني تبعتا اصدار املرسوم املذكور.
اظهر املركز من خالل االلتامسات التي تقدم بها ملحكمة العدل العليا ،بأن كل هذه االجراءات باطلة وتنتهك حقوق االنسان .وطالب باالفراج الفوري
عن كافة املحتجزين ،كون االحتجاز غري قانوين وتعسفي .اال ان املحكمة اصدرت قرارا ينص عىل انها غري مختصة مبثل هذه الدعاوى .مام دفع املؤسسات
الحقوقية الفلسطينية اىل التدخل والضغط عىل املحكمة للعدول عن قرارها املذكور .ونجحت املؤسسات يف مسعاها ،حيث عدلت املحكمة عن قراراها،
واضحت الجهة القضائية املختصة بالنظر يف مثل هذا القضايا.
ويف العام  ،2011بدأت االجهزة االمنية بعرض املدنيني عىل املحاكم املدنية بدال من العسكرية ،كنتيجة للعمل الدؤوب ملؤسسات املجتمع املدين
والضغوط التي مارستها يف هذا الخصوص.
وبالرغم من هذا االنجاز الكبري ،اال ان اجراءات التوقيف القانونية وضامنات املحاكمة العادلة التي كفلتها القوانني الفلسطينية يتم انتهاكها من قبل
االجهزة االمنية ،حيث ما زالت تلك االجهزة ال تقدم لوائح اتهام للمحتجزين ،وتحتجزهم يف االماكن غري املخصصة لذلك تبعا للقانون (وهي السجون)،
وتحتجزهم لفرتات طويلة وتعرضهم ملعاملة حاطة بالكرامة االنسانية يف مخالفة واضحة للقانون...الخ .ولهذا ما زال املركز واملؤسسات الحقوقية االخرى
تتدخل يف هذا املجال ،كون االحتجاز ما زال يندرج ضمن االحتجاز التعسفي اذ ينتهك ضامنات املحاكمة العادلة املنصوص عليها يف القوانني.
وقد تبنى املركز يف السنوات الخمس االخرية ( )90قضية من قضايا االحتجاز التعسفي ،اغلقت منها ( )78قضية بشكل ايجايب.
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قصة نجاح:
جرى اعتقال المواطن (س،م) في العام  2010من قبل اجهزة االمن الفلسطينية على خلفية انتمائه
السياسي .بعد اسبوعين على اعتقاله توجهت زوجته الى المركز ،حيث تبنى المركز قضيته ورفعها
للمحكمة الفلسطينية العليا من خالل المحامي عثمان حمد اهلل ،التي أصدرت قرارا باالفراج الفوري

املحكمة العليا بكامل هيئتها واملؤلفة من  19قاضياً ،للنظر يف هذا التناقض الحاصل يف القرارات الصادرة عنها .وهنا قررت املحكمة كخطوة
اوىل تجميد االجراءات يف جميع القضايا املتعلقةبالفصل التعسفي ،وبأخذ عينة من القضايا لتطبيقها عىل كافة امللفات االخرى .وعليه أقرت
محكمة العدل العليا بهيئتها الكاملة يف العام  ،2012بالغاء القرارات االدارية االقاضية بفصل املوظفني العمومني من وظائفهم ،واعتربت
املحكمة ان رشط «االلتزام بالرشعية» ليس احد رشوط تعيني االشخاص يف الوظيفة العمومية تبعا للقوانني الفلسطينية السارية واملختصة،
وبالتايل فان القرارات االدارية كافة الصادرة لفصل املوظفني العموميني من وظائفهم هي غري قانونية والغية ،ويجب اعادة املوظفني املفصولني
كافة لوظائفهم.

عن المواطن المذكور .حيث قامت االجهزة االمنية الفلسطينية بااللتزام بأمر المحكمة واالفراج عنه
في حينه ،اال انها عادت وقامت باعتقاله في العام  2012من غير توجيه اية تهمه له ،وعرضه على
بناء على ذلك بطلب للمحكمة باالفراج الفوري عن المواطن المذكور،
النيابة العامة .تقدم المركز ً
على ارضية عدم توجيه تهم اليه ،وقررت المحكمة االفراج عنه وهذا ما تم بالفعل.

الفصل
من الوظيفة
العمومية
بعد االنقسام الفلسطيني تم فصل مئات االشخاص من وظائفهم وتوقيف رواتبهم ،واستحداث اجراء جديد سمي باملسح األمني القايض بأخذ
توصية كافة األجهزة األمنية عىل أي تعيني ملوظف حكومي ،مع ان هؤالء االشخاص قد مىض عىل توظيفهم اكرث من سنتني (الفرتة الالزمة
لتثبيتهم يف وظائفهم تبعا لقانون الخدمة املدنية رقم ( )4لسنة  )1998بحجة «عدم االلتزام بالرشعية» كام نص القرار الصادر عن الجهات
الرسمية.
وعليه بدا املركز بتبني قضايا الفصل من الوظيفة العمومية يف العام  ،2008ورفعها امام محكمة العدل العليا .التي قامت بدورها باصدار
بعض القرارات االيجابية القاضية بالغاء القرارت االدارية الصادرة عن ديوان املوظفني العام ،والوزارات املختصة بفصل املوظفني العموميني
من وظائفهم كونها غري قانونية .وقرارت اخرى سلبية اعتربت ان املحكمة غري مختصة للنظر يف مثل هذه القضايا .وعىل اساس هذا التناقض
الواضح بني القرارت الصادرة عن ذات املحكمة ،واستنادا اىل «قانون اصول املحاكامت املدنية والتجارية» ،طالب املركز برضورة انعقاد
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بالرغم من ايجابية القرار الصادر عن املحكمة العليا ،اال ان انتهاكات حقوق املوظفني العموميني مل تقف عند هذا الحد ،فقد عملت الجهات
املعنية اىل اعادة املوظفني ،ولكن ليس لذات الوظيفة التي كانوا يعملون بها قبل ان يتم فصلهم ،وتحت مسمى «معلم مساند وبوظيفة
مؤقتة» والتي استحدثها وزير الرتبية والتعليم .وتبعا لذلك تم حرمانهم من كافة حقوقهم وامتيازاتهم التي اكتسبوا اثناء فرتة خدمتهم قبل
الفصل .وقد تبنى املركز خالل السنوات الخمس االخرية ( )116قضية من قضايا الفصل من الوظيفة العمومية ،من ضمنها ( )9قضايا يف العام
.2012

قضايا المصلحة العامة
في مناطق السلطة الفلسطينية
تأكيدا عىل رسالة املركز برتسيخ مبدأ سيادة القانون يف املجتمع الفلسطيني ،ويف محاولة منه لتكريس نهج قانوين جديد لدى املحامني
الفلسطينني؛ بتسليط الضوء عىل القضايا الجامعية اىل جانب القضايا الفردية ،ابتدأ املركز بتبني قضايا املصلحة العامة يف العام  .2004فكانت
القضية االوىل التي تبناها يف هذا الخصوص تتعلق باملعوقني ،حيث طالب املركز وزارة الحكم املحيل والبلديات برضورة االلتزام بقانون رقم
( )4لسنة  1999بشأن حقوق املعوقني ،وذلك مبوامئة االماكن العامة وخاصة الحكومية منها مع احتياجات املعوقني .ويف العام  2010تبنى
املركز بالتعاون مع مؤسستي الضمري والحق قضية للطعن يف قرارا مجلس الوزراء بالغاء انتخابات مجالس الهيئات املحلية ،حيث ينتهك القرار
حقوق املواطنني املدنية والسياسية التي كفلتها الصكوك الدولية والقوانني الفلسطينية وعىل راسها القانون االسايس الفلسطيني .حيث الزمت
املحكمة مجلس الوزراء بالغاء هذا القرار وتحديد موعد الجراء االنتخابات كونه الطريق نحو احقاق الدميقراطية ومحاربة الفساد.
ونورد فيام ييل وبشكل مفصل احدى قضايا املصلحة العامة التي قام املركز بتبنيها ورفعها امام املحكمة العليا الفلسطينية ،وهي قضية تتعلق
بفصل املوظفني من وظائفهم العمومية بشكل تعسفي ومخالف للقانون:
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قضايا الفصل من الوظيفة العمومية منوذجا
بدأ املركز يف العام  2008يف تبني قضايا الفصل من الوظيفية العمومية وعىل االخص (موظفي وزاريت الرتبية والتعليم والصحة) .حيث توجه
عدد من املفصولني للمركز لتبني قضيتهم ،وجرى تربير فصلهم بحجة عدم إنطباق رشط السالمة االمنية عليهم ،وعدم توصية االجهزة االمنية
باستمرار تعيينهم .وعليه تقدم املركز بدعوى إدارية لدى محكمة العدل العليا الفلسطينية للطعن يف قرار وزيرة الرتبية والتعليم ورئيس
ديوان املوظفني ،القايض بانهاء تعيني املوظفني الذين ال ينطبق عليهم رشط السالمة االمنية من كادر الوظيفة العمومية .يف بداية االمر متكن
محامو املركز من الحصول عىل قرار مؤقت من املحكمة املذكورة يلزم وزيرة الرتبية والتعليم ورئيس ديوان املوظفني بالرد عىل الئحة الدعوى
املقدمة .وعن طريق النائب العام يف السلطة الوطنية الفلسطينية ممثالً لوزيرة الرتبية ورئيس ديوان املوظفني تم الرد بالئحة جوابية ،تم
الطلب فيها برد الدعوى املقدمة من قبل املركز.
ان هيئة املحكمة التي كانت تنظر يف مثل هذه القضايا عاد ًة وتبعاً للنظام القضايئ الفلسطيني مؤلفة من ثالثة قضاة ،ولكن وتبعاً للدعاوى
التي تقدم بها املركز بهذا الخصوص والتي تتعلق بأكرث من  130موظفاً ،وكون هذه القضايا قد قدمت مسبقا من قبل مؤسسات ومحامني
آخرين ،تم تشكيل هيئة قضائية مؤلفة من خمسة قضاة ،التي قررت بدورها عدم إختصاص محكمة العدل العليا النظر يف مثل هذا النوع
من القضايا ،االمر الذي استهجنه محامو املركز ومحامو املؤسسات الحقوقية االخرى ،اذ يخالف هذا القرار املادة  33من قانون تشكيل املحاكم
النظامية الساري يف فلسطني ،الذي ينص عىل ان محكمة العدل العليا هي من لها اختصاص النظر يف القضايا االدارية.
وقد صدر القرار املذكور بأغلبية ثالثة قضاة مقابل إثنني من القضاة اللذين اعتربا ان املحكمة مختصة وان قرار وزيرة الرتبية والتعليم بإلغاء
تعيني املستدعني مخالف للقانون .ووفقا للقرار املذكور فإن مصري كل القضايا املتبقية لدى محكمة العدل العليا للنظر فيها هو الرد السلبي
لعدم اختصاص املحكمة .ولكن محامي املركز مل يسلموا بهذا القرار بل تابعوا القضية قانونيا ،وطالبوا املحكمة اثناء مرافعاتهم القضائية
بوجوب إنعقاد الهيئة العامة ملحكمة العدل العليا الفلسطينية بكامل اعضائها ،الزالة التعارض الحاصل بني االحكام الصادرة عن ذات الهيئة
يف ذات النوع من القضايا .اذ ان القضية التي تقدم بها املركز وصدر فيها حكم سلبي لها نفس االسباب ونفس املوضوع ونفس الخصوم لقضايا
سابقة صدر فيها حكم ايجايب من قبل املحكمة ذاتها ،مام تسبب بوجود تضارب يف االحكام الصادرة عن نفس الهيئة القضائية .وعليه متكن
محامو املركز وبتاريخ  2012/09/04من الحصول عىل قرار إيجايب صدر باالجامع عن كامل أعضاء الهيئة الخامسية يف القضية رقم 311/2009
واملقامة بالنيابة عن املواطن أ.ن بالغاء قرار وزيرة الرتبية والتعليم ملخالفته للقانون ،و اعتبار رشط السالمة االمنية إستحداث مخالف للقانون
وبالتايل يجب الغاؤه .االمر الذي مكن ولغاية االن غالبية موكلينا من العودة اىل اماكن عملهم.
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قضايا تعالج أمام املحاكم الفلسطينية

قضايا تعالج امام لجان االعرتاضات العسكرية واملحاكم االرسائيلية

زيارات السجون

1

16

17

17

3

0

14

0

التصاريح

11

12

23

18

8

0

10

5

حملة استعادة الجثامني

2

53

55

0

تم العمل عىل تقديم  3مراسالت خالل عام  ،2012وتقديم التامس
واحد ميثل  7افراد لعائالت يطالبون بعمل تحليل ال DNA

قضايا متنوعة

36

18

54

43

40

0

3

11

املجموع

1223

1151

2374

1143

1053

7

83

1176

الحق يف السكن واملعيشة

قضايا جديدة

مرتاكمة

مغلقة

إيجاباً

سلباً

غري ذلك

قيد املتابعة

السفر

3

7

10

9

0

0

9

1

قضايا العائلة
حرية الحركة والتنقل

استشارات قانونية

التامسات

الحقوق اإلقتصادية

686

33

719

698

688

1

9

21

قضايا جديدة

الحقوق اإلجتامعية

243

54

297

245

234

0

11

52

مرتاكمة

الرتحيل القرسي

28

109

137

32

23

0

9

105

مغلقة

هدم املنشأت الزراعية

68

82

150

34

25

3

6

116

إيجاباً

هدم املنازل

121

722

843

36

26

3

7

807

التامسا
قدم 37
ً
للمحكمة االرسائيلية
العليا بخصوص 81
ملف

سلباً

اعتداءات املستوطنني

8

10

18

1

1

0

0

17

غري ذلك

مصادرة األرايض

9

25

34

1

1

0

0

33

قيد املتابعة

املصلحة العامة

7

10

17

9

4

0

5

8

املصلحة العامة

10

9

1

1

0

0

1

9

الفصل التعسفي

113

9

104

3

3

0

0

110

االعتقال السيايس

4

0

4

0

0

0

0

4

قضايا متنوعة

4

4

0

0

0

0

0

4

املجموع

131

22

109

4

3

0

1

127

نوع القضية

استشارات قانونية

التامسات

نوع القضية

عدد امللفات التي عولجت
خالل فرتة التقرير

عدد امللفات التي
عولجت خالل فرتة
التقرير

مالحظات

0

1000

0

2,689

نتيجة لجهود الحملة التي هيات املناخ لتدخل القيادة الفلسطينية تم االفراج عن  90جثامن ،وبقي جثامن املفقود نارص البوز .وما زال املركز يتابع
قضية اسرتداد جثامن الشهيد انيس دولة امام املحكمة االرسائيلية حتى االن .
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المناصرة
ورفع الوعي

جهود رفع الوعي والمناصرة
يؤمن مركز القدس بأن وسائل الدفاع القانوين ليست هي الطريق الوحيدة
للوصول اىل العدالة ،لذلك عمد مركز القدس اىل الدمج بني الجهود القانونية
وجهود رفع الوعي واملنارصة .وذلك من خالل؛ الدورات التدريبية ،وحمالت
رفع الوعي واملنارصة ،والعضوية يف التحالفات والشبكات ومجموعات العمل
القانونية واالنسانية ،واخريا ً من خالل الدراسات واالبحاث .وبهذا يستطيع
املركز أن يبني القدرات املحلية ،ويوضح الحقائق عىل أرض الواقع ،ويحشد
طاقات الجهات الفاعلة يف هذا املضامر للعمل عىل منارصة قضايا ضحايا
انتهاكات حقوق االنسان.
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التدريبات

رفع الوعي

نفذ املركز خالل العام  )8( 2012من التدريبات يف مناطق الضفة الغربية ،والتي
استهدفت بشكل خاص املجالس املحلية ،وحركة مدافعون عن حقوق االنسان التابعة
للمركز .وعليه تلقت املجالس املحلية ( )6من التدريبات عىل مواضيع مختلفة
تضمنت؛ كيفية التعامل الصحيح مع اخطارات الهدم ،ماهية وثائق اثبات امللكية،
اعتداءات املستوطنني وكيفية توثيقها...الخ .وقد تركزت التدريبات عىل املجالس
املحلية يف منطقتي رشق نابلس وسلفيت؛ حيث كانت هذه املناطق االكرث عرضة
لالنتهاكات االرسائيلية يف العام  2012وعىل رأسها هدم املنازل وعنف املستوطنني.
اما حركة مدافعون ،والتي تأسست يف العام  2009لتضم شباب من كافة مناطق
الضفة الغربية مبا فيها القدس والذين تم تجنيدهم للدفاع والتصدي النتهاكات حقوق
االنسان ،فقد استهدفهم املركز خالل العام  2012بتدريبني .نفذا يف كل من منطقتي
سلفيت وقرصة ،ركزت عىل موضوع اعتداءات املستوطنني وما هي االليات االفضل
لتوثيق االعتداءات وكيفية مواجهتها ،اذ تعرضت هاتان املنطقتان اىل هجامت مكثفة
من قبل املستوطنني ،فكانتا االكرث حاجة ملثل هذا التدريب.

انطالقا من هدف املركز ورسالته بالدفاع عن حقوق االنسان ،نفذ املركز ( )18من ورشات رفع الوعي يف مناطق
الضفة الغربية والتي استهدفت الجمهور يف مدن الشامل وهي قلقيلية ونابلس وسلفيت ،وتطرقت الورشات لعدة
مواضيع كان اهمها؛ اعتداءات املستوطنني ،واثبات امللكية ،وهدم املنازل ،ومواضيع اخرى حددت يف حينه تبعا
الحتياجات املستهدفني وعىل راسها االنتخابات املحلية ،وحقوق املرأة .وقد بلغ عدد املشاركني يف هذه الورشات
 360مبعدل  20مشاركا يف كل ورشة.

يف حني عمل املركز يف العام  2012عىل عقد  3تدريبات يف منطقة القدس املحتلة لثالث
مجموعات من املتطوعني ،حيث تضم املجموعات  91متطوعاً .استُ ِ
فت املجموعة
هد ْ
االوىل بتدريب مكثف ،مبعدل  15لقاء عىل مدار  4شهور ،حول الضغط واملنارصة،
واالعالم املجتمعي ،والعمل املجتمعي ،والعمل داخل مجموعات ،بهدف تحفيزهم
عىل العمل التطوعي .اما املجموعة الثانية فتتألف من مجموعة من املتطوعني
القانونيني ،وقد استُ ِ
فت هذه املجموعة بتدريب قانوين ،مبعدل  16لقاء عىل مدار
هد ْ
 4شهور ،تضمن التدريب مجموعة من املواضيع كان اهمها؛ قوانني التنظيم والبناء،
والقوانني املتعلقة بالحقوق االقتصادية واالجتامعية للمقدسيني ،ومل الشمل والحفاظ
عىل املواطنة ،والعمل املجتمعي .يف حني حصل اعضاء املجموعة الثالثة عىل تدريب
ليصبحوا مدربني ،وذلك مبعدل  17لقاء مقسمة عىل  5شهور ،وقد تم تدريبهم عىل
عدة مواضيع هي؛ ما هي حقوق االنسان ،كيفية بناء فريق ،كيفية تحديد احتياجات
املجتمعات التي يعيشون بها ،حيث قام كل مدرب بتكوين مجموعة خاصة به،
والعمل عىل دراسة وتلبية احتياجات املنطقة التي يعيش بها .كام وعمل املركز عىل
عقد تدريب لبناء قدرات مجموعة من املحامني الجدد والتي تألفت من  120محامٍ ،
وذلك ليك ّوينوا خربات يف مجال التنظيم والبناء يف القدس ويصبحوا قادرين عىل تطبيق
ما تعلموه يف حياتهم العملية.
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وعمل املركز جاهدا ً خالل عام  2012لِرفع وعي املقدسيني بحقوقهم املختلفة من خالل عقد  13ورشة عمل
وجلسات توعيّة نفّذها محامو املركز يف أحياء ُمختلفة من املدينة (البلدة القدمية ،الطور ،بيت حنينا ،شعفاط،
الصلعة ،صور باهر ،إمليسون) حيث ت ّم التط ّرق يف بعض هذه الورشات إىل مسألة هدم
املكبّ ،
العيسويّة ،جبل ّ
ّ
املنازل ،ويف ورشات أخرى إىل مسائل مل الشمل وسحب الهويّات ،والحقوق االقتصاديّة .وقد بلغ عدد املشاركني يف
هذه الورشات أكرث من  200شخص (ميثلون عائالت) ،وبالتايل فإن عدد امل ُستفيدين املبارشين من هذه الورشات
بلغ  1,000شخص.

الضغط والمناصرة

الحمالت
الحملة الوطنية السرتداد جثامني الشهداء والكشف عن مصري املفقودين

“لنا اسامء ولنا وطن”
عام  – 2012عام اإلنجازات النوعية

شكّل العام  2012عام االنجازات النوعية للحملة الوطنية السرتداد جثامني الشهداء والكشف عن مصري املفقودين.
فقد شهد هذا العام تحرير 91جثامناً ،ليبلغ مجموع الجثامني املحررة  93جثامناً ،وهو ما يوازي  %26.5من مجموع
الشهداء املحتجزة جثامينهم واملوثقة حاالتهم .وقد أىت هذا اإلنجاز بفعل مثابرة الحملة واستمراريتها ،والجهود
السياسية والديبلوماسية التي بذلتها القيادة الفسلطينية التي استثمرت يف الوقت املناسب املناخات املواتيه التي
هيأتها جهود الحملة السياسية والدبلوماسية واإلعالمية عىل الصعيدين العريب والدويل.
وبالتوازي مع ذلك رشعت الدائرة القانونية يف املركز بتقديم التامسات لتحرير  4جثامني آخرى ،فيام تواصل متابعتها
الحثيثة للوصول إىل الحقيقة بشأن جثامن الشهيد أنيس دولة ،الذي وقع يف أرس قوات االحتالل اإلرسائييل يف العام
 ،1968واستشهد يف سجن عسقالن جراء اإلهامل الطبي املتعمد بتاريخ  ،1980/8/31وجرى ترشيح جثامنه بعدها
يف معهد الطب الرشعي اإلرسائييل «أبو كبري» ،وتنكر قيادة سلطات االحتالل معرفتها مبصريه بعد ذلك!!
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هذا إىل جانب متابعتها لاللتامس املبديئ الذي تقدم به املركز ملطالبة إرسائيل بإنشاء بنك
للحمض النووي « ،»DNAيتم من خالله فحص الحمض النووي لعائالت الشهداء املحتجزة
جثامينهم واالحتفاظ بهذه النتائج ليكون باالمكان مقارنتها ومطابقتها مع فحوص الحمض
النووي التي ستؤخذ من جثامني الشهداء عند تحريرهم .ويهدف املركز من هذا االلتامس منع
تكرار الوضع املأساوي الذي نجم عن شمول الدفعة التي تم تحريرها بتاريخ ،2012/5/31
تسعه جثامني غري معروفة الهوية ،االمر الذي أضطر قيادة الحملة والجهات املسؤولة يف السلطة
الوطنية الفلسطينية إىل االحتفاظ بهم يف مقربة رام الله ،يف انتظار ظروف مواتية تسمح بالتحقق
من هوياتهم واعادتهم إىل عائالتهم .وانسجاماً مع ذلك فقد رفضت قيادة الحملة عرضاً إرسائيلياً
باإلفراج عن  70جثامناً دون التعريف بهوياتهم ،كيال يتم نقل جثامني الشهداء من مقابر االرقام
اإلرسائيلية إىل مقربة أرقام فلسطينية.

اهم االنجازات:

•الثوثيق :تم خالل العام  2012وحتى نهاية شباط من العام  2013توثيق  139حالة جديدة،
ليصبح مجموع الحاالت املوثقة  442حالة؛ هم  64مفقودا و 378شهيدا تم تحرير  93جثامنا
منهم ما يعني بقاء  285جثامنا محتجزة لدى حكومة ارسائيل فيام يعرف مبقابر االرقام.
وتشري دراسة تحليلة ملجموع ما تم توثيقة اىل:
•املتوسط العمري للشهداء :ان غالبية الشهداء هم من الشباب ( 25-18عاما) ،اذ بلغ عددهم
 261شهيدة وشهيد وما نسبته  ،%68.9اما من هم أقل من  18عاما فقد بلغ عددهم 26
شهيدا وبنسبة  ،%6.8فيام بلغ عدد من هم يف عمر  35-26عاما فقد بلغ عددهم  71شهيدا
وبنسبة  ،%18.7واما من هم فوق  35عاماً فعددهم  20شهيدا وبنسبة .%6.4
•الحقب الزمنية التي استشهدوا خاللها :ان النسبة الكربى من هؤالء الشهداء قد سقطوا يف
الفرتة من العام  ،2006-1996وهي الفرتة التي شهدت يف سنوات منها االنتفاضة الثانية .وقد
بلغ عدد هؤالء الشهداء  240شهيدة وشهيد وهو ما يشكل نسبة  ،%63.7اما من سقطوا خالل
اعوام  1995-1972فقد بلغ عددهم  62شهيدا بنسبة  ،%16.4ويف الفرتة من العام -1967
 1971فقد سقط  77شهيدا وبنسبة .%20.4
•تجري التحضريات إلصدار الطبعة الثانية من كتاب «لنا أسامء ...ولنا وطن» ،أول وثيقه
فلسطينية تناولت ملف الشهداء املحتجزة جثامينهم واملفقودين ،ومن املقرر نرش هذه
الطبعة يف الربع األول من العام .2013
•بدء ظهور مخرجات ملموسة لجهود تعريب وتدويل القضية ،ويتجىل ذلك بالنشاطات
التي بذلتها االمانة العامة لجامعة الدول العربية ووزارات الخارجية والعدل وشؤون االرسى
واملحررين الفلسطينيه بالتعاون والتنسيق مع قيادة الحملة .هذا باالضافة اىل التدخالت
السياسية والدبلوماسية للعديد من املنظامت واالتحادات السياسية والربملانية والنقابية
والعاملية التي مارست ضغوطاً عىل إرسائيل /الدولة املحتلة ،ألجل اإلفراج الفوري عن جثامني
الشهداء املحتجزة والكشف عن مصري املفقودين.
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•تفعيل دور لجان املتابعة يف املحافظات باستكامل وتجديد عضويتها وارشافها عىل تنظيم
الفعاليات والنشاطات الجامهريية واإلعالمية األمر الذي انعكس عىل أداء القيادة الوطنية
للحملة ،بانتظام اجتامعاتها الدورية ومتابعتها ملهامها الجامهريية واإلعالمية عىل الصعيد
الوطني والنجاحات املحققة يف محاور العمل االخرى.
إن اإلنجازات النوعية التي حققتها الحملة ،تتطلب منها بذل جهود اكرب يف سبيل تفعيل
االجامع الوطني ،واملشاركة من القوى واملؤسسات واالطر كافة الغالق هذا امللف املأساوي،
الذي تت ّجسد فيه ابشع صورانتهاك الكرامة االنسانية للموىت ،والعقاب الجامعي لعائالتهم
وأحبائهم .وذلك من خالل )1 :ضامن وحدة املوقف الوطني الفلسطيني يف وجه محاوالت
حكومة إرسائيل اغالق هذا امللف باإلفراج عن جثامني الشهداء دون أن تكون م ّعرفة باألسامء
الحقيقية وأماكن وتواريخ االستشهاد .مام يعني استبدال مقابر األرقام من كونها إرسائيلية
لتصبح فلسطينية ،وبالتايل استمرار انتهاك حرمة وكرامة املوىت ،ومعاناة عائالت الشهداء)2 .
اعتبار قضية الشهداء املحتجزة جثامينهم ذات أولوية وطنية أسوة بقضية األرسى يف سجون
االحتالل ،وهذا يعني املطالبة بتحرير الجثامني املحتجزة بالرتافق مع املطالبة بحرية االرسى.
 )3إحياء وتفعيل قرارات األمانة العامة لجامعة الدول العربية وقرارات املجالس الوزارية
املختصة ،مبا يف ذلك قرارات مجلس وزراء العدل العرب والندوة القانونية التي نظمها بتاريخ
 ،2011/5/19وخاصة ما يتصل منها بعرض القضية عىل املحافل القضائية والقانونية والحقوقية
واملطالبة مبحاسبة املسؤولني اإلرسائيليني عن هذه الجرمية التي ترقى إىل جرائم الحرب)4 .
متابعة ما تم تأسيسه من بناء للعالقات مع املؤسسات واملنظامت الدولية مبا فيها التابعة لألمم
املتحدة ،وخاصة اللجنة الدولية للصليب األحمر ،من أجل تحشيد جهودها يف الضغط عىل
حكومة إرسائيل ومطالبتها باإلفراج الفوري عن جميع جثامني الشهداء الفلسطينيني والعرب
م ّعرفه اسامؤهم وأماكن وتواريخ استشهادهم وإىل أن يتحقق ذلك ،ال بد وان-:
•تعلن إرسائيل عن عدد وأسامء الشهداء املحتجزة جثامينهم وأماكن االحتجاز.
•السامح لعائالت الشهداء بزيارة قبور احبائهم وإقامة شعائرهم وتقاليدهم ،تحت إرشاف
وتنظيم اللجنة الدولية للصليب األحمر.
• متابعة الجهود القانونية التي يبذلها مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق اإلنسان،
باالستناد إىل تجربته وخربته والدروس املستفادة يف هذا الشأن من أجل إنشاء بنك للحمض
النووي « ،»DNAبحيث يتم أخذ عينات من الحمض النووي لجميع عائالت الشهداء
واملفقودين واالحتفاظ بها لحني تحرير جثامني الشهداء يك يتم مطابقتها مع الحمض النووي
للجثامني ،مبا يؤمن التعرف عىل هويات جثامني الشهداء وإعادتهم إىل عائالتهم.
•مواصلة الجهود لتحرير املزيد من جثامني الشهداء وخاصة االقدم منهم ،والذين يعاين
أقاربهم من الدرجة األوىل من أمراض تهدد حياتهم.
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الحملة الدولية لحرية حركة الفلسطينيني  -كرامة

من حقنا أن نسافر بكرامة

حملة كرامة هي حملة جامهريية تعمل باستقاللية مطلقة لخدمة أبناء الشعب الفلسطيني .تأسست صيف 2008من أجل تخفيف معاناة الفلسطينيني
يف الحركة والسفر داخل وخارج فلسطني بحرية وكرامة ،وقد ساهم املركز يف إنشائها .تدرك حملة كرامة أن الحل الجذري لحرية الحركة والسفر
للفلسطينيني هو يف إنهاء االحتالل ونيل الشعب الفلسطيني لحريته وسيادته عىل حدوده وأرضه ومائه وأجوائه .وهذا ال يتعارض مع عملنا من أجل
تخفيف املعاناة عىل شعبنا وحفظ كرامته.
وقد بدأت الحملة يف العمل عىل موضوع السفر من فلسطني ،عرب جرس امللك حسني أو اللنبي (املعروف فلسطينيا باسم معرب الكرامة) إىل األردن
وبالعكس ،بالعمل من أجل سفر الفلسطينيني من وإىل األردن بحرية وكرامة دون أعباء مالية باهظة وتخفيف معاناتهم والحد من اإلجراءات الروتينية
القاتلة وتحسني ظروف السفر والذي يعني:
•السفر من واىل األردن يف حافالت عامة جديدة من مراكز املدن الفلسطينية واألردنية مبارشة دون الحاجة اىل نزول املسافرين وأمتعتهم من الباص
عىل اإلطالق ،أو تبديل الباص أو االنتظار ملدة طويلة.
•السفر بالسيارات الخاصة مبارشة من وإىل األردن بأقل االجراءات والرسوم.
•السفر عىل مدار الساعة دون التقيد بأوقات و/أو ايام محددة مع جدولة مواعيد الباصات بغض النظر عن حجم املسافرين
•عودة املسئولية عىل الجرس اىل ما كانت عليه قبل .2002
وقد وجهت الحملة عملها إىل ثالث جهات مسؤولة عن الجرس-:
• الجانب الفلسطيني :وسعت الحملة لتطوير العمل يف الجانب الفلسطيني من الجرس «ما يطلق عليه املعابر» .وهنا نقول انه انجز الكثري ،وقد
استجابت الرئاسة الفلسطينية إىل مطالب الحملة ونداءاتها وتم تشكيل لجنة رئاسية طارئة لدراسة االحتياجات التطويرية ووضع خطة عمل إلنهاء
العمل عىل االسرتاحة بالرسعة القصوى حيث انجزت املرحلة االوىل من العمل يف اقل من ستة أشهر ،انتهت قبل موسم العطل الصيفية للعام .2012
•الجانب األردين :وقد كان وجهة لعمل الحملة منذ إنشائها ولكن الحملة مل تجد من يتعاون أو يتعاطى إيجابيا مع الحملة ومطالبها ،عىل الرغم من
أن الحملة اجتمعت مع السفري األردين يف فلسطني عدة مرات وقامت بتسليمه مطالب حملة كرامة والتي تناولت تصورات واقرتاحات لتطوير العمل
عىل املعابر يف الجانب األردين .وقامت الحملة كذلك بتوجيه نداء إىل امللك عبد الله الثاين يف الصحف األردنية.
•الجانب اإلرسائييل :حيث املبالغة والتعقيد يف إجراءات املرور غري اإلنسانية واملؤملة واملكلفة بحيث أن تكلفة سفر الفلسطيني لهذه الكيلومرتات
القليلة قد تكون األغىل عاملياً (حوايل املائة دوالر للفرد الواحد بغض النظر عن السن) .فإن الحملة تعمل عىل أن يتنقل املسافر الفلسطيني وأمتعته
يف اقل من ثالثة كيلومرتات يف وسائل نقل مريحة ومناسبة بدالً عن الركوب يف ثالث -أربع حافالت لعبور مسافات بسيطة وبدون أسباب واضحة.
وكذلك األمر بالنسبة للمسافرين إىل الخارج عن طريق مطار امللكة علياء األردين– املنفذ الوحيد للفلسطينيني يف الضفة الغربية اىل العامل.
ويف هذا السياق أيضاً ،وجهت الحملة سلسلة رسائل إىل قوى اليسار يف الشارع اإلرسائييل وأعضاء من الكنيست العرب واإلرسائيليني من أجل رفع
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الظلم واملعاناة عن الفلسطينيني .وتوجه وفد من الحملة إىل املفوض السامي لحقوق اإلنسان مطالباً بالضغط عىل الجانب اإلرسائييل لتخفيف معاناة
الفلسطينيني يف تنقلهم ،وحملت رسائل الحملة تأكيدا ً عىل أن الجانب األمني ليس سبباً يف اإلجراءات اإلرسائيلية عىل الجسور ،بل هو مسوغ وا ٍه لالعتداء
عىل حريات الفلسطينيني ،خاصة مع التطور التكنولوجي وأجهزة املراقبة والكشف ،السبب الحقيقي وراء كل هذه اإلجراءات هو رغبة وتوجه السلطات
اإلرسائيلية لجعل حياة الفلسطينيني صعبة وإهانتهم وإذاللهم وقهرهم ،وبالتايل دفعهم للهجرة من وطنهم مبا بات يعرف بالهجرة الطوعية.
ويجري حالياً العمل عىل تحضري فيلم يصور معاناة وصعوبات السفر من وإىل األردن للفلسطينيني.
الحملة الدولية ضد سحب حق االقامة من للفلسطينني يف القدس
تشكلت الحملة لتسليط الضوء عىل االنتهاكات االرسائيلية الرامية اىل سحب حق االقامة من املقدسيني يف القدس .وكانت ابرز تدخالت الحملة يف
هذا املجال حمالت اعالمية ،وورشات رفع وعي مجتمعية ،وزيارات ميدانية ،ولقاءات مع دبلوماسيني تهدف اىل كسب الدعم الدويل يف الضغط عىل
ارسائيل لتوقف انتهاكات حقوق االنسان املقديس .ويف العام  2012حصلت الحملة عىل متويل من االتحاد االورويب ومؤسسة اوكسفام الدولية لدعم
جهودها  ،وتطويرها من خالل توظيف منسق للحملة ومسؤول للمنارصة .اضافة اىل ذلك دعيت الحملة يف ترشين ثاين من العام  2012للمشاركة يف
املنتدى االجتامعي العاملي الذي انعقد يف الربازيل ،حيث شارك منسق الحملة وموظفون من مركز القدس يف حلقات النقاش حول االنتهاكات االرسائيلية
للمقدسيني ومن ضمنها سحب حق االقامة من املقدسيني.

تدخالت
الضغط والمناصرة

مجلة املدافعني
اصدر املركز يف ايار يف العام  2012عددا جديدا من مجلة «املدافعون» ،التي
يعدها املتطوعون يف حركة مدافعون ،وضمت املجلة عدة مواضيع حقوقية،
كان ابرزها مواضيع حول املصالحة ،واالخطاء الطبية ،واوضاع حقوق االنسان يف
الضفة الغربية يف العام  ،2012وحول وضع املرأة القانوين يف مناطق السلطة..
الخ .وقد تم توزيع  1000نسخة من املجلة عىل املتطوعني ،والجامعات ،واملراكز
الشبابية ،ومؤسسات حقوق االنسان العاملة يف فلسطني .وسيستمر املركز يف
اصدار هذه املجلة التي تعكس اراء وتخوفات وهواجس الشباب الفلسطيني،
وتسلط الضوء عىل القضايا التي تهم الشباب واملجتمع ويصدرها املتطوعون
أنفسهم من حيث الكتابة والتصميم.

نرشة توعوية
اعد املركز خالل العام  2012نرشة توعوية حول اعتداءات املستوطنني؛ حيث
أوضحت النرشة وبالتفاصيل الدقيقة الخطوات التي يستطيع ان يتخذها املواطن
ملواجهة اعتداءات املستوطنني يف حال تعرضه لها ،اضافة اىل ذكر طرق االتصال
باملركز يف مثل هذه الحاالت .واىل جانب ذلك تم تسجيل مقطع اذاعي بسيط
يتناول محتوى النرشة ذاته ملخاطبة املستهدفني بطريقة سهلة ومبارشة ،حيث
تم بثه عىل عدد من االذاعات املحلية يف مناطق الوسط وشامل الضفة الغربية.

االصدارات واالعالم

افالم قصرية

دليل تدريبي تحت عنوان «الكرامة االنسانية يف املامرسات القضائية :دراسة نظرية ودراسات حالة»:

أعد املركز خالل العام  3 2012أفالم قصرية؛ حيث سلط الفيلم االول الضوء عىل
مشاكل الشباب بشكل عام ،ومشاكل الشباب البدو بشكل خاص ،فتم اجراء
مقابالت مع الشباب الذين عربوا بدورهم عن مشاكلهم االقتصادية واالجتامعية
والسياسية من خالل الفيلم .اما الفيلامن االخران فصدرا يف فرتة االعياد امليالدية
املجيدة ورأس السنة امليالدية ،حيث هنأت عائلتان احداهام بدوية واالخرى
مقدسية العامل مبناسبة حلول هذه االعياد ،ورشحا من خالل الفيلمني اوضاعهام
املعيشية الصعبة يف ظل االنتهاكات االرسائيلية املتكررة لحقوقهام االنسانية.
وقد وزعت هذه االفالم من خالل القامئة الربيدية للمركز والتي تضم عناوين
لقنصليات وسفارات ومؤسسات دولية ومحلية وناشطني يف مجال حقوق االنسان
وغريه ،وميكنكم مشاهدة الفيلمني عرب زيارة الرابط االيت:

أصدر املركز يف العام  2012دليال تدريبيا تحت عنوان «الكرامة اإلنسانية يف املامرسات القضائية :دراسة نظرية ودراسات حالة» ،وذلك بالتعاون مع معهد
الحقوق يف جامعة بري زيت ،وجامعة وندسور-كندا .حيث يبحث الدليل يف مفهوم وتطبيقات الكرامة االنسانية التي باتت تعترب جوهر حقوق اإلنسان.
ويعترب هذا االصدار جديدا ً ومهامً من نوعه يف هذا املجال يف فلسطني ولقاريئ اللغة العربية؛ اذ ال يوجد مثل هذا الدليل الذي يختص باستخدام مفهوم
الكرامة االنسانية وتطبيقاتها يف املرافعات القضائية امام املحاكم الفلسطينية او العربية.
ويقسم الدليل اىل ثالثة اقسام؛ يورد القسم االول مقدمة مفصلة عن الكرامة االنسانية يف الصكوك الدولية واملعاهدات االقليمية والقوانني الفلسطينية،
ويورد القسم الثاين  20قضية من السياق العاملي استخدم فيها مبدأ الكرامة االنسانية يف املرافعات القضائية امام املحاكم ،يف حني يورد القسم الثالث 3
قضايا من السياق الفلسطيني استخدم فيها مبدأ الكرامة االنسانية امام القضاء الفلسطيني.
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املركز يف االعالم املحيل:
يلجأ مركز القدس إىل استخدام الوسائل املحلية املتاحة ،مثل اللقاءات العامة ،ووسائل اإلعالم،
ومواقع شبكات التواصل االجتامعي ،بغية إيصال املعلومات املرتبطة بعمله ،وآرائه القانونية،
والتقدم الذي يحرزه يف القضايا التي يتبناها ،واملعيقات التي تواجهه اثناء عمله ،فضالً عن خدماته
اإلرشادية واملواد اإلعالمية .إذ أضحت هذه الوسائل مصدرا ً بارزا ً إليصال املعلومات لوسائل اإلعالم
املحلية والصحفيني ،ولعامة الناس حول اوضاع حقوق االنسان يف االرايض الفلسطينية .وينصب
تركيز االسرتاتيجية اإلعالمية لدى املركز عىل توفري املعلومات الفورية والدقيقة إىل وسائل اإلعالم
والجمهور عىل حد سواء ،بغية رفع الوعي وتقديم اإلرشادات من أجل مواجهة انتهاكات حقوق
االنسان .ويتم ذلك من خالل نرش قصص/قضايا معينة لحشد جهود الضغط واملنارصة ،ولتسليط
الضوء عىل القضايا العامة ،من قبيل قضية البدو يف املنطقة املصنفة «ج» يف الضفة الغربية ،لكسب
التأييد والدعم ملثل هذه القضايا.
اما فيام يتعلق بالتجمعات البدوية فقد عقد املركز عدد من لقاءات التوعية العامة لرفع أصوات هذه
التجمعات ليتم سامعها من خالل أفالم الفيديو التي يعمل املركز عىل إنتاجها ،وأيضاً من خالل تزويد
ممثيل اإلعالم والصحفيني باملعلومات املتعلقة بالقضايا السياسية ،والقانونية واإلنسانية املتعلقة بهم.
يف حني عمل املركز وباإلضافة إىل الناشطني يف الحملة الوطنية السرتداد جثامني الشهداء؛ فقد عمل
املركز كونه املصدر الرئييس لالطالع عىل أية تطورات أو الحصول عىل أية معلومات متعلقة بهذه
الحملة ،عىل تزويد وسائل االعالم بالتفاصيل املتعلقة بضحايا الحرب وأولئك املفقودين ،سواء كانت
تلك املعلومات أو التطورات سياسية ،قانونية أو اجتامعية وإنسانية.
لقد حقق املركز عددا ً من النجاحات الرئيسية خالل العام  2012فيام يختص بالقضايا املرتبطة
بانتهاك السلطات اإلرسائيلية للحقوق االجتامعية واالقتصادية للفلسطينيني يف مدينة القدس تحت
ذرائع مختلفة .وبنجاح املركز يف إغالق عدد من القضايا بشكل ايجايب ،فقد غدا مصدرا ً للمعلومات
واألخبار املهمة يف هذا املجال ،والتي تعطي األمل بإمكانية مواجهة السياسات التمييزية اإلرسائيلية
باستخدام األدوات القانونية املتاحة.
ابتداءا ً من النصف الثاين من العام  ،2012أطلق املركز برنامجاً خاصاً يهدف إىل إنهاء ومحاربة
العنف الذي ميارسه املستوطنون ضد املزارعني الفلسطينيني وأصحاب األرايض وأيضاً العنف املامرس
ضد سكان القرى القريبني من املستوطنات .ومنذ بداية هذا الربنامج ،أطلق مركز القدس حملة
توعية إعالمية واجتامعية محلية للمساعدة يف رفع مستوى الوعي وتقديم اإلرشاد واملساعدة إىل
أولئك الذين يعانون من التعرض لالعتداءات من قبل املستوطنني والتي تهدد حياتهم ،وقطعانهم،
وممتلكاتهم وعائالتهم.
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عمل املركز عىل فتح باب الحوار مع الجمهور حول قضايا املصلحة العامة التي يتبناها ،مثل قضية
الفصل التعسفي ملعلمني من الوظائف الحكومية ،وال سيام من خالل اإلذاعات والصحف املحلية،
فضالً عن محطات التلفزيون املحلية ،حيث ان مثل هذه الحوارات تعطي األمل للجمهور يف استعادة
كرامتهم وحقوقهم.

املقاطع االذاعية ،واالعالنات التوعوية
كجزء من حمالت املركز لرفع الوعي فيام يختص باعتداءات وعنف املستوطنني الذي تزايد بشكل
ملحوظ يف العاميني املنرصمني ،عمل املركز عىل اعداد وبث «مقاطع اذاعية»؛ لرفع وعي املواطنني
مبوضوع اعتداءات املستوطنني وما هي االليات االفضل لتوثيق هذه االعتداءات وكيفية مواجهتها قانونيا.
وقد بلغت مدة املقطع  33ثانية بثت عىل اكرث من اذاعة محلية هي؛ راديو البلد– جنني ،راديو اجيال-
رام الله ،راديو كل الناس– طولكرم ،راديو نغم– قلقيلية ،راديو الشامل– طوباس ،صوت املحبة– نابلس.
كام واستمر املركز ،خالل العام  ،2013يف استخدام الصحف املحليّة كوسيلة لتوعيّة املواطنني بحقوقهم
املختلفة .فقد تم نرش  11إعالن توعوي ،تتحدث عن حقوق املواطنني أمام مؤسسات االحتالل
الرسميّة ،والحق يف تقديم االعرتاضات.

الزيارات امليدانية
نفذ املركز ،خالل العام  36 ،2012زيارة ميدانية 28 ،منها يف مناطق االغوار وشامل الضفة الغربية ،وقد
تنوعت اهداف الزيارات لتشمل :توثيق انتهاكات حقوق االنسان وتحديدا اعتداءات املستوطنني،
واطالع البعثات الدبلوماسية ونشطاء حقوق االنسان الدوليني واملحليني عىل اوضاع حقوق االنسان
يف املناطق املستهدفة ،وتعريف املستفيدين بالتطورات الحاصلة عىل قضاياهم قيد املتابعة .يف
حني تم تنفيذ  8جوالت ميدان ّية يف القدس املحتلة ملؤسسات وأطراف دول ّية التي تهتم بالوضع
الحقوقي والقانوين للمقدسيني .وقد شملت إحدى هذه الجوالت مشاركة  35شخصا ميثلون هيئات
دبلوماس ّية تعمل يف مدينة القدس ومؤسسات دول ّية إضاف ًة إىل إعالميني دوليني ومحليني .حيث
تم تعريفهم مبخاطر املخطط وزيارة األرايض املهددة باملصادرة يف بلديتّ الطور والعيسويّة ،حيث
تسعى سلطات االحتالل إىل مصادرة  741دومنا .أربع من هذه الجوالت كانت مع ُمتطوعي «برنامج
املرافقة املسكوين يف فلسطني وإرسائيل  ،« EAPPI -حيث يقوم املركز باستضافة متطوعي الربنامج
وتقديم عرض للواقع القانوين والحقوقي للمواطن املقديس ،إضاف ًة إىل انتهاكات سلطات االحتالل
للفلسطينيني يف القدس .ومن ث ّم يتم مرافقتهم يف جوالت ميدانيّة يف املناطق املختلفة من مدينة
القدس ،أهمها البلدة القدمية والبؤر االستيطان ّية فيها ،وذلك بهدف إطالعهم عىل املعانة اليوم ّية
للسكّان الفلسطينيني .ومن الجدير ذكره ،أ ّن املركز يُنفّذ هذه الجوالت للعام الثاين عىل التوايل.
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االئتالفات
يويل املركز اهتامما كبريا للتنسيق والتعاون وبناء االئتالفات التخصصية والعامة ،املؤقتة والدامئة ،حيث أن ذلك يعظم من نتائج النشاطات التي تنفذها
مؤسسات حقوق االنسان ومنظامت املجتمع املدين والدوائر الحكومية ذات الصلة ويساعد يف تجنب ازدواجية النشاط ويتيح مراكمة الخربات والتعلم
املتبادل ومينع استهداف مؤسسات بعينها ،كام يفيد يف تنمية املصادر البرشية وتوسيع دائرة االستفادة من خربات جميع املؤسسات ويرفع احرتامها
ويجعل صوتها مسموعا أكرث.
ينضوي املركز يف عدد من االئتالفات الثابتة والحمالت عىل النحو التايل:

مجلس منظامت حقوق االنسان الفلسطينية:
يضم املجلس احدى عرشة منظمة حقوق انسان عىل مستوى الضفة الغربية وقطاع غزة ،تعمل يف تخصصات مختلفة وتلتزم بخطاب حقوقي مبني عىل
املواثيق الدولية ومبادئ حقوق االنسان ،ويشغل املركز عضو سكرتاريا فيه ،حيث يعقد املجلس اجتامعات دورية وتصدر عنه بيانات ومواقف مشرتكة،
سواء للرأي العام املحيل او الدويل ولألجسام الدولية ذات االختصاص ،مثل املقررين الخاصني التابعني لألمم املتحدة ومجلس حقوق االنسان والهيئات
والبعثات الديبلوماسية ووسائل االعالم.
طور املجلس دوره عام  2012ليشمل التفاوض الجامعي لتحقيق مكاسب للمنظامت وموظفيها يف مجال التأمينات واالتصاالت ،وهو بصدد تطوير هذا
الدور .كام أجرى املجلس تحقيقا مستقال واعلن نتائجه يف مؤمتر صحفي مشرتك حول االعتداء عىل الحق يف التظاهر والتجمع السلمي يف اعقاب االعتداء
عىل مظاهرة احتجاج ضد زيارة وزير الدفاع االرسائييل األسبق شاؤول موفاز لالشتباه بتورطه يف جرائم حرب ابان العدوان عىل قطاع غزة واالجتياحات
الواسعة للضفة الغربية عام .2002

شبكة املنظامت األهلية الفلسطينية:
تعترب شبكة املنظامت األهلية الفلسطينية(  ) PNGOاالئتالف الوحيد للمنظامت األهلية الفلسطينية الذي ميثل جزءا هاما من العمل األهيل الفلسطيني
عىل مستوى الضفة الغربية وقطاع غزة ،وتضم أهم املنظامت العاملة يف مجاالتها ،سواء حقوق االنسان او الصحة والزراعة والتعليم والثقافة ومتكني املرأة،
وتعمل عىل تقوية العمل األهيل وحامية استقالليته وتنسيق جهوده والتأثري عىل السياسات العامة واملساهمة يف جهود االصالح وتعزيز صمود املواطنني.

االئتالف األهيل ملدونة السلوك:
يتشكل االئتالف األهيل ملدونة السلوك من الشبكات واالتحادات األهلية الفلسطينية األربعة املوجودة يف الضفة والقطاع وممثيل مركز تطوير املؤسسات
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األهلية الفلسطينية(  ) NDCويهدف اىل تقوية العمل األهيل وتحسني حاكميته واشاعة الشفافية واملساءلة يف صفوفه ،وهو الذي طور مدونة سلوك
املؤسسات األهلية الفلسطينية ويعمل عىل بناء نظام التزام بها لتعزيز سمعة ومكانة ودور العمل األهيل الفلسطيني.

االئتالف من أجل القدس:
وهو ائتالف من مؤسسات أهلية ومكونات أخرى يف املجتمع املدين يختص بنشاطات الدعم واملنارصة لقضايا القدس وتنسيق املواقف والنشاطات الخاصة
باملواطنني املقدسيني .وقد سعى املركز ،ومن خالل االئتالف اىل تشكيل حمالت للدفاع عن قضايا حقوقيّة ُمختلفة يف القدس.

ائتالف مناهضة التعذيب:
ائتالف فلسطيني متخصص يف رصد وتوثيق ومتابعة جرائم التعذيب والتوعية حولها ومامرسة نشاطات الضغط واملنارصة لوقف التعذيب وكافة أشكال
املعاملة التي تحط من الكرامة االنسانية ،أيا كانت الجهة او السلطة التي متارسها.

ائتالف مناهضة عقوبة االعدام:
وهو ايضا ائتالف متخصص من منظامت حقوق االنسان يعمل عىل الغاء عقوبة االعدام يف القانون الفلسطيني ،ووقف تنفيذها اىل ان يتم هذا االلغاء
والتوعية والتبصري بآثارها وتعارضها مع مبدأ الحق يف الحياة.

لجنة الدفاع عن الحريات العامة:
وهي ائتالف حقوقي سيايس يضم منظامت حقوق انسان واعضاء برملانيني وشخصيات سياسية ومؤسسات مجتمع مدين أخرى ،تأسس بعد وقوع االنقسام
السيايس عام  2007للتصدي لالنتهاكات الصارخة والواسعة لحقوق االنسان التي تلت االنقسام وتصاعدت مع استمراره ،ويحاول االئتالف تشكيل قوة ضغط
عىل السلطات السياسية لوقف انتهاكاتها وعدم رهن احرتام حقوق االنسان بالتقدم يف املصالحة الوطنية او تعرثها ،بل باعتبارها حقا قانونيا ودستوريا يشكل
التعدي عليها جرمية ال تسقط بالتقادم.
كام ان املركز هو عضو فعال يف بعض اللجان القانونية التخصصية ،حيث يقدم لهذه اللجان الدعم واالستشارة القانونية ،ويشارك يف اجتامعاتها الدورية ،وهذه
اللجان هي :لجنة الدفاع عن االريض يف محافظة سلفيت ،واللجنة القانونية بخصوص االخطاء الطبية بالرشاكة مع الهيئة املستقلة لحقوق املواطن .ويشارك
املركز كذلك يف اللقاءات واالجتامعات التي تعقدها مؤسسة امان بخصوص النزاهة والشفافية واملساءلة.
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البيئة
الداخلية

 ٢٠١٢في سطور
شهد العام  2012تطورات مهمة وكبرية عىل مستوى بيئة العمل الداخلية
للمركز؛ فقد اجرت كل من الجمعية العامة ومجلس االدارة انتخابات داخلية
واتاحت الفرصة لالشخاص املعنيني باالنضامم اليها ،كام وازداد طاقم عمل
املركز من خالل توظيف مدير مايل واداري ،ومسؤولة املنارصة املحلية
والتعبئة .ونظرا لالنجازات الكبرية التي حققها طاقم عمل املركز خالل العام
 ،2012كرم مجلس االدارة طاقم العمل من خالل حفل استقبال وزعت فيه
مكافات مالية عىل الطاقم .اضافة اىل ذلك عمل املركز عىل التعاقد مع رشكة
استشارية الجراء تقييم خارجي لعمل املركز واعداد الخطة االسرتاتيجية
 ،2017-2013وذلك بهدف تعزيز جهود التنمية الداخلية للمركز .كام وعمل
املركز عىل تطوير قاعدة بيانات لتوثيق القضايا التي يتبناها املركز بكفاءة
وفعالية اكرب.
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الهيئة العامة ومجلس االدارة
الهيئة العامة :بلغ عدد اعضاء الهيئة العامة للمركز خالل العام الحايل  27عضوا منهم ثالثة اعضاء جدد هم
السيدة حنان الرمحي ،و السيدة فداء توما و السيد عاطف سعد ،يف حني اعتذر كل من السيد جورج جقامن
و السيدة نهى الربغويث عن االستمرار يف عضوية الهيئة العامة نظرا لظروف خاصة بكل منهام.
وقد عقدت الهيئة العامة للمركز خالل العام اجتامعني االول بتاريخ  ٢٠١٢/٢/١١و الثاين بتاريخ ٢٠١٢/٦/١٦
وناقش املجتمعون اوضاع املركز وانجازاته والصعوبات والعقبات التي واجهها خالل العام املنرصم .كام ناقش
املجتمعون التقريرين االداري و املايل وتم اقرارهام ،و عينت الهيئة العامة السادة رشكة أرنست اند يانغ
لتدقيق حسابات املركز للعام  2012كام انتخبت الهيئة العامة مجلس ادارة جديد ضم يف عضويته كال من
السيدات والسادة تيسري عاروري ومرض قسيس وحنان الرمحي وأمني عنايب وحنني زيدان وامني البايض
واحمد سامرة ونصفت الخفش وعاطف سعد.
مجلس االدارة :عقد مجلس االدارة  4اجتامعات خالل العام املايض  ، 2012تم خاللها االطالع عىل اوضاع
املركز وانجازاته ومناقشة العديد من القضايا واتخاذ القرارات الالزمة كام تم فيها مناقشة التقريرين االداري
واملايل ورفع التوصيات للهيئة العامة بإقرارهام وتعيني مدقق حسابات جديد للجمعية ،كام تم توزيع
املناصب االدارية حيث انتخب السيد تيسري عاروري رئيسا للمجلس والسيد نصفت الخفش نائبا للرئيس و
السيد مرض قسيس امينا للصندوق و السيد امني عنايب امينا للرس وناقش خالل االجتامعات االخرى اوضاع
املركز والتقارير املالية واالدارية التي عرضت عليه باإلضافة اىل العديد من الربامج واملستجدات.
مجلس االدارة يكرم طاقم العاملني يف املركز :تقديرا لجهود العاملني يف املركز وتكرميا لهم نظم املركز لقاءا
مفتوحا بني العاملني يف املركز ومجلس االدارة تم خالله استعراض انجازات املركز و التحديات التي تواجهه
والعاملني فيه ،وقد شكر مجلس االدارة طاقم العاملني عىل جهودهم الحثيثة لتحقيق اهداف املركز ويف
نهاية اللقاء تم تكريم العاملني مبكافأة رمزية.

طاقم العاملين
حجم الطاقم وتوزيعه :بلغ عدد طاقم املركز مع نهاية العام  ،31 ،2012منهم  25موظفا ،بوظائف كلية
او جزئية 3 ،بعقود تزويد خدمات واستشارات و 3متدربني ،موزعني عىل اربع وحدات هي الوحدة
االدارية(االدارة وتشمل الشؤون املالية واالدارية) ،الوحدة القانونية ،وحدة الحشد واملنارصة ،ووحدة الربامج
و التمويل اما حسب النوع االجتامعي فقد توزع الطاقم بني  12انثى و 19ذكرا  ،بنسبة مقربة  %40و %60
عىل التوايل.
تغيريات يف الطاقم :انسجاما مع التطور والتوسع يف حجم عمل املركز وانسجاما مع الهيكلية الجديدة
للمركز فقد تم تعيني الزميل امجد بطة مديرا ماليا وإداريا للمركز وقد بارش الزميل مهامه يف االول من
نيسان.كام تم تعيني الزميلة فاطمة عبد الكريم كمنسقة اعالمية للمركز ضمن دائرة الحشد و املنارصة.
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وغادر الزميل املحامي معني عودة املركز إلكامل دراسته العليا يف الواليات املتحدة،
ومن املتوقع عودته يف صيف  2013بعد حصوله عىل شهادة املاجستري يف القانون
ليعاود االنضامم لطاقم املركز ،وقد حل محله الزميل محمد العبايس الذي بارش
عمله يف املركز ابتداء من اول متوز .هذا وانضم مجددا اىل ارسة املركز الزميل
وائل القط بعد عودته من امريكا بعد حصوله عىل شهادة املاجستري يف القانون
الدستوري.

بناء القدرات
التقييم و الخطة االسرتاتيجية :انسجاما مع رؤية املركز وخطته االسرتاتيجية والتي
انتهت العام الحايل تعاقد املركز مع رشكة «رشكاء يف الحلول االبداعية» لتنفيذ
تقييم للمركز ونشاطاته وبرامجه خالل الفرتة من  2008اىل  2012وبناء عىل
التقييم يتم تطوير الخطة االسرتاتيجية للمركز للسنوات الخمس القادمة ،وبالفعل
أجرت الرشكة التقييم و التقت بعدد كبري من املستفيدين من خدمات املركز يف
مختلف املناطق التي يعمل بها ،واستمعت منهم اىل تقييمهم للخدمات التي
يقدمها املركز ومالحظاتهم  ،كام التقت مع طاقم العاملني ومجلس االدارة وبعض
املانحني وأصدرت تقريرا ضمنته مجموعة من التوصيات ،وفيام بعد تم العمل عىل
تطوير الخطة االسرتاتيجية ومراجعة رؤية املركز ورسالته وأهدافه الفرعية وبرامجه
وخططه وذلك ضمن مجموعة من اللقاءات مع الطاقم ومجلس االدارة وباالستناد
للتقييم ،وسيتم استكامل اجراءات التخطيط والخروج بخطة اسرتاتيجة للمركز
تكون دليال ومرشدا لعمل املركز خالل السنوات الخمس التالية.
تطوير وانشاء قاعدة بيانات :انسجاما مع حجم العمل الذي يؤديه املركز ونظرا
لالرتفاع الكبري يف أعداد من القضايا التي يتبناها املركز ومن اجل الحفاظ عليها
وسهولة الرجوع اليها ومتابعتها طرح املركز عطاء لتطوير وإنشاء قاعدة بيانات
الكرتونية متكن املركز من ارشفة ومتابعة القضايا الكرتونيا ومتابعتها من مختلف
مكاتب املركز يف نابلس ورام الله وسلفيت والقدس .وقد تعاقد املركز مع رشكة
«اكسلنت سستمز» لتنفيذ املرشوع وقد بارشت الرشكة بالعمل مع الطاقم ومن
املتوقع ان يكون النظام جاهزا للعمل يف ايار .2103
متكني العاملني وتطوير قدراتهم :تركزت برامج التطوير خالل العام املنقيض عىل
تطوير مهارات وقدرات محامي املركز وباحثيه يف قضايا الحق يف السكن وموضوع
الرتحيل القرسي والتصدي الجراءات الهدم يف القدس ،كام وتم االستثامر يف توسيع
قاعدة متطوعي املركز يف مجال التوثيق والتصدي لعنف املستوطنني.
67

قيادة المركز
الهيئة العامة
السيد أحمد سامرة

ناشط اجتامعي.

د .أريج عودة

املستشارة القانونية يف مكتب محافظ رام الله والبرية.

السيد أمني البايض

ناشط إجتامعي.

السيد أمني عنايب

مدير يف وزارة الشؤون اإلجتامعية.

السيدة انتصار السلامن

ناشطة نسوية يف طولكرم.

د .باسم الزبيدي

أستاذ يف جامعة بريزيت.

السيد تيسري عاروري

محارض يف جامعة بريزيت.

السيدة جانيت ميخائيل

رئيسة بلدية رام الله.

االنسة حنان الرمحي

مديرة مدرسة.

م .خالد البطراوي

رجل أعامل وناشط يف الدفاع عن حقوق اإلنسان.

د .زيك حسن

أستاذ يف جامعة بريزيت.

السيد سام بحور

رجل أعامل.

املرحوم سميح خليل

مدير رشكة املرشق للتأمني (الذي وافته املنية يف مطلع العام )2013

السيد عاطف سعد

صحفي.

األستاذة غادة زغري

مديرة تنفيذية يف تحالف أمان.

السيدة فداء توما

مديرة مركز رواق للمعامر الشعبي.

د .فراس ملحم

أستاذ يف جامعة بريزيت.

د .فيحاء عبد الهادي

باحثه مستقلة.

د .محمد جاد الله

طبيب وعضو نقابة األطباء.
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د .مرض قسيس
السيد نصفت خفش
د .نائل طه
السيدة نيبال ثوابته
د .أكرم داود
السيدة حنني زيدان
السيد داود تلحمي
السيد وليد الشيخ

أستاذ يف جامعة بريزيت.
ناشط اجتامعي وممثل منتخب عن متطوعي املركز.
أستاذ قانون يف جامعة النجاح.
مديرة مركز تطوير اإلعالم يف جامعة بريزيت.
عميد كلية الحقوق يف جامعة النجاح الوطنية.
ناشطة نسوية.
ناشط سيايس وكاتب.
محامي يف الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان.

مجلس اإلدارة
السيد تيسري عاروري
السيد نصفت خفش
د .مرض قسيس
السيد أمني عنايب
السيد أحمد سامرة
السيد أمني البايض

رئيس مجلس اإلدارة.
نائب رئيس مجلس اإلدارة.
أمني الصندوق.
أمني الرس.
عضو.
عضو.

االنسة حنان الرمحي

عضو.

السيدة حنني ابو فارس

عضو.

السيد عاطف سعد

عضو.
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هيكلية المركز

فريق العمل
املستوى التنفيذي

دائرة التخطيط والتمويل

عصام العاروري  -املدير العام للمركز
رامي صالح  -مساعد املدير العام لشؤون القدس

مي فرسخ – مديرة دائرة التخطيط والتمويل.
روال سعيد -منسقة برامج ومشاريع.
غالب النشاشيبي -منسق برنامج/فرع القدس

دائرة الدعم القانوين
بسام كراجة – مدير دائرة الدعم القانوين.
عثامن حمدالله – محامي.
وائل القط – محامي.
رزان محسن -محامية.
سليامن شاهني – محامي.
هيثم خطيب – محامي.
محمد أبو سنينة – محامي.
محمد العبايس – محامي.
فادية قواسمي -محامية.
لينا رصوان – محامية.
احمد صفدي – مستشار قانوين.
محامون متدربون
غسان ابو خضري -محامي ومنسق مرشوع.
خالد سليامن -محامي متدرب.
فاطمة نارص الدين -محامية متدربة.
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دائرة الحشد واملنارصة
عبدالله حامد – مدير دائرة الحشد والتأييد.
فاطمة عبد الكريم -موظفة منارصة محلية وتعبئة.
ساهر رصصور – منسق ميداين.
جليلة إرشيد – منسقة ميدانية.
ثريا أبو حامد – باحثة ميدانية.
نبيل عبدالله – باحث ميداين.
جيهان منصور – باحثة ميدانية.
سامل خلة – منسق الحملة الوطنية السرتداد جثامني الشهداء.
دائرة الشؤون االدارية واملالية
أمجد بطة -املدير املايل واالداري.
أمني دوابشه – محاسب.
إخالص قرعان – مساعدة مالية.
عبري الهدمي – مساعدة ادارية وقانونية.
حسني أبو عرة – الدعم اإلداري.
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مصادر التمويل

ممولو الربامج الرئيسية
املمثلية االيرلندية

ابتدأت الرشاكة بني مركز القدس واملمثلية االيرلندية منذ العام  ،2007من خالل موافقتهم عىل إعطاء املركز
منحة لتمويل جزء من برامجها الرئيسية ،وتجدد هذه املنحة سنويا ،بحيث بلغت قيمة املنحة للعام ،2012
 76614دوالر امرييك.

خبز من اجل العامل

«خبز من اجل العامل» ،هو احد املانحني الذين تعاون معهم املركز منذ انفصاله عن مؤسسة «الكويكرز» يف
العام  1997ليصبح مؤسسة فلسطينية أهلية ،وغري ربحية .اذ ميولون جزء من برامج املركز الرئيسية منذ العام
 1997وحتى اآلن .وقد خصصت املنحة املقدمة من هذه املؤسسة للدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان
الفلسطينيني ،تبعا للقوانني الفلسطينية والدولية ،وبلغت قيمة املنحة للعام  54,909 ،2012دوالر امرييك.

مؤسسة كافود

نشأت الرشاكة بني مؤسسة كافود ومركز القدس منذ انفصاله عن مؤسسة «الكويكرز» يف العام  1997ليصبح
مؤسسة فلسطينية أهلية ،وغري ربحية .حيث متول مؤسسة كافود ويف كل عام برنامج يهدف اىل تقوية
مؤسسات املجتمع املحيل الساعية إىل تعزيز مبادئ حقوق اإلنسان واإلصالح الدميقراطي ،وتقديم الدفاع
القانوين للفلسطينيني املستضعفني وضحايا االنتهاكات والظلم .وقد بلغت قيمة املنحة للعام 45,990 ،2012
دوالر امرييك.

مركز تطوير املؤسسات األهلية

ممولو املشاريع
مركز الالجئ الرنويجي

ابتدأت العالقة بني مركز الالجئ الرنويجي ومركز القدس يف العام  2009التي استمرت اىل يومنا هذا .حيث ميول
الالجى الرنويجي يف كل عام مرشوعني االول يف الضفة الغربية والثاين يف القدس الرشقية؛ األول تحت عنوان
مركز
ْ
«املساعدة القانونية من اجل حامية الفلسطينيني من ضحايا التهجري القرسي» ،والثاين تحت عنوان «محاربة
سياسة هدم املنازل يف القدس الرشقية» ،وبلغت قيمة املنحتني  518,722دوالر أمرييك.

القنصلية الفرنسية العامة يف القدس

مولت القنصلية الفرنسية العامة يف القدس خالل النصف الثاين من العام  2012مرشوع يهدف اىل حامية سكان
قرية اذنا من التهجري بفعل اوامر هدم املنازل الصادرة بحقهم ،وذلك من خالل تطوير خطة هيكلية للقرية،
ومن خالل تقديم الدفاع القانوين لهم امام املحاكم االرسائيلية ،وقد بلغت قيمة املنحة  24,670دوالر امرييك.

ايباال

تربط مؤسسة ايباال ومركز القدس رشاكة ابتدأت منذ العام  2007وحتى اآلن .مولت مؤسسة ايباال مرشوعا
ملدة  4سنوات بقيمة 160,000يورو يهدف إىل رفع وعي الفلسطينيني يف القدس بحقوقهم االجتامعية ،املدنية،
واالقتصادية .وقد اغلق املرشوع يف العام  2012حيث بلغت قيمة املنحة  9,522دوالر امرييك.

الرشاكة بني مركز تطوير املؤسسات األهلية ومركز القدس ابتدأت يف العام  .2008بحيث مول مركز تطوير جزء
من الربامج الرئيسية ملركز القدس عىل مدار العامني املاضيني .أما املنحة الجديدة التي حصل عليها مركز القدس
يف منتصف العام  ،2010والتي ستمتد ملدة سنتني ونصف من هذا التاريخ وذلك ضمن برنامج سكرتاريا حقوق
اإلنسان والحكم الرشيد -فتبلغ قيمتها  170,000دوالر أمرييك .وخصص هذا املبلغ لتعزيز مفاهيم حقوق
اإلنسان والحكم الرشيد.

برنامج االمم املتحدة االمنايئ

ابتدأت الرشاكة بني مركز القدس وبرنامج االمم املتحدة االمنايئ يف العام  ،2011بحيث يدعم الربنامج االمنايئ
الربامج الرئيسية للمركز ،وخاصة االنشطة املتعلقة باعتداءات املستوطنني عىل الفلسطينني يف املناطق املصنفة
«ج» من الضفة الغربية .اما قيمة املنحة للعام  2012فبلغت  ١٧٧٫ ٨٧١دوالر امرييك ملدة عام ،عىل ان تجدد
خالل االعوام القادمة.
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التقرير المالي:
قامئة مصادر واستخدام االموال ()٢٠١٢/١٢/٣١ -٢٠١٢/١/١

مصادر االموال

990,386.00

ايرادات من املانحني
ايرادات ومساهامت اخرى

976,642.00
13,744.00

االثاث املكتبي
االجهزة واملعدات املكتبية

1,710.76
7,408.14

املصاريف الراساملية

9,119

مصاريف الطاقم (الرواتب واملصاريف التابعة لها)

640,677

املصاريف التشغيلية

102,921

رواتب
صندوق التوفري
تعويض نهاية الخدمة
تأمينات (صحي ،اصابات عمل ،وطني)
رسوم مهنية وأخرى

األيجار
الخدمات واملنافع (كهرباء ،مياه)...
اللوازم املكتبية (قرطاسية ،ضيافة)...،
الصيانة
اتصاالت
مواصالت
مصاريف مهنية (اتعاب التدقيق)
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540,752.00
33,642.00
38,972.34
20,740.62
6,570.00
18,842.44
15,741.06
11,539.23
24,744.63
8,554.03
15,106.74
8,393.18

مصاريف االنشطة والربامج

135,640.43

رسوم محاكم
خرائط مساحة
مواد تدريبية
باحثني
ترجمة
اعالنات اذاعية
اعالنات يف الصحف
ايجار قاعات
استشارات قانونية خارجية
املطبوعات واملنشورات
مواصالت
مصاريف سفر ومشاركات دولية
عضوية يف االئتالفات والشبكات
بريد

26,846.55
42,481.10
1,429.65
5,988.52
3,715.50
2,079.94
2,983.21
4,175.95
31,103.00
7,283.84
4,238.00
2,293.75
303.75
717.67

تدريب
التقييم والخطة االسرتاتيجية
اجاميل استخدام االموال
مصادر االموال ناقص استخدامها

347.39
13,300.00
902,005
88,381

بناء القدرات

13,647.39
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شكرًا لكم

