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تمهيد من ادارة المركز

يلخص التقرير التالي اجلهود التي قام بها مركز القدس
للمساعدة القانونية وحقوق االنسان خالل عام  ،2013حيث قدم
مجلس ادارته املكون من  9أعضاء وهيئته العامة املكونة من 26
عضوا ،وطاقمه املؤلف من  24موظفة وموظفا بوظائف كاملة
و 4موظفات وموظفني بوظائف جزئية واثنني من املستشارين
القانونيني ومتدربني اثنني ،و 400من املتطوعات واملتطوعني في
طول البالد وعرضها ،جهودا خدمت آالف املواطنني في  120جتمعا
سكانيا ،معظمها في القدس ومحيطها واملنطقة املصنفة ج،
وقدم خدمات مباشرة ألكثر من ستة آالف أسرة من خالل 3174
قضية فردية وجماعية متت متابعتها في احملاكم وجلان االعتراض
العسكرية االسرائيلية والفلسطينية ،وخدمات غير مباشرة
شملت جتمعات سكانية كاملة ،مثل تلك التي يعمل املركز على
توسيع مخططاتها الهيكلية ،او التي يتبنى املركز قضايا عامة
فيها ،اضافة حلوالي  2300مواطنة ومواطن استفادوا من لقاءات
التوعية والتدريب وبناء القدرات ،و 2750مواطنة ومواطنا تلقوا
استشارات قانونية ومت توجيههم في قضايا محددة من خالل
املراجعة املباشرة لفروع املركز األربعة في القدس ورام اهلل ونابلس
وسلفيت ،ومكتبي االرتباط في قلقيلية وطوباس .كما عمل املركز
ملواجهة حمالت الترحيل القسري التي استهدفت  265جتمعا بدويا
او للرعاة في األغوار ومحيط القدس والسفوح الشرقية للضفة
الغربية.
ساعد املركز عشرات األسر املقدسية في حتصيل ماليني الشواكل
من احلقوق االقتصادية للمقدسيني وحماية  1205أسر من هدم
منازلها أو منشآتها الزراعية ،وهذه احلماية مؤقتة لبعض األسر
ودائمة لألسر األخرى ،كما ساهم املركز في حترير عشرات الدومنات
وحمايتها من املصادرة .وفي حني بلغت مصروفات املركز 1065000

(مليونا و 65ألف دوالر) فقد حسبت قيمة اخلدمات القانونية
لوحدها التي قدمها للجمهور في القضايا املتبناة عام 2013
لوحده بقرابة ( 1500000مليون ونصف مليون دوالر) وذلك عدا
اخلدمات التي ال ميكن قياسها أو تلك التي ال تقدر بثمن ،إما بسبب
أهميتها العاطفية واإلنسانية أو السياسية والوطنية.
تلقى املركز دعما من  9ممولني ،مبا مجموعه  1,065,545دوالر ،شكل
الدعم البرامجي نسبة  %33منها ،ودعم املشاريع املتجددة واألقرب
للدعم البرنامجي نسبة  %59والدعم للبرامج املؤقتة نسبة .%8
تفاصيل أكثر عن مجمل هذه البرامج في امللخص اخملتصر التالي.
ويتوجه املركز بكافة هيئاته ،لشركائه في امليدان ومتطوعيه ورؤساء
وأعضاء البلديات واجملالس واللجان احمللية وداعميه الرئيسيني من
املمولني املذكورين تفصيال في نهاية هذا التقرير وداعمي برامجه
والدوائر احلكومية التي تسهل عمله ،واملؤسسات الشقيقة
والصديقة من منظمات حقوق االنسان الفلسطينية والدولية
وشركائه في االئتالفات ومن نشطاء اجملتمع املدني الفلسطيني
والدولي ،وعهدا ووعدا لكل هؤالء أن نبقي راية الدفاع عن الكرامة
االنسانية بوصلتنا ،وأن نواصل بنفس الثبات على املبدأ والروح
العالية من االلتزام واحلرص على املصادر وتكريس صورة ايجابية
للعمل األهلي الفلسطيني املرتبط باالحتياجات األساسية
واملتمسك باحلقوق غير القابلة للتصرف ومبا يعزز منهجا حقوقيا
تشكل مواثيق واتفاقيات حقوق االنسان مرجعيته الثابتة.
طاقم المركز وجهازه التنفيذي
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كان عام  2013عاما سيئا اخر على صعيد حقوق االنسان
الفلسطيني ،رغم استئناف املفاوضات بني السلطة الوطنية
الفلسطينية وحكومة اسرائيل في متوز من العام نفسه برعاية
امريكية حثيثة ،وما يفترضه استئناف املفاوضات من خلق مناخات
ايجابية ،اال انه حصل العكس ،حيث كثفت االحزاب واحلركات
املتطرفة في اسرائيل ،من داخل وخارج احلكم ،ممارساتها التعسفية
والقمعية بحق الشعب الفلسطيني ،في جهد محموم الستباق
مفاوضات الوضع الدائم وفرض حقائق على االرض تهدف الى منع
اقامة دولة فلسطينية مستقلة متواصلة وقابلة للحياة تؤمن
مصادر كافية حلياة مستقرة للشعب الفلسطيني ،مع تزايد الشك
في مدى واقعية حل الدولتني وقابليته للتحقيق .مع استمرار حصار
قطاع غزة واستمرار عمليات القصف الحيائه وشمول اهداف
مدنية بالقصف .وعلى الصعيد الفلسطيني الداخلي ،استمر
االنقسام السياسي ،ومعه استمرت انتهاكات حقوق االنسان،
ومتزيق الوحدة القانونية والسياسية لالرض الفلسطينية ،وترافق
ذلك مع ارتفاع املديونية الداخلية واخلارجية ،وانتكاس نسب النمو
الداخلي وانتشار الفقر والبطالة،

وسوف نورد فيما يلي بعض املؤشرات على حالة حقوق االنسان
العامة من واقع عملنا:
 اشتداد حملة التطهير العرقي في املناطق املصنفة «ج»،وخاصة االغوار والسفوح الشرقية للضفة الغربية والقدس.
وفي حني تبنى املركز عام  2012ما مجموعه  28قضية اخالء
قسري للبدو والرعاة ،فقد تبنى  160قضية جديدة عام 2013
(اي قرابة  6اضعاف).
 اتساع االعتداءات على االراضي (مصادرات ووضع يد بوسائلمختلفة) ،وباملقارنة مع  9قضايا عام  ،2012تبنى املركز 18
قضية عام .2013
 عنف املستوطنني :ارتفع عدد اعتداءات املستوطنني من 393اعتداء عام  2012الى  455اعتداء عام  2013حسب تقرير صادر
عن مركز ابحاث االراضي.
 ارتفع عدد قضايا هدم املساكن واملنشات الزراعية واملعداتالتي تبناها املركز من  189قضية عام  2012الى  296عام .2013
 استمر عزل القدس عن باقي الضفة الغربية وجرى تعزيزهذا العزل ،الذي ترافق مع سياسات مصادرة للمتلكات (مثال
تخصيص  741دومنا من اراضي العيسوية والطور لتصبح
حديقة قومية ،ومنع البناء عليها) ،وهدم  69منشأة نتج عنها
تشريد قرابة  300فلسطيني.
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على الصعيد الداخلي الفلسطيني:
لم نشهد اي مؤشر لتحسني نوعية احلياة للفلسطينني اخلاضعني
للسيطرة الفلسطينية عام  ،2013ال في النواحي املعيشية ،وابرز
مؤشراتها الفقر والبطالة ،وال في حالة حقوق االنسان ،مع انتشار
فقدان االمل بحل قريب ،وفقدان الثقة بوجود جهود حقيقية
المتام املصاحلة أو بأن تسفر املفاوضات عن حل يلبي احلد االدنى
من الطموحات الفلسطينية ،وأهم مؤشرات تردي حالة حقوق
االنسان:
 تعميق الفجوة القانونية بني الضفة الغربية وقطاع غزة ،معاستمرار شلل اجمللس التشريعي وصدور مراسيم رئاسية ،ال
تنطبق عليها حالة الضرورة ،وبعضها يتعارض مع نصوص
تشريعات اقرها اجمللس التشريعي ،واستمرار تعديل التشريعات
واصدار تشريعات اخرى في قطاع غزة عن مجلس تشريعي
يفتقر للشرعية وال يتوافر له النصاب.
 استمرار تردي حالة القضاء الفلسطيني وتغول السلطةالتنفيذية ،حيث ما زالت ظاهرة عدم تنفيذ االحكام القضائية
وخاصة احكام محكمة العدل العليا في الشان االداري ،وتراجع
فاعلية هذا اجلهاز وتراجع ثقة احملامني واملراكز القانونية واخلبراء
به ،مما يترك اثرا سلبيا يتجلى بالتردد في اللجوء الى القضاء.

 وقوع قرابة  150حالة وفاة جراء سوء استخدام السالح وتنفيذاحكام اعدام دون مراعاة القانون ،ومشاجرات واهمال اجراءات
السالمة ،وكان  49من الضحايا اطفال دون الثامنة عشرة،
قرابة ثلثهم من االناث.
 تسجيل مئات الشكاوى حول عدم اتباع االجراءات القانونيةاثناء االعتقال واالعتقال التعسفي ،والتعذيب وسوء املعاملة
في شطري االراضي الفلسطينية .وكذلك استمرار احتجاز
البطاقات الشخصية ومنع السفر ومصادرة املمتلكات.
 استمرار التعدي على احلق في التجمع السلمي واحلق فيالتنظيم وتوقيف وحجز االفراد على خلفية الرأي واملعتقد
السياسي.
كانت هذه ابرز عشرة مؤشرات على تراجع وسوء حالة حقوق
االنسان ،والتي أثرت على عمل املركز ،وهو ما يفصله التقرير التالي.
رئيس مجلس االدارة
المدير العام
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من نحن

أهداف المركز

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

 .١احلد من املعاناة وحتسني حياة ضحايا انتهاكات حقوق
اإلنسان ،من خالل معاجلة ما يلي:

وقد قدم املركز منذ انفصاله عن جلنة الصداقة االمريكية في العام
 1997خدمات قانونية مجانية شملت متثيال قانونيا واستشارات
قانونية ضد كافة انتهاكات حقوق اإلنسان في األراضي
الفلسطينية احملتلة .بجانب ذلك يقدم املركز العديد من اخلدمات
األخرى ،مثل :الدفاع القانوني في قضايا املصلحة العامة ،اإلصالح
القانوني ،رفع الوعي ،الضغط واملناصرة ،وغيرها من التدخالت
واخلدمات.

رؤية المركز
املساهمة في بلورة مجتمع فلسطيني حتكمه سيادة القانون.

رسالة المركز
تقدمي التمثيل واخلدمات القانونية للضحايا الفلسطينيني
وخصوصا ً الفئات الضعيفة واملهشمة بغض النظر عن مرتكبها
والقيام بكل األنشطة املساندة التي تؤدي إلى ذلك.

 املساهمة في تسهيل وحتسني حياة الضحايا من الفلسطينينيورفع املعاناة عنهم من خالل تقدمي خدمات التمثيل القانوني.
 التأسيس لتحويل حركة الدفاع عن حقوق اإلنسان إلى حركةشعبية.
 توسيع نشاط املركز اجملتمعي من خالل التشبيك والتنسيقوالتعاون.
 العمل على دميومة التطوير املهني والبناء املؤسساتي. تعزيز الوعي العام واملشاركة النشطة للجمهور فيما يتعلقبحقوق اإلنسان وأهمية سيادة القانون.
 املساهمة واملشاركة في الضغط واملناصرة الدوليني من أجلإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية وفقا ً لقرارات األمم
املتحدة.
 .٢إصالح السياسات العامة والقوانني مبا يتفق مع حقوق
اإلنسان وممارسات احلكم الرشيد ،من خالل التعهد مبا يلي:
 مواجهة انتهاكات حقوق اإلنسان والقضايا التي تختصباملصلحة العامة.
 تعزيز ثقافة احترام وتقدير حقوق اإلنسان وتأسيس قوىمناصرة.
 تعزيز أدوار املنظمات الفلسطينية الغير حكومية املتخصصةفي مجال حقوق اإلنسان واحلكم الرشيد.
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التدخالت القطاعية للمركز
احلق في السكن واملعيشة
هدم املنازل واملنشات الزراعية
التهجير القسري
مصادرة االراضي
احلقوق االقتصادية واالجتماعية للمقدسني
سحب حق االقامة من املقدسيني
لم الشمل
تسجيل االوالد
متابعات مع مؤسسة التأمني الوطني
تخفيض ضريبة االرنونا
حمالت الضغط واملناصرة
احلملة الوطنية السترداد جثامني الشهداء
والكشف عن مصير املفقودين
احلملة الدولية حلرية حركة الفلسطينيني  -كرامة
احلملة الدولية ضد سحب حق االقامة من للفلسطينني
في القدس
احلريات العامة
الفصل من الوظيفة العمومية
االعتقال التعسفي
اغالق املؤسسات/اجلمعيات االهلية
حرية احلركة والتنقل
قضايا املصلحة العامة
اعتداءات املستوطنني
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جدول القضايا المعالجة امام المحاكم االسرائيلية خالل العام 2013
قضايا جديدة

متراكمة

عدد الملفات
التي عولجت
خالل فترة
التقرير

مغلقة

إيجابا ً

سلبا ً

غير ذلك

قيد المتابعة

2

األراضي

18

33

51

0

0

0

0

51

3

اعتداءات المستوطنين

6

17

23

3

0

0

3

20

هدم المنازل

98

807

905

10

3

2

5

895

منشأت زراعية

184

116

300

38

5

23

10

262

الترحيل القسري

160

105

265

43

3

24

16

222

مصادرة معدات

14

0

14

14

10

0

4

0

الحقوق اإلجتماعية

32

52

84

26

17

4

5

58

خدمات قانونية اجتماعية

283

0

283

283

283

0

0

0

الحقوق اإلقتصادية

29

21

50

19

13

2

4

31

خدمات قانونية اقتصادية

966

0

966

966

966

0

0

0

5

0

5

0

0

0

0

5

السفر

1

1

2

0

0

0

0

2

زيارات السجون

2

0

2

1

1

0

0

1

التصاريح

18

3

21

7

2

2

3

14

 7الجثامين

0

53

53

2

2

0

0

51

 8قضايا متنوعة

4

11

15

6

2

0

4

9

1823

1226

3049

1419

1307

57

55

1630

4

الحق في السكن
والمعيشة

5

قضايا العائلة

إسرائيلية باالستناد الى قانون
رسمية
مراسالت إلى مؤسسات
ّ
ّ
حرية المعلومات

حرية الحركة
والتنقل

6

المجموع
استشارات قانونية
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2750

التماسات

1

المصلحة العامة

3

7

10

1

0

0

1

9

نوع القضية

26

1

27

جدول القضايا المعالجة امام المحاكم الفلسطينية خالل العام 2013
قضايا جديدة

متراكمة

عدد الملفات
التي عولجت
خالل فترة
التقرير

مغلقة

إيجابا ً

سلبا ً

غير ذلك

قيد المتابعة

1

المصلحة العامة

1

9

10

9

1

0

8

1

2

فصل تعسفي

1

110

111

111

109

0

2

0

3

اعتقال سياسي

0

4

4

4

0

0

4

0

4

اغالق جمعيات

2

123

125

124

110

0

14

1

5

استشارات قانونية

نوع القضية

1200

حجم القضايا السنوي (الجديدة والمتراكمة)
في مقابل اعداد قضايا الحق في السكن والمعيشة (الجديدة والمتراكمة)

حجم القضايا المتراكمة في مقابل حجم القضايا الجديدة في 2013
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1223

1289
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40
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200
0

مؤشرات الفاعلية « :»efficiencyحساب تكلفة الملفات التي فتحت في العام 2013
مقارنة مع تكاليف “متحفظة” لدى القطاع الخاص
عدد الملفات

تكلفة الملف في القطاع
الخاص/بالدوالر االمريكي

المجموع/بالدوالر االمريكي

المصلحة العامة

3

10,000

30,000

االراضي

18

5,000

90,000

اعتداءات المستوطنين

6

2,000

12,000

هدم منازل

98

1,500

147,000

منشات زراعية

184

1,500

276,000

الترحيل القسري

160

3,000

480,000

مصادرة معدات

14

1,000

14,000

الحقوق االجتماعية

32

4,000

128,000

خدمات قانونية اجتماعية

283

المع ّدل 250

70,750

الحقوق االقتصادية

29

المع ّدل 300

8,700

خدمات قانونية اقتصادية

966

المع ّدل 100

96,660

السفر

1

500

500

زيارات سجون

2

300

600

التصاريح

18

300

5,400

قضايا حملة استعادة الجثامين

1

5,000

5000

قضايا متنوعة

4

7,00

2,800

1819

-

1,367,410

المصلحة العامة

1

10,000

10,000

فصل تعسفي

1

1000

1000

2

-

11,000

27

3,000

81,000

27

-

81,000

نوع القضية

المحاكم االسرائيلية

المجموع
المحاكم
الفلسطينية

المجموع

التماسات في المحاكم االسرائيلية
المجموع
المجموع الكلي
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المجموع الكلي

1,459,410
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الوصول إلى العدالة
الهدف االستراتيجي االول
تمكين الفلسطينيين المعرضة حقوقهم لالنتهاك (من خالل التصدي النتهاكات حقوقهم االنسانية).

الدفاع القانوني
ما زال التمثيل القانوني الفردي واجلماعي يشكل املكون االساسي
لعمل املركز ،في اجملاالت اخملتلفة التي يعمل عليها .حيث عالج
خالل عام  2013ما مجموعه ( 3174قضية وخدمة قانونية) وقدم
 2750استشارة فردية مختلفة عبر مكاتبه وفروعه االربعة ،وذلك
مقارنة ب  2405قضايا وخدمات عام  ،2012اي بزيادة بنسبة .%32
ومتثلت الزيادة االبرز في قضايا الترحيل القسري وهدم املساكن
واملنشات والتعدي على مصادر املعيشة ،حيث ارتفعت من 1130
قضية عام  2012الى  1484قضية عام  ،2013وارتفاع اخلدمات
القانونية في مجال احلقوق االقتصادية للمقدسيني من  686خدمة
عام  2012الى  966خدمة عام  ،2013مع حالة من الثبات ،بل الركود
في القضايا املرفوعة امام القضاء الفلسطيني ،ويعود ذلك جزئيا
الى استنزاف مصادرنا في القدس واملناطق املصنفة «ج» من ناحية،
وتراجع الثقة بالقضاء من ناحية اخرى .ونحن بحاجة الجراء بحث
داخلي معمق حول هذا اجلانب.

أعداد القضايا مقابل ميزانية المركز السنوية ()2012-2004

3174
2374

2281

1072

990

847

774

2013

2012

2011

2010

1622
1107

969

943

603

501

2009

2008

ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﳌﺮﻛﺰ )ﻟﻜﻞ (١٠٠٠

768

819

876

344

274

279

287

2007

2006

2005

2004
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ويعكس اجلدوالن التاليان ملخص عملنا في التمثيل واخلدمات
القانونية .وسوف نتبعها بتحليالت اضافية ونضع ملحقا بقصص
النجاح والدروس والعبر املستفادة.
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مواجهة الترحيل القسري
والهدم والدفاع عن سبل العيش
كما اوردنا في تقدمي ادارة املركز فقد تركز اغلب اإلنتهاكات
االسرائيلية في مجال الترحيل القسري وهدم املساكن
واملنشات الزراعية ومصادرة املعدات ،مما رفع عدد القضايا
التي عاجلها املركز من  1130قضية الى  1484قضية .تشكل
نصف عدد القضايا من كل األصناف ،وتستنزف قرابة %80
من مصادر املركز املالية والبشرية بسبب تعقيدات العمل
بها.
وقد غيرت سلطات االحتالل من اجراءاتها ورضخت
احملكمة العليا االسرائيلية لضغوط مجموعات الضغط
االستيطانية وضيقت سبل احلماية القانونية ،وخاصة ضد
التجمعات البدوية ،مما زاد من عدد امللفات املغلقة بالسلب
من صفر في العام  2012الى  24قضية انتهت بهدم جزئي
او كلي لبعض املنشات مع احلفاظ على وجود التجمع في
مكانه حتى االن.

تجمع الرشايدة
التجمع
يتكون جتمع عشيرة الرشايدة من ثالث عائالت ممتدة ،وهم من
الالجئني الذين هجروا من منطقة عني جدي اوائل اخلمسينات،
وتسكن العائالت منذ حوالي عشرين عاما في منطقة فصايل.
باالضافة الى عدد من العائالت التي تتواجد موسميا ،بعد أن مت
ترحيلهم سابقا من منطقة عني العوجا القريبة .مت هدم كافة
مضاربهم  ٣مرات خالل عامي  ،2007/2000جراء السياسة
التعسفية التي متارسها سلطات االحتالل من خالل في االدارة
املدنية ،حيث يتم تسليمهم أوامر ترحيل فورية دون منحهم الوقت
لتقدمي االعتراضات التي يتيحها القانون .وحتاول االدارة املدنية
ترحيلهم حتت حجة أن االرض التي يسكنونها هي منطقة أثرية،
ومسجلة كأمالك الدولة.
سلمت سلطات االحتالل عشيرة الرشايدة  43أمر وقف عمل
واخالء منذ العام  2008منذ دخول مركز القدس للمنطقة حتققت
بنجاحات وبخاصة استصدار أوامر احترازية وهي اوامر منع مؤقته
في األعوام املاضية وهو ما منع سلطات االدارة املدنية من تنفيذ
اجراءات الهدم حتى اآلن ،ولكن األوامر التي صدرت مؤقتة ،ومت
شطبها ابتداءا كانون أول من عام  2012واخرها كان في العام اجلاري
.2014

الوضع الراهن
اليوم يلقي اخلطر بأبعاده على كافة موكلينا الذين مت شطب
التماساتهم واألوامر االحترازية الصادرة في قضاياهم ،وجاء هذا
بعد جناح املركز في جتميد اجراءات الهدم ،لكن احملكمة العليا
االسرائيلية عادت وقررت إعادة فتح بعض هذه امللفات والقضايا
وذلك بعد تقدمي النيابة العامة االسرائيلية ،ممثلة عن االدارة املدنية،
باعالن يقضي برغبتهم بتنفيذ قرارات الهدم مع اعطاء هذا التجمع
بديال باالنتقال الى منطقة فصايل الفوقا.وهو جتمع معترف به قيد
التخطيط ،ولكن املساحة املقترحة ال تكفي حتى للتجمع االصلي
] [18الوصول إلى العدالة

وميثل مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق اإلنسان  43عائلة
من فصايل الوسطى والفوقا من بينهم قضية مدرسة فصايل
الفوقا ،موزعني على  10التماسات ،إضافة إلى  15قضية من
فصايل التحتا.وهو جتمع يقع ضمن السيطرة الفلسطينية ولكن
هناك ابنية وبركسات خارج اخملطط العام
خالل العام املاضي ،قدمت االدارة املدنية لالحتالل مقترحا إلعادة
متوضع جتمع الرشايدة في منطقة فصايل الفوقا وتخصيص
جزء منه لسكان فصايل التحتا وتخصيص نصف دومن لكل عائلة
(يشمل ذلك مكان سكن العائلة  ،ومرفقات السكن اخملصصة
لتربية املواشي) علما ان نصف الدومن ال يتسع لتخزين باالت القش،
عدا معدات تخزين املياه وبركسات األغنام ،اذ تتطلب تربية األغنام
فصل املواليد عن الغنم الكبيرة ،وتخصيص مكان للغنم التي
على وشك الوالدة ،واماكن ملمارسة حياتهم .وعاد هذا املقترح اليوم
لتهديد نسيج حياتهم.مع العلم ان اخملطط املقترح مساحته اقل
من العرض الذي قدم للسكان
ال يزال املركز يحاول أن يلغي القرارات التي ال تلبي وال تتماشى مع
اعتبارات واحتياجات جتمع فصايل الوسطى ،وذلك بعد أن رفضت
اإلدارة املدنية اخملطط البديل الذي قدمه األهالي املتضررين والذي
يشمل فصايل الفوقا والوسطى وتوحيدهم في مجلس محلي
واحد،مما يعني العودة الى املشروع التفصيلي املقدم من االدارة
املدنية ونقل البدو الى فصايل الفوقا.

التقرير السنوي للعام [19] 2013

حماية االراضي
خطط املركز لتبني  5قضايا تتعلق باألراضي وأوامر وضع اليد خالل
عام  ،2013ولكن مع ازدياد وتيرة هذه األوامر خالل العام املاضي فقد
تبنى املركز  18قضية جديدة ،حيث أعلنت سلطات االحتالل خالل
هذا العام أكثر من  20صفقة عقارية تتعلق بتسجيل األراضي من
قبل شركات استيطانية .مما جعل املركز يعيد اولوياته ليستجيب
لهذه احلاجة املتنامية ويتبنى عددا اضافيا من هذه القضايا .وهذا
النوع من القضايا يستغرق فترة طويلة في املعاجلة و التقارير
واخلرائط واجللسات .ولكن املركز حقق عددا من النجاحات في
ملفات معقدة.
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قضية المواطن يوسف إشتيوي
من بلدة كفر قدوم ،قلقيلية

قضية المواطنة إيمان رباح شيخ احمد
من قرية صفّ ا ،رام اهلل

املواطن املذكور ميلك مع باقي الورثة الشركاء ،قطعة ارض
مساحتها االجمالية  36دومنا ،تقع محاذية ملدخل مستوطنة
«قدوميم» االسرائيلية املقامة على اراضي قرية كفر قدوم ،جرت
محاوالت عدة من قبل املستوطنني للضغط على موكلنا وارغامه
على هجر ارضه وذلك عن طريق املضايقات املستمرة واعاقة عمله
وباقي الورثة في االرض.

املواطنة املذكورة هي ربة بيت ،وزوجها رجل مريض ،متلك قطعة
ارض مساحتها  4دومنات ورثتها عن والدها املرحوم ،وتقع في اجلهة
احملاذية جلدار الفصل املقام على اراضي القرية ،تلقت املواطنة
املذكورة اخطارا صادرا عن الوحدة املركزية للتفتيش في االدارة
املدنية بخصوص إخالئها من ارضها التي تعتمد عليها في حياتها
االقتصادية العالة اسرتها ،حيث تزرعها باحلبوب واحملاصيل احلقلية.

تلقى املواطن اشتيوي في بداية العام  2013إخطارا صادرا عن
الوحدة املركزية للتفتيش في االدارة املدنية االسرائيلية ،ويطلب
االخطار من موكلنا ان يتوقف عن العمل في االرض وزراعتها وذلك
العتبار ان ملكية تلك القطعة أصبحت بحوزة حارس االمالك
احلكومية االسرائيلي ،لكونها ارض متروكة ،اي بال مالك.

توجهت السيدة املذكورة ملركز القدس ،حيث قامت الوحدة
القانونية بتقدمي اعتراض الى جلنة االعتراضات العسكرية في
معسكر عوفر ،وبنتيجة املتابعة القانونية متكنت الوحدة القانونية
من الغاء امر االخالء ،وتثبيت ملكية االرض للسيدة املذكورة
ومتكينها من استمرار العمل فيها.

وبعد ان تلقى املواطن املذكور ،امر االخالء ،توجه الى مركز القدس
للمساعدة القانونية وحقوق االنسان ،حيث قامت الوحدة القانونية
وعلى الفور بتقدمي إعتراض على امر االخالء وذلك امام جلنة
االعتراضات العسكرية في معسكر عوفر االسرائيلي ،وبنتيجة
املتابعة القانونية متكنت الوحدة القانونية من احلصول على قرار
بالغاء امر االخالء بعد ان الزمت وكيل حارس االمالك احلكومية في
االدارة املدنية بالغاء امر االخالء الصادر عنه.

التقرير السنوي للعام [21] 2013
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سلطات االحتالل تتواطأ مع المستوطنين
وتخل بواجب حماية المدنيين كقوة محتلة
«عنف املستوطنني» هو ما اصبح يطلق على العنف والعمليات
املنظمة والفردية من قبل املستعمرين املوجهة ضد سكان االرض
الفلسطينية احملتلة عام  1967وحتديدا في الضفة الغربية والقدس
الشرقية ،مع ان هذه الظاهرة قد طالت فعليا بعض املمتلكات
اخلاصة والعامة العائدة للمسلمني واملسيحيني في البلدات
العربية خلف اخلط االخضر.
وتشير االحصائيات الى ان هذه الظاهرة وان كانت تشهد حاالت
مد وجزر في كثافتها على امتداد السنة ،فإنها تزداد وبشكل
ملحوظ ضد املزارعني الفلسطينيني في الضفة احملتلة خالل
موسم قطف الزيتون من كل عام .اال انها في ارتفاع ،حيث
ارتفعت اعداد االعتداءات املوثقة من  393اعتداء عام  2012الى
 455اعتداء عام  .2013كما ويُالحظ تركز هجمات املستوطنني
في مواقع جغرافية محددة من اراضي الضفة ،على سبيل املثال
ال احلصر ،فان القرى احمليطة مبستعمرة «يتسهار» ،والقرى القريبة
من البؤرة االستعمارية «ايش كودش» قرب قرية قصرة تتعرض
لهجمات متزايدة من املستعمرين ،وكلتا البؤرتني تقعان جنوب
مدينة نابلس .كذلك فان البلدة القدمية من اخلليل وجنوبها،
واملنطقة املمتدة بني مدينتي رام اهلل ونابلس تشهد اعتداءات
مستمرة .وتتخذ هجمات املستعمرين اشكاال مختلفة ،مثل
قطع الطرقات والتعرض لبيوت الفلسطينيني وأراضيهم الزراعية
وسياراتهم وكذلك مهاجمتهم ب َ َدنَيا.
حتدث هذه االعتداءات في كثير من االحيان على مرأى ومسمع من
قوات االحتالل والشرطة دون ان حترك ساكنا ،مع انها كقوة احتالل
مسؤولة اوال وأخيرا عن توفير احلماية لسكان االراضي احملتلة
(الشعب احملتل) وممتلكاتهم ،بصفتهم شعبا ً محتال ً يصنفون
كمجموعة محمية مبوجب قواعد القانون الدولي االنساني.
وبالنتيجة على ارض الواقع هناك غياب شبه تام ألي رادع قانوني
للحد من هذه الهجمات العنيفة والعنصرية ،وهذا يتجسد فعليا

في اغالق معظم ملفات التحقيق في قضايا عنف املستعمرين
دون القيام بتحقيق جدي ،او دون توجيه لوائح اتهام أو توقيف او
محاكمة أي من اجملرمني املشتبهني .اذ ان االحصائيات تشير الى
ان أكثر من  %97من الشكاوى املقدمة لدى الشرطة االسرائيلية
مت اغالقها وإنهاء التحقيق فيها دون توجيه لوائح اتهام ضد أي من
املشتبه بهم.
يقوم مركز القدس وضمن متابعته لهذا امللف ابتدا ًء بالتوعية في
ضرورة تقدمي شكاوى من قبل املواطنني ضحايا عنف املستوطنني،
وتقدمي املشورة القانونية الالزمة واالرشاد حول اجلهة اخملتصة
في تلقي الشكاوي ،والحقا يقوم املركز بتبني القضايا من اجل
متابعة سير التحقيق من قبل الشرطة االسرائيلية ،وكذلك
العمل على توثيق هذه االعتداءات ،باإلضافة الى املناصرة احمللية
والدولية بهذا اخلصوص.
من اهم العقبات التي تواجه املركز ،هو وجود منظومة قانونية
مزدوجة تطبق على املستعمرين من جهة ،وعلى سكان االرض
احملتلة الفلسطينيني ،كذلك عدم وجود جدية من قبل سلطات
االحتالل وتواطؤها في التحقيق في هذه امللفات ،وعدم توجيه
لوائح اتهام بحق اجلناة ،وهذا بالضرورة يؤدي الى فقدان ثقة
املواطن الفلسطيني في هذه املنظومة القانونية ،هذا باإلضافة
الى الدور السلبي احيانا من قبل االرتباط الفلسطيني والشرطة
الفلسطينية التي لألسف دورها غير واضح وفي بعض احلاالت
يخلق حالة غموض في تقدمي الشكاوى لدى الشرطة االسرائيلية
وهي اجلهة اخملتصة في هذه احلاالت ،وهذا يقود الى ان وجود مراكز
الشرطة االسرائيلية داخل املستعمرات او املقار العسكرية يحد
من تقدمي الشكاوى ايضا.
ورغم ان املركز قد زاد من تدخالته فيما يتعلق بعنف املستوطنني
من  18قضية عام  2012الى  23قضية عام  ،2013اال انه يتطلع الى
مراجعة وتطوير استراتيجياته في مواجهة هذا العنف املتصاعد،
والذي يكرس حالة ابرتهايد اسوأ كثيرا مما كان عليه االمر في جنوب
افريقيا .وسوف تصدر عن املركز قريبا دراسة عن امناط مختلفة من
هذه االعتداءات.
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مستوطنة «عيلي»
نموذج لتواطؤ أجهزة االحتالل مع المستوطنين
ال يقتصر تواطؤ سلطات االحتالل املسؤولة قانونيا عن حماية
املدنيني حتت سلطتها على جتاهل شكاوى املدنيني الفلسطينيني
وتعقيد اجراءات تلك الشكاوى ،بل يتعداها الى استخدام وسائل
ادارية وقانونية إلضفاء الشرعية على ممارسات السلب والنهب
التي يقوم بها املستوطنون ،ومنها استمراراالدارة املدنية لالحتالل
في متديد االوامر العسكرية التي تضع أراضي الفلسطينيني
حتت السيطرة االسرائيلية لصالح املستوطنني واملستوطنات
غير الشرعية ،حيث أعلمت سلطات االحتالل ،مؤخرا ،أهالي قرى
يتما وعقربة وبيتا وزعترة وقبالن بأوامر وضع يد على أراض تابعة
لهم متتد على امتداد قراهم بحجة إقامة «جدار أمني» بني تلك
القرى وشارع  60املعروف بـ»عابر السامرة» ،والواقعة على امتداد
مستوطنة عيلي غير القانونية وغير الشرعية.
باالضافة لالعتراض الذي قدمة املركز ضد هذا االمر ،فقد قدم
اعتراض اخر ضد قيام االدارة املدنية لالحتالل على نشر مخطط
ملستوطنة عيلي ،يحمل الرقم  ،237املقامة على أراض تابعة
ألهالي قريوت والساوية واللنب الشرقي ،ليشمل  1002دومن من
أراضي الفلسطينيني وجاء ليصادق على  350وحدة سكنية كانت
مقامة بشكل غير قانوني ومخالف حتى لالجراءات املعمول بها
في القانون االسرائيلي ،وكذلك ليضع مخططا يسمح مبضاعفة
عدد هذه الوحدات السكنية لتصل إلى  650وحدة سكنية ،بحيث
يكون من املتوقع أن يصل عدد املستوطنني في مستوطنة عيلي،
في حال إقرار اخملطط اخلاص بها ،إلى  3500مستوطن .وفي نفس
الوقت الذي تقوم به السلطات االسرائيلية باملصادقة على بناء
مستوطنة عيلي من جديد ،بعد أن أقيمت كل مبانيها بدون
تراخيص ،وعلى أراض بعضها أمالك فلسطينية خاصة ،وبعضها
اآلخر متت مصادرته بطرق أخرى ،تقوم حاليا مبحاولة مصادرة 10
دومنات فاصلة ما بني قرى عقربة وقبالن ويتما وبيتا وزعترة وما بني
بقية أراضيهم الواقعة مبحاذاة شارع  60املعروف بـ»عابر السامرة»،
بحجة إقامة «جدار أمني» ،والتي تبرز دور سلطات االحتالل في
حماية وتوسيع مستوطنة عيلي.
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وإذ يرى مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق اإلنسان خطورة
هذه األوامر العسكرية التي تعبر عن التمييز السلبي اجملحف بحق
الفلسطينيني من قبل سلطات االحتالل فيما يتعلق بسياسة
التخطيط ،فإن املركز أيضا يتابع استمرار متديد األوامر العسكرية
إلى أن تصبح دائمة ،مذكرا ً بأن األراضي الفلسطينية التي متت
مصادرتها لصالح جدار الفصل العنصري ،متت بذات النهج الذي
حول األوامر العسكرية املؤقتة إلى حاالت دائمة .حيث يتجاوز
ّ
القائد العسكري أحكام القانون والقانون الدولي واتفاقيات جنيف،
ويسيء استخدام صالحياته بحجج غير واقعية وغير ملموسة
وبالتالي يسمح بالسيطرة على أراضي السكان الفلسطينيني
بدون النظر إلى آثارها على الفلسطينيني الذين يحرمون منها رغم
حقوقهم األصيلة ،وإطالة أمد األثر الناجم عن ذلك ،ومتهيدا لوضع
دائم ومنع أصحابها من استخدامها بحجة ضرورة وجود منطقة
حماية بالقرب من مستوطنة عيلي من جانب واحلاجز العسكري
غير الشرعي املقام على أراضي قرية زعترة ،من جانب ثان.
ومن اجلدير ذكره ،أن اخملطط  237اخلاص مبستوطنة عيلي يشمل
مساحات مفتوحة تبلغ مساحتها ما يقارب  300دمن ،وفي املقابل
فإن قرية الساوية التي تبلغ مساحة أراضيها ما يقارب  13ألف
دمن ،فإن مساحة اخملطط الهيكلي في القرية اخملصص للبناء والذي
يقع في غالبيته في املنطقة املصنفة (ب) ال تتعدى مساحة 800
دمن ،وعدد سكان الساوية يقارب ال 4000نسمة حاليا .وفي الوقت
الراهن ،يوجد  60منزال ومنشأة ألهالي الساوية مهددة بالهدم من
قبل سلطات االحتالل بحجة البناء دون تراخيص .كما ومت رفض
مقترح التوسعة على اخملطط الهيكلي الذي قدمه أهالي الساوية.
وكان مهندس مجلس التنظيم األعلى االسرائيلي قد صرح
بأن مشروع مخطط مستوطنة عيلي املقامة منشآتها بدون
تراخيص منذ بداية الثمانينيات ،كان قد أعد من قبل وزارة االسكان
االسرائيلية في العام  1992وأبرز نسخة عن مشروع اخملطط
الهيكلي الذي جاء اخملطط رقم  237تأسيسا عليه ،ليثبت نية وزارة
االسكان االسرائيلية بالتنسيق والتعاون مع مجلس املستوطنات
في االدارة املدنية إلضفاء الشرعية على تلك املستوطنة العشوائية
غير القانونية.
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الحقوق االقتصادية
واالجتماعية للمقدسيين وحقهم في السكن
وسع املركز من نشاطات التعبئة والتوعية بالقدس ،مما انعكس
على اعداد املتوجهني له ،واعداد املستفيدين من خدماته في مجال
احلقوق االقتصادية واالجتماعية من  988مواطنة ًومواطنا ً الى
 1359حالة ،من بينها  91قضية امام احملاكم .االتي هي بعض ابرز
القضايا التي مت تبنيها ومتابعتها خالل فترة التقرير:

متوازيني ،بهدف عرقلته قدر اإلمكان:
ثم
املسار االول :تقدمي التماس للمحكمة املركزيّة االسرائيلية ومن ّ
العليا لترجمة وثائق اخملطط إلى اللغة العربية ،حيث أعتبر هذا
اإلسرائيلية (والذي يطلب
االلتماس االول من نوعه أمام احملاكم
ّ
للعربية)
تنظيمية
ترجمة لوثائق مخططات
ّ
ّ

القومية
مشروع احلديقة
ّ

املسار الثاني :وهو جمع االعتراضات الفرديّة لتقدميها إلى جلنة
االعتراضات ،وقد استطاع املركز أن يجمع  258اعتراضا فرديا من
أهالي الطور والعيسويّة.

قومية على
أعلن في متوز  2009عن ايداع مشروع إلنشاء حديقة
ّ
سفوح جبل املشارف في القدس مبساحة  741دومنا  -مملوكة
بكاملها لِبلدتي الطور والعيسويّة -اودع املشروع لدى جلان التنظيم
ِ
االسرائيلية ،باسم كل من بلدية االحتالل ،وسلطة تطوير القدس
األساسية
وسلطة الطبيعة ،وقد جتاهل هذا اخملطط االحتياجات
ّ
والتوسع العمراني ،أو حتى
للتطور
لسكّان العيسويّة والطور
ّ
ّ
ملكيتهم لألرض بشكل تام.
ّ
اللوائية للتنظيم والبناء باملصادقة
في نيسان  ،2010قامت اللجنة
ّ
على إيداع املشروع وعرضه لالعتراضات .وقد استخدمت اللجنة
مجموعة من الذرائع والتبريرات الواهية لتوسيع املشروع ،أسوأها
أهمية املنظر لهذه املنطقة التي تعتبر املدخل الشرقي ملدينة
ّ
القدس ،إضافة للتذرّع بوجود مواقع أثريّة تضم قبورا .كما يذكر
أهمية هذه املنطقة لوجود مجموعات من الزواحف
اخملطط،
ّ
والطيور .إضاف ًة الحتوائها على أعشاب ونباتات صحراويّة.
في تشرين الثاني  ،2011مت إيداع اخملطط لالعتراضات ،وقد عمل
املركز منذ اللحظات األولى على التصدي للمخطط مبسارين

شهد هذا امللف تطورين هامني عام 2013
التطور األول :قررت احملكمة املركزيّة االسرائيلية في القدس تغرمي
املركز  10,000ش ج ،وذلك بدل مصاريف محاكم ،ردا ً على تقدم
املركز بِطلب لترجمة وثائق اخملطط ،والتي مت ّ رفضها من ِقبل
احملكمة .وكنتيجة لذلك ،فقد استأنف املركز إلى احملكمة العليا
للنظر في مسألتي الغرامة والترجمة.
التطور الثاني :وهو جلسة االعتراضات التي عمل املركز على متثيل
 258معترضا ومتضررا من أهالي البلدتني فيها ،والتي استمرت
اإلشكالية أن قرار اللجنة باملوافقة
ألكثر من ثماني ساعات .تكمن
ّ
اللوائية ،حيث تسرب االعالن عن رفض
كان جاهزا ً من قبل اللجنة
ّ
القومية بعد ساعتني
االعتراضات واملوافقة على مخطط احلديقة
ّ
من اختتام جلسة االستماع ،إلى وسائل االعالم العبريّة .يسعى
املركز حاليا ً إلى تقدمي التماس إداري إلى احملكمة املركزيّة للطعن
في قرار اللجنة.
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مطلّقة  ...ولكن متزوجة «بالنسبة للتأمني»
السيدة (ن ،ن) مطلقة من بلدة جبل املكبر تسكن عند إبنتها
املتزوجة ،وال يوجد لها أي معيل .منذ سنتني قامت السيدة (ن ،ن)
بالتقدم بِعدة طلبات إلى مؤسسة التأمني الوطني للحصول على
«ضمان دخل» ،وقد رُفِضت جميعها بسبب «عدم اعتراف مؤسسة
التأمني الوطني بطالق الزوجني» ،بِالرُغم من قيام السيدة (ن ،ن)
عملية الطالق ،وتضحض إدعاء املؤسسة من
بتسليم اثباتات تؤكّد
ّ
الرسمية.
كافة املؤسسات
ّ
السيدة (ن ،ن) للمركز في منتصف عام  ،2012حيث قام
توجهت
ّ
املركز بتقدمي طلب ضمان دخل جديد ،لكنّه رُفِض .وبالتالي ،اضطرت
القانونية إلى التو ّجه إلى احملكمة اإلداريّة في القدس وتقدمي
الوحدة
ّ
دعوى ضد مؤسسة التأمني الوطني .وقد عُ ِقدت جلسة ومت تقدمي
الشهادات كتابياً.
بعد أكثر من طلب قُدِّم إلى احملكمة إلعادة التحقيق ،مت ّ إصدار
قرار بإعادته ،واثبات حادثة الطالق .كما أن ّه قد مت االعتراف بحقوق
كمطلّقة ،ومت ّ دفع املُصصات لها عن السنتني
السيدة (ن ،ن) ُ
ّ
األخيرتني وذلك بأثر رجعي.

السيد (خ ،ج)
قصة حول
ّ
مقدسية ،ويعاني من
السيد «ج» من مواليد  ،1963يحمل هويّة
ّ
ّ
جمة ،أهمها ُمشكلتان رئيسيتان :رفض تسجيل طفليه
مشاكل ّ
ورفض مؤسسة التأمني الوطني االعتراف بعج ٍز لديه ...حيث يعاني
غربية من
من ٍ
سيدة حتمل هويّة ضفة ّ
مرض نفسي ،وهو متزوج من ّ
مدينة اخلليل ،وهي االخرى تعاني من ضعف في قدراتها العقلية...
كما أن ّها تقيم في القدس بِشكل غير قانوني (حسب القوانني
اإلسرائيلية) حيث ان ّها ال حتمل تصريح اقامة .كما أ ّن األبناء غير
ّ
السيدة
دراية
عدم
ل
اإلسرائيلية
ة
الداخلي
وزارة
في
مسجلني
ِ
ّ
ّ
والسيد «ج» بالقوانني ،وبالتالي ،فإن األبناء ال ميكنهم العالج إال
ّ
على حسابهم اخلاص وقد جتاوز عمر الطفلني السنتني.
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في أّيّار  ،2012تو ّجه السيد «ج» إلى مركز القدس لتقدمي طلب عجز
ملؤسسة التأمني الوطني ِعلما ً أنه قام بتقدمي طلبات عديدة في
السابق ،لكنها كانت ترفض ألسباب مختلفة .من اجلدير ذِكره ،أن
الرسمية بنفسه ،بسبب
السيد «ج» ال ميكنه مراجعة املؤسسات
ّ
العلم بِأن ّها
وضعه النفسي ،وأن من يراجع طلباته هي والدته ،مع ِ
طاعنة بالسن ،كما أ ّن زوجته ممنوعة من التوجه ملؤسسة التامني
الوطني كونها تعيش سرا في القدس .وقد تبنى املركز قضايا
السيد «ج» أمام وزارة الداخلية ومؤسسة التامني الوطني.
ّ

مخصصات العجز
تبي أ ّن الرفض
بعد توجيه مراسالت مختلفة إلى التامني الوطنيّ ،
الطبية ،وأ ّن هناك ُمستندا ً
مبني على أ ّن هناك نقصا ً في التقارير
ّ
العقلية ،يجب أن يُرفق مع الطلب .وأن هذا
من مشفى األمراض
ّ
خلصوصيته .وبالتالي،
ثالث-
طرف
إلى
ّم
ل
س
املُستند ال ُيكن ان ي ُ
ّ
الطبية إلى مؤسسة
طلب املركز من املشفى أن يو ّجه تقاريره
ّ
التامني الوطني .وقد متت متابعة هذه املسالة لِعدة أسابيع،
وإرسال عدة مراسالت وتذكيرات لكل من املشفى ومؤسسة
التأمني الوطني.
الطبية
وبعد أن حصلت مؤسسة التأمني الوطني على التقارير
ّ
السيد «ج» َمدين لِقسم اجلباية في مؤسسة
تبي أن
كاملةّ ،
ّ
التأمني الوطني ،وبالتالي ،مت ّ العمل على املطالبة بإلغاء هذه الديون،
مؤهل للحصول على ُمخصصات وليس الدفع
السيد «ج»
كون
ّ
ّ
للمؤسسة.
في النهاية ،وفي نهاية العام املاضي ،وبعد متابعة مستمرة
وحثيثة مت توجيه رسالة مفادها أن السيد يستحق عجز  %100ومت
إيداع مبلغ  58,950شيكل في حسابه ،وذلك عن ثالث سنوات بأثر
رجعي كمخصصات عجز وحاليا يتم احتساب مخصصات شهرية
حلسابه.

منزل السيدة (س ،ع) آيل للسقوط
السيدة (س ،ع) ،أرملة من منطقة املزموريّة في القدس (وهي
منطقة تقع فيها بلدة النعمان ،وجزء من هذه البلدة يتبع لبلديّة
أغلبية السكّان هويّات فلسطينية) ،وقد قام
االحتالل ،بينما يحمل
ّ
منزل يجمعهما على أرض العائلة في القريّة.
زوجها قبل وفاته ببناء
ٍ
السيدة (س ،ع) بأمر هدم معلّق على حائط
تفاجأت
بعد ع ّدة أعوام،
ّ
عطية بالتوجه إلى
السيدة
منزلها عام  .1999في البداية ،قامت
ّ
ّ
محام من القطاع اخلاص لكنّها تو ّجهت إلى مركز القدس في عام
ٍ
 ،2010بعد أن وصلت إلى طرق مسدودة مع محاميها من القطاع
اخلاص ،والذين أبلغوها أن ّهم ال يستطيعون أن يكملوا في امللف.
عمل املركز على تأجيل قرار الهدم من خالل التو ّجه إلى مختلف
احمللية ،احملكمة املركزيّة،
احملاكم في القدس :محكمة الشؤون
ّ
واحملكمة االسرائيلية العليا ،وجنح باستصدار قرار التأجيل 3
سنوات ،لكن في متوز  2013صدر احلكم النهائي بهدم املنزل.
وكمثال على ما يستنزفه هذا النوع من القضايا من جهد قانوني
ومتابعة حثيثة للحصول على التأجيل نلخص فيما يلي اجلهد
املبذول في ملف السيدة س.ع خالل عام :2013
مت تقدمي طلب حملكمة الشؤون احمللية في القدس لتأجيل سريان قرار
الهدم من الناحية اإلنسانية ،وقد صدر قرار بتأجيل موعد تنفيذ
قرار الهدم حتى كانون الثاني  ،2013وفي نفس الشهر مت تقدمي
طلب حملكمة الشؤون احمللية في القدس لتأجيل سريان قرار الهدم
حتى تتمكن املستفيدة من ترخيص املنزل ،ومت أيضا تقدمي طلب
مستعجل لوقف تنفيذ قرار الهدم بشكل مؤقت حتى البت بطلب
تأجيل سريان قرار الهدم ،الذي رفض من قبل محكمة الشؤون
احمللية في القدس.

في  12شباط  2013عُ ِقدت جلسة للبت في االستئناف ،وصدر قرار
يقضي برفض االستئناف.
في  14شباط  ،2013توجه املركز للمحكمة العليا بطلب اذن
لالستئناف على قرار احملكمة املركزية ،ومت أيضا تقدمي طلب
ُمستعجل لوقف تنفيذ قرار الهدم بِشكل مؤقت حتى البت بِطلب
إذن االستئناف ،وقد مت استصدار قرار فوري يقضي بعدم هدم املنزل
حتى صدور قرار بطلب اذن االستئناف.
بعد أقل من  30يوما ،في  2آذار ،رفضت احملكمة العليا الطلب باذن
االستئناف.
كما صدر قرار من محكمة الشؤون احمللية في  3آذار يرفض طلب
تأجيل سريان قرار الهدم حتى تتمكن املستفيدة من ترخيص املنزل.
في نفس اليوم ،تو ّجه املركز إلى احملكمة املركزية لالستئناف على
هذا القرار ،مت ّ تقدمي طلب ُمستعجل لوقف الهدم ،حتى صدور قرار
نهائي بشأن االستئناف وبالفعل مت استصدار قرار فوري يقضي
بعدم هدم املنزل حتى صدور قرار بطلب باالستئناف ومت حتديد
جلسة للبت باالستئناف يوم  2أيّار  .2013في  2أيّار  ،2013عُ ِقدت
جلسة االستئناف ،وقد صدر قرار نهائي من احملكمة املركزيّة في
هذا الشأن في متوز  2013يرفض االستئناف.
السيدة سناء معرّض للهدم في أي حلظة.
مما يعني أ ّن منزل
ّ

بنا ًء على قرار الرفض مت ّ التوجه إلى احملكمة املركزية بالقدس،
باستئناف على هذا القرار ومت ّ تقدمي طلب ُمستعجل لوقف الهدم
حتى صدور قرار نهائي باالستئناف.
مت استصدار قرار فوري يقضي بعدم هدم املنزل حتى صدور قرار
باالستئناف.

التقرير السنوي للعام [29] 2013

التقاضي امام المحاكم الفلسطينية
مع نهاية العام  2012وبداية العام  2013انتهى التداول مبجموع
القضايا التي كانت مرفوعه امام محكمة العدل العليا
الفلسطينية والتي كانت مرفوعه من قبل موظفني على سلك
الوظيفة العمومية  ،مت فصلهم التعسفي من وظائفهم ألسباب
غير قانونية .وفي حينه اصدرت هيئتان مختلفتان من محكمة
العدل العليا قرارين متناقضني ،احدهما برد الدعوى حتت مبرر عدم
االختصاص.
وبعد ان جنحت الوحدة القانونية في مركز القدس من احلصول على
قرار إيجابي في قضية مماثلة صادرة عن كامل أعضاء هيئة احملكمة
املكونة من خمسة قضاة ،االمر الذي أدى الى اعادة النظر في
مجموع القضايا من قبل هيئة احملكمة العامة املكونة من تسعة
عشر قضاياً .وذلك إلصدار مبدأ قانوني واحد في مجموع تلك
القضايا ،وكما ذكر اعاله فإن احملكمة العليا بهيئتها العامة أصدرت
وباغلبية أعضائها قراراها املتمثل بإلغاء قرارات الفصل ،االمر الذي
متكن معه املوظفون املفصولون من العودة الى وظائفهم.
وبعد صدرو قرار احملكمة املذكور  ،انخفضت الى حد الصفر حاالت
الفصل من الوظيفة العمومية بحجة عدم املوافقة االمنية.
وذلك ادى الى االنخفاض احلاد في عدد حاالت التوجه للمركز من
قبل املتظلمني على االجراءات التعسفية بحقهم من قبل اجلهات
االدارية وذلك فيما يتعلق باحلق في احلصول على فرص متكافأة في
تولي الوظائف العمومية من قبل املواطنني.
واملذكور اعاله ميكن القياس عليه في االنخفاض احلاد في عدد حاالت
التمثيل القانوني ،وذلك فيما يعرف باالعتقال بخالف القانون او
االعتقال لدوافع سياسية ،وذلك باملقارنة مع االعوام  ،2009و،2010
و.2011
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من ذلك كان التفكير من قبل الوحدة القانونية وبالتتنسيق مع
ادارة املركز في اخلوض في نوع جديد من التمثيل والقانوني و  /او
متابعة قضايا لها إتصال وثيق بالصالح العام في مناطق السلطة
الوطنية الفلسطينية ،فقد بدأ اخلوض في قضايا االخطاء الطبية
وذلك من خالل تشكيل إئتالف خاص ،وذلك للبحث في القوانني
الطبية والقوانني ذات الصلة بعمل االطباء والقوانني ذات الصلة
بحقوق املرضى ،وقد مت عقد عدة لقاءات في هذا الشأن ،بحضور
ممثلني عن املركز وعن نقاية االطباء ووبحضور اساتذة جامعيني
معنيني باالمر وهم في الوقت نفسة جزء من اإلئتالف ،وقد مت تبني
قضية امام احملاكم الفلسطينية ضد احد املستشفيات بخصوص
خطأ طبي أصاب سيدة فلسطينية نتيجة خطأ في عملية
جراحية.
باالضافة الى ذلك هناك دراسة متعلقة بالقوانني التي تصدر بقرار
من رئيس السلطة الوطنية الفلسطنية بنا ًء على نص املادة  43من
القانون االساسي املعدل ،مع العلم بان هذه الدراسة في املراحل
االخيرة من املراجعة قبل إصدارها .حيث من املتوقع ان تكون تلك
الدراسة مرجعا اوليا مهما للمهتمني بالشأن القانوني ،باعتبارها
اول دراسة بهذا الصدد.
كما تقوم الوحدة القانونية بالتواصل مع مؤسسات اجملتمع املدني
في االمور ذات الصلة بالشان الداخلي ،وذلك فيما يتعلق بعمل
قوات االمن والشرطة والقوانني ذات الصلة ،وورشات عمل بخصوص
قضايا النزاهة والشفافية .حاليا تقوم الوحدة القانونية ببناء
تصورات لقضايا ذات صلة بالصالح العام وعلى االخص فيما يتعلق
باالشخاص ذوي االعاقة والثاني يتعلق مبراجعة انواع مختلفة من
الضرائب مت فرضها على املواطنني من قبل وزارة املالية او البلديات.

التوعية ورفع الوعي
امام تصاعد االنتهاكات اخلطيرة حلقوق االنسان في مختلف اجملاالت
والعبء القانوني الذي تزايد بنسبة فاقت  ،%32مع زيادة طفيفة في
املصاريف ،وزيادة محدودة في الكادر ،جلأ املركز الى توسيع عالقاته
اجلماهيرية وتوسيع قاعدته التطوعية ،وكثف برامج التعبئة
والتقوية الى مستويات غير مسبوقة ،حيث مت عقد ما مجموعه
 91لقا ًء تدريبياً ،ولقا ًء عاماً ،ودورة ،شارك فيها  2262مواطنا ،في
حوالي  120جتمعا سكنيا تقع في سائر احملافظات الفلسطينية،
وكان ضمنها:
  5دورات للمحامني حديثي التخرج وطلبة القانون في القدس،شارك فيها  75شابا وشابة،
 دورة ل  15من القيادات الشابة لتوسيع قاعدة املدافعني عنحقوق االنسان،
  28ورشة توعية في احياء مدينة القدس،  28لقا ًء ومحاضرة عامة في جتمعات سكانية في منطقتي«ب» و»ج» والتجمعات البدوية،
  6دورات تدريبية لتوثيق ومتابعة الشكاوى ضد اعتداءاتاملستوطنني في محافظات نابلس وقلقيلية وسلفيت

كما مت تنظيم لقاءات ثنائية مع  71مجلسا بلديا وقرويا في
محافظات وسط وشمال الضفة الغربية لتطوير مخططات
هيكلية وتوسيع دائرة التصدي لهدم املنازل وقضم االراضي من
قبل املستوطنني ،مبا فيها تقدمي اعتراضات على توسيع مخططات
هيكلية للمستوطنات مثل مستوطنة «عيلي» جنوب نابلس.
اضافة الى ذلك فقد مت تنفيذ مشروع تدريبي لعشر جتمعات
بدوية .بالتعاون مع مؤسسة  MAPالبريطانية وممول من احلكومة
االسترالية ،يشمل املشروع التدريب والتمكني وتوثيق االنتهاكات
اإلسرائيلية لعشر جتمعات بدوية تقع في مناطق «ج» منطقة
أريحا ،وملدة عامني .في املرحلة األولى من املشروع والتي قاربت
على االنتهاء ،عمل املركز على تنظيم زيارات للتجمعات من أجل
التعرف على أبرز االحتياجات ،ومن ثم مت عقد يومني تدربيني لكل
جتمع ،بهدف متكني جلان داخل التجمعات للرجال والنساء من أجل
التعامل مع االخطارات التي تتسلمها هذه التجمعات من اإلدارة
املدنية لإلحتالل ،وكذلك التصرف السريع واالتصال مع املؤسسات
ذات العالقة .املرحلة الثانية من املشروع والتي متتد إلى  11شهراً،
ستشمل تدريبا ً على توثيق اإلنتهاكات ،وكذلك توثيقا ً للحياة
البدوية من أجل استخدام هذا التوثيق في أنشطة املناصرة التي
من املمكن أن ينفذها املركز في املرحلة املستقبلية.

  15تدريبا ملواجهة الترحيل القسري وهدم املنازل في االغوارومحافظات شمال الضفة الغربية الستة.
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التشبيك ورفع الوعي
الهدف االستراتيجي الثاني:
السياساتية ،التشريعية ،التي تضمن حشد الطاقات المجتمعية والدعم الدولي ،المؤكدة
تكوين البيئة ،المؤسساتية،
ّ
والضامنة الحترام حقوق االنسان.

حمالت المناصرة
الحملة الوطن ّية السترداد جثامين الشهداء
الفلسطينيين والعرب والكشف عن مصير المفقودين

ابرز اجنازات احلملة في العام 2013
حققت احلملة الوطنية السترداد جثامني الشهداء احملتجزة لدى
حكومة إسرائيل والكشف عن مصير املفقودين ،اجنازا ً نوعيا ً خالل
العام  ،2013فقد شرعت حكومة إسرائيل وسلطاتها االحتاللية
في الربع األخير من هذا العام ،بتسليم  ٣٨جثمانا ً لعائالتهم ،وذلك
رضوخا ً للضغوط السياسية والقانونية واالعالمية ،التي فرضها
ذوو الضحايا عبر التفافهم حول احلملة.
يؤسس هذا االجناز القانوني النوعي ،جلهود وجناحات قانونية نوعية
أخرى ،تعمل احلملة أن يكون عام  2014عام حتقيقها.
أصدرت احلملة الطبعة الثانية من كتاب  /وثيقة « لنا أسماء
ولنا وطن « الذي وث ّق ل  65مفقودا ً و 381شهيدا ً وشهيده ،جاء
تصنيفهم كما يلي 93 -:شهيدا ً مت إسترداد جثامينهم ،فيما تبقى
 288جثمانا ً محتجزا ً ( 27منها قيد التوثيق).

واصلت احلملة جهودها لتعريب وتدويل قضية جثامني الشهداء
احملتجزة واملفقودين وبهدف تصعيد اجلهود الضاغطة على حكومة
إسرائيل /القوة احملتلة ،للوفاء بااللتزامات احملددة عليها في القانون
الدولي اإلنساني واتفاقيات جنيف لعام  1949و البرتوكوالن
امللحقان بها ،وبذلت احلملة جهودها بشكل مباشر ،وفي اطار جهود
مشتركه مع مؤسسات حكومية وأهلية ،استهدفت تفعيل دوْر
سفارات وممثليات اجلامعة العربية وبعثاتها الدبلوماسية وممثليها
في منظمات األمم املتحدة أسفرت هذه اجلهود عن تبني مطالب
وتوصيات احلملة في هذه املؤسسات الدولية والتي طالبت حكومة
إسرائيل /القوة احملتلة ب ِ-:
اإلفراج الفوري عن جميع جثامني الشهداء الفلسطينيني والعرب
فوراً.
وإلى أن يتحقق ذلك ،أن تقدم حكومة إسرائيل /القوة احملتلة ،بيانات
رسمية ،تفصح فيها ،عن عدد وأماكن املقابر التي يتم احتجاز
اجلثامني فيها ،وأن تُقدم كشوفا ً تُفصح فيها عن أسماء الشهداء
احملتجزة جثامينهم ،وتواريخ وأماكن استشهادهم ،وأن تتعهد
بتمكني عائالتهم من زيارة مدافن احبائهم حتت إشراف وتنظيم
اللجنة الدولية للصليب األحمر.
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تتابع قيادة احلملة على نحو خاص بجهود قانونية ودبلوماسية،
قضية الشهيد أنيس دولة ،الذي توفى في سجن عسقالن منذ آب
 ،1980وأصدرت احملكمة العليا اإلسرائيلية قرارا ً بتسليم جثمانه
لعائلته ،غير أن قيادة جيش اإلحتالل ،انكرت معرفتها مبصير جثمان
الشهيد أنيس دوله ومكان وجوده !!!
شرعت قيادة احلملة بتسليط الضوء ،وتكثيف اجلهود من أجل الزام
حكومة إسرائيل  /القوة احملتلة ،باتخاذ خطوات ملموسة للكشف
عن مصير  65مفقوداً ،وقد عملت على ذلك بالتعاون مع اللجنة
الدولية للصليب األحمر ،ومجلس حقوق اإلنسان في اجلامعة
العربية وعديد من املؤسسات احلقوقية الدولية ،كما عبر وسائل
االعالم اخملتلفة.
تقدمي التماس نوعي للمحكمة العليا اإلسرائيلية ،تطالب فيه
تأسيس بنك  DNAملطابقة هوية أصحاب اجلثامني مع ذويهم ،مما
شكّل ضغطا ً إضافيا ً على حكومة إسرائيل وسلطاتها االحتاللية.
البحث عن بدائل دولية لتأسيس بنك  DNAلذوي الضحايا ،حيث مت
االتصال مبعهد التشريح االنثربولوجي في االرجنتني لبناء عالقات
تعاون مع احلملة ،وهذا املعهد عمل في  30دولة في العالم على
امتداد غعدة عقود من عمله.

حملة األخطاء الطبية
بدأ املركز العمل على قضايا األخطاء واإلهمال الطبي منذ النصف
الثاني من العام  ،2012وقد مت تشكيل جلنة خاصة ،مببادرة من
أعضاء الهيئة العامة للمركز ،وضعت لنفسها هدف متابعة
قضايا األخطاء الطبية واإلهمال الطبي بدءا ً بنشاطات التوعية،
والتدخل في تصويب الوضع القانوني في قضايا املسؤوليات
القانونية للمراكز الطبية واألطباء والطواقم الطبية وكذلك
للمرضى والذين يتلقون العالج ورفع مستوى اخلدمات الطبية في
الوطن ،مع وضع احتمال حتدي اجلهاز القضائي بقضايا جتريبية عن
طريق رفع بعض القضايا املتعلقة باالهمال الطبي.
عملت اللجنة خالل عام  2013على دراسة البيئة القانونية
واملرجعيات القانونية واملهنية الناظمة لقطاع الصحة ،وعلى
قضية التضليل في يافطات األطباء وسوء التشخيص ،وعلى
برنامج توعية وضغط يهدف خللق حالة توازن في املعلومات
واملتابعة القانونية لألخطاء الطبية واإلهمال الطبي في الضفة
الغربية.

توعية وضغط
تعمل اللجنة على برنامج توعية مستمر خالل العامني 2013
و 2014يهدف إلى حماية حقوق املواطنني واركان القطاع الصحي
في فلسطني من خالل تعزيز وعي اجملتمع حلقوق وواجبات املريض
والقطاع الصحي ،مبا ميثله ،وبناء الثقة ،من خالل عقد لقاءات
ميدانية مع املواطنني في اجملالس احمللية وفي اجلامعات والتجمعات
النسوية ،مبشاركة أعضاء اللجنة ،وعقد لقاءات مع مؤسسات
ترعى املرضى مثل مركز أبو ريا وأصدقاء الثالسيميا ومركز دنيا،
ونشر اعالنات عن تبني املركز هكذا قضايا في الصحف ،واجراء عدد
من املقابالت في االذاعات احمللية حول حقوق وواجبات املرضى ،وحملة
توعية عبر وسائط االعالم احلديث في مواقع التواصل االجتماعي
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تهدف اللجنة من خالل هذا البرنامج إلى:
 بناء الثقة ما بني املواطنني واملركز في عمله من أجل حمايةضحايا االخطاء الطبية.
 نشر تقارير عن رصد حلاالت اهمال طبي او اخطاء. تبني عدد من القضايا التجريبية. زيادة وعي املواطنني حلقوقهم وواجباتهم في اجملال الصحي. التشبيك مع االجسام ذات العالقة بهدف التأثير في السياساتوالتشريعات ذات العالقة.

الحملة الدولية لحرية حركة الفلسطينيين -
كرامة
حملة كرامة هي حملة جماهيرية وطنية تعمل باستقاللية
مطلقة خلدمة أبناء الشعب الفلسطيني .تأسست احلملة في
صيف  2008من أجل تخفيف معاناة الفلسطينيني في احلركة
والسفر داخل وخارج فلسطني بحرية وكرامة ،وقد ساهم املركز
في إنشائها ويستضيفها حالياً ،بعد تسجيلها لدى السلطة
الوطنية الفلسطينية حتت الرقم .HR - 22878 – RA

 السفر من والى األردن في حافالت عامة جديدة من مراكز املدنالفلسطينية واألردنية مباشرة دون احلاجة الى نزول املسافرين
و أمتعتهم من الباص على اإلطالق ،أو تبديل الباص أو االنتظار
ملدة طويلة.
 السفر بالسيارات اخلاصة مباشرة من وإلى األردن بأقل االجراءاتوالرسوم.
 السفر على مدار الساعة دون التقيد بأوقات و/أو ايام محددة معجدولة مواعيد الباصات بغض النظر عن حجم املسافرين.
 عودة املسؤولية على اجلسر الى ما كانت عليه قبل .2002خالل عام  ،2013تابعت احلملة عملها الدؤوب للتوصل إلى حلول
لتحديات السفر في اجلانبني األردني واالسرائيلي ،بعد أن عملت
مع اللجنة الرئاسية الفلسطينية اخملتصة بتحسني وتطوير
االستراحة .وانضم إلى الهيئة العامة للحملة متطوعني جدد ،ومت
انتخاب هيئة إدارية جديدة للحملة ،حملت على عاتقها استمرار
العمل بنفس الروحية التشاركية في احلملة .كما مت إنتاج فيلم
بالشراكة مع مؤسسة روزا لكسمبورغ واخملرج رائد احللو ،مترجما ً
إلى اللغات العربية واالجنليزية واألملانية والعبرية ،وسيتم عرضه
في أكثر من دولة خالل الربع األول من عام .2014

تدرك حملة كرامة أن احلل اجلذري حلرية احلركة والسفر
للفلسطينيني هو في إنهاء االحتالل ونيل الشعب الفلسطيني
حلريته وسيادته على حدوده وأرضه ومائه وأجوائه .وهذا ال يتعارض
مع عملنا من أجل تخفيف املعاناة على شعبنا وحفظ كرامته.
وقد بدأت احلملة في العمل على موضوع السفر من فلسطني،
عبر جسر امللك حسني أو اللنبي (املعروف باسم معبر الكرامة)
إلى األردن وبالعكس ،بالعمل من أجل سفر الفلسطينيني من وإلى
األردن بحرية وكرامة وبتكلفة معقولة وتخفيف معاناتهم واحلد
من اإلجراءات الروتينية القاتلة وحتسني ظروف السفر والذي يعني:
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االئتالفات والتحالفات
يواصل املركز تبنيه الستراتيجيات التعاون والتنسيق والتشبيك،
وضمن ذلك بناء ائتالفات مؤقتة ودائمة تبعا للحالة ،حيث أن
هذه االستراتيجية تزيد فعالية استخدام املصادر وتعظم النتائج
وتقلل االزدواجية في عمل املؤسسات األهلية وبخاصة قطاع حقوق
االنسان .كما يسعى املركز إلى املشاركة في ائتالفات وحتالفات
دولية ،تدعم حقوق اإلنسان الفلسطيني ،إضاف ًة إلى مناصرة
ّ
الفلسطينية.
القضية
ّ
ّ
وتتفاوت نشاطات االئتالفات واللجان التي ينشط املركز بها ،كما
تتفاوت أدواره ،وفيما يلي أهم نشاطات املركز في االئتالفات اخملتلفة:
مجلس منظمات حقوق االنسان :يتنامى دور هذا اجمللس وتتطور
أساليب عمله ،وهناك متسع كبير لتطوير دوره أكثر .ويتميز عمله
بأخذ مواقف مشتركة واصدار بيانات ومواقف من قضايا كبرى
تؤثر على حقوق االنسان الفلسطيني او احلقوق اجلماعية للشعب
الفلسطيني مثل املفاوضات واألسس التي تقوم عليها ،كما يعقد
مؤمترات صحفية مشتركة إلعالن مواقف في قضايا خطيرة.
وهناك مجال لتطوير دور اجمللس نحو وضع مؤشرات حلالة حقوق
االنسان ورصدها واصدار تقرير سنوي مشترك عن حالة حقوق
االنسان ،وكذلك االستفادة املتبادلة من املصادر وحتسني قدرات
التفاوض اجلماعية مع مزودي اخلدمات ،وخاصة الكبيرة كالتأمينات
واخلدمات البنكية ،رغم تفاوت تعاون املؤسسات في هذا االجتاه.
ويرى املركز وبعض املؤسسات األخرى ضرورة التشارك في تعيني
منسق/ة لتحسني أساليب املتابعة.
شبكة املنظمات األهلية الفلسطينية :رغم أن املركز لم يترشح
لعضوية اللجنة التنسيقية للشبكة لهذه الدورة ،اال أنه يلعب
دورا مهما في السياسات القطاعية واللجنة التوجيهية لإلطار
االستراتيجي للعمل األهلي ،وكذلك في اإلطار اجلديد الذي مت
تأسيسه ،وهو اجمللس التنسيقي للعمل األهلي الفلسطيني،
والذي يضم ثالثة احتادات وشبكات أهلية فلسطينية.

االئتالف األهلي ملدونة السلوك :يواصل املركز عمله على صعيد
اشاعة املساءلة وتقوية بنى املؤسسات األهلية ،من خالل بناء نظام
حتقق والتزام مببادئ مدونة سلوك املؤسسات األهلية الفلسطينية،
من خالل االئتالف الذي يضم ممثلي  5شبكات واحتادات ذات صلة.
االئتالف من أجل القدس :كما يواصل املركز دوره في االئتالف من
أجل القدس وينسق بعض احلمالت املنبثقة عن هذا االئتالف،
الدولية ضد سحب حق اإلقامة من املقدسيني،
أهمها احلملة
ّ
دولية حضرها
حيث نشط املركز في التنسيق لعقد ورشة عمل ّ
اآلليات التي يجب تبنيها
مختصون محليني وخبراء أجانب ،لبحث ّ
ملسائلة إسرائيل ومحاسبتها على سياستها في جتريد املقدسيني
من هويتهم  .كما ساهم املركز في تنفيذ  21ورشة عمل توعويّة
أهمية مراجعة دور االئتالف بهدف
حتت إطار احلملة .كما يعي املركز
ّ
تنشيطه.
االئتالف للتوعية في مجال األخطاء الطبية :خطا املركز نحو البدء
بتأسيس ائتالف وطني للتوعية مبوضوع األخطاء الطبية وضم
اجلهود للتقليل منها مبا يساهم في رفع مستوى اخلدمات الطبية.
(تفاصيل أكثر في اجلزء حول األخطاء الطبية).
ائتالفات تراجع دورها :تراجع دور عدد من االئتالفات ومنها جلنة
الدفاع عن احلريات العامة( ،جزء من دورها أخذه مجلس منظمات
حقوق االنسان) واالئتالف الفلسطيني ملناهضة التعذيب ( بسبب
تعامل البعض معه كمشروع ينتهي العمل به بانتهاء املشروع)
وائتالف مناهضة عقوبة االعدام ،لنفس السبب السابق ،مما يتطلب
اعادة النظر بهذه االئتالفات وأدوارها وحل ازدواجية بعض أدوارها مع
مجلس منظمات حقوق االنسان الذي ميكن تطوير دوره ليشمل
املوضوعات املذكورة.
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البيئة الداخلية
الهدف االستراتيجي الثالث:
رفع جاهزيّة وقدرات المؤسسة لبلوغ اهدافها االستراتيجية

شهد العام  2013تغيرات مهمة على مستوى بيئة العمل الداخلية
للمركز ميكن أبرزها:
 اجناز التقييم اخلارجي لبرامج املركز ومراجعة رؤية املركزورسالته وأهدافه الفرعية واخلطة اإلستراتيجية للسنوات
اخلمس املقبلة (.)2017-2013
 إقرار التقريرين املالي واإلداري للعام .2012 اجناز نظام قاعدة البيانات االلكتروني للمركز وتدريب الطاقمعلى استخدامه.
 توظيف موظفة في مجال املناصرة الدولية وباحثني ميدانينيومحاسب.
 تطوير قدرات العاملني في املركز من خالل مجموعة منالتدريبات وورش العمل واملشاركات الدولية واحمللية.
 -تنفيذ جلسات تفريغ للطاقم على مدار يومني.

الهيئة العامة
 بلغ عدد اعضاء الهيئة العامة للمركز خالل العام احلالي 26عضوا ،حيث شكلت النساء ما نسبته  %34من عدد اعضاء
الهيئة العامة.

 عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي بتاريخ ،٢٠١٣/٦/١وناقش اجملتمعون التقريرين املالي واإلداري ومت إقرارهما ،ونتائج
التقييم اخلارجي لبرامج املركز وإقرار االجتاهات اإلستراتيجية
للمركز للسنوات اخلمس القادمة.

مجلس اإلدارة
 بلغ عدد أعضاء مجلس اإلدارة للمركز( خالل الدورة املنتخبةعام  9 )2012أعضاء ،حيث شكلت النساء ما نسبته  %22من
عدد أعضاء مجلس اإلدارة.
 عقد مجلس اإلدارة  3اجتماعات (خالل العام املاضي) 2013اضافة الى  3لقاءات تداولية ،مت خاللها االطالع على أوضاع
املركز واجنازاته ومناقشة العديد من القضايا واتخاذ القرارات
الالزمة كما مت فيها مناقشة التقريرين اإلداري واملالي ورفع
التوصيات للهيئة العامة بإقرارهما ،كما مت مناقشة تقرير
التقييم اخلارجي وإطار العمل االستراتيجي للمركز خالل
السنوات اخلمس القادمة ،ورفع التوصيات الالزمة للهيئة
العامة بخصوصهما.
كما مت خالل االجتماعات مناقشة أوضاع املركز واالطالع على سير
العمل واالجنازات التي يحققها والصعوبات التي يواجهها.
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طاقم العاملين

بناء القدرات

حجم الطاقم وتوزيعه

التقييم واخلطة اإلستراتيجية

بلغ عدد طاقم املركز مع نهاية العام 32 ،2013موظفاً ،منهم 29
بوظائف كلية او جزئية 2 ،بعقود تزويد خدمات واستشارات ومتدربه،
موزعني على أربع وحدات هي الوحدة اإلدارية (وتشمل الشؤون
املالية واالدارية) والوحدة القانونية ،ووحدة احلشد واملناصرة ،ووحدة
البرامج والتمويل ،أما حسب النوع االجتماعي فقد توزع الطاقم
بني  14أنثى و18ذكرا ،بنسبة مقربة  %44و %56على التوالي.

استكماال ملا بدأه املركز خالل العام  2012بتقييم برامجه وتطوير
خطة إستراتيجية لألعوام اخلمس القادمة مت استكماله خالل العام
 2013حيث مت اجناز التقييم اخلارجي للمركز ،واستنادا للتقييم مت
تطوير اخلطة اإلستراتيجية لعمل املركز للسنوات اخلمس القادمة
حيث مت إقرارهما من الهيئة العامة ومجلس اإلدارة ،مت تطوير وبلورة
خطة العمل للعام .2013

تغييرات في الطاقم

تطوير وإنشاء قاعدة بيانات

انسجاما مع التطور والتوسع في عمل املركز حدثت بعض
التغييرات في طاقم العاملني والوظائف الشاغرة في املركز ،فقد
مت تعيني موظفة في وظيفة املناصرة الدولية لتعزيز حضور املركز
دوليا ،وقد باشرت الزميلة عملها في املركز في منتصف أيلول
 ،2013كما مت تعيني محاسب بوظيفة كاملة للمركز وقد باشر
عمله في األول من تشرين ثاني .2013

خالل العام  2012بدأ املركز بإنشاء وتطوير قاعدة بيانات الكترونية
ألرشفة ومتابعة القضايا التي يتبناها املركز الكترونياً ،واستمرت
عملية التطوير خالل العام  2013ومت اجناز البرنامج خالل شهر متوز
من العام  ،2013ومت عقد ورشة تدريب للطاقم وسيباشر املركز
ادخال البيانات خالل .2014

كما تعيني باحثني ميدانيني ،وبعقود مدتها سنتني ضمن مشروع
توعية للتجمعات البدوي في األغوار واملمول من مشروع ،MAP
وخالل العام  2013غادر الزميل أمني دوابشة (محاسب املركز) وذلك
بعد أن قدم استقالته بسبب عدم مقدرته على التوفيق بني عمله
الرئيسي وعمله في املركز .كما أنهى املركز اتفاقيته مع أحد
املستشارين القانونيني الذي يعمل في مكتب القدس منذ شهر
أيلول .2013
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تنفيذ جلسات تفريغ للطاقم
قام املركز في منتصف تشرين الثاني بتنفيذ ورشة عمل خاصة
بالطاقم على مدار يومني في بلدة ِجفنا .حيث هدفت هذه الورشة
إلى أن يقوم طاقم العمل بالتفريغ جرّاء الضغط النفسي الذي
يعانوه من احلاالت التي يتعاملوا معها بِشكل يومي .من اجلدير
ذكره ،أن هذه اجللسات قد القت رواجا ً إيجابيا ً لدى الطاقم.

تمكين العاملين وتطوير قدراتهم
من أجل متكني العاملني في املركز وتطوير قدراتهم مبا يسهم في
تطوير أدائهم فقد تنوعت برامج التطوير خالل العام املاضي في
اجملاالت التالية:
 اللغة العبرية :التحق الزمالء وائل قط ورزان محسن وساهرصرصور في دورة للغة العبرية.
 مهارات احلاسوب :التحق الزميل ساهر صرصور في دورة رخصةاحلاسوب الدولي.
 التخطيط االستراتيجي :شاركت الزميلة مي فرسخ في دورةالتخطيط االستراتيجي ملنظمات اجملتمع املدني ضمن برنامج
جامعة هارفارد.
 املشاركات املؤمترات الدولية :شارك مجموع من الزمالءاحملامني في مجموعة من املؤمترات الدورات احمللية والدولية
منها مشاركة الزميل وائل بورقة عمل حول سياسة التمييز
العنصري في التخطيط التنظيمي في مناطق «ج» وذلك
في جلسة مجلس حقوق اإلنسان في جنيف ،واملشاركة في
لقاء للجنة تقصي احلقائق حول اثر االستيطان على األراضي
احملتلة عام  ،67باإلضافة إلى مشاركة في ورشة عمل حول
العوملة ومستقبل القانون اجلنائي الدولي ،كما شارك الزميل
رامي بورقة عمل حول عدم نزاهة القضاء اإلسرائيلي في مؤمتر
حول آليات محاسبة إسرائيل على اجلرائم التي تقوم بها والذي
نظمته الشبكة االورو متوسطية حلقوق اإلنسان في روما.
 كما شارك الزميل عصام في ورشتني اقليميتني لتطوير البيئةالقانونية لعمل املنظمات األهلية وفريق االشراف على الرؤية
االستراتيجية للعمل األهلي الفلسطيني للسنوات اخلمس
.2017-2013
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مصادر التمويل
ممولو البرامج الرئيسية
املمثلية االيرلندية
ابتدأت الشراكة بني مركز القدس واملمثلية االيرلندية منذ العام  ،2007من خالل موافقتهم على إعطاء املركز
منحة لتمويل جزء من برامجه الرئيسية ،وجتدد هذه املنحة سنويا ،بحيث بلغت قيمة املنحة للعام )78,000( ،2013
دوالر امريكي.
خبز من اجل العالم
«خبز من اجل العالم» ،هو احد املانحني الذين تعاون معهم املركز منذ انفصاله عن مؤسسة «الكويكرز» في
العام  1997ليصبح مؤسسة فلسطينية أهلية ،وغير 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 واملعايير الدولية ،وبلغت قيمة املنحة للعام  )179,415( ،2013دوالر
امريكي.
مؤسسة كافود
نشأت الشراكة بني مؤسسة كافود ومركز القدس منذ انفصاله عن مؤسسة «الكويكرز» في العام  1997ليصبح
مؤسسة فلسطينية أهلية ،وغير ربحية .حيث متول مؤسسة كافود وفي كل عام برنامجا يهدف الى تقوية
مؤسسات اجملتمع احمللي الساعية إلى تعزيز مبادئ حقوق اإلنسان واإلصالح الدميقراطي ،وتقدمي الدفاع القانوني
للفلسطينيني املستضعفني وضحايا االنتهاكات والظلم .وقد بلغت قيمة املنحة للعام  )47,100( ،2013دوالر
امريكي.
مركز تطوير املؤسسات األهلية
الشراكة بني مركز تطوير املؤسسات األهلية ومركز القدس ابتدأت في العام  2008بحيث مول المركز تطوير جزء
من البرامج الرئيسية ملركز القدس على مدار األعوام املاضية .أما املنحة اجلديدة التي حصل عليها مركز القدس
في منتصف العام  ،2010ملدة سنتني ونصف من هذا التاريخ وذلك ضمن برنامج سكرتاريا حقوق اإلنسان واحلكم
الرشيد -فتبلغ قيمتها ( )170,000دوالر أمريكي ،وخصص مبلغ  48,000دوالر لتنفيذ انشطة العام .2013
برنامج االمم املتحدة االمنائي
ابتدأت الشراكة بني مركز القدس وبرنامج االمم املتحدة االمنائي في العام  ،2011بحيث يدعم البرنامج االمنائي
البرامج الرئيسية للمركز ،وخاصة االنشطة املتعلقة باعتداءات املستوطنني على الفلسطينني في املناطق
املصنفة «ج» من الضفة الغربية .اما قيمة املنحة للعام  2013فبلغت ( )98,188دوالر امريكي ملدة عام ،على ان
جتدد خالل االعوام القادمة.
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ممولو املشاريع
مركز الالجئ النرويجي
ابتدأت العالقة بني مركز الالجئ النرويجي ومركز القدس في العام  2009التي استمرت الى يومنا هذا .حيث ميول
مركز الالجىْ النرويجي في كل عام مشروعني االول في الضفة الغربية والثاني في القدس الشرقية؛ األول حتت عنوان
«املساعدة القانونية من اجل حماية الفلسطينيني من ضحايا التهجير القسري» ،والثاني حتت عنوان «محاربة
سياسة هدم املنازل في القدس الشرقية» ،وبلغت قيمة املنحتني والتمويل اإلضافي نهاية العام )527,284( ،دوالر
أمريكي للعام .2013
احلكومة االسترالية
ينفذ املركز مشروعا حتت عنوان «تعزيز اليات مراقبة وتوثيق االنتهاكات االسرائيلية حلقوق التجمعات البدوية
املهمشة في املناطق املصنفة «ج» بالتعاون مع مؤسسة العون الطبي للفلسطينني ( )MAPوبتمويل من احلكومة
االسترالية .سينفذ املشروع على مدار عامني حلماية التجمعات البدوية في غور االردن من الترحيل القسري
ومساعدتهم على البقاء في اراضيهم .وقد بلغت قيمة املنحة ( )104,070دوالر امريكي ،وخصص مبلغ 29,808
لتنفيذ انشطة العام .2013
مؤسسة التعاون
مولت مؤسسة التعاون مشروعا سينفذ على مدار عام ونصف اي خالل العامني  .2014-2013ويستهدف املشروع
املقدسيني الذين انتهكت حقوقهم االقتصادية واالجتماعية من قبل احلكومة االسرائيلية .ويهدف املشروع الى
حتسني الظروف االقصادية واالجتماعية للمقدسيني املهمشني وتعزيز صمودهم في مدينتهم .وبلغت قيمة
املنحة  120,000دوالر امريكي ،وخصص مبلغ  40,955دوالر لتنفيذ انشطة العام .2013
اليوروميد ()ENPI
نفذ املركز خالل العام  2013مشورعا مموال من اليوروميد لتدريب مجموعة من املدافعني عن حقوق االنسان على
مجموعة من مهارات املناصرة ورفع الوعي ،وبلغت قيمة املنحة  16,795دوالر.
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بيان االيردات و المصاريف ()2013/12/31-2013/01/01
الوصف

املبلغ (دوالر)

البيان

996,952

االيرادات
ايرادات متحققة من االيرادات املقيدة مؤقتا

960,931

ايرادات متحققة من االيرادات املؤجلة

18,554

ايرادات اخرى

17,467

املصاريف

662,253

تكلفة الطاقم (الرواتب وتوابعها)
رواتب العاملني

571,077

صندوق التوفير

35,350

تعويض نهاية اخلدمة

35,992

التامينات (تأمني صحي ،تامني اصابات العمل)..

16,069

أخرى (اشتراكات النقابة ،التامني املهني)

3,765

104,093

املصاريف التشغيلية واالدارية
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مصاريف االيجار وتوابعها

21,484

مصاريف املنافع (كهرباء ،مياه  ،تنظيف)

15,021

مصاريف ادارية وعمومية

15,868

مصاريف الصيانة

13,163

مصاريف مهنية

10,594

مصاريف االتصاالت واألنترنت

10,856

مصاريف املواصالت والسفر

12,573

مصاريف فرق العملة والعموالت البنكية

4,533

الوصف
مصاريف االستهالك

املساعدة القانوية

املناصرة

مصاريف التدريب

املبلغ (دوالر)

البيان

27,553
مصاريف استهالك االثاث
مصاريف استهالك األجهزة واملعدات
مصاريف استهالك السيارات
مصاريف استهالك البرمجيات
مصاريف استهالك املقر

2,611
8,273
6,800
868
9,000

رسوم احملاكم
خرائط ،مخططات ،تقارير خبراء
اعالنات في الراديو
اعالنات في الصحف واجملالت
استشارات قانونية خارجية
مطبوعات

29,490
108,653
3,300
4,155
74,771
12,422

ورشات عمل وتدريبات
مواصالت وسفريات
كتب ومجالت
مصاريف التشبيك
مصاريف التوثيق
مصاريف الفعاليات

9,910
9,000
571
4,681
1,700
447

مصاريف تدريب الطاقم

2,988

232,790

26,309

2,988

اجمالي املصاريف 1,055,985
الوفر (العجز) -59,033
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