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ثانيا :تمكين أصحاب الحقوق

لكل من أصحاب
النتيجة األولى :إصدار أوراق عمل بحثية قانونية متخصصة ودقيقة حول انتهاكات حقوق اإلنسان متوفرة ٍ
الحقوق والمكلفين.
ّ
النتيجة الثانية :بروز اجراءات على المستويين الوطني والدولي تركز على عدم تمتع الفلسطينيين (وخاصة الالجئين)
بالحماية الدولية وفقا للمعايير الدولية
ّ
النتيجة الثالثة :تدخالت مركزة وتحليل قانوني لفجوة الحماية مستهدفة األمم المتحدة والجهات السياسية الفاعلة من
شأنها التأثير بهم التخاذ خطوات للوفاء بالتزاماتهم تجاه الفلسطينيين.
ّ
يعزز ّ
ويروج نهج الحل القائم على الحقوق في بياناته ومواقفه
النتيجة الرابعة :المجتمع الدولي المدني

تعريفات أساسية:
ّ
اس��تراتيجية مركز بديل :يقصد بها الخطة االس���ترايتجية الخمسية لبديل لالعوام  .2018-2014وهي تحمل العنوان :ترويج الحل القائم على
ّ
الحقوق :تمكين أصحاب الحقوق والتأثير على المكلفين .واهدافها الرئيسة تتمثل في:
•اله��دف األول :تمكين أصحاب الحقوق عبر تطوير آليات العمل بش���كل جماع���ي والتأثير على الرأي العام لتحقيق مزيد من التأييد
لمنهج الحل القائم على الحقوق.
ّ
•الهدف الثاني :التأثير على المكلفين من خالل تدخالت المناصرة واالبحاث النوعية بالتركيز على ضرورة معالجة الفجوة في الحماية
ً
بشكل خاص.
التي يواجهها الفلسطينيون عموما ،والالجئون والمهجرون
ٍ
الخط��ة التنفيذية :المقصود بها مجموع البرامج ،والمش���اريع ،واالنش���طة والفعاليات المدرجة للتنفيذ م���ن قبل مركز بديل خالل عام من اعوام
الخطة االستراتيجية ،والتي بتنفيذها وبتحقق مخرجاتها وتراكمها المنهجي يمكن الوصول و/او االقتراب من تحقيق االهداف االسترايتجية.
أصحاب الحقوق :يقصد بهم الفلس���طينيين أينما كانوا ،وخصوصا الالجئون والمهجرون .وقد ّ
خص بديل فئة الش���باب والنساء من الالجئين
والمهجرين باهتمام خاص ضمن استراتيجيته التفصيلية.

ّ

المكلفون :المقصود بهم الجهات المس���ؤولة عن حماية الالجئين والمهجرين س���واء كانت مسؤوليتها مقررة بموجب تكليف خاص أو بموجب
قواعد القانون الدولي ،وسواء كانت تلك الجهات دوال وحكومات محلية او اجنبية ،او منظمات دولية.
المنهج القائم على الحقوق :يقصد به منهج الحل الدائم الذي يقوم على خمسة منطلقات هي:
ً
ابتداء بحقوق االنسان الفردية والجماعية للجميع وخصوصا الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني كاملة دون انتقاص،
•االعتراف
•الحل النهائي الدائم والعادل يكون بمعالجة جذور الصراع وليس مظاهره ،وبشمولية وليس جزئيا؛
• التعامل مع الحقوق المقررة على أساس ،ومن باب المسؤولية وليس من باب التعاطف او الهبات االنساينة ،او التعاطي االخالقي؛
• احترام مبادئ العدالة وآاليات القانون الدولي كاطار ناظم للحل وليس توازنات القوى والمصالح السياسية للدول/االطراف،
• االعتراف بالحقوق ،وانصاف الضحايا ،وتحقيق العدالة والحل الس���لمي ال يتعارض مع وجوب المس���اءلة والمحاسبة لضمان ديمومة
الحل.
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لق��د ح��ان الوقت لتغيي��ر النموذج والموقف ،وللتغلب على اآلراء المتش��ككة والمتش��ائمة .لقد ح��ان الوقت لبذل
الطاق��ة وااللت��زام بح��ل واحد من أط��ول النزاعات القائم��ة في عصرنا وتوفير األس��اس إليجاد حل ع��ادل ودائم
لالجئين أنفسهم.

”

الخطاب االفتتاحي للمفوض العام لألونروا بيير كرينبول
في اجتماع اللجنة االستشارية 17 ،تشرين الثاني .2014

ضمن فعاليات مواجهة النكبة املستمرة ،قرية اولجة ،أيار ©( 2014بديل)

“

إن مجتمع��ات الالجئي��ن بحاج��ة للدعم إال أنه��ا اآلن بحاجة لحلول أيض��ا .وفي الوقت الذي يعم��ل فيه النزاع
في س��ورية على جلب المخاطر فإن الس��ؤال الذي ينبغي أن يتم طرحه هو فيما إن كان المجتمع الدولي بالفعل
قادرا على تحمل بقاء النزاع الفلس��طيني اإلس��رائيلي بال حل ومصدرا دائما للقهر واإلذالل واليأس في المنطقة.
إن اإلجابة بكل وضوح هي ال.
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ً
أوال :المقدمة
يتبع التقرير السنوي للعام  2014نهج مركز بديل الجديد في تقديم
ّ
التقارير ،والذي يتمثل في اتباع منهجية الرصد والتقييم على أساس
النتائج ،ال على اس���اس س���رد األنش���طة .وعليه ،فإن شكل ومحتوى
ً
التقرير يختلف كثيرا عن التقارير الس���ابقة .أحد الفروقات الملحوظة
ّ
هو أن التقرير يركز على بيان النتائج بينما يعرض األنشطة ضمن كل
برنامج بإختصار .يش���ار هنا إلى أنه لغايات الحصول على المعلومات
التفصيلية بش���أن األنش���طة ،يمك���ن االطالع على جميع النش���رات
االخبارية الفصلي���ة على موقع بديل اإللكترون���ي .وعليه ،فإن تناول
األنشطة في هذا التقرير يأتي فقط لتوفير األدلة (المؤشرات) إلظهار
االنجاز المتحقق في س���ياق الس���عي للوصول ال���ى النتائج المرجوة.
ّ
من جهة ثاني���ة ،ال يتبع التقرير هيكلية برامج بديل نفس���ها ،بل ما
ً
يتوق���ع من البرامج تحقيق���ه من نتائج .يتضمن ه���ذا التقرير أيضا
ّ
التحديات التي واجهها بديل في عمله ،كما يسلط الضوء على جملة
من الش���هادات ،أو الفعاليات ،أو المؤش���رات التي تشكل إنجازات أو
قص���ص نجاح ،ويعتبرها بديل حجر أس���اس تمهد لمزيد من النجاح
في المستقبل.
تج���در المالحظة أن االنج���ازات المتحققة هي نت���اج متراكم للعمل
خالل س���نوات ،والتي في معظم الحاالت ال نستطيع أن ننسبها لمركز
بدي���ل وحده .يتركز عمل مركز بديل على المناصرة المحلية والوطنية
ّ
(تمكين أصحاب الحقوق) ،والمناصرة الدولية (التأثير على المكلفين).
هذا العمل ينطوي عل���ى تطوير وترويج محتوى وعناصر الحل الدائم
والعادل على مس���توى أصح���اب الحقوق ،بينما يدفع ،على مس���توى
ّ
ّ
المكلفين ،نحو خلق اإلرادة السياس���ية الالزمة للتوصل إلى حل دائم
قائم على الحقوق .إن هذا النوع من العمل يتطلب اس���تثمارات كبيرة
من الوقت ،باإلضافة الى الموارد األخرى .انه عملية تراكمية ومتواصلة،
ال يمكن إنجازها بخطة استراتيجية واحدة ،أو من خالل برنامج أو نشاط
معي���ن .وبالتالي ،فإن ثمار العم���ل المرئية حاليا ،قد تكون في بعض
الحاالت ،أثرا لما تم تحقيقه ضمن الخطط االس���تراتيجية الس���ابقة
(وضع الحقوق موضع التطبيق المرحلة األولى والمرحلة الثانية) .ضمن
هذا الس���ياق ،يتوجب المالحظة أن هذا التقرير يمثل التقدم المحرز
خالل عام واح���د فقط من الخطة االس���تراتيجية الخمس���ية الحالية
(تروي���ج الحل القائم على الحقوق :تمكي���ن اصحاب الحقوق والتأثير

6

ّ
على المكلفي���ن) .باالضافة الى ذل���ك ،نقول بمنته���ى الموضوعية:
ألن بديل ال يعمل في فضاء فارغ ،وبس���بب وج���ود عدد من الفاعلين
المؤثرين ،وباعتبار انخراط بديل في عدد من الش���راكات والش���بكات
الفاعلة؛ فإن النتائج المتحققة هي نتاج مدخالت متعددة تمت بفعل
عدد من أصحاب المصلحة.

 .1لمحة عن مركز بديل
تأس���س مركز بديل في العام  ،1998وهو مؤسسة حقوق إنسان أهلية
ومستقلة ،متخصصة في مجال الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني،
وتحديدا حقوق الالجئين والمهجرين الفلسطينيين ،وذلك باالستناد
الى القانون الدولي االنساني والقانون الدولي لحقوق االنسان .وتعود
ّ
المكون���ة حاليا من  33عضوا
ملكية المؤسس���ة ال���ى الجمعية العامة
يمثلهم مجلس إدارة منتخب يتكون من تس���عة اعضاء تم انتخابهم
في  17تش���رين الثاني  .2013من الناحية التنظيمية ،يتش���كل بديل
م���ن أربع وحدات عم���ل يقودها المدير ،وهي :وحدة الش���ؤون اإلدارية
والمالية ،وح���دة البحث واالنتاج ،وحدة المناصرة واالس���ناد القانوني،
ً
وحدة حمل���ة الدفاع عن حقوق الالجئين .يضم مركز بديل حاليا ثالثة
ً
ّ
متغيرا من
عش���ر موظفا بدوام كامل ،ويستخدم بش���كل جزئي عددا
المتخصصين واالستشاريين والمتدربين والميسرين لتنفيذ برامجه
ومشاريعه وانشطته وذلك بحسب الحاجة.
يؤمن بديل بش���كل راسخ بمبادئ المساواة ،والعدالة ،وحقوق اإلنسان
على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي ،وفي دور العمل الجماعي
المش���ترك من قب���ل المجتمع المدن���ي إلحداث التغيي���ر االجتماعي
ّ
والسياسي المنش���ود .انطالقا من ذلك ،يتبع بديل المنهجية التالية
في تخطيط وتنفيذ جميع برامجه وأنشطته:
•منهجي���ة المش���اركة الواس���عة :لقد ت���م تطوير مرك���ز بديل
كمؤسسة للعمل مع الالجئين والمهجرين الفلسطينيين من أجل
ً
مناصرة حقوقهم ،اس���تنادا إلى االفتراض أن مؤسسة أهلية مع
شريك «مجتمعي» تشكل مصلحة متبادلة لمركز بديل وشركائه/
المس���تفيدين ،وتكون ذات مصداقية أعل���ى ،وقدرة أفضل على
توظي���ف الطاقات الكامنة والتأثير .وبال ش���ك ،ف���ان هذا أفضل
من مؤسس���ة أهلية تعمل منفردة ف���ي نطاق ضيق .لقد أظهرت

لنا التجربة أن مش���اركة أوس���ع قطاع من الفئات المس���تهدفة،
وخصوصا قطاع الالجئي���ن والمهجرين ،أمر جوهري على مختلف
الصعد؛ س���واء في مج���ال تقديم المس���اعدة ،او توفير الحماية،
او تنظيم المناصرة .إن هذه الش���راكة أكثر م���ن مجرد «عمليات
مسح عينية» او أنشطة موسمية؛ إنها عملية تنطوي على اشراك
وتمثي���ل الالجئي���ن والمس���تفيدين في كل مرحل���ة من العمل
ً
ب���دءا بالتخطيط ،ومرورا بالتنفيذ ،وانته���اء بالتقييم والمراكمة/
المتابعة.
• بناء االط���ار المفاهيمي للح���ل القائم على الحق���وق :تتمثل
ه���ذه المنهجية في بناء االط���ار المفاهيمي للح���ل القائم على
الحق���وق وتعميمه كمنه���ج لمواجهة وحل التهجير المس���تمر
ّ
للفلسطينيين .يشكل هذا االطار اساس العمل لتنظيم الحمالت
المجتمعية ،والعمل مع الفئ���ات المهنية واألكاديمية والدولية.
هذا االطار ،الذي يجمع ما بين مستويات العمل المختلفة ،يسمح
لبديل تقديم مجموعة من البحوث النوعية واألنشطة المتميزة.
•استراتيجية التغيير من األسفل إلى األعلى :انطالقا من قناعتنا
بأن الحل الدائم ال يكون اال بمعالجة قضية الالجئين والمهجرين
الفلس���طينيين ،فان بديل ي���رى بأن العم���ل الجماعي للمجتمع
ّ
المدني وحده يمكن له أن يشكل قوة الضغط الالزمة لخلق اإلرادة
السياس���ية الالزمة لتبني نهج الح���ل القائم على الحقوق .ضمن
ّ
هذا الس���ياق ،يرى مركز بديل دوره كالعب رئيس ّ
يحرك ويحفز
ٍ
مبادرات المناصرة والحمالت المجتمعية.
لقد وضع مركز بديل خطته االس���تراتيجية لألعوام الخمس���ة المقبلة:
«تطوي���ر الحل القائم على الحقوق :تمكي���ن أصحاب الحقوق والتأثير
ّ
عل���ى المكلفين» ف���ي  .2014تنقس���م الخطة االس���تراتيجية لالعوام
 2018 -2014إل���ى هدفين محددين :االول ،تمكين أصحاب الحقوق عبر
تطوير آليات العمل بش���كل جماعي للتأثير على الرأي العام لتحقيق
مزيد م���ن التأييد لمنهج الحل القائم على الحق���وق .والثاني ،التأثير
في المكلفين من خ�ل�ال تدخالت المناصرة واالبحاث النوعية بالتركيز
على ضرورة معالجة الفجوة في الحماية التي يواجهها الفلسطينيون
ً
بش���كل خاص .م���ن هنا ،تقوم وحدات
عموما ،والالجئون والمهجرون
ٍ
العم���ل في مجال البح���ث ،والمناصرة ،والحمالت الش���عبية ،بتصميم
مخرجات انتاجها ،ومش���اريعها ،وأنش���طتها السنوية ضمن خططها
التنفيذية بما يخدم تحقيق هدفي الخطة االستراتيجية.

 .2السياق المحيط بعملنا
بمضي عام على البدء في تطبيق الخطة الخمسية ،تتأكد الى حد بعيد،
صحة تحليل بديل وتوقعاته التي ش���كلت االساس الذي بنيت عليه
الخطة االستراتيجية الحالية .لقد بنيت الخطة الخمسية باعتبار ثالث
سيناريوهات محتملة (وهي مفصلة في الخطة االستراتيجية) تمثلت
في:
•اس���تمرار المفاوضات غير المثمرة (عملية اوس���لو للسالم) التي
طالت على مدى اثنين عش���رين سنة انقضت في مجرد التفاوض
دون التوصل إلى حل؛ أو
•فرض اتفاق غير مقبول وغير عادل ،وهذا يشمل امكانية التوصل
ً
ّ
ال���ى حل «متفق عليه» يؤدي الى تجميد الصراع مؤقتا ،ولكن غير
مس���تند إلى القانون الدولي وحقوق اإلنس���ان بما يفقده ركني:
العادل والدائم؛ أو
• االنهي���ار التام لعملية اوس���لو للس�ل�ام (وربما انهيار الس���لطة
الوطنية الفلسطينية).
وقد بينت الخطة االستراتيجية أن السيناريوهات الثالثة متداخلة ،وإن
نتائجها مرتبطة بعضه���ا ببعض؛ االمر الذي يعني عمليا ان تحققها
مجتمعة او منفردة س���ينعكس في :اس���تمرار االنتهاكات المنهجية
لحقوق اإلنس���ان ،ارتكاب جرائم حرب ،انعدام الحماية الدولية ،وعدم
مساءلة إسرائيل ،وعدم فعالية و/او عجز السلطة الوطنية الفلسطينية
ّ
/منظمة التحرير الفلس���طينية .في الوق���ت الراهن ،يتجلى هذا الواقع
بش���كل صارخ في فش���ل جولة مفاوضات التس���عة أش���هر ،وتمادي
اس���رائيل في انتهاكاتها لحقوق االنس���ان ،وتصاعد ممارساتها غير
القانونية في االرض الفلس���طينية المحتلة ،وع���دم فاعلية اإلجراءات
ّ
الدولية ،واحتدام الصراع واتس���اع المعاناة .ومن غير شك ،فان الحرب
االخيرة على قطاع غزة ،واتس���اع نطاق تهجير الفلسطينيين من دول
ّ
اللجوء تشكل حقائق بارزة تؤيد رؤية بديل.
إن حالة عدم االس���تقرار التي تش���هدها المنطقة ،وبال���ذات البلدان
العربية المستضيفة لالجئين ،وتنامي المجموعات االسالمية المتطرفة
وتشكيل ما يعرف بالتحالف الدولي لمواجهة االرهاب بقيادة الواليات
المتحدة قد اثرت س���لبا على حركة الدفاع عن الحقوق الفلس���طينية
ومناصرته���ا ،وبالتالي على فرص مركز بدي���ل للقيام بتدخالت مؤثرة.
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يمكن رؤية هذا األثر في:
•التهميش غيرالمس���بوق للقضية الفلسطينية :فبينما يزداد
التهجي���ر الثان���وي لالجئين الفلس���طينيين في بل���دان اللجوء
االول ،ويتفاق���م التميي���ز الممنهج الذي يواجهون���ه في بلدان
اللجوء الالحق���ة ،أصبح من الصعب على بدي���ل القيام بتدخالت
مؤث���رة لدى صناع القرار ،كما اصبح من المس���تحيل عليه متابعة
الحاالت المتزايدة التي تس���تدعي التدخل في ظل تضخم اعداد
المهجرين المنتهكة حقوقهم في اكثر من بلد.
ّ
•عدم استجابة او عدم فاعلية المكلفين :على المستوى الوطني،
ّ
تقدم بدي���ل للجهات المكلفة ف���ي الس���لطة الوطينة ومنظمة
التحرير الفلس���طينية بمذكرات تحدد مجاالت التدخل وضرورته
لدى الدول والهيئات الدولية .ولكن ،لالس���ف ،لم تكن االستجابة
كما يجب ،او انها لم تحصل ابت���داء .رغم ان الحاجة الى التدخل
لدى العديد من الدول واالطراف كانت قد اثيرت من قبل عدد من
الهيئات الدولية والمنظمات الدولية ،مثل االنروا ،ومنظمة العفو
الدولية ،ومنظمة مراقبة حقوق االنسان ،وغيرها ،اال ان االستجابة،
بما فيها اس���تجابة الهيئات الوطنية الفلسطينية ،كانت قاصرة
بسبب منح االولوية للدواعي االمنية الناشئة عن االوضاع السائدة
في المنطقة.
•انتش���ار نزع���ات التقس���يم على أس���اس دين���ي أو اثني في
المنطقة :ان انتشار الحركات والنزعات المنادية بتقسيم الدول
على اس���اس ديني ،ومذهبي واثني ال يؤدي الى تعاظم المآسي
االنس���انية المشهودة وحس���ب ،بل ويؤدي الى تهميش مبادئ
ّ
القانون الدولي ،والدموقراطية وحقوق االنسان .وبال شك ،فان هذا
بدوره يزيد من صعوبة ترويج منهج الحل القائم على الحقوق؛ بل
ويجعل من الصعب بمكان التدخل دفاعا عن حقوق اكثر الفئات
المهمشة في المنطقة ،اال وهي الالجئون الفلسطينيون ،في ظل
بحث الجماعات المتطرفة ع���ن الهويات الدينية ،او المذهبية ،او
االثني���ة .لقد ّادى هذا ال���ى ما هو اكثر من عدم االس���تقرار؛ لقد
ادى ال���ى ترويج التمييز باش���كاله المختلف���ة ،والالدموقراطية،
والمخططات االستعمارية (كمشروع اسرائيل  -الدولة اليهودية)
باعتبارها مخارج منطقية مقبولة من األزمة الحالية.
ّ
وتغي���ر االولويات :حالم���ا ادركت الدول
•تعاظم خ���وف الغرب
الغربية انها ليس���ت بمنأى عن اثر اعمال المجموعات المتطرفة،
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اعلنت بوضوح ان احتياجاته���ا االمينة تحظى باالولوية على اية
قضية اخرى في عملها س���واء على المستوى الوطني (المحلي) او
الدولي .وبالتالي ،غابت القضية الفلسطينية عن مسرح االهتمام.
ولي���س اوضح من ذلك اال عدم عناية الوالي���ات المتحدة والغرب
عموما باحياء المفاوضات حتى بنمطها القديم ،وعدم سعي االمم
المتحدة لتعويض الدور الغربي المفقود ،واس���تغالل اس���رائيل
للوض���ع الراهن وعج���ز المجتمع الدولي عن مس���اءلتها بس���بب
انشغاله بما يسمى الحرب على االرهاب.
إننا ،إذ ندرك أهمية انضمام الس���لطة الوطين���ة ومنظمة التحرير الى
العديد م���ن االتفاقيات الدولية ،بما فيها المحكم���ة الجنائية ،اال اننا
ندرك الصعوب���ات والعراقي���ل المحيطة .اننا ن���درك ان تفعيل تلك
اآلليات يعتمد على االرادة السياسية للدول المهيمنة ،والتي تتهرب
من مسؤولياتها بحجة مخاوفها االمنية .ولالسف ،يبدو ان هذا الوضع
سيستمر لسنوات قادمة.
ف���ي المحصلة ،فان النتيج���ة المتوقعة والفعلية الريئس���ية من كل
السياق الس���ابق شرحه هي التدهور المأس���اوي للوضع ،والذي بدوره
يش���كل الس���بب الرئيس الس���تمرار انعدام الحماية الدولية الواجبة
للفلسطينيين والالجئين ،ليس في قطاع غزة المحاصر وحده كما يصور
ً
البعض ،ولكن أيضا في غيره من المناطق الفلسطينية وحيث ينتشر
الالجئون .إن التط���ورات األخيرة والوضع القائ���م يضعنا على مفترق
طرق يستوجب :إحداث تحول نوعي في النضال الوطني الفلسطيني؛
حيث يتم إعطاء جميع أصحاب المصلحة والحقوق الفرصة للمش���اركة
ف���ي تحقيق الحل القائم على الحقوق؛ قيام المجتمع الدولي والقيادة
الفلسطينية بمحاسبة إس���رائيل ،تشكيل إرادة سياسية لدى الدول
اس���تجابة لضغوط الرأي العام؛ قيام الس���لطة الفلس���طينية ومنظمة
التحرير الفلسطينية بإصالح واعادة بناء هيئاتها ومؤسساتها ،ووضع
برنامج وطني جامع من شأنه ضمان المشاركة والتمثيل للجميع وصون
حقوق الفلسطينيين خصوصا حقوق الالجئين والمهجرين .إن تجاهل
هذه الض���رورة أو تهميش هذه المطالب س���يزيد من حالة اس���تمرار
التدهور واتس���اع فجوة الحماية ،بما ي���ؤدي الى مزيد من االنتهاكات،
واالضطرابات ،وسفك الدماء ،والصراع.

مشاهد اللجوء والخيام تتجدّد:
الجئة فلسطينية يف مخيم حيفا رشق بغداد ،نيسان 2014
(©مفوضية شؤون الالجئني)
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ً
ثانيا :تمكين أصحاب الحقوق
نظرة س����ريعة على الع����ام  :2014حق����ق مركز بديل نجاح����ات على عدة
مستويات في برامج التمكين التي نفذت من خالل مجموعة من المشاريع
واألنشطة التي هدفت الى رفع قدرات أصحاب الحقوق ،وتوفير مساحات
كافية لمش����اركتهم ،واتاحة الفرص لرفع أصواته����م .بلغ إجمالي عدد
المس����تفيدين بشكل مباش����رمن برامج وأنش����طة مركز بديل المتعلقة
ً
بتمكي����ن اصح����اب الحق����وق  875مس����تفيدا ،منهم  518م����ن الذكور
( ،)%59و 357من اإلن����اث ( .)%41وعلى الرغم من أن بديل لم يتمكن من
تنفيذ المخيم الصيفي للشباب بس����بب الحرب االسرائيلية على غزة ،إال
ان مش����اركة الش����باب في برامج مركز بديل كان����ت مرتفعة وتجاوز عدد
المشاركين توقعات بديل التي كانت تستهدف  700مشارك.
بلغ إجمالي عدد مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات القاعدية الشريكة
لمركز بديل التي ش���اركت في المشاريع ،واألنشطة والمبادرات  41مؤسسة
خالل ع���ام  .2014نفذت الفعاليات في  44تجمعا فلس���طينيا في المناطق
المهمش���ة مثل مخيمات الالجئين الفلسطينيين والمناطق المصنفة (ج)
والمعرضة للتهجير ،والتي تتعرض النتهاكات حقوق إنسان متواصلة.

النتيجة األولى:
بروز فعاليات/انشطة ذات طابع استراتجي ومنظم على
الصعيدين الوطني والدولي من قبل الفئات المستهدفة
(الشبكات والتحالفات).
واصل بديل مس���اهمته في العمل مع مختلف االئتالفات والشبكات،
حيث كانت هذه الش���بكات واالئتالفات نش���طة ج���دا خالل عام 2014
ونفذت مجموعة من األعمال المشتركة:
•تم تنفيذ حملة مشتركة ومركزة لمناصرة قطاع غزة بالتعاون مع
مجلس منظمات حقوق االنس���ان الفلسطينية ( ،)PHROCوالتي
دفعت نحو اصدار قرار مجلس حقوق اإلنسان لعقد جلسة خاصة-
الدورة  21للمجلس ،والتي انبثق عنها تشكيل لجنة للتحقيق في
الحرب على غزة .انظر الملحق في نهاية هذا التقرير لالطالع على
تفاصيل التدخالت.
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•كعضو ف���ي مبادرة الدف���اع عن االراضي المحتلة في فلس���طين
والجوالن ( ،)OPGAIس���اهم بديل في انت���اج فيلم :المفاوضات
لنيل الحق���وق :واقع أم وهم؟ تكمن أهمية ه���ذا الفيلم في أنه
يوثق مواقف القوى الفلسطينية المختلفة بما في ذلك األحزاب
السياسية والمس���ؤولين ،باإلضافة إلى أنه يتناول القضايا التي
تح���ول دون التوصل إلى حل ع���ادل ودائم ونهائي .حقق الفيلم
حتى االن  340مشاهدة على موقع  Vimeoكما أن هناك امكانية
لعمل فيلم وثائقي ّ
مكمل للقضية ذاتها.
•اس���تطاع بديل تجنيد دعم العش���رات من المنظم���ات المحلية
والدولي���ة للتوقيع على بياناته الرس���مية التي تناولت جملة من
ّ
القضايا واالنتهاكات .وبال ش���ك ،فان ه���ذا يدل على قوة حضور
بديل وس���ط مؤسسات المجتمع المدني الفلس���طيني والدولي،
وعالقاته القوية مع مجموعات واس���عة من المنظمات ،واألهم في
كل ذلك هو ان اتساع نطاق التوقيع على بيانات بديل مؤشر على
اتساع تأييد هذه المنظمات ودعمها للحل المبني على الحقوق.
•قصة نجاح :في ش���هر ايل���ول ،قامت لجنة التنس���يق األوروبية
حول فلس���طين ،والتي يعتبر بديل عضوا مؤسسا وناشطا فيها،
بإصدار تقري���ر عن "التزام���ات االتحاد األوروب���ي وواجباته تجاه
وضع ّ
حد للسياسات اإلس���رائيلية :التهجيرالقسري ،االستعمار،
والفصل العنص���ري في القدس الش���رقية المحتل���ة" .وكما هو
ّ
واضح من العنوان ،فإن التقرير يس���لط الضوء على الركائز الثالث
للنظام اإلسرائيلي وهي التهجير القسري ،واالستعمار ،والفصل
العنص���ري؛ حيث تعتبر ه���ذه الجرائم كله���ا انتهاكات خطيرة
للقانون الدولي وتش���كل جرائم حرب و /أو جرائم ضد اإلنسانية.
تضمن التقرير بش���كل واضح التحليل القانوني لمركز بديل .كما
تضمنت الورقة تفاصيل السياس���ات التي تستخدمها إسرائيل
في تهجيرها للفلسطينيين في القدس ،والتي تم استخالصها
أيضا من تحليل مركز بديل لسياسات التهجير القسري التسعة.
أخي���را ،دعت الورقة دول االتحاد األوروبي ال���ى الوفاء بالتزاماتها
وفقا للقانون الدولي (للوصول إل���ى التقرير الكامل اضغط هنا).
كما وطالبت لجنة التنسيق االوروبية حول فلسطين عبر نداء لها
االتحاد األوروبي بانهاء الدعم لجرائم اس���رائيل وتعليق اتفاقية
التعاون بين االتحاد األوروبي واسرائيل.
التحديات :رغم اننا في مرحلة المبكرة من تطبيق الخطة االستراتيجية

لاّ
الحالية لمركز بديل ،إ انه باالمكان رؤية تأثير التدخالت واالنش���طة
التي تقوم بها االئتالفات والش���بكات على المستوى الوطني والدولي،
والتي يعتبر بديل عضو ناش���ط فيها .بيد أنه ،وبالرغم من ذلك ،يبقى
نطاق وحجم عمل هذه االئتالفات والشبكات محدودا .يبرز التحدي هنا
نتيجة لغياب اس���تراتيجية أو رؤية موحدة للحمالت الفلسطينية .إن
النضال من أجل الحقوق الفلسطينية يجب أن يكون منظما وممنهجا
على نطاق واسع من أجل مواجهة التهجير القسري للسكان الذي يتم
بشكل منظم وممنهج .وعلى الرغم من أن معظم الفلسطينيين ينظرون
ال���ى قضي���ة الالجئين كقضية جامع���ة ومش���تركة ،إال أن المنظمات
الناشطة ال تزال تعاني من عدم وجود هيئة موحدة وفعالة قادرة على
تحديد األولويات والدفاع عن الحقوق الفلسطينية ومراكمة االنجازات.
إن بديل ،بالش���راكة مع مؤسسات المجتمع المدني ،قام بتشكيل نواة
هذا الجس���م .ان نجاح عمل بديل ضمن الخطة االستراتيجية الحالية
يرتبط الى حد بعيد بتأس���يس هذه الش���راكات .ف���ي الوقت الذي تم
إحراز تقدم على هذا الصعيد ،من خالل تشكيل األسس األولية إلنشاء
الشبكة العالمية لالجئين الفلسطينيين (مرحلة إنهاء اللوائح الداخلية
وإس���تقطاب شركاء جدد) ،فان اطالق الشبكة سيتم بشكل رسمي في
ربيع/صيف العام .2015

النتيجة الثانية:
ً
الالجئون الفلسطينيون ،افرادا وجماعات ،ناشطون على
مستويات متعددة في مجال تعزيز حقوق اإلنسان.
يستثمر مركز بديل بطرق متعددة في المجال الدعوي سعيا الى توعية
المجتمع المدني الفلس���طيني بهدف االرتق���اء بالمعرفة وتوظيفها
لتفعيل األفراد والمجموعات الفلس���طينية .إحدى الطرق المستخدمة
هو توفي���ر مجموعة م���ن األدوات المعرفية من أجل رف���ع الوعي عند
الفئات المستهدفة .للحصول على قائمة مفصلة عن األدوات المنتجة
في عام  2014انظر الرسم البياني أدناه.
ً ً
ً
ً
"يمتل���ك بديل زخما ش���عبيا كبيرا نظرا لعالقات���ه القوية مع
المؤسس���ات القاعدية ،حيث تس���تند مواقفه عل���ى الحقائق
التفصيلي���ة وتحظى بش���رعية قوية؛ ألنها تأتي مباش���رة من
الشعب (أصحاب الحقوق) ...حيث يجري نشر المعلومات التي
يت���م جمعها بطرق مختلف���ة من قبل بديل ،ليس���تفيد منها
ّ
االفراد والمجموعات للتعلم ولبناء رؤية وخبرة جماعيتين".
(اقتباس عن أحد الشركاء الدوليين ،أبريل )2014

عضوية مركز بديل في الشبكات واإلئتالفات الدولية
المجلس الدولي للوكاالت
الطوعية

شبكة معلومات حقوق
الطفل

مكتب األمم المتحدة
لتنسيق الشؤون اإلنسانية

شبكة المنظمات األهلية
الفلسطينية (بنجو)

شبكات دولية

حملة مقاطعة إسرائيل
وسحب االستثمارات منها
وفرض العقوبات عليها

مؤسسة التنسيق
االوروبية للجان والتجمعات
الفلسطينية

مبادرة وقفة حق
«كايروس»

شبكات إقليمية

حملة وقف الصندوق القومي
اليهودي

الشبكة العالمية الالجئين
الفلسطينيين

اللجنة الوطنية العليا إلحياء
ذكرى النكبة

مجموعة عمل الالجئين

مجلس منظمات حقوق
اإلنسان الفلسطينية

شبكات وطنية

شبكة حقوق األرض
والسكن /التحالف الدولي
للموئل

مبادرة الدفاع عن األراضي
المحتلة في فلسطين
والجوالن

األمم املتحدة
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كما يهيئ مركز بدي����ل المجال واالمكانيات لمؤسس����ات المجتمع
المدني للمشاركة في فعاليات عديدة مثل :أسبوع الفصل العنصري
اإلسرائيلي ،يوم األرض ،ذكرى النكبة ،اليوم العالمي لالجئ ،وجائزة
العودة .هذه أنشطة س����نوية ذات محتوى متعلق بحقوق اإلنسان،
ويتم تنفيذها من خالل مركز بديل بالتعاون مع مؤسسات المجتمع
المدني الفلسطيني .يشترك في تنفيذ هذه االنشطة والفعاليات
االالف م����ن المش����اركين من مختل����ف مناطق فلس����طين المحتلة
وخارجها.
تقدم جائزة العودة منبرا آخر للفلس���طينيين لرفع أصواتهم من خالل
التعبي���ر الثقافي ،والفني واإلبداعي .باالضافة ال���ى االبداعات الفائزة
والمنش���ورة ،يس���تثمر بديل ضمن برنامج جائزة العودة السنوية عبر
نش���ر وتوزيع أدواته الدعوية التي تروج رؤيته .فمثال جاءت مس���ابقة
العودة للع���ام  2014والتي تتضمنت حقلين :أفضل بوس���تر وأفضل
قصة صحفية .لتحمل عن���وان "ال لإلنتقاص من حقوق الالجئين ،نعم
للحماية الدولية الش���املة" .وصل عدد المشاركات الى  72مشاركة من
فلسطين والشتات ،وتم إستخدام المش���اركة الفائزة بالجائزة األولى
في فئة البوستر للتعبير عن عدم رضى الالجئين عن الوضع المتدهور
والمطالب���ة بالحماي���ة الدولية .بينم���ا تناولت فئة القص���ة الصحفية
ّ
"تصورات العودة الفعلية لالجئين الفلس���طينيين" ،وس���يتم
موضوع
نشر القصص الفائزة بالمراتب العشر األولى خالل العام .2015
عم���ل مركز بديل خالل  2014وبالتعاون مع ش���ركائه وأصحاب الحقوق

ضمن فعاليات مواجهة النكبة املستمرة ،قرية اولجة ،أيار ©( 2014بديل)
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الفلس���طينين عل���ى تنفيذ  15جول���ة ميدانية إلى مناطق مهمش���ة
ً
(وتحديدا مخيمات الالجئين والمناطق المعرضة للتهجير في المناطق
المصنفة "ج") ت���م ترتيبها بطلب وبناء على رغبة الوفود الدولية .هذه
الجوالت تعطي فرصة كبيرة ألصح���اب الحقوق من اجل رفع صوتهم
والتعبير عن مخاوفهم لصناع القرار الدوليين.
ً
قصة نجاح :حقق���ت فعاليات إحياء ذكرى النكبة له���ذا العام نجاحا
ً
مذه�ل�ا ،حيث الحظ المتابع���ون لفعاليات النكبة ب���أن هناك العديد
من المبادرت الش���عبية التي انطلقت ونجحت من دون دعم وإس���ناد
مرك���ز بديل أو حتى دائرة ش���ؤون الالجئي���ن ،اي بتنظيم ذاتي؛ مثل
ُ
تلك المبادرات التي نظمت في بيتونيا (بالقرب من س���جن عوفر) ،وفي
منطقة إذنا ودورا قضاء الخليل .باإلضافة إلى ذلك ،الحظت اللجنة العليا
ً
إلحياء ذك���رى النكبة ،والتي يعتبر مركز بديل عض���وا فيها ،بأن عدد
طلبات دعم المبادرات لتغطية فعاليات النكبة المحلية ،قد إزدادت عن
السنوات السابقة ،ورغم عدم القدرة على تغطيتها ،اال ان معظمها قد
طبق بجهود ذاتية .يرى مركز بديل بأن هذه الفعاليات مميزة بشقين:
األول يتمثل في ان الفلس���طينيين ال يزالون يرون اهمية رفع الصوت
في ذكرى النكبة باعتبارها موجة التهجير الرئيسة ،والثاني ان تنفيذ
ّ
فعالي���ات في مناطق لم تتعرض للتهجي���ر في الماضي ،يدل على أن
النكبة ليس���ت مجرد حدث حصل في الماض���ي وانتهى ،وإنما هنالك
ً
وعي ش���عبي عام بان النكبة مستمرة ،وانها جريمة ترتكب يوميا بحق
الفلسطينيين.

ضمن فعاليات يوم األرض ،خانيونس  -غزة ،آذار ©( 2014بديل)

ضمن فعاليات يوم األرض ،قرية الخرض ،بيت لحم ،آذار ©( 2014بديل)

التحديات :يقدم بديل فرصا مس���تمرة لتعزيز الحقوق الفلسطينية
بهدف تعزيز مشاركة المجتمع المدني الفلسطيني ،ويتم تنفيذ هذه
الفرص من خالل الشراكات مع المؤسس���ات والمشاركة في الشبكات
واإلئتالفات .يعتبر تدخل بديل باشكاله المختلفة (رفع وعي ،توثيق،
تنظي���م جماهيري) غير فعال في نظر بعض أصحاب الحقوق بس���بب
النظ���رة الثقافية الس���ائدة والتي تتطل���ع الى الحص���ول على الدعم
اإلنس���اني (المساعدات المادية) كشرط او هدف للمشاركة واالنخراط،
خصوصا في المجتمعات المهمشة والمعرضة للتهجير .في مواجهة
ذلك ،استطاع بديل أن يستقطب هذه المجتمعات ويعزز مشاركتها،
ّ
م���ن خالل إثبات ض���رورة إيجاد حل عل���ى المدى البعي���د بالتوازي مع
المس���اعدات اإلنس���انية التي تقدمها وكاالت أو منظمات أخرى .كما
يعمل بديل على إصدار دراس���ات إحتياجات التي من ش���أنها تطوير
أش���كال تدخل بديل ووس���ائله واهدافه بما يتالئم مع الوضع في كل
منطقة/وجمهور ،النجاح الحمالت التي ينفذها بالش���راكة مع المجتمع
المدني الفلسطيني.

النتيجة الثالثة:
أصحاب الحقوق الفلسطينيين ،وباألخص النساء والشباب،
لديهم الوسائل والفرص للتأثير على الرأي العام
مع اإلقرار بأن الفئات المهمش���ة مثل الش���باب والنساء من الالجئين
الفلسطينيين يواجهون عقبات إضافية تعوق مشاركتهم وإشراكهم،
فإن أولوية بديل في الخطة االس���تراتيجية الحالية هي رفع مس���توى
وعي ومعرفة هذه المجموعات ودعمها إما بطريقة مباشرة ،أو من خالل
عالقات الشراكة مع المؤسسات القاعدية الفلسطينية.
على س���بيل المثال ،يواصل مركز بديل تدريس مادة" :القانون الدولي
لالجئين :الالجئون الفلسطينيون في القانون الدولي" في كلية الحقوق
في جامعة القدس ،حيث كان عدد الطالب للفصل الثاني من عام 2014
قياس���يا ،فقد انخرط في المس���اق  106طالب ،االمر الذي يعكس مدى
االهتمام من جهة وامكانية التأثير من جهة ثانية.
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"كون���ي الجئة فلس���طينية ،فه���ذا جعلني مهتم���ة بالنضال
الفلس���طيني من أجل الحرية .لهذا الس���بب ،ق���ررت ان أدرس
القانون في جامعة القدس ،حيث ان مركز بديل يدرس مساق:
"القانون الدولي لالجئين :الالجئون الفلس���طينيون في القانون
الدولي" .هذه المادة ه���ي مقارنة بين قانون الالجئين الدولي
وحالة الالجئين الفلسطينيين الخاصة .يركز المساق على عدة
قضايا مثل :المادة /1د من إتفاقية الالجئين لعام  ،1951الهيئات
الدولية مثل االنروا ومفوضية األمم المتحدة السامية لالجئين،
قرارات األمم المتحدة  194و 237ووضع الالجئين الفلسطينين
منذ نكبة عام  1948ونكسة  ،1967والنكبة المستمرة.
بعد دراستي المساق ،قررت أن يكون مشروع تخرجي عن قضية
التهجير وتحديدا" :تهجير الفلسطينيين المستمر في االرض
المحتلة عام  ."1967لقد ساعدني عمل بديل كمركز أبحاث في
ّ
الحص���ول على المصادر الالزمة لعمل البح���ث .ركز البحث على
السياس���ات المباش���رة وغير المباش���رة التي تتبعها إسرائيل
لتهجي���ر الس���كان الفلس���طينيين .قررت الكتاب���ة حول هذه
ً
القضية نظرا لتزايد وإس���تمرار تهجير الفلس���طينيين بسبب
هذه السياس���ات ،ورغبتي في رفع وعي الش���باب الفلسطيني
حول قضية التهجير المس���تمر والعمل بشكل جماعي لوقف
هذا التهجير المس���تمر .البحث الذي عملت عليه ترك اثره ّ
علي
بش���كل مباشر :فعملي اليوم هو مشاركة المعرفة التي احملها
على المستويين المحلي والدولي من خالل نشر بحثي ومشاركة
معرفتي حول القانون الدولي م���ن اجل الضغط على المجتمع
الدولي اللزام اس���رائيل بتحمل مس���ؤولياتها ووقفها انتهاك
حقوق االنسان الفلسطيني التي تنفذها ضدنا بشكل مباشر".

حول التهجير في مناطقهن ومعرض صور .وقد تم إس���تخدام األفالم
ومع���رض الصور في محاف���ل محلية ودولية به���دف توعية الجمهور
والتأثير فيهم.
قص���ة نجاح :المش���اركات في مش���روع "تمكين المرأة ف���ي المناطق
المعرضة للتهجير" اخذن على عاتقهم مس���ؤولية توثيق إنتهاكات
حقوق اإلنس���ان التي ترتكبها إس���رائيل وتنظيم انشطة للتأثير في
الرأي العام.
•بتاريخ  21نيسان  ،2014قامت مجموعة نساء وادي فوكين بتوثيق
إقتحام المستعمرين للقرية بالصور ،حيث نشرت هذه الصور مع
تقرير على موقع دنيا الوطن اإلخباري.
•بتاريخ  25نيس���ان  ،2014قامت مجموعة نساء تالل جنوب الخليل
بتنظيم وقيادة جولة ميدانية لقراهن موضحات المصاعب التي
يواجهنها وإنتهاكات حقوق اإلنسان في كل قرية.
•خالل ش���هر كانون األول ،تم مقابلة إمراتين من اللواتي ش���اركن
في مش���روع المرأة من اجل اس���تخدام المقابالت في فيلم يقوم
بانتاجه نش���طاء ايرلنديون .وقد علق النشطاء االيرلنيون" :إنهن
[النساء المشاركات] يتمتعن بشخصية قوية ومعرفة عميقة".
اجتامع تنسيق وتشاور مع املؤسسات القاعديّة ،كانون الثاين ©( 2014بديل)

أماني ،خريجة من جامعة القدس ،تخصص قانون.
ضمن مشروع "تمكين النس���اء في المناطق المعرضة للتهجير" ،قدم
مركز بديل تدريب���ا ِلـ  31إمراة في المناط���ق المصنفة "ج" والمعرضة
للتهجير حول سياس���ات التهجير التي تستخدمها إسرائيل .تضمن
ً
المش���روع تدريبا على مهارات التوثيق وتس���جيل إنتهاكات حقوق
اإلنس���ان التي ترتكبها إس���رائيل .باإلضافة إلى ذلك ،فقد تم تدريب
النساء على إستخدام الكاميرا وقامت المجموعة بإنتاج  10أفالم قصيرة
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علقت "إمت ش���يرن" ،وهي ناشطة وصانعة أفالم إيرلندية ،في
كانون األول  2014على ذل���ك بالقول" :هناك عالقة ثقة وطيدة
بين المجتمعات الفلس���طينية المحلية ومركز بديل وبإمكانك
أن ترى هذا بوضوح في عمل المؤسسة والمتطوعين والنشطاء،
وخالل الجوالت الميدانية التي ينظمها مركز بديل".

ضمن مشروع "روايات أصحاب الحقوق في مواجهة التهجير القسري" الذي نفذه بديل بالشراكة مع ثالث مؤسسات فلسطينية قاعدية ،تم إفساح
المجال للش���باب برفع صوتهم واظهار ابداعاتهم؛ حيث تم إس���تهداف  4شباب من كل مؤسس���ة ليعملوا على إنتاج ثالثة أفالم وثائقية وثالث
مطويات تعريفية .وقد عملوا على المواضيع التالية:
الموضوع

عنوان الفيلم

عنوان ورقة المعلومات

قيود على حرية الحركة

القيود االسرائيلية على الحق في حرية الحركة

الحرمان من حرية الحركة والتنقل

استمرار وجودنا مقاومة

سياسة حرمان الفلسطينيين من االنتفاع من المصادر الطبيعية

الحرمان من اإلنتفاع بالمصادر الطبيعية

أنا من هنا وهذه أرضي

االستعمار واعتداءات المستعمرين االسرائيليين على الفلسطينيين اعت���داءات المس���تعمرين على الفلس���طينيين
وممتلكاتهم

ملف معلومايت عن جرمية التهجري القرسي©( 2014 ،بديل)
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يواصل مركز بديل دعمه ألصحاب الحقوق من خالل توفير األدوات الالزمة لفهم ودعم الحل القائم على حقوق اإلنسان:
عدد التحميل عن
الموقع

16

النسخ
المطبوعة
الموزعة

شهر االصدار

اسم االداة

اللغة

200

20,000

آذار

العربية

جريدة ح���ق الع���ودة ،ع���دد " ،57ي���وم األرض :ذكرى أم
مقاوم���ة مس���تمرة ،المنظوم���ة القانونية اإلس���رائيلية:
التكتيكات والجدوى"

666

1000

تشرين األول

اإلنجليزية

مجل���ة المج���دل ،ع���دد " :55اش���كالية اس���تخدام قانون
َّ
المضط ِهد"

ال يتوفر معطيات

2300

أيار

العربية واإلنجليزية

بوستر إحياء ذكرى النكبة

ال يتوفر معطيات

3000

أيار

العربية واإلنجليزية

باليز -قمصان النكبة

159

3500

أيار

العربية

مطوية 66" :عاما من النكبة المستمرة 66 ،عاما من االصرار
على العودة"

166

20000

أيار

العربية

جريدة ح���ق العودة ،الع���دد  " :58النكبة ليس���ت ذكرى،
النكبة مستمرة"

107

880

حزيران

اإلنجليزية

مطوية (" :)1التهجير القسري :تهجير الفلسطينيين في
السياسات اإلسرائيلية"

176

1840

حزيران

العربية

مطوية (" :)2التهجير القسري :تهجير الفلسطينيين في
السياسات اإلسرائيلية"

136

20000

أيلول

العربية

جريدة حق العودة ،العدد " :59غزة تولد من جديد"

287

1000

تشرين الثاني

العربية واإلنجليزية

التقويم الس���نوي  :2015القوانين اإلس���رائيلية ،واألوامر
العسكرية وأنظمة الطوارئ العنصرية

93

20000

كانون االول

العربية

جريدة ح���ق العودة ،العدد " :60الح���رب على غزة لم تنته
بعد!"

26

1200

كانون االول

العربية

بوستر ومطوية :إعالن انطالق جائزة العودة للعام 2015

يعتبر موقع بديل اإللكتروني أحد االدوات األساسية المستخدمة لنشر
وتعزيز نهج الحل القائم على الحقوق ،والعمل على ابراز شفافية مركز
ّ
بدي���ل وإمداد أصحاب الحقوق وأصحاب الق���رار والمكلفين بالبحوثات
والتحليالت القانونية المرتبطة بالسياق الفلسطيني.

الزي���ادة في زيارة الموقع في فترة الربيع (آذار ونيس���ان وأيار) .نعتقد
ان هذه الزي���ادة تتزامن مع تنفي���ذ مركز بديل للمبادرات الش���عبية
المحلية والوطنية (أس���بوع مقاومة الفصل العنصري اإلسرائيلي ،يوم
األرض ،جائزة الع���ودة ،وإحياء ذكرى النكبة) مم���ا يدل على االهتمام
المتزايد بين الدوائر الفلسطينية وغير الفلسطينية بقضايا الالجئين
والمهجرين خالل ذلك الوقت.
تش���ير التقارير أن نسبة زيارات النس���اء للموقع بلغت ( )٪45.85من
مجمل الزي���ارات ،بينما وصلت نس���بة زيارات الذك���ور ( ،)٪54.15وان
الفئة العمرية الغالبة هي من عمر  34-25سنة ( ،)٪33.5ويتلوها في
الترتيب الفئة العمرية من  24-18سنة بنسبة (. )٪27.5
في الوقت الذي تش���ير في���ه التقارير الى اس���تقطاب اعداد متزايدة،
فانها تش���ير ايضا الى أن النس���بة الغالبة من المستخدمين بحسب
معايير االتحاد االوروبي هي من الش���باب .كما وتشير التقارير الى ان
المستخدمين بحس���ب الجهة/البلد ،في االغلب من المستهدفين في
ّ
الدول التي يركز بديل على اس���تهدافها (فلس���طين ،والدول العربية
المضيفة ،وأمريكا).
ب���دأ مركز بديل خالل  2014العمل على إعادة هيكلية وتصميم الموقع
اإللكتروني إلنشاء موقع أكثر جاذبية ،سهل التناول واالستعمال؛ حيث
ً
سيتم العمل على إطالقه خالل  .2015كما نعمل أيضا على استكشاف
س���بل جديدة لمضاعفة وزيادة حركة االستخدام والدخول إلى موقع
بديل الذي سينطلق خالل أشهر الربيع من عام .2015

في ع���ام  ،2014ق���ام  205,778مس���تخدم بزيارة موق���ع بديل ،وكان
 %80منهم زائرين جددا .وفي حي���ن بقيت حركة الدخول الى الموقع
اإللكترون���ي لمركز بديل منتظمة خالل اش���هر الع���ام  ،2014لوحظت

التحدي���ات :الش���باب والنس���اء المس���تهدفون في تدخ�ل�ات بديل
والناش���طون ف���ي مجتمعاته���م إما غي���ر ممثلين أو مهمش���ين في
المنتديات والمؤسسات الرسمية والمجتمعية القائمة .وتجدر اإلشارة
ً
ً
هنا ،إلى أنه بالرغم من لعب الش���باب دورا رئيسيا في تنفيذ األنشطة
في مختلف المنتديات والميادين ،إال انهم ال يزالون مس���تبعدين من،
ً
أو مهمشين في دوائر التخطيط وصنع القرار .يصبح هذا أكثر وضوحا
في المبادرات الشبابية التي تنتقد دور السلطة الوطينة الفلسطينية،
أو غير موجهة من قبل الفصائل السياس���ية الس���ائدة .وعليه ،يحتاج
مركز بديل إلى اكتش���اف كيفية تعزيز دور الش���باب في التخطيط،
وصن���ع الق���رار ،والتنفيذ ،والتقيي���م ،في المحاف���ل القائمة ،وتحديد
كيفية دعم المبادرات الشبابية الفردية والجماعية المتنوعة بما يحقق
التكامل والفاعلية.
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النتيجة الرابعة:
المزيد من المأسسة من خالل وضع أدلة إجراءات
تنظيمية ،بما يحقق التفاعل بين الهيئات اإلدارية في
بديل والموظفين ،ويخلق بيئة عمل مريحة ومنتجة.
ً
وفقا ألهداف مركز بديل الرامية إلى تعزيز الش���فافية والمس���ؤولية
والمساءلة ،كمؤسس���ة حقوق إنس���ان ،انجز بديل بلجنته التنفيذية
وبالتعاون مع مجلس اإلدارة برنامج  2014بش���أن التطوير المؤسس���ي
حيث تم:
•إعادة هيكلة الهرم المؤسس���ي الوظيفي م���ن خالل تطوير أربع
وح���دات متخصصة ف���ي تنفي���ذ البرامج األربعة (وح���دة البحث
واالنتاج ،وحدة المناص���رة القانونية والدولية ،وحدة حملة الدفاع
عن حقوق الالجئين والمهجرين ،ووحدة الشؤون االدارة والمالية)،
بحسب الخطة االستراتيجية.
•مراجع���ة وتعديل الوص���ف الوظيفي ضمن التسلس���ل الهرمي
لضمان الفصل بين الواجبات والمسؤليات.
•وضع مدونة سلوك مؤسسية لجميع الموظفين.
•مراجعة دليل االجراءات المالية وتعديله وتحديثه بما يتالءم مع
افضل المعايير المهنية.
•قي���ام مركز بدي���ل للم���رة األولى بتنفي���ذ رقابة مالي���ة خارجية
(التدقيق الخارجي الطوعي النصفي – دون طلب من الممول) في
أواخر أيلول من أجل تطوي���ر القدرات الذاتية ،وتحقيق مزيد من
الشفافية ،وتحسين االداء.
•العمل على بناء أرش���يف الكتروني شامل .يقتصر أرشيف بديل
القائ���م حاليا على منش���ورات المرك���ز -من البحوث ،البوس���ترات
والملصقات وال يش���مل جميع االنتاج .ان توس���ع نطاق عمل مركز
بديل في مناطق جديدة ،ومجاالت عمل جديدة يس���تدعي ارشفة
الصور ،واالفالم ،والمقابالت وغيره���ا من المواد المنتجة .ان نظام
االرشفة الجديد سيتم بناؤه ليحتوي على مختلف المصادر األولية
التي يس���تخدمها بديل إلنتاج منشوراته من الوثائق األرشيفية
والمقابالت مع االشخاص .ان الهدف من تطوير األرشيف هو حفظ
مختلف المواد ،وتس���هيل اس���تخدامها من قبل الغير ،وتسهيل
امكانية رجوع بديل اليها الستخدامها في المستقبل.
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تنعكس نتائج وآثار هذه االنش���طة المؤسس���ية على
زيادة مس���توى الكفاءة ،والش���فافية ،وفعالية اآلليات
للتعامل مع التطورات الداخلية والخارجية .من الممكن
مالحظ���ة ه���ذه اآلثار ف���ي التعيين المهني والس���ريع
لرئيس جديد لمجل���س اإلدارة بعد وفاة الراحل احمد
محيسن ،وفي فاعلية بديل في تنظيم حملة المناصرة
م���ن أجل غزة جراء الحرب غير المتوقعة على القطاع،
وعمومان يالحظ ذلك في تحق���ق مزيد من المخرجات
في معظم برامج مركز بديل.

اجتامع الجمعية العا ّمة ملركز بديل ،ترشين الثاين ©( 2014بديل)

« ...أثب���ت بدي���ل بأنه مركز ذو كف���اءة عالية من خالل
عمله القائم عل���ى الدمج بين النهج الش���عبي ونهج
البحث العلمي والتحلي���ل القانوني ،وعالوة على ذلك،
لدى مؤسس���ة بديل هياكل إداري���ة ومهنية متينة،
باإلضافة إلى قدرات مؤسس���ية عالية إلدارة الش���ؤون
المالية واإلدارية»...
أحد الشركاء الدوليين ،نيسان 2014

التحديات :ال زال مركز بديل يواجه نقصا في الموارد البش���رية نتيجة
ّ
وتغي���ر الموظفين .ان عملية إع���ادة الهيكلية
لمحدودي���ة التمويل،
التنظيمية المذك���ورة أعاله جاءت بهدف مواجه���ة هذا التحدي عن
طريق فصل وتوزيع المس���ؤوليات .كما عمل مركز بديل بشكل منظم
ودقيق على تطوير برنامج إلس���تقطاب المتدربين لس���د فجوة نقص
الموارد البش���رية ،كما ويعمل حاليا على وضع اللمس���ات األخيرة على
تطوير برنامج التعاون المتخصص في انتاج االبحاث/الدراسات الذي
سيطلق في عام .2015
ف���ي  7أيلول عام  ،2014فقد مركز بدي���ل رئيس مجلس اإلدارة الراحل
أحمد محيس���ن ،أحد مؤسسيه وأحد النشطاء المميزين في الدفاع عن
ً
حقوق اإلنسان .لقد كان فقدانه ملحوظا على كل المستويات المهنية
والشخصية على حد سواء .وخالل اجتماع الحق لمجلس اإلدارة ،يوم 15

أيلول عام  ،2014وبناء على قرار جماعي ،تم انتخاب عضو مجلس اإلدارة
الدكتور عدنان اللحام لشغل منصب رئيس مجلس إدارة المركز.
بالرغم م���ن أن إجراءات التقييم والمراقبة للبرامج واالنش���طة القائمة
والسارية حاليا في بديل ،إال أن بديل يدرك ان لديه ضعفا في إجراءات
وآليات قياس االثر .ان اتباع منهجية اعداد التقرير القائم على النتائج
– ال س���رد االنشطة ،كش���فت عن نقص الخبرة وعن الحاجة الى تطوير
القدرات في هذا المجال .لقد عكس هذا التقرير بعض النتائج ،وسلط
الضوء على بعض قصص النجاح ،إال اننا ال زلنا نرى ضرورة تطوير القدرة
في مجال قياس أثر العمل ،وايضا متابعته .من هنا ،فان بديل سيعمل
عل���ى تضمين خطة العمل لعام  2015ما يكفل مواجهة معضلة نقص
القوى البش���رية والخبرات باالضافة الى تطوير آليات المتابعة ودليل
خاص بالمراقبة والتقييم وقياس االثر.

وداع الزميل أحمد محيسن،
ترشين الثاين ©( 2014بديل)
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ّ
ً
ثالثا :التأثير على المكلفين
ً
نظرة س���ريعة على العام  :٢٠١٤أنتج مركز بديل  10أوراق عمل بحثية ،تم من خاللها توثيق  179انتهاكا لحقوق اإلنس���ان وجرائم حرب وجرائم
ضد اإلنس���انية .واستخدم مركز بديل تلك األبحاث ودراس���ات الحالة المتضمنة فيها كأدوات لرفد وتعزيز برامجه في مضمار المناصرة القانونية
ً
ً
الدولية؛ حيث شارك بديل في  31محفال ونشاطا استهدفت المكلفين علـى المستويين :الوطني والدولي.

النتيجة األولى:
ٍّ
إصدار أوراق عمل بحثية قانونية متخصصة ودقيقة حول انتهاكات حقوق اإلنسان متوفرة لكل من أصحاب الحقوق
ّ
والمكلفين.
عنوان الورقة البحثية

لغة اإلصدار

تاريخ
الصدور

النسخ المطبوعة
ّ
الموزعة

تحميل النسخ
اإللكترونية

ورقة عمل :التهجير القسري للسكان :الحالة الفلسطينية  -مقدمة

إنجليزية

نيسان

٦٠٠

٢٠٨

ورق���ة عمل :التهجير القس���ري للس���كان :الحالة الفلس���طينية -
الحرمان من حقوق اإلقامة

إنجليزية

نيسان

٣٥٠

٣٨٠

عربية

آب

٥٦٠

١٢٤

إنجليزية

تشرين
األول

نسخة اللكترونية

٦٤

إنجليزية

تشرين
األول

نسخة اللكترونية

٣١٣

إنجليزية

كانون
األول

تم طباعتها ونشرها
في كانون ثاني 2015

١١

ورقة عمل :شهادات عن تهجير الفلسطينيين :تمكين المرأة في
في مواجهة التهجير في المنطقة "ج"
ّ
تقرير ملخ���ص" :حماية الالجئين الفلس���طينيين المهجرين من
سوريا :القوانين ،السياسات ،والمسؤولية العالمية"
ّ
ّ
المجدل :الالجئون الفلسطينيون في سوريا :نكبة مستمرة وتمييز
متواصل
ورقة عمل :التهجير القس���ري للس���كان :الحالة الفلس���طينية –
تخطيط وتقسيم عنصري لألراضي
كما أنتج مركز بديل»مذكرة استشارية» لصالح وحدة دعم المفاوضات
الفلس���طينية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية حول منطقة «باب
ً
الشمس» (المعروفة أيضا باسم  ،)E1واستراتيجية مواجهة التهجير
من قبل الفلس���طينيين والوكاالت الدولية؛ ولكن بناء على طلب وحدة
دعم المفاوضات لن يتم نش���ر المذكرة قبل العام  .2015وكذلك ،أكمل
مركز بديل بحثه «التهجير القس���ري للسكان في الحرب على غزة وفي
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المنطقة  ،»E1وهو ذات البحث الذي استخدمه المركز الطالع لجنة األمم
المتحدة لتقصي الحقائق في في االرض المحتلة في  20كانون الثاني
 .2015كذلك تم تحديث وتطوير النس���خة الثانية من الدليل الخاص
بس���د فجوات الحماية لالجئين والمهجرين الفلسطينيين .يشار إلى
ّ
أنه م���ن المخطط إصدار كل من التقرير البحث���ي عن جريمة التهجير
المستمر ودليل سد فجوات الحماية في الربع األول من العام .2015

« ...عمل [بديل] على تجمي���ع كمية هائلة من المعلومات
ّ
المفصلة والعميقة ...واستطاع أن يترجم تلك المعلومات
ّ
إل���ى مواقف س���ليمة ومتس���قة ف���ي مجاالت ّ
ع���دة ذات
الصل���ة بحقوق الالجئي���ن والمهجرين  /حقوق اإلنس���ان
نحو
والديمقراطية ،وبالتالي أحس���ن اس���تخدامها وعلى ٍ
ّ
فعال في الضغط والتحش���يد على المستوى الدولي وفي
هيئات ومنظمات األمم المتحدة المختلفة”.
(أحد الشركاء الدوليين ،نيسان )2014
تم اقتباس واستخدام منشورات مركز بديل وموارده اإلعالمية األخرى
من قبل العديد من األكاديميين ونش���طاء حقوق اإلنسان وغيرها من
المنظمات الحقوقية واإلعالمية ومواقع االنترنت .على س���بيل المثال،
استخدم "المسح الش���امل لالجئين والمهجرين الفلسطينيين -٢٠١٠
( "٢٠١٢الصادر عن مركز بديل في عام  )٢٠١٣في اثنتين من الوس���ائل
المرئية الت���ي أنتجته���ا ( )Visualizing Palestineفي العام ،2014
«أزمة هوية :نظام الهويات اإلسرائيلي” ،و«التهجير مستمر :التهجير
القسري بحق الفلسطينيين» .وكذلك أش���ارت الجمعية الفلسطينية
األكاديمية للشؤون الدولية  -باسيا إلى موارد مركز بديل في إصدارها
في ش���هر أيار بعنوان« :ظلم ال نهاية له :الالجئون الفلسطينيون 66 -
ً
عاما وال زالوا».
ّ
التحدي���ات :الالجئون الفلس���طينيون يمثلون أكبر ش���رائح الالجئين
ً
ّ
في العالم وقضيته���م األطول عمرا .وهم مش���تتون في جميع أنحاء
العالم .إن النقل/التهجير القسري للسكان الذي تمارسه إسرائيل بحق
ّ
ومستمرة ،وفي ذات الوقت،
الشعب الفلسطيني هو سياسة ممنهجه
ال توج���د منظمة ذات تفويض واضح وصريح تتول���ى عملية التوثيق
والرص���د المنتظم والمهن���ي لهذا التهجير المتواص���ل ،وهذا يعني
عدم وجود بيانات ّ
أولية موثوق به���ا .وألن مركز بديل ّ
يعبر عن الرؤية
األشمل للتهجير القسري بحق الفلسطينيين ،مع األخذ بعين االعتبار
ّ
والمهجرين،
التهجير المس���تمر منذ الع���ام  ،1947وأعداد الالجئي���ن
ّ
وتن���وع سياس���ات التهجير واتس���اع مداها الجغراف���ي ،يعتبر بديل
مصدرا معلوماتيا بالغ األهمية .ومع ذلك ،تبقى مس���ألة الحصول على
ّ
بيانات ّ
أولية شاملة ،لغرض ترجمتها إلى منتج بحثي ذي جودة ودقة
ّ
التحديات .لكن بديل يواجه هذا التحدي باستخدام
عاليتين من أكبر

ع���دد من الكفاءات المحلية للحصول على بيانات أولية .وقد قام بانجاز
ّ
ً
العديد من دراس���ات الحالة التي تمثل ظاهرة التهجير األكثر اتساعا،
باإلضافة إلى اس���تخدام مصادر ثانوية موثوق بها ،واس���تطاع تجنيد
ش���ركاء إضافيين ،وعدد من المتدربين وغيرهم من المش���اركين في
جمع المعلومات ،وتوثيقها مهنيا ،واعداد البحوث.

النتيجة الثانية:
ّ
بروز تدخالت على المستويين الوطني والدولي تركز على
عدم تمتع الفلسطينيين (وخاصة الالجئين) بالحماية
الدولية وفقا للمعايير الدولية
شهد العام  2014العديد من األنش���طة والفعاليات والتدخالت لمركز
بديل ،منها:
•ج���اء اإلضراب العام لموظفي وكالة الغ���وث (األونروا) في البداية
إلثارة مس���ألة األجور ،وأغلقت بس���ببه جميع خدمات األونروا مما
ّأدى إل���ى تدهور حاد في أوض���اع الالجئين في المخيمات .ورافق
ّ
ذلك اإلض���راب عدد من مب���ادرات المجتمع المدن���ي التي تبنت
ّ
ش���عار مركز بديل ،ودع���ت إلى اتباع وتروي���ج النهج القائم على
الحقوق لمعالجة قضايا الالجئين .ج���اء ذلك بالتحديد من خالل
الالفت���ات المرفوعة في اإلضراب "ال لتقلي���ص خدمات الألونروا،
الحماية الدولية الش���املة للفلسطينيين مسؤولية دولية ،توفير
الخدمات لالجئين الفلس���طينيين التزام دولي ،حقوقنا ليس���ت
ّ
ّ
بالتنصل منها" .كم���ا أصدرت الفصائل
منة أو هبة ولن نس���مح
ً ّ
الوطنية الفلسطينية ومؤسس���ات المجتمع المدني بيانا أكدت
فيه أن "الحماية الدولية ،بما في ذلك الحماية القانونية والمادية
ّ
والمهجرين الفلسطينيين
واإلنسانية هي واجب تجاه الالجئين
بموجب القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة ذات الصلة ،وذلك
ً
ّ
إلى أن يتمكنوا من ممارس���ة حقهم في العودة إلى قراهم وفقا
لق���رار الجمعية العام���ة رقم  194لعام  1948وق���رار مجلس األمن
ّ
الدولي رقم  237لعام  ."1967ان ذلك يمثل إشارة إلى بدء مرحلة
ّ
جديدة في الحركة الشعبية المتنامية لدفع/حث المجتمع الدولي
ً
على الوفاء بالتزاماته وفقا إلطار الحماية المصمم بش���كل خاص
لالجئين الفلسطينيين.
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ً
«ولكنهم [الالجئون الفلس���طينيون] أيض���ا أناس مكلومون
ً
بعم���ق من الصدمات التي عانوا ويعانون منها بدءا من س���نة
 1948وحت���ى اآلن ،أن���اس محرومون من الخيارات المش���روعة
وفي الغالب مس���تبعدون عن المشاركة في المجتمعات التي
تستضيفهم .وقد ظلوا محصورين في حلقات مفرغة تتشعب
منذ س���نة  :1948النفي ،والوقوع في الفخاخ ،والتأثير المتكرر
لصراعات الشعوب األخرى .ويمكنني أن أتوقع لهذه الحلقات
المفرغة أن تس���تمر ما لم يتم اإلصغ���اء إلى أصوات الالجئين
وأخذهم في االعتبار كجمهور له مطالب وحقوق مميزة يقرها
القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة ،وال س���يما القرار .194
وأي إطار ،وأي اتفاق ال يقر ويعترف بذلك لن ينجح في التوصل
إلى س�ل�ام دائم وسيؤدي إلى الركود – أو ما هو أسوأ ،إلى مناخ
ً
يجد فيه العنف والتطرف أرضا خصبة للنمو».
الخطاب الكامل متوفر على موقع األونروا
•فيليب���و غراندي ،المفوض الع���ام لألونرواّ ،
كرر الدع���وة إلى توفير
ً
حماية دولية وفقا للقانون الدولي وقرارات األمم المتحدة في هذا
المقتطف من محاضرته في جامعة بيرزيت بعنوان :خيارات متخذة،
وخيارات ممنوعة :إطاللة على مسألة الالجئين الفلسطينيين.
ً
ً
•قصة نجاح :إق���رارا واعترافا منها بخبرة مرك���ز بديل في قضايا
ّ
والمهجرين ،طلب���ت وحدة دعم المفاوض���ات التابعة
الالجئي���ن

النتيجة الثالثة:
ّ
تدخالت مركزة وتحليل قانوني لفجوة الحماية
واستهداف األمم المتحدة والجهات السياسية الفاعلة
من شأنها التأثير بهم التخاذ خطوات للوفاء بالتزاماتهم
تجاه الفلسطينيين.

لمنظمة التحرير الفلس���طينية من مرك���ز بديل العمل على إنتاج
ّ
مذكرة استش���ارية حول المناطق (ج) ،بما يش���مل ذلك توصيات
اس���تراتيجية لمعالج���ة قضاي���ا التهجير الداخل���ي في األرض
ّ
الفلس���طينية المحتل���ة .وبالفع���ل أنت���ج مركز بدي���ل المذكرة
ً
ً
االستشارية مس���تخدما باب الشمس (المعروف أيضا باسم )E1
ً
ّ
كدراس���ة حالة رئيس���ية .وتناولت المذكرة أيضا مس���ألة قصور
وفشل المنهج القائم على تقديم المساعدات االنسانية لمعالجة
ّ
أوضاع الالجئين ،وضرورة اتباع منهج الحل القائم على الحقوق.

ّ
ً
نفذ مركز بديل  31تدخال في مجال المناصرة القانونية في العام ،2014
ً
متج���اوزا العدد المخطط له وهو  .15للمزيد من التفاصيل بش���أن تلك
ّ
التدخ�ل�ات والمخرجات المرتبطة بها ،يرج���ى االطالع على موقع بديل
اإللكتروني :قسم التقارير الصحفية وقسم النشرة اإلخبارية الفصلية
ّ
التي توفر معلومات مفصلة عن هذه األنشطة.
ً
في المجموع ،جاءت الزيادة في عدد تدخالت مركز بديل القانونية ّردا

•التصريح���ات األخي���رة التي أدلى بها مس���ؤولون في الس���لطة
الوطنية الفلسطينية ،وال سيما تصريحات الرئيس محمود عباس
ذكرت مدى حاجة الفلسطينيين إلى "الحماية الدولية" .على هذا
النحو نجحنا في ترس���يخ هذا المصطل���ح بالتحديد في خطابات
وتصريحات الرسميين من المكلفين.
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ّ
التحدي���ات :في الوق���ت الراهن ،فيما يتعلق بالصراع الفلس���طيني-
اإلسرائيلي بشكل عام وقضية الالجئين الفلسطينيين بشكل خاص،
تستند أغلب التحليالت ومقترحات الحل إلى البعد اإلنساني للقضية،
ّ
وب���أن الالجئين يعانون فقط من نقص في المس���اعدات االنس���انية
(االغاثة) .بعب���ارة أخرىُ ،يعتبر الالجئ الفلس���طيني كمن يعاني من
نقص في الغذاء والس���كن والرعاية الصحية والتعليم والحصول على
المي���اه وغيرها من المتطلبات اإلنس���انية الضروري���ة ،وليس انعدام
الحماي���ة القانوني���ة والجس���دية (االمن واالمان) كما ه���ي مقررة في
القانون الدولي لالجئين ،وبحس���ب أفضل ممارس���ات الدول في مجال
تطبي���ق الحماية الدولي���ة ،وكذلك كما هي مقررة له���م بموجب قرار
الجمعي���ة العامة رقم  194لعام  .1948ان ه���دف مركز بديل ،بالتالي،
هو تغيير منطلقات التحليل السياسي الشائع والذي يحصر معالجة
قضي���ة الالجئين في بعدها اإلنس���اني (االغاثي) ويس���تبعد بعدها
القانوني والحقوقي.

على تدهور حالة حقوق اإلنس���ان نتيجة الحرب اإلسرائيلية على قطاع
غزة والتي أرخت بظاللها على بقية األرض الفلس���طينية المحتلة .على
هذا النحو ،عمل مركز بديل على مضاعفة جهوده وتدخالته في مجال
ً
المناص���رة القانونية بما يتوافق مع حج���م التطورات واألحداث ،فضال
ّ
عن استكش���اف مناطق تدخل جديدة (علـى سبيل المثال :المشاركة
في منتدى األمم المتحدة المعني باألعمال الربحية وحقوق اإلنسان).

ّ
التدخل

ّ
ملخص تدخالت مركز بديل الدولية
وصف المخرجات

النتائج

روابـط

المش���اركة في الدورات العادية لمجلس
حقوق اإلنسان رقم  25و 26و.27

تقديم بيانات مباش���رة (تقرأ خالل الجلسات)
واخرى مكتوبة والقيام بفعاليات موازية على
هامش االجتماعات :وكانت مواضيعها مركزة
عل���ى :التهجير القس���ري ،إخضاع إس���رائيل
للمس���اءلة ورفع الحصانه عنه���ا ،التمييز في
تس���جيل األطفال في القدس ،والحرمان من
لم ش���مل األسر ،حقوق اإلنس���ان في األرض
الفلس���طينية المحتلة ،مع التركيز على قطاع
غزة ،العدالة ف���ي المحكمة الجنائية الدولية،
واختيار مبع���وث خاص جديد لألمم المتحدة
الخاص في األرض الفلسطينية المحتلة.

أنظر :قصة النجاح أدناه

الدورة 25
الدورة 26
الدورة 27

المش���اركة ف���ي ال���دورة االس���تثنائية
لمجلس حقوق اإلنسان رقم 21

تقديم بيانات مباش���رة (تقرأ خالل الجلسات)
واخرى مكتوب���ة من خالل مجل���س منظمات
حقوق اإلنسان الفلسطينية

لجنة األمم المتحدة للتحقيق وتقصي
الحقائ���ق ف���ي قط���اع غ���زة والضفة
الغربية بما فيها القدس الشرقية.

البيانات مدرجة في
الوثائ���ق المرفق���ة
لحمل���ة المناص���رة
والدفاع ع���ن قطاع
غزة

جلس���ات موازي���ة ف���ي االم���م المتحدة
(جني���ف) :األولى حول الوض���ع القانوني
لألس���رى والمعتقلي���ن الفلس���طينيين.
والثانية حول االمتث���ال للقانون الدولي
ومس���ؤولية الطرف الثال���ث (الدول غير
أطراف الصراع)

المش���اركة في المائ���دة المس���تديرة لألمم
المتح���دة لبحث الجوان���ب القانونية لقضية
فلسطين.

تقرير صحفي

لجنة االمم المتح���دة المعنية بالتحقيق
في الممارس���ات اإلسرائيلية التي تمس
حقوق اإلنس���ان للش���عب الفلس���طيني
وغيرهم من العرب في األراضي المحتلة.

تقدي���م تقرير وعرضه ام���ام اللجنة (االردن) :التقري���ر الصادر ع���ن اللجنة يعرض
انتهاكات جسيمة للقانون الدولي ،وبالتحديد العديد من السياس���ات اإلسرائيلية
جريمة النقل القسري للسكان ،التي ترتكبها غي���ر القانونية ويين كيف تتس���بب
ه���ذه السياس���ات ف���ي تهجي���ر
إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.
الفلسطينيين.

م���ن تقري���ر اللجنة
الخاصة

المشاورات الس���نوية ما بين المفوضية بي���ان :حماية الالجئي���ن الفلس���طينية في
العليا لش���ؤون الالجئين والمنظمات غير س���وريا :القوانين والسياسات ،والشراكة في
الحكومي���ة -االجتماع���ات التحضيري���ة المسؤولية العالمية
للجن���ة التنفيذي���ة للمفوضي���ة العليا ملخص :سد الفجوة في آليات الحماية
لشؤون الالجئين.

تعزيز الش���راكة م���ع كلي���ة القانون
(عيادة حقوق اإلنسان القانون الدولية
في جامعة بوس���طن) ومركز دراسات
الالجئي���ن ف���ي جامع���ة أكس���فورد
وبالتنس���يق م���ع المجل���س الدولي
للوكاالت الطوعية
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ّ
دعوية في دول االتحاد األوروبي
جولة

محاضرات ّ
عامة ،جلس���ات دعوي���ة للمكلفين ،تعزيز الشراكة مع منظمات فلسطينية تقرير صحفي
ومقاب�ل�ات إذاعي���ة عن حالة حقوق اإلنس���ان ودولية
في قط���اع غزة ،التهجير القس���ري في االرض
المحتلة ،وضرورة مساءلة إسرائيل.
ّ
ّ
مق���ر المحكمة
فعالي���ة :العدل لفلس���طين -
الجنائي���ة الدولية والدعوة إلخضاع إس���رائيل
للمساءلة

التأثير على أعضاء برلمان االتحاد األوروبي تقديم جلس���ات موجزة لـ  22من أعضاء برلمان موق���ف أق���وى لالتح���اد األوروبي من
خ�ل�ال التصريح���ات العلنية بش���أن
االتحاد األوروبي
بن���اء المس���تعمرات ف���ي األرض
الفلسطينية المحتلة (تصنيف بضائع
المستوطنات ،وش���رط عدم تمويل اي
مشروع اسرائيلي في االرض المحتلة)
المنت���دى االجتماعي العالمي الس���ادس صياغ���ة اإلعالن الصادر ع���ن المنتدى؛ ترؤس الحصول على إعالن بصياغة أقوى حيث نص اإلعالن
تناول قضية الالجئين الفلسطينيين
إحدى جلسات النقاش (ندوة)
حول الهجرة في جنوب أفريقيا
والتمسك بقرار األمم المتحدة رقم 194
اللجنة االممية بش���أن الحق���وق المدنية تقديم تقرير مواز (يتناول سلوك الدولة المعنية تقرير لجنة حقوق اإلنسان والذي يتناول التقرير الموازي
"اسرائيل") :النقل القس����ري للسكان وسياسات السياس���ات اإلس���رائيلية التي تتسبب
والسياسية
ً
في تهجير الفلسطينيين قسرا.
التنظيم والتخطيط اإلسرائيلية العنصرية.
حملة المناصرة المشتركة للدفاع عن غزة

إصدار  8بيانات لمختلف الجهات المس���ؤولة صدرت أغلبها باس���م مجلس منظمات انظر الملحق 1
حقوق اإلنسان الفلسطينية
(المكلفة)

منت���دى األمم المتحدة لألعم���ال الربحية ورقة بحثية (انظر أعاله) ،بيان ،فعالية على على
هامش المنتدى ،بالش���راكة مع مؤسسة الحق
وحقوق اإلنسان
ومنظمة "من يربح من االحتالل؟"؛ المش���اركة
في  3اجتماعات وجلسة المناقشة النهائية.
المقرر الخاص لألمم المتحدة بشأن الحق
في السكن
بيان���ات أخ���رى اس���تهدفت العديد من
ّ
المكلفين
ّ
مذكرة استش���ارية ّ
مقدم���ة لوحدة دعم
المفاوضات الفلسطينية التابعة لمنظمة
التحرير
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البيان

بيان حول التهجير القس���ري للفلس���طينيين س���يصدر تقرير المبعوث الخاص في التقرير
شهر آذار 2015
البدو
ّ
تمت المصادقة على البيانات من قبل تصفح تقارير بديل
 11بيان
العدي���د من المنظمات الفلس���طينية الصحفية
والدولي���ة والكثي���ر م���ن األف���راد
والشخصيات االعتبارية
ّ
ّ
المذكرة االستشارية :التهجير الداخلي ،منهج تم طل���ب االس���تعانة بخب���رات مركز سيتم نشر المذكرة
المس���اعدات اإلنس���اني مقابل منه���ج الحل بديل من قبل وحدة دعم المفاوضات ،في العام 2015
وسيستمر التعاون في العام .2015
القائم على الحقوق ،توصيات استراتيجية

لقد نجحت ّ
تدخالت مركز بديل القانونية الدولية الدعو ّية في
تطور على لغة البيانات/التصريحات العامة لوكاالت
إح���داث ّ
األم���م المتحدة المختلفة وكذلك على موقف االتحاد األوروبي
بشأن بناء المس���تعمرات في األرض الفلس���طينية المحتلة.
على س���بيل المثالُ ،يعتبر حظر االتح���اد األوروبي لمنتجات
المستعمرات مقياس ًا عملي ًا وهو ما يعادل إدانة قوية للتوسع
االس���تعماري االس���رائيلي .وق���د الحظنا أيض��� ًا أنّ عدد ًا من
المكلفين والشخصيات الرسمية بدأت الربط ما بين التوسع
االس���تعماري وسياس���ات وأنشطة إس���رائيلية أخرى تس ّبب
التهجير القس���ري للفلس���طينيين ،مثل مص���ادرة األراضي،
ه���دم البيوت ،وتخطيط وتقس���يم األراضي بش���كل عنصري،
وهذا اح���د اعمدة عمل بديل في مج���ال المناصرة الذي يرى
ع���دم صحة النظر الى تلك السياس���ات كممارس���ات منفصلة
عن بعضاها ،ب���ل بعملها معا ضمن اس���تراتيجية (منظومة
سياسات اسرائيل) تفريغ االرض واالستيالء عليها.
على مستوى المجتمع المدني ،وطني ًا ودولي ًا على ح ّد سواء،
يروج طرحه ورؤيته لضرورة مراجعة
استطاع مركز بديل أن ّ
النه���ج المالئم المطلوب اس���تخدامه لتحقي���ق الحل الدائم
والع���ادل للقضية الفلس���طينية .وبعبارة أخرى ،اس���تطاع
التش���كيك في فعال ّي���ة النهج المبني على مج���رد التوازنات
السياس���ية (المفاوضات المباش���رة تحت رعاي���ة الواليات
المتحدة) ،وكذلك التش���كيك في النه���ج القائم على معالجة
القضايا من خالل توفير االغاثة  /المساعدات اإلنسانية من
قبل منظمات المجتمع المدني ومؤسس���ات حقوق اإلنسان
المحلي���ة والدولية ،وهذا ما انعكس بش���كل مباش���ر وغير
مباشر عبر بياناتهم اإلعالمية وخططهم االستراتيجية.
على المستوى الوطني ،بدأت السلطة الوطنية الفلسطينية /
منظمة التحرير الفلسطينية بتعديل نهجها السابق (تقديم
السعي إلى
خيار المفاوضات على اي خيار آخر) من خالل ّ
التوصل الى حل نهائي عن طريق استدعاء مسؤولية هيئات
األمم المتحدة والوكاالت التابعة لها

ّ
قصة نجاح  :1أربعة قرارات تبناها مجلس حقوق اإلنس���ان في دورته
ال 28-03( 25-آذار  )2014وذل���ك خالل االجتماع ال 56-بتاريخ  28آذار
 2014بش���أن البند " 7حالة حقوق اإلنس���ان في فلس���طين واألراضي
العربية المحتلة األخرى".
نجح مجلس حقوق اإلنس���ان في دورته هذه في اصدار أربعة قرارات
ً
()30-27/25؛ ف���ي كل من هذه الق���رارات ،كان التصويت ( )46صوتا
ً
مؤيدا مقابل ( ) 1ضد وامتناع (( .)0أنظر :الرابط) .وفي حين ّأن مجلس
ّ
حقوق اإلنس���ان يتبنى في كثير من األحيان ق���رارات داعمة للحقوق
ّ
الفلس���طينية ،إلاّ ّأن يما ّ
يميز قرارته س���الفة الذك���ر أنها حظيت بما
يش���به اإلجماع كما أوضحت نس���ب التصويت .وهذا أمر فريد وحدث
غير ع���ادي في تاريخ مجلس حقوق اإلنس���ان .ه���ذا اإلجماع يدفعنا
لالعتق���اد الج���ازم ّأن مواصلة عمل المناصرة س���يدفع أعضاء مجلس
حقوق اإلنسان بشكل متزايد لدعم الحل القائم على الحقوق ،فهم قد
ً
تأثروا بالرأي العام الدولي والفلسطيني الداعم أيضا للحل القائم على
ّ
اإلدعاء ّ
الحقوق .وهنا يمكن ّ
بأن مركز بديل وشركائه وحلفاؤه تمكنوا
من التأثير في قرارات مجلس حقوق اإلنسان.
قص���ة نجاح  :2أثار مركز بديل قضية "الحرمان من حقوق اإلقامة" من
خالل تقريره المرفوع إلى لجنة حقوق اإلنس���ان االممية ( )CCPRالتي
تراقب تنفي���ذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياس���ية
ف���ي الدول األطراف ف���ي المعاهدة .وكانت تل���ك القضية قد أثيرت
ف���ي المالحظات الختامية لمجلس حقوق اإلنس���ان ( ،)HRCالفقرة 21
(حماية األسرة)( ،أنظر :الرابط).
ً
التحديات :إنه لمن المش� ّ
���جع جدا أن نلمس مثل هذا الدعم الواضح
م����ن قبل مجلس حقوق اإلنس����ان من خالل اعتم����اده لتلك القرارات.
ومع ذلك ،يبق����ى أن تترجم هذه القرارات إلى اجراءات عملية تضمن
تنفيذ حقوق الشعب الفلسطيني ،وتوفير الحماية الدولية المطلوبة،
ومحاسبة إس����رائيل على جرائمها المس����تمرة وانتهاكاتها لحقوق
اإلنسان.
عالوة على ذلك ،وكما هو مبين في القسم الخاص بالسياق الذي نعمل
فيه ،فإن نجاح المحاوالت التي قامت بها السلطة الوطنية الفلسطينية
ً
 /منظمة التحرير الفلس���طينية لتغيير نهجه���ا يبقى معتمدا على
اإلرادة السياسية للدول صاحبة النفوذ األقوى ،والتي من المرجح أنها
س���تواصل على المدى المنظور التركيز على االهتمامات األمنية على
حساب حقوق االنسان وتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.
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النتيجة الرابعة:
ّ
يعزز ّ
ويروج نهج الحل القائم على
المجتمع الدولي المدني
الحقوق في بياناته ومواقفه
دع���م المجتمع الدولي المدني لنهج الحل القائم على الحقوق يتطلب
معرف���ة وفهم ما ال���ذي ينطوي عليه نهج الح���ل القائم على الحقوق.
وه���ذا يبدأ بالتوعي���ة وإثارة الرأي الع���ام ،والتي باإلم���كان ترجمتها
بحسب خطة العمل االس���تراتيجية الحالية لدينا  -من بين أمور أخرى
– عبر تقديم المحاضرات للمجموع���ات الدولية ،إنتاج وتوزيع البحوث
والبيانات والكتيبات ،والمش���اركة في المناس���بات والفعاليات العامة
ّ
دعوية.
وتنظيم جوالت
ً
•في العام  ،2014اس����تضاف مركز بدي����ل  56مجموعة /وفدا بما
ً
مجموعه  752شخصا ( 364ذكور 388 ،إناث) ،وتم عرض وشرح
السياس����ات اإلس����رائيلية المختلفة المس����ببة للنقل/التهجير
القسري للسكان ،وشرح األسباب الجذرية للصراع ،ومنهج الحل
ُ
القائ����م على حقوق اإلنس����ان .أعطيت المحاض����رات والعروض
ّ
للوفود الدولية وكذلك الوفود الفلس����طينية ،التي تشكلت من
طالب وناش����طين ومدافعين عن حقوق اإلنس����ان وكذلك عدد
من األفراد والمؤسس����ات الش����ريكة وقادة وممثل����ي المجتمع
المدني باإلضافة إلى عدد من الوفود الكنس����ية .وتباين مقدار
الوعي القانون����ي لتلك المجموعات والوفود بحس����ب توزيعها
ّ ً
تقبال
الديموغراف����ي والفئ����ات العمري����ة .وبالمجمل أظه����رت
ّ
لوجه����ات نظر مركز بديل واتفقت م����ع تحليالته حول مختلف
القضايا المطروحة للنقاش.
•يدعم المجتم���ع الدولي المدني النهج القائ���م على الحقوق من
خ�ل�ال دعمهم لبيانات مركز بدي���ل :تظهر االحصاءات أن  61من
ّ
بي���ن ال  92منظمة التي تبنت مواق���ف مركز بديل ،ووقعت على
بياناته -كانت منظمات وش���بكات مجتم���ع مدني دولية؛ وبعبارة
أخ���رى ،ان  66في المئ���ة من الموقعين على بيان���ات بديل كانوا
يمثلون المجتمع المدني الدولي.
ً
• الدعم الدولي للنهج القائ���م على الحقوق واضح أيضا من خالل
عمليات إعادة نشر بيانات ومقاالت وأبحاث مركز بديل ،أو اإلشارة
إليه���ا ،أو ترجمته���ا في أكثر من  32من وس���ائل اإلعالم البديلة
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علقت إحدى المشاركات في المحاضرات والعروض:
ً
ً
«ش���كرا جزي�ل�ا لك���م الس���تضافة مجموعتنا والع���رض التي
ً
قدمتموه .لقد اس���تمعت أنا شخصيا للعرض  4مرات وفي كل
م���رة تعلمت المزيد .م���ن الواضح أن العرض ال���ذي تقدمونه
مترابط ومتكام���ل .إن العمل الذي تقومون ب���ه مهم للغاية،
ً
وأتمن���ى أن يتمكن الجميع من س���ماعه وفهمه .ش���كرا لكم-
سالي»
المختلفة مثل (موقع االنتفاضة اإللكترونية ،مجلة ّ
جدلية ،اإلغاثة
العالمية .reliefweb
ً
وقد الحظنا أيض���ا ّأن قضية تهجير الفلس���طينيين لم تعد مرتبطة
فق���ط بالنكبة والنكس���ة ،وهي أح���داث مفصلية في تاريخ الش���عب
ً
الفلس���طيني ،بل واقعا يعيش���ه الفلس���طينيون في وقتن���ا الحاضر:
فاصطالحات مثل "النكبة المس���تمرة" أو "التهجير المستمر" أصبحت
توصيفات وتعريفات واقعية ومنتش���رة بازدياد؛ ما يعني في المقابل
ّ
التقبل لتحليالت مركز بديل القانونية حول األسباب الجذرية
مزيد من
للقضية الفلسطينية.
•في  25نيس���انّ ،
صرح وزير الخارجية األمريك���ي ،جون كيري ،أن
إس���رائيل تخاطر بأن "تصبح دولة فصل عنص���ري" .وكانت هذه
ً
واح���دة من ّ
المرات النادرة جدا أن ُيش���ير مس���ؤول أميركي رفيع
المس���توى إلى "الفصل العنص���ري" عند تصريح���ه ببيان حول
إسرائيل .الس���يناتور كيري ،ونتيجة لضغط كبير مارسه العديد
من المس���ؤولين اإلس���رائيليين ومجموعات الضغ���ط ،تراجع عن
تصريح���ه ،وحتى أن���ه اعتذر عن البيان .لك���ن ،وبغض النظر عن
اعتذاره ،وعن مدى قناعته به اصال ،فإن مجرد إشارته إلى الفصل
ً
ً
العنصري وربطها مع إس���رائيل يمكن اعتبارها حدثا هاما ناشئا
ع���ن رواج المصطلح/التوصي���ف -م���ع األخذ بعي���ن االعتبار دور
الواليات المتحدة بأنها "الوس���يط" في "عملية الس�ل�ام" والداعم
األكبر بوال حدود إلسرائيل.
ً
•ف���ي  25تش���رين األول ،ألق���ى البروفيس���ور إيالن بابي���ه خطابا
في المؤتمر الس���نوي الذي تقيمه في ش���يكاغو بعثة الش���بكة
اإلس���رائيلية الفلسطينية التابعة للكنيسة المشيخية (الواليات

المتحدة) في ش���يكاغو ،وكان بعنوان "النكبة المستمرة" .وأشار
البروفيس���ور بابيه إلى العديد من السياسات اإلسرائيلية ،والتي
تم إبرازها من قبل مركز بديل ،وتستخدم لتهجير الفلسطينيين
م���ن أجل "الحصول على أكبر قدر ممكن من أراضي فلس���طين مع
أقل عدد ممكن من الفلسطينيين".
التحدي���ات :في الوقت الذي يدعم فيه المجتمع الدولي المدني النهج
القائ���م على الحقوق عالنية في بياناته – وهو ما يش���ير الى ّأن هناك
ّ
يتغير؛ إال انه ما زال علينا
عالم���ة واضحة على ّأن الرأي العام العالم���ي
أن نرى ه���ذا الرأي العام يؤثر بش���كل إيجابي على آراء السياس���يين
وصناع القرار .بعبارة أخرى ،على المكلفين الدوليين االس���تجابة لهذا
ً
الضغط من خالل اجراءات عملية ملموس���ة .وهذا يرجع جزئيا إلى عدم
ق���درة المجتمع الدولي المدني على ممارس���ة الضغط المس���تمر على
المسؤولين والمكلفين ،وهذا بدوره نابع من حقيقة أن المجتمع الدولي
المدن���ي بطبيعته ليس منظما بالمعنى االس���تراتيجي بما يمكنه من
عمل الضغ���ط المطلوب .كما أننا نعترف بوج���ود الضغط المضاد من
ً
إسرائيل والمجموعات المؤيدة لها .وهو ما يبدو جليا كما هو الحال عند
تراجع مسؤول ما عن تصريح أدلى به حول تعريفه لجذور الصراع وذلك
من أجل استرضاء شركائه السياسيين.

في  ١١آب ،قال النائب البرلماني اإليرلندي مارك دوركان:

«… كش���فت الخطوط العامة التي تضمنها (حديث/محاضرة
بديل) عن أن النقل القسري للسكان ،فعال يمتد تاريخيا بشكل
ّ
ممنهج ومس���تمر ويشكل الجذر المسبب للصراع» .وأضاف« :
 انالتهجير القسري للفلس���طينيين ،والمستوطنات ،وفرض
وتوس���يع مناطق التماس/الفصل ،وتقييد ممارس���ة الحقوق،
والحد من الحركة والتمييز في الوضعية القانونية ،وسياس���ة
ً
ً ّ
االفق���ار العامة تمثل في ح���د ذاتها عنفا يول���د بدوره عنفا
ً
ً
مضادا›إن نوعية العمل الذي يقوم به مركز بديل :مضيف���ا ».

ّ
وتحدي الظلم الذي يعتبر الدافع الرئيس
يترك���ز على تحديد
للصراع يستحق الدعم والتأييد… ومن المهم التأكيد على أنّ
المشكلة لها جذور سياسية وبنيويةّ ،
وأن أي أمل في التوصل
إلى ح���ل ينتج عالق���ات جديدة يج���ب أن يقوم على أس���س
حقوق اإلنسان ،وسيادة المبادئ اإلنسانية وااللتزام بالقانون
الدولي».
لإلطالع على البيان الصحفي ،أنظر :الرابط

فريق البحث امليداين يف إحدى املقابالت مع ضحايا التهجري ،ترشين األول ©( 2014بديل)
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ً
رابعا :تطلعاتنــا
 .1في مجال تمكين أصحاب الحقوق
في العام القادم ،سوف يستمر مركز بديل بتنفيذ خطته االستراتيجية،
ّ
والدف���ع لتبني طرحه حول نهج الحل القائم على الحقوق .فيما يتعلق
بتعزيز وتمكين أصحاب الحق���وق ،يعتزم مركز بديل مواصلة تركيزه
ّ
المهمش���ة من الالجئين والمهجرين :سواء على المستوى
على الفئات
الديموغرافي (مثل مجتمعات النس���اء والش���باب) ،أو على المس���توى
الجغرافي (مثل المجتمعات التي تسكن المنطقة "ج" والقدس).
على مس���توى األنشطة ،س���يواصل مركز بديل تنفيذ مشروع تمكين
المرأة ومش���اريع اخرى بما في ذلك تطوير آليات متابعتها بما يشمل
اإلطالق الرس���مي للش���بكة العالمي���ة لالجئين الفلس���طينيين .ومن
أج���ل تحقيق النجاح ف���ي هاتين المبادرتين ،يعم���د مركز بديل على
إضفاء الطابع المؤسس���ي على عالقاته م���ع منظمات المجتمع المدني
الفلسطيني من خالل وضع دليل عمل خاص بالشراكة مع المؤسسات.
ه���ذا الدليل له هدف مزدوج :زيادة الكفاءة المؤسس���ية ودعم تنفيذ
األنشطة المرتبطة بأصحاب الحقوق الفلسطينية.
لقد أطلق مرك���ز بديل بالفعل جائزة العودة للعام  2015تحت ش���عار
"العودة حق وإرادة ش���عب" .وتوزعت على أربعة فئات :أفضل بوس���تر
للنكب���ة ،أفضل صورة فوتوغرافية ،أفضل قصة لألطفال ،وأفضل فيلم
وثائقي قصير .وتم تحديد الموعد النهائي لتقديم المشاركات بـ 17
نيسان .2015
المبادرات األخرى المخطط تنفيذها في العام  2015تش���مل فعاليات
وأنشطة مشتركة مع المنظمات الشريكة .وقد ارتبط مركز بديل بعالقة
تعاون مع ثالث مؤسس���ات" :منظمة ذاكرات" ،الحركة العالمية للدفاع
عن األطفال  -فرع فلس���طين ،وجمعية الش���باب العرب "بلدنا" .وتوفر
تلك الفعاليات واألنش���طة المشتركة مس���احة كبيرة للتعاون وتبادل
المعلومات بين المؤسسات وفرصة للمجموعات المستفيدة باكتساب
قيمة مضافة لتعزيز التماسك الحقوقي والوطني فيما بينها.
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وس���يواصل مركز بديل تنفيذ برنامج المأسسة من خالل وضع وتطوير
ادل���ة عمل إرش���ادية إضافية ،مث���ل دليل تقيي���م الموظفين ،ودليل
رص���د وتقييم المش���اريع ،بهدف مأسس���ة الممارس���ات واإلجراءات،
وذلك بالتعاون مع طاقم الموظفين ،وأعضاء مجلس اإلدارة والش���ركاء
ً
والمستش���ارين الخارجيين .ونحن أيضا بصدد زي���ادة قدرات الموارد
البش���رية لمركز بديل عب���ر إضافة موظفين ج���دد ،وكذلك عبر تعزيز
القدرات والكفاءات للموظفين ،ومجلس اإلدارة ،والشركاء المحليين من
خالل الدورات التدريبية.

ّ
 .2في مجال التأثير على المكلفين
األولويات البحثية في مركز بديل لعام  2015تش���مل ما يلي :الالجئون
والمهجرون الفلس���طينيون :المسح الش���امل  ،٢٠١٤-٢٠١٣عددان من
"المج���دل" ،والورق���ة الرابعة في سلس���لة أوراق العمل بش���أن جريمة
النقل/التهجير القس���ري الس���كان ،ورق���ة العمل الثاني���ة المتعلقة
بتواطؤ الش���ركات ،ونس���خة ثالثة ّ
محدثة من "الالجئ���ون والمهجرون
الفلس���طينيون :سؤال وجواب" .وكذلك وضع مركز بديل خطة لترجمة
ونشر األبحاث السابقة والحالية باللغة العربية.
بالنسبة لبرنامج المناصرة القانونية الدولية ،فسيعمل مركز بديل على:
المش���اركة في االجتماعات الدورية العادية لمجلس حقوق اإلنس���ان
من خالل تقديمه للبيانات المباش���رة والمكتوب���ة وتنفيذه للفعاليات
الموازية على هامش االجتماعات الرس���مية .كما سيستمر في تقديم
مواجز وتقارير إلى لجنة األمم المتحدة لتقصي الحقائق ،والمش���اركة
في منتدى األمم المتحدة المعني باألعمال الربحية وحقوق اإلنس���ان؛
والمشاركة في اس���تهداف اعضاء برلمان االتحاد األوروبي بالتنسيق
مع لجنة التنسيق األوروبية حول فلسطين ،والعمل على تنفيذ مؤتمر
مشترك ،وجولة محاضرات في الواليات المتحدة مع عدد من المنظمات
الشريكة.

ً
خامسا :المالحـق

ّ
 .1الملحق األول :الحملة الدعوية المشتركة لمناصرة غزة
البيـــان

التاريخ

1

رسالة مفتوحة إلى األمين العام لألمم المتحدة.

 5آب 2014

2

رسالة من أطفال فلسطين إلى صانعي القرار في العالم.

 29تموز 2014

3

دعوة من مجلس منظمات حقوق اإلنس���ان الفلسطينية إلى المجتمع الدولي إلى
العمل الفوري لوقف العدوان اإلسرائيلي وحماية الفلسطنيين المدنيين.
رسالة مفتوحة من مجلس منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية إلى األمين العام
لألمم المتحدة ،السيد بان كيمون حول العدوان اإلسرائيلي على غزة.
رس���الة مفتوحة من مجلس منظمات حقوق اإلنس���ان الفلس���طينية إلى االتحاد
األوروبي ومسؤوليته لوقف االستهداف اإلسرائيلي للفلسطينيين في غزة.
رس���الة مجلس منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية الشفهية  -الجلسة الخاصة
لمجلس حقوق اإلنسان رقم  ،21حول األوضاع في األرض الفلسطنية المحتلة بما
فيها القدس الشرقية.
الجلس���ة الخاصة لمجلس حقوق اإلنس���ان حول فلس���طين :يج���ب على االتحاد
اإلوروبي عدم تكرار أخطاء الماضي بخصوص الهجمات العس���كرية اإلس���رائيلية
ّ
على قطاع غزة.
رس���الة مكتوبة من مرك���ز بديل ّ
موجهة إل���ى مجلس حقوق اإلنس���ان في األمم
المتحدة بش���أن الهجمات اإلسرائيلية العش���وائية وغير المالئمة على األهداف
ّ
المدنية في قطاع غزة.

 10تموز 2014

4
5
6
7
8

مالحظـات
وقعته���ا  135مؤسس���ة دولية ومحلية ،ونش���رت
باللغتين الفرنسية واإلنجليزية
رافقته���ا وقف���ة احتجاجية وإضاءة للش���موع في
ساحة المهد

 17تموز 2014

مجلس منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية

 14تموز 2014

مجلس منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية

 23تموز 2014

مجلس منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية

 21تموز 2014

مجلس منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية

 22تموز 2014

مركز بديل

أعضاء من مجلس منظامت حقوق اإلنسان الفلسطينية يسلمون الرسالة إىل
األمني العام بان كيمون ،متوز ©( 2014بديل)
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 .2الملحق الثاني:المؤسسات القاعدية الشريكة لمركز بديل
شمال الضفة الغربية
•المركز النسوي اإلجتماعي ،مخيم الفارعة لالجئين الفلسطينيين
•مركز الشباب اإلجتماعي ،مخيم الفارعة لالجئين الفلسطينيين
•اللجنة الشعبية لخدمات الالجئين ،سلفيت
•اللجنة الشعبية لخدمات الالجئين ،مخيم جنين لالجئين الفلسطينيين
•اللجنة الشعبية لخدمات الالجئين ،قلقيلية
•مركز يافا الثقافي ،مخيم بالطة لالجئين الفلسطينيين
•مركز التطوير المجتمعي ،مخيم عسكر الجديد ،نابلس
•مركز الع���ودة لتأهي���ل الطفولة والش���باب ،مخيم طولك���رم لالجئين
الفلسطينيين
•مركز حيفا الثقافي ،مخيم طولكرم لالجئين الفلسطينيين
•جمعية كي ال ننسى ،مخيم جنين لالجئين الفلسطينيين
•حملة التضامن مع األغوار
•كلية الحقوق في جامعة النجاح الوطنية ،نابلس

وسط الضفة الغربية
•المركز النسوي اإلجتماعي ،مخيم األمعري لالجئين الفلسطينيين
•مؤسسة الضمير لرعاية األسير وحقوق اإلنسان ،رام الله
•معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية ،جامعة بيرزيت
•مركز الشباب اإلجتماعي ،مخيم عقبة جبر لالجئين الفلسطينيين
•مركز الشباب اإلجتماعي /مخيم عين السلطان لالجئين الفلسطينيين

جنوب الضفة الغربية
•راديو صوت الوحدة ،مخيم الدهيشة لالجئين الفلسطينيين
•اإلغاثة الزراعية الفلسطينية ،بيت لحم
•الجمعية المحلية للتأهيل ،مخيم الدهيشة لالجئين الفلسطينيين
•جمعية الفينيق الخيرية ،مخيم الدهيشة لالجئين الفلسطينيين
•مؤسسة إبداع لتنمية قدرات الطفل والتبادل الثقافي ،مخيم الدهيشة
لالجئين الفلسطينيين
•مرك���ز العمل الش���بابي للتنمي���ة المجتمعية ليلك ،مخيم الدهيش���ة
لالجئين الفلسطينيين
•جمعية تطوير الشباب ،وادي فوكين
•مركز شباب العروب ،مخيم العروب لالجئين الفلسطينيين
•مركز الجئون (الجئ) ،مخيم عايدة لالجئين الفلسطينيين
•مجموعة السياحة البديلة ،بيت لحم
•مركز المعلومات البديلة ،بيت ساحور
•برنامج المناصرة المشترك ،بيت ساحور
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•مركز أنصار ،قرية الولجة
•مؤسسة شروق ،مخيم الدهيشة لالجئين الفلسطينيين
•اإلتحاد العام للمرأة الفلسطينية ،بيت لحم
•مجلس الخدمات المشترك  -الريف الغربي ،بيت لحم
•اللجنة الشعبية ،بيت سكاريا
•متحف بتير البيئي ،بتير
•دائرة العلوم اإلجتماعية ،جامعة بيت لحم
•اللجنة الشعبية /قرية التواني ،مسافر يطا-الخليل
•مؤسسة أدوار للتغير اإلجتماعي ،الخليل
•جمعية إبراهيم الخليل الخيرية ،الخليل
•جمعية التأهيل اإلجتماعي ،مخيم الفوار لالجئين الفلسطينيين
•المرك���ز الثقاف���ي لألطف���ال الفلس���طينيين ،مخيم الف���وار لالجئين
الفلسطينيين

القد 
س
•العيادة القانونية لحقوق اإلنسان ،جامعة القدس
•الجمعية النسوية – النبي صمويل
•الجذور الشعبية المقدسية

داخل الخط األخضر
•المؤسسة العربية لحقوق اإلنسان ،الناصرة
•جمعية «ذاكرات»
•الحركة اإلسرائيلية ضد هدم البيوت
•عدالة – المركز القانوني لحماية حقوق األقلية العربية
•جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين ،الناصرة
•جمعية بلدنا للشبان العرب ،حيفا


قطاع غزة

•رابطة المبدعين للثقافة والفنون ،مخيم دير البلح
•جمعية الكرمل ،مخيم النصيرات لالجئين الفلسطينيين
•اللجنة الشعبية لالجئين الفلسطينيين ،خانيونس
•اللجنة الشعبية لالجئين الفلسطينيين ،مخيم المغازي
•اإلغاثة الزراعية الفلسطينية ،غزة


آخــرون

•مجموعة عائدون ،دمشق
•مجموعة عائدون ،لبنان

 .3الملحق الثالث :أعضاء مجلس اإلدارة والجمعية العامة لمركز بديل
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

العضوية
رئيس المجلس
نائب رئيس المجلس
أمين الصندوق
أمين سر المجلس
عضو المجلس
عضو المجلس
عضو المجلس
عضو المجلس
عضو الجمعية العامة
عضو الجمعية العامة
عضو الجمعية العامة
عضو الجمعية العامة
عضو الجمعية العامة
عضو الجمعية العامة
عضو الجمعية العامة
عضو الجمعية العامة

االسم
عدنان خليل خليل اللحام
ساندي هالل
سمير عطا عيسى عودة
اسامة محمد احمد الجعفري
رنا عفو جريس بشاره
حنان احمد ابراهيم العيسة
فؤاد عادل حسين حالق
زياد ابراهيم حسين الحموز
عبد الفتاح حمد الحاج القلقيلي
جهاد أنطون جريس الشوملي
رانيا ابراهيم جليل خوري
عمر محمد محمود اغبارية
صبيح عادل يوسف صبيح
صالح احمد محمد العجارمة
نادر أنطون عيسى أبو عمشا
يوسف حسن محمد عمايرة

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

عضو الجمعية العامة
عضو الجمعية العامة
عضو الجمعية العامة
عضو الجمعية العامة
عضو الجمعية العامة
عضو الجمعية العامة
عضو الجمعية العامة
عضو الجمعية العامة
عضو الجمعية العامة
عضو الجمعية العامة
عضو الجمعية العامة
عضو الجمعية العامة
عضو الجمعية العامة
عضو الجمعية العامة
عضو الجمعية العامة
عضو الجمعية العامة
عضو الجمعية العامة

عدنان احمد محمد العجارمة
عبد الفتاح عبد الكريم ابو سرور
محمد خليل خليل اللحام
عيسى احمد عبد الحميد قراقع
ناجي احمد محمود عودة
تيسير عبد ابراهيم محيسن
رانيا ماضي
منذر عمر الوعره
مروة عدوي
نورما نقوبل عيسى حزبون
نديم جمال الناشف
عبد الله الزغاري
تيسير محمد صالح نصر الله
زكريا عوده
ايات الطرشان
نعيم مطر
رنين جريس
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 .4الملحق الرابع :الهيكل اإلداري التنضيمي لمركز بديل

الجمعية العامة
مجلس اإلدارة
المديـــر
ّ
التنفيذية
الهيئة
مدير وحدة
الحمالت

ّ
التنفيذية
الهيئة

مدير وحدة
اإلدارة والمالية

مدير وحدة
البحث واالنتاج

مدير وحدة
المناصرة

ّ
مـنـســــق
اإلنـتـــــــاج

ّ
مركـــز
التشبيك والمناصرة

ّ
مركـــز
األنشطة والفعاليات

ّ
مركـــز
المناصرة القانونية

ّ
مركـــز

المناصرة الدولية واإلعالم

ّ
مركـــز
اإلنـتـــــــاج

مستشار
المناصرة القانونية
جـنـيـــف

وامليسين
مالحظة :هذه الهيكلية بنيت عىل أساس الربامج التي ينفرّذها مركز بديل ،وهي انعكاس الوظائف األساسية بدون املتعاقد معهم
رّ
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باحــــث
قــانــونـــي

باحــــث
مــيدانـــــي

المحاسب

ّ
منظم
التمويل

سكرتير

مراسلة
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ّ
فلسطينية أتساءل :ما هو
“ أنا الجئة
مصيرنا؟ ماذا يفترض علينا أن نعمل؟
ّ
أين علينا أن نذهب؟ ما هو الحل
للفلسطينيين؟ ”
أم أحمد تعبر عن تخوفاتها أمام المفوض العام لألونروا في مخيم
اليرموك لالجئين ،سوريا

34

