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الملخص التنفيذي
�شهد ع��ام  2014ت��زاي��د ًا يف انتهاكات حقوق الإن���س��ان ،حيث ما
زال التمثيل القانوين يف املحاكم اال�سرائيلية والفل�سطينية وجلان
االع�ترا���ض الع�سكرية التابعة لالحتالل يحظى باجلزء الأك�بر من
املوارد التي يخ�ص�صها املركز ،حيث وا�صل جمموع الق�ضايا حتقيق
قفزات �سواء يف الق�ضايا اجلديدة او املرتاكمة من �سنوات �سابقة ،حيث
�شمل عمل املركز ما جمموعه  3618ق�ضية كان منها  1983ق�ضية
جيدة ،و�شكل احلق يف ال�سكن واقامة املن�ش�آت الزراعية والتجارية
وق�ضايا الرتحيل اجلزء الأك�ير من هذا اجلهد مبا جمموعه 1618
ق�ضية جديدة ومرتاكمة ،ف�ضال عن تقدمي  3675ا�ست�شارة قانونية يف
خمتلف املجاالت التي يعمل عليها املركز .وفيما يلي ملخ�ص لإجنازات
املركز خالل الفرتة امل�شمولة بالتقرير عن طريق التدخالت التي قام
بها ح�سب التف�صيل التايل:
قدمت امل�ساعدة القانونية الالزمة ل  1327ق�ضية تتعلق باحلق يف
ال�سكن (يف ال�ضفة الغربية مبا فيها القد�س ال�شرقية ،ف�ضال عن هدم
من�ش�آت زراعية)  ،كانت من �ضمنها  170ق�ضية جديدة.
قدمت امل�ساعدة القانونية ل  282ق�ضية من ق�ضايا التهجري الق�سري
للبدو واملجتمعات الرعوية 60 ،منها كانت ق�ضايا جديدة.
قدمت امل�ساعدة القانونية ل  57ق�ضية تتعلق مب�صادرة الأرا�ضي ،
منها  6ق�ضايا جديدة.
قدمت امل�ساعدة القانونية ل  22ق�ضية من ق�ضايا م�صادرة املعدات .
مت تقدمي امل�ساعدة القانونية ل  36ق�ضية متعلقة بحرية احلركة ،منها
 19ق�ضية جديدة
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وقدمت امل�ساعدة القانونية الالزمة ل  38ق�ضية متعلقة باالعتداءات
م��ن قبل امل�ستوطنني الإ��س��رائ�ي�ل�ي�ين على امل��دن�ي�ين الفل�سطينيني
وممتلكاتهم ،منها  18ق�ضية جديدة.
كما عقد املركز  32جل�سة توعوية ( 12يف ال�ضفة الغربية و  20يف
القد�س) ,بالإ�ضافة اىل دورة تدريبية لقادة املجتمع واملتطوعني
ومتطوعي املركز من قرية( ق�صرة-نابل�س)
تدريب � 15شخ�صا على اكت�ساب مهارات متنوعة يف جم��ال توثيق
انتهاكات حقوق االن�سان توثيقا فوتوغرافيا ،وتنفيذ ان�شطة ال�ضغط
واملنا�صرة من خالل و�سائل االع�لام املختلفة وعلى ر�أ�سها االعالم
املجتمعي .كما قدم املركز  6ور�شات لبناء ق��درات املحامني اجلدد
فيما يتعلق باالجراءات القانونية املتبعة لدى تبني ق�ضايا هدم املنازل،
وق�ضايا احلقوق االقت�صادية واالجتماعية للمقد�سيني.
وا�ستمرت اجلهود الرامية �إىل تطوير خم�سة خمططات هيكلية كما
مت اطالق خمطط هيكلي جديد (قرى العقبة ،بروقني ،خربة جبارة،
ال�ساوية ،اذنا واملجتمع البدوي يف ديوك) وذلك كاحدى �آليات مواجهة
اجراءات الهدم اجلماعية
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من نحن؟
مركز القد�س للم�ساعدة القانونية وح�ق��وق االن�سان ه��و م�ؤ�س�سة
فل�سطينية غري ربحية ،ت�أ�س�س يف العام  ، 1997بعد انف�صاله عن جلنة
ال�صداقة الأمريكية “كويكرز” ،والتي ارتبط بها منذ العام 1974
وحتى تاريخ انف�صاله عنها يف ذات العام املذكور �سابقا .كان وما زال
مركز القد�س للم�ساعدة القانونية وحقوق االن�سان يف طليعة امل�ؤ�س�سات
الفل�سطينية التي تدافع عن احلقوق الإن�سانية للفل�سطينيني وتقف يف
وجه انتهاك هذه احلقوق .وقد قدم املركز منذ انف�صاله عن جلنة
ال�صداقة االمريكية يف العام 1997خدمات قانونية جمانية �شملت
متثيال قانونيا وا�ست�شارات قانونية �ضد كافة انتهاكات حقوق الإن�سان
يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة .بجانب ذلك يقدم املركز العديد من
اخلدمات الأخرى ،مثل :الدفاع القانوين يف ق�ضايا امل�صلحة العامة،
الإ��ص�لاح القانوين ،رف��ع ال��وع��ي ،ال�ضغط واملنا�صرة ،وغريها من
التدخالت واخلدمات.

رؤية المركز
امل�ساهمة يف بلورة جمتمع فل�سطيني حتكمه �سيادة القانون.

رسالة المركز
تقدمي التمثيل واخلدمات القانونية لل�ضحايا الفل�سطينيني وخ�صو�ص ًا
الفئات ال�ضعيفة وامله�شمة بغ�ض النظر عن مرتكبها والقيام بكل
الأن�شطة امل�ساندة التي ت�ؤدي �إىل ذلك.
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قيم المركز
يلتزم املركز باتباع �سيا�سة عدم التمييز يف التوظيف ومعاملة املوظفني
وتقدمي اخلدمة ،على �أ�سا�س اجلن�س �أو العرق �أو الدين �أو احلالة
اجل�سدية �أو االنتماء ال�سيا�سي �أو �أي �شكل �آخر من التمييز ،مع منح
متييز ايجابي للمر�أة وذوي االحتياجات اخلا�صة والفئات الفقرية
واملعر�ضة حقوقها لالنتهاك.
تبنى العالقات داخ��ل املركز وبينه وب�ين كافة الهيئات على قاعدة
اح�ترام الكرامة االن�سانية وامل�ساواة التامة يف الكرامة واحلقوق ،
وتقبل االختالف والتعددية ،واحرتام الديانات .ويتعامل املركز بحزم
مع �أي مظهر من ع��دم اح�ترام الآخ��ري��ن �أو التطاول �أو التحر�ش،
وخا�صة التحر�ش اجلن�سي� ،أو التحري�ض ،وخا�صة الطائفي� ،أو
ال�سخرية والتقليل من �ش�أن الآخرين �أو التمييز �ضدهم.
ينظر املركز بانفتاح للت�شبيك والتعاون مع الآخرين ،وي�شجع املناف�سة
االيجابية مع املرونة يف جتنب ازدواجية الن�شاط واخلدمة اال حني
يتوجب زيادة هذه اخلدمة مبا يعود بالنفع على احلالة العامة حلقوق
االن�سان.
يلتزم املركز بالدفاع عن ا�ستقاللية العمل الأهلي واح�ترام حرياته
على قاعدة القانون واملبادئ الف�ضلى ،ويقيم �أنظمته وعالقاته على
�أ�س�س منع ت�ضارب امل�صالح واتباع منهج ال�شفافية وااللتزام ب�أف�ضل
املمار�سات ومبادئ مدونة ال�سلوك اخلا�صة بالعمل الأهلي و�أ�س�س
احلوكمة الر�شيدة وااللتزام بتقدمي م�ستوى عال من اخلدمة.
يويل املركز اهتماما كبريا باال�ستخدام الأكرث جناعة ملوارده ،وخا�صة
الب�شرية ،ويعطي اهتماما كبريا لنتائج عمله وانعكا�ساتها على حياة
النا�س ،ويتبنى مبادئ االدارة ب��الأه��داف وحتقيق النتائج ،ويلتزم
بقيا�س نتائج الأثر لرباجمه وفق �أ�س�س علمية ممنهجة وم�ستمرة.

ي�ؤمن املركز بامل�شاركة وممار�سة املناهج الت�شاركية يف التخطيط
والرقابة والتقييم ،للفئات امل�ستهدفة بن�شاطه وهيئاته وطواقمه
ومتطوعيه و�شركائه املحليني والدوليني ،ويرف�ض التمويل امل�شروط
�سيا�سيا وال�شراكات التي ال تقوم على الندية واالحرتام.

أهداف المركز
 1 .1احلد من املعاناة وحت�سني حياة �ضحايا انتهاكات حقوق الإن�سان،
من خالل معاجلة ما يلي:
 امل�ساهمة يف ت�سهيل وحت�سني حياة ال�ضحايا من الفل�سطينيني ورفعاملعاناة عنهم من خالل تقدمي خدمات التمثيل القانوين
 الت�أ�سي�س لتحويل حركة الدفاع عن حقوق الإن�سان �إىل حركة �شعبية تو�سيع ن�شاط املركز املجتمعي من خالل الت�شبيك والتن�سيق والتعاون العمل على دميومة التطوير املهني والبناء امل�ؤ�س�ساتي تعزيز الوعي العام وامل�شاركة الن�شطة للجمهور فيما يتعلق بحقوقالإن�سان و�أهمية �سيادة القانون
 امل�ساهمة وامل�شاركة يف ال�ضغط واملنا�صرة الدوليني من �أجل �إيجادحل عادل للق�ضية الفل�سطينية وفق ًا لقرارات الأمم املتحدة
�2 .2إ�صالح ال�سيا�سات العامة والقوانني مبا يتفق مع حقوق الإن�سان
وممار�سات احلكم الر�شيد ،من خالل التعهد مبا يلي:
 مواجهة انتهاكات حقوق الإن�سان والق�ضايا التي تخت�ص بامل�صلحةالعامة
8
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 تعزيز ثقافة احرتام وتقدير حقوق الإن�سان وت�أ�سي�س قوى منا�صرة تعزيز �أدوار املنظمات الفل�سطينية الغري حكومية املتخ�ص�صة يفجمال حقوق الإن�سان واحلكم الر�شيد

3 .3رفع جاهزية وقدررات امل�ؤ�س�سة لبلوغ اهدافها اال�سرتاتيجية.
 اال�ستثمار يف القدرات املتاحة داخل املركز. توفري فر�ص متكافئة. تعزيز �شعور االلتزام بهوية املركز ومهمته. تطوير نظام اجل��ودة يف االدارة واخلدمات ورف��ع م�ستوى كفاءةالعمل.

رسالة رئيس مجلس االدارة والمدير العام
التحديات يف البيئة اخلارجية لعمل املركز ع��ام 2014
وت�أثرياتها على تدخالته لعام 2015
جُتمِ ع منظمات حقوق االن�سان الفل�سطينية على �أن عام  2014كان
الأ�سو�أ بالن�سبة حلالة حقوق االن�سان الفل�سطيني يف العقد الأخري،
لي�س فقط ب�سبب العدوان الع�سكري الأو�سع منذ احتالل عام 1967
على قطاع غزة وح�سب ،رغم كل القتل والدمار الذي خلفه ،بل �أي�ضا
ب�سبب ان�سداد الأفق ال�سيا�سي ومراوحة امل�صاحلة الوطنية يف مكانها
وتعمق امل�ؤ�شرات االقت�صادية واالجتماعية ال�سلبية ،وا�ستمرار ح�صار
قطاع غزة مما حوله اىل �أكرب �سجن جماعي ،وا�ستمرار حاالت التعدي
على احلقوق واحلريات العامة وت�آكل النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني
وتقل�ص قاعدة �شرعيته ،و�ضعف امل�شاركة ال�سيا�سية و�إ�ضعاف دور
الر�أي العام يف الت�أثري على ال�سيا�سات امل�صريية التي تقرر م�ستقبل
ال�شعب .ومن امل�ؤ�شرات التي تدل على ما ذهبنا اليه:
�أوال :على �صعيد �سيا�سات االحتالل
دخ��ول ح��رب االح�ت�لال لتهويد مدينة القد�س منعطف ًا ج��دي��د ًا عرب
العديد من ال�سيا�سات واالج��راءات التمييزية والقمعية (�أنظر/ي
اجلزء اخلا�ص مبدينة القد�س).
ت�سريع وتائر اال�ستيطان وم�صادرات الأرا�ضي وما يرافقها من حمالت
هدم وتطهري عرقي وتهجري ق�سري للمواطنني املقيمني يف املناطق
امل�صنفة ج�( .أنظر/ي الق�سم اخلا�ص بعمل املركز يف املنطقة ج).
ع��ودة �سلطات االحتالل للعقوبات اجلماعية وحمالت االعتقاالت
الوا�سعة ،حيث اقرتب جمموع حاالت االعتقال من �ستة �آالف بينهم
9
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عدد كبري من الأطفال والق�صر وخا�صة يف مدينة القد�س و�أحيائها،
وارتفع عدد املعتقلني الفل�سطينيني يف �سجون االحتالل ب�ألفي معتقل
جديد.
تو�سيع دائرة احلد من حرية احلركة واملنع من ال�سفر من قبل �سلطات
االحتالل اال�سرائيلي وتقلي�ص فر�ص التحدي القانوين لها يف غياب
اال�شراف الق�ضائي على حاالت املنع واقت�صار معاجلتها على امل�ستوى
االداري واملخابراتي لأجهزة االحتالل.
ثانيا :على ال�صعيد الداخلي الفل�سطيني
ا�ستمرار عمليات القتل خارج القانون جراء الفلتان و�سوء ا�ستخدام
ال�سالح او اهمال اجراءات ال�سالمة ومبعدالت هي الأعلى منذ وقوع
انق�سام ال�سيا�سي عام .2007
ا�ستمرار ح��االت االحتجاز التع�سفي واال�ستدعاءات املتكررة وورود
�شكاوى جراء التعذيب واملوت يف مراكز االحتجاز.
اتخاذ حاالت االعتداء على حرية ال��ر�أي والتجمع ال�سلمي ومالحقة
ال�صحفيني وامل��دون�ين �أ�شكاال جديدة من املالحقة التي ت ��ؤدي اىل
ت�ضييق م�ساحة حرية الر�أي.
مزيد من ال�تراج��ع على م�ستوى الف�صل بني ال�سلطات يف مناطق
�سيطرة ال�سلطة الفل�سطينية وتغول ال�سلطة التنفيذية على ال�سلطات
الأخ ��رى وتغيري معامل النظام ال�ق��ان��وين ع�بر االف ��راط يف ا�صدار
القرارات بقانون التي تعزز قب�ضة ال�سلطة التنفيذية على ال�سلطات

الأخرى مع ا�ستمرار الدور الت�شريعي والرقابي للمجل�س الت�شريعي.
ت��راج��ع امل��ؤ��ش��رات االقت�صادية واالجتماعية ،حيث ارتفعت ن�سبة
البطالة من  %24اىل  %27مع توقعات مت�شائمة بتجاوز عتبة ال %30
عام  ،2015ومعها ارتفاع ا�سعار ال�سلع الأ�سا�سية وتعمق فجوة الفقر.
زيادة حاالت االدم��ان وانت�شار �آفة املخدرات ،حيث �أعلن م�صدر يف
ال�شرطة ع��ن ت�ضاعف كميات امل��واد املمنوعة التي ج��رى �ضبطها
والتحفظ عليها ،ومعها ارتفاع يف حاالت االنتحار والوفاة “يف ظروف
ومالب�سات غام�ضة” وخا�صة يف �أو�ساط املراهقني من اجلن�سني ،مما
يعك�س حالة الي�أ�س التي قد تتحول اىل حالة عنف داخلي مت�س الأمن
االجتماعي وال�سلم الأهلي.
انعكا�س الأزم��ة املالية لل�سلطة على قدرتها للوفاء بالتزاماتها جتاه
موردي اخلدمة ،مما انعك�س �سلبا على توريد الأدوية واملعدات الطبية
والتحويالت للم�ست�شفيات وحتى خدمات تقدمي الطعام والنظافة
للم�ست�شفيات واملراكز ال�صحية وخدمات التيار الكهربائي مع تراكم
املديونية للموردين اال�سرائيليني.
انعك�س كل ذلك على �أداء كافة القطاعات الفل�سطينية ومنها القطاع
الأه�ل��ي م��ع اجت��اه متزايد م��ن ال�سلطة التنفيذية بت�ضييق هام�ش
ا�ستقاللية القطاع الأهلي وت�شكيل هيئات وجل��ان واالع��داد لقانون
يفر�ض مزيدا من القيود ومينح �صالحيات �أكرب لل�سلطة التنفيذية
لل�سيطرة على العمل الأهلي.
فر�ض كل ذلك حتديات ا�ضافية وبع�ضها جديد على العمل الأهلي
الفل�سطيني تتطلب اجراء مراجعات ا�سرتاتيجية لتدخالتها وبناها
و�أدواتها ،وهو ما يتطلب ال�سعي لبناء حتالفات وا�سعة حول الق�ضايا
وال�سعي للعب دور �أكرب يف بناء املرجعيات والت�أثري يف الر�أي العام .وقد
ح�صلت بع�ض اخلطوات يف هذا االجت��اه ،ب�ضمنها ت�أ�سي�س حتالفات
10
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جديدة ،منها ت�أ�سي�س جمل�س تن�سيقي للقطاع الأهلي الفل�سطيني
وت�شكيل ائتالف حقوقي ملتابعة تنفيذ قرارات املحاكم واعادة تن�شيط
االئتالف الفل�سطيني ملناه�ضة التعذيب وت�شكيل جلنة للدفاع عن
احلريات العامة على م�ستوى العمل الأهلي و�أخرى للدفاع عن وتعزيز
ا�ستقاللية العمل الأهلي ،واع��ادة النظر يف جلان املقاومة ال�شعبية
لتفعيل دورها ودور حمالت املقاطعة ملنتجات وهياكل وبنى االحتالل.
�سوف يقوم املركز يف �ضوء كل ذلك باعادة مراجعة تدخالته واجراء
ن��وع م��ن امل��وازن��ة ب�ين تدخالته احلمائية م��ن اج� ��راءات االح�ت�لال
وتدخالته حلماية مناخ احلريات وحالة حقوق االن�سان وتو�سيع دائرة
التدخالت يف جماالت احلقوق ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية
يف احلياة الداخلية الفل�سطينية ،وهي حتديات �صعبة تتطلب نقا�شات
مو�سعة والبحث عن تدخالت فعالة.
بهذه الأج ��واء والتحديات ُن��ودّع عام ًا �صعب ًا ،وندخل عام ًا جديد ًا
ينطوي على مزيد من التعقيدات مع �أجواء مواجهة حمتملة و�ضغوط
ا�سرائيلية ج ّراء ان�ضمام دولة فل�سطني للمعاهدات والأط��ر الدولية
ومنها ميثاق روما جلرائم احلرب الذي �سي�أخذ حيز ًا �أكرب يف عمل
ُمنظمات حقوق االن�سان الفل�سطينية مع ممار�سة ال�ضغط ِلوفاء دولة
فل�سطني بااللتزامات التي يتطلبها االن�ضمام لالتفاقيات الدولية
واجراء التعديالت الالزمة يف القوانني الوطنية للتال�ؤم معها.
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مع نهاية العام  2013ا�ستكملت الإدارة املدنية لالحتالل �إجراءاتها
التي �أف�صحت عنها املحكمة العليا الإ�سرائيلية يف ردها على االلتما�س
التي تقدمت به جمعية ريغافيم اال�ستيطانية بدعم من م�ؤ�س�سات
ا�ستيطانية �أخرى بالإ�ضافة �إىل الدعم الذي حظيت به من قبل وزراء
من احلكومة و�أع�ضاء الكني�ست .هذا االلتما�س الذي ادعت فيه جمعية
ريغافيم �أن الإدارة املدنية «تنتهج �سيا�سة مت�ساهلة مع الفل�سطينيني
الذين يعتدون على �أمالك الدولة يف ال�ضفة الغربية ويقومون بالبناء
غري املرخ�ص مقابل �سيا�سة مت�شددة مع امل�ستوطنني».
يف ردها �أو�ضحت الإدارة املدنية �سيا�ستها القادمة ،والتي ك�شفت عن
نيتها تنفيذ قرارات الهدم والرتحيل ال�صادرة عنها �ضمن �أولويات.
وكانت التجمعات البدوية والرعوية املنت�شرة �شرق القد�س و�شرق رام
اهلل وكامل منطقة الأغوار تعترب مناطق على ر�أ�س الأولويات ،مربرة
ذلك ،بان هذه التجمعات تقع على ارا�ضي دولة يف معظمها ،وبع�ضها
يقع �ضمن املناطق املغلقة لأ�سباب �أمنية « حتديدا» املناطق املخ�ص�صة
للتدريبات الع�سكرية ف�ضال عن عرقلتها ملخطط  E1اال�ستيطاين.
•لذلك ومع نهاية � 2013أ�صبحت كامل التجمعات البدوية واملن�شات
الزراعية املقامة يف مناطق ج حتت طائلة تنفيذ عمليات الهدم
والرتحيل و�شمل ذلك الآبار الزراعية( ابار اجلمع) ومتيز عام
 2013ب�أنه الأكرث من حيث توزيع الإخطارات وكذلك الأكرث من
حيث �شطب الأوام��ر االحرتازية يف املحكمة العليا والأ�سو�أ من
حيث عدد الذين �شردتهم اجراءات الهدم ،كما يعترب عام 2013
من �أ�سو�أ الأعوام من حيث زيادة �أعداد النازحني جراء �إجراءات
الهدم ,ولكن على الرغم من ذلك وفقا ملكتب التن�سيق لل�ش�ؤون
الإن�سانية (� )OHCAشهد عام � 2014أعلى الأع��داد ( منذ
بد�أها بتوثيق مثل هذه االنتهاكات عام  )2009حيث نزح 1215
�شخ�ص ًا جراء هدم  600من�ش�أة يف املنطقة (ج) يف تلك ال�سنة
ويف عام  2014بد�أ التنفيذ الفعلي لهذه ال�سيا�سة حيث ارتفعت وترية
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الهدم والرتحيل وهدم املن�شات الزراعية مبا ي�شمل ابار اجلمع .يف
نف�س الوقت تكثفت جهود الإدارة املدنية يف ا�ضفاء ال�شرعية ب�أثر
رجعي على امل�ستوطنات الع�شوائية ،و ط��رح العديد م��ن امل�شاريع
الهيكلية للم�ستوطنات بهدف تو�سيعها مبا ي�شمل ما هو مقام ب�شكل
غري قانوين(غري مرخ�ص) و�أي�ضا مبا ي�ضمن التوا�صل بني الكتل
اال�ستيطانية الكبرية يف حميط القد�س وو�سط و�شمال ال�ضفة الغربية.
واهم هذه الكتل وامل�ستوطنات التي ا�ستفادت من هذه ال�سيا�سة:
•م�ستوطنتي عيلي و�شيلو ،ب�شكل ي�سهل توا�صلها مع كتلة اريئيل
اال�ستيطانية.
•م�ستوطنة عوفرا مبا ي�ضمن �سهولة توا�صلها مع م�ستوطنه بيت
ايل.
•م�ستوطنه معايل ادوميم (م�شروع  )E1من اج��ل �ضمها �إىل
بلدية القد�س االحتاللية و�ضم الكتل اال�ستيطانية املحيطة بها
حتى منطقة البحر امليت يف ال�شرق(القد�س الكربى).
تدخالت املركز:
•تبنى املركز خالل عام  203 ،2014ق�ضايا ت�شمل منازل ومن�شات
وترحيل و�أرا�ض.
•تقدمي اعرتا�ضات �ضد تو�سيع الكتل اال�ستيطانية امل�شار اليها
�سابقا ،حيث مت رف�ض االعرتا�ضات �ضد م�ستوطنة عيلي ،وندر�س
حاليا �إمكانية تقدمي التما�س للعليا .وا�ستطعنا احل�صول على �أمر
احرتازي بوقف تنفيذ خمطط عوفرا.
•تقدمي اعرتا�ضات عامة واعرتا�ضات فردية �ضد خمطط ترحيل
البدو وما يعرف مبخططات نويعمة .بالإ�ضافة �إىل تنفيذ العديد
من الأن�شطة امل�ساندة للتمثيل القانوين مثل زي��ارات ميدانية،
اجتماعات عامة ،ج��والت مع دبلوما�سيني للتجمعات املهددة

بالرتحيل .فقد نفذنا العديد من الأن�شطة بال�شراكة �أحيانا،
وبالتعاون مع م�ؤ�س�سات ر�سمية واهلية ان�سجاما مع خطة منا�صرة
التجمعات البدوية حيث �سي�ستكمل العمل واملتابعة القانونية لهذه
اخلطة يف عام .2015
•اجناز دار�سة انرثوبولوجية للتجمعات املهددة بالرتحيل.
• 20زي��ارة ميدانية ت��رك��زت يف مناطق �شمال وو��س��ط ال�ضفة
الغربية ومنطقة االغ��وار ،مت خاللها العمل على تبني ق�ضايا
جديدة ،ومتابعة الق�ضايا احلالية ،واالطالع على او�ضاع الفئات
امل�ستهدفة واحتياجاتهم امل�ستجدة.
• 12لقاءا توعويا جماهرييا ،مت خاللها تزويد اجلمهور باملعلومات
القانونية يف عدة جماالت كان ابرزها :كيفية التعاطي مع ق�ضايا
عنف امل�ستوطنني وه��دم املنازل والتهجري الق�سري وم�صادرة
االرا�ضي قانونيا .عالوة على الرتكيز على دور ال�شباب يف خلق
وعي عام لدى اجلمهور فيما يتعلق مبو�ضوع االخطاء الطبية
وكيفية الت�صدي لها.
•تدريب ا�ستهدف  15نا�شطا/متطوعا من قرية ق�صرة ق�ضاء
نابل�س .وقد تركز التدريب على اك�ساب امل�شاركني مهارات متنوعة
يف جمال توثيق انتهاكات حقوق االن�سان توثيقا فوتوغرافيا،
وتنفيذ ان�شطة ال�ضغط واملنا�صرة من خ�لال و�سائل االع�لام
املختلفة وعلى ر�أ�سها االعالم املجتمعي.
ابرز التحديات التي واجهتنا:
•زيادة عدد االخطارات التي يتم توزيعها مبهل ق�صرية ت�صل اىل
ثالثة ايام فقط ،وهذا يتطلب ا�ستجابة �سريعة وجهدا م�ضاعفا،
وينطوي على خطر هدم و�شيك ،مما يعر�ض املركز ل�ضغوط
�أخالقية ومعنوية ونف�سية م�ضاعفة للطاقم.
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•اعطاء مهل ومتديدات ق�صرية جدا من اجل تقدمي اعرتا�ضات
اىل جلنة االعرتا�ضات او التوجه اىل املحكمة العليا.
•�شطب العديد من االوامر االحرتازية التي �سبق وح�صلنا عليها
يف ال�سابق ،وهذا يعني اعادة فتح امللفات ومتابعتها جمددا يف
بيت ايل ،واعادتنا للمربع الأول.
•زي��ادة وترية الهدم وخ�صو�صا يف امللفات التي �شطبت االوامر
االح�ترازي��ة ال�صادرة من املحكمة العليا .او �سبق وا�ستلمت
اخ�ط��ارات ومل يقم املواطنون مبتابعتها قانونيا .وه��ذا يخلق
�ضغوطات كبرية على طاقم العمل �سواء من قبل املوكلني او من
قبل امل�ؤ�س�سات الدولية العاملة يف املنطقة.
خطط م�ستقبلية
يف عام � 2015سنكمل املتابعة القانونية واالعرتا�ضات �ضد خمططات
الرتحيل .كذلك �سنكمل خطة املنا�صرة مبا ي�شمل احلمالت االعالمية
و اجلوالت الدبلوما�سية ،وكذلك ح�شد م�ؤ�س�سات ر�سمية �ضمن حملة
وطنية للوقوف يف وجه خمططات الرتحيل وال�ضم وتفريغ منطقة»ج»
من ال�سكان ،وحت�ضري ملف ملقا�ضاة ا�سرائيل على جرمية التهجري
الق�سري لل�سكان املحميني وهو ما ي�شكل خمالفة ج�سيمة التفاقية
جنيف الرابعة ب�ش�أن حماية املدنيني حتت االحتالل.

القدس الشرقية

القانونية التي تواجه عمل المركز امام النظام القضائي اإلسرائيلي
التحديات
ّ
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ي��واج��ه امل��رك��ز حت��دي��ات خمتلفة م��ن خ�لال عمله �أم ��ام امل�ؤ�س�سات
الق�ضائ ّية الإ�سرائيل ّية (املدن ّية منها والع�سكر ّية) ،حيث تتمحور هذه
الإ�شكال ّيات ب�أنّ �إطار العمل القانوين حمدود وذو �سقف منخف�ض،
يهدف بالأ�سا�س �إىل �إ�ضفاء �صبغة قانون ّية على املمار�سات االحتالل ّية
بحقّ ال�شعب الفل�سطيني.
وق��د ترافقت ه��ذه امل�م��ار��س��ات ب�سل�سلة م��ن االج� ��راءات االداري ��ة
والت�شريعات وو�صلت ذروتها بالنقا�ش حول تعريف ا�سرائيل كدولة
قومية لل�شعب اليهودي ،ومبا �أعلنته �سلطات االحتالل عن ت�ضافر
جهود بلديتها ودوائر ال�ضرائب فيها ،وحتى �شرطة ال�سري ،بت�شديد
ال�ضغوط على املواطنني املقد�سيني با�ستخدام مزيج من االجراءات
القمعية والت�شدد القانوين .وتوجت هذه التوجهات  -يف �أواخر عام
ِ - 2014بتقدمي م�سودة م�شروع �سمي قانون «الت�صدي للإرهاب»
( ،)Anti-Terrorist Billوالتي كان �سوف يتم الت�صويت عليها،
لوال ح ّل احلكومة الإ�سرائيل ّية يف كانون الأول  ،2014والذي � ّأجل �إقرار
القانون �إىل ما بعد االنتخابات يف .2015
َت� َت�ط��رق ه��ذه امل���س��ودة �إىل جمموعة م��ن الأن�ظ�م��ة/ال�ق��وان�ين التي
ت�شمل عقوبات جماعية و�أخ��رى م�أخوذة من �أنظمة الطوارئ لثني
الفل�سطينيني عن ممار�سة ن�ضالهم لإنهاء االحتالل ،فعلى �سبيل املثال
(ولي�س احل�صر) تذكر امل�سودة:
•كل �شخ�ص يثبت قيامه يف عمل ت�ص ّنفه النيابة الإ�سرائيل ّية ب�أ ّنه
«عمل �إرهابي»� ،سوف ُي�سحب حق الإقامة منه (للمقد�سيني) �أو
جتريده من اجلن�س ّية الإ�سرائيل ّية (لفل�سطينيي � .)1948إ�ضاف ُة
�إىل ذلك  -وعند انتهاء حمكوم ّيته -يتم نفي ال�شخ�ص �إىل قطاع
غزّة �أو �أي مكان خارج �إ�سرائيل.
•يتم ه��دم منزل عائلة كل �شخ�ص ي�شتبه بتورطه يف ن�شاط
ي�صنف كن�شاط �إرهابي (حتى لو ُق ِتل).
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•ال يتم ت�سليم جثامني ال�شهداء ،بل يتم احتجازها يف مقابر
ع�سكر ّية خا�صة (ما يعرف مبقابر الأرقام).
•ك��ل �شخ�ص ُي�ث� ُب��ت قيامه ب��إل�ق��اء ح�ج��ارة �أو حتى رف��ع العلم
الفل�سطيني خالل ُمظاهرات مناوئة لالحتالل ،ف�سوف ت�سقط
حقوقه االجتماع ّية واالقت�صاد ّية ،وحرمانه من رخ�صة قيادة
املركبات (ال�س ّيارات ال�شاحنات ،الخِ ) ...لع�شر �سنوات.
وي�شجع �أعمال �أحد �أف��راد عائلته يف مقاومة
•�أي �شخ�ص ي�ؤ ّيد
ّ
االحتالل �سوف يفقد ح ّقه بالإقامة (املقد�سيني) �أو ت�سقط عنه
رحل �إىل غزّة.
اجلن�س ّية (فل�سطيني  ،)1948و ُي ّ
•�أي �شركة �أو مطبعة تعمل على الرتويج لأعمال املقاومة (كطباعة
البو�سرتات �أو بيانات)� ،سوف يتم �إغالقها فور ًا.
ين�سقوا مع ال�شرطة عندما يرغبون يف
•على �أ�صحاب العمل �أنّ ّ
توظيف ُعمال �أو موظفني لهم «تاريخ �أمني».
وم��ن اجل��دي��ر ِذك��ره �أنّ بع�ض بنود ه��ذا امل���ش��روع ،تحَ ِ �� ُّد م��ن العمل
القانوين �أمام املحاكم الإ�سرائيل ّية ِب�شكل قاطع ،ويجعل الت�صدي لهذه
املمار�سات (من خالل اللجوء للمحاكم الإ�سرائيل ّية) �أمر ًا ُم�ستحي ًال،
مما ي�ض ّيق على عمل منظمات حقوق االن�سان ومنها املركز ب�شكل
كبري ،اال اذا نظرت للعمل القانوين كحلقة ال�ستنفاذ االج��راءات
املحلية متهيدا للمقا�ضاة الدولية .فعند احلديث عن ت�سليم جثامني
ال�ضحايا ،ف�إن امل�سار القانوين الذي تتبناه احلملة الوطن ّية ال�سرتداد
جثامني ال�شهداء �سوف ي�صل �إىل طريق م�سدود .كما �أنّ احلديث عن
�سحب حق الإقامة للفل�سطينني ( �أفراد عائالت ُمن ّفذي العمليات–
بالتوجه �إىل
�أو م��ن ي ��ؤي��دون ه��ذه الأع �م��ال) ل��ن ي�سمح لنا كمركز
ّ
وزارة الداخل ّية �أو املحاكم الإ�سرائيل ّية يف حالة �أنّ النيابة ا�ستتندت
�إىل هذا القانون .ناهيك عن م�س�ألة هدم منازل عائالت الأ�شخا�ص
الذين ينفذون عمل ّيات �ضد الإ�سرائيل ّيني ،والتي �سوف متنع تقدمي
االعرتا�ضات �أو االلتما�سات للمحاكم لوقف تنفيذ الهدم.

اخلتام ،ومع �أنّ هذا امل�شروع ي�سعى �إىل قوننة االنتهاكات الإ�سرائيل ّية
يف ِ
للحقوق الأ�سا�س ّية للفل�سطينيني ،وحتت ذريعة الت�صدي الإرهاب ،ف�إ ّنه
من املهم علينا �أن نقر�أ هذا امل�شروع يف اطار التحوالت التي ي�شهدها
النظام القانوين اال�سرائيلي وذلك لف�ضح املمار�سات الإ�سرائيل ّية �أمام
املجتمع الدويل ،وتعريتها من دميقراط ّيتها الزائفة� .إ�ضافة �إىل ذلك،
بالتوجه
من املمكن �أنّ يتم العمل ،وبعد امل�صادقة على هذا القانون،
ّ
�إىل املحافل واملحاكم الدول ّية لرفع ق�ضايا �ضد االحتالل على هذه
املمار�سات.
انعك�ست االجراءات امل�شار اليها على عمل فرع املركز بالقد�س ،الذي
�شهد ارتفاعا يف جمموع اخلدمات التي قدّمها خالل عام  ،2014حيث
ارتفع ع��دد ه��ذه اخلدمات بن�سبة  %9مقارنة بعام ( 2013جمموع
اخلدمات التي قدّمت خالل  2013كان � ،3,577أ ّما يف عام  2014فقد
ّمت تقدمي  3,883خدمة علما ب�أن عام  2013كان يعترب عاما قيا�سيا يف
تنامي احلاجة خلدمات املركز والتي منت يف حينه بن�سبة  %35مقارنة
بنمو بن�سبة  %7خالل عام  .)2012حيث يعك�س هذا االرتفاع ازدياد
وترية االنتهاكات االحتالل ّية يف حق املقد�سيني وو�صولها ذرى جديدة.
وعند مراجعة هذه املعطيات ،جند �أنّ اجلزء االكرب من هذه اخلدمات
كان يف �سياق احلقوق االقت�صاد ّية حيث بلغ هذا النوع من اخلدمات
 1331خدمة ،مقابل  330خدمة تتع ّلق باحلقوق االجتماعية ،ومعاجلة
 91ملف هدم منازل (منها  33ملفا جديدا مت تبنيها خالل 2014
(مقابل  23ملفا خالل عام .))2013
من ناحية التوعية الإجتماعية  ،عقد املركز ع�شرين جل�سة توعوية
للجمهور تطرقت ملوا�ضيع احلقوق املدنية واالقت�صادية واالجتماعية
لل�سكان يف القد�س� ،أج��اب خاللها املحامون يف املركز على �أ�سئلة
اجلمهور واال�ستف�سارات املطروحة يف ه��ذا ال���ش��أن .واف ��ادت هذه
االجتماعات ب�شكل جماعي  327مواطن ًا من �سكان القد�س .كما قدمت
16
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 6ور�ش عمل من قبل حمامي املركز للمحامني الذين ي�سعون لتو�سيع
قدراتهم فيما يتعلق بالإجراءات القانونية املتبعة املتعلقة بق�ضايا هدم
املنازل وق�ضايا احلقوق االقت�صادية واالجتماعية للمقد�سيني .ب�شكل
جماعي� ،أف��ادت ور���ش العمل ه��ذه  110حمامني مما ا�سهم تو�سيع
دائرة اخلربات املطلوبة ب�شكل ملح يف القد�س.

التدخـــــالت
في مناطق السلطة الفلسطينية
17
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�شهدت املناطق اخلا�ضعة ل�سيطرة ال�سلطة الوطنية خالل العام 2014
تراجعا ملحوظا يف احرتام حقوق املواطن الفل�سطيني ،حيث غيبت
ال�سلطة «مبد�أ الف�صل بني ال�سلطات» من ح�سابتها ،وذلك من خالل:
ا�ستمرار غياب الدور الت�شريعي والرقابي للمجل�س الت�شريعي ،هيمنة
ال�سلطة التنفيذية على ال�سلطات الثالث ،انتهاك النظام القانوين من
خالل اال�صدار املفرط للقرارات الغري د�ستورية والتي تعزز من قب�ضة
ال�سلطة التنفيذية .وتتجلى هذه املمار�سات يف االنتهاك امل�ستمر حلقوق
املواطن الفل�سطيني ،فقد ا�ستمرت حاالت االعتقال ال�سيا�سي (مع
ال�شكاوى املتكررة من الوفيات الناجتة عن التعذيب) ،وعمليات القتل
خارج نطاق القانون (عن طريق الفو�ضى ،و�سوء ا�ستخدام ال�سالح،
واهمال اجراءات ال�سالمة) ،واعتماد اليات جديدة يف انتهاك احلق
يف حرية الر�أي والتعبري ،وبخا�صة حرية ال�صحافة والتجمع ال�سلمي.
هذا باال�ضافة اىل تنامي توجهات ال�سلطة التنفيذية بت�ضييق هام�ش
ا�ستقاللية القطاع الأهلي وت�شكيل هيئات وجل��ان واالع��داد لقانون
يفر�ض مزيدا من القيود ومينح �صالحيات �أكرب لل�سلطة التنفيذية
لل�سيطرة على العمل الأه �ل��ي .ف��ر���ض ك��ل ذل��ك حت��دي��ات ا�ضافية
وبع�ضها جديد على العمل الأهلي الفل�سطيني تتطلب اجراء مراجعات
ا�سرتاتيجية لتدخالتها وبناها و�أدوات �ه��ا ،وه��و م��ا يتطلب ال�سعي
لبناء حتالفات وا�سعة حول الق�ضايا وال�سعي للعب دور �أكرب يف بناء
املرجعيات والت�أثري يف الر�أي العام .وقد ح�صلت بع�ض اخلطوات يف
هذا االجتاه ،ب�ضمنها ت�أ�سي�س حتالفات جديدة ،منها ت�أ�سي�س جمل�س
تن�سيقي للقطاع الأهلي الفل�سطيني وت�شكيل ائتالف حقوقي ملتابعة
تنفيذ قرارات املحاكم واعادة تن�شيط االئتالف الفل�سطيني ملناه�ضة
التعذيب وت�شكيل جلنة للدفاع عن احلريات العامة على م�ستوى العمل
الأهلي و�أخ��رى للدفاع عن وتعزيز ا�ستقاللية العمل الأهلي ،واعادة
النظر يف جلان املقاومة ال�شعبية لتفعيل دورها ودور حمالت املقاطعة
ملنتجات وهياكل وبنى االحتالل.
18
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يف مناطق ال�سلطة الفل�سطينية ,مت تبني  5ف�ضايا م�صلحة عامة
جديدة .وقد �شملت هذه الق�ضايا الإرتفاع غري امل�برر يف معدالت
 /ر�سوم اخلدمات العامة وتعرفة الكهرباء ،ف�شل البنوك يف التقيد
مبالئمة مبانيها ومرافقها باملعايري الالزمة لتلبية �إحتياجات الو�صول
ل��ذوي االع��اق��ات واالحتياجات اخلا�صة ،وكذلك ق�ضية �ضد وزارة
املالية ،وق�ضية تعالج الإمتناع عن تنفيذ �أحكام املحاكم . ،ومت �أخذ
الق�ضايا الفردية التي تنطوي على �سوء املمار�سة الطبية بهدف تطوير
ق�ضية جتريبية .حيث �ستخدم هذه الق�ضايا بال�ضغط على الوزارات
ونقابات املهن الطبية ذات ال�صلة لو�ضع اخلطط ملعاجلة هذا الإهمال.
الق�ضايا التي عر�ضت على املركز �شملت �إ�صابات ترتاوح بني عاهات
دائمة ومنها ما و�صل حلالة الوفاة.

قضايا تعالج في لجان االعتراضات العسكرية والمحاكم االسرائيلية والفلسطينية:
ق�ضايا تعالج يف جلان االعرتا�ضات الع�سكرية واملحاكم اال�سرائيلية

احلق يف ال�سكن
واملعي�شة
ق�ضايا العائلة

حرية
احلركة

ق�ضايا
جديدة

مرتاكمة

مغلقة
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�إيجاب ًا

امل�صلحة العامة
االخطاء الطبية
االعتقال ال�سيا�سي
ق�ضايا متنوعة
اال�ست�شارات القانونية
املجموع الكلي

�سلب ًا

م�صادرة معدات
احلقوق الإجتماعية
خدمات قانونية اجتماعية
احلقوق الإقت�صادية
خدمات قانونية اقت�صادية
مرا�سالت قانونية
ال�سفر
زيارات ال�سجون
الت�صاريح
اجلثامني
ق�ضايا متنوعة
اال�ست�شارات القانونية
املجموع الكلي

غري ذلك

الرتحيل الق�سري

قيد املتابعة

امل�صلحة العامة
الأرا�ضي
اعتداءات امل�ستوطنني
هدم املنازل يف ال�ضفة
هدم املنازل يف القد�س
من�ش�أت زراعية

8
6
18
75
33
62

9
51
20
837
58
262

17
57
38
912
91
324

2
8
0
24
7
23

1
5
0
0
4
0

0
3
0
2
0
7

1
0
0
22
3
16

15
49
38
888
84
301

60

222

282

38

0

7

31

244

22
22
308
12
1319
2
8
1

0
58
0
31
0
5
2
1

22
80
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43
1319
7
10
2

0
7
0
6
0
0
0
0

1
5
0
4
0
0
4
1

4
52
0
25
0
0
2
0

10

14

24

4

0

20

0

1
3

51
9

52
12

2
4

0
0

0
1

50
7

1

32

109

1759

29

1630 1970

3600

17
18
16
28
308 308
8
18
1319 1319
7
7
4
8
1
2
24

2
5
2,755
1700 1841

ق�ضايا تعالج امام املحاكم الفل�سطينية

5
1
6
1

0
1
4
0

5
2
10
1

13

5

18

1
0
6
1

1
0
6
1

0
0
0
0

0
0
0
0

4
2
4
0

920
8

8

0

0

10

التما�سات

نوع الق�ضية

عدد امللفات التي عوجلت
خالل فرتة التقرير
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الجداول التحليلية:
اعداد الق�ضايا املرتاكمة يف مقابل اعداد الق�ضايا اجلديدة للعام 2014
4000	
  

ميزانية	
  

المرك

3500	
  

ميزانية	
  

1630	
  
4000	
  

1349	
  
1151	
  

992	
  

1630	
  

687	
  

1349	
  

447	
  
1151	
  

2014	
  

2014	
  

2013	
  

2012	
  

402	
  

992	
  

2013	
  

2011	
  

687	
  

2012	
  

2010	
  

3500	
  
3000	
  

1500	
  
1000	
  

307	
  2000	
  

250	
  

453	
  

2006	
  

2004	
  1000	
   2005	
  

169	
  

1500	
  

2011	
  

2010	
  

2009	
  

2008	
  

447	
  

2009	
  

2007	
  

2008	
  

402	
  
351	
  
ﺍاﻋﺪﺍاﺩد	
  ﺍاﻟﻘﻀﺎﻳﺎ	
  ﺍاﳉﺪﻳﺪﺓۃة250	
   	
  ﺍاﻋﺪﺍاﺩد 453	
  
	
  ﺍاﻟﻘﻀﺎﻳﺎ	
  ﺍاﳌﺘﺮﺍاﻛﮐﻤﺔ	
  	
  

307	
  

2006	
  

2007	
  

2005	
  

169	
  
2003	
  

2004	
  

2500	
  المركز	
  
2000	
  

2500	
  

351	
  

3000	
  

2003	
  

500	
  
0	
  

500	
  
0	
  

(لكل	
  

323
287
279
274
344
501
603
774
847
990
1072

حجم	
  ﺍاﳌﺘﺮﺍاﻛﮐﻤﺔ	
  	
  
ﺍاﻋﺪﺍاﺩد	
  ﺍاﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
حجم الق�ضايا ال�سنوي (اجلديدة ﺍاﻋﺪﺍاﺩد	
  ﺍاﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
ق�ضايا احلق يف ال�سكن واملعي�شة (اجلديدة واملرتاكمة) للعام 2014
	
  ﺍاﳉﺪﻳﺪيفﺓۃة	
  مقابل
واملرتاكمة)
ﺣﺠﻢ	
  اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ	
  اﻟﺴﻨﻮي)اﳉﺪﻳﺪة	
  واﳌﺘﺮاﻛﻤﺔ(	
  ﻓﻲ	
  ﻣﻘﺎﺑﻞ	
  ﺣﺠﻢ	
  ﻗﻀﺎﻳﺎ	
  اﳊﻖ	
  ﻓﻲ	
  اﻟﺴﻜﻦ	
  واﳌﻌﻴﺸﺔ)	
  اﳉﺪﻳﺪة	
  واﳌﺘﺮاﻛﻤﺔ(	
  ﻟﻠﻌﺎم	
  	
  2014	
  

(0

	
  

	
  

ﺣﺠﻢ	
  اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ	
  اﻟﺴﻨﻮي)اﳉﺪﻳﺪة	
  واﳌﺘﺮاﻛﻤﺔ(	
  ﻓﻲ	
  ﻣﻘﺎﺑﻞ	
  ﺣﺠﻢ	
  ﻗﻀﺎﻳﺎ	
  اﳊﻖ	
  ﻓﻲ	
  اﻟﺴﻜﻦ	
  واﳌﻌﻴﺸﺔ)	
  اﳉﺪﻳﺪة	
  واﳌﺘﺮاﻛﻤﺔ(	
  ﻟﻠﻌﺎم	
  	
  2014	
  

1800	
  

ﻗﻀﺎﻳﺎ	
  ﺍاﳊﻖ	
  ﻓﻲ	
  ﺍاﻟﺴﻜﮑﻦ	
  ﻭوﺍاﳌﻌﻴﺸﺔ	
  ﺍاﻟﺘﻲ	
  ﻣﺎ	
  ﺯزﺍاﻟﺖ	
  ﻗﻴﺪ	
  ﺍاﳌﺘﺎﺑﻌﺔ	
  
ﻗﻀﺎﻳﺎ	
  ﺍاﳊﻖ	
  ﻓﻲ	
  ﺍاﻟﺴﻜﮑﻦ	
  ﻭوﺍاﳌﻌﻴﺸﺔ	
  ﺍاﻟﺘﻲ	
  ﺍاﻏﻠﻘﺖ	
  ﻓﻲ	
  ﺍاﻟﻌﺎﻡم	
  2014	
  

ﻗﻀﺎﻳﺎ	
  ﺍاﳊﻖ	
  ﻓﻲ	
  ﺍاﻟﺴﻜﮑﻦ	
  ﻭوﺍاﳌﻌﻴﺸﺔ	
  ﺍاﻟﺘﻲ	
  ﺍاﻏﻠﻘﺖ	
  ﻓﻲ	
  ﺍاﻟﻌﺎﻡم	
  2014	
  

1517	
  

1379	
  
1028	
  

20

التقرير السنوي 2014

2012	
  

270	
  

197	
  

2009	
  

2008	
  

2007	
  

2006	
  

705	
  

2013	
  

2011	
  

2012	
  

270	
  

197	
  

135	
  

119	
  

158	
  

103	
  

2008	
  

2007	
  

2006	
  

2005	
  

2004	
  

2003	
  

2010	
  

2009	
  

2011	
  

2010	
  

	
  

800	
  

135	
  

911	
  

2014	
  

2014	
  

911	
  

	
  

1000	
  

404	
  

404	
  

	
  

1200	
  

705	
  
1028	
  

	
  

1400	
  

1379	
  

2013	
  

	
  

1600	
  

ﻗﻀﺎﻳﺎ	
  ﺍاﳊﻖ	
  ﻓﻲ	
  ﺍاﻟﺴﻜﮑﻦ	
  ﻭوﺍاﳌﻌﻴﺸﺔ	
  ﺍاﻟﺘﻲ	
  ﻣﺎ	
  ﺯزﺍاﻟﺖ	
  ﻗﻴﺪ	
  ﺍاﳌﺘﺎﺑﻌﺔ	
  
1517	
  

	
  

600	
  
119	
  
400	
  

2005	
  

200	
  
0	
  

158	
  

103	
  

2004	
  

2003	
  

	
  

	
  

مؤشرات الفاعلية “:”Efficiency
حساب تكلفة الملفات التي فتحت في العام  2014مقارنة مع تكاليف “متحفظة” لدى القطاع الخاص
8
6
18

هدم منازل

108

من�شات زراعية
الرتحيل الق�سري
م�صادرة معدات

62
60
22

احلقوق االجتماعية

22

خدمات قانونية اجتماعية

308

احلقوق االقت�صادية

12

خدمات قانونية اقت�صادية

1319

ال�سفر
زيارات �سجون
الت�صاريح
ق�ضايا حملة ا�ستعادة اجلثامني
ق�ضايا متنوعة
املجموع
امل�صلحة العامة
اعتقال �سيا�سي
االخطاء الطبية

8
1
10
1
3
1968
5
6
1

500
300
300
5,000
7,00
10,000
1000
2,000

ق�ضايا متنوعة

1

700

املحاكم اال�سرائيلية

نوع الق�ضية
امل�صلحة العامة
االرا�ضي
اعتداءات امل�ستوطنني

عدد امللفات

املحاكم الفل�سطينية

التما�سات يف املحاكم اال�سرائيلية
�إ�ست�شارات قانونية
املجموع
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29
3,675
3,730

تكلفة امللف يف القطاع اخلا�ص/بالدوالر االمريكي
10,000
5,000
2,000
1,500

مالحظة :يف القد�س 2,000 :دوالر (و� 1000-2000ش ج) لكل تاجيل جل�سة
1,500
3,000
1,000
مل �شمل 3000 :دوالر–  5000دوالر
ت�سجيل �أطفال 500 :دوالر

�سحب هو ّيات 3000 :دوالر

(املعدل  4,000دوالر)
ملف مل �شمل� 1000- 500:ش ج
(املعدل  250دوالر)
طلب ت�أمني وطني� 500-1000 :ش ج (متابعة ملف جباية ،خم�ص�صات
ب�أ�شكالها ،،،ما عدا �إ�صابات ،،الخ)...
متابعة امللف والتخفي�ض � 500ش ج
(املعدل  300دوالر)
حلفانات ميني وتعبئة مناذج� 500—250 :ش ج
(املعدل  100دوالر)

3,000

(معدّل تكلفة االلتما�س يف العليا ما بني  2000-4000دوالر)
50

املجموع النهائي

املجموع/بالدوالر االمريكي
80,000
30,000
36,000

162,000
93,000
180,000
22,000
88,000

77,000

3,600

131,900
4,000
300
30,000
5,000
2,100
944,900
50,000
6,000
2,000
700
87,000
183,750
329,450
1,274,350
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المناصرة الدولية
والتحالفات والحمالت

المناصرة الدولية:
ا�ستكمل املركز يف العام  2014دوره كع�ضو يف جلان احلماية التابعة
ملكتب املفو�ض ال�سامي حلقوق االن�سان (وهي :جلنة عنف امل�ستوطنني،
جلنة التهجري الق�سري ،وجلنة الدفاع القانوين) .كما و�شارك املركز
ب�شكل فاعل يف االن�شطة التي نفذتها جلنة املجتمع املدين ملنا�صرة
ق�ضايا التهجري الق�سري بال�شراكة مع  ،AIDAمكتب االمم املتحدة
لتن�سيق ال�ش�ؤون االن�سانية� -أوت�شا ،وغريها من امل�ؤ�س�سات الدولية
العاملة يف قطاع حقوق االن�سان.
ويفهم من ذل��ك �أن ق��درة املركز ب�صفته منظمة عاملة يف ميدان
حقوق الإن�سان كانت القيمة التي �أ�ضافتها  ،حيث روجت التباع نهج
�شامل للدعوة لإطالق مبادرة “تو�أمة البلديات ل�صون حقوق الإن�سان
يف التجمعات ال�سكانية” .وبهذه الطريقة ،ي�سعى املركز لتعزيز
احللفاء الدوليني اال�سرتاتيجيني التي من �ش�أنها بناء �شراكات مع
املركز وهيئات احلكم املحلي  ،من �أجل بناء �آليات جاهزة للتنديد
باالنتهاكات فور حدوثها والت�أثري على �صانعي القرار الرئي�سيني يف
جمال حماية و�ضمان حقوق الإن�سان على امل�ستويني املحلي والدويل.
وعمل املركز كذلك على ت�سهيل ان�شاء تو�أمة بني بلدية اخلليل وبلدية
�سان �سب�ستيان اال�سبانية ،وذلك كالية لف�ضح االنتهاكات اال�سرائيلية
حلقوق االن�سان الفل�سطيني ،والت�أثري يف الر�أي العاملي الدويل و�صانعي
القرار يف ال��دول الغربية لل�ضغط على احلكومة اال�سرائيلية لوقف
ممار�ساتها �ضد حقوق االن�سان الفل�سطيني .ويف ذات ال�سياق �شارك
املركز يف امل�ؤمتر الدويل للحكومات املحلية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين
الداعمة حلقوق ال�شعب الفل�سطيني ،والتي عقدت يف مدينة ا�شبيلية
اال�سبانية.
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ويف ا�سهام ا�ضايف من املركز فقد �سافر بع�ض موظفيه للم�شاركة
يف امل�ؤمترات الدولية و � /أو فر�ص التدريب �شملت؛ املحامني ب�سام
كراجة ،وائل قط ،وحممد العبا�سي حيث �شاركوا يف ور�شة عمل تتناول
حقوق املجتمعات البدوية (كانون الثاين -عمان ،الأردن)� ،شارك
املحامي وائل قط يف ور�شة خا�صة( :املهنيون يف امل�ساعدة الإن�سانية
واحلماية) تناولت مو�ضوع �إ��ش��راك اجلماعات امل�سلحة يف حماية
املدنيني (ني�سان -عمان ،الأردن) ،وح�ضر املحامي ب�سام كراجة
منتدى (غرب �آ�سيا و�شمال �أفريقيا) حول الإجراءات القانونية ودورها
يف تعزيز ال�صمود (حزيران-عمان ،الأردن)� ،شاركت املحامية رزان
حم�سن يف دورة تدريبية ح��ول مو�ضوع العدالة اجلنائية ومالحقة
جمرمي احل��رب وفقا للقانون اجلنائي الوطني (حزيران -عمان،
الأردن)� ،أدىل املحامي حممد �أبو �سنينة ب�شهادة �أمام املقرر اخلا�ص
حلقوق الإن�سان يف الأرا�ضي الفل�سطينية ب�ش�أن االنتهاكات الإ�سرائيلية
يف القد�س (�أيلول -عمان ،الأردن) ،كما �شارك رامي �صالح (مدير
مكتب فرع القد�س) يف ور�شة عمل ملناف�شة حالة حقوق الإن�سان يف
ال��دول العربية (�أيلول -تون�س ،تون�س) ،كما �شارك رامي �صالح يف
اجتماع مع �أع�ضاء الربملان الأوروبي حول الو�ضع يف مدينة القد�س (
ت�شرين الثاين -بروك�سل ،بلجيكا) ،و�شاركت مي فر�سخ (مدير وحدة
التخطيط وجتنيد امل�صادر) يف الور�شة الأورو-متو�سطية حلقوق
الإن�سان اخلا�صة بالنزاعات يف االحتاد الأوروب��ي يف �ضوء التغري يف
ال�سياق ال�سيا�سي (ت�شرين الثاين -بروك�سل ،بلجيكا).

التحالفات:
ي�ؤمن املركز ببناء التحالفات ك�أحد اال�سرتاتيجيات املهمة يف عمله،
مبا ت�ضمنه من ح�شد للطاقات وجتنب االزدواجية يف العمل والن�شاط
ب��روح تكاملية ب�ين كافة الفاعلني يف امل�ج��االت املختلفة ،ولتجنب
ا�ستفراد �أي �سلطة ب��أي مركز منفرد او جمعية ،وبناء عليه وا�صل
املركز ن�شاطه بدرجات متفاوتة من االنخراط يف التحالفات املختلفة
القائمة ،و�شارك خالل العام  2014يف بناء ائتالفني جديدين ،هما
االئتالف الأهلي احلقوقي -االعالمي ل�ضمان تنفيذ قرارات املحاكم،
واملجل�س التن�سيقي للقطاع الأهلي ،وفيما يلي ملخ�ص لأبرز ن�شاطات
االئتالفات املختلفة:

تراجع ًا ملحوظ ًا يف ن�شاطات ومواقف االئتالف من
�شهد عام ُ 2014
�أجل القد�س ،ممِ ّ ا دعا اىل عقد جل�سات تقييم ُمتتالية للوقوف على
�أ�سباب الرتاجع ،والبحث يف ا�ستمرار ّية االئتالف .وقد خل�صت هذه
االجتماعات �إىل �أهم ّية العمل على تفعيل االئتالف .كما دعا االئتالف
مو�س ٍع للم�ؤ�س�سات املقد�س ّية ،والتي
يف ت�شرين الثاين �إىل عقد
اجتماع ّ
ٍ
ؤ�س�ساتي يف الت�صدي
�أ ّك��دت يف اللقاء على �أهم ّية العمل الأهلي وامل�
ّ
للم�شاريع االحتالل ّية يف املدينة وف�ضحها.

�شبكة املنظمات الأهلية الفل�سطينية

الإئتالف الفل�سطيني ملناه�ضة التعذيب

ع��اد املركز ليلعب دورا �أن�شط يف عمل ال�شبكة من خ�لال الرت�شح
لع�ضوية اللجنة التن�سيقية لل�شبكة لدورتها  ،2016-2014وقدم املركز
ت�صورات تنظيمية وبرناجمية لتطوير �أداء ال�شبكة يف احلفاظ على
وح��دة �أع�ضائها وتعزيز دوره��ا يف حماية ا�ستقاللية العمل الأهلي
و�ضمان ت�أثريه على ال�سيا�سات الوطنية املختلفة ودوره يف احل�شد
الدويل ملنا�صرة الق�ضية الفل�سطينية.

تعر�ض عمل االئتالف حلالة من الركود خالل عامي 2014/2013
ب�سبب تعامل بع�ض �أع�ضاء ال�سكرتاريا مع االئتالف كم�شروع ين�شط
ويدخل يف �سبات تبعا للتمويل .وجتري جهود لإع��ادة تفعيل و�ضمان
ا�ستمرارية االئ �ت�لاف ليلعب دورا وخا�صة يف �ضوء احل��اج��ة اليه
وان�ضمام دولة فل�سطني للإتفاقية الدولية ملناه�ضة التعذيب لتطوير
الت�شريعات الفل�سطينية مبا يتالئم مع االتفاقية واتخاذ اج��راءات
ملزمة للحيلولة دون ممار�سة التعذيب وحما�سبة مرتكبيه.

جمل�س منظمات حقوق االن�سان الفل�سطينية
يوا�صل املركز لعب دور مهم يف �سكرتاريا املجل�س ال��ذي يعرب عن
ال���ص��وت امل���ش�ترك ملنظمات ح�ق��وق االن���س��ان يف امل �ج��االت الكربى
وامل�شرتكة التي مت�س حالة حقوق االن�سان الفل�سطيني ،حيث ن�شط
املجل�س يف ا�صدار �أكرث من  10مواقف و�أوراق عمل م�شرتكة تعك�س
اجماعا لدى  12منظمة حقوق ان�سان فل�سطينية ،وتتجه النية للمزيد
من م�أ�س�سة عمل املجل�س خالل عام  2015من خالل تعيني من�سق له
وو�ضع برنامج عمل م�شرتك وتطوير �صفحة الكرتونية تعرب عن املجل�س
والتمهيد لعقد ور�شة ت�ضع خطة ا�سرتاتيجية للمجل�س يبد�أ العمل بها
اعتبار من .2015
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الإئتالف من �أجل القد�س

الإئتالف الفل�سطيني ملناه�ضة عقوبة االعدام
يت�سم عمل االئتالف باملو�سمية وعدم الإنتظام و�سيلعب املركز دورا
لتو�ضيح عالقة االئتالفات الفرعية مبجل�س منظمات حقوق االن�سان
الفل�سطينية مبا ي�ضمن ا�ستمرار قيام االئتالفات ب�أدوارها �ضمن ر�ؤى
ا�سرتاتيجية لكافة ال�شركاء.

الإئ��ت�لاف الفل�سطيني ملدونة �سلوك امل�ؤ�س�سات الأهلية
الفل�سطينية

اإلئتالفات الجديدة:

يوا�صل املركز متثيل �شبكة امل�ؤ�س�سات الأهلية الفل�سطينية يف هذا
االئتالف ال��ذي ي�ضم � 4شبكات واحت��ادات �أهلية وي�ست�ضيفه مركز
تطوير امل�ؤ�س�سات الأهلية (  ) NDCحيث خطا االئتالف خطوات
مهمة لتطوير نظام االلتزام ومنح �شهادات للدفعة االول من امل�ؤ�س�سات
التي تعر�ضت للفح�ص وطور جمموعة من املراجعني الأق��ران وو�ضع
برناجما لدعم قدرات امل�ؤ�س�سات الراغبة بتطوير التزامها بالنظام.

االئتالف الأهلي احلقوقي  -االعالمي ل�ضمان تنفيذ قرارات
املحاكم

الفريق االهلي لدعم �شفافية املوازنة العامة:
ي�شارك املركز �إىل جانب جمموعة من م�ؤ�س�سات العمل الأهلي يف
الفريق الأهلي لدعم �شفافية املوازنة العامة والذي يهدف �إىل تعزيز
الرقابة على املوازنة العامة و متابعة �إدارة الإنفاق احلكومي و املال
العام ،وقد ا�صدر االئتالف خالل العام  2014ورقة موقف حول موازنة
 2014ورف�ض وزير املالية عقد جل�سة م�ساءلة كما كان دارج��ا ،كما
ا�صدر الفريق ملخ�صا ودرا�سة حتليلية ملوازنة .2014
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على �ضوء انت�شار جتاهل ال�سلطة التنفيذية لتنفيذ قرارات املحاكم
وب�ضمنها حمكمة ال�ع��دل العليا ب��ادر ع��دد م��ن امل�ؤ�س�سات الأهلية
لت�شكيل ائتالف حقوقي -اعالمي للبحث يف هذه الظاهرة والبحث
فيها وتوثيقها ،وممار�سة ال�ضغوط القانونية واالعالمية واجلماهريية
لو�ضع حلول لها ،ومن املتوقع ان ين�شط االئتالف �أكرث يف عام .2015
املجل�س التن�سيقي للعمل الأهلي
ي�شارك امل��رك��ز ،م��ن خ�لال ع�ضويته يف �شبكة املنظمات الأهلية
الفل�سطينية يف ن�شاط املجل�س التن�سيقي للعمل الأهلي ،الذي ي�ضم،
ا�ضافة لل�شبكة ،الهيئة الوطنية الفل�سطينية للعمل الأهلي واالحتاد
العام للجمعيات اخلريية الفل�سطينية ،ويهدف اىل تطوير �آليات
الت�شاور والتن�سيق بني الأج�سام الأهلية وتقريب ر�ؤاها و�ضم جهودها
يف الدفاع عن نزاهة وا�ستقاللية العمل الأهلي وحمايته.
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الحملة الوطنية السترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين
«لنا أسماء ...ولنا وطن»
كما ويف كل عام حققت احلملة يف العام  2014العديد من االجنازات
النوعية ،كان ابرزها انتزاع قرار من املحكمة اال�سرائيلية العليا يلزم
قيادة اجلي�ش اال�سرائيلي بت�سليم  38جثمانا لعائالتهم بعد اجراء
فح�ص احلم�ض النووي “ ”DNAومطابقتها للت�أكد من هويات
اجلثامني .غري ان قيادة اجلي�ش التزمت بت�سليم  30جثمانا منها،
وما زالت متاطل وتتهرب من ت�سليم جثامني ال�شهداء الثمانية املتبقية.

يف ردودها على املرا�سالت ب�أن دفن بع�ض اجلثامني قد مت على ايدي
�شركة دفن خا�صة “ ”EISدون ان تقوم هذه ال�شركة بتوثيق املقابر
التي مت الدفن فيها .وبناءا على هذا الت�ضارب يف اعداد اجلثامني وما
جاء من ردود على املرا�سالت من قبل قيادة اجلي�ش� ،سيعمل مركز
القد�س خالل العام  2015على مطالبة املحكمة اال�سرائيلية العليا
مبطالب حمددة وهي:

ا�ضافة اىل ما ذكر ،عمدت الدائرة القانونية يف مركز القد�س اىل
ار�سال جمموعة من املرا�سالت القانونية للح�صول على معلومات
موثقة من اجلهات املخت�صة التابعة “لوزارة الدفاع اال�سرائيلية”
حول اعداد جثامني ال�شهداء التي ما زالت حمتجزة يف مقابر االرقام
اال�سرائيلية ،وا�سماءهم واماكن احتجازهم ،اعتمادا على “قانون
حرية املعلومات” .وطالبت الدائرة القانونية اجلهات اال�سرائيلية
املخت�صة بال�شروع باجراءات الن�شاء بنك احلم�ض النووي “،”DNA
م��ن خ�لال �أخ��ذ عينات م��ن جميع اجلثامني املحتجزة وعائالتهم
وفح�صها واالحتفاظ بنتائجها ،بهدف الت�أكد من هوية كل جثمان عند
اعادته اىل ذوية ،وللتغلب على ا�شكالية ادعاء قيادة جي�ش االحتالل
بفقدان بع�ض اجلثامني .فيما تقوم قيادة احلملة بالتوازي مع جهود
الدائرة القانونية بجمع التوكيالت من عائالت ال�شهداء املحتجزة
جثامينهم متكن ال��دائ��رة القانونية من متثيل مطالبهم با�سرتداد
جثامني احبائهم.

•ال ��زام احل�ك��وم��ة اال�سرائيلية بان�شاء بنك احلم�ض ال�ن��ووي
«.”DNA
•ال�شروع ف��ورا ب��اج��راءات ت�سليم ال  119جثمانا التي اعرتفت
قيادة اجلي�ش بوجودهم يف املقربة التي ت�شرف عليها.
•الزام قيادة اجلي�ش بتحديد اماكن دفن ما تبقى من اجلثامني
التي تدعي انها مفقودة ،مبا يف ذلك االماكن التي قامت �شركة
“ ”EISبدفن بع�ض اجلثامني فيها.

وجاءت ردود قيادة اجلي�ش اال�سرائيلي على املرا�سالت القانونية ب�أن
ما تبقى يف مقربة االرقام التي ت�شرف عليها هو  119جثمانا فقط،
فيما ت�ؤكد وثائق احلملة ب�أن ما تبقى هو  262جثمانا باال�ضافة اىل
 65مفقودا .وهذا الفارق ترده احلملة اىل ما اوردت��ه قيادة اجلي�ش
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احلملة الدولية حلرية حركة الفل�سطينيني – كرامة
ن�شط املركز ،كجهة مركزة لعمل احلملة ،يف عدة ن�شاطات مع احلملة،
التي وثقت جرمية قتل القا�ضي االردين – الفل�سطيني رائد زعيرت
عرب ج�سر الكرامة ،وقدمت هذا التوثيق لعدة جهات التقت بهم من
�أجل طرح الق�ضايا امللحة يف �سفر الفل�سطينيني عرب ج�سر الكرامة
وا�ستخفاف االح�ت�لال بحياة امل�سافرين ،كما ح�صل م��ع القا�ضي
ال�شهيد .و�سلطت احلملة ال�ضوء على هذه ال�صعوبات يف فيلم وثائقي،
تعاونت فيه مع م�ؤ�س�سة روزا لوك�سمبورغ – فل�سطني ،حيث نظمت
للفيلم �سل�سلة عرو�ض ناجحة ،ترافقت مع حملة اعالمية حول حرية

حركة الفل�سطينيني عرب اجل�سر� ،أ�سهمت يف تو�سيع قاعدة احلملة،
التي ت�ستعد من �أجل تو�سيع رقعة عملها يف االعوام القادمة.
كما وا�ستمر املركز يف العمل على ق�ضايا ال�شوارع املغلقة ب�أوامر
ع�سكرية يف ال�ضفة الغربية ،ل�صالح احلملة ،وكان املركز �أول جهة
ا�ستلمت واعلنت عن قائمة ال�شوارع التي جنح ال�ضغط القانوين
با�ست�صدار قرارات بفتحها.
احلملة الدولية �ضد �سحب حق االقامة من الفل�سطينني يف
القد�س
�شاركت احلملة الدول ّية يف جمموعة من الن�شاطات� ،أب��رزه��ا لقاء
مع برملانيني �أوروبيني يف الربملان الأوروب��ي يف بروك�سل خالل �آذار
 ،2014حيث ّمت تو�ضيح خطورة �سيا�سة �سحب الهو ّيات من املقد�سيني،
ومطالبة االحتاد االوروبي بال�ضغط على احلكومة الإ�سرائيل ّية لوقف
هذه ال�سيا�سة .كما ّمت خالل احلملة (وبال�شراكة مع مركز القد�س)
تنفيذ  13ور�شة توعو ّية حول �سحب الهو ّيات و ّمل ال�شمل يف �أحياء
مخُ تلفة من القد�س� ،شارك بها  213مواطنا.
حملة الأخطاء الطبية
تعقد العمل قليال يف حملة مواجهة الأخطاء الطبية وذلك كجزء من
تعقيد النظام الفل�سطيني ال��ذي ي�ؤثر فيه غياب املجل�س الت�شريعي
وت�ضاربات امل�صالح بني اجل�سم الطبي ممثال يف نقابة الأطباء ووزارة
ال�صحة باعتبارها الطرف احلكومي املبا�شر املعني بالأمر ي�ضاف اليها
تعقيدات العمل �ضمن االئتالف الذي �شكله املركز مع كل من الهيئة
امل�ستقلة حلقوق الإن�سان واالئتالف من �أجل النزاهة وامل�سائلة– �أمان،
والذي �ضعف عمله ب�سبب عدم توفر االرادة لدى االع�ضاء يف التو�صل
خلطة عمل م�شرتكة .وم��ع ذلكا�ستمرت جلنة املركز بالعمل على
توثيق حاالت االخطاء الطبية واالهمال الطبي ،واليافطات امل�ضللة
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للأطباء ،التي جنح املركز يف ت�سليط ال�ضوء عليها من خالل حتقيقات
يف الأعالم املحلي .كما جنح املركز يف امتام ميثاق حقوق وواجبات
املري�ض والتي هي �إح��دى ركائز العمل مع القطاع ال�صحي يف عام
� ،2015ضمن خطة املركز ال�ستكمال العمل يف ق�ضايا االخطاء الطبي
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البيئـــــــــة
الداخليــــــــة

ميكن تلخي�ص ابرز التغيريات التي �شهدتها البيئة الداخلية خالل
العام  2014حتت العناوين التالية:

•امل�صادقة على تعديل موازنة املركز مبا ين�سجم مع تطورات
العمل ويخدم حتقيق �أهداف املركز.

الهيئة العامة:

مراجعة و تحديث األنظمة الداخلية:

عقدت الهيئة العامة للمركز اجتماعها ال�سنوي بتاريخ ،2014/05/25
وان�ضم لع�ضويتها � 3أع���ض��اء ج��دد ،حيث ناق�شت و��ص��ادق��ت على
التقريرين الإداري املايل املدقق للعام  ،2013وانتخبت جمل�س �إدارة
جديد ،و�أقرت الهيئة العامة جتديد تعيني �شركة ارن�ست ويانغ كمدقق
حل�سابات اجلمعية للعام .2014

�ضمن ر�ؤية املركز للعمل دائما تطوير و حتديث �أنظمته و �إجراءاته
الداخلية ملواكبة التطورات املختلفة فقد �أجنز املركز على هذا
ال�صعيد:

مجلس اإلدارة:
عقد جمل�س الإدارة خ�لال العام � 2014أرب�ع��ة اجتماعات بتواريخ
( 5/25 ،04/9 ،2/26و )2014/11/22وكانت �أهم قراراته:
•امل�صادقة على التقريرين الإداري واملايل للعام  2013ورفعهما
للهيئة العامة ملناق�شتهما وامل�صادقة عليهما.
•امل�صادقة على موازنة املركز للعام .2014
•الدعوة الجتماع الهيئة ومتابعة انعقاده يف .2014/05/25
•توزيع املنا�صب الإدارية على �أع�ضاء املجل�س املنتخبني من قبل
الهيئة العامة والتي كانت كالتايل (تي�سريعاروري رئي�سا ،ن�صفت
اخلف�ش نائبا للرئي�س� ،أم�ين عنابي �أمينا لل�صندوق ،وم�ضر
ق�سي�س �أمينا لل�سر ،وع�ضوية كل من كمال مو�سى ،عاطف �سعد،
جانيت ميخائيل� ،أحمد �سمارة� ،أمني الباي�ض).
•متابعة عمل املركز ومراقبة الأداء وفق اخلطط والأهداف.
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•م��راج �ع��ة وحت��دي��ث ال��دل �ي��ل امل ��ايل ال ��ذي ي�ح�ك��م ال�سيا�سات
والإج��راءات املالية للمركز حيث �شمل التحديث تف�صيال �أكرث
لبع�ض ال�سيا�سات والإج��راءات ،و�إ�ضافة بع�ض الف�صول لتغطية
�أي نق�ص يف النظام ال�سابق.
•م��راج�ع��ة وحت��دي��ث ال��دل�ي��ل الإداري ال ��ذي ينظم ال�سيا�سات
والإج� ��راءات الإداري���ة و�أنظمة العمل والعاملني ،حيث �شمل
التحديث وج��ود ف�صل للقيم الناظمة ،وك��ذل��ك وج��ود ف�صل
ل�سيا�سات التحفيز والتقييم .
•�إيجاد نظام تقييم للعاملني يف املركز وتطبيقه ابتداءا من العام
احلايل.
•جميع التحديثات تنتظر مناق�شتها و�إق��راره��ا من قبل جمل�س
الإدارة.

تحديث مكتب المركز في نابلس:
مت نقل مقر فرعي امل��رك��ز يف ك��ل م��ن نابل�س و�سلفيت اىل مبنيني
جديدين� ،أقرب للجمهور و�أ�سهل للو�صول و�أحدث ،دون حتمل تكلفة
ا�ضافية.

طاقم العاملين:
بلغ عدد طاقم العاملني واملتدربني يف املركز خالل العام 34 2014
موظفا ومتدربا ،منهم  30موظفا 25 ،بوظائف كلية
و 5بوظائف جزئية ،و  2بعقود تزويد خدمات وا�ست�شارات واثنان من
املتدربني (متدربة ومتدرب) ،موزعون على �أربع وحدات هي الوحدة
الإداري���ة) وت�شمل ال�ش�ؤون املالية واالداري� ��ة( ،ال��وح��دة القانونية،
وحدة احل�شد واملنا�صرة ،ووحدة الربامج والتمويل� ،أما ح�سب النوع
االجتماعي فقد توزع الطاقم بني � 15أنثى و  19ذكرا ،بن�سبة مقربة
 %44و %56على التوايل.
ان�ضم �إىل طاقم العاملني كل من الزميلة فاطمة نا�صر الدين املحامية
يف مكتب القد�س بدال من الزميلة فاديه القوا�سمي والزميل املحامي
�شادي ال�سامري يف مكتب نابل�س متخ�ص�صا يف متابعة ال�شكاوى �ضد
عنف امل�ستوطنني.

تطوير قدرات العاملين وتمكينهم:
�شارك عدد من موظفي املركز يف جمموعة من امل�ؤمترات والتدريبات
الدولية واالقليمية ،على النحو االتي؛ �شارك ثالثة حمامني يف ثالث
دورات تدريبية وور�شات عمل عقدت يف اخلارج يف جماالت :القانون
الدويل  ,النزاعات امل�سلحة وامل�ساءلة اجلنائية وفقا للقانون الوطني
للدول ،كذلك الإج��راءات القانونية ودوره��ا يف تعزيز ال�صمود ,كما
�شارك ثالثة حمامني �آخرين يف دورات للغة الإجنليزية مع برنامج
االمدي�ست .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،دورتني تدريبيتني لتطوير مهارات
ا�ستخدام احلا�سوب و�أخرى متقدمة لتطوير مهارات ا�ستخدام برنامج
الإك�سل (ا�ستهدفت  8موظفني).
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قيادة المركز
الهيئة العامة:
ال�سيد �أحمد �سمارة  -نا�شط اجتماعي.
د� .أريج عودة  -امل�ست�شارة القانونية يف مكتب حمافظ رام اهلل
والبرية.
ال�سيد �أمني الباي�ض -نا�شط �إجتماعي.
ال�سيد �أمني عنابي -مدير يف وزارة ال�ش�ؤون الإجتماعية.
ال�سيدة انت�صار ال�سلمان -نا�شطة ن�سوية يف طولكرم.
د .با�سم الزبيدي� -أ�ستاذ يف جامعة بريزيت.
�أ .تي�سري عاروري -حما�ضر يف جامعة بريزيت.
ال�سيدة جانيت ميخائيل -رئي�سة بلدية رام اهلل .ال�سابقة وع�ضو
املجل�س البلدي احلايل
االن�سة حنان الرحمي -تربوية ومديرة مدر�سة.
م .خالد البطراوي -رجل �أعمال ونا�شط يف الدفاع عن حقوق
الإن�سان.
د .زكي ح�سن� -أ�ستاذ يف جامعة بريزيت.
ال�سيد �سام بحور -رجل �أعمال.
ال�سيد عاطف �سعد� -صحفي.
الأ�ستاذة غادة زغري -خبري لدى منظمة ال�شفافية الدولية.
ال�سيدة فداء توما -مديرة مركز رواق للمعمار ال�شعبي.
د .حممد جاد اهلل -طبيب وع�ضو نقابة الأطباء.
د .م�ضر ق�سي�س� -أ�ستاذ يف جامعة بريزيت.
ال�سيد ن�صفت خف�ش -نا�شط اجتماعي وممثل منتخب عن
متطوعي املركز.
د .نائل طه� -أ�ستاذ قانون يف جامعة النجاح.
ال�سيدة حنني زيدان -نا�شطة ن�سوية.
ال�سيد داود تلحمي -نا�شط �سيا�سي وكاتب.
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ال�سيد وليد ال�شيخ -حمامي يف الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان.
خالد حمدان -رئي�س دائرة اال�ستثمار يف البنك العربي.
كمال مو�سى -رئي�س بلدية دير بلوط.
حممد نظمي -متطوع لدى املركز.
اريج حواري -متطوعة لدى املركز.

مجلس االدارة:
ال�سيد تي�سريعاروري -حما�ضر يف جامعة بريزيت ،رئي�س جمل�س
الإدارة.
ال�سيد ن�صفت خف�ش -رئي�س الهيئة الوطنية للم�ؤ�س�سات الأهلية
(منتخب من قبل متطوعي املركز) ،نائب رئي�س جمل�س الإدارة.
ال�سيد �أمني عنابي -مدير عام يف وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية� ،أمني
ال�صندوق.
د .م�ضر ق�سي�س -م�ساعد مدير معهد احلقوق يف جامعة بريزيت،
�أمني ال�سر.
ال�سيد �أحمد �سمارة -نا�شط اجتماعي ،ع�ضو.
ال�سيد �أمني الباي�ض -نا�شط اجتماعي ،ع�ضو.
ال�سيد عاطف �سعد� -صحفي ،ع�ضو.
ال�سيد كمال مو�سى -رئي�س بلدية دير بلوط ،ع�ضو.
ال�سيدة جانيت ميخائيل -ع�ضو جمل�س بلدية رام اهلل  ،ع�ضو.

فريق العمل:

امل�ستوى التنفيذي
ع�صام العاروري  -املدير العام للمركز.
رامي �صالح  -م�ساعد املدير العام ل�ش�ؤون القد�س.

دائرة الدعم القانوين
ب�سام كراجة – مدير دائرة الدعم القانوين.
عثمان حمداهلل – حمامي.
وائل القط – حمامي.
رزان حم�سن -حمامية.
حممد �أبو �سنينة – حمامي.
حممد العبا�سي – حمامي.
غ�سان ابو خ�ضري -حمامي
فاطمة نا�صر الدين -حمامية.
لينا �صروان – حمامية.
�شادي ال�سامري -حمامي.
�سليمان �شاهني – م�ست�شار قانوين.
احمد �صفدي – م�ست�شار قانوين.

حمامون متدربون
خالد �سليمان -حمامي متدرب.
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دائرة التخطيط والتمويل
مي فر�سخ – مديرة دائرة التخطيط والتمويل.
روال �سعيد -من�سقة برامج وم�شاريع.
غالب الن�شا�شيبي -من�سق برنامج/فرع القد�س.
ا�سكرا �سوتو -م�س�ؤولة املنا�صرة الدولية.

دائرة احل�شد واملنا�صرة
عبداهلل حماد – مدير دائرة احل�شد والت�أييد.
فاطمة عبد الكرمي -م�س�ؤولة االعالم /منا�صرة حملية وتعبئة.
�ساهر �صر�صور – من�سق ميداين.
جليلة �إر�شيد – من�سقة ميدانية.
ثريا �أبو حامد – باحثة ميدانية.
نبيل عبداهلل – باحث ميداين.
جيهان من�صور – باحثة ميدانية.
�سامل خلة – من�سق احلملة الوطنية ال�سرتداد جثامني ال�شهداء.

دائرة ال�ش�ؤون االدارية واملالية
�أجمد بطة -املدير املايل واالداري.
ف�ؤاد حروب -حما�سب.
�إخال�ص قرعان – م�ساعدة ادارية.
عبري الهدمي – م�ساعدة ادارية وقانونية.
ح�سني �أبو عرة – الدعم الإداري.

مصادر التمويل
ممولو البرامج الرئيسية:
املمثلية االيرلندية
ا�ستمرت ال�شراكة بني مركز القد�س واملمثلية االيرلندية  ،من خالل موافقتهم على �إعطاء املركز منحة لتمويل جزء من براجمه الرئي�سية،
وجتدد هذه املنحة �سنويا ،بحيث بلغت قيمة املنحة للعام  )74,950( 2014دوالر امريكي.
خبز من اجل العامل
«خبز من اجل العامل “ ،هو احد املانحني الذين تعاون معهم املركز منذ انف�صاله عن م�ؤ�س�سة “الكويكرز” يف العام  1997لي�صبح
م�ؤ�س�سة فل�سطينية �أهلية ،وغري ربحية .حيث تعمل على متويل جزء من برامج املركز الرئي�سية منذ العام 1997وحتى الآن .وقد خ�ص�صت
املنحة املقدمة من هذه امل�ؤ�س�سة  لالعوام ()2013،2014،2015للدفاع عن �ضحايا انتهاكات حقوق الإن�سان الفل�سطينيني ،تبعا للقوانني
الفل�سطينية واملعايري الدولية ،وبلغت قيمة املنحة لل�سنوات الثالث ( 280,000يورو) دوالر امريكي ،خ�ص�ص منها مبلغ  99,705دوال
لأن�شطة العام .2014
م�ؤ�س�سة كافود
ن�ش�أت ال�شراكة بني م�ؤ�س�سة كافود( امل�ؤ�س�سة الكاثوليكية للتنمية الدولية) ومركز القد�س منذ انف�صاله عن م�ؤ�س�سة «الكويكرز» يف العام
 1997لي�صبح م�ؤ�س�سة فل�سطينية �أهلية ،وغري ربحية .حيث متول م�ؤ�س�سة كافود ويف كل عام برناجما يهدف اىل تقوية م�ؤ�س�سات املجتمع
املحلي ال�ساعية �إىل تعزيز مبادئ حقوق الإن�سان والإ�صالح الدميقراطي ،وتقدمي الدفاع القانوين للفل�سطينيني امل�ست�ضعفني و�ضحايا
االنتهاكات والظلم .وقد بلغت قيمة املنحة لعام )49,800( 2014دوالر امريكي.
برنامج االمم املتحدة االمنائي
ابتد�أت ال�شراكة بني مركز القد�س وبرنامج االمم املتحدة االمنائي يف العام  ، 2011بحيث يدعم الربنامج االمنائي الربامج الرئي�سية
للمركز ،وخا�صة االن�شطة املتعلقة باعتداءات امل�ستوطنني على الفل�سطينني يف املناطق امل�صنفة “ج” من ال�ضفة الغربية .اما قيمة املنحة
للعام  2014فقد بلغت  30,000دوالر ،ا�ستخدم منها املركز مبلغ  16,835لتغطية �أن�شطة عام .2014
�سكرتاريا حقوق االن�سان والقانون الدويل االن�ساين
تخلل العام  2014عقد �شراكة بني املركز و�سكرتاريا حقوق االن�سان والقانون الدويل االن�ساين ،حيث متول ال�سكرتاريا الربامج الرئي�سية
للمركز على مدار � 3سنوات ( ،)2016-2014وبلغت قيمة املنحة  410,000دوالر �أمريكي ،بحيث خ�ص�ص املبلغ ( )137,600لتمويل
االن�شطة املنفذة خالل العام .2014
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ممولو المشاريع:
مركز الالجئ الرنويجي
ابتد�أت العالقة بني مركز الالجئ الرنويجي ومركز القد�س يف العام  2009والتي ا�ستمرت اىل يومنا هذا وتو�سعت .حيث ميول مركز
الالجى الرنويجي يف كل عام م�شروعني االول يف ال�ضفة الغربية والثاين يف القد�س ال�شرقية؛ الأول حتت عنوان “امل�ساعدة القانونية من
ْ
اجل حماية الفل�سطينيني من �ضحايا التهجري الق�سري” ،والثاين حتت عنوان “حماربة �سيا�سة هدم املنازل يف القد�س ال�شرقية” ،وبلغت
قيمة املنحتني والتمويل الإ�ضايف نهاية العام 517,552 ،2014دوالر �أمريكي.

م�ؤ�س�سة التعاون
مولت م�ؤ�س�سة التعاون م�شروعا نفذ على مدار عام ون�صف اي خالل العامني  .2014-2013وي�ستهدف امل�شروع املقد�سيني الذين
انتهكت حقوقهم االقت�صادية واالجتماعية من قبل احلكومة اال�سرائيلية .ويهدف امل�شروع اىل حت�سني الظروف االقت�صادية واالجتماعية
للمقد�سيني املهم�شني وتعزيز �صمودهم يف مدينتهم .وبلغت قيمة املنحة  120,000دوالر امريكي ،وخ�ص�ص مبلغ76,451  دوالرا لتنفيذ
ان�شطة العام .2014

احلكومة اال�سرتالية
ينفذ املركز م�شروعا حتت عنوان “تعزيز اليات مراقبة وتوثيق االنتهاكات اال�سرائيلية حلقوق التجمعات البدوية املهم�شة يف املناطق
امل�صنفة “ج” بالتعاون مع م�ؤ�س�سة العون الطبي للفل�سطينني ( ،)MAPوبتمويل من احلكومة اال�سرتالية .و�سينفذ امل�شروع على الفرتة
املمتدة بني (ني�سان  -2013اذار  )2015حلماية التجمعات البدوية يف غور االردن من الرتحيل الق�سري وم�ساعدتهم على البقاء يف
ار�ضهم .وقد بلغت قيمة املنحة  104,070دوالر امريكي ،وخ�ص�ص مبلغ  44,639دوالرا لتنفيذ ان�شطة العام .2014

املمثلية االملانية
 25,000دوالر ،لتغطية م�شروع منا�صرة طارئ لدعم التجمعات البدوية.
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التقرير المالي
قائمة االيرادات و المصاريف ()01/01/2014-31/12/2014
الفئــــــــــة
االيرادات
ايرادات متحققة من املنح و املقيدة م�ؤقتا
ايرادات م�ؤجلة متحققة
ايرادات �أخرى
جمموع االيرادات (دوالر)
م�صاريف الطاقم ( رواتب ،توفري ،نهاية اخلدمة )..
م�صاريف الرواتب
�صندوق التوفري
تعوي�ض نهاية اخلدمة
مت�صاريف التامني ( �صحي ،ا�صابات العمل)..
اخرى(ا�شرتاكات النقابة ،الت�أمني املهني )
جمموع فرعي (دوالر)
امل�صاريف الت�شغيلية و االدارية
م�صاريف االيجار
م�صاريف املنافع (كهرباء ،مياه ،تنظيف)...
م�صاريف ادارية وعمومية
م�صاريف ال�صيانة
م�صاريف مهنية ( تدقيق ،ترجمة ،ا�شت�شارت)..
م�صاريف االت�صاالت و االنرتنت
م�صاريف املوا�صالت و ال�سفر
فرق العملة
جمموع فرعي (دوالر)
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دوالر �أمريكي ()$
1,043,200.00
17,120.00
29,640.00
1,089,960.00
629,901.47
43,561.98
55,880.05
19,972.56
3,173.84
752,490
23,096.52
15,960.08
12,712.24
14,203.57
12,696.00
10,894.00
1,813.90
31,965.94
123,342

امل�صاريف الر�أ�سمالية
الأثاث املكتبي
االجهزة و املعدات املكتبية
م�صاريف اال�ستهالك
جمموع فرعي (دوالر)
امل�ساعدة القانونية
اعالنات توعية للجمهور
ر�سوم املحاكم
خرائط ،خمططات  ،تقرير خرباء
لقاءات توعية للجمهور
مطبوعات توعوية للجمهور ( ن�شرات ار�شادية)
ا�ست�شارات قانونية
جمموع فرعي (دوالر)
املنا�صرة
م�صاريف املتطوعني
م�صاريف املنا�صرة املحلية والدولية
م�صاريف الت�شبيك املحلية والدولية
مطبوعات ومن�شورات املركز
م�صاريف املوا�صالت للمنا�صرة
احلملة الوطنية ل�ستعادة جثامني ال�شهداء
موا�صالت ان�شطة املنا�صرة
جمموع فرعي (دوالر)
م�صاريف بناء القدرات و التدريب
م�صاريف تدريب الطاقم
م�صاريف اخرى
جمموع فرعي (دوالر)
جمموع امل�صاريف (دوالر)
الوفر ( /العجز)
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4947.74
3230.62
26,119.56
34,298
11,692.89
15,449.29
53,189.07
4,764.67
4005.74
58,673.54
147,775
3,355.62
10,091.86
4,690.44
500.00
5,888.27
2,003.32
15922.97
42,452
1,407.14
358
1,765
1,102,123
-12,163

تقرير مقارنة الموازنة بالمصاريف الفعلية 2014
الأ�سم

م�صاريف الطاقم

الرواتب و الأجور
�صندوق التوفري
تعوي�ضات نهاية اخلدمة
تامني طاقم العاملني
تكاليف اخرى للطاقم
جمموع فرعي

امل�صاريف الت�شغيلية و الأدارية

ايجار مكاتب
املنافع و اخلدمات
امل�صاريف االدارية و العامة
ال�صيانة و الت�أهيل
م�صاريف مهنية
االت�صاالت و االنرتنت
املوا�صالت و ال�سفر
فرق العملة و العموالت البنكية
جمموع فرعي

النفقات الر�أ�سمالية
االثاث املكتبي
املعدات املكتبية
جمموع فرعي

امل�ساعدة القانونية

اعالنات توعية للجمهور
ر�سوم حماكم
خرائط وخمططات م�ساحة
لقاءت توعية للجمهور
مطبوعات ون�شرات توعية
ا�ست�شارات قانونية خارجية
جمموع فرعي
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املوازنة ()$

الفعلي ()$

الفرق ()$

ن�سبة االنحراف %

636,000

629,901

6,099

1%

48,000

43,562

4,438

9%

65,000

55,880

9,120

14%

20,000

19,973

27

0%

3,500

3,174

326

9%

772,500

752,490

20,010

3%

23,000

23,097

-97

0%

18,000

15,960

2,040

11%

12,000

12,712

-712

-6%

8,500

14,204

-5,704

-67%

4,000

12,696

-8,696

-217%

12,000

10,895

1,105

9%

3,000

1,814

1,186

40%

0

31,966

-31,966

0%

80,500

123,344

-42,844

-53%

3,100

4,948

-1,848

-60%

3,000

3,231

-231

-8%

6,100

8,178

-2,078

-34%

12,000

11,693

307

3%

11,000

15,449

-4,449

-40%

50,000

53,189

-3,189

-6%

5,000

4,765

235

5%

3,000

4,006

-1,006

-34%

60,000

58,674

1,326

2%

141,000

147,775

-6,775

-5%

الأ�سم

املنا�صرة

مم�صاريف متطوعي املركز
م�صاريف املنا�صرة املحلية والدولية
م�صاريف الت�شبيك املحلية والدولية
مطبوعات ومن�شورات املركز
م�صاريف املوا�صالت للمنا�صرة
احلملة الوطنية ل�ستعادة جثامني ال�شهداء
موا�صالت ان�شطة املنا�صرة
جمموع فرعي

التدريب

م�صاريف تدريب الطاقم
م�صاريف �أخرى
جمموع فرعي
طوارئ
املجموع
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املوازنة ()$

الفعلي ()$

الفرق ()$

ن�سبة االنحراف %

4,000

3,355

645

16%

10,000

10,092

-92

-1%

2,500

4,690

-2,190

-88%

1,500

500

1,000

67%

6,000

5,888

112

0%

2,000

2,003

-3

0%

15,000

15,923

-923

-6%

41,000

42,452

-1,452

-4%

5,000

1,407

3,593

72%

5,000

358

4,642

93%

10,000

1,765

8,235

82%

0

0

0

0%

1,051,100

1,076,004

-24,904

-2%
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