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متطوعون في قسم الفعاليّات اجلماهيريّة والعالقات العامّة
توجهات اجلمهور
ميخائيال أبو ليبدا

هزار احلادي
غدعون أرهراد

احملامي عيدان أشر
عليزا بخر

تسيبورا بناي
شتيال جاد الله
ديبي غوالن
تامار غيل
حايا غالي

أريئيال غرينبرغ
نصرات دكور
ياعيل فورغني
حانا فايل
ران زيف

يافا يهوداي
أالء يوسف
إينا ليكني

متارا لوطنر-ليف
سميرة مصطفى
إيهود ميلتس
رؤية مرعي
مارون ناصر
نينا سلفست
يئير عوفر
عبير عزّام

يوناتان فوكس
إتي كيني

ميسّر شحادة
أفيطال شايزنغر
دافيد شامغار

أبراهام ساسون

في شهر نيسان 2005، أنهت حانا فايل عملها في اجلمعية بعد أن
تطوّعت ملدّة عقد ونيّف وساهمت بخبرتها في موضوع الرفاء وحقوق املسنني.
ال يسعنا إال أن نتقدّم بجزيل الشكر والعرفان على إخالصها ومداومتها

املهنيّة ونتمنى لها السعادة والصحّة وطول العمر.

مركز املعلومات
جودي غولدبرغ

لوطا غاغر
يهوديت ماركس

مئيرا شير

العالقات مع اجلمهور
أورنا لندمان
نيريت بيلد
حانا ميبر

عدي ماركوزا-هس
نعماه لفوزينسكي

مور در
أالن كوحلي

املتطوعون في القسم القانوني
احملاميّة إنصاف أبو جويعد
احملامي شحادة ابن بري
احملاميّة عيلي أهرنسون
احملامي رفائيل الغازي
احملامي رياض أنيس
احملامي بوعز أراد

احملاميّة سمادار بن ناتان
احملامي مهنّد جبارة

احملامي يهودا غولدبرغ
احملامي د. غرشون غرونفلد

احملاميّة ليئات هرط
احملاميّة نعومي فايل
احملامي وليد زحالقة
احملامي لؤي منصور
احملامي ألكس سفينرد
حانا سكوت-مبسطد
احملاميّة مايا عوفاديا

راحيل فريدمان

رايسة روزنبلوم
احملامي وئام شبيطة
احملامي أوري سديه

طلّاب القانون املتدربون في الدائرة القانونيّة
مجد بدر

أريئيال غرينبرغ
عنار حيفيتس
ميشيل فالك
متار ببر

أفيتال شارون

مرشدون
قسم التربية
شلومي إينغر
تغريد األحمد
إيلي بلير
ليالخ بار

رمي جبارين
تيمور ديل
أورنا هدار

تامي هارئيل بن شاحر
عيناد زعبي

د. نعمي يوسفسبرغ
أفينوعام كوهني
طالي موراغ
نبيل سمور
يوفال بيوركو
نوعام بيلغ

نيريت بيلد (تنسيق محاضرات وحوارات)
كالنيت فنيري
إفرات كالين
ميسون ريّا

مشروع "القانون الدولي اإلنساني"
عمانوئيل مئير
عنان توما



جمعيّة حقوق املواطن - ألن احلقوق ليست كلّها محفوظة

لذكرى ميخائيل برغر

املساواة

مساواة املواطنني العرب في إسرائيل

التخطيط والبناء واألراضي

احلقوق االجتماعية

العيش بكرامة / حقوق الرفاء والضمان االجتماعي

العمل

السكن

حقوق اإلنسان في األراضي احملتلة

حريّة التعبير

احلق في اخلصوصيّة

حريّة املعلومات

حريّة التنقل

احلقوق في اإلجراء اجلنائي

املكانة املدنيّة واحلياة العائليّة

املهاجرون طلبا للعمل

خط الطوارئ حلقوق اإلنسان

التحالفات

مركز املعلومات

التثقيف حول حقوق اإلنسان في اجلهاز التربوي

التبرعات واملنح

اإلدارة، الطاقم واملتطوعون
احملتويات
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هناك حاجة في أي نظام حكم، حتى في النظام الدميقراطي، إلى جهات حترص على حقوق اإلنسان، بحيث تكون غير متعلقة بالسلطة
وباملصالح اخملتلفة. تتضاعف هذه احلاجة في دولة إسرائيل بسبب عدم وجود دستور أو "وثيقة حقوق إنسان" ملزمة. في العديد من
األحيان، يدفع التوتر القائم بني اعتبارات أمن الدولة وبني حقوق اإلنسان حقوق اإلنسان جانبًا، فال يتمتع األفراد واجملموعات في

الدولة مبساواة كاملة في احلقوق وبعضهم يعاني من التمييز املمأسس املستمر.

تأسست جمعيّة حقوق املواطن في إسرائيل في العام 1972 كتنظيم مستقل وغير حزبي. وضعت اجلمعيّة نصب أعينها الدفاع عن
حقوق اإلنسان واملواطن، وتعتبر اليوم أكبر تنظيم يعنى بحقوق اإلنسان في البالد والوحيد الذي يعنى بكافة احلقوق مبتدءًا من احلق
في احلياة وحريّة املعلومات، مرورًا باحلق في التعليم، ووصوالً إلى احلق في حريّة التعبير. تعمل جمعيّة حقوق املواطن من أجل الدفاع
عن حقوق األفراد واجملموعات السكانية اخملتلفة - نساء ورجال، متدينون وعلمانيون، يهود وعرب، أصحاب اآلراء السياسيّة اليمينيّة

واليساريّة، العاطلون عن العمل، العمّال األجانب وغيرهم.

مساعدة اإلنسان. تغيير السياسة.

سعيًا من أجل حتقيق الغايات التي وضعتها جمعيّة حقوق املواطن نصب أعينها، تعمل اجلمعيّة على أصعدة
مختلفة. فعلى الصعيد القانوني، تقوم اجلمعيّة برفع القضايا وااللتماسات أمام احملاكم الدنيا ومحكمة العدل
العليا، من أجل تغيير السياسات التي تنتهجها السلطات اإلسرائيليّة ومن أجل خلق سوابق قضائيّة من
شأنها أن تدفع بحقوق اإلنسان واملواطن قدمًا. وتبادر اجلمعيّة إلى سن ودفع قوانني من أجل دفع حقوق
اإلنسان واملواطن والدفاع عنها وتعمل مقابل متخذي القرارات من أجل تغيير السياسات التي متس بحقوق
اإلنسان واملواطن. وعلى الصعيد اجلماهيري، تعمل جمعيّة حقوق املواطن من أجل رفع وعي اجملتمع
اإلسرائيلي والتزامه بقضايا حقوق اإلنسان. كذلك، يهدف العمل اجلماهيري إلى الوصول إلى أصحاب
الوظائف احلكوميّة من أجل التأثير عليهم ورفع وعيهم لقضايا حقوق اإلنسان واملواطن، وتقدّم يد العون ملن
انتهكت حقوقهم وتساعدهم على استرجاعها. تقوم اجلمعيّة بنشر تقارير عن حقوق اإلنسان، وتقيم الفعاليّات
اإلرشاديّة واإلعالميّة بواسطة مركز املعلومات واملوقع الشبكي للجمعيّة ووسائل اإلعالم اخملتلفة. تتلقى
جمعيّة حقوق املواطن آالف التوجهات سنويًا التي ترد من اجلمهور مباشرة بواسطة "خط الطوارئ حلقوق
اإلنسان"- وهو خط هاتفي خلدمة األشخاص الذين انتهكت حقوقهم- كذلك تتلقى اجلمعيّة التوجهات
بواسطة املكاتبات واملوقع الشبكي للجمعيّة. على الصعيد التربوي، تعمل اجلمعيّة من أجل ترسيخ قيم حقوق
اإلنسان لدى قطاعات اجملتمع اإلسرائيلي كافةً بواسطة الدورات اإلستكماليّة وورشات العمل واأليام
الدراسيّة والنشرات التربويّة وغيرها. تولي جمعيّة حقوق املواطن أهميّة خاصّة للنشاطات التربويّة بني
أوساط أصحاب الوظائف الذين ميلكون القوّة والوسائل للتغيير االجتماعي، فمنهم من يعمل على احلفاظ على
حقوق اإلنسان من ناحية، ومن ناحية أخرى ميلك الصالحيّات التي متكنه من املس في حقوق الفرد. يقوم
قسم التربية في جمعيّة حقوق املواطن بالتعاون مع جهازي التربية والتعليم العبري والعربي ومع  اخلدمات
االجتماعية في السلطات احملليّة وينظم الفعاليّات لقوات األمن (اجليش والشرطة وأفراد حرس احلدود

والعاملني في سلطة السجون) بهدف إكسابهم لغة حقوق اإلنسان املهنيّة.

جمعيّة حقوق املواطن هي جمعيّة مؤلفة من أعضاء، يعمل فيها طاقم مهني ثابت مؤلّف من أكثر من أربعني
إمرأة ورجل وعشرات املتطوعني املتواجدين في ثالثة مكاتب، في القدس، في تل-أبيب وفي حيفا. جتتمع
الهيئة العامة للجمعيّة مرّة كل سنتني، وتقوم بانتخاب الهيئة اإلداريّة التي تتألف من 13 عضوا، ومن بينهم
شخصيّات بارزة من اجملاالت الثقافيّة والقانونيّة والتربويّة واألكادمييّة، حيث يقومون مبهامهم تطوّعا. جتتمع
الهيئة اإلدارية مرّة في الشهر وتتخذ القرارات فيما يتعلق باملواقف املبدئية حول املسائل املطروحة على

جدول البحث وتصادق على برنامج عمل اجلمعيّة وعلى ميزانيّة نشاطاتها.

جمعيّة حقوق املواطن هي جمعيّة مستقلّة متاما في نشاطاتها، وحتصل على مواردها املادية من رسوم
العضويّة ومن تبرعات من البالد واخلارج وهي ال حتصل على متويل من مصادر حزبيّة أو حكوميّة.

جمعيّة حقوق املواطن
ألن احلقوق ليست كلّها محفوظة



في نيسان 2004 توفي احملامي ميخائيل ي. برغر، صديق جمعيّة حقوق املواطن.

رافق ميخائيل برغر جمعيّة حقوق املواطن منذ تأسيسها تقريبا، ومنذ انضمامه للجمعيّة في منتصف السبعينيات وحتى أيامه األخيرة،
كان شريكًا كامال ومثابرا في نشاطاتها، في معظم سنوات عضويته في اجلمعية شغل منصب عضو في الهيئة اإلدارية وأسهم
بتجربته الغنيّة. على مرّ السنوات، شغل منصب رئيس الهيئة اإلدارية وسكرتير الهيئة اإلدارية وسكرتير شرف، مراقب اجلمعية ورئيس

جلنة املراقبة فيها. وفي السنوات التي لم يَشغل فيها منصبا رسميّا لم يكفّ ميخائيل برغر عن مرافقة اجلمعية في عملها.

كان ميخائيل برغر إنسانًا ملتزمًا مببادئ حقوق اإلنسان التزاما كامال في كل أعماله ونبع التزامه بحقوق اإلنسان من توجّه متواصل
من اإلنسانية والليبرالية. كانت كل احلقوق هامة في نظره: كانت حقوق املعتقلني واملتهمني هامة كأهمية احلق في حريّة التعبير، ولم
تكن هذه احلقوق هامة أكثر من حقوق املرضى عامةً وحقوق املرضى النفسيني خاصةً. واظب ميخائيل برغر على الدفاع عن حقوق
اإلنسان في كل سياق، سواء أكانت هذه احلقوق خاصة باليمينيني أو باليساريني. وكان من بني الوحيدين الذين عبّروا عن التزامهم

جتاه جمعيّة حقوق املواطن سواء أكان ذلك على الصعيد املوضوعي والتخطيطي، بتكريس كل وقته أو على صعيد كرمه املادي املميّز.

في عام 1999، منحت جمعيّة حقوق املواطن لقب "صديق اجلمعية" مليخائيل برغر لدعمه املميز للجمعية وهو األول والوحيد الذي يتقلد
وسام الشرف هذا. بعد مرور ثالثني عاما على تأسيس اجلمعية، منحته اجلمعية عام 2002، "وسام املؤسسني" هو وأشخاص ونساء
آخرين كانوا من مؤسسيها. وعلى عكس معظم مؤسسي اجلمعية الذين لم ينشطوا لفترة طويلة، كان ميخائيل برغر مميزا لكونه رافق

جمعيّة حقوق املواطن منذ يومه األوّل وحتى وافته املنية.

فليرحمه الله.

(محرّر عن اخلطاب الذي ألقته البروفيسور روت غابيزون في أمسية لذكراه عقدتها جمعية حقوق املواطن في شهر أيار 2004)لذكرى ميخائيل برغر
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من واجب دولة إسرائيل، كدولة دميقراطيّة، التعامل من منطلق املساواة مع كل بني البشر، دون تفرقة على
خلفيّة الدين، القوميّة، املنشأ، اجلنس، احلالة الشخصيّة، اجليل، امليول اجلنسية أو اإلعاقات اجلسديّة. على
الرغم من ذلك، لم تقم دولة إسرائيل حتى اليوم بشمل حق املساواة في القانون في معظم مجاالت احلياة،
وما زالت اآلراء املسبقة والتمييز يسودان في اجملتمع اإلسرائيلي. جتري جمعيّة حقوق املواطن فعاليات
تربوية واسعة النطاق بهدف ترسيخ مبدأ املساواة والكرامة جتاه كل بني البشر عامة وجتاه األقليات خاصة.
باملقابل، تعمل اجلمعيّة بإصرار ضد التمييز على أنواعه، سواء أكان منتهجا من قبل سلطات الدولة أو من

قبل جهات خاصة.

املساواة



العمل للشباب فقط
يسود التمييز سوق العمل اإلسرائيلي فيما يتعلق بالقبول إلى أماكن العمل بسبب معايير غير موضوعيّة، مثل
اجلنس، السن والقوميّة، بالرغم من أن القانون اإلسرائيلي مينع هذا. التمييز بسبب السن واسع االنتشار
بشكل خاص: يتوجّه مستخدمات ومستخدمون ذوو أقدمية إلى جمعيّة حقوق املواطن، كانوا قد فصلوا من
عملهم بسبب الرغبة في "تشبيب" الشركة حيث يتم رفض طالبي العمل الذين تتراوح أعمارهم بني 40 وحتى
50 سنة، وهم رجال ونساء موهوبون، في ذروة حياتهم ونشاطهم. يصعب محاربة هذه الظاهرة ألن التمييز،

على األغلب، هو متييز مبطّن، وال يعلم املرشحون أسباب الرفض بشكل واضح.

أرادت سمادار ليفي، طالبة جامعية تبلغ من العمر 46 عاما، الدمج بني الدراسة والعمل، فتوجهت إلى عدة
أماكن عمل اعتادت تشغيل طالب جامعيني. في أعقاب إعالن في صحيفة، توجهت إلى معهد للتحضير
المتحانات البسيخومتري، كان يبحث عن مرشحني ذوي عالمة بسيخومتري عالية. ذكرت في توجهها العالمة
العالية التي حصلت عليها في امتحان البسيخومتري، وفي اليوم ذاته، اتصلوا بها من املعهد وطلبوا أن
ترسل لهم سيرتها الذاتيّة. رغم أن سنّها لم يذكر بشكل واضح في السيرة الذاتية التي أرسلتها، غير أنه
كان باإلمكان االستخالص من السيرة الذاتية أنها قد تعدت سن 40 سنة. منذ ذلك احلني لم تتلق سمدار
أي رد من املعهد. حني اتصلت، بعد مرور أسبوعني، الستيضاح األمر، مت إبالغها بأن املعهد يفضل تشغيل
الشباب. حني تلقّت ليفي ردًا مماثال من معهد آخر، كانت قد حاولت ترشيح نفسها فيه، توجهت، بعد خيبة
أملها وتأملها، إلى جمعيّة حقوق املواطن. توجهت جمعيّة حقوق املواطن بدورها إلى املعهدين ووضحت لهما،
أن رفضهما قبول ليفي في العمل بسبب سنها فقط، يشكل متييزا مرفوضا ويتعارض وقانون مساواة
الفرص في العمل. في أعقاب تدخّل جمعيّة حقوق املواطن، دعى أحد املعهدين سمدار ليفي الجتياز اختبارات

القبول إلى العمل كسائر الطالب اجلامعيني.
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أمضى غيورا راز وشريك حياته يعقوب ليسبورد رحمه الله 23 سنة معًا.  وأحاط براز وليسبورد أصدقاء
متفهمني وعائلة متفهمة لعالقتهما. توفي ليسبورد بعد صراع مع مرض السرطان، تخللته سلسلة من
العالجات والعمليّات اجلراحيّة الصعبة. في هذه الفترة قرر راز أن يترك عمله لكي يعتني بشريك حياته وبعد

فترة طويلة من مصارعة املرض ساء وضع ليسبورد الصحي ووافته املنية.

منذ أن ترك عمله، يعتاش راز من مخصصات الشيخوخة (1300 ش.ج.). بعد أشهر من وفاة شريك
حياته، توجه راز إلى مؤسسة التأمني الوطني وقدّم طلب للحصول على مخصصات الورثة لكونه أرمل.
رفضت مؤسسة التأمني الوطني الطلب مدّعيةً أن راز ال يستوفي التعريف الوارد في القانون - "زوج املؤمنة

عند وفاتها".

في أعقاب ذلك، قدّم راز دعوى إلى محكمة العمل القطريّة في تل-أبيب بواسطة جمعيّة حقوق املواطن. ادعت
اجلمعيّة أن عدم اعتبار راز "زوجا" هو أمر مهني، يلحق املس به ويُجحف بحقه وبحق زوجه املرحوم على

خلفية ميولهما اجلنسية وميس بحق راز في الضمان االجتماعي.

في أواخر شهر شباط من عام 2005 ردّ املستشار القضائي للحكومة على الدعوى. وجاء في الرد أن
موقفه مينع من التمييز بحق األزواج املثليني في دفع مخصصات الورثة. وشدد املستشار القضائي للحكومة
على أن قانون التأمني الوطني قد أعدّ لكي يحمي األرامل من الضائقة االقتصادية، وعليه فإن على القانون أن
يسري على املثليني واملثليات. ومن املتوقع أن يكون لرد املستشار القضائي للحكومة تأثيرات على كل

اخملصصات التي يدفعها التأمني الوطني لألزواج.

ما زالت الدعوى التي قدمها غيورا قيد النظر، إذ أن مؤسسة التأمني الوطني لم تقرر في األمر بعد.
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رفضت جلنة القبول في بلدة "عرباه" طلب سيدة احلصول على مسكن شعبي في البلدة بعد أن أجرت اللجنة مقابلة معها. وقد وصل
السيدة بشكل غير رسمي أن سبب الرفض هو كونها عزباء. بعد تدخل جمعيّة حقوق املواطن دعيت السيدة للجنة القبول في وزارة

اإلسكان وقررت األخيرة منحها شقة في البلدة.

بالرغم من أنّ دائرة أراضي إسرائيل ("املنهال") قد ألغت عمل اللجان في البلدات الكبيرة وقررت أنه من رُفض طلبه للسكن في
البلدات الصغيرة ميكنه أن يقدم اعتراضا على القرار، إال أن جلان القبول في البلدات اجلماهيريّة ما زالت تُستعمل كأداة النتقاء

املتوجهني بحسب معايير مميزة.

منع حراس وأفراد الشرطة أشخاصًا يعتمرون "الكيبا" على رؤوسهم من الدخول إلى حدث كبير عُقد في إيالت مبشاركة رئيس
احلكومة، خوفًا من أن يتظاهروا ضد خطة فك االرتباط وأن يخلّوا بالنظام العام. أسرعت جمعيّة حقوق املواطن بالتوجه إلى جهات
في الشرطة وشددت على أن إميان املتدينني وطابع حيواتهم ال ميكنه أن يكون أساسًا للتمييز بحقهم أو تقييد حقوقهم وحريتهم بأي

شكل. في نهاية املطاف سمحت الشرطة لهم بالدخول قبل انتهاء احلدث بقليل.

يقيم قسم التربية في جمعيّة حقوق املواطن ورشات عمل لقوّات الشرطة، من أجل النظر في اآلراء املسبقة عن اجملموعات اخملتلفة من
خالل التشديد على واجب الشرطة التصرف بشكل مهني والتشديد على تطبيق القانون بشكل متساو ودون متييز.

 تصميم اإلعالن: عنات أملوغ
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قدمّت جمعيّة حقوق املواطن دعوى مبقتضى قانون مساواة الفرص في العمل باسم سيدة فُصلت من عملها كموظفة في مصنع بعد أن
علم مشغليها أنها حامل. انتهت الدعوى بتسوية بني األطراف، بحسبها دفع مكان العمل تعويض للسيدة بقيمة 8000 ش.ج.

في العام 2002 تقرر اتباع طريقة جديدة للقبول إلى اجلامعات، بهدف فتح مجال التعليم العالي أمام اجملموعات الضعيفة. وبعد أن
تبيّن أن هذه الطريقة تؤدي إلى زيادة عدد الطالب العرب في اجلامعات، قررت جلنة اجلامعات إبطالها واتباع الطريقة القدمية في
القبول إلى اجلامعات التي تعتمد على عالمة امتحان البسيخومتري. في أعقاب ذلك قدمت جمعيّة حقوق املواطن ومؤسسات أخرى
التماسا إلى احملكمة العليا، وشددت املؤسسات على أن إلغاء الطريقة اجلديدة يستند إلى اعتبارات غريبة وأنه سيمس في احتماالت
قبول الشرقيني والعرب وسكان بلدات التطوير في مؤسسات التعليم العالي. وجهت احملكمة نقدًا الذعًا للقرار وطريقة اتخاذه إال أنها
لم تبت في االلتماس ألنها ال متلك صالحية التدخل في قرارات اجلامعات، وبقيت طريقة القبول تعتمد على عالمة امتحان

البسيخومتري.

ال يستطيع أكثر من 250،000 مواطن في دولة إسرائيل الزواج أو الطالق في البالد. ومعظم هؤالء
املواطنني هم من القادمني اجلدد غير اليهود، والباقي من "املمنوعني من الزواج". تعمل جمعية حقوق املواطن
في إطار املنتدى من أجل االختيار احلر في الزواج، على دفع اقتراح قانون يستطيع كل إنسان في إسرائيل
مبوجبه الزواج وفق اختياره، مبراسيم زواج دينية أو مدنية.  وتسعى جمعية حقوق املواطن من أجل جمع
توقيعات 30 عضو كنيست من األحزاب اخملتلفة على اقتراح القانون لكي يطرح على طاولة الكنيست من

جديد.

في شهر آذار من عام 2005 قدمت جمعية حقوق املواطن التماسا إلى احملكمة العليا باسم زوجني من
الرجال تزوّجا في كندا وأرادا أن يغيرا تسجيلهما في دائرة تسجيل السكان من عازبني إلى متزوجني. كذلك

طالبت اجلمعية تطبيق هذا األمر على أزواج مثليني آخرين تزوجوا خارج البالد.

∏



يُمنع التمييز في القبول إلى العمل بسبب السن

قبلت احملكمة العليا التماسًا قدمته جمعية حقوق املواطن ضد وزير األمن الداخلي والشرطة وسلطة السجون
ودائرة اجلمارك وضريبة القيمة املضافة وقررت في سابقة قضائيّة أن السلطات اجلماهيريّة غير مخوّلة

برفض مرشحني للعمل على خلفية السن. (2004)

االعتراف بحقوق األزواج املثليني

في أعقاب استئناف قدمته جمعية حقوق املواطن إلى احملكمة العليا وافق املستشار القضائي للحكومة على
إعفاء األزواج املثليني من دفع ضريبة التحسني وضريبة األمالك عند نقل احلقوق على الشقة املشتركة. كذلك

وافق املستشار القضائي للحكومة على إعفاء األزواج غير املثليني. (2004)

ولد مشترك

في أعقاب التماس قدمته جمعية حقوق املواطن، أمرت احملكمة العليا وزارة الداخلية بتسجيل ولد كولد
مشترك لزوج مثليّات ولدته أحداهنّ بواسطة تبرع باحليوانات املنويّة. (2000)

π

تركنا بصمتنا
امرأة متساوية

في أعقاب دعوى قدمتها جمعية حقوق املواطن باسم عاملة متّ اإلجحاف بحقها في األجر مقابل زمالئها الرجال، تلقت العاملة
تعويضات من عشرات آالف الشواقل. (2003)

التقسيم العادل ملوارد األراضي

قدمت جمعية حقوق املواطن وتنظيمات أخرى، أعضاء في منتدى األراضي، في شهر متوز من عام 2003، التماسًا إلى احملكمة
العليا بخصوص سياسة دائرة أراضي إسرائيل فيما يتعلّق باألراضي الزراعيّة التي متّ تغيير الغاية منها.

منحت هذه السياسة امتيازات كثيرة ألصحاب هذه األراضي عند تغيير غايتها. في أعقاب االلتماس غيّرت دائرة أراضي إسرائيل
هذه التعليمات مما قلّص املس في املساواة والعدل في توزيع األراضي. (2003)

املساواة في مخصصات األوالد

في أعقاب التماس قدمته جمعية حقوق املواطن ومؤسسات أخرى وفي أعقاب التماسات أخرى قُدمت فيما يتعلق باملوضوع ذاته،
ألغيت النيّة في اشتراط مبلغ اخملصصات بخدمة الوالدين األمنيّة، وأعلنت الدولة أن التقليص في مخصصات األطفال سيسري على

جميع العائالت دون متييز. (2003)

قانون منع التمييز في املنتجات، اخلدمات والدخول إلى األماكن العامّة

في أعقاب مبادرة قامت بها اجلمعية، مت سن قانون مينع التمييز بكل ما يتعلّق باملنتجات وباخلدمات وبالدخول إلى األماكن العامّة.
يهدف القانون إلى دحض ظاهرة التمييز التي متس، فيما متس، باألفراد على خلفيّة منشأهم، جنسهم أو دينهم، والتي حترمهم من
إمكانيّة التمتع باملنتجات واخلدمات واألماكن املفتوحة أمام اجلمهور عامة. مبقتضى القانون، يشكل التمييز مخالفة جنائيّة ومينح

املتضرر من هذه اخملالفة احلق باملطالبة بالتعويضات. (2000)



جتحف مؤسسات الدولة بحق املواطنني العرب في جميع مجاالت حياتهم تقريبا: العمل وتخصيص امليزانيّات
احلكوميّة للتعليم واملسكن واألراضي والتخطيط. وتقوم الدولة بتهميش املواطنني العرب عن مراكز اتخاذ
القرار. تكافح جمعية حقوق املواطن هذا التمييز بوسائل قانونيّة وجماهيريّة وتربويّة وتبذل جهود مميزة من
أجل توطيد العالقة مع األقليّة العربيّة في إسرائيل بواسطة تنظيم املؤمترات والفعاليّات للجمهور الواسع
وبواسطة وسائل اإلعالم العربيّة. ويقيم قسم التربيّة في اجلمعية دورات استكمالية ومحاضرات وأيام
دراسيّة لكافة اجملموعات في اجملتمع العربي مثل املعلمني وموظفي السلطات احملليّة والطالب والناشطني في

موضوع دفع احلقوق قدمًا مقابل السلطات وداخل اجملتمع العربي.

اللغة العربية - لغة رسميّةمساواة املواطنني العرب في إسرائيل

قبلت احملكمة العليا التماسًا قدّمته جمعية حقوق املواطن وعدالة ضد بلديّة
تل-أبيب يافا وبلدية الرملة واللد ونتسيرت عيليت، وقررت، في قرار يُعتبر سابقة
قضائيّة، بأنه يجب إلزام البلديات في املدن اخملتلطة بالعمل على أن تكون كل
الالفتات البلديّة الواقعة حتت سلطتها باللغتني العربيّة والعبريّة. يُعتبر هذا
القرار حجرًا هامًا في بنيان االعتراف باحلقوق اجلماعيّة للمواطنني العرب وعلى

رأسهم احلق في اللغة وفي الثقافة. (2002)

ميس عدم وجود الفتات باللغة العربيّة في األماكن العامة بحق األقليّة العربيّة في اللغة وميس مبكانتهم
كمواطنني متساويني وبكرامتهم كأقليّة قوميّة في إسرائيل. وقد اعترفت احملكمة العليا مبكانة اللغة العربيّة
في الدولة وبأهميّة إضافة اللغة العربيّة على الالفتات في املدن اخملتلطة. توجهت جمعية حقوق املواطن إلى
جامعة حيفا وطالبتها بالعمل على إضافة اللغة العربيّة على الالفتات في احلرم اجلامعي، لكون ٪20 من

طالبها من العرب. أبلغت اجلامعة جمعية حقوق املواطن بأنها تنظر في الطلب حاليا.
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للتمييز ثمن

قدّمت جمعية حقوق املواطن دعوى إلى احملكمة، باسم طالبني عربيني درسا، في حينه، في كليّة احلقوق ولم
يتم قبلولهما للعمل في تصنيف البريد بسبب انتمائها القومي. في أعقاب الدعوى أمرت احملكمة سلطة البريد
وشركتا القوى العاملة بدفع مبلغ 50000 كتعويضات للطالبني. ويُعتبر هذا املبلغ من أعلى املبالغ التي

دفعت في تاريخ الدولة بسبب التمييز في القبول للعمل. (2000)

التمثيل الالئق

في سابقة قضائيّة، قررت احملكمة العليا أن على الدولة اتباع التفضيل املصحح جتاه املرشحني العرب حتى عند عدم وجود بنود في
القانون حتدد ذلك بشكل واضح، وهذا من أجل منح املواطنني العرب في إسرائيل التمثيل املالئم  في القطاع العام وفي مواقع اتخاذ
القرار. وأصدر هذا القرار في أعقاب التماس قدّمته جمعية حقوق املواطن، طالبت فيه تعيني أعضاء عرب في مجلس دائرة أراضي

إسرائيل. (2001)

تعاني األقليّة العربية من متييز شديد بكل ما يتعلق بخدمات الرفاء االجتماعي مقارنةً باملواطنني اليهود في
الدولة. فعلى سبيل املثال، ال احلصر، هناك نقص خطير في معاجلي االتصال العرب (اللغة املشتركة للمُعالج
وللمريض هي شرط ضروري لنجاح العالج)، وخاصةً لدى العرب البدو في النقب. كذلك يعاني املواطنون
العرب من نقص األطر العالجيّة للفتيات العربيّات اللواتي يعانني من ضائقة، إذ أنها أغلقت بأمر من الوزارة.
ومن بني 43 عامال اجتماعيا في وحدات املساعدة املوجودة التابعة حملاكم شؤون العائلة، هناك عامل
اجتماعي عربي واحد فقط. تعمل جمعية حقوق املواطن لوحدها وفي إطار حتالفات مع تنظيمات أخرى من
أجل حتسني الوضع في هذا اجملال. وهناك بوادر إيجابيّة الفتتاح قسم خاص في جامعة بن غوريون في
النقب لتأهيل معاجلي االتصال، أمال في أن افتتاح مثل هذا القسم سيؤدي إلى زيادة عدد املهنيني العرب في

هذا اجملال.

تتابع جمعية حقوق املواطن تطبيق وزارة التعليم لتعهدها الذي جاء في أعقاب االلتماس الذي قدمته اجلمعية
إلى احملكمة العليا عام 2000 بشأن تخصيص ميزانيّة لساعات الدمج في التعليم اخلاص للعرب - تهدف
هذه اخلدمات إلى تقدمي الدعم لطالب التعليم اخلاص الذين يتعلمون في صفوف عاديّة.  في عام 2004 لم
تفِ الوزارة بتعهدها وقامت بتحويل امليزانيّات فقط بعد تدخل اجلمعية. وفي عام 2005 متّ حتويل امليزانيّة

في الوقت احملدد في أعقاب توجه اجلمعية إلى رئيس جلنة التربية والتعليم التابعة للكنيست.

معايير مجحفة في القبول للعمل
يحدث التمييز بحق املواطنني العرب بكل ما يتعلّق بالقبول للعمل بشكل مبطّن وبطرق غير مباشرة، مثل استعمال معايير مجحفة

كمعيار اخلدمة في اجليش ومعيار لغة األم وكل ذلك دون أي سبب جوهري.

فعلى سبيل املثال، قدّم مواطن عربي من عسفيا طلبًا للعمل في ميناء حيفا ورفض املسئولون طلبه مدعني أنه لم يجمع النقاط الكافية
عندما متّ انتقاء املرشحني. وتبيّن أن املسئولني فضّلوا املرشحني الذين خدموا في اجليش. في أعقاب توجه جمعية حقوق املواطن،
قامت إدارة امليناء بتغيير املعايير، بحيث أصبحت التجربة في مجال اإلدارة معيارا حاسما، بغض النظر إن كان الشخص قد
اكتسبها في اجليش أو في أي إطار آخر. ومتّ قبول هذا املواطن للعمل في امليناء. في حالة أخرى، أسقط معيار مجحف من إعالن

عن وظيفة شاغرة نشرتها شبكة فنادق يشترط أن تكون لغة األم هي اللغة العبريّة.

املس باحلق في احلياة العائليّة
في عام 2002 تبنّت احلكومة سياسة متنع منح مكانة في إسرائيل للفلسطيني/ة املتزوج/ة من مواطن/ة الدولة. في عام 2003
صادق الكنيست على اقتراح قانون بنفس الروح، كأمر مؤقت أي أنه ساري املفعول لفترة محددة ولكن يتم جتديده مرارا وتكرارا.
منذ سن القانون قام الكنيست بالتصويت مرةً تلو األخرى فور انتهاء فترة سريان مفعول القانون للمصادقة على متديده. يُعتبر هذا
القانون قانونا عنصريًا ومجحفا ألنه مييّز بني العائالت على خلفية انتمائهم القومي وينتزع من األشخاص حقهم الدستوري في إقامة
عائلة على نفس اخللفية. وبطبيعة احلال فإن املواطنني العرب في الدولة هم املتضررين األساسيني من هذا القانون ألنهم هم الذين

يتزوجون من فلسطينيني من األراضي احملتلّة.

في عام 2002 قدمت جمعية حقوق املواطن ومؤسسات أخرى التماسًا إلى احملكمة العليا إلبطال قرار احلكومة، وبعد املصادقة على
القانون في شهر آب 2003 قدمت جمعية حقوق املواطن التماسًا إلى احملكمة العليا من أجل إلغاء القانون. وقد بتت هيئة قضائيّة
موسعة مؤلفة من 13 قاضيًا في االلتماس وطلب القضاة من احلكومة إعادة النظر بجديّة في املشاكل الدستوريّة التي يخلقها
القانون. حتى موعد كتابة هذه األسطر، لم تصدر احملكمة العليا قرارها في االلتماس بالرغم من طلبات اجلمعية املتكررة بإصدار
قرار على وجه السرعة، لكون األمر لم يعد يحتمل التأجيل إذ أن القانون لم يعد مؤقتًا (فالكنيست يصادق على متديده بصيغ مختلفة

املرة تلو األخرى) وقد فرض واقعًا صعبًا وغير إنساني على العائالت املنفصلة بحكم القانون.
±±
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االعتراف باملركز العربي للتخطيط البديل

في أعقاب مساعي جمعية حقوق املواطن، اعترف وزير الداخلية
باملركز العربي للتخطيط البديل، الذي يعمل من أجل حتسني جودة
تخطيط البلدات العربيّة وتشجيع اجلمهور وممثليه على املشاركة
الفعّالة في عمليّة التخطيط، كهيئة جماهيرية ومهنية من أجل تقدمي

االعتراضات على اخلرائط الهيكليّة. (2004)

التخطيط والبناء واألراضي
تُعتبر أراضي الدولة أحد املوارد احملدودة وذات القيمة العالية وهي تتبع جلميع مواطني الدولة. وعليه، فإن توزيع هذه املوارد على
املواطنني يجب أن يكون توزيعًا عادالً ومتساويًا ومتماشيًا مع مبادئ التوزيع العادل واملساواة. على أرض الواقع، ال تتمتع بعض
الفئات في دولة إسرائيل بحقّها في موارد األراضي، وباملقابل حتصل فئات أخرى على امتيازات على حساب اجلمهور عامة. وفي هذا

السياق، يعاني املواطنون العرب من متييز مجحف بكل ما يتعلّق بتوزيع األراضي وبالتخطيط.

بدأت جمعية حقوق املواطن، في السنوات األخيرة، العمل في مجال التخطيط واألراضي لوحدها ومبشاركة مؤسسات أخرى وفي
إطار منتدى األراضي أيضًا. حضر محامو اجلمعية اجتماعات جلنة "غديش" التي مت تعيينها بهدف إصدار توصياتها إلحالل
إصالحات في دائرة أراضي إسرائيل. وشددت اجلمعية أن على ضرورة اتباع مبادئ الشفافيّة واملساواة والتوزيع العادل والتفضيل
املصحح في اإلصالحات املتوقع إجراؤها. وحضر ممثلو جمعية حقوق املواطن جلسات اللجنة التي عُينت لتوسيع منطقة نفوذ مدينة
سخنني، وشددوا على أهميّة توسيع مناطق نفوذ البلدات العربيّة وذلك بسبب النقص الشديد في األراضي في هذه البلدات وبالتالي

الضائقة التي تعاني منها هذه البلدات.

قطع أرض لليهود فقط
صادقت دائرة أراضي إسرائيل في شهر آذار 2005 على الطلب الذي قدّمته عائلة قعدان العربيّة
الستئجار قطعة أرض في بلدة كتسير بهدف بناء بيت عليها. وجاء هذا بعد مرور عشر سنوات على الطلب
األول الذي قدمه عادل قعدان لسكرتاريّة البلدة، وبعد خمس سنوات على قرار احلكم الذي صدر في
االلتماس الذي قدمته جمعية حقوق املواطن باسم عائلة قعدان. وقررت احملكمة العليا في عام 2000، في
قرارٍ يُعتبر سابقة قضائيّة، أن التمييز بني اليهود والعرب في توزيع األراضي هو أمر ممنوع. ومنذ صدور
القرار، تابعت جمعية حقوق املواطن وعائلة قعدان نضالهما أمام السلطات التي عملت جاهدةً ملنع تأجير

األرض لعائلة قعدان.

على الرغم من اإلجناز الذي حققته عائلة قعدان، تواصل دائرة أراضي إسرائيل اإلعالن عن مناقصات
لتأجير األراضي لغرض البناء لليهود فقط، وتدّعي دائرة أراضي إسرائيل أن األراضي التي تُديرها مُعدّة
للبلدات اليهوديّة. في شهر تشرين األول 2004 قدمت جمعية حقوق املواطن واملركز العربي للتخطيط البديل
التماسًا للمحكمة العليا، طالبا فيه بإلغاء هذه السياسة التي متنع العرب من فرصة العيش في أماكن معيّنة
في إسرائيل. وجاء في االلتماس أن مبدأ املساواة يفوق التزام دائرة أراضي إسرائيل لصندوق أراضي
إسرائيل، لكون دائرة أراضي إسرائيل هي هيئة عامة. في أعقاب تقدمي االلتماس، الذي ما زال قيد النظر،
وفي أعقاب التماسٍ آخر قدمه مركز "عدالة"، أعلن املستشار القضائي للحكومة أنه يجب منع التمييز بحق

العرب في تسويق أراضي صندوق أراضي إسرائيل ("الكيرن كييمت").

تركنا بصمتنا



حقوق التخطيط والبناء
للمواطنني العرب - البدو في النقب

القرى غير املعترف بها
يعيش في النقب اليوم حوالي 75،000 مواطن عربي بدوي، يسكنون في عشرات القرى التي ترفض الدولة
االعتراف بها، بالرغم من أن قسمًا كبيرًا منها أقيم قبل عام 1948، والقسم اآلخر هو عبارة عن قرى مت
نقل أهلها إليها من مكان سكناهم األصلي بحكم أوامر عسكريّة. ال توفّر دولة إسرائيل لسكان هذه القرى
أبسط اخلدمات احلياتيّة التي يستحقها كل مواطن في الدولة. تفتقر هذه القرى إلى البنى التحتيّة واملياه
والشوارع وخطوط الهواتف والتيار الكهربائي واحلق في البناء املرخّص وأدنى الظروف املطلوبة للعيش
بكرامة. أضف إلى ذلك محدوديّة خدمات التعليم والصحة التي توفرها الدولة للسكان البدو. بجانب هذه
القرى، يسكن املواطنون اليهود في بلدات مستقلّة تعترف بها الدولة وتوفر لها كامل اخلدمات. تسلب الدولة
من سكان القرى غير املعترف بها حقهم األساسي الدميقراطي في انتخاب سلطة محليّة إلدارة شؤونهم
ولتمثيلهم، وحتاول حكومات إسرائيل إجبار السكان العرب البدو على االنتقال للسكن في بلدات غير مالئمة
لنمط حياتهم ولتقاليدهم وتركيبة عائالتهم، إذ أنه لم يتم إشراكهم في تخطيطها وقد حتوّلت إلى مراكز فقر

وبطالة.

تواصل جمعية حقوق املواطن املشاركة الفعّالة في "منتدى معًا - للتنميّة واملساواة في النقب"، الذي يناضل
من أجل إلغاء اخلطط احلكوميّة التي تهدف إلى تركيز العرب البدو في البلدات القائمة وفي البلدات املُخطط
إقامتها في املستقبل. كما يعمل ممثلو جمعية حقوق املواطن ومؤسسات أخرى وقرى غير معترف بها من
أجل ضمان تنفيذ الدولة لتعهدها بإيجاد حلول سكنيّة ريفيّة للبدو في النقب في نطاق اخلطة الهيكليّة ملدينة

بئر السبع، وذلك بالتنسيق مع ممثلي السكان البدو وبأخذ احتياجاتهم بعني االعتبار.

مكان  حتت الشمس
يعاني سكان قرية وادي النعم في النقب من مشاكل صحيّة بسبب مدفن النفايات السامّة في "رمات حوفيف" ومنشآت الصناعة
والكهرباء التي أقيمت بجانب القرية. يذكر أن أهل القرية انتقلوا للسكن فيها في اخلمسينيات مبقتضى أوامر عسكرية أصدرتها
الدولة. وقررت حكومة إسرائيل نقل سكان القرية من قريتهم -وادي النعم- وتركيزهم في أحياء تقع جنوبي بلدة "سيجف شلوم" التي
تعاني هي األخرى من مخاطر صحيّة كبيرة. في أعقاب مساعي جمعية حقوق املواطن وممثلي القرية أوصت اللجنة اللوائيّة للتخطيط
والبناء - لواء الشمال، بإيجاد مسكن بديل لسكان قرية وادي النعم وذلك بعد التشاور معهم ومشاركتهم في عمليّة اتخاذ القرار.
تواصل جمعية حقوق املواطن وجمعية "مبكوم - مخططون من أجل حقوق التخطيط"، تقدمي املساعدة ألهالي القريّة في اتصاالتهم مع

سلطات الدولة لكي تنفذ األخيرة قرار اللجنة اآلنف ذكره.
±≥

اعترض سكان القرية منذ البداية على هذا القرار، فقدمت جمعية حقوق املواطن اعتراضًا باسم سكان القرية للجنة اللوائية للتخطيط
والبناء - لواء اجلنوب، اعتمد على رأي خبير من جمعية "مبكوم - مخططون من أجل حقوق التخطيط". قبلت اللجنة االعتراض، وألول
مرة في تاريخ الدولة اعترفت مؤسسات التخطيط بقرية عربيّة-بدويّة في النقب. وجاء في قرار اللجنة أن اخلارطة الهيكليّة ملرعيت

ستقسم لبلدتني وسيجري التخطيط لقرية الدريجات كقرية مستقلة ومنفصلة. (2004)

وأخيرًا اعترفت الدولة بالقرية

ازدهرت قرية الدريجات في النقب بالرغم من عدم اعتراف الدولة بها. قررت احلكومة إقامة بلدة جديدة،
أطلقت  عليها اسم "مرعيت"، لتركيز عدد كبير من السكان في املنطقة فيها. وهدد هذا القرار وجود القرية،

إذ أن تنفيذه كان سيلغي عمليًا وجود القرية وسيغير طبيعة القرية تغييرًا جذريًا.
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احلقوق االجتماعية

العيش بكرامة
حقوق الرفاء والضمان االجتماعي

تعمل جمعية حقوق املواطن لوحدها وبالتعاون مع مؤسسات أخرى ملنع املس املتزايد في احلقوق االجتماعية
- احلق في العيش بكرامة واحلق في الرفاء والضمان االجتماعي واحلق في العمل وفي ظروف العمل العادلة

واحلق في التعليم وفي املأوى وفي الصحة.

أدت التغييرات الكبيرة في مبنى دولة الرفاء وفي عالقات العمل في السوق االقتصادي، التي جرت في أعقاب
سن القوانني اخملتلفة، إلى املس في احلقوق االجتماعية. يتم اتخاذ القرارات بشأن هذه التغييرات دون النظر
جديًا فيها ودون مراقبة برملانيّة جيدة. وقد قدمت جمعية حقوق املواطن التماسا إلى احملكمة العليا ضد
إجراء تشريع قانون التسويات. وردّت احملكمة االلتماس إال أن قضاة احملكمة عبّروا عن أملهم بأن تعمل

الكنيست واحلكومة على تقليص استعمال مثل هذه التشريعات.

في أعقاب تقدمي جمعية حقوق املواطن ومؤسسات أخرى عام 2003 التماسني إللغاء التقليص في
مخصصات ضمان الدخل، تناولت وسائل اإلعالم موضوع احلق في العيش بكرامة. وخالل اجللسات التي
عُقدت للنظر في االلتماسني، اعترفت الدولة بهذا احلق. في البداية أصدرت احملكمة العليا أمرًا للدولة بتفسير
عدم وضع معيار للحد األدنى للعيش اإلنساني بكرامة، ولكن احملكمة قررت فيما بعد عدم النظر في هذه
املسألة والعودة إلى النظر في مسألة قانونيّة التقليص في مخصصات ضمان الدخل، كما جاء في االلتماس.

وما زال االلتماس قيد النظر.
±¥

تصميم اإلعالن: نيطاع هرئيل



يف
ب ل
يوآ

ر: 
صوي

ح. ت
ت.

قطع املياه
في السنة األخيرة وصلت جمعية حقوق املواطن شكاوى عديدة عن قطع اجملالس احملليّة للمياه عن البيوت

بسبب عدم دفع ديون بسيطة. وأحيانًا مت قطع املياه في أشهر الصيف.

(ت) هي أم أحاديّة املعيل تسكن مع ابنها (11 سنة) في بات-يام. تعمل (ت) كمساعدة للمسنني عن طريق
شركة قوى عاملة. حتوّل مؤسسة التأمني الوطني أجر (ت) إلى شركة القوى العاملة التي حتوّل بدورها
الراتب إلى (ت) بعد أن تخصم منه أكثر من نصف املبلغ. وبالتالي تتقاضى (ت) 2،004 ش.ج. فقط
للشهر يشمل مصاريف املواصالت (أي 18 ش.ج. للساعة). وأحيانًا عندما ال يحتاج أحد املسنني الذين
تساعدهم (ت) بشكل عام للمساعدة (بسبب تواجده في املستشفى مثالً) تتقاضى (ت) حوالي 2،000
ش.ج. فقط. وقد ساء وضع (ت) االقتصادي منذ التقليص في مخصصات ضمان الدخل الذي تتلقاه

األمهات أحاديات املعيل عام 2003.

تعسّر على (ت) دفع فاتورة املياه، إال أنها توصلت إلى تسوية مع بلدية بات-يام. وبالرغم من هذه التسوية
قامت البلديّة بقطع املياه عن بيتها بسبب دين مببلغ 943 ش.ج.. يعتبر قطع املياه بعد فترة قصيرة من عدم
الدفع وبدون أي إنذار مسبق غير قانوني، ويتعارض مع االتفاق (الذي صادقت عليه احملكمة العليا في

أعقاب التماس قدمته مؤسسات حقوق إنسان)، والذي يحدد إمكانيات اجملالس احملليّة بقطع املياه.

توجهت جمعية حقوق املواطن إلى رئيس بلديّة بات-يام باسم (ت)، وفي أعقاب التوجه قامت البلدية بوصل
بيت السيدة (ت) بشبكة املياه في اليوم التالي.
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دون  تعليل
تتلقى جمعية حقوق املواطن شكاوى عديدة تتعلق مبعاجلة مؤسسة التأمني الوطني للطلبات التي يقدمها
املواطنون للحصول على اخملصصات وانتهاك حقهم في اإلجراءات العادلة والضمان االجتماعي.  فمثال تقوم
مؤسسة التأمني الوطني باتخاذ قرارات دون تقدمي التسويغات ودون منح اجلمهور احلق في إسماع أقواله،

ومتاطل في معاجلة بعض الطلبات ألشهر طويلة.

تقوم مؤسسة التأمني الوطني، أحيانًا، باسترجاع الديون بواسطة املقايضة مع مبالغ من اخملصصات. تدعي
مؤسسة التأمني الوطني أحيانًا بوجود ديون قدمية وجتبر األشخاص على تسديدها، بينما ال ميلك هؤالء
املستندات التي تثبت غير ذلك. على سبيل املثال، تعالج جمعية حقوق املواطن قضيّة أم أحاديّة املعيل، تقوم
مؤسسة التأمني الوطني بتقليص مخصصاتها دون أي تفسير. بعد أن توجهت اجلمعية إلى مؤسسة التأمني
الوطني باسم السيدة، أعلمت مؤسسة التأمني الوطني السيدة بأنها تسترجع دينا على السيدة من

مخصصاتها. ما زالت اجلمعية تعالج هذه القضيّة.

في حالة أخرى، قدمت جمعية حقوق املواطن دعوى إلى محكمة العمل القطريّة في تل-أبيب باسم سيدة،
توقفت مؤسسة التأمني عن دفع مخصصاتها دون أي تفسير، وإذ باءت محاوالت السيدة باالستفسار عن
السبب بالفشل، طالبت اجلمعية في الدعوى بإصدار أمر إلى مؤسسة التأمني الوطني بتقدمي التفسيرات

للمتوجهني خالل 45 يوما.

من محتاجني إلى أصحاب حقوق
تثقيف موظفي اخلدمات االجتماعية حول موضوع حقوق اإلنسان

يتواصل العاملون االجتماعيون والعاملون اجلماهيريون وموظفو الشؤون االجتماعية ومستخدمو اإلدارة واالستحقاق وناشطي األحياء
وغيرهم، مع األشخاص الذين يتم املس بحقوقهم. يتمتع هؤالء العاملون بالقدرة على التأثير الكبير على حياة الناس، فعلى سبيل
املثال، هم أصحاب القرار فيما يتعلّق في استحقاق احلصول على دعم اقتصادي وتلقي املساعدة في أجور الشقق ومخصصات
ضمان الدخل وحتى فيما يتعلق بإبعاد األوالد عن والديهم. يتوجب على هؤالء توخّي احلذر عند استعمال نفوذهم املهني واملكانة التي
مُنحت لهم لكي ال ميسوا بكرامة متلقي اخلدمات وبحقهم في اتخاذ القرارات املتعلقة بحياتهم. تهدف الفعاليات التربويّة والتثقيفيّة بني

أوساط العاملني االجتماعيني إلى تغيير توجّههم املهني ومفاهيمهم جتاه من يتعاملون معهم من "محتاجني" إلى "أصحاب حقوق".

منذ بداية عام 2004 نظّم قسم التربية أكثر من أربعني ورشة عمل للعاملني في مجال اخلدمات االجتماعية، في أماكن مختلفة في
البالد، مبشاركة مئات العاملني من شتى اجملاالت االجتماعية، حصل خاللها املشاركون على تأهيل حول موضوع حقوق اإلنسان، ومن
ثمّ يتم تنفيذ مشاريع جماهيريّة للنهوض بحقوق اإلنسان مبشاركة متلقي اخلدمة. بدأ العمل في السنتني األخيرتني على برنامج جديد
يُدعى "البلدة تدفع باحلقوق قدمًا". يهدف هذا البرنامج إلى توسيع نطاق الفعاليّات اجلماهيريّة بحيث تصبح فعاليّات على مستوى
البلدات. في املرحلة األولى، تلقى العاملون في قسم اخلدمات االجتماعية تأهيال حول موضوع حقوق اإلنسان وفي املرحلة التالية متّ
بناء برامج لدفع حقوق البلدة قدمًا. في اآلونة األخيرة، هناك تعاون بني قسم التربية في اجلمعية وبني مؤسسات تُعنى بالتغيير

االجتماعي مما سيساعد على توسيع رقعة احلديث عن احلقوق لتشمل جماهير أخرى.

±∂
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الكهرباء

بعد كفاح متواصل وشاق، بدأته جمعية حقوق املواطن، أصدر وزير البنى
التحتيّة تعليماته إلى شركة الكهرباء بوصل البيوت في حي بربور في عكا
بشبكة الكهرباء. لم تكن البيوت موصولة بالتيّار الكهربائي ألنها بنيت دون
تراخيص، إذ لم تتم املصادقة على اخلارطة الهيكلية بالرغم من مرور أكثر

من ثالثني عاما على بناء احلي.

ينتظرون في الطابور
تعمل جمعية حقوق املواطن، في إطار حتالف مع مؤسسات أخرى، للنهوض بحقوق السكان الفلسطينيني في
القدس الشرقية. ومن بني ما قام به التحالف، كان إيجاد احللول ملشكلة أسلوب تعامل مؤسسة التأمني
الوطني مع الطلبات التي يقدمها السكان العرب، كاملماطلة في معاجلة الطلبات دون أي سبب واملماطلة في
إصدار شهادات اإلعفاء والتحقيقات املهينة للتأكد من مكانة مقدم الطلب. في أعقاب توجهات عديدة، تعهد
املسؤولون في التأمني الوطني بتسريع معاجلة الطلبات املتأخرة وجعل وقت االنتظار لتلقي القرار في طلبات
السكان مساو مع معد وقت االنتظار على املستوى القطري. وقد تعهدوا أيضًا باحلفاظ على كرامة
املستجوَبني خالل االستجواب. تبيّنت من متابعة املوضوع بوادر إيجابيّة باجتاه تقليص املماطلة وحتسني

معاجلة الطلبات.

حقوق املتوجهني  إلى خدمات الرفاء االجتماعي
أقامت الدولة أقساما للخدمات االجتماعية في السلطات احملليّة وخدمات الرفاء االجتماعي القطريّة
املتخصصة مبواضيعٍ عينيّة مثل اخلدمة للمسن، لكي تُمكن املواطنني من العيش برفاء وبكرامة. تعالج جمعية
حقوق املواطن توجهات تتعلق بنجاعة اخلدمة التي تقدمها خدمات الرفاء وتقوم مبساعدة املتوجهني وتزويدهم
باملعلومات عن حقوقهم وعن اإلمكانيات املتاحة أمامهم. فعلى سبيل املثال، توجهت امرأة إلى جمعية حقوق
املواطن، كانت قد أجريت معها "مقابلة استجواب" بعد أن قدمت شكوى ضد العامل االجتماعي الذي يعالج
قضيتها، وباملقابل لم يتم حتويل املبلغ الذي متت املصادقة عليه لكي تتمكن من شراء أسرّة ألطفالها؛
وساعدت جمعية حقوق املواطن امرأة أخرى في تفعيل خدمات الرفاء من أجل احلصول على برنامج عالجي

ألخيها القاصر الذي يسكن مبفرده.
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ال لرافضات العمل

في أعقاب االستئنافات التي قدمتها اجلمعية إلى محاكم العمل القطريّة، ألغي تسجيل نساء
على أنهنّ رافضات للعمل. أدت هذه التسجيالت إلى سلب حق أولئك النساء في احلصول

على مخصصات البطالة أو مخصصات ضمان الدخل:

مت تسجيل الرفض إلحدى النساء بعد طلبها الوصول إلى العمل نصف ساعة بعد بدء
الدوام، حتى تتمكن من توصيل أوالدها إلى احلضانة، وقد رفض املشغل طلبها (1999)؛

لم يتم قبول امرأة أخرى في دورات التأهيل املهني، بعد أن أرسلت مرتني لدورتي تأهيل ولم تكن لديها
املهارات األساسيّة املطلوبة للمشاركة فيها، فتم تسجيلها كرافضة عمل. (2003)؛

سُجلت امرأتان كرافضتي عمل بعد أن حاولتا االستفسار عن إمكانيّة رفض العمل في املكان الذي أقترح
عليهما بسبب األجر املنخفض (أقل من احلد األدنى لألجور). (2004)

العمل
احلق في العمل وفي ظروف العمل العادلة، هو أحد حقوق اإلنسان األساسيّة. وقد اعترفت العديد من املعاهدات الدوليّة بهذا احلق.
تشهد السنوات األخيرة تزايدًا في املس بحقوق العمال وطالبي العمل، وال ينجح الكثير من املواطنني في حتقيق حقهم في العمل
بكرامة. يخلق التباين في القوى في سوق العمل الذي مييل لصالح املشغلني، وعدم تنفيذ القوانني التي حتمي العمال، يخلق طبقة

واسعة من العمال الذين ال يستطيعون اخلروج من دائرة الفقر عن طريق عملهم.

وضعت جمعية حقوق املواطن مجال حقوق العمال وطالبي العمل في قمة سلم أولياتها، وبالتالي تعمل اجلمعية على تزويد العمال
باملعلومات الضروريّة عن حقوقهم. ويشارك الطاقم املسئول عن توجّهات اجلمهور في اجلمعية في دورة استكمالية حول موضوع
حقوق العمال وخاصةً معاجلة التوجهات املتعلقة بحقوق العمل، وذلك مبساعدة محامية متخصصة في هذا اجملال؛ باإلضافة إلى ذلك
نشرت اجلمعية في موقع اإلنترنت اخلاص بها معلومات شاملة عن املوضوع وقامت بتوزيع إعالن في املدارس حول موضوع حقوق

العمل وظروف العمل العادلة.

تعمل جمعية حقوق املواطن في إطار املنتدى لتطبيق حقوق العمال بالتعاون مع مؤسسات حليفة من أجل النهوض بحقوق العمال
بشكل عام، وحقوق العاملني عن طريق املقاولني وشركات القوى العاملة اخلاصة.

عمل املنتدى على صياغة اقتراحات قوانني - وهي اآلن في مراحل تشريعية مختلفة - من أجل إجبار املشغلني على تقدمي املستندات
املفصّلة إلى العاملني لديهم، وفي الوقت احملدّد، حول أجورهم؛ وعلى معاقبة املشغلني الذين يفرضون الغرامات غير القانونية على
عمالهم؛ ترتيب مسؤوليّة املشغل لضمان حقوق العامل الذي يعمل عن طريق مقاول. انضمت املؤسسات املشاركة في املنتدى كصديقة
للمحكمة في التماس بشأن مناقصة لعمال متريض للمسنني وذلك إلسماع صوت العمال. يتركز قسم كبير من فعاليات املنتدى في
مواجهة عدم تطبيق املشغلني لقانون احلد األدنى لألجور. وطالبت املؤسسات وزير الصناعة والتجارة والعمل بتخصيص املوارد لتعزيز
تطبيق القانون وفرض الغرامات وتقدمي لوائح اتهام ضد املشغلني اخملالفني للقانون. استجابت الوزارات احلكومية ذات الشأن لطلب
املنتدى وصادقت على نص اإلعالن الذي سيتم تعليقه في كافة أماكن العمل في إسرائيل، حول احلقوق األساسيّة للعمال وفق قانون

احلد األدنى لألجور.

تركنا بصمتنا

إعالن وزعه قسم التربيّة في اجلمعية للمدارس في البالد مبناسبة يوم حقوق اإلنسان العاملي 2004.
تصميم اإلعالن: عنات كالميان
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السكن
شقّة  صاحلة للسكن

يسكن أمني نور الدين، وهو من سكان حيفا، مع زوجته وابنه املريض في بيت مستأجر لفترة طويلة األمد في املساكن الشعبيّة التابعة
لشركة عميدار. وكنتيجة إلهمال البيت وعدم صيانته من قبل الشركة، تسرّبت مياه األمطار إلى البيت وسببت أضرارا للجدران
وللسقف، فتوجّه نور الدين إلى الشركة بهدف تصليح البيت، إال أن الشركة رفضت إجراء التصليحات وألقت املسؤوليّة عليه. كذلك
أخبرته الشركة أنه سيتحمل مسؤوليّة األضرار التي قد تلحق باملمتلكات واألرواح نتيجة التصليح. طالبته الشركة كذلك باحلصول على

موافقة جيرانه للمشاركة في الدفع مقابل التصليحات التي سيجريها.

حاول نور الدين احلصول على املبلغ املطلوب إلجراء التصليحات، علمًا بأن العائلة تعتاش من مخصصات مؤسسة التأمني الوطني، إال
أن اجليران لم يوافقوا على االشتراك في الدفع. ومثل الكثيرين الذين يسكنون في املساكن الشعبيّة، لم يكن نور الدين على علم
بحقوقه التي يستحقها من الشركة. في نهاية املطاف، توجه صديق نور الدين، عبّاس زين، في شهر نيسان 2004، إلى جمعية
حقوق املواطن باسم صديقه. وبالتالي توجهت جمعية حقوق املواطن إلى شركة عميدار ووضحت لها أن القانون يلزم شركات املساكن
الشعبيّة بإجراء التصليحات اخملتلفة في الشقق التابعة لها، وذلك خالل ستني يومًا من تلقي البالغ من املستأجر. كذلك، وضحت
جمعية حقوق املواطن أنه بالرغم من أن على املستأجر االشتراك في تكاليف التصليحات حتى مبلغ معيّن، إال أن مسؤوليّة إجراء

التصليحات تقع على عاتق الشركة وليس على عاتق املستأجر.

باإلضافة إلى ذلك ذكّرت جمعية حقوق املواطن الشركة بأن مسؤوليّة التوجه إلى اجليران وإجبارهم على االشتراك في تكاليف
التصليح ملقاة على عاتق الشركة وليس على عاتق املستأجر.

بعد بضعة أشهر من املراسالت بني اجلمعية وبني شركة عميدار قامت الشركة بإجراء التصليحات في بيت نور الدين.

التمييز في منح املساعدات في رسوم إيجار البيوت

في أعقاب التماس قدمته جمعية حقوق املواطن، ألغيت تعليمات مجحفة أصدرتها وزارة
البناء واإلسكان. حيث اشترطت هذه التعليمات تلقي سكان القدس الشرقية
للمساعدات في رسوم استئجار البيوت فقط بعد مثول صاحب البيت واملستأجر في بنك

القروض السكنية. (2004)
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حقوق اإلنسان في األراضي احملتلّة

اجلدار الفاصل
ميس مسار اجلدار الفاصل مسًا كبيرًا بكافة جوانب حياة الفلسطينيني في األراضي احملتلة وبحقوقهم
األساسيّة: حريّة التنقل واحلق في الصحّة واحلق في االرتزاق والعيش بكرامة واحلق في احلياة العائليّة
واحلق في التعليم واحلق في التملّك. متّ اختيار هذا املسار الذي يدخل في عمق الضفّة الغربيّة بالرغم من
إمكانيّة حتقيق الهدف الذي تدعيه الدولة من وراء بناء اجلدار (حتقيق األمن) بواسطة بنائه مبسار مختلف

دون أن ميس بحقوق السكان الفلسطينيني.

ال جتدي املعابر التي مت بناؤها في اجلدار لكي يتمكن الفلسطينيني من الوصول إلى أراضيهم وأعمالهم
وعائالتهم نفعًا، وقد أصبحت بعض القرى الفلسطينيّة في الضفّة الغربيّة محجوزة ما بني اجلدار وبني دولة
إسرائيل وأعلن اجليش عن هذه املنطقة "منطقة مغلقة" وينتهج هناك سياسة "التصريحات" التي متنع من

السكان حريّة التنقل وتعكّر نظام حياتهم.

خرجت جمعية حقوق املواطن في حملة جماهيريّة في وسائل اإلعالم وفي اإلنترنت بهدف رفع الوعي جتاه
هذا املس اخلطير بحقوق اإلنسان. كما قدمت اجلمعية عدة التماسات إلبطال التسويات التي تقيّد السكان

الفلسطينيني الذين يقطنون بجانب اجلدار وضد مسار اجلدار احلالي.

في أعقاب تقدمي هذه االلتماسات والتماسات أخرى قدّمها السكان الفلسطينيون ومؤسسات أخرى حلقوق
اإلنسان، أصدرت احملكمة العليا، في بعض احلاالت، أمرا بتجميد عمليّات البناء وفي حاالت معينّة أمرت
احملكمة بتغيير مسار اجلدار. في نهاية شهر حزيران 2005، قررت احملكمة العليا أن على الدولة املوازَنة
بني االعتبارات األمنية وبني حقوق السكان الفلسطينيني عند حتديد مسار اجلدار. رغم ذلك، فإن عمليّات بناء
اجلدار مستمرة تصحبها سلسلة طويلة من انتهاكات حقوق السكان الفلسطينيني. تتابع جمعية حقوق
املواطن معاجلة االلتماسات، وتدعي، فيما تدعي، أن على احملكمة العليا تبنّي قرار احملكمة الدوليّة في الهاي،
الذي شدد على أن مسار اجلدار الفاصل يتعارض والقانون الدولي ألنه ميس بحقوق السكان الفلسطينيني

دون مبرر.
≤∞
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حتى عندما تدوّي املدافع
أحدث تطوير الوسائل القتالية احلديثة في القرون األخيرة مسا كبيرا بحقوق املدنيني. في احلرب العامليّة األولى وصلت نسبة املصابني
املدنيني إلى ٪5، بينما وصلت نسبة املصابني املدنيني في احلرب العامليّة الثانية إلى ٪50. أما اليوم، فإن بيانات الصليب األحمر تفيد
بأن نسبة املصابني والضحايا املدنيني تصل إلى ٪90. بهدف مواجهة هذه الظاهرة الصعبة، بدأت بعض الشخصيّات واملؤسسات
بوضع قواعد ملزمة من أجل حماية املدنيني غير املسلحني. مت إدراج هذه القواعد، فيما بعد، في املواثيق الدوليّة التي تعنى بحقوق

اإلنسان في أوقات احلرب املعروفة اليوم باسم "القانون الدولي اإلنساني".

وضعت جمعية حقوق املواطن نصب أعينها رفع الوعي اجلماهيري بشأن املس باملدنيني خالل النزاعات املسلحة. في إطار مشروع
القانون الدولي اإلنساني تقدّم اجلمعية ورشات عمل تثقيفيّة للناشطني االجتماعيني وللطالب اجلامعيني وللمرشدين في حركات الشبيبة
وللمرشدين في اجليش. تهدف هذه الورشات إلى التثقيف حول موضوع القانون الدولي اإلنساني ومنح املشتركني إمكانيّة االستفسار
عن شتى املسائل. تتم دعوة اجلمهور العام إلى مناسبات متنوعّة تبادر إليها اجلمعية في البالد، كاحملاضرات واأليام الدراسيّة
والفعاليّات الفنيّة بالعبريّة والعربيّة. كذلك أصدرت اجلمعية نشرة خاصّة باللغتني العربيّة والعبريّة حول هذا املوضوع، وقد نُشرت هذه

النشرة على موقع اإلنترنت التابع للجمعية ووزّعت في مناسبات مختلفة.

في شهر أيار 2004، رافقت احلملة العسكريّة التي شنتها القوات اإلسرائيليّة على منطقة رفح انتهاكات كبيرة حلقوق املدنيني، ومن
بينهم الطواقم الطبيّة. وقد قامت قوات اجليش بإطالق النار على املتظاهرين وهدم البيوت السكنيّة وسببت أضرارا جسيمة للبنى

التحتيّة لشبكات املياه والكهرباء والصرف الصحي وعانى املدنيون من نقص املواد الغذائية واملاء واألدوية.

إلى جانب العمل اجلماهيري واسع النطاق الذي قامت به اجلمعية من أجل رفع وعي اجلمهور لهذه االنتهاكات، قدمت جمعية حقوق
املواطن ومؤسسات أخرى حليفة، التماسا إلى احملكمة العليا وطالبت مبجموعة من الطلبات اإلنسانيّة لصالح سكان رفح. أصدرت
احملكمة العليا قرارها في االلتماس بعد انتهاء احلملة العسكريّة حيث أصبحت معظم الطلبات غير ضرورية، إال أن القضاة شددوا في

قرارهم أنه يتوجّب على اجليش االهتمام باحتياجات املدنيني في أوقات احلرب وعليه أن يستعد مسبقًا وأن ميتنع عن املس باملدنيني.
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احلق في كسب لقمة العيش

في أعقاب التماس قدّمته جمعية حقوق املواطن إلبطال قرار إغالق احلوانيت في
البلدة القدمية في اخلليل، أمرت احملكمة بإعادة فتحها بعد أن أغلقت ملدة سنة ونيّف،

وقد سبب هذا ضائقة اقتصاديّة صعبة جدًا للسكان الفلسطينيني. (2003)
تركنا بصمتنا

حقوق املعتقلني في األراضي احملتلّة

في أعقاب التماس قدمته جمعية حقوق املواطن وهموكيد - مركز الدفاع عن الفرد ومؤسسات أخرى،
لتحسني ظروف االعتقال غير اإلنسانيّة في معسكر عوفر الذي يقع بجانب مدينة رام الله، مت حتسني ظروف
االعتقال في املعسكر جزئيا (2002). وفي أعقاب التماس آخر قدمته جمعية حقوق املواطن ومؤسسات
حليفة، ألغت محكمة العدل العليا أوامر سمحت بإبقاء املعتقل 21 يوما دون رقابة قضائيّة وإبقاء معتقل

ألكثر من 4 أيام دون إجراء استيضاح أولي بشأنه. (2003)

فاقدو األرض
يتعرّض الفلسطينيون في األراضي احملتلة إلى الهجمات العنيفة املتكررة من قبل املستوطنني، التي تلحق بهم الضرر اجلسدي وتلحق
الضرر مبمتلكاتهم. في املناطق التي تتواجد أراضي الفلسطينيني الزراعيّة بجانب املستوطنات، مينع املستوطنون من الفلسطينيني
الدخول إلى أراضيهم بوسائل عنيفة. لم تفعل السلطات املسئولة عن تطبيق القانون والنظام في األراضي احملتلة شيئًا ملنع هذه

الهجمات.

تعالج جمعية حقوق املواطن العديد من الشكاوى التي تصلها بخصوص منع الفلسطينيني من الوصول إلى أراضيهم الزراعيّة، وتعمل
مقابل اجلهات الرسميّة بهدف تغيير السياسة وإيجاد احللول للمشكلة. في موسم قطاف الزيتون، في خريف 2004، قدمت جمعية
حقوق املواطن وجمعية "شومري مشباط - رابانيم من أجل حقوق اإلنسان" التماسا إلى احملكمة العليا، بعد أن قامت قوّات اجليش

بتقييد دخول سكان قرى واقعة في الضفّة الغربيّة إلى كروم الزيتون، مدعيةً بأنها تريد حمايتهم من هجمات املستوطنني.

في أعقاب االلتماس خصص اجليش حراسة لعملية قطاف الزيتون في مناطق التماس، مما قلل إحلاق الضرر باحملصول. أعلن
املستشار القضائي للحكومة أنه يتوجّب على اجليش السماح للفلسطينيني في الضفة الغربيّة بالدخول إلى أراضيهم الزراعية بحريّة،
وأن مسؤولية حمايتهم من اجلهات املعادية، التي حتاول منعهم أو إيذاءهم، تقع على عاتق ضابط اجليش. بالرغم من املوقف الذي

أعلنته الدولة، ما زال الوصول إلى أراضي املزارعني مقيّد. االلتماس ما زال قيد النظر.

حريّة التنقل
تقوم السلطات اإلسرائيليّة بتقييد تنقل الفلسطينيني بطرق شتى ال أساس لها، منها تصنيفهم كـ "ممنوعني أمنيّا". ومينع هذا
التصنيف الفلسطينيني من السفر إلى اخلارج أو من احلصول على تصريح بالدخول إلى إسرائيل.  في العديد من األحيان، يؤدي
مجرد توجّه جمعية حقوق املواطن فيما يتعلق بهؤالء السكان، إلى إلغاء هذا املنع، مما يشهد على التعسف الكامن في هذا التصنيف.

في األشهر األخيرة، ألغيت التقييدات عن قرى كاملة في األراضي احملتلّة، بعضها في أعقاب تدخّل جمعية حقوق املواطن. كذلك،
عاجلت اجلمعية مسألة نقل املياه واألوكسجني إلى املستشفيات واملساعدات اإلنسانيّة. باإلضافة، تدخلّت اجلمعية في مسألة احلواجز

ابتداء بإغالقها لساعات طويلة وانتهاءً بالعنف ومصادرة بطاقات الهويّة والتأخيرات غير املبررة.
≤≤

ورشة عمل حول حقوق اإلنسان ألفراد حرس احلدود. تصوير: يوآب ليف
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حيّز حتكيم الرأي

التربية على قيم حقوق اإلنسان بني
أوساط قوى األمن

لقوى األمن وظيفة أساسيّة في احلفاظ على حقوق اإلنسان وحمايتها.
يتخلل عمل هذه القوات احتكاكًا متواصلًا بالناس ويكون هذا االحتكاك
أحيانًا مرفقًا بالتوتر. وغالبًا ما تعيش هذه القوّات خالل عملها واقعًا معقدًا
يتطلب منها املوازنة بني احلفاظ على األمن الشخصي وعلى النظام العام
وبني احلفاظ على حقوق اإلنسان. تزيد حدة التعقيد عندما يوضع احلق

األساسي في احلياة واألمن على كفّة امليزان.

يعمل قسم التربية في جمعية حقوق املواطن على رفع الوعي لقيم حقوق
اإلنسان لدى املسئولني من اجلنود ومن أفراد شرطة حرس احلدود. يحاول
طاقم اجلمعية، من خالل ورشات العمل واحملاضرات، طرح وسائل مختلفة
أمام املسئولني ملساعدتهم على التعامل مع املشاكل والتخبطات خالل عملهم
اجلاري. وتتركز الفعاليّات التربويّة في حيّز حتكيم الرأي بخصوص
الصالحيات املمنوحة لهذه القوات من أجل التقليل من املس بحقوق

اإلنسان.

لن يُطردوا من بيوتهم

قدمت جمعية حقوق املواطن التماسًا إلى احملكمة العليا باسم مئات العائالت الفلسطينيّة تسكن منذ أجيال
طويلة في مغاور في جبل اخلليل ومت طردها من هذه املغاور. وقررت العليا وجوب إرجاعهم إلى بيوتهم إلى

أن يتم التحقق من احلقائق التاريخيّة. (2000)

التنكيالت    والتقييدات على حريّة التنقل في اخلليل
تنتهك حقوق الفلسطينيني، سكان البلدة القدمية في اخلليل، منذ سنوات عديدة بسبب املستوطنات اليهوديّة التي أقيمت في قلب
األحياء الفلسطينيّة. فعلى سبيل املثال، يتم تقييد حريّة تنقلهم في شوارع رئيسيّة في املدينة االمر الذي أدى إلى شل التجارة في
املنطقة والى املس بحقهم في كسب لقمة العيش والعيش بكرامة. يعاني الفلسطينيون الذين يسكنون بجانب املستوطنات من هجمات
عنيفة ومتكررة من قبل املستوطنني، فيما ال تقوم قوّات اجليش بردع هذه الهجمات أو على األقل بأي شيء ملنع هذه الهجمات قبل
وقوعها. يقوم اجليش أحيانا باستعمال أساليب عنيفة واستخدام صالحياته الواسعة جتاه الفلسطينيني دون أي مبرر مثل التفتيش

غير املبرر واقتحام البيوت وإلى ما ذلك من خروقات وانتهاكات ألدنى حقوق اإلنسان.

توجهّت جمعية حقوق املواطن مرارًا إلى املستشار القضائي للحكومة وإلى رئيس جلنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، الذي
توجّه بنفسه أيضًا إلى املستشار القضائي للحكومة. وحذرت اجلمعية من مغبة استمرار هذه الظواهر وهذه االنتهاكات.

اخلليل. مدخل شارع الشاللة الصغيرة. تصوير: احملاميّة ليمور يهودا
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يعتبر القانون اإلسرائيلي حريّة التعبير حقًا أساسيًا دستوريًا، إذ أنه عنصر ضروري في النظامحريّة التعبير
الدميقراطي. حلريّة التعبير أهميّة كبيرة في أيامنا هذه، التي تتتالى فيها التغييرات السياسيّة املهمّة،
والقرارات املصيريّة في مواضيعٍ تتصدّر جلّ اهتمام اجلمهور. وال تسري حريّة التعبير على األقوال التي
حتظى بإجماع جماهيري فقط وإمنا أيضًا على اآلراء التي تثير حفيظة غالبيّة اجلمهور. ويجوز تقييد حريّة

التعبير إذا كان هناك احتمال كبير بأن ميس التعبير بسالمة اجلمهور.

حريّة التعبير في اإلنترنت
حيال العوملة التي تفرض تركيز السلطة على وسائل اإلعالم واملعلومات، تعمل جمعية حقوق املواطن من أجل
مقاومة الرقابة والسيطرة التي متس بحرية التعبير على شبكة اإلنترنت. ومثاال على ذلك، عملت جمعية حقوق
املواطن من أجل الكف عن إلقاء املسؤوليّة عن املواد التي تُنشر في املواقع على مشغليها ومطالبتهم مبراقبة

ردود زائري مواقعهم.

النقد املمنوع
دعا قسم الطاعة في مفوضيّة خدمات الدولة معلما للتحقيق معه، بعد أن انتقد هذا املعلم سياسة احلكومة
االقتصادية-االجتماعية في صحيفة محليّة. في أعقاب ذلك توجهت جمعية حقوق املواطن إلى مفوّض خدمة
الدولة وطالبته بوقف التحقيق الذي ميس مسًا كبيرًا بحريّة التعبير ويحد من حريّة املعلمني والعاملني في
خدمة اجلمهور من إبداء املسؤوليّة االجتماعية والتدخّل االجتماعي الفعّال. ما زالت اجلمعية تنتظر رد

املفوضيّة على توجهها.
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حريّة التعبير  في منشآت السلطة احملليّة
تعمل جمعية "صوت آخر في اجلليل" من أجل النهوض باملساواة والتعايش بني اليهود والعرب في منطقة
مسغاف واجلليل ومن أجل تطوير حوار تربوي وحر حول كافة املواضيع. خططت اجلمعية إلقامة أمسية
دراسيّة حول موضوع اجلدار الفاصل، فتوجّه مرسيلو سفيرسكي، عضو الهيئة اإلداريّة، للمجلس اإلقليمي
مسغاف بطلب إقامة األمسية في القاعة التابعة للمجلس، إال أن اجمللس رفض طلب سفيرسكي مدعيًا بأن
اجمللس مينع تنظيم فعاليّات ذات طابع سياسي في منشأته. واتضح الحقًا أن هذه السياسة سارية املفعول
على كافة منشئات اجمللس، مبا في ذلك املراكز التربويّة واجلماهيريّة واملدارس والقاعات الرياضية واألماكن
املفتوحة مثل احلدائق. وقد اضطرت اجلمعية إلقامة الفعاليّة في مكان آخر وفي ظروف غير جيدة. توجهت
اجلمعية الحقا إلى جمعية حقوق املواطن، ألنها خططت لتنظيم املزيد من الفعاليّات، وقد قدمت اجلمعيتان
التماسا إلى احملكمة املركزيّة في حيفا، وجاء في االلتماس أن سياسة اجمللس اإلقليمي تقيّد حريّة التعبير
وتتجاهل احلق الدستوري ألي إنسان أو مجموعة في حريّة الرأي، خاصة وأن األمر يتعلّق بتعابير ذات طابع
سياسي. رفضت احملكمة املركزيّة االلتماس، فقدمت اجلمعيتان استئنافًا على القرار إلى احملكمة العليا. قبلت
األخيرة االستئناف وقررت أن منع التفوّه بتعابير ذات طابع سياسي في املنشئات اجلماهيريّة التابعة للبلديّة
ميس باحلق في حريّة التعبير وأن "على السلطة احملليّة فتح منشئاتها املعدّة الستخدام اجلمهور ومنح
اجلمهور فرصة التعبير عن اآلراء اخملتلفة، مبا في ذلك التعبير عن اآلراء السياسيّة دون تقييد التعبير بسبب

مضمونه".
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عدم التخلي  عن حريّة التعبير والتظاهر
تعمل جمعية حقوق املواطن ضد تفريق املظاهرات غير الضروري وضد إزعاج املتظاهرين من خالل استعمال
سيء لصالحيّات التوقيف واالعتقال والتحقيق. توجّهت جمعية حقوق املواطن إلى املستشار القضائي
للحكومة بخصوص سياسة النيابة العامة القاضية إقفال ملفات التحقيق في قضايا تتعلق بالتعبير عن الرأي
بحجة "عدم وجود أدلة كافية"، األمر الذي يبقي تسجيال جنائيا قد يترك وصمة على من مت التحقيق معه،

وليس بحجّة "عدم وجود ذنب".

في أعقاب األخبار التي نشرتها وزارة القضاء عن استعدادها ملعاجلة "فعاّلة" لظواهر التحريض املتوقعّة على
خلفيّة خطة فك االرتباط، توجهت جمعية حقوق املواطن إلى وزيرة العدل وطالبتها بالعمل على ضمان حريّة
التعبير ملعارضي خطّة فك االرتباط، في حال أرادوا أن يحتجّوا وأن يتظاهروا ضمن حدود القانون.  في
بداية عام 2005 كثف قسم التربية في اجلمعية العمل مقابل الشرطة، بعد أن قامت الشرطة بتجنيد مكثف
ألفرادها من أجل تنفيذ خطة فك االرتباط. باإلضافة إلى تكثيف ورشات العمل، قامت اجلمعية بتحضير مواد
نظريّة واقتراحات لفعاليّات حول موضوع حقوق اإلنسان والدميقراطية في إسرائيل وكرامة اإلنسان وحريّة

التعبير وحدودها. ووزعت هذه املواد على الضباط قبل تنفيذ خطة فك االرتباط.

إبطال مرسوم الصحافة

في أعقاب التماس قدّمته جمعية حقوق املواطن إلبطال مرسوم الصحافة من عام 1933، مت التحضير القتراح قانون حكومي لقانون
صحافة جديد، حُذفت منه معظم البنود التي متس بحريّة الصحافة والتي وردت في قانون االنتداب، مثل البند الذي يقضي بوجوب
طلب ترخيص كشرط ملزم إلصدار صحيفة والبند الذي ينص على الصالحيّة اإلداريّة بإغالق صحيفة. وتعهدت الدولة بأن يقوم وزير

الداخلية بإعالم جمعية حقوق املواطن عن أية نيّة بإغالق صحيفة معينة أو منع إصدارها إلى أن يتم إلغاء القانون القائم. (2004)

ال للمس بحريّة الدعاية االنتخابية

قبلت احملكمة العليا التماسا قدّمته جمعية حقوق املواطن، بعد أن منعت جلنة االنتخابات املركزيّة مقاطع من دعاية انتخابية حلزبي
القائمة العربيّة املوحدّة والتجمع الوطني الدميقراطي ظهر فيها العلم الفلسطيني. وجاء في قرار احملكمة أن ظهور العلم الفلسطيني ال
ميس مبشاعر اجلمهور عامة، ألن العلم لم يظهر إال في نهاية الدعاية وملدة تقل عن ثانية واحدة، وأن هذا ال يبرر تقييد حريّة الدعاية

االنتخابية. (2003)

يحق ملستخدمي الدولة التعبير عن آرائهم السياسية

قبلت محكمة انضباط مستخدمي الدولة، موقف 22 معلمًا ومحاضرًا في موضوع التعليم، مثلهم محامي متطوّع من قبل جمعية حقوق
املواطن، جاء فيه أن ملوظفي الدولة احلق بحريّة التعبير السياسي. وقد برّأت احملكمة ساحة املعلمني واحملاضرين الذين وقّعوا على
عريضة نُشرت في صحيفة، طالب فيها املوقّعون رئيس احلكومة بعدم تعيني ممثل عن حزب ديني كوزير للتربية والتعليم، باتهامه

بتصرّف ال يليق مبستخدم دولة. (2002)

تُختبر حريّة التعبير عند التفوّه بتصريحات الذعة بالذات

بعد نضال قانوني طويل خاضته جمعية حقوق املواطن، برّأت احملكمة العليا ساحة الصحفي محمد جبارين من تهمة التحريض
وتشجيع أعمال العنف. وقد مت توجيه هذه التهمة ضده بعد أن نشر مقاال عن االنتفاضة. أصدرت احملكمة العليا قرارًا يقضي بأنه
مبوجب قانون منع اإلرهاب، من املمكن إدانة األشخاص بتشجيع العنف، فقط إذا أثنى على العنف الذي تقوم به املنظمات اإلرهابية ال
وبهذا ألغيت، من الناحية العملية، معظم احتماالت تقدمي لوائح اتهام وفق هذا البند من القانون. العنف الذي يقوم به األفراد.

(2000)

تركنا بصمتنا
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في عصر التكنولوجيا جند الكثير من املعلومات عن املواطنني في مجمّعات معلومات محوسبة، عامة وشخصيّة. تعمل جمعية حقوق
املواطن من أجل التخفيف من املس باخلصوصيّة بواسطة سن قانون لتحديد هذه األمور وتقليص قدرة األطراف اخملتلفة على جمع
املعلومات واستعمالها بطريقة غير الئقة. يشارك ممثل عن جمعية حقوق املواطن كعضو في جلسات اللجنة املنبثقة عن وزارة القضاء،
التي تبت في تعديل اجلزء املتعلق مبجمّعات املعلومات، في إطار قانون حماية اخلصوصيّة. عملت جمعية حقوق املواطن، في السنة
األخيرة، من أجل تشديد الرقابة على مندوبي الشركات التجاريّة، الذين يقومون بجمع املعلومات عن املرضى املاكثني في املستشفيات
بطريقة غير قانونيّة. كذلك تعالج جمعية حقوق املواطن محاولة شركات بطاقات االعتماد استخدام املعلومات التي بحوزتها عن
الصفقات التي ينفذها أصحاب هذه البطاقات بهدف التسوّق، وذلك بخالف التعليمات الواضحة التي أصدرتها كاتبة مجمّعات

املعلومات.

تقليص املس باخلصوصيّة في عمليّة نقل املعلومات من السجل السكاني

في أعقاب االلتماس الذي قدّمته جمعية حقوق املواطن عام 1998، قرّرت احملكمة العليا
أن نقل املعلومات من السجل السكاني إلى السلطات اخملتلفة وإلى البنوك ميس مسا بالغا
باحلق في اخلصوصيّة. وأمرت احملكمة العليا الدولة بالتوقف عن نقل املعلومات، ومنحت
الدولة مهلة ملدة سنة ونصف من أجل وضع ترتيبات جديدة تسمح بنقل املعلومات في
حاالت ضروريّة فقط مبا يتالءم واملعايير التي تضمن حدا أدنى من املس باخلصوصيّة.

تعمل وزارة العدل في هذه األيام على حتضير اقتراح لتعديل القانون. (2004)

احلق في اخلصوصيّة
≤∑
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احلصول على املعلومات الشخصيّة
يضمن قانون حريّة املعلومات، الذي صادقت عليه الكنيست عام 1998، حق كل إنسان في تلقي املعلومات
من سلطات الدولة. تقدم جمعية حقوق املواطن املساعدة للمواطنني الذين تُرفض طلباتهم بالرغم من بنود
القانون اآلنف ذكره. على سبيل املثال، في أعقاب تدخّل اجلمعية تلقت امرأة بروتوكول الفحص الذي أجري
لها في املعهد الطبي لألمان على الطرق والذي في أعقابه مت سحب رخصتها؛ امرأة أخرى تلقت نسخة عن
ملف التحقيق معها في الشرطة؛ في حالة أخرى مت تقدمي معلومات لشخص آخر من ملف التحقيق الذي

فتحته الشرطة، في أعقاب الشكوى التي قدمها، حيث مت إقفاله الحقا.

قانون حريّة املعلوماتحريّة املعلومات

كانت جمعية حقوق املواطن من املبادرين إلى سن قانون حريّة
املعلومات الذي صادق عليه الكنيست. يضمن هذا القانون حق تلقي
املعلومات من السلطات عن أمور ذات طابع جماهيري تتعلق

باملواطن شخصيًا. (1998)

≤∏
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نشر قائمة اجلهات التي تتلقى الدعم املادي من وزارة الداخلية

في أعقاب التماس قدمته اجلمعية إلى احملكمة العليا، نُشرت قائمة املؤسسات التي تتمتع بالدعم املادي من
وزارة الداخلية، مبا في ذلك املبالغ احملددة. (2000)

حريّة املعلومات    واحلقوق في اإلجراء اجلنائي
الشفافيّة في طرق العمل وفي اتخاذ القرارات في اجلهاز القضائي والعقابي، مهمة من أجل منع املس غير املبرر بحقوق املعتقلني
والسجناء. في أعقاب التماس قدّمته جمعية حقوق املواطن باسم سجني، ورد في ردّ النيابة العامة مؤخرا أنه سيتم نشر قرارات جلان
إطالق السراح، التي تبت في إطالق سراح األسرى املبكر. أعلنت سلطة السجون أن قسما من التعليمات فيما يتعلق بحقوق السجناء
وواجباتهم، سيتم نشرها بعد نقلها إلى تعليمات مفوضيّة سلطة السجون. تواصل اجلمعية متابعة املوضوع إلى أن يتم نشر كافة
التعليمات، متاشيا مع التقييدات التي وردت في القانون. وقد قدّمت جمعية حقوق املواطن التماسا إداريا إلى احملكمة املركزيّة في
تل-أبيب يافا، بواسطة برنامج حقوق اإلنسان في جامعة تل-أبيب، طالبت فيه الكشف عن تفاصيل املناقصة األولى التي نشرت
خلصخصة أحد السجون في إسرائيل. رفضت احملكمة املركزيّة االلتماس وقامت اجلمعية باالستئناف على القرار إلى احملكمة العليا.

الكشف عن معلومات جماهيريّة
يضمن الكشف عن املعلومات اجلماهيريّة وجود حوار دميقراطي حول األسئلة املطروحة على بساط البحث
اجلماهيري ويضمن حق كل شخص في التأثير. قدمت جمعية حقوق املواطن وجمعية "مبكوم - مخططون من
أجل حقوق التخطيط" التماسًا إلى احملكمة املركزيّة في القدس من أجل الكشف عن معلومات تتعلق مبناطق
نفوذ بعض املستوطنات في األراضي احملتلة، حيث أن هذه املعلومات غير واردة في قائمة التحفظات التي
وردت في قانون حريّة املعلومات، ومن املفروض أن تكون مكشوفة للجمهور. باإلضافة إلى ذلك، قدّمت جمعية
حقوق املواطن التماسا آخر بخصوص التقييدات الصارمة املفروضة على املعلومات في أرشيف اجليش: منع
الوصول إلى املواد املوجودة في األرشيف ووضع العقبات البيروقراطيّة أمام من يريد اإلطالع على املواد

والتمييز بحق بعض الباحثني. ما زال االلتماسان قيد النظر.

≤π

نشر اللوائح القانونية الداخلية لسلطة السجون

في أعقاب التماس قدمته جمعية حقوق املواطن متّ نشر اللوائح القانونية الداخلية لسلطة السجون التي تتضمن حقوق السجناء
وواجباتهم، فيما عدا تلك املتعلقة باألمن. (2000)



حريّة التنقّل

حواجز في اللد
في شهر أيار من عام 2004، فرضت شرطة إسرائيل "طوقا
أمنيا بوليسيا" على سكان حي برديس شنير في مدينة اللد،
إذ وضعت الشرطة حاجزا عند مدخل املدينة وأغلقت الطرقات
االلتفافية للحي بواسطة حواجز الباطون وأكوام التراب.
وقامت الشرطة بتأخير اخلارجني من احلي والداخلني إليه
واستجوابهم. واتضح لسكان اللد أن الشرطة قامت بإغالق
املزيد من األحياء العربيّة في نطاق احلملة البوليسية بهدف

محاربة ظاهرة اخملدرات.

طلبت الشرطة من الداخلني إلى احلي ومن اخلارجني منه إظهار بطاقة الهويّة وتبرير دخولهم أو خروجهم من
احلي. جلأ سكان احلي للسيد إبراهيم الطوري، رئيس جلنة احلي، وتذمّروا من التأخيرات واالستجوابات
والتفتيشات املهينة عند مدخل احلي. بعد توجّه السيد الطوري إلى جمعية حقوق املواطن، قامت األخيرة
بتقدمي التماسٍ إلى احملكمة العليا باسم إبراهيم الطوري وعارف محارب- عضو بلديّة اللد وسكان آخرين.
طالبت اجلمعية احملكمة بإصدار أمر للشرطة يقضي بإزالة احلواجز التي متس بحقوق السكان األساسيّة في
حريّة التنقل واخلصوصيّة واحلريّة والكرامة واملساواة. جاء في االلتماس أن محاربة ظاهرة اخملدرات هو
أمر جيد بحد ذاته إال أنه ال يعني فرض التقييدات على مناطق واسعة وعدم احترام حقوق اإلنسان

األساسيّة.

في أعقاب تقدمي االلتماس، طرأ حتسّن طفيف على تعامل الشرطة مع املواطنني على احلواجز وبدأت الشرطة
بإزالة احلواجز وبقي اليوم حاجز واحد. ما زال االلتماس قيد النظر.

أطلق سراحه، ولكنّه ليس حرا
بعد أن أنهى مردخاي فأنونو فترة محكوميته وخرج من السجن، منعته السلطات اإلسرائيليّة من السفر إلى خارج البالد وفرضت عليه تقييدات شديدة وصارمة، حتدّ من حريته في التنقل ومن حريته الشخصيّة. مت فرض هذه التقييدات استنادا إلى تشريعات
الطوارئ.  في أعقاب ذلك، قدّمت جمعية حقوق املواطن التماسا إلى احملكمة العليا باسم مردخاي فأنونو، جاء فيه أن التقييدات التي فُرضت عليه، مبا في ذلك منعه من االتصال مع مواطنني أجانب وإجباره على تقدمي تقرير عن حتركاته، تفرض عليه "حتديد مكان
سكناه" وعزال اجتماعيا. وجاء أيضًا أنه في ضوء العزل الذي فُرض عليه من اجملتمع اإلسرائيلي فإن منعه من السفر إلى اخلارج سيجعل عملية بناء حياته من جديد مستحيلة. كذلك شددت جمعية حقوق املواطن على عدم وجود أي أساس الدعاء الدولة حول املس
بأمن الدولة، ألنه ليس بحيازة فأنونو أي معلومات عدا عن تلك التي كشف النقاب عنها في الثمانينيات، والتي انحصرت في اجملال الذي كان  يعمل فيه، ونشرت فيما بعد. رفضت احملكمة العليا االلتماس، وجاء في قرارها أن تشريعات الطوارئ ضروريّة في بعض

األحيان للحفاظ على أمن الدولة، بالرغم من مسها بحقوق الفرد ومببادئ النظام الدميوقراطي.

إبراهيم الطوري. تصوير: يوآب ليف
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احلقوق في اإلجراء اجلنائي

ال تفصل جدران السجن بني السجني وحقوقه اإلنسانيّة، فاحلقوق األساسيّة محفوظة ملن خالف القانون وللمتهم وللمشتبه به الذين
يعتبرون أبرياء حتى تثبت إدانتهم. تعمل جمعية حقوق املواطن من أجل منع استعمال الصالحيّات الواسعة التي تتمتع بها أجهزة
تنفيذ القانون بشكل ميس باحلقوق األساسيّة ملن يخضع لهذه األجهزة. تعالج جمعية حقوق املواطن شكاوى يوجهها السجناء

واملعتقلون خلط الطوارئ، حول ظروف اعتقالهم وحقوقهم داخل السجون واملعتقالت.

تعمل جمعية حقوق املواطن في مجال التشريع من أجل تقليص املس غير املبرر وغير املعقول بحقوق املشتبه بهم واملتهمني ومن متت
إدانتهم، وذلك بواسطة تقدمي االستشارات واملواقف واملشاركة في جلسات جلان الكنيست. على سبيل املثال، في أعقاب املالحظات
التي قدمتها اجلمعية على اقتراح القانون القاضي بإقامة مجمّع دي. إن. إي (DNA)، طرأ حتسّن طفيف على حدّة القانون وعلى
مدى مسه باخلصوصيّة، كذلك، في أعقاب تدخّل جمعية حقوق املواطن متّ إدخال تغييرات مهمة على اقتراح القانون، الذي منح في
البداية الدولة صالحيات واسعة متس بحقوق املشتبه بهم في عمليّات "إرهابيّة"؛ باإلضافة إلى ذلك مت متديد القانون الذي مينع
استضافة الفلسطينيني الذين ميكثون دون تصريح في الدولة ومينع نقلهم من مكان إلى آخر وتشغيلهم، ملدة سنة واحدة فقط بدل
حتويله إلى قانون دائم، ومتّ إدخال التغييرات على نص القانون الذي يقضي بخصخصة السجون بحيث قلل املس بحقوق السجناء
نتيجة للخصخصة. تتابع جمعية حقوق املواطن رصد اقتراحات القوانني احلكومّية التي تسعى إلى سن قوانني أساسيّة متنع لقاء

السجني مبحام، بعد أن مت إلغاء إحدى التعليمات التي قضت بذلك في أعقاب التماس قدمته جمعية حقوق املواطن.
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انتزاع االعترافات  بوسائل غير قانونية
أطلقت احملكمة سراح ثالثة من سكان كفركنّا وفرضت عليهم اإلقامة اجلبريّة، بعد أن كانوا قد اعتقلوا
بشبهة التورط في مقتل اجلندي أوليغ شايحط. نشرت وسائل اإلعالم، في حينه، أنباء مفادها أن محققي
الشرطة قاموا بانتزاع االعترافات من املعتقلني الثالثة بوسائل غير قانونيّة. في أعقاب ذلك، توجهّت جمعية
حقوق املواطن إلى وزير األمن الداخلي وإلى وزير العدل وطالبتهما بتطبيق قانون التحقيق مع املشتبهني على
الفور والذي يلزم توثيق التحقيقات التي يجريها أفراد الشرطة بشكل منظم. أشارت جمعية حقوق املواطن
أن هذا احلادث اخلطير، الذي سلبت حريّة املشتبه بهم في أعقابه لفترة طويلة، ينضم للحاالت السابقة التي

أدين فيها أشخاص على أساس اعتراف انتزع منهم بالقوة وبشكل غير قانوني.

"خلفيّة جنائيّة"
تشتمل املعلومات اجلنائيّة عن أي شخص على سجلني: األول هو السجل اجلنائي الذي يحتوي على معلومات
فيما يتعلق باإلدانات السابقة للشخص التي لم يتم شطبها بعد أو تقادمت، والسجل الشرَطي الذي يحتوي
على معلومات حول اخملالفات التي مت شطبها أو تقادمت، وعلى امللفات اجلنائية التي هي قيد النظر وامللفات
اجلنائية التي مت إقفالها. في اآلونة األخيرة، توجّه العديد من العمّال واملرشحني للعمل إلى اجلمعية، حيث
طلب منهم مشغلوهم نسخة عن سجالتهم اجلنائية والشرَطية. اقترحت جمعية حقوق املواطن في املالحظات
التي قدّمتها قبل طرح اقتراح القانون على طاولة احلكومة للتصويت عليه، حال وسطا، بهدف املوازنة بني حق
اإلنسان في اإلطالع على املعلومات التي تخصّه وبني ميل املشغلني الستغالل هذا احلق، فاقترحت اجلمعية
متكني األفراد من معاينة السجل اجلنائي بشكل دائم ومعاينة السجل الشرَطي في مركز الشرطة فقط، إال

في احلاالت النادرة.
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حق اللقاء مبحام

يحق للسجناء وللمعتقلني اللقاء مبحاميهم في ظروف معقولة وبشكل منتظم. ورد هذا احلق في
املعاهدات الدوليّة، ويؤدي سلبه إلى املس بحق التوجه إلى القضاء وحق السجناء واملعتقلني بتلقي
اخلدمات القانونيّة اجليدة. في عام 2004، وفي أعقاب التماس قدمته جمعية حقوق املواطن
بالتعاون مع مؤسسات أخرى في هذا الصدد، أصدرت احملكمة العليا قرارا يُعتبر سابقة قضائية

جاء فيه ما يلي:

حق اللقاء مبحام محفوظ للسجني وللمعتقل حتى وإن أضربوا عن الطعّام؛
مت إلغاء البند الذي سمح مبنع لقاء املعتقل حتى انتهاء اإلجراءات، السجني احملكوم عليه، املعتقل اإلداري

واملقاتل غير القانوني، مبحام؛
أجريت الترتيبات الالزمة من أجل متكني السجينات السياسيات من اللقاء مبحام في سجن "نفي تيرتسا".

(2004)

عن القوّة واملسؤوليّة

تثقيف حول حقوق اإلنسان في الشرطة وسلطة السجون
يجري قسم التربيّة في اجلمعية العديد من الفعاليّات للشرطة ولسلطة السجون من أجل تثقيفهم حول مجال حقوق اإلنسان. ففي
السنة والنصف األخيرة عقد قسم التربية عشرات ورشات عمل مبناسبة يوم حقوق اإلنسان العاملي ومبناسبات أخرى، وقد شارك
املئات في هذه الورشات. على سبيل املثال، شارك املرشدون في قسم اإلرشاد في سلطة السجون في الدورات االستكمالية التي
تناولت املشاكل التي يصادفها السجّان خالل عمله، مثل استعمال القوّة وتفتيش السجناء وحقوق السجناء. شارك أفراد الشرطة في
ورشات تناولت موضوع التحقيقات واالعتقاالت والتفتيش. بواسطة ربط حقوق اإلنسان في بيئة املشاركني الشخصيّة، تطوّر لديهم
حوار داخلي حول االلتزام باحلفاظ على حقوق اإلنسان وحول املسؤوليّة امللقاة على عاتق أفراد الشرطة والسجانني. كما ويتم
تخصيص بعض الفعاليّات التثقيفيّة للضباط، افتراضًا بأن خلق التزام قوي حلقوق اإلنسان لديهم سيكون قدوة ألفراد الشرطة

وللسجانني.

تركنا بصمتنا
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اإلضراب عن الطعام مسموح

في أعقاب التماس إداري قدمته جمعية حقوق املواطن إلى احملكمة املركزيّة، توقفت سلطة السجون عن
معاقبة أسير في سجن "أيالون" بسبب إضرابه عن الطعام الذي استمر عدة أشهر احتجاجًا على إدانته.

وكانت سلطة السجون قد وضعته في احلبس االنفرادي عقابًا على إضرابه عن الطعام. (2003)

التعذيب ممنوع!!

في أعقاب نضال دام سنوات خاضته جمعية حقوق املواطن، محامون ومؤسسات أخرى تُعنى بحقوق اإلنسان، قررت احملكمة العليا
أن استعمال الوسائل اجلسديّة في غرف التحقيق التابعة جلهاز اخملابرات العام ("الشاباك") هو غير قانوني، ومنعت احملكمة العليا

التعذيب في غرف التحقيق. (1999)

سرير لكل سجني
قدّمت جمعية حقوق املواطن وجمعية "أطباء حلقوق اإلنسان" التماسا إلى احملكمة العليا، بواسطة برنامج
حقوق اإلنسان في جامعة تل-أبيب، وطالبتا فيه توفير سرير لكل سجني. يُذكر أن السجناء في السجون

اإلسرائيلية يعانون من اكتظاظ شديد في السجون، وينام بعضهم على األرض بسبب نقص األسرّة.

التعليم   - حق وليس امتياز
طالبت السجينات السياسيّات املسجونات في سجن "هشارون"، بالتقدّم المتحانات التوجيهي التابعة لوزارة
التعليم الفلسطينيّة، إال أن إدارة السجن أعلمت السجينات، قبل أسبوعني من موعد االمتحانات، بأنها
ستسمح لبعض السجينات فقط بالتقدم لالمتحانات. جاء في قرار احملكمة املركزيّة في تل-أبيب يافا، في
االلتماس الذي قدمته جمعية حقوق املواطن باسم السجينات، الذي مت إصداره قبل يوم واحد من موعد
االمتحانات، أن احلق في التعليم هو مبثابة امتياز وعليه تستطيع إدارة السجن انتزاعه من السجناء كوسيلة
عقاب. في أعقاب هذا القرار استأنفت اجلمعية إلى احملكمة العليا وطالبت بالسماح للسجينات بالتقدم
المتحانات التوجيهي في موعد خاص، وشددت في االلتماس أن حق السجناء في التعليم هو حق أساسي
ورد في قرارات احملكمة العليا السابقة وفي قرارات األمم املتحدة. قبل قضاة احملكمة العليا استئناف
اجلمعية وكتبوا في القرار أن حق السجناء في التعليم هو ليس امتيازًا وأمروا سلطة السجون بإعادة النظر
في قرارها. وعليه، صادقت سلطة السجون على طلبات السجينات، ومن املتوقع أن تتقدّم السجينات

لالمتحانات في شهر حزيران من عام 2006.

استعمال سيء ملوقع اإلنترنت التابع لسلطة السجون
نشرت سلطة السجون أخبارًا متس بخصوصيّة السجناء على موقع اإلنترنت التابع لها، من خالل استعمال سيء للمعلومات
الشخصيّة عن السجناء. وبهذا أخلّت سلطة السجون بواجبها الذي يفرض عليها التعامل مع السجناء مبهنيّة مطلقة. أرسلت جمعية

حقوق املواطن رسالة احتجاجية إلى سلطة السجون على هذا النشر وتواصل اجلمعية متابعة املوضوع.

العالقات العائليّة
الزواج وإقامة العالقات العائليّة واحلفاظ عليها هي حقوق طبيعيّة لكل إنسان مبا في ذلك السجني. مثلت جمعية حقوق املواطن يغئال
عمير عندما طالب الدولة بالسماح له بالزواج. وفي أعقاب التماسني قدمتهما جمعية حقوق املواطن إلى احملاكم املركزيّة، سمحت
سلطة السجون للشيخ رائد صالح، زعيم احلركة اإلسالميّة، مبعانقة طفله خالل زيارة عائلته له في السجن.  كذلك في أعقاب تدخل
جمعية حقوق املواطن قلصت سلطة السجون فترة منع الزيارات العائليّة التي فرضتها على عدد من السجينات السياسيات من ستة

أشهر إلى شهر واحد.

اإلضراب عن الطعام مسموح
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معاقبة أسير في سجن "أيالون" بسبب إضرابه عن الطعام الذي استمر عدة أشهر احتجاجًا على إدانته.

وكانت سلطة السجون قد وضعته في احلبس االنفرادي عقابًا على إضرابه عن الطعام. (2003)

التعذيب ممنوع!!

في أعقاب نضال دام سنوات خاضته جمعية حقوق املواطن، محامون ومؤسسات أخرى تُعنى بحقوق اإلنسان، قررت احملكمة العليا
أن استعمال الوسائل اجلسديّة في غرف التحقيق التابعة جلهاز اخملابرات العام ("الشاباك") هو غير قانوني، ومنعت احملكمة العليا

التعذيب في غرف التحقيق. (1999)



املكانة املدنيّة واحلياة العائليّة

يرافق موظفو دائرة تسجيل السكان، سكان الدولة منذ والدتهم وحتى وفاتهم، فهم يديرون السجل السكاني،
يصدرون شهادات الوالدة وشهادات الوفاة وبطاقات الهويّة وجوازات السفر. لديهم الصالحيّة في حتديد من
ميكنه الدخول إلى إسرائيل ومن يطرد منها، كذلك يقومون بوضع أنظمة لترتيب املكانة القانونيّة لألجانب في
إسرائيل. تعتبر دائرة تسجيل السكان نفسها "حامي احلمى"، امللقى على عاتقه حماية الطابع اليهودي لدولة
إسرائيل. ولّدت هذه السياسة التمييز واالنتهاكات حلقوق اإلنسان، وباألساس احلق في احلياة العائليّة
واحلق في اإلجراء العادل واحلق في الكرامة  - لألشخاص غير اليهود وملواطنني في الدولة، اختاروا شركاء

حياتهم من دول أخرى وبحق أوالدهم.

في شهر تشرين األول من عام 2004، أصدرت جمعية حقوق املواطن تقريرًا حتت عنوان "املستوزرون-
انتهاك حقوق اإلنسان من قبل دائرة تسجيل السكان". واستعرض التقرير املشاق التي يتعرّض لها السكان
وكشف الوسائل البيروقراطيّة التي يستخدمها موظفو وزارة الداخلية مع متلقي اخلدمات. مت توزيع التقرير

بشكل واسع وباألخص جلميع متخذي القرارات وكان له صدى إعالمي كبير.

في أعقاب توجهات كثيرة من مواطني دول اإلحتاد السوفييتي سابقًا، قررت جمعية حقوق املواطن تكثيف
العالقة مع الروس املوجودون في البالد لكي توفر لهم املعلومات والوسائل للدفاع عن حقوقهم. قامت اجلمعية
باستئجار خدمات خبير لتنظيم املؤمترات والفعاليّات اجلماهيريّة للجمهور الروسي ولتطوير عالقات اجلمعية

بوسائل اإلعالم باللغة الروسية.
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تسجيل طفلة    ألب إسرائيلي وألم أجنبيّة
تعرّف إيال فايس وهو مواطن إسرائيلي، على شيرلي سوريانو في أواخر عام 2002. وكانت شيرلي وهي
مواطنة أجنبية قد قدِمت من الفلبني بعد أن حصلت على تصريح عمل في مجال التمريض. بعد مدة وجيزة
انتقال للسكن معا في رمات-غان. عندما قرر إيال وشيرلي الزواج، اضطرا إلى التوجه إلى دائرة تسجيل
السكان في رمات-غان وتقدمي طلب "إنتر-فيزا" (تأشيرة ملغادرة إسرائيل والعودة إليها) لصالح شيرلي،
وذلك ليتمكنا من مغادرة البالد وعقد الزواج إذ ال ميكنهم عقد الزواج في إسرائيل الختالف ديانتيهما. لذلك،
قدّما إلى الدائرة كتابا يصف ظروف تعرّفهما على بعضهما البعض وإثباتات لعيشهما املشترك (صور،
حسابات، عقد إيجار وما إلى ذلك). استمرت معاجلة طلبهما وقتا طويال، وفي شهر حزيران من عام

2004، ولدت ابنتهما.

وعندما توجه الزوجان إلى دائرة تسجيل السكان لتسجيل ابنتهما في السجل السكاني، رفض موظفو الدائرة
في رمات-غان تسجيل زوهر على أنها ابنة إيال، فبقيت معدومة اجلنسية. اتضح لهما أن وزارة الداخلية ال
تسجل األوالد الذين والدهم يحمل اجلنسيّة اإلسرائيليّة ووالدتهم أجنبيّة إذا لم يكن هناك عقد زواج أو إذا لم
تعترف وزارة الداخلية بزواجهما. بهدف تسجيل ابنتهما في السجل السكاني، طولب إيال بإثبات أبويته
لزوهر، بواسطة قرار حكم تصريحي من احملكمة، وذلك استنادا إلى فحص وراثي. شعر إيال وشيرلي
باإلهانة إذ أنهما توجها إلى وزارة الداخلية مرارا وتكرارا قبل والدة ابنتهما لكي متنحهما الوزارة تصريح
باخلروج من البالد لعقد الزواج وقدما للوزارة األوراق واملستندات املطلوبة إلثبات حياتهما املشتركة. كذلك

فإن استصدار قرار حكم تصريحي من احملكمة وإجراء الفحص الوراثي سيكلفهما مبالغ طائلة.

بقيت زوهر، إبنتهما، معدومة اجلنسيّة: فلم حتصل على رقم هوية ولم يتم تسجيلها في السجل السكاني، وقد
اضطر إيال وشيرلي لتمويل التكاليف الصحيّة لزوهر، إذ أنها لم تكن مؤمنّة بواسطة التأمني الصحي.

توجه إيال وشيرلي إلى جمعية حقوق املواطن، وقامت اجلمعية بدورها بالتوجه إلى وزارة الداخلية وبادرت
إلى نشر قصتهما في صحيفة "هآرتس" ولكن دون جدوى. تدخل وزير الداخلية، أبراهام بوراز لكي يتم
تسجيل زوهر، إال أن الدائرة القانونية في وزارة الداخلية لم تتنازل عن مطلبها. في نهاية املطاف قدمت
اجلمعية التماسا إلى احملكمة العليا باسم إيال وشيرلي، ومتّ تسجيل الطفلة في شهر تشرين الثاني من عام

2004، فقط، وقد بلغت من العمر خمسة أشهر.

ما زالت مسألة تسجيل األوالد الذين أحد والديهم أجنبي معلقة في احملكمة العليا.
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مكانة لألزواج األجانب مواطني دولة عربيّة

في أعقاب التماس قدّمته جمعية حقوق املواطن إلى احملكمة العليا ألغيت التعليمات اجلارفة
التي أصدرها رئيس احلكومة جلهاز اخملابرات العام ("الشاباك") والتي تقضي مبنع منح
التصريحات األمنية ملواطني الدول العربية املتزوجني من مواطنني إسرائيليني، في إطار
عملية ترتيب املكانة في إسرائيل. أبلغت الدولة احملكمة بأنها ستقوم بفحص كل طلب على

حدة، ولن تقوم برفض هذه الطلبات بشكل جارف. (2005)

"رسوم املكوث الزائد"

في أعقاب التماس قدمته جمعية حقوق املواطن إلى احملكمة العليا، توقفت وزارة الداخلية عن اشتراط توفير
اخلدمات للذين مكثوا في إسرائيل بصورة غير قانونيّة بدفع "رسوم املكوث الزائد" التي لم يتم تقدمي أية

خدمة مقابلها، وهي عمليا غرامة غير قانونية. (2004)

املطالبة بوثائق   يستحيل احلصول عليها
عمليّة احلصول على مكانة في إسرائيل هي عمليّة طويلة ومعقدة، يضطر الزوجان خاللها إلى إجراء الفحوص اخملتلفة على مدار 5
سنوات. يُطلب من األزواج استصدار املستندات اخملتلفة إلثبات العالقة بينهما وإلثبات كون مركز حياتهم في إسرائيل وعدم وجود أي

منع "أمني" أو جنائي ملنحهما املكانة.

أحيانا، تطلب وزارة الداخلية من األزواج استصدار مستندات يستحيل احلصول عليها. على سبيل املثال، قدمت جمعية حقوق املواطن
التماسًا باسم مواطن من إرتريا، وجد صعوبة في احلصول على شهادة حسن سلوك وشهادة عزوبية بسبب تكاليف استصدار مثل
هذه املستندات في إرتريا. في أعقاب االلتماس حصل مقدم االلتماس على مكانة في إسرائيل دون أن يجلب املستندات. قدمت جمعية
حقوق املواطن التماسا آخر باسم مواطن مصري وجد صعوبة في استصدار شهادة استقامة من السلطات املصريّة ألن األخيرة
تالحقه بسبب زواجه من مواطنة إسرائيلية. طالبت جمعية حقوق املواطن في االلتماس الذي ما زال قيد النظر، إعفاء طالبي املكانة في

إسرائيل من جلب الوثائق من السلطات األجنبيّة في احلاالت التي يستحيل استصدارها أو في احلاالت التي يصعب استصدارها.

هل تريدين مكانة قانونية في إسرائيل ؟   سلمي أقرباءك
تزوج (ي) وهو من سكان إسرائيل من (ط) وهي مواطنة إثيوبية وقدّما طلبا إلى وزارة الداخلية بهدف
احلصول على اجلنسيّة. في أول األمر استجابت وزارة الداخلية لطلب الزوجني ومنحت (ط) تصريحات
للمكوث في إسرائيل والعمل فيها، إال أنها وبعد فترة وجيزة توقفت عن معاجلة طلب الزوجني واشترطت
متابعة عملية التجنس لـ (ط) مبغادرة أخيها وابنة عمتها إسرائيل، اللذان ميكثان بشكل غير قانوني، أو
تسليمهما للسلطات. قدّمت جمعية حقوق املواطن التماسا إداريا باسم (ي) و(ط) إلى احملكمة املركزيّة في
القدس، ضد سياسة وزارة الداخلية غير القانونية التي تشترط معاجلة الطلب بتسليم األقارب. في أعقاب
تقدمي االلتماس تراجعت وزارة الداخلية عن مطلبها. رغم ذلك، أوردت احملكمة في قرارها أنه في حال تكررت

هذه احلاالت فال مناص من إصدار قرار مبدئي في القضيّة.

تركنا بصمتنا



مكانة لألوالد
في أعقاب التماس قدمته جمعية حقوق املواطن عام 1998، بدأت وزارة الداخلية بإرجاع بطاقات هوية كانت قد انتزعتها من نساء
عربيات مواطنات في الدولة، بعد أن تزوجن من سكان األراضي احملتلة. كان من املفروض أن يحصل أوالدهن على املواطنة والوثائق
اخملتلفة ألنهم يُعتبرون مواطنني حسب القانون. إال أن جمعية حقوق املواطن ما زالت تتلقى الشكاوى، حتى اليوم، بخصوص أوالد لم
يحصلوا على بطاقات هوية إسرائيلية بعد. على سبيل املثال، قامت السلطات اإلسرائيلية باعتقال ستة أوالد ملواطنة إسرائيلية أعيدت
لها جنسيتها وطردتهم إلى األراضي احملتلة املرة تلو األخرى. بعد تدخل اجلمعية حصل هؤالء األوالد على بطاقات هوية اإلسرائيلية.

تعالج جمعية حقوق املواطن أيضا توجهات من سكان النقب البدو الذين لم يحصلوا على مكانة رسمية في إسرائيل بسبب الظروف
التاريخية والبيروقراطية التي واجهوها في وزارة الداخلية. ال يستحق هؤالء احلقوق االجتماعية والتأمني الصحي احلكومي الفتقادهم
للمكانة الرسمية في الدولة. قدمت جمعية حقوق املواطن التماسا إلى احملكمة املركزية في بئر السبع، باسم أحد السكان الدائمني
وزوجته وأوالده الذين ال يتمتعون مبكانة رسمية.  ولدت الزوجة لعائلة ال تتمتع باملكانة الرسميّة ولم يتم تسجيلها في السجل السكاني

ولم حتصل على أية شهادة. ترفض وزارة الداخلية معاجلة أمرها بسبب عدم حيازتها على أي بطاقة تعريف.

≥∑

القائمة السوداء
"املمنوعون من معاجلة شؤونهم" هم مواطنون ومقيمون يشكك موظفو دائرة تسجيل السكان بأن تسجيلهم
في السجل السكاني غير صحيح، أو أنهم يشككون بأنهم قد حصلوا على مكانتهم في إسرائيل عن طريق
الغش. تهدف هذه السياسة إلى الضغط على طالبي اخلدمة ليضطروا إلى قبول موقف موظفي دائرة تسجيل
السكان. على سبيل املثال، امتنعت وزارة الداخلية عن تقدمي اخلدمات المرأة من االحتاد السوفييتي سابقا،
مبا في ذلك إصدار جواز سفر وتغيير عنوانها، ملدة سبع سنوات ألن وزارة الداخلية شككت في أن زواجها
من رجل يهودي كان زواجا مزيفا. في عام 2004 فقط، وبعد أن توجهت جمعية حقوق املواطن بشأنها،

وافقت وزارة الداخلية على تقدمي اخلدمات للمرأة.

قدمت جمعية حقوق املواطن التماسًا إلى احملكمة العليا إلبطال سياسة االمتناع عن تقدمي اخلدمات في عام
2002، وطلبت احملكمة العليا من وزارة الداخلية، املرة تلو األخرى، تغيير هذه السياسة وحتديد الظروف

التي متتنع فيها وزارة الداخلية عن تقدمي اخلدمات وما هي اخلدمات التي ستمتنع الوزارة عن تقدميها في
كل حالة. في عام 2004، قدمت جمعية حقوق املواطن التماسا مصححا، بعد أن اتضح أن التعليمات
الداخلية التي أصدرتها وزارة الداخلية بهذا الصدد لم حتلّ املشاكل. وأمرت احملكمة الطرفني (وزارة

الداخلية واجلمعية) بالتفاوض لكي يتوصال لتعليمات مقبولة لدى الطرفني.



اللقاء مع محام في املطار

قامت الدولة بتحضير تعليمات جديدة، في أعقاب التماس قدمته جمعية
حقوق املواطن واملركز ملساعدة العمال األجانب، يستطيع مبوجبها من
أصدرت ضدّه الدولة أمرا بالطرد، لقاء محام في املطار (وفقا لتحديدات

مختلفة). (2005)
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املهاجرون طلبا للعمل

ليسوا بنات أحد
(أ) البالغة من العمر 17 سنة، وصلت إلى إسرائيل مع والدها من غانا. كانت والدتها قد هجرتها وهي
طفلة. بعد فترة من مكوثها مع والدها في إسرائيل، توفي والدها وبقيت لوحدها. (س) وصلت إلى إسرائيل
مع والدتها من غانا وبقيت لوحدها بعد أن هجرتها أمها وسافرت إلى كندا حيث يسكن والد (س). أصدرت
السلطات اإلسرائيلية قرارا بطرد البنتني إلى غانا بالرغم من عدم وجود أي اتصال مع عائلتيهما. قدّمت
جمعية حقوق املواطن واملركز ملساعدة العمال األجانب التماسا إداريا إلى احملكمة املركزية في تل-أبيب يافا
باسم البنتني. وشدد االلتماس على امليثاق الدولي حلقوق الطفل وعلى واجب الدولة جتاه األطفال دون الثامنة
عشر املهجورين وأخذ مصلحة الطفل بعني االعتبار. رفضت احملكمة املركزية االلتماس، فقامت اجلمعية

واملركز ملساعدة العمال األجانب باالستئناف على هذا القرار إلى احملكمة العليا.

تصميم اإلعالن: إميا أوسطلني

Ï‡¯˘È·†Á¯Ê‡‰†˙ÂÈÂÎÊÏ†‰„Â‚‡‰
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حتسني الظروف في محكمة احتجاز األجانب

في أعقاب التماس قدمته جمعية حقوق املواطن واملركز ملساعدة العمال األجانب عام 2002، طرأت تغييرات
على ظروف في احملكمة احتجاز األجانب التي تبحث في أمر املواطنني األجانب الذين أصدر بحقهم أمر
بالطرد من إسرائيل، فقد انتقلت املسؤولية على احملكمة من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل ومت حتديد عدد
املعتقلني الذين ميثلون أمامها لـ 30 شخصا في اليوم ومت تقصير الفترة ما بني اعتقال الشخص وإحضاره
إلى احملكمة من 14 يوما إلى 4 أيام (ما عدا في حاالت شاذة). ما زال االلتماس قيد النظر، حيث طالب
بإبطال بنود في قانون الدخول إلى إسرائيل تتعلق باعتقال املاكثني غير القانونيني في إسرائيل وتناقض هذه

البنود قانون األساس: كرامة اإلنسان وحريته. (2004)

التأمني الوطني للعمّال األجانب

في أعقاب التماس قدّمته جمعية حقوق املواطن بالتعاون مع مؤسسات أخرى، تعهدت مؤسسة التأمني الوطني بتمويل اخلدمات
الصحيّة ملتضرري حوادث العمل من العمّال األجانب ومنح الوالدة وتكاليف املستشفى للوالدات. وتعهدت مؤسسة التأمني الوطني

أيضا بدفع سائر املستحقات للعمال الذين ينوون مغادرة إسرائيل. (2003)

تأمني صحي ألوالد العمّال األجانب

بعد نضال طويل خاضته جمعية حقوق املواطن وجمعية "أطباء حلقوق اإلنسان" واجمللس القومي لسالمة الطفل، يسري اآلن ترتيب
خاص بالنسبة للتأمني الصحي ألوالد العمال األجانب. وفق هذا الترتيب، يؤمّن صندوق املرضى "مئوحيدت" األوالد بعد أن يقوم

ذووهم بتسجيلهم ودفع مبلغ شهري للتأمني الصحي. (2001)
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التحالفات
تشارك جمعية حقوق املواطن في حتالفات ومنتديات مختلفة، تشمل مجموعة من املنظمات بهدف النهوض

مبوضوع مشترك والوصول إلى أهداف مشتركة. تشارك اجلمعية في التحالفات التالية:

منتدى تطبيق حقوق العمّال

التحالف للنهوض بحقوق السكان الفلسطينيني في القدس الشرقية

جلنة العمل فيما يتعلق بقوانني األحوال الشخصيّة للنساء العربيّات

منتدى "معًا - من أجل النقب والنمو واملساواة" للنهوض بحقوق سكان القرى غير املعترف بها في النقب

منتدى األراضي للحفاظ على قيم التوزيع العادل فيما يتعلق بأراضي الدولة

منتدى دفع االختيار احلر مبوضوع الزواج في إسرائيل قدما

منتدى نساء مليزانيّة عادلة

منتدى اإلصالحات في مجال املكوث اجلبري في املصحات النفسيّة

التحالف إلقامة مفوضيّة (مندوبية) حقوق اإلنسان في إسرائيل

التحالف للنضال ضد التجارة بالنساء

التحالف لدفع التعليم اخلاص في الوسط العربي قدما

التحالف لدفع سن قانون أساس للحقوق االجتماعية قدما

يعالج خط الطوارئ توجهات وشكاوى اجلمهور بخصوص انتهاكات حقوق اإلنسان، وهو وسيلة ضروريّة للتواصل بني
اجلمعية وبني اجلمهور. يعمل في قسم توجهّات اجلمهور في القدس وتل-أبيب وحيفا، عشرات املتطوعني اخمللصني لقضايا
حقوق اإلنسان. يستقبل الطاقم توجهّات يوميّة عن طريق الهاتف، البريد وموقع اإلنترنت التابع للجمعية، ويقدّم للمتوجهني
االستشارة، التوجيه واملساعدة. يستقبل خط الطوارئ مئات التوجهّات شهريا تتعلق مبواضيع متنوعة: التمييز على أساس
االنتماء القومي، السن، اجلنس واحلالة الشخصية، مشاكل أمام وزارة الداخلية، احلقوق االجتماعية واالقتصادية، املكوث
اجلبري في املصحات النفسية وغيرها. يتم معاجلة توجهّات السجناء عن طريق خط خاص، يتم تفعيله مرة في األسبوع.
تستقبل اجلمعية الشكاوى والتوجهّات على أنواعها، حتى تلك التي ال تخص مجاالت عمل اجلمعية، وفي هذه احلاالت يقوم

متطوعو توجهات اجلمهور بالتوجيه إلى األطر واجلهات املالئمة.

خط الطوارئ حلقوق اإلنسان
¥∞

1-700-700-960
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إصدارات جديدة
حقوق اإلنسان في إسرائيل    - الوضع القائم 2004

تصدر جمعية حقوق املواطن كل سنة صورة عن الوضع القائم الذي يرصد التطورات األخيرة في مجال
حقوق اإلنسان في إسرائيل وفي األراضي احملتلة. يركّز التقرير هذه السنة على انتهاكات حقوق العمّال

وطالبي العمل وانتهاكات حقوق اإلنسان في األراضي احملتلة وعلى التمييز بحق األقلية العربية.
كتابة: نعماه يشوفي

حقوق أو ال تكون - كتاب فعاليّات:
مرشد لكل معلّم في موضوع حقوق اإلنسان

كتاب إرشاد للمعلمني في املدارس ما فوق االبتدائية وفي املدارس اإلعداديّة. يحتوي الكتاب على فصول
نظرية عن حقوق اإلنسان وعن التربية من أجل االلتزام بحقوق اإلنسان، ومجمّع فعاليّات واقتراحات

مواضيع إلجراء حوار في الصف.

املستوزرون
تقرير شامل حول انتهاك دائرة تسجيل السكان في وزارة الداخلية حلقوق اإلنسان.

كتابة: احملامي عوديد فيلر
حترير: نعماه يشوفي

مرشد املواطن إصدار 2004
نسخة محدثة ملرشد املواطن الذي يحتوي على شرح مقتضب عن معظم حقوق وواجبات املواطنني في
إسرائيل والسبل لتحقيق هذه احلقوق والواجبات. كذلك يحتوي املرشد على عناوين مؤسسات وتنظيمات
ميكن للفرد التوجه إليها طلبا للمساعدة، ويحتوي على مفتاح القوانني ذات الصّلة بكل فصل من فصول

املرشد. يظهر املرشد بأكمله على موقع اإلنترنت التابع للجمعية.

حتى عندما تدوّي املدافع... حقوق اإلنسان في أوقات احلرب
نشرة معلومات عن القانون الدولي اإلنساني وعن واجب الدفاع عن املدنيني في أوقات النزاع املسلح.

كتابة: رونيت بيسو

مركز املعلومات
يجمع مركز املعلومات في جمعية حقوق املواطن معلومات عن حقوق اإلنسان في إسرائيل وينشرها للجمهور. يقوم املركز بتوفير
املعلومات حول موضوع حقوق اإلنسان لتلبية احتياجات عمل اجلمعية، ويردّ على الطلبات املقدمة للحصول على املعلومات من قبل
طالب اجلامعات واملدارس، مؤسسات حقوق اإلنسان والصحافيني من البالد واخلارج، أعضاء الكنيست، املعلمني واحملاضرين. يضم
املركز مكتبة كبيرة ومميزة، مجمع وثائق كبير وموقع إنترنت شامل باللغة العبرية، العربية واإلجنليزية. يصدر املركز تقارير مفصلة

حول مسائل مختلفة تتعلق بانتهاكات حقوق اإلنسان في إسرائيل وفي األراضي احملتلة.

موقع جمعية حقوق املواطن على اإلنترنت: www.acri.org.il. يتم حتديثه يوميا ويحتوي على معلومات كثيرة ومتنوعة. يستطيع
زائرو املوقع الوصول إلى التقارير والنشرات التي تصدرها اجلمعية، االلتماسات وقرارات احلكم، املقاالت، مواثيق دوليّة وروابط ذات
قيمة إلى مواقع حتتوي على معلومات حول موضوع حقوق اإلنسان. كذلك يحتوي املوقع على النسخة األخيرة والكاملة من "مرشد

املواطن". بدأ مركز املعلومات عام 2005 بإصدار نشرة إلكترونية شهرية حول فعاليات جمعية حقوق املواطن.



التثقيف حول حقوق اإلنسان
في اجلهاز التربوي

يسود التوتر بني اجملموعات اخملتلفة في الدولة: التوترات القومية، الدينية، االجتماعية والطبقية. شهدت السنوات األخيرة ارتفاعًا حادًا في نسبة
العنف في اجملتمع اإلسرائيلي وانخفاضا في نسبة مؤيدي املبادئ الدميوقراطية بني أوساط اليهود في الدولة. على سبيل املثال، يشير أحد
األبحاث الذي أجري مؤخرًا في جامعة تل-أبيب أن ٪51 من الشباب اليهود يعتقدون أنه يجب منع العرب من ترشيح أنفسهم للكنيست و28٪
منهم يدعمون النشاطات االحتجاجية غير القانونية واستخدام العنف بسبب خطة فك االرتباط. ترى جمعية حقوق املواطن أهميّة كبرى في تعزيز

الركائز املدنية-الدميوقراطية وترسيخ مبادئ حقوق اإلنسان بني أوساط هذه اجملموعات.
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أعمال من أجل حقوق اإلنسان
في شهر حزيران من عام 2005 منحت جمعية حقوق املواطن وسام األعمال
من أجل حقوق اإلنسان للعام 2005 لرجل الدعاية واإلعالن زمير دحباش
وملكتب الدعاية واإلعالن "يورو تل-أبيب" على مساعدتهم التطوعية ألهداف

اجتماعية كثيرة ومن بينها فعاليّات جمعية حقوق املواطن.

اخلبّاز إيرز كومروفسكي، من أصحاب شبكة "ليحيم إيرز" ومن داعمي اجلمعية
القدامى، بادر إلى حملة خاصّة في نطاق االحتفاالت مبناسبة مرور ثماني
سنوات على إقامة الشبكة. مت، خالل احلملة، بيع كعك على شكل الرقم 8 وقام

كومروفسكي بالتبرع باألرباح إلى جمعية حقوق املواطن.

التبرعات واملنح
تستقي اجلمعية مواردها املادية من تبرعات أفراد ومؤسسات جتاريّة وصناديق دعم في إسرائيل واخلارج.

الصندوق اجلديد إلسرائيل هو املموّل الرئيسي جلمعية حقوق املواطن، وعليه، نقدم له جزيل الشكر.

تتلقى اجلمعية الدعم من صناديق وشركات وأفراد يطلبون عدم ذكر اسمهم. بودّنا أن نعبّر عن شكرنا على هذا الدعم.
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في ما يلي بعض مصادر الدعم األساسيّة للجمعية:

The†New Israel Fund

The†Ford Foundation

The†Richard and Rhoda Goldman Fund

EED

The†Jacob and Hilda Blaustein Foundation 

Christian Aid

Diakonia

Global†Ministries

The†Naomi and Nehemia Cohen Foundation 

ومن بني املؤسسات التجاريّة
اإلسرائيليّة التي قدمت الدعم

جلمعية حقوق املواطن:
شركة "إسترونكس"

بنك "ديسكونت"
شركة "غيزا"

شركة "إيلي ليلي"
بنك العمّال

شركة "فالينغ كارغو"

أرادت عائلة احملامي د. يشعياهو بارئيل إحياء ذكراه مبا يتالءم مع آرائه ومبادئه. واقترح ابنه البروفيسور دانيئيل عميت، من
مؤسسي جمعية حقوق املواطن، على أفراد عائلته التبرع للجمعية، وبهذا الشكل يقدمون املساعدة لدفع حقوق اإلنسان قدما وإلحياء

ذكرى عزيزهم. مت وضع الفتة إلحياء ذكرى د. بارئيل على مدخل مكاتب جمعية حقوق املواطن في القدس.

تبرع الفنانان يوسي بناي ويهوديت رافيتس للجمعية بواسطة عروض مت تكريس عائداتها لنشاطات اجلمعية.
تبرع الفنان منشيه كديشمان للجمعية بتحفة فنيّة، مت حتريرها كإعالن وكبطاقة أرفقت مبلحق صحيفة "هآرتس".

تصميم اإلعالن: ميناشي كديشمان



أعضاء آخرون في جلان اإلدارة
احملامي إلياهو أبرام

احملاميّة تسيبي هاوفطمان
سرحيو فينوكر

احملامي يوفال كينان

الطاقم اإلداري
احملامية راحيل بنزميان - املديرة العامة

فيكتور لدرفرب - مدير احلسابات
غيال أوركني- جتنيد األموال في اخلارج وتطوير املوارد

ريسا زال - جتنيد األموال في اخلارج وتطوير املوارد (حتّى 05/3)
روني متير - مديرة إداريّة

كيم فايس - مساعدة عالقات خارجية دوليّة
بوريس دونايفسكي - مركّز احلوسبة

ألكسندر طومروف - مركز احلوسبة (حتى 04/11)
سريت آليا - سكرتيرة، القدس
مها حسون- سكرتيرة، حيفا

عوفرا طالكر - سكرتيرة، تل أبيب
نعماه يدغار - سكرتيرة، القدس

أوريت روزوفسكي - سكرتيرة، القدس
رون عوفاديا - صيانة، القدس

قسم التربية
دوبيت أطر - مديرة

د. عيديت بليط-كوهني - مركزّة الفعاليّات اجلماهيريّة (حتى 04/5)
تامي هارئيل-بن-شاحر - مركزّة التثقيف العبري ومركزّة الفعاليّات لقوات األمن (حتى 04/9)

نوعا زندبنك - مركزة التثقيف حلقوق اإلنسان في الوسط اليهودي
شرف حسان - مركز التثقيف حلقوق اإلنسان في الوسط العربي

شارون رزون- مركزة اجملال اجلماهيري
إيتان رايخ - مركز التثقيف العبري

بنينا شبيط - مركزة الفعاليّات املعدّة لقوات األمن

القسم القانوني
احملامية دانا ألكسندر- مديرة

احملامي دان يكير - املستشار القضائي
احملامية شارون أبراهام-فايس

احملاميه فاطمة العجو
خلود بدوي - باحثة ميدانيّة في موضوع اجلدار العنصري

احملامية سونيا بولس
احملامي عوني بنّا

إفرات برغمان - محاميّة متدربة
يونتان برمان - محامي متدرب (حتى 2/05)
عميرام غيل - محامي متدرب (حتى 2/05)

احملاميّه ليمور يهودا
احملاميّه ليلى مرغليت

فراس علمي - باحث ميداني في قسم األراضي احملتلة
احملامي أفنر بينتشوك

احملاميّه ميخال بينتشوك
احملامي عوديد فلر

تامي كتسبيان - محاميّة متدربة
احملاميّة بانه شغري-بدارنه

احملاميّة نوعا شطاين (حتى 04/4)
احملاميّة هداس تيغري (حتى 04/8)

قسم الفعاليّات اجلماهيريّة والعالقات العامة
مريام ليدور - مديرة

باتيا أفيرام - تطوير املوارد في إسرائيل وعالقات عامّة
يوآب أبتوبيتسر-مركّز توجهات اجلمهور في القدس
دانييال بينبرغر-إينوش - تطوير سياسة اجلمعية

طال دهان-مركزّة املعلومات
نعماه يشوفي -مديرة مركز املعلومات
يوآب ليف- الناطق بلسان اجلمعية

إيفا موسى - مركزة الفعاليّات اجلماهيريّة لألقليّة العربيّة ومركزة اإلعالم العربي
هدار منير - مركزّة توجهات اجلمهور في تل-أبيب
أليف صبّاغ - مركز توجهات اجلمهور في حيفا

رونيت بيسو - مركزة برنامج "القانون الدولي اإلنساني"
فالديك كرسكني - مركز الفعاليّات اجلماهيريّة للروس في اجلمعية
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متطوعون في قسم الفعاليّات اجلماهيريّة والعالقات العامّة
توجهات اجلمهور
ميخائيال أبو ليبدا

هزار احلادي
غدعون أرهراد

احملامي عيدان أشر
عليزا بخر

تسيبورا بناي
شتيال جاد الله
ديبي غوالن
تامار غيل
حايا غالي

أريئيال غرينبرغ
نصرات دكور
ياعيل فورغني
حانا فايل
ران زيف

يافا يهوداي
أالء يوسف
إينا ليكني

متارا لوطنر-ليف
سميرة مصطفى
إيهود ميلتس
رؤية مرعي
مارون ناصر
نينا سلفست
يئير عوفر
عبير عزّام

يوناتان فوكس
إتي كيني

ميسّر شحادة
أفيطال شايزنغر
دافيد شامغار

أبراهام ساسون

في شهر نيسان 2005، أنهت حانا فايل عملها في اجلمعية بعد أن
تطوّعت ملدّة عقد ونيّف وساهمت بخبرتها في موضوع الرفاء وحقوق املسنني.
ال يسعنا إال أن نتقدّم بجزيل الشكر والعرفان على إخالصها ومداومتها

املهنيّة ونتمنى لها السعادة والصحّة وطول العمر.

مركز املعلومات
جودي غولدبرغ

لوطا غاغر
يهوديت ماركس

مئيرا شير

العالقات مع اجلمهور
أورنا لندمان
نيريت بيلد
حانا ميبر

عدي ماركوزا-هس
نعماه لفوزينسكي

مور در
أالن كوحلي

املتطوعون في القسم القانوني
احملاميّة إنصاف أبو جويعد
احملامي شحادة ابن بري
احملاميّة عيلي أهرنسون
احملامي رفائيل الغازي
احملامي رياض أنيس
احملامي بوعز أراد

احملاميّة سمادار بن ناتان
احملامي مهنّد جبارة

احملامي يهودا غولدبرغ
احملامي د. غرشون غرونفلد

احملاميّة ليئات هرط
احملاميّة نعومي فايل
احملامي وليد زحالقة
احملامي لؤي منصور
احملامي ألكس سفينرد
حانا سكوت-مبسطد
احملاميّة مايا عوفاديا

راحيل فريدمان

رايسة روزنبلوم
احملامي وئام شبيطة
احملامي أوري سديه

طلّاب القانون املتدربون في الدائرة القانونيّة
مجد بدر

أريئيال غرينبرغ
عنار حيفيتس
ميشيل فالك
متار ببر

أفيتال شارون

مرشدون
قسم التربية
شلومي إينغر
تغريد األحمد
إيلي بلير
ليالخ بار

رمي جبارين
تيمور ديل
أورنا هدار

تامي هارئيل بن شاحر
عيناد زعبي

د. نعمي يوسفسبرغ
أفينوعام كوهني
طالي موراغ
نبيل سمور
يوفال بيوركو
نوعام بيلغ

نيريت بيلد (تنسيق محاضرات وحوارات)
كالنيت فنيري
إفرات كالين
ميسون ريّا

مشروع "القانون الدولي اإلنساني"
عمانوئيل مئير
عنان توما
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