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 الباب األول

 الهدف العام األول

 

اتيجية وضمن إطار رؤيته ورسالته ومبادئه وقيمه ، يعمل مركز حريات عىل   لتحقيق أهدافه االستر
ً
سعيا

ي 
ن مشاري    عتصميم المشاري    ع الحالية والجديدة الملخصة أدناه، والتر  وبرامج حريات خالل السنوات  تبي 

 الثالث القادمة. 

 

ي السجون اإلرسائيلية . 1
 
نتهاكات رصد ال لالضطالع عىل أوضاعهم و  زيارات منتظمة لألرسى ف

ي ال  ب أو اإلهمال الطب 
رسائيلية بحقهم سواء بمنع الزيارات أو العتداء عىل الموقوفي   بالض 

 المتعمد. 

م من ضمنه العديد من السجون اإلرسائيلية لالضطالع عىل أحوال األرسىزار محامو مركز حريات 

ن عن الطعام و  بي  ن والمضن  اريم،سجن هد من أبرز هذه السجون: و  األطفالاألرسى المرضن واإلداريي 

 توثيق وإصدار جلبوع حيث قام المركز بإيال و و هشارون، و عيادة سجن الرملة، و مجدو، و عوفر، و 

ي السجون الإلرسائيلية عدد من التقارير و 
ن
ضح جل فمن أالبيانات فيما يخص أوضاع األرسى ف

وقف هذه لمطالبة المجتمع الدولي بالضغط عىل السلطات اإلرسائيلية االنتهاكات اإلرسائيلية و 

ي االنتهاكات و 
ام بقواعد القانون الدولي اإلنسانن

ن  .  االلتر

 األرسى األطفال:  . 1

ن ي ل الييارات من خالعمل مركز حريات عىل رصد االنتهاكات الرسائيلية بحق األطفال الفلسطينيي 

ي تقوم بها محا
ن التقارير قيام االرسائيلية و مية المركز للسجون الدورية التر االحتالل بتصعيد  قواتتبي 

ود عدد ل وجعمليات اعتقال األطفال دون سن الثامنة عرسر منذ أكتوبر السنة الماضية باإلضافة إ

ي السجون اإلرسائيلية و امن األطفال المرضن و 
ن
ن ف  تعرضهم لالعتداء أثناء التحقيق. لمصابي 

 

 

 

 

 

ي الحد من عمليات العتقال وتخفيف أثرها عىل المعتقلي   وعائالتهم. 
 
 المساهمة ف

 

ي أقسام 40حريات : 
 
ي سجن عوفر حالة مرضية ف

 
 األطفال ف

ي عيادة سجن الرملة
 
ة ف  وحالت مرضية خطي 

ي لسجن عوفر، أن 
أفاد مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية عىل إثر زيارة محامية المركز ابتسام عنانر

، تم اعتقال  276عدد األطفال فيه وصل إل 
ً
 2عن الحواجز،  3من الشارع،  22منهم من البيت،  19طفال

ن  17من العمل. وأن  2م، وتسلي  أعمارهم ما بي 
ً
،  15-14طفال

ً
ب عند اإلعتقال،  2عاما منهم تعرضوا للضن

ن بالرصاص منهم مصعب محمد غنيمات  4و  .  17مصابي  ي قدمه اليمتن
ن
 ومصاب بثالثة رصاصات ف

ً
 عاما
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بو  . 2  ن: األرسى المض 

ن عن  بي  ير ار الطعام حيث أصدر العديد من التقتابع مركز حريات باهتمام بالغ قضية األرسى المضن

اب العادلة و  ن عن الطعام و تدهور الحالة الصحية لرصد أسباب اإلضن بي  رسائيلية االنتهاكات اإل للمضن

ابهم و  ن لثنيهم عن إضن بي  ي هذا السياق، شارك مركز حريات بالعديإضعاف إرادتهم. وضد المضن
ن
د ف

بية م نها الوقفات االعتصامية بالمشاركة مع مؤسسات من الفعاليات الداعمة لقضية األرسى المضن

ي خيمة التضامن مع األ 
ن
ي ف

ي الصليب األحمر. رسى و المجتمع المدنن
ن
 االعتصامات ف

ي هذا الخصوص: من البيانات الصحفية او 
 
ي أصدرها المركز ف

 لب 

 

 

 

 

 

 

 

 

اب عن الطعام حيث شارك مركز حرياتك  إل جانب ما يعد االعتقال اإلداري أحد أهم أسباب اإلضن

ي طالبت باإلفراج عن األرس منظمات حقوق اإلنسان و 
ن و ى المضن عامة الشعب باالعتصامات التر بي 

 بعد  بالل الكايد  أبرزهم
َ
ي بتجديد اعتقاله إداريا

ي تستنكر قرار االحتالل التعسفن
وإصدار التقارير التر

ين محمد ومحمود  ة حكمه البالغة خمسة عرسر عام وكذلك األست  ور حالتهم بعد تده بلبولإنهائه فتر

 الصحية. 

 

 

 

 

ي وسياسي عاجل إلنقاذ حياة المعتقل اإلداري محمد القيق
 
 حريات يدعو لتحرك قانون

االحتالل اإلرسائيىلي المسؤولية الكاملة عن حمل مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية " حريات " سلطات 
ن عىل  ابه المفتوح عن الطعام يومه السادس والخمسي  ي محمد القيق الذي يدخل إضن

حياة المعتقل اإلداري الصحفن
، وترفض إطالق رساحه رغم تدهور حالته الصحية ووصولها مرحلة الخطر الشديد الذي يهدد حياته، سيما  التوالي

ي وأن القيق يرفض أخ
ن
ذ المدعمات وإجراء الفحوصات الطبية، ويرفض التعاطي مع  قرار لجنة األخالقيات ف

 مستشفن العفولة بهذا الشأن. 
از إل المعتقل محمد القيق، الذي يخوض معركة باسلة ضد سياسة   ن إن حريات وهو يتوجه بتحية الفخر واإلعتر

ي هذه المع
ن
 واسعاإلعتقال اإلداري، فإنه يؤكد أن إنتصار القيق ف

ً
 وقانونيا

ً
 شعبيا

ً
 ركة وانقاذ حياته يتطلب تحركا

ً
ا

 .
ً
 ودوليا

ً
 ومكثفا محليا

ً
 وعاجال

وأكد حريات أن سلطات االحتالل ترتكب جريمة مركبة ومستمرة بحق محمد القيق منذ لحظة إعتقاله وتعريضه 
ي إل محاولة تغذيته وإجراء الفحوصا

. ويدعو ت الطبية له قرس للتعذيب إل تحويله لإلعتقال اإلداري التعسفن
ً
ا

ي 
ن
ي االمم المتحدة ومجلس حقوق اإلنسان والجامعة العربية والسلك الدبلوماسي ف

ن
ن ف حريات ممثىلي دولة فلسطي 

ن العام لألمم المتحدة والدول السامية المتعاقدة عىل اتفاقيات  مختلف أنحاء العالم للتحرك العاجل لدى األمي 
ي جنيف واإلتحاد   الحكومة اإلرسائيلية إلطالق رساح محمد القيق والغاء سياسة اإلعتقال للضغط عىل األورون 

 . ن ن اإلداريي   اإلداري وإطالق رساح المعتقلي 
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اب وهذه مطالبنا ان سامر العيساوي ومنذر صنوبر: مستمرون باإلض   األسي 

ابهم المفتوح ال  اب عن الطعام ومنذر صنوبر يخوضان إضن ان سامر العيساوي صاحب أطول إضن يزال األست 

ة.  ي تعت ّ عن مطالب الحركة األست 
ن مطالبهم العامة التر حي 

ّ
، موض  .عن الطعام لليوم السادس عىل التوالي

ات إل سجن قريب من المحاكم العسكرية، وتوفت   ان بنقل األست  ي الحفقد طالب األست  ي  العالج الطت 
قيفر

، والسماح بدخول لجان طبية إل داخل السجون  .لألرسى المرضن

ن من زيارة أبنائهم األرسى ي بحق األهالي المحرومي 
 .كما طالبا بوقف المنع األمتن

ن إل سبعة، وهم مصعب مناضة ) بي  اب يرتفع عدد األرسى المضن ( أيام، 6مع دخول العيساوي وصنوبر اإلضن

، مجد أبو شملة )26عة )حسن رباي
ً
، أحمد أبو فارة )26( يوما

ً
، أنس شديد )35( يوما

ً
، يخوضون 35( يوما

ً
( يوما

ابهم ضد اإلعتقال اإلداري  .إضن

   

 حريات يستنكر العتقال الداري لبالل الكايد

13/07/2016 
حمل مركز الدفاع عن الحريات سلطات االحتالل االرسائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقل االداري بالل  

ب عن الطعام منذ  ي ي2016-6-15كايد المضن
ن
ابه المفتوح ف ون عىل ، والذي يدخل اضن ومه التاسع والعرسر

 التوالي 

ي دعت لها لجنة متابعة شؤون األرسى اليوم 
ي الوقفة التضامنية التر

ن
ويدعو مركز حريات للمشاركة الواسعة ف

ن العام لألمم التحدة السيد بان   ي رام هللا ويطالب األمي 
ن
األربعاء أمام مكتب المفوض السامي لحقوق االنسان ف

ط عىل الحكومة االرسائيلية الطالق رساحه. سيما وأن سلطات االحتالل أقدمت كي مون التدخل العاجل للضغ

ةعىل تحويل بالل لالعتقال االداري بعد قضائه   .محكوميته البالغة أربعة عرسر عاما ونصف فتر

يتوجه مركز حريات ال األست  بالل كايد وعائلته ورفاقه فانه عىل ثقة تامة بأن بالل سينتض عىل سياسة 

ي يخوضها بالل ليست معركته الوحيدة انما 
االعتقال االداري ويؤكد مركز حريات عىل أن المعركة البطولية التر

ة وجماهت  شعبنا وفصائله الوطنية واالسالمية كافة  .هي معركة كل الحركة األست 
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 : وع توفي  الخدمات الصحية لألرسى المرض   مشر

ي توفت  الخدمات 
ن
وع "المساهمة ف نفذ مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" مرسر

ي لإلنماء االقتصادي  ي السجون االرسائيلية" الممول من الصندوق العرن 
ن
الصحية لألرسى المرضن ف

وع كونه يشكل جوهر عمله حيث بلغ عدد 2016واالجتماعي خالل العام  . وينفذ المركز هذا المرسر

ي سجون االحتالل لهذا العام ما يقارب 
ن
ن ف   7000األرسى الفلسطينيي 

ً
ي بينهم تقريبا

 69أست  فلسطيتن

ة وأكتر من  ي سجون االحتالل ما يقارب  400أست 
ن
ن ف   750طفل، وبلغ عدد األرسى اإلداريي 

ً
ا أست 

ي حوالي 
ن
. تحتجز سلطات االحتالل األرسى ف

ً
جانب معتقىلي من السجون ومراكز التوقيف إل  22إداريا

 عتصيون وحوارة التابعية لجيش االحتالل. 

 700يتابع المركز قضايا األرسى المرضن باهتمام بالغ حيث وصل عدد األرسى المرضن إل أكتر من 

حالة إصابة بالرسطان.كما يقبع األرسى  25حالة حرجة ومن ضمنهم  150أست  بينهم أكتر من 

ي سجن الر 
ن
ي المرضن ذو الحاالت الحرجة ف

ن
ملة وغالبيتهم ال يتلقون أي عالج سوى المسكنات.وف

هذا السياق، ناشد مركز حريات المنظمات العالمية بما فيها األمم المتحدة لإلفراج عن العديد من 

ن عن الطعام الذين تدهور وضعهم الصحي وتعرضت حياتهم للخطر.  بي   األرسى المضن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يشي المضيحريات" يطالب باإلفراج الفوري عن األسي  

 لخطورة وضعه الصحي 

 

طالب مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" بإطالق رساح األست  المريض يرسي المضي دون 

تأخت  ودعا المؤسسات الحقوقية الدولية واللجنة الدولية للصليب األحمر ومنظمة الصحة العالمية الضغط عىل 

.  سلطات االحتالل إلطالق رساحه بسبب  خطورة وضعه الصحي

وحمل "حريات" الحكومة اإلرسائيلية ومصلحة السجون وطواقمها الطبية المسؤولية الكاملة عن حياة األست  

ي 
ي تمارس بحقه والتر

ي التر ء جراء سياسة اإلهمال الطت  المريض يرسي المضي الذي يتعرض لسياسة الموت البطي

ي الحصول عىل العالج المناسب، 
ن
ي الكبد، ازداد حجم تحرمه من حقه ف

ن
ي من ثالثة أورام رسطانية ف

حيث يعانن

ي من  16–12األول من 
ن  24ملم والثالث وصل حجمه إل  8-7ملم والثانن ي األست  من ظهور كتلتي 

ملم. كما يعانن

ي من 
ي منطقة الكولون والمعدة، ومن ضيق التنفس ودوخة مستمرة مع هزال متواصل، كذلك يعانن

ن
ن ف جديدتي 

ي تضخم الغدد ا
ن
ي الكلية اليرسى، ومن آالم ال تحتمل ف

ن
ي الفك األسفل ومن ورم ف

ن
للمفاوية ومن تضخم مخاطي ف

ن والذي من الممكن أن يؤدي إل العىم.  ي شبكة العي 
ن
ن ف  البطن والصدر ومن قلة النوم واألكل ومن وجود بروتي 

ي ال تقدم أية عالجات تذكر لألست  يرسي سوى الم د سكنات والرقابة من بعيمصلحة السجون وطاقمها الطت 

ي عيادة سجن الرملة رفع تقريره إل مصلحة السجون 
ن
ي ف وترفض السماح لطبيب خاص لييارته، كما أن الطاقم الطت 

 عىل إمكانية إطالق رساحه المبكر وهو األمر الذي يتناقض مع 
ً
ال يشت  فيه إل خطورة وضعه الصحي مما أثر سلبا

ي ال تعار 
 ض اإلفراج المبكر. موقف مصلحة السجون التر
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 التوثيق والمتابعة: 

ي ” حريات“ينظر مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية  بخطورة بالغة لسياسة االهمال الطت 

ي 
ن
ي عىل سالمة األرسى المرضن ومنع العائالت من زيارة ذوي  ها ف

المتواصلة لما تشكله من خطر حقيفر

 كبار السن من النساء والرجال، 
ً
ي لمخالفتها أحكام القانون الدولي اإلنسو السجون وخصوصا

 انن

. ويطالب  ن  اتفاقية جنيف الرابعة، وحقوق اإلنسان ذات العالقة باألرسى والمعتقلي 
ً
وخصوصا

حريات اللجنة الدولية للصليب األحمر ومنظمة الصحة العالمية التحرك الفوري لحمل مصلحة 

 سجون االحتالل وقف هذه السياسة وتقديم العناية الطبية الالزمة. 

مركز حريات السجون االرسائيلية لتوثيق االنتهاكات االرسائيلية بحق وبناًء عىل ذلك يزور محامو 

ي بييارة سجن عوفر ومجدو وهشارون وإيال 
ن حيث قامت المحامية ابتسام عنانر األرسى الفلسطينيي 

ي هذه السجون سواًء 
ن
 من األرسى الذين أدلوا بشهاداتهم عن أوضاعهم ف

ً
وجلبوع والتقت عددا

ي المتعمد. بتعرضهم للتنكيل والتعذي  ب أو محاربتهم بسياسة اإلهمال الطت 

باإلضافة إل ذلك، يقوم مركز حريات بتجديد قائمة األرسى المرضن عىل الدوام وحض أسماء 

ي يعانون منها وجميع المعلومات الالزمة لتسهيل توثيق حاالتهم والوصول 
المرضن واألمراض التر

 إليهم. 
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ي العالج والزيارةحريات: إدارة سجون 
 
 الحتالل تنتهك حق األرسى ف

 

ي بعدد من الييارات لسجون االحتالل، ” حريات“خالل قيام محامية مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية 
ابتسام عنانر

جون تواصل بشكل  تعمد سياسة ملالطالع عىل أوضاع األرسى االعتقالية والصحية. أفاد األرسى الذين التقتهم أن إدارة السُّ

ي عيادة سجن الرملة حيث يوجد نحو 
ن
ي بحق األرسى المرضن خاصة ف . ويبدو أن وفاة األست   16االهمال الطت 

ً
 مريضا

ً
ا أست 

ي عدد العائالت 
ن
 ف
ً
 ملحوظا

ً
ي تغيت  هذه السياسة. كما أفادوا أن هناك تزايدا

ن
 لمصلحة السجون ف

ً
ي لم تشكل رادعا

يارس حمدونن

ي تم منعها من زيار 
 .ة أبنائها واعادتها عن الحواجز العسكرية خاصة اآلباء واألمهات كبار السنالتر

. الذين أكدوا استمرار  ي
ي، وجدي جودة، وعمار مرضن ي، معتصم عنتر ي األرسى هيثم عنتر

ي سجن هداريم، التقت العنانر
ففن

ي سجن هداريم، وتم ارجاع عائلة من زيارة  12الحالة النشطة للتعليم، وأدانوا اقدام سلطات االحتالل عىل حرمان 
ن
أبنائها ف

ن السلطة  3 . وأكدوا بأنه ال يوجد حتر اآلن أي اتفاق بي  ي
 عىل هذه السياسة ووفاة األست  يارس حمدونن

ً
وجبات احتجاجا

 .الوطنية والصليب األحمر بشأن الييارة الثانية

ي سجن عوفر، التقت المحامية ابتسام باألرسى: محمد خضور، أكرم حامد، عرف
ن
 30ات نوفل، والذين أفادوا بوجود وف

ن  اوح أعمارهم ما بي 
 تتر
ً
، وأن  16-13طفال ي ب والتنكيل والتعذيب واهمال طت  ، تعرض بعضهم للضن

ً
ن  6عاما منهم معتقلي 

ن   .إداريي 

ي 
ن
، سميح بشارات، كامل عبد الرحمن منصور، عبد هللا حرز هللا،  وف ي

سجن مجدو، التقت المحامية أمجد عىلي القاضن

جري له عملية فتاق وعملية عالء ح
ُ
نوت، بشار الخطيب، وربيع أبو ليل. األست  أمجد تحدث عن وضعه الصحي حيث أ

ن وسعال مزمن. و أفاد بمنع سلطات االحتالل األست  طارق العاضي من الييارة، وهو  ي القصبتي 
ن
ي من كرس ف

الزايدة، ويعانن

ي من ورم داخ
ي اليد. أما األست  كامل فيعانن

ن
ي المسالك ووضعه الصحي مستقر مصاب بكرس ف

ن
جريت له عملية ف

ُ
ىلي حيث أ

ي سجن مجدو 
ن
اب عن الطعام إذا لم يسمح له بييارة األهل. وأفاد هؤالء األرسى بأن عدد األطفال ف ع باإلضن وأنه سيرسر

. وأنه تم منع  120وصل إل 
ً
ي السجن وطالبوا اللجنة الدولية للصليب األ  75طفال

ن
عىل  حمر العملعائلة من زيارة أبنائها ف

ي الشهر
ن
ن ف  بمعدل زيارتي 

ً
 .تنظيم زيارات األهل كما كانت سابقا

، متوكل رضوان، بسام السايح،  ي
ي عيادة سجن الرملة التقت األرسى المرضن معتصم رداد، راتب حريبات، حسن القاضن

ن
وف

ي السجن وصل إل 
ن
معتصم رداد، خالد الشاويش،  أست  وهم:  16ممدوح عمرو. والذين أفادوا بأن عدد األرسى المرضن ف

اونة، قتيبة  ف أبو الهدى، جالل رسر ناهض األقرع، منصور موقدة، بسام السايح، رياض العمور، يوسف نواجعة، أرسر

، ممدوح عمر، متوكل رضوان، بهاء عودة، أيمن الكرد، وممثل المعتقل راتب حريبات، إضافة إل  ي
الشاويش، حسن القاضن

أكد هؤالء تردي الوضع الصحي للحاالت المرضية دون أن ُيقدم لها العالج الالزم، أما بالنسبة  محمد ومحمود البلبول. لقد 

ي من 
 يعانن

ً
، ومؤخرا ن ن ويتم عالجه باألوكسجي  وس عىل شكل حبوب عىل اليدين والقدمي  ي من فت 

لمعتصم رداد فإنه يعانن

ي األعصا
ن
ي النوم والتنفس إضافة إل مشاكل ف

ن
ب والمفاصل، حيث أنه مصاب برسطان األمعاء آالم شديدة ومن صعوبة ف

ب الذي تعرض له عىل  ي من مرض أعصاب بسبب الضن
ي حسن القاضن

وهشاشة العظام، ويتم اعطاءه إبرة كل شهر. ويعانن

، وقد أصيب بعدة رصاصات بالقدم والصدر مما أدى إل عدم قدرته عىل الوقوف. وأما األست   ن رأسه من قبل المستوطني 

ي متوكل رضوان 
ي الصدر والرأس ومن ضيق نفس. وأن بسام السايح يعانن

ن
ي من التهابات وآالم ف

فهو مصاب بجلطة ويعانن

ي من فقدان الصوت، ومن سعال مستمر منذ نحو الشهرين، وقد تم تحويله إل مستشفن أساف 
، ويعانن ن من مشكلة بالرئتي 

كيب منظم لدقات القلب حيث أن عضلة القلب تعمل بنسبة  ي من هشاشة عظام %15هروفيه لتر
 .فقط ويعانن

ي الصدر و
ن
ن وال يستطيع  7كما أن األست  ممدوح أصيب بأرب  ع رصاصات ف ي القدم اليرسى، وتم استئصال جزء من الرئتي 

ن
ف

ي فاقد الوعي 
 .ضيق النفسبأشهر، كما ويشعر بتشنج بالصدر باستمرار و  4الوقوف عىل قدميه، وبفر
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ي واألسي  المحرر نعيم شوامرة: 
 
 حريات يستنكر استشهاد األسي  يارس حمدون

ي 
ب عن الطعام أديب مفارجة حريات يلتق   األسي  المض 

ي السجون اإلرسائيلية
 
ات ف  ويوثق إفادات من األرسى واألسي 

ي تقريره الشهري الصادر عن شهر نيسان أن األست  
ن
رام هللا| أفاد مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية " حريات " ف

ب عن الطعام لليوم  ، والت 23أديب مفارجة مضن ي إزدياد مضطرد،حيث األوضاع الصحية عىل التوالي
ن
ي السجون ف

ن
عذيب ف

ي متعمد وأوضاعهم الصحية  ية يعانون من إهمال طت  ي الهبة الجماهت 
ن
ن ف ي تدهور مستمر، واألرسى المصابي 

ن
لألرسى ف

 .
ً
 صعبة جدا

ي لسجن عوفر، مجدو، هشارون، إيال وجلبوع، حيث التقت 
ي جاء ذلك عىل إثر زيارة المحامية ابتسام عنانر

 من  عنانر
ً
عددا

ي هذه السجون. 
ن
 األرسى الذين أدلوا بشهاداتهم عن أوضاعهم ف

ي سجن 
ب عن الطعام منذ  إيالففن ي األست  المضن

 وهو  23التقت عنانر
ً
من بيت لقيا  أديب محمد جمال مفارجةيوما

، ومعتقل بتاري    خ  17ومحكوم اداري منذ 
ً
 . 2014/ 12/ 10شهرا

ي سجن النقب 
ن
اب عن الطعام تم نقله إل عزل سجن إيال وال يتناول أفاد األست  أنه كان ف ن من إعالنه اإلضن وبعد يومي 

ي 
ن
ي من اآلم ف

 عىل سياسة اإلعتقال اإلداري، وأبلغها أنه يعانن
ً
اب إحتجاجا سوى الماء وال يزورالعيادة، ويخوض اإلضن

اجع عنها نهائيا.  ي الخطوة ولن يتر
ن
 المفاصل ودوار، وأكد انه ماٍض ف

ها  ب بنفس اليوم مع أديب، واألست  اسامة جنازرة من كما أخت  ب فؤاد عاضي والذي اضن أنه تم إحضار األست  المضن

ب منذ   ووضعه الصحي متدهور اذ سقط عىل االرض من الدوار وجرح راسه.  54مخيم الفوار والمضن
ً
 يوما

 جلوقال أن هناك جلسات مع اإلستخبارات واللغة السائدة لهم هي لغة التهديد والضغو 
ً
اب وتقريبا سوا طات لكرس اإلضن

 مرات واليوجد أي طرح النهاء الموضوع.  4معهم حوالي 

ن عن الطعام ضد االعتقال اإلداري، وأن  بي  وطالب مفارجة شعبنا ومؤسساته الوطنية والحقوقية باسناده وزمالئه المضن

ي 
اب فردي وإنما ضد سياسة االعتقال اإلداري التر اب كونه إضن  تستهدف جميع الفئات العمرية. ال ينظر لإلضن

 

ي سجن 
ن
 من:  هشارونوف

ً
 التقت كال

  ة ، بتهمة حيازة ومحاولة 2016/ 02/ 21من مدينة نابلس، معتقلة منذ تاري    خ  ساجدة نظام محمود حسناألست 

 وحتر اللحظة اليوجد لها الئحة اتهام .و 
ً
ة الساعة السابعة صباحا كرت ذ طعن. وأفادت أنه تم اعتقالها عىل حاجز زعتر

ي الصف الحادي عرسر علىمي قبل االعتقال. 
ن
 انها تتلفر التعليم داخل السجن، حيث أنها طالبة ف

   ة من عىل معت  الييتون الساعة  2016/ 3/ 14من بلدة أبو ديس، اعتقلت منذ تاري    خ  إيناس سعيد أبو هاللاألست 

،  وتم أخذها إل مستعمرة معاليه ادوميم،  حيث مك
ً
ثت هناك حتر الساعة الثانية والنصف الرابعة والنصف عضا

ء  بعد منتصف الليل وتم التحقيق معها هناك وبعدها تم نقلها ال سجن هشارون. وعن أوضاع القسم افادت أنه سي

ي الغرفة. 
ن
ات ف  وهناك انتشار للحرسر

  ة وجة 2015/ 10/ 18والمعتقلة منذ تاري    خ  عبلة عبد الواحد العدماألست  ن ، من بلدة من بيت اوال /قضاء الخليل، متر

ي من الديسك وبعد  4اوالد و 5ولديها 
بنات، افادت أنها كانت متجهة للمستشفن إلجراء صورة للظهر كونها تعانن

صاصة اصيبت بر خروجها من المستشفن اتجهت إل باصات بيت اوال، وكان هنالك مواجهات مع قوات االحتالل ف

ن اليمتن أدت ال استئصالها نهائيا، وبعد اصابتها تم اإلعتداء  ي العي 
ن
ي الجمجمة، ورصاصة ف

ن
ي الرأس نتج عنها تفتيت ف

ن
ف

ي االذن 
ن
 من نييف مستمر ف

ً
ي أيضا

ي األنف والفك، وتعانن
ن
ب عىل الوجه، مما أدى ال كرس ف عليها من قبل الجنود بالضن

ي  واألنف، حيث االذن اليمتن ال 
ن
ة العالج ف ي من فقدان التوازن وأعصاب وتلقت االست 

، كما وتعانن
ً
تسمع فيها جيدا

ء عن مجريات التحقيق معها.  ي
ن كارم وتفيد أنها التتذكر سر  هداسا عي 

 مستشفن
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ي واألست  المحرر نعيم شوامرة نتيجة اإلهمال استنكر مركز حريات 
استشهاد األست  يارس حمدونن

ي المتعمد الذي تمارسه سلطات االحتالل ويحمل السلطات االرسائيلية مسؤولية استشهادهما.   الطت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :ي السجون الرسائيلية
 
 تشكيل لجنة طبية لدراسة ملفات األرسى المرض  ف

 

 حريات يحمل سلطات الحتالل المسؤولية عن استشهاد األسي  المحرر نعيم الشوامرة

 

حكومة االحتالل اإلرسائيىلي ومصلحة السجون ” حريات“الحريات والحقوق المدنية حمل مركز الدفاع عن 

ي المسؤولية الكاملة عن وفاة األست  المحرر نعيم الشوامرة، الضحية الجديدة لسياسة اإلهمال  وجهازها الطت 

ي من 
. لرفضهم إطالق رساحه رغم تدهور حالته الصحية عىل مدى عدة سنوات، حيث كان يعانن ي رض مالطت 

ي سجن ريمون
ن
ي وقع معه ف  .ضمور العضالت جراء خطأ طت 

ي سجون االحتالل  45وأشار حريات أن الشوامرة )
ن
( أمضن ف

ً
ي الدفعة األول من قدام  19عاما

ن
 حيث تحرر ف

ً
عاما

وج وله ولدان2013األرسى عام  ن  .، وهو من بلدة دورا قضاء الخليل، متر

ناقوس الخطر عىل حياة األرسى المرضن الذين يتهددهم خطر  وأكد حريات أن استشهاد نعيم الشوامرة يدق

 .الموت، وترفض سلطات االحتالل اطالق رساحهم

 العام لألمم المتحدة السيد بان كي مون ومنظمة الصحة العالمية والصليب األحمر الدولي 
ن وطالب حريات األمي 

ي العالم إدانة سياسة اإلهمال الط
ن
ن عن حقوق اإلنسان ف ي تمارسها سلطات االحتالل بحق والمدافعي 

ي التر ت 

ي السجون، وتحميل الحكومة اإلرسائيلية المسؤولية عن حياتهم والتدخل العاجل من أجل اطالق 
ن
األرسى ف

 .رساحهم قبل فوات األوان

 

 

ي 
 
 حريات: الحتالل يتحمل المسؤولية الكاملة عن استشهاد األسي  يارس حمدون

 

ي وسلطات االحتالل ” حريات“حّمل مركز   المسؤولية عن استشهاد األست  يارس  مصلحة السجون وطاقمها الطت 

ي سجن 
ن
ي صباح اليوم ف

 بعدم إجراء  ذياب حمدونن
ً
، والمتمثلة أساسا ي  سياسة اإلهمال الطت 

ً
ريمون، نتيجة

ي تقديم العالج
ن
ورية والمماطلة ف  . الفحوصات الطبية والعمليات الجراحية الضن

 دعوة إن استشهاد األ 
ً
ي وأيضا ي وجه سلطات االحتالل وسياسة االهمال الطت 

ن
ي هو بمثابة ضخة ف

ست  حمدونن

عاجلة للمجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب األحمر الدولي والمؤسسات الحقوقية 

ناية وتقديم الع الدولية كي تتدخل بشكل عاجل إلطالق رساح األرسى المرضن الذين يتهددهم خطر الموت

 .الطبية المناسبة لهم

ي 
، ومعتقل منذ  40يذكر أن االست  يارس ذياب حمدونن ن ، من بلدة يعبد غرب جني 

ً
ي 2003/ 6/ 19عاما

، وكان يقضن

 بالسجن المؤبد، عانن داخل السجون بسبب وضعه الصح، كما أنه أجرى عملية قسطرة بسبب مشاكل 
ً
حكما

 إل إصابته بسك
ً
ي القلب، وصوال

ن
 .. تة دماغية أدت ال استشهادهف

ة ال  ي يرفع عدد شهداء الحركة االست 
ي ظل 209الشهيد يارس حمدونن

ن
، وخطر الموت يتهدد العديد من األرسى ف

ي ودعوة 
ّ
ي واالستهتار بأوضاعهم الصحية، األمر الذي يجب أن يتم التعامل معه بشكل جد استمرار االهمال الطت 

ن لتفعيل حالة ي المحافل  ممثىلي دولة فلسطي 
ن
 والمرضن عىل وجه الخصوص ف

ً
ي ملف األرسى عموما

ن
الضغط ف

 .الدولية واألمم المتحدة وأمام محكمة الجنايات الدولية
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ي السجون 
 
اإلرسائيليةتشكيل لجنة طبية لدراسة ملفات األرسى المرض  ف  

ن وهيئة شؤون األرسى والمحررين ونادي األست   ي اجتماع هام عقدته أمس األربعاء نقابة األطباء الفلسطينيي 
ن
ف

ي ومركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية 
 باالتفاقية الموقعة بينهم لخد”حريات“الفلسطيتن

ً
مة ، عمال

، ح ي سجون اإلحتالل األرسائيىلي
ن
ه كل من الدكتور ابراهيم خميس والدكتور بشار ملف األرسى المرضن ف  ضن

ي واالستاذ كامل ناطور من هيئة 
فضل عن نقابة األطباء، االستاذة لبتن الهندي من نادي األست  الفلسطيتن

ي آلية إدخال    شؤون األرسى والسيد حلىمي األعرج من مركز حريات. 
ن
ناقش الحضور كافة القضايا المتعلقة ف

ي من أمراض نفسية وعصبية، وتقرر األطباء لمعاينة الح
ي تعانن

ي ذلك الحاالت التر
ن
االت المرضية الصعبة بما ف

ن  يل بإعادة تشكيل قائمة األطباء من كافة التخصصات وتشك  بناء عىل ذلك قيام نقابة األطباء الفلسطينيي 

تحديد  فلجنة طبية لدراسة ملفات األرسى المرضن وتقديم التقارير الطبية عن حالتهم الصحية، بهد

ي العاجل ي تحتاج ال التدخل الطت 
 .الحاالت التر

ي السجون اإلرسائيلية والذي تجاوز 
ن
ي ظل زيادة أعداد األرسى المرضن والجرىح ف

ن
 700جاء هذا االجتماع ف

 بينهم أكتر من 
ً
ا ي  16حالة مصابة بالرسطان و  25حالة صعبة منها  150أست 

ن
 محتجيين ف

ً
ا ممن بشكل   أست 

ي عيادة
ن
سجن الرملة. وهم بأمس الحاجة لتدخل عادل من قبل المؤسسات المتخصصة لمتابعة  دائم ف

  .حاالتهم الصحية
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ي 
 
 الباب الثان

ي 
 
 الهدف العام الثان

 

 

 

دخل مت الفلسطينية استحقاق ديمقراطي و النتخابات المركزية: النتخابا بتمويل من لجنة . 1

 إلنهاء النقسام. 

 
ً
ي تمثلهم وتمثل مطالبهم،  انطالقا

ي انتخاب قياداتهم التر
ن
ن ف من إيمان مركز حريات بحق الفلسطينيي 

وع "االنتخابات الفلسطينية استحقاق ديمقراطي ومدخل إلنهاء االنقسام"  يثح ينفذ حريات مرسر

ورة اجراء االنتخابات العامة   ي بشكل عام لرفع وعيه بضن
وع عىل الجمهور الفلسطيتن يركز المرسر

ن غزة والضفة الغربية  بناء الوحدة الوطنية الفلسطينيةو  كمدخل النهاء االنقسام الداخىلي ما بي 

ي باإلضافة إل رفع الوعي لدى فئة الشباب والشابات بأهمية اجراء االنتخابات العامة 
 تأخرت عن التر

 . ي
ي النظام السياسي الفلسطيتن

ن
موعدها أكتر من خمس سنوات لتكريس العملية الديمقراطية كنهج ف

ي االنتخا
ن
ي عمر يسمح لها بالمشاركة ف

ن
ي أنها لم تكن ف

ن
ات بوتكمن أهمية هذه الفئة من الشباب ف

 وانتخابا وكذلك فدور
ً
ي خوض هذه التجربة إذ لها م ترشيحا

ن
ي اجراء هذه الفئة مهم ف

ن
صلحة عليا ف

ول عند ارادة الشعب  ن ي التن
ن
ي االنقسام ف

ن
االنتخابات مما يستدعي منها ممارسة الضغط عىل طرف

مة الجراء هذه االنتخابات  .واالتفاقات المت 

و  ي األساس إل تعييز مشاركة الشكما يهدف المرسر
ن
ي عملية االنتخابات العامة عند إجرائهع ف

ن
ا باب ف

دستورية يتهم بحقوقهم التوعو رار بوضع احتياجاتهم عىل سلم األولويات والتأثت  عىل صناع الق

ي انتخاب ممثليهم بشكل ديمقراطي فيما يتعلق بالقانونية خاصة و 
ن
ييز الوعي كذلك تعو  حقهم ف

ن و المسائلة عتمعي بالحقوق بما يشمل الرقابة و المج اماتهم نحو تنفيىل أداء المرشحي  ن ذ برامجهم التر

 . االنتخابية

ي الجامعات الفلسطينية بالتعاون مع  مركز حرياتعقد  هذا المنطلق،ومن 
ن
سبعة لقاءات حوارية ف

ورة وطنية و عمادة شؤؤون الطلبة ب مدخل إلنهاء االنقسام" طية و ديمقراعنوان "االنتخابات ضن

ي هذه اللقاءات عدد من الطالب و وشارك 
ن
ي الجامعات ف

ن
ن حيث عقدت هذه اللقاءات ف المتحدثي 

 التالية: 

 . جامعة بيت لحم. 1

زيت. . 2   جامعة بت 

 طولكرم.  -. جامعة الخضوري3

ي المجتمع 
 
تمكي   الفئات المهمشة من ممارسة الحقوق و الحريات المدنية و السياسية ف

ي 
 الفلسطيب 
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.  -. الجامعة العربية األمريكية4 ن  جني 

بوية و كلية مجتمع المرأة5  رام هللا.  -. كلية العلوم التر

 نابلس.  -. جامعة النجاح الوطنية6

 أبو ديس.  -. جامعة القدس7

 

 :  2016\3\15 جامعة بيت لحم

 

بوية و كلية مجتمع المرأةكلية العلوم   :  2016\5\11 الي 
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 :  2016\5\15  جني   -الجامعة العربية األمريكية

 

 

ي الصعوبات 
وع:  الب   واجهت تنفيذ المشر

ي الجامعات منها:  د واجه المركز العدي
ن
من الصعوبات خالل التحضت  لعقد اللقاءات الحوارية ف

ان شهر رمضامتحانات نهاية الفصل و الطلبة و مجالس فصلية و انتخابات -االمتحانات النصف

ي التغلب عىل هذه المشكالت  الكريم، إال أن
ن
من خالل التواصل مع الجامعات مركز حريات ثابر ف

ي إطار المدة و 
ن
ي تناسبهم بحيث نجح المركز بإجراء اللقاءات السبعة المقررة ف

تحديد المواعيد التر

 الزمنية المحددة. 
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 ة: نتائج اللقاءات الحواري

ن ما يقارب  نرسر  . 1 طالبة بدورهم بالحث عىل إجراء االنتخابات وحقوقهم طالبا و  460الوعي بي 

 . ي انتخاب ممثليهم بشكل ديمقراطي
ن
 القانونية والدستورية وخاصة حقهم ف

أصبح المتحدثون من أساتذة الجامعات وقادة المنظمات غت  الحكومية  ونشطاء حقوق  . 2

ن فئة الشباب. اإلنسان أكتر دافعية التخاذ   الخطوات لنرسر الوعي بي 

ي إذا لم يقوموا بالتسجيل بعد وأظهروا حماسهم  . 3
ونن  للتسجيل االلكتر

ً
أصبح الطالب أكتر تطلعا

 للتأكد من صالحية تسجيلهم. 

 

 بعنوان
ً
 : حريات ينظم لقاء وطنيا

ورة وطنية وديمقراطية و لنتخابات المحلية و "ا  يعية والرئاسية ض   ام"النقسمدخل إلنهاء التشر
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 بعنوان 
ً
عقد مركز الدفاع عن الحريات و بالتعاون مع لجنة االنتخابات المركيية لقاء وطنيا

ورة وطنية وديمقراطية و " يعية والرئاسية ضن ام" مدخل إلنهاء االنقساالنتخابات المحلية والترسر

ن  2016\ 8\ 3بتاري    خ  ة. تمت  ي قاعة بلدية البت 
ن
هامة للعديد من  مداخالتاللقاء بمشاركات و ف

يعي ,د العام للمرأة الفلسطينية الشخصيات الوطنية من ضمنهم: رئيسة االتحا
عضو المجلس الترسر

يعي أيمن دراغمة، و  عضو انتصار الوزير، و  ن العام للجبهة الديمقالمجلس الترسر اطية ر نائب األمي 

يعي قيس عبدالكريم و   ة حلىمي حقوق المدنيعن الحريات والومدير مركز الدفاع عضو المجلس الترسر

 الرتباطه بلقاء  األعرج،
ً
واعتذرعضو اللجنة المركيية لحركة فتح عزام األحمد عن الحضور متأخرا

ي  ن عن األحزاب ومؤسسات   ،وفد أجنت  كما حضن اللقاء عدد من الشخصيات الوطنية وممثلي 

 . ن ي ومستقلي 
 المجتمع المدنن

 :  أكد المشاركون خالل اللقاء عىل ما يىلي

يكفله القانون لضمان المشاركة السياسية وحرية التعبت  ، االنتخابات حق أساسي لكل مواطن . 1

 .عن الرأي

ي العملية اال  . 2
عية للنظام السياسي الفلسطيتن ي لتجديد الرسر

كما أنها   ،نتخابية هي استحقاق وطتن

ي قات نتخابنجاح اال والحاجة لبذل المييد من الجهود إل  ،نقسامأقض الطرق إلنهاء اال 
د تكون التر

يعية والرئاسيةمقدمة إلجراء اال   .نتخابات الترسر

ي اال نقسام السياسي كان حّجة لدى البعض للتنصل من حق اال  . 3
ن
ن ف مما أدى  ،بنتخاالفلسطينيي 

ي الحريات العامة والحياة السياسية بشكل يتجاوز القانون 
ن
ي النظام السياسي وتردي ف

ن
إل تدهور ف

 .والحقوق المدنية

ي آٍن واحد. إجراء اال  . 4
ن
ي الضفة وغزة ف

ن
 نتخابات ف
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مشاركة كافة األحزاب وكافة المناطق  . 5

ن هذه أالفلسطينية باالنتخابات هو دليل 

 ،نتخابات تشكل مدخل إلنهاء اإلنقساماال 

حيث أن إمكانية إجراء انتخابات محلية 

ورة إمكانية إجراء انتخابات  ي بالضن
يعتن

ي ظل حالة اإلجماع عىل
ن
يعية ف  رئاسية وترسر

 األنجح إجراء اإلنتخابات باعتبارها الحل

ي منها 
ي يعانن

لمعالجة كافة األزمات التر

ن  ي فلسطي 
ن
  .النظام السياسي ف

ي القوائم و  . 6
ن
جوب دعم ترشيح المرأة ف

حيث يدعو اتحاد المرأة  ،اإلنتخابية

الفصائل واألحزاب إلتاحة الفرصة أمام 

ي االنتخابات, 
ن
المرأة للمشاركة الفاعلة ف

ف الذي وقعته الفصائل  ام ميثاق الرسر واحتر

 . %30لضمان تمثيل المرأة فيما نسبته 

ي ظل إجراء اال  . 7
ن
ي موعدها ف

ن
نتخابات ف

الحديث عن بعض المحاوالت لتأجيلها, 

اإلنتخابات بالعمل الحثيث ومطالبة لجنة 

عىل مراقبة الخروقات والمخالفات والتوقف 

ام القانون ي غزة والضفة واحتر
ن
  .عندها, ووقف عمليات اإلعتقال السياسي ف

مانة ة وأهيئ نتخابووضعها عىل سلم أولويات لجنة االنتخابات المركيية ال  عدم تجاوز القدس . 8

ي العمليالقدس لضمان م
ن
 .نتخابيةة اال شاركة أهالي القدس ف
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 بعنوان
ً
 : حريات ينظم لقاء حواريا

تبة عىل القرار المؤقت لمحكمة العدل العليا بشأن النتخابات" "اآلثار المي 

 
ي ظل القرار المؤقت لمحكمة العدل العللموضوع االنتخابات ونظرا الهتمام ومتابعة مركز حريات 

ن
يا ف

ي الضفة وغزة، نظم مركز الدفاع بخصوص الطعن 
ن
بقرار مجلس الوزراء بإجراء االنتخابات المحلية ف

 بعنوان ” حريات“عن الحريات والحقوق المدنية 
ً
تبة عىل القرار المؤقت “لقاًء حواريا اآلثار المتر

حيث ضّم اللقاء شخصيات قانونية وحقوقية وسياسية ”لمحكمة العدل العليا بشأن االنتخابات

 وطنية بارزة.  وشخصيات

 وبعد نقاش معمق، خرج هذا اللقاء بالتوصيات التالية: 
   ي

 .التأكيد عىل أن االنتخابات حق ديمقراطي ودستوري مكفول بالقانون األساسي الفلسطيتن
 ام استقاللية القضاء وسيادة القانون  .احتر
  

ً
ي حال أصدرت المحكمة حكما

ن
ي موعدها، وف

ن
 بإلغاء قرار التأكيد عىل إجراء االنتخابات ف

ً
قضائيا

 إلجرائها بما ال 
ً
 قريبا

ً
مجلس الوزراء بشأن إجراء االنتخابات المحلية، فعىل الحكومة أن تحدد موعدا

ي كانت موضوع الطعن
 .يتجاوز نهاية العام والعمل عىل سد الثغرات ومعالجة األسباب التر

 ن شطري الوط ي بي 
ن توحيد الجهاز القضان  ي ن بأرسع وقت ممكالعمل بتوصية نقيب المحامي 

ن
ن وف
ي الطعون 

ن
حال تعذر ذلك عىل الحكومة العمل عىل تشكيل محكمة خاصة باالنتخابات للنظر ف

 .االنتخابية والفصل فيها من خالل إصدار مرسوم رئاسي بخصوص ذلك
  ي الضفة وغزة بنفس الوقت ورفض كل المحاوالت الرامية إل إجرائها

ن
التأكيد عىل إجراء االنتخابات ف

ي حال وقوعه إل تعميق االنقسامبال
ن
 .ضفة أو غزة بشكل منفرد، األمر الذي يؤدي ف

  يعية التأكيد عىل أن إجراء االنتخابات المحلية من شأنه تعييز إمكانية إجراء االنتخابات الترسر
 .والرئاسية
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ن عىل المطالبة بح   هم قكما قام مركز الدفاع عن الحريات بعرض إعالن عىل الراديو لحث المواطني 
 بتحديد موعد إلجراء االنتخابات المحلية بعد تأجيلها لموعد غت  محدد. 

 

 للحث عىل تحديد موعد إلجراء النتخابات المحلية: حريات ينظم لقاء 

لقاء بحضور القوى الوطنية ومؤسسات  2016\ 12\ 15عقد مركز الدفاع عن الحريات بتاري    خ 

ي وجهات حكومية ولجنة االنتخابات المركيية حول االنتخابات المحلية حيث 
المجتمع المدنن

ي الحكومة بتحديد موعد قريب إلجراء طالبت 
القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدنن

، االنتخابات المحلية. ت ي مدير عام التشكيالت بوزارة الحكم المحىلي
ر
ي اللقاء كل من جهاد مشاف

ن
حدث ف

ن العام للجبهة الديمقراطية، د. واصل أبو  يعي ونائب األمي  وقيس عبد الكريم عضو المجلس الترسر

 .يوسف منسق القوى الوطنية واإلسالمية، وعارف جفال عن االئتالف األهىلي للرقابة االنتخابات

: أكد اللقاء ع  ىل ما يىلي

ابات والمؤسسات ولجنة االنتخ الوزارة بدورها التنفيذي مستعدة للتعاون مع الفصائل والقوى . 1

المركيية لبحث الطروحات حول تعديل قانون االنتخاب وتشكيل محكمة خاصة باالنتخابات 

 .لضمان توفت  البيئة القانونية السليمة إلجراء االنتخابات قبل شهر رمضان

ب أن تجري ليس فقط لذاتها بل أيضأ لما توفره من أجواء تمّهد الطريق أمام االنتخابات يج . 2

 من حالة التوتر غت  
ً
ر أيضا

ّ
 إلنهاء االنقسام، وحذ

ً
يعية والرئاسية وصوال اجراء االنتخابات الترسر

ي نتيجة تغّول السلطة التنفيذية عىل السلطات 
ي يعيشها النظام السياسي الفلسطيتن

المسبوق التر

 .األخرى

أن تكون األولوية اآلن لتحديد موعد اجراء االنتخابات المحلية، عىل أن يتم بعد ذلك نقاش كافة  . 3

ي أدت إل التأجيل، وطالب الحكومة بالمبادرة لدعوة  
القضايا المطروحة، ومعالجة األسباب التر

ي لمعالجة كافة القضايا عىل 
ي ذلك حركة حماس والمؤسسات لحوار وطتن

ن
كافة األحزاب بما ف

 .ساس التوافقأ

ي باجرائها، وأن التوافق مسألة مهمة لحل  . 4 اتيح  أن االنتخابات تأجلت ألنه لم يكن هناك قرار استر

 أن هناك قضايا قد يستغلها البعض مرة أخرى لمحاولة التأجيل، 
ً
القضايا الخالفية، خصوصا

ي غزة 
ن
ي غزة والقرار الصادر عن الرئاسة باعتبار األمن ف

ن
ن ف يا خارجة عن مليشمثل قضية الموظفي 

ي اعالن موعد جديد لالنتخابات المحلية رغم مرور 
ن
ر الحكومة ف

ّ
القانون، وتساءل عن سبب تأخ

ي تعديل القانون بسبب 
ن
أكتر من شهرين عىل قرار الحكومة بهذا الشأن، وطالب بارجاء البحث ف

 .ضيق الوقت ال ما بعد اجراء االنتخابات

اية شطبت بعض القوائم، وعىل الجميع معالجة األسباب ن التأجيل جاء بسبب أن محكمة البدأ . 5

ي أدت ال ذلك، ومطلوب من مجلس الوزراء تحديد موعد االنتخابات واالتفاق عىل بحث 
التر

 .التعديالت فيما بعد

 الجراء االنتخابات المحلية،  . 6
ً
 قريبا

ً
ورة تحديد الحكومة موعدا التأكيد عىل اجماع الحضور بضن

ي اعالء الصوت للمطالبة بذلك وعموم وأن عىل القوى السياس
ية ومؤسسات المجتمع المدنن
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ورة وطنية وحق ديمقراطي واستحقاق دستوري ومقدمة الجراء  أبناء شعبنا باعتبار ذلك ضن

 إلنهاء االنقسام
ً
يعية والرئاسية ومدخال  .االنتخابات الترسر
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تبة عىل انضمام دولة فلسطي   لتفاقية  امات المي  وع اللي    مناهضة التعذيبمشر

وع ال وع ممول من سكرتاريا حقوق اإلنسان و يعد هذا المرسر القانون الدولي المرحلة الثانية من المرسر

ام ال ي خال من التعذيب" لتعييز احتر
ية والقانون الالسابق "نحو مجتمع فلسطيتن دولي موارد البرسر

ي و 
امات اإلنسانن ن ن عىل االلتر كت 

ي مع التر
تبة عىل دولة فلالقانون األساسي الفلسطيتن ن المتر سطي 

 النضمامها التفاقية مناهضة التعذيب. 

وع  ن يستهدف هذا المرسر ن  الفلسطينيي  ن أو سياسيي  ن جنائيي  اإلضافة ببشكل عام سواء كانوا  معتقلي 

ن  . بإنفاذ القانون و إل المكلفي 
ً
ي عموما

 المجتمع الفلسطيتن

ن بإنفاذ  وع إل رفع الوعي لدى المكلفي  ة التعذيب ما يخص اتفاقية مناهضالقانون فييهدف هذا المرسر

ي و إدارة الموارد البرسر و 
ن ية والقانون الدولي اإلنسانن تنظيم عمل األجهزة األمنية حسب القواني 

طوير نة وتالمعاملة المهيوعي بموضوعات العقاب والتعذيب و المعمول بها باإلضافة إل نرسر ال

ن العموم و  تمرار كز االحتجازوالتأهيل باسدف حريات إل متابعة مرا كما يه  األجهزة األمنية. العالقة بي 

قرير تقديم تعليها من قبل األجهزة األمنية وإعداد و  كذلك إعداد مدونة  حقوق كفالة و التصديقو 

ي األمم المتحدة. 
ن
 الظل للقسم المختص ف

وع السابق، بناًء عىل طلب قادة األجهزة األمنية الذين لم يستهدفوا لذلك، و  ي المرسر
ن
م مركز حريات قاف

تبة عىل خرق القانون.  12بعقد  ن بالعواقب المتر ما كجلسة توعية بهدف رفع الوعي لدى المشاركي 

متابعة ىالمرتكز األمنية المختصة لتسجيل أي معاملة المركز بييارة مراكز االحتجاز و  واكب محامي 

ه عنها الضحايا.   مهينة يشهدها خالل زياراته أو يخت 

ي  12نسان عن الحريات بالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق اإل عقد مركز الدفاع 
ن
جلسة توعية ف

ن ورام هللا و  ي  هدفت هذه الجلسات ضباط التحقيققلقيلية. استبيت لحم وأريحا ونابلس وجني 
ن
ف

ي مراكزهم الرئيسية. األجهز 
ن
 ة األمنية ف

: 2016\ 4\ 6جهاز المخابرات 
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ي 
 
: 2016\ 2\ 3جهاز األمن الوقان

 
ن باالتفاقيات الموقعة  ام فلسطي  ن

هدفت هذه اللقاءات إل تعريفهم باتفاقية مناهضة التعذيب والتر

تبة عىل خرق القانون  ي حالة باإلضافة إل العواقب القانونية المتر
ن
 لسجناء. تعذيب أو إساءة معاملة اف

 : 2016\ 4\ 13جهاز المخابرات 
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ي 
 
 : 2016\ 3\ 16جهاز األمن الوقان
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 المتابعة: التوثيق و 

وع وبالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان  واكب مركز الدفاع عن الحريات منذ بداية المرسر

 
ً
ل مراكز االحتجاز والتأهيل لتشجيع المحتجيين عىل إعىل تنظيم سبعة زيارات عىل األقل شهريا

حيث  . مختصتقديم الشكاوي بخصوص أي معاملة سيئة ليتابعها المركزمع المكتب المكتب ال

ب وبعضهم لم يكن يعي تعرضه للتعذيتضمنت معظم الشكاوي تعرض الضحايا للعنف الجسدي 

ي المعاملة الحسنة. كما أنه 
ن
ن المحتجيين بحقهم ف وبذلك ساهمت زيارات المركز عىل نرسر الوعي بي 

لوضع اخر نسبة إل حالة عامة حيث تختلف من سجن إل آال تعتت  المعاملة المهينة للسجناء 

 .  السياسي

ي مراكز 
ن
ن الذين تمت زيارتهم ف  موقوف 760نحو االحتجاز و التأهيل  بلغ عدد الموقوفي 

ً
كما قام محامي . ا

وع السابق لتوثيق  10-8مركز حريات بالتواصل مع  ي المرسر
ن
ن كانت قد تمت زيارتهم ف ن سابقي  موقوفي 

افممارسات التعذيب بحقهم والتوقيع عىل كفالة لتحمل المسؤولية ال  اتهم. قانونية الكاملة العتر

 مراجعة األنظمة الداخلية والقواني   لمناهضة التعذيب: 

ي لمناهضة التعذيب عىل مراجعة عمل مركز الدفاع عن الحريات  
ي االئتالف الفلسطيتن

ن
 ف
ً
كونه عضوا

ي ومناقشة و 
ي جميع األنظمة الداخلية لألجهزة األمنية بواسطة باحث قانونن

ن
إيجاد الفجوات ف

. كما  ن توصياته باالنسجام مع اتفاقية مناهضة التعذيب وتقديم مسودة لكل جزء من هذه القواني 

ي قوى األمن الفلسطينية رقم قام االئتالف بمراجعة قانون الخد
ن
، وقانون 2005لسنة  8مة ف
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يعي 2005لسنة  17المخابرات العامة رقم  ي ، والمرسوم الترسر
لسنة  11رقم الخاص باألمن الوقان 

2007  . ي
طة وقوات األمن الوقان   ، ومدونة  قواعد أخالقيات العمل الخاصة بالمخابرات العامة والرسر

ن لالضطالع عىل  كما تم تحضت  الئحة حقوق حيث يقوم قيادات األجهزة األمنية بتسليمها للموقوفي 

ض عقد اجتماع مع األجهزة األمنية لمناقشة الالئح  ةحقوقهم عند اعتقالهم وكان من المفتر

ي كل مراكز االحتجاز بناء عىل طلب األجهزة 
ن
والمصادقة عليها إال أنها تحولت إل الئحة حقوق تعلق ف

 األمنية. 

ي والحماية من التعذيب
 
 :حريات يختتم الدورة التثقيفية حول القانون اإلنسان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
وتأهيل ضحايا التعذيب ومركز عالج  ” حريات“اختتم مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية 

ي والحماية من التعذيب الذي استمر لمدة ثالثة 
ي القانون اإلنسانن

ن
ي ف

نامج التثقيفن المرحلة الثانية من الت 
ي الخليل، استهدف برنامج التدريب 2016/ 10/ 26-10/ 24أيام )

ن
ي مركز إسعاد الطفولة ف

ن
  26(، ف

ً
مشاركا

بية ومشاركة لمدة ثالثة أيام من هيئة شؤون األرسى و  ، التر ي
المحررين، الهالل األحمر الفلسطيتن

ن  والتعليم، مركز الدراسات النسوية، وزارة الصحة، الحركة العالمية للدفاع عن األطفال، تجمع المدافعي 
عن حقوق اإلنسان، وزارة التنمية االجتماعية، طلبة من جامعة الخليل، مركز الديمقراطية وحل 

اعات ن  .التن
ف عىل التدريب مركز  ي القانون الدولي رزق  أرسر

ن
ي عالء بدارنة، والخبت  ف

 بالمستشار القانونن
ً
ال
ّ
حريات ممث

ي اليوم األول كان حول تعريف القانون الدولي وقانون 
، حيث تنوعت المواضيع المطروحة ففن شقت 

ن بإنفاذ القانون ن المكلفي  ن العموميي   .حقوق اإلنسان وقواعد سلوك الموظفي 

ز النقا
ّ
ي ترك

وب المعاملة اليوم الثانن ، والتعذيب وضن ن ش حول قانون االحتالل وحماية المدنيي 

ن  امات دولة فلسطي  ن
ي اليوم الثالث تحدث المدّربان حول توثيق حاالت التعذيب والتر

ن
الالإنسانية، وف

ي مناطق السلطة الفلسطينية، ومن قبل سلطات االحتالل 
ن
الداخلية والدولية وممارسة التعذيب ف

 .االرسائيىلي 

 
ّ
ع ممثلون عن مركز الدفاع عن الحريات ومركز عالج وتأهيل ضحايا التعذيب الشهادات عىل كما وز

ي نهاية اليوم الثالث
ن
ن ف  .المشاركي 

ي القانون الدولي 
ن
ف عليها الخبت  ف  المرحلة األول من التدريب أرسر

ّ
مركز عالج وتأهيل ضحايا  يذكر أن

ي )
ن
، وكانت بعنوان ( است2016/ 9/ 28_ 9/ 26التعذيب وسام سحويل، وجرت ف ن هدفت نفس المشاركي 

 .التقضي والتوثيق وسوء المعاملة وفق بروتوكول اسطنبول“

 

http://www.hurryyat.net/wp-content/uploads/2016/11/6.jpg
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وع  ي  -والسفر الحق بالتنقلمشر
 العدالة واألمان للشعب الفلسطيب 

ن لتطال منذ االنتفاضة األول حق  ن الفلسطينيي  تتوال االنتهاكات االرسائيلية لحقوق المواطني 

ي تحد من الفلسطي
ي السفر والتنقل. حيث يفرض االحتالل االرسائيىلي العديد من القيود التر

ن
ن ف نيي 

ي ظل هذا 
ن
ر واضح يذكر.ف ي غالب األحيان يكون هذا المنع دون مت 

ن
ن من السفر وف حرية الفلسطينيي 

وع "الحق تهاك الجسيم، ينفذ مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" ناال  مرسر

ي  -بالتنقل
بتمويل من برنامج األمم المتحدة " 2016-2014العدالة واألمان للشعب الفلسطيتن

ي 
ن اإلنمان  ن الفلسطينيي  ي تمارس ضد المواطني 

ي التقليل من ظاهرة منع السفر التر
ن
بهدف المساهمة ف

ن  عىل معت  الكرامة، وتعييز الوصول ن الفلسطينيي  ن المواطني  إل القضاء والعدالة من خالل تمكي 

ي التنقل وكذلك تسليط الضوء عىل انتهاك االحتالل الم
ن
ن من السفر من الحصول عىل حقهم ف منوعي 

ي الدولي ومواثيق حقوق اإلنسان والحصول عىل الدعم الدولي لقضية 
االرسائيىلي للقانون اإلنسانن

 .  العادلة وإيصال معاناتهم للمجتمع الدولي
ن  الفلسطينيي 

ن  2016سطينية حتر شهر تموز لسنة  توضح إحصائيات األجهزة األمنية الفل أن عدد المواطني 

ن وصل إل    منهم  730الممنوعي 
ً
 امرأة.  128مواطنا

 

 

 

 

 

 

 

 لألمي   العام لألمم المتحدة:  نداءمركز حريات يوجه 

ن العام لألمم المتحدة السيد بان كيمون يوضح فيها سياسة  نداءوجه مركز الدفاع عن الحريات  لألمي 

 بالسيد بان كيمون عىل اتخاذ اإلجراءات 
ً
منع السفر التعسفية ويحث المجتمع الدولي ممثال

 حيث وقع عليها 
ً
 ويكثف المركز جهوده ليصل  155المناسبة. ال يزال توقيع العريضة جاريا

ً
شخصا

ن لخمسة آالف شخ  ص. عدد الموقعي 

ض أن يتم تسليم ال ي مؤتمر الهيئات المحلية  نداءكان من المفتر
ن
للمنسق الخاص لألمم المتحدة ف

والدولية إال أننا لم نتلق رد من المنسق الخاص حيث انتىه األمر بإعالن رفضه لدعوتنا للمؤتمر مما 

 . نداء أعاق تسليمهم ال

 من السفر خالل النصف األول من العام  730سلطات الحتالل تمنع 
ً
 2016مواطنا

26/07/2016 

ي سياق نشاطه المتواصل لمناهضة سياسة منع السفر اإلرسائيلية، أفاد مركز 
ن
وق الدفاع عن الحريات والحقف

 من السفر  730 2016أن سلطات االحتالل قد منعت خالل النصف األول من العام ” حريات“المدنية 
ً
مواطنا

ائح االجتماعية بحجج وذرائع أمنية من بينهم  امرأة، أي  128عت  معت  الكرامة من مختلف الفئات العمرية والرسر

ن عىل 175ما معدله   موزعي 
ً
: حالة شهريا   المحافظات عىل النحو التالي

ن 15، القدس 64، بيت لحم 44، طولكرم 139، رام هللا 144، نابلس 211الخليل  ، طوباس 18، سلفيت 49، جني 

 . 4، غزة 24، قلقيلية 10، أريحا 8
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 التوثيق والمتابعة: 

ي  نداءنسخة من ال 100باإلضافة إل توزي    ع 
ي مؤتمر الهيئات المحلية والدولية لتوضيح المعاناة التر

ن
ف

عمل مركز ية، تعسفييقاصيها المواطنون الممنوعون من السفر نتيجة السياسات االرسائيلية ال

ي اللجنة الوطنية لمناهضة منع السفر 
ن
 ف
ً
ي قض حريات كونه عضوا

ن
ايا بالتعاون مع مؤسسات أخرى ف

 حيث إليها منع السفر أو قد تحال 
ً
يقوم محامي مركز حريات بمتابعة قضايا  لمتابعتها قانونيا

ن بطلبات للمركز من أجل تقديم المساعدة القانونية لهم ومتابعة  ن من السفر المتقدمي  الممنوعي 

 إل المحكمة العليا االرسائيلية. 
ً
ي المحاكم االرسائيلية بأنواعها وصوال

ن
 قضاياهم ف

ن بطلبات لمركز  ي رفع منع  213ما يقارب  2016حريات عام  بلغ عدد المتقدمي 
ن
حيث نجح المركز ف

 ومواطنة منهم.  19 السفر عن
ً
 مواطنا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ويده  ن طة الحدود الفلسطينية حيث تقوم بتر من جانب آخر، يعمل مركز حريات بالتعاون مع رسر

ن من السفر عت  معت  الكرامة. كما يتواصل مركز حريات مع  ية األردنية القنصلبقوائم أسماء الممنوعي 

ن من دخول األردن حيللحصول عىل أسباب منع ب ي عض الفلسطينيي 
ن
 رام ث التقت اللجنة الوطنية ف

ن من دخول  ة أن األردن تتمتع بسياسة منع بعض المواطني  هللا بالقنصلية األردنية و أكدت األخت 

 األردن ألسباب أمنية )أهمها داعش( ولم يتقدموا بأي أسباب أخرى تذكر. 

 

ي رفع حظر السفر عن 
 
  19حريات ينجح ف

ً
 مواطنا

20/07/2016 
ي سياق عمله الدؤوب لمناهضة سياسة منع السفر اإلرسائيلية تمكن مركز الدفاع عن الحريات والحقوق 

ن
ف

 من رفع حظر ” حريات“المدنية 
ً
ي نجح فيها مؤخرا

، ليصل بذلك عدد الحاالت التر ن منع السفر عن ثالثة مواطني 

ي حاالت من خالل التوجه للمحكمة العليا اإلرسائيلية والتوصل إل حل مع  19المركز إل 
حالة من بينها ثمانن

ها من خالل نالنيابة العامة اإلرسائيلية قبل أن تصدر المحكمة قرارها، بينما الحاالت المتبقية تم رفع المنع ع

طت  ن واشتر المتابعة القانونية اإلدارية مع الدوائر المختصة، فيما رفضت المحكمة رفع الحظر عن أحد المواطني 

 . السماح له بالسفر بعدم العودة للوطن قبل مرور ثالث سنوات

 ما مجموعه 
ً
ت ت  بكر الملفاحالة من كافة المحافظات، فيما تابعت المحامية عب 213ويتابع محامو المركز حاليا

 . أمام المحكمة العليا 

ات آالف  ي تطال عرسر
وباإلضافة إل المتابعة القانونية الفردية، فإن المركز يعمل عىل كرس هذه السياسة التر

ائح االجتماعية وذلك من خالل مجموعة من األنشطة من ضمنها  ن من مختلف الفئات العمرية والرسر المواطني 

ن العام لألمم المتحدة يطالبه التدخل لوقف هذه السياسة. ويدعو المركز كافة التوقيع عىل نداء موجه إل ا ألمي 

ن لهذه السياسة التوقيع عىل النداء من خالل موقع حريات.  ن من السفر والمناهضي   الممنوعي 

فضح لكما يدعو المركز كافة الجهات الرسمية واألهلية إل تعييز تعاونها مع المركز للقيام بحملة دولية واسعة 

 من حقوق اإلنسان. 
ً
 وأصيال

ً
 أساسيا

ً
ي تنتهك حقا

 وتعرية هذه السياسة اإلرسائيلية التر
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كما نظم مركز حريات العديد من ورشات العمل والمؤتمرات لنرسر الوعي حول سياسة منع السفر 

ي 
ي بحق أبناء شعبنا الفلسطيتن

ي تمارس بشكل تعسفن
ي التنقل والسفر التر

ن
 من هذه الورشات: و وحقهم ف

  :  جني  
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 : القدس / أبو ديسجامعة 
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 بيت لحم:  -الجامعة األهلية
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 لمناهضة سياسة منع السفر: 
ً
 وطنيا

ً
 حريات ينظم مؤتمرا

 لمناهضة سياسة منع السفر االرسائيلية بتاري    خ 
ً
 وطنيا

ً
 4عقد مركز الدفاع عن الحريات مؤتمرا

ي والذي ضم األحزاب الوطنية واإلسالمية ومنظمات  2016، نيسان
ي مقر الهالل األحمر الفلسطيتن

ن
ف

ن عن هيئات أجنبية باإلضافة إل عدد من  حقوق اإلنسان المحلية والدولية وعدد من الممثلي 

ن من السفر حيث وصل عدد   و  120الحضور إل ما يقارب الممنوعي 
ً
من أبرز هذه شخصا

 الشخصيات: 

ي د.رامي الحمدهلل،وزير ال
 عن السيد رئيس الوزراء الفلسطيتن

ً
ي عىلي أبو دياك ممثال

 عدل الفلسطيتن

ق  ي الرسر
ن
 عن مكتب المنسق الخاص لالمم المتحدة لعملية السالم ف

ً
ن ممثال والسيد كرستوفر كارلي 

ورئيس مجلس إدارة مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية السيد  األوسط نيكوالي مادينوف،

تيست  اليبري، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.واصل أبو يوسف، والسيد 

رين من سياسة منع السفر التعسفية. كما ألقت السيدة  وليد الهودلي الذي ألفر كلمة باسم المتضن

اهضة نإلهام سامي كلمة سبكة المنظمات األهلية، وألفر السيد عصام بكر كلمة اللجنة الوطنية لم

 كلمة مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية السيد حلىمي 
ً
ا سياسة منع السفر، وأخت 

 األعرج. 

 

 : ي اللقاء عىل ما يىلي
 
 أكد المتحدثون ف

امها وصيانتها وال يجوز . 1 ي يتوجب احتر
ي ضمن حقوق اإلنسان الثابتة التر

ي السفر يأنر
ن
أن الحق ف

ي إطار القانون، وعىل الرغم من ذلك، تمارس 
ن
 ومحصورة وف

ً
ي حاالت استثنائية جدا

ن
المساس به إال ف
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قدم أي سبب محدد لمنع السفر، وتكت
ُ
ي دون ان ت

ي سلطات االحتالل هذه السياسة عىل نحو تعسفن
 فن

ر أو لمحاميه، ” ألسباب أمنية“بالقول أنه تم  دون أن توضح طبيعة هذه األسباب ال للشخص المتضن

 
ً
ن من السفر بقرار منعهم مسبقا  .ودون أن يتم إبالغ الممنوعي 

ي تكريس الفصل 2
ن
ي حدود الوطن، يكمن ف

ن
ر األبرز الناجم عن تقييد حرية الحركة والتنقل ف . أن الضن

ن الضفة الغربية   لضمها الباطل بي 
ً
وقطاع غزة، وعزل القدس عن سائر األرض الفلسطينية ترسيخا

ي وتحويله ال كنتونات للحيلولة دون 
وعملية تهويدها، إضافة إل تقطيع أوصال الوطن الفلسطيتن

 .إمكانية قيام دولة فلسطينية ذات سيادة وذات وحدة إقليمية واحدة

هلية والشعبية إلطالع المجتمع الدولي عىل هذا اإلنتهاك . الدعوة إل تضافر الجهود الرسمية واأل3

ن  ات االف المواطني  السافر الذي يمس بالحقوق السياسية واالجتماعية واالقتصادية والمدنية لعرسر

اجع عن هذه السياسة وضمان حق كل أبناء  ن وحثه للضغط عىل سلطات االحتالل للتر الفلسطينيي 

ي بالحركة والتنقل 
 .والسفرالشعب الفلسطيتن

. قضية منع السفر هي ليست قضية قانونية فحسب بل قضية سياسية ووطنية بامتياز. كما أن 4

ي 
ن الدولية. ولكن الفلسطيتن ائع والقواني  ي جميع الرسر

ن
مدينة القدس هي فلسطينية عربية إسالمية ف

 يحرم من زيارة المقدسات اإلسالمية والمسيحية فيها. 
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ي 
 
 محاربة سياسة الحتالل بمنع سفر األرسىمركز حريات يشدد عىل أهمية تفعيل دور اإلعالم ف

 :  والمرض 

ن عىل أه ي بلدية جني 
ن
ي لقاء حريات ف

ن
هاكات مية الدور الذي يلعبه اإلعالم لفضح االنتأكد المشاركون ف

ي من أهمها سياسة منع السفر التعسفيةاال 
ن وكذلك ال رسائيلية بحق الشعب الفلسطيتن تنسيق بي 

 المؤسسات والجهات المختلفة لمحاربة هذه السياسة الجاحفة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي محاربة سياسة الحتالل بمنع سفر األرسى والمرض  
 
 توصية بتفعيل دور اإلعالم ف

ي ورشة عمل   أوض مشاركون
ن
ي قاعة بلدية  عقدها  ف

ن
مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" ف

ن  ي منع السفر، عىل أهمية   جني 
ن
ي التنقل والسفر" نحو مناهضة سياسة االحتالل ف

ن
ورة  بعنوان "الحق ف وضن

ن المؤسسات الرسمية وغت  الرسمية من أجل رفع القضايا المتعلقة باألرسى إل  تفعيل دور اإلعالم والتنسيق بي 

 المحاكم الدولية. 

ي هذه 
ن
ي ف ورة تفعيل الدور العرن 

ن الجهات والمنظمات من أجل وشددوا عىل ضن القضية وتعييز التنسيق بي 

 . فضح ممارسات االحتالل، والعمل عىل أي منع من قبل الدول الصديقة

اك   عىل أهمية  المتحدثون كما شدد  امج المعدة  تفعيل وإرسر ي الت 
ن
ي إيجاد تنوع ف

ن
ي ف

الجانب اإلعالمي والقانونن

، ونوهوا  ي الخارج من خالل عقد ندوات لخدمة قضية األرسى خاصة، والمرضن
ن
إل دور السفارات الفلسطينية ف

 .ومؤتمرات تسلط الضوء عىل قضايا األرسى المرضن واألطفال خاصة

ن المؤسسات الرسمية وغت  الرسمية من أجل رفع القضايا المتعلقة باألرسى  ورة التنسيق بي  وأكد المتحدثون ضن

ورة تفعي ن الجهات إل المحاكم الدولية، وشددوا عىل ضن ي هذه القضية وتعييز التنسيق بي 
ن
ي ف ل الدور العرن 

 .والمنظمات من أجل فضح ممارسات االحتالل

ي أريحا لتسليط الضوء عىل حرك واتفق المشاركون عىل إعالنهم البدء
ن
ي منطقة الجرس ف

ن
ي ذلك ف

ن
ة بفعاليات بما ف

ي أقرب مكان من معت  الكرامة. 
ن
 منع السفر ف

ي حجم االعتقاالت خاصة وقال مدير مركز حريات ل
ن
لدفاع عن األرسى حلىمي األعرج، إن هناك ارتفاعا ملحوظا ف

منذ بداية الهبة الشعبية، حيث يتعرضون ألنواع وصنوف مختلفة من التعذيب والتنكيل خاصة األرسى 

 الشهداء، كل ذلك يمارس دون تدخل من المجتمع الدولي 
ن ، باإلضافة إل احتجاز جثامي  ن  .المقدسيي 

ي  وقال
ن
ن ف ي ووصل عدد الممنوعي 

إن جرائم االحتالل اإلرسائيىلي وصلت ذروتها من خالل ما يسىم بالمنع األمتن

ن ما يييد عن  50الخليل ما يييد عن  ي جني 
ن
ي طولكرم وقلقيلية ما يييد  22ألف مواطن، وف

ن
ألف مواطن، وف

 ألف مواطن.   22 عن

ث مدير مركز الدفاع عن الحريات حلىمي األعرج عن 
ّ
ي يقوم بها المركز بالتعاون مع مؤسسات  وتحد

الجهود التر

ي مصادرة حق المواطن
ن
ي  حقوقية وانسانية مختلفة، لمواجهة ممارسات االحتالل المتمثلة ف

ي السفر  الفلسطيتن
ن
ف

رين من سياسة منع السفر لمناهضة هذه  بعد وذلك والتنقل بحرية ن والمتضن تشكيل لجنة من المشاركي 

 ة والفعاليات. السياسة وتنظيم األنشط

ي وكل المواثيق  
ي القانون الدولي االنسانن

ن
ى ف  وجريمة كت 

ً
وأشار إل ان منع اي مواطن من السفر، يعد انتهاكا

 .الدولية، وانه ال يجب السكوت عليها، بل يجب فضحها ومواجهتها بكل الوسائل واالمكانيات المتاحة
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مشاركة مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية مع منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية 

 المنظمات األهلية الفلسطينية:  وشبكة

ي شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية ومج
ن
 سليشارك مركز الدفاع عن الحريات كونه عضو ف

ي 
ي إصدار البيانات واألخبار الصحفية التر

ن
منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية المنظمات األخرى ف

ي ومن هذه البيانات
ي يعتن بها وتؤثر عىل المجتمع الفلسطيتن

 : تهتم بأبرز القضايا التر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي رسالة وجهتها إىل الرئيس محمود عباس حول المحكمة الدستورية
 
 ،ف

 إلعادة الحياة الدستورية وتوحيد القضاء
ً
ي تشكيل المحكمة تتويجا

 المؤسسات الحقوقية تطالب بأن يأن 

د عباس ، رسالة إل الرئيس محمو 2016إبريل/ نيسان  03وجهت المؤسسات الحقوقية الفلسطينية يوم األحد الموافق 

ي تشكيل المحكمة الدستورية العليا خ”فور اإلعالن عن تشكيل المحكمة الدستورية العليا، طالبته ب 
ورة أن يأنر طوة ضن

يعية( وإعادة توحيد القضاء  الحقة تتوج إعادة الحياة الدستورية المتمثلة بإجراء االنتخابات العامة )الرئاسية والترسر

ي 
 ". الفلسطيتن

 عىل محاصصة سياسية يسع من خاللها أي حزب ”الحقوقية ب كما طالبت المؤسسات 
ً
ي تشكيل المحكمة مبنيا

أن ال يأنر

، وحامية الحقوق  أو جهة سياسية للسيطرة عىل هذه المحكمة. فالمحكمة الدستورية العليا، هي حارسة القانون األساسي

ي عدم الم
 ”.ساس بهوالحريات العامة، فحياديتها ونزاهتها واستقالليتها شأن ينبعن

ورة أن يراعي تشكيل المحكمة الدستورية العليا تمثيل النساء كمعيار “ودعت المؤسسات الحقوقية السيد الرئيس إل  ضن

ي انضمت لها دون تحفظات، 
ن اتجاه االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان، التر امات دولة فلسطي  ن

 اللتر
ً
ي، وتحقيقا ن غت  تميت 

ي سبيل تحقيق المساواة، ولما 
ن
ن والمواطنات الفلسطينيات  وف ن المواطني  ي سبيل تحقيق العدالة بي 

ن
فيه من خطوات ف

 ”.كافة

ي ومؤسسات 
ن المجتمع المدنن اكة حقيقية وأداء تكامىلي بي 

وتطلعت المؤسسات الحقوقية الموقعة عىل الرسالة ال رسر

ي تمت فيها هذه 
ت عن تفاُجئها من حالة التكتم والرسعة التر ، حيث عت  ن ن االعتبار التشكيلة، دون األخذ بدولة فلسطي  عي 

ي العام 
ن
ي مذكرات رفعتها للرئيس محمود عباس ف

ن
ي سبق أن قدمتها ف

 2014مطالب المؤسسات التر

 

ي يشكل خلية أزمة للتعامل مع اجراءات السلطة التنفيذية
 
 المجتمع المدن

ن رام هللا وغزة عت  تقنية أوض االجتماع الموسع الذي تداعت إليه مؤسسات المجتمع  امن بي  ن
، وعقد بالتر ي

الفيديو  “المدنن

بتشكيل خلية أزمة لمواجهة إجراءات السلطة التنفيذية وتعديها عىل منظومة الحقوق ” األحد“قبل ظهر اليوم ” كونفرنس

كات غت  الربحية والعمل  ية والرسر ي والحريات العامة؛ وبشكل خاص استمرار استهدافها للجمعيات الخت 
ن
ن األهىلي ف  فلسطي 

 
ً
، ونهج  . عموما ي

ي الفلسطيتن
وعت  االجتماع عن رفضه إلجراءات السلطة التنفيذية وتغولها عىل مؤسسات المجتمع المدنن

ي الحقوق 
ن
يعات والسياسات العامة، بما من شأنه أن يؤدي إل مييد من التدهور والتآكل ف ي الترسر

ن
التجاهل وغياب الشفافية ف

 . السياسي برمته، األمر الذي يهدد السلم األهىلي والمجتمعي  والحريات وتصدع النظام
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 :  عىل الصعيد الدوىلي

  :مؤتمر بروكسل 

ي مؤتمر بعنوان 
ن
شارك مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية السيد حلىمي األعرج ف

ي لمناضة أرسى  لمانييون ضد سياسة االعتقال اإلداري" بدعوة خاصة من التحالف األورون  "الت 

ي الرابع من حييران لعام 
ن
ي بروكسل ف

ن
ن والذي عقد ف  . عمل القائمون عىل المؤتمر بدعوة2016فلسطي 

ن لتشكيل مجموعة عاملة تقوم بإبراز معاناتهم  ن عن حقوق األرسى الفلسطينيي  تيجة نالمدافعي 

وب العقوبة أو المعاملة القاسية أو  ه من ضن ام ارسائيل باتفاقية مناهضة التعذيب وغت  ن لعدم التر

 الالإنسانية أو المهينة. 

 

  : ي
بوي الفلسطيب   ورشة تدريبية ألعضاء الئتالف الي 

ي االئتالف شاركت 
ن
الزميلة فرح رسوع كممثلة عن مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية ف

ة  ي الفتر
ن
ي العاصمة األردنية عمان ف

ن
بوي ف ي ورشة تدريبية عقدها االئتالف التر

ن
ي ف

بوي الفلسطيتن التر

ن الز  ي 2016\ 10\ 1-2016\ 9\ 28منية بي 
، . تناول التدريب المحاور التالية: القانون الدولي اإلنسانن

ي تعييز الوعي لدى الطلبة حول القانون الدولي لحقوق اإلنسان، تدريب عىل آليات 
ن
دور التعليم ف

تحليل المناهج من وجهة نظر حقوق اإلنسان، وتدريب عىل إعداد تقارير الظل فيما يتعلق بالحق 

 بالتعليم. 

 

ي صادر عن مجلس منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية وشبكة المنظمات األهلية
 بيان صحق 

 المحكمة الدستورية العليا لم تستكمل إجراءات تشكيلها وقراراتها منعدمة

 

ي 
والمنظمات األهلية الفلسطينية الجتماع طارئ لمناقشة استمرار تداعت العديد من مؤسسات المجتمع المدنن

ي عقد جلساتها، وما صدر 
ن
ي لم تستكمل إجراءات تشكيلها حسب األصول والقانون، ف

المحكمة الدستورية العليا، التر

ي بتاري    خ  لم2016/ 11/ 3عنها من قرار تفست  نية ا، والذي تضمن منح الرئيس محمود عباس صالحية رفع الحصانة الت 

ي 
ي    ع استثنان  ي غت  أدوار انعقاد المجلس بترسر

ن
يعي ف  .عن أي عضو من أعضاء المجلس الترسر

ت  وشددت المؤسسات والمنظمات األهلية عىل موقفها الثابت والمعلن بشأن المحكمة الدستورية العليا، والذي عت 

ي وجهتها إل الرئيس محمود عباس بتاري    خ 
وهو اليوم الذي صدر فيه القرار ؛ 2016/ 4/ 3عنه من خالل الرسالة التر

ي تشكيل المحكمة 
ورة أن يأنر الرئاسي بتشكيل المحكمة، وقد أكدت الرسالة الموجهة للسيد الرئيس وقتئذ عىل ضن

يعية  ي مرحلة الحقة إلعادة الحياة الدستورية المتمثلة بإجراء االنتخابات العامة الرئاسية والترسر
ن
الدستورية العليا ف

ورة العمل عىل ضمان نزاهة وتوحيد القضاء ال  عىل أهمية وضن
ً
ي الضفة الغربية وقطاع غزة، وأكدت أيضا

ن
ي ف

فلسطيتن

 . واستقاللية وحيادية المحكمة الدستورية وأعضائها وعدم المساس بتلك المبادىء 
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