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ّ
ترويــج الحــل القائــم علــى الحقــوق:

تمكين أصحاب الحقوق
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والتأثير على المكلفين
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مركز بديل

إض ــاءات العـ ــام ٢٠١٧
شهد العام  ٢٠١٧حالة من التوازن ما بين التأثير في أصحاب القرار وتمكين أصحاب الحقوق من خالل
الجهود التي بذلها مركز بديل في مجال المناصرة القانونية والدولية والتدخالت المجتمعية المحلية.

التدريب والتمكين والتزويد بالمعلومات
تم تسجيل أرتفاع بما يزيد عن
 ١٫٠٠٠مستفيد/ة مباشر مقارنة
بالعام .٢٠١٦

أكثر من  ٢٫٥٠٠شخص من المجتمع
المدني المحلي والدولي استفادوا من
التدريبات ،ورش العمل ،والمحاضرات
ّ
التي نفذها مركز بديل.

تم تحميل ومشاهدة الفيلم الوثائقي الجديد “آن
للشمس أن تشرق” أكثر من  ٣٫٠٠٠مرة منذ أن تم
نشره في آب  .٢٠١٧أما مجموع مشاهدات األفالم
في العام  ٢٠١٧فقد وصل إلى  ٨٫٠٨٩مشاهدة.

نالت سلسلة أوراق العمل التي تتناول سياسات
التهجير القسري ودراستي الحالة ذات الصلة
ً
ً
بها ،رواجا واسعا (أكثر من  ٨٫٠٠٠مشاهدة للنسخ
اإللكترونية والمطبوعة فقط في العام .)٢٠١٧

التدخالت على المستوى الدولي
mm

mm
mm
mm

المشاركة في ثالث جلسات رسمية لمجلس حقوق اإلنسان في األمم
ً
بيانات؛ وإقامة ٧
المتحدة ،بما يشمل :تقديم  ٥تقارير مفصلة؛ ٩
فعاليات دعوية وإعالمية موازية على هامش تلك الجلسات.
المشاركة الفاعلة في جلسة منتدى األمم المتحدة المعني باألعمال
التجارية وحقوق اإلنسان.
المشاركة الفاعلة في جلسات المراجعة الدورية الشاملة لممارسات
إسرائيل من قبل مجلس حقوق اإلنسان في األمم المتحدة.
تقديم رأي استشاري قانوني حول اإلرشادات التوجيهية المتعلقة
بتفسير المادة (١د) إلى المفوضية العليا لشؤون الالجئين التابعة
لألمم المتحدة.

العمل مع الشركاء
mm

mm
mm
mm

سافر عدد من موظفي مركز بديل باإلضافة إلى أعضاء من الشبكة
العالمية لالجئين والمهجرين الفلسطينيين إلى لبنان للقاء المؤسسات
األعضاء الجدد في الشبكة وتعزيز فعالية الشراكة فيها.
ً
ً
شارك مركز بديل في إصدار  ٢١بيانا إعالميا ،وبيانات موقف ،ودعوات
للتحرك بالشراكة مع مجلس منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية.
ّ
بالشراكة مع العديد من المؤسسات القاعدية المحلية ،نفذ مركز بديل
أربع أنشطة جماهيرية حاشدة شارك فيها المئات من النشطاء.
بالشراكة مع العديد من المؤسسات القاعدية في لبنان ،شارك مركز
ّ
بديل في دورة تدريبية مكثفة حول حقوق الالجئين الفلسطينيين في
القانون الدولي.

 ١٠٠عام على وعد بلفور المشؤوم

أنتج مركز بديل بالشراكة مع الشبكة العالمية لالجئين والمهجرين الفلسطينيين العديد
من األدوات الدعوية (مثل الباليز والبوسترات والملصقات) وقام بتوزيعها ضمن أنشطة
وفعاليات مواجهة وعد بلفور المشؤوم في ذكراه المؤية في تشرين الثاني من العام
 .٢٠١٧وسلط مركز بديل من خالل تلك األدوات اإلعالمية والدعوية الضوء على عمليات
التهجير القسري المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني على مدار المئة عام الماضية .وقد
شارك المئات من النشطاء في تلك الفعاليات التي ووجهت برد عنيف من قبل جيش
االحتالل .وكما جرت العادة ،تم طباعة البوستر الفائز بالمرتبة األولى من جائزة العودة
السنوية ،والتي تناولت ذكرى وعد بلفور المشؤوم لهذا العام.
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رسالة من مركز بديل
شهد العام المنصرم ثالثة أحداث رئيسية في فلسطين وهي؛ غياب الحافز لدى المكلفين الدوليين للوقوف عند التزاماتهم كدول
ً
متعاقدة بعيدا عن بيانات اإلدانة ،وقصور القيادة الفلسطينية في التعامل تدهور األوضاع ،واستمرار التجزئة واالنهاك اللذين طاال وحدة
ُ
الشعب الفلسطيني وحاال دون وقوفه بشكل جماعي ضد انتهاكات حقوق االنسان التي ترتكب ضده .في الوقت ذاته ،جاء اضراب األسرى
ً
الفلسطينيين عن الطعام ،واغالق المسجد االقصى ،والحقا اعتراف الواليات المتحدة االمريكية بالقدس عاصمة إلسرائيل لتستكمل نهج
نزع صفة المشروعية عن حقوق الشعب الفلسطيني لصالح المشروع االستعماري الصهيوني.
ً
ُ
وقد أثارت محاوالت دعم األسرى والقدس والمسجد األقصى ،والتي لم تثمر كثيرا ،العديد من النقاش والحوار الجدي والصريح حول سياسة
وبرنامج الفلسطينيين ،واآلليات الدولية المتبعة ،واتفاقية أوسلو .وفي ظل فشل المجتمع الدولي في التحرك ،وفشل عملية السالم الذي
لم يعد باإلمكان انكاره ،أصبح من الواضح بأن المجال امام الفلسطينيين لوضع تصورات خالقة لمستقبلهم ،والمجتمع المدني الغربي في
ّ
التفكير في مناهج بديلة ،اخذ بالتوسع.
وفي هذا اإلطار ،يغتنم مركز بديل كمؤسسة اهلية تكرس عملها حول مواضيع الالجئين الفلسطيين وحقوق المواطنة هذه الفرصة ،للعمل
مع المجتمع الفلسطيني من أجل تطوير تصورات عملية للعودة .ويهدف هذا العمل بشقيه البحثي القانوني والتفعيل المجتمعي ،الى وضع
ً
حق العودة في خطوات عملية بعيدا عن الشعارات والخطابات النظرية والتنظيرية ،بيد أنه ومن الضروري التنويه إلى أن الطريق نحو ذلك ال
يخلو من التحديات والعقبات.
بالمقابل وضمن دعوة مركز بديل إليجاد حل عادل ودائم لقضية الفلسطينيين ،بدأت الحمالت الصهيونية ضد المؤسسات االهلية
الفلسطينية بالتأثير على مستقبل عمل المركز والتسبب في عجز كبير في الميزانية االساسية لدينا للعام  .2018وقد طالت هذه الحمالت
الرامية إلى وقف او تقييد المنح المالية المقدمة للمؤسسات الفلسطينية التي يتمحور عملها حول تسليط الضوء على غياب المحاسبة
الدولية السرائيل ،والتي تقوم برفع التقارير لمحكمة الجنايات الدولية ،والتي تدعو الى تحقيق حق عودة الالجئين ،والتي تدعو الى تبني
ً
منهج قائم على الحقوق بدال من المنهج السياسي أو اإلغاثي اإلنساني ،والتي تدعم حركة مقاطعة اسرائيل وسحب االستثمارات منها وفرض
العقوبات عليها.
ً
وفي الوقت الذي نسعى فيه الى ايجاد طرق وأدوات خالقة للمضي قدما كمؤسسة ،والمحافظة على النزاهة والقيم التي نعمل من أجلها،
فإننا نواجه الحقيقة القاسية المتمثلة في أن شح التمويل الدولي سيؤدي إلى تقليص عمل مؤسستنا وبالتالي تقليص االثر الحقيقي الذي
أحدثناه خالل العمل على مدار سنوات عديدة على الصعيدين المحلي والدولي.
يهدف هذا التقرير الى تسليط الضوء على انجازاتنا والتحديات التي نواجهها في التأثير على خطاب الفلسطينيين ،وتمكين الفلسطينيين
من اجل صون حقوقهم وامتالكهم المساحة واالدوات الالزمة لرفع صوتهم خالل عام  .2017وفي الوقت الذي يعمل فيه مركز بديل على
التعامل مع حالة القصور في الميزانية ،فاننا نأمل ان نتوصل الى حلول تضمن استمرار وبقاء المؤسسة.
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نبذة عن مركز بديل
ّ
والمهجرين الفلسطينيين
تأسس مركز بديل في العام  1998لهدف الدفاع عن حقوق الالجئين

يسترشد مركز بديل بإيمانه الراسخ بمبادئ المساواة والعدالة وحقوق اإلنسان على النحو

وتعزيزها ،بغض النظر عن مكان إقامتهم أو فترة تهجيرهم .يؤمن مركز بديل أن الحل الوحيد

المنصوص عليه في القانون الدولي ،وفي دور العمل الجماعي للمجتمع المدني في إحداث

الممكن والدائم لقضيتهم هو الحل القائم على الحقوق؛ وذلك باإلستناد إلى القانون الدولي

التغيير االجتماعي والسياسي من خالل:

اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان.

mm

إن رؤيتنا ورسالتنا وبرامجنا وعالقاتنا تحددها هويتنا الفلسطينية ومبادئ القانون الدولي
اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان .ونحن نسعى إلى النهوض بالحقوق الفردية والجماعية

منهجية المشاركة الواسعة :لقد تم تطوير مركز بديل للعمل مع الالجئين والمهجرين
ً
الفلسطينيين من أجل مناصرة حقوقهم ،استنادا إلى افتراض أن الشراكة الفاعلة
ّ
ما بين المنظمة األهلية والمؤسسات المجتمعية والقاعدية تشكل مصلحة متبادلة

للشعب الفلسطيني على هذا األساس.
ً
ّ
مسجل رسميا لدى السلطة الوطنية الفلسطينية ،وتعود ملكية المؤسسة إلى
ّإن مركز بديل
ً
ً
ّ
عضوا يمثلهم مجلس إدارة منتخب يتكون من تسعة

حاليا من٢٩

المكونة
الجمعية العمومية
ّ
أعضاء .من الناحية التنظيمية ،يتشكل مركز بديل من أربع وحدات عمل يقودها المدير ،وهي:

العمل بالشراكة أفضل من العمل بشكل منفرد في نطاق ضيق .لقد أظهرت لنا
ً
وخصوصا قطاع الالجئين

التجربة أن مشاركة أوسع قطاع من الفئات المستهدفة،

وحدة الشؤون اإلدارية والمالية ،وحدة البحث واالنتاج ،وحدة المناصرة الدولية والقانونية،

والمهجرين ،أمر جوهري على مختلف الصعد؛ سواء في مجال تقديم المساعدة،

ووحدة التفعيل المجتمعي والحمالت .ضم مركز بديل في العام  ٢٠١٧عشرة موظفين/ات بدوام
ّ ً
ً
ّ
ن
المتخصصين واالستشاريين والمتدربي 
را من
متغي 

عددا
كامل ،ويستخدم بشكل جزئي

أو توفير الحماية ،أو تنظيم المناصرة .إن هذه الشراكة أكثر من مجرد “عمليات

لمركز بديل من جهة وشركائه/المستفيدين من جهة أخرى ،بحيث تكون ذات
مصداقية أعلى وقدرة أفضل على توظيف الطاقات الكامنة والتأثير ،فال شك أن

مسح عينية” ،أو أنشطة موسمية؛ إنها عملية تنطوي على إشراك وتمثيل الالجئين
ً
ً
ومرورا بالتنفيذ ،وانتها ء

بدءا بالتخطيط،

والمستفيدين في كل مرحلة من العمل

ّ
والميسرين/ات لتنفيذ برامجه ومشاريعه وأنشطته وذلك بحسب الحاجة.

يتمتع مركز بديل بوضع استشاري لدى المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة،
وعضو اتفاقية شراكة اإلطار مع المفوضية العليا لالجئين ،وهو عضو مجلس منظمات حقوق
اإلنسان ،وشبكة المنظمات األهلية الفلسطينية ،والشبكة العالمية لالجئين الفلسطينيين،

بالتقييم والمراكمة/المتابعة.

mm

المفاهيمي للحل القائ م على الحقوق وتعميمه كمنهج لمواجهة وانهاء التهجير
ّ
المستمر للفلسطينيين .يشكل هذا اإلطار أساس التنظيم الحمالت المجتمعية،

والمجلس العالمي للمنظمات الطوعية ،واللجنة األوروبية للتنسيق بشأن فلسطين.
ّ
بهدف الوصول إلى الحل القائم على الحقوق ،يوظف مركز بديل مجموعة متنوعة من اآلليات.

والعمل مع الفئات المهنية واألكاديمية والدولية .هذا اإلطار ،الذي يجمع ما بين

ويؤمن مركز بديل بضرورة الجمع بين تمكين أصحاب الحقوق والتأثير على صناع القرار لتشجيع

مستويات العمل المختلفة ،يسمح لمركز بديل تقديم مجموعة من البحوث النوعية

الحل القائم على الحقوق .ويتم تمكين أصحاب الحقوق من خالل أنشطة توعوية ،تدريبات
عملية ،برامج تعليمية وثقافية ،والعديد من أنشطة التعبئة والتحشيد المجتمعي .أما التأثير
على أصحاب القرار والجهات المسؤولة فيتم عن طريق التشبيك ،والحمالت ،وأنشطة المناصرة

بناء اإلطار المفاهيمي للحل القائم على الحقوق :تتمثل هذه المنهجية في بناء اإلطار

واألنشطة المتميزة.

mm

ً
انطالقا من قناعتنا بأن الحل الدائم ال

استراتيجية التغيير من األسفل إلى األعلى:

القانونية .ينفذ مركز بديل حمالته ويشارك في حمالت أخرى مع شركائه ،ومن خالل عضويته

يكون إال بمعالجة قضية الالجئين والمهجرين الفلسطينيين ،فإن مركز بديل يرى

في مختلف االئتالفات والشبكات .باإلضافة إلى ذلك ،ينشط مركز بديل في مجال المناصرة
ً
القانونية على الساحة الدولية دفاعا عن حقوق الالجئين والمهجرين الفلسطينيين ،وااللتزام

بأن العمل على مستوى القاعدة وان العمل الجماعي للمجتمع المدني وحده يمكن ل ه
ّ
أن يشكل قوة الضغط الالزمة لخلق اإلرادة السياسية الالزمة لتبني نهج الحل القائم
ّ
كالعب رئيس ّ
يحرك ويحفز
ٍ
على الحقوق .ضمن هذا السياق ،يرى مركز بديل دوره
مبادرات المناصرة والحمالت المجتمعية..

بالمطالبة بحقهم بجبر ضررهم بما يشمل (العودة ،استعادة الممتلكات ،والتعويض) وبحقهم
في تقرير مصيرهم.
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ً
حضور مركز بديل عالميا
انضمام مركز بديل إلى المزيد من اإلئتالفات وشبكات العمل واتساع التدخالت التي ينفذها عبر شبكة اإلنترنت عكست حجم وصوله وتواصله عبر العالم

أسيا
 ٨٫٦١٨زيارة للموقع اإللكتروني
 ٢١١عضو في موقع الفسيبوك
 ٩٠+عضو جديد

أوروبا
 ٢٥٥٫٤١٩الجئ
 ١١٫١٩٧زيارة للموقع اإللكتروني
 ١٫٧٥٨عضو في موقع الفسيبوك
 ٣١٧+عضو جديد
الشرق األوسط
 ٦٫١٨١٫٩٠٣الجئ
 ٢٨٫٥٢٧زيارة للموقع اإللكتروني
 ١٣٫٤١٥عضو في موقع الفسيبوك
 ٧٦٣+عضو جديد
أفريقيا
 ٩٫٥٨٥الجئ
 ٦٫٢٣٠زيارة للموقع اإللكتروني
 ١٫٠٩٨عضو في موقع الفسيبوك
 ٢٣+عضو جديد

أمريكا الجنوبية
 ٣٦٥٫٩٨٧الجئ
 ٣٧٢زيارة للموقع اإللكتروني
 ٣٧٧عضو في موقع الفسيبوك
 ٢٧-عضو منسحب

اوقيانوسيا
 ٣١٫٤٢٢الجئ
 ٤١٣زيارة للموقع اإللكتروني
 ٤٩عضو في موقع الفسيبوك
 ٤+أعضاء جدد

18.281
مشترك على موقع مركز بديل
على فيسبوك من  ٥٥دولة

أمريكا الشمالية
 ٣١٣٫٧٠٤الجئ
 ٧٫٣٩٣زيارة للموقع اإللكتروني
 ٩٤٨عضو في موقع الفسيبوك
 ١٢٢+عضو جديد

105.291
زيارة وتصفح لموقع مركز بديل
على اإلنترنت في العام ٢٠١٧

حوالي 7.2مليون
الجئ فلسطيني
في مختلف دول العالم

آخر المستجدات على صعيد المؤسسة
رغم عدم استقرار وضعنا في مجال الموارد المالية ،فقد بدأنا في العام  2017بتعزيز
قدرات طاقم الموظفين الحاليين بوسائل مختلفة:
mm

بناء قدرات الموظفين بشكل مباشر

•باشرنا في العام  2017بمبادرة قام موظفو مركز بديل من خاللها بإعداد وتقديم
محاضرة أو ورشة عمل حول موضوع معين .وقد تضمن النشاط األول تقديم
محاضرة وشرح توضيحي حول تحليل مركز بديل القانوني بشأن البيئات القسرية
في األرض الفلسطينية المحتلة .وكانت المحاضرة الثانية حول المبادئ األساسية
ً ُ
للقانون الدولي اإلنساني وحقوق اإلنسان والقانون الجنائي الدولي .وأخيرا ،ق ِّد َمت
ورشة عمل تفاعلية بشأن مهارات التواصل واإلتصال .وتهدف تلك المبادرة،
كجزء من الخطة الشاملة لبناء القدرات ،إلى االرتقاء بمعرفة الموظفين بشأن برامج
مركز بديل والمنشورات الرئيسية التي يصدرها ،وتطوير قدرات الطاقم على
عرض محاورها الرئيسية أمام المستفيدين بطريقة سهلة وبسيطة.
طاقم بديل ،ملقا-إسبانيا ٢٠١٧

“في بيئة سياسية مضطربة ،يصبح التمسك بالمبادئ ليس بالمهمة السهلة  -خاصة
عندما يكون له عواقب مالية .وفي الوقت الذي يكافح فيه مركز بديل لالحتفاظ بشركائه
ً
واستقطاب شركاء جدد ،فإنه يبقى متمسكا بقوة برؤيته للحل القائم على الحقوق
“للقضية الفلسطينية”.
لبنى شوملي ،مدير الشؤون اإلدارية والمالية

mm

بناء القدرات التنظيمية للمؤسسة

•شرع مركز بديل في عملية تدريب وتخطيط لتطوير نظام رقابة وتقييم لبرامج
المؤسسة وعملها .وقد تعاقد المركز مع خبراء في هذا المجال لتدريب الموظفين/
ات على آليات المراقبة والتقييم ،بما يزيد من فعالية المؤسسة ويلبي احتياجات
المستفيدين والشركاء والمانحين.
•تم وضع اللمسات األخيرة على دليل السياسات واإلجراءات المالية واعتمادها من
قبل مجلس اإلدارة .وهذا الدليل سيمكن طاقم مركز بديل من اكتساب فهم أكبر
لسياساتنا وإجراءاتنا المالية ،كما توفر للشركاء الخارجيين الثقة في مستوى
الشفافية والمساءلة التي تحظي بها المؤسسة.
•تم كتابة دليل السالمة واألمان وإرساله للمراجعة ،وهذا الدليل سيساعد مركز
بديل كمؤسسة باتخاذهم إجراءات محددة ومدروسة في وقت األزمات ،وتوفير
األمان من خالل معرفتهم بوجود خطة ونهج يسيروا عليه.

•نظم مركز بديل في تشرين الثاني جولة تفاعلية لطاقمه الذي اجتمع في مدينة
ملقا االسبانية .كان الغرض من اللقاء الذي جمع أفراد الطاقم من داخل فلسطين
وخارجها تخفيف ضغط العمل ،وتعزيز التفاعل واإلنسجام ما بين أفراد الطاقم،
واالنخراط في عملية التخطيط االستراتيجي كفريق عمل واحد.

ّ
ّ
متطوعي ن يتحلو ن
ن/
متدربي 
ب
ب واستقطا 
ى جذ 
ل بقدرت ه عل 
يفتخ ر مرك ز بدي 
للدي هوتقدي مالعو ن
طويملكو نخلفي ةتعليمي ةمناسب ةللعم 
بالحيوي ةوالنشا 
ت
يذا 
ثوالدراسات .ف 
يإعدا داألبحا 
يتنفي ذبرامج هالمنتظم ةأ وف 
والمساعد ةف 
يبيئ ة
لمهاراته موتطويرهاف 
لله مالفرص ةللتعل موصق 
تيوف رمرك زبدي 
الوق 
ّ
ّ
ننعب رع نشكرناللمتدربي ن
ييحتاجو نإليها .ونح 
تؤم نله مالدع موالمساند ةالت 
ف
ىعمله موتفانيهم .وق داستضا 
ىمركزناخال لالعا م٢٠١٧عل 
الذي نانتسبواإل 
لعشر ةمتدربين/اتم نفلسطي نوم نخارجهاخال لهذاالعام.
مرك زبدي 
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الخطة االستراتيجية لألعوام 2014-2018
أعد مركز بديل خطته االستراتيجية لألعوام  2018-2014بعنوان “ترويج الحل القائم
ّ
على الحقوق :تمكين أصحاب الحقوق والتأثير على المكلفين” وذلك على أساس من
التعاون الوثيق مع جمهور المستفيدين والمؤسسات الشريكة وأصحاب المصلحة
المعنيين بعمله.
لقد أسس مركز بديل نفسه كمنظمة تعمل في مجال حقوق اإلنسان ،ومتخصصة
في قضايا الالجئين ،ملتزمة بأحكام القانون الدولي وقواعده .هدف المؤسسة
العام هو “المساهمة في بلوغ وضع يحظى فيه القانون الدولي اإلنساني
والقانون الدولي لحقوق اإلنسان باإلحترام ويجري إنفاذهما وتطبيقهما في
ّ
والمهجرين
القضايا المتصلة بأبناء الشعب الفلسطيني ،وال سيما الالجئين
منهم ،وهو حجر الزاوية الذي ارتكزت عليه خططنا االستراتيجية الثالث الماضية.
غير أن هذه الخطة تختلف عن سابقاتها من ناحية أن الخطتين األوليين كانتا
تستندان إلى اآلمال التي كانت معقودة على بلوغ حل عادل ووشيك لقضية
الالجئين الفلسطينيين أ وحصولُّ 
تحسن في الوضع القائم الذي يعيشونه .بينما
تعكس الخطة الحالية الواقع الراهن الذي يشه دإفالت المسؤولين
اإلسرائيليين من العقاب ،واستشراء االنتهاكات وحاالت الخرق
توقعها على القانون الدولي.
الممنهجة التي ما تفتأ إسرائيلِ 
وتأخذ هذه الخطة االستراتيجية بعين االعتبار الواقع السياسي
الراهن الذي تعيشه فلسطين في مرحلة ما بعد اتفاقية أوسلو،
حيث منحت تجربة العمل الطويلة للمركز قدرة أكبر على إعدا د
خططه وقياس النتائج واآلثار التي تتمخض عنها.
وينقسم الهدف العام في الخطة االستراتيجية لألعوام2018-2014 

ً
إلى هدفين أكثر تحديدا :أولهماتمكين أصحاب الحقوق من العمل
بصورة جماعية من خالل الحمالت والشبكات بغية التأثير في الرأي
العاموتوجيههإلىمنهجالحلالقائمعلىالحقوق،وثانيهماالتأثير
ّ
لتحملالتزاماتهمفيمعالجةالفجوة
فيالجهاتالمسؤولةلدفعهم
في آليات الحماية التي يعاني منهاالفلسطينيون على وجه العموم
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والالجئونالمهجرونمنهمعلىوجهالخصوص ،وذلكمنخاللالمناصرةالقانونية
ّ
والمهنية.
التي تستن دإلى إعدا داألبحاث الجديدة والدقيقة

المحور األول :تمكين أصحاب الحقوق
يركز هذا المحور على تنظيم الدورات التدريبية ،وتطوير المهارات ،وتنظيم
اللقاءات وتوفير الفرص واألدوات والوسائل التي تلزم الشباب والنساء
الفلسطينيات والمنظمات المجتمعية/القاعدية الفلسطينية التي تزاول عملها
ّ
المهمشة( مثل المنطقة’ ج‘ ،والقدس ومخيمات الالجئين )من
في المناطق
أجل تمكينهم من رفع صوتهم والتعبير عن قضاياهم ،وتعزيز مشاركتهم
في مجتمعاتهم ،والعمل مع االئتالفات والشبكات وأصحاب المصلحة للمطالبة
ّ
والمهجرين الفلسطينيين
بحقوقهم وإنجازها .الشلمية لالجئين

نتائج ومخرجات المحور األول ()٣ – ١
النتيجة األولى :أصحاب الحقوق الفلسطينيون ،وال سيما النساء والشباب ،يملكون
الوسائل والفرص التي تتيح لهم التأثير في الرأي العام:

mm

شاركت الشبكة بفعالية في مسابقة “نحن من هناك” االلكترونية

mm

شاركت مجموعة من أعضاء الشبكة في جولة إلى لبنان هدفت لتوسيع عضوية
الشبكة.

mm

اضطلعت الشبكة بدور بارز في فعاليات يوم األرض ،وفعاليات مواجهة النكبة
المستمرة في ذكراها  ،69ومرور  100عام على وعد بلفور.

النتيجة المتوسطة :الشباب والنساء على دراية بحقوقهم وبآليات انتهاك هذه الحقوق.

mm

التحق  107طالب/ة بالمساق التعليمي الجامعي الذي ينفذه مركز بديل تحت عنوان:
“القانون الدولي لالجئين :الالجئون الفلسطينيون والقانون الدولي”

mm

شاركت  16امرأة في برنامج تدريبي بهدف تأسيس “منتدى نساء فلسطين”
ً
شارك ما مجموعه  80مشاركا/ة في مدرستي العودة خالل شهري نيسان وآب.
ً
شارك  24مشاركا/ة في المرحلة األولى من برنامج عمالنية العودة ،والذي يهدف إلى
تطوير تصورات عمالنية وواقعية لحركة العودة وخطابها.

mm
mm

النتيجة الثانية :األفراد والمجتمعات والشبكات الفلسطينية تنشط على مستويات
متعددة بهدف تعزيز حقوق اإلنسان والقانون الدولي:
النتيجة المتوسطة  :1المنصات متاحة أمام المجتمع المدني الفلسطيني لرفع صوته:
ً
 mmبالشراكة مع التحالفات والمؤسسات القاعدية ،رفع مركز بديل  30تدخال خالل العام
.2017

mm

أنتج مركز بديل ونشر خمسة أفالم وأربعة مطويات خالل .2017

mm

جائزة العودة:
•جرى تقديم  32مشاركة ضمن مسابقة البوستر المركزي للنكبة.
ً
•شارك ما يزيد عن  250شابا وشابة في مسابقة “نحن من هناك” االلكترونية،
ونالت ثالث نساء المراتب األولى من بين الفائزين الخمسة األوائل في هذه
المسابقة.

النتيجة المتوسطة  :2الشبكات واالئتالفات الفاعلة ضمن قضية الالجئين الفلسطينيين
وحقوقهم موجودة وتستقطب أعضاء جدد وتنفذ النشاطات المنوطة بها المستويات
المحلية والوطنية والدولية.

mm

نفذت الشبكة العالمية لالجئين والمهجرين الفلسطينيين مجموعة من الفعاليات
ضمن حملة “العدالة والكرامة والسالم الدائم في تنفيذ القرار  ،”194خالل .2017

النتيجة المتوسطة  :3أصبح يتوفر للمجتمع المدني الفلسطيني (والدولي) األدوات الالزمة له
ُ
لفهم األسباب الجذرية للصراع ،وأتيحت له فرصة الوصول
إلى هذه االدوات وتوظيفها:

mm

اطلع ما يزيد عن  3800متصفح على مجلة المجدل
(عدد ربيع  )2017والمقاالت الواردة فيها.

mm

أصدر مركز بديل عددين من جريدة حق العودة،
واطلع على مقاالتهما أكثر من  4.400متصفح.

mm

أنتج مركز بديل  2000بلوزة “تي شيرت” خاصة
ً
ً
بفعاليات النكبة وقام بتوزيعها محليا ودوليا.

mm

أنتج مركز بديل وطبع
 2000بوستر خاصة
النكبة
بفعاليات
و 6000بوستر خاصة
بفعاليات مرور مئة عام
على وعد بلفور.

mm

أصدر مركز بديل 1000
مطوية وطبعها ووزعها

mm

أصدر مركز بديل
 30.000ملصق وطبعها ووزعها.

mm

ً
ً
أصدر المركز رزنامة مركز بديل للعام  2018وقام بتوزيعها محليا ودوليا.

mm

أصدر المركز  700قبعة خاصة بفعاليات يوم األرض.

mm

أنتج ووزع المركز  1200بلوزة خاصة بفعاليات مرور مئة عام على وعد بلفور.
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النتيجة الثالثة :مركز بديل كمؤسسة حقوقية يصبح أكثر كفاءة مع تميزه بقدرة أكبر
من الشفافية والمساءلة والفعالية

النتيجة المتوسطة

 :1تم مأسسة االجراءات والسياسات التنظيمية في أدلة إجرائية

وتدريبية فاعلة.

mm

تم مناقشة الدليل االجرائي الخاص “باإلعالم والتواصل” في ورشة عمل للطاقم
بهدف تطوير الدليل.

mm

تم تطوير وتنقيح الدليل االجرائي الخاص “بالحماية واألمان” من قبل خبراء من خارج
المركز.

mm

تم تطوير دليل “السياسات واالجراءات المالية” واقراره من قبل مجلس االدارة.

النتيجة المتوسطة  :2يعالج مركز بديل نقاط الضعف التي تعتريه ويبني على نقاط قوته
ويعززها ،ويحافظ على عدد مخرجاته أو يزيدها ضمن حدود الموارد المالية المتوفرة له .وقد
وضع بديل نصب عينيه بناء قدرات موظفيه الحاليين وتعزيزها ،ويعمل على زيادة موارده
البشرية بغية انجاز االهداف التي قررها ضمن خطته:

mm

تم إعداد واقرار جميع تقارير المؤسسة ونشراتها االخبارية والتدقيق المالي السنوي
في أوقاتها المحددة دون تأخير.

mm

قام ثالثة موظفين بعقد وتسيير ورشات عمل وتدريبات لباقي الموظفين بهدف
تطوير قدراتهم ومهاراتهم.

mm

نظم المركز سلسلة من التدريبات التي تناولت آليات الرصد والتقييم ،وذلك بهدف
تطوير هذا النظام لقياس أثر عمل بديل.

نتيجة للضائقة المالية التي ستواجه بديل خالل العام  ،2018نظم المركز مع الموظفين
ومجلس االدارة مجموعة من النقاشات هدفت إلى تقليل النفقات دون التأثير على جودة
وجوهر العمل .وعليه؛

mm

لم يتم تجديد عقود إثنين من المتعاقد معهم.

mm

سيقتصر االنفاق الداخلي للمركز فقط على القضايا الضرورية والطارئة.

مالحظة :قامت وحدة الشؤون االدارية والمالية بتسليم  9مقترحات مشاريع لممولين جدد:
تم رفض  4منهم ،وال زال  5بانتظار الرد.

إضاءة من المحور األول :منتدى نسـاء فلسطين
خالل  ،2017قام بديل /المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة والالجئين بتأسيس منتدى نساء فلسطين ،والذي شارك في تأسيسه  15شابة من جانبي الخط األخضر .هدف المشروع
الى تمكين أصحاب الحقوق ورفع صوتهم حول حقوق الشعبالفلسطيني بشكل عام ،وقضيةالالجئين والمهجرين بشكل خاص.
وتخلل تنفيذ المشروع مجموعة من ورشات العمل التثقيفية ،التي ركزت في مجملها على سياسات التهجير القسري ،واوضاع الالجئين والمهجرين الفلسطينيين ،باإلضافة الى وضع
الالجئينوالمهجرين في القانون الدولي .كما تم تنظيم سلسلة من التدريبات المهاراتية التي هدفت الىتمكين المشاركات بالمهارات الالزمة من اتصال وتواصل وتشبيك ،باإلضافة الى
مهارات القيادة وصنع القرار ،وآليات عمل المنتدى واستمراريته.
وقد نظمت المشاركات مجموعة من المبادرات التثقيفية في
مجتمعاتهن ،وذلك ضمن الفعاليات الختامية للمشروع ،حيث
تضمنت المبادرات ورشات عمل حول وضع الالجئين والمهجرين
الفلسطينيين في القانون الدولي .وستعمل المشاركات علىتنسيق
وتنظيم ورشات عمل تهدف الى رفع الوعي بأوضاع الالجئين
والمهجرين الفلسطينيين مع التركيز على النواحي القانونية .عالوة
على ذلك ،ستساهم مجموعةالنساء في اجتماعات وفعاليات الشبكة
العالمية لالجئين والمهجرين الفلسطينيين.
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َ
المحرز في المحور األول :تمكين أصحاب الحقوق
رصد التقدم
أهداف المحور

المؤشرات
إنشاء تحالفات
وشبكات محلية
واقليمية من اجل
دعم ومساندة
قضية الالجئين
الفلسطينيين

اصحاب الحقوق
وفئات الالجئين،
والمؤسسات
القاعدية واعضاء
التحالفات والشبكات
على وعي ومعرفة
بالمنهج القائم على
الحقوق ،يتحلون
تعزيز قدرات
بالمهارات ويملكون
اصحاب الحقوق،
القدرة للدفاع عن
ومجتمعات
حقوقهم وترويجها
وفئات الالجئين،
والمؤسسات
بروز جيل جديد من
القاعدية
المدافعين /القادة
والتحالفات
عن حقوق االنسان
الفلسطينية بهدف (من الشباب والنساء)
تمكينها من العمل على الصعيد المحلي
بصورة جماعية.
واالقليمي.

تحسين االداء
المؤسساتي واالداري
لمركز بديل.

أين نحن اآلن
•تم تنفيذ جولة في
لبنان ،تهدف الى
تعزيز الشراكة مع
مؤسسات الشبكة
العالمية لالجئين
والمهجرين خارج
فلسطين.
•تم الوصول الى االف
الفلسطينيين حول
العالم من خالل
المطويات ،وادوات
االعالم المرئية،
واشراكهم في
الحمالت.
•تأسيس منتدى المرأة
الفلسطينية.

•تم تنفيذ مدرستين
تدريبيتين (مدرسة
العودة)
•تم عقد محاضرات
لطلبة حقوق ومدافعين
عن حقوق االنسان
ونشطاء في لبنان،
حول مواضيع حقوق
الالجئين الفلسطينيين
في القانون الدولي
•تنظيم ورشات عمل
استهدفت طاقم
الموظفين.
•السعي لضمان وضع
مالي مستقر من خالل
تأسيس عالقات مع
ممولين جدد.
•وضع آليات لقياس
االثر الذي يحدثه عمل
المركز.

الفعاليات المقررة في
العام 2017
•مواصلة تفعيل وترويج
الشبكة العالمية
لالجئين والمهجرين
الفلسطينيين.
•ترويج أكبر وتنظيم
مركز لفعاليات مواجهة
النكبة المستمرة في
ذكراها السبعين
•مواصلة تطوير وتوزيع
االدوات التوعوية
التعليمية.
•توفير إطار /منصة
يستطيع من خاللها
الفلسطينيون
المشاركة ورفع
صوتهم.

ّ
مركز بديل ومنظمات غير حكومية في لبنان ينفذون دورة تدريبية
في القانون الدولي وحقوق الالجئين الفلسطينيين
اختتم مركز بديل ومركز عائدون في لبنان ،بالشراكة مع مؤسسة عامل ،وعيادة حقوق
االنسان التابعة لكلية الحقوق في جامعة الحكمة ،وبمشاركة نشطاء وحقوقيين فلسطينيين
وسوريين ولبنانيين ،دورة تدريبية مكثفة في القانون وحقوق االنسان .وقد شارك في الدورة
محامون وباحثون في المحاضرات والدراسات المعمقة حول حقوق الالجئين الفلسطينيين
في القانون الدولي وقانون الالجئين .وهدفت هذه الدورة التدريبية الى تعميق المعرفة
ً
القانونية للمشاركين فيما يتعلق بوضع الالجئين والمهجرين الفلسطينيين ،خصوصا
في ظل ما يجري في سوريا ،كما هدفت إلى زيادة أعداد الخبراء والمختصين في موضوع
تشريعات اللجوء .ومن الجدير ذكره بأن هذه الدورة تأتي في إطار تعزيز الشراكات التي
يبنيها مركز بديل في لبنان ،كما أنها تعزز تواصل المركز مع الفلسطينيين في الشتات.

•سيتم تنظيم برنامج
مدرسة العودة
التدريبية.
•رعاية عمل منتدى نساء
فلسطين.
•مشروع عمالنية العودة.
•مواصلة تقديم
المحاضرات وعقد
الدورات في الجامعات
المحلية وبالتعاون مع
كليات الحقوق
•تنظيم المزيد من
ورشات العمل التي
تستدف طاقم
الموظفين.
•مواصلة البحث عن
مصادر تمويل جديدة.
•مراجعة وتقييم
الهيكلية في ظل االزمة
المالية الحالية.
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ترابـــــط التمكيــــــن والتأثيـــــــر
مشروع تعزيز وصول السكان الفلسطينيين إلى أراضيهم هو أحد المشاريع التي ُينفذها مركز بديل بالشراكة مع الهيئات المحلية الفلسطينية الواقعة جنوب-غرب بيت لحم
ضمن ما ّ
يسمى بمجمع عتصيون االستعماري .يهدف المشروع إلى تعزيز صمود السكان الفلسطينيين في هذا التجمع ،وتمكينهم من رفع صوتهم والدفاع عن حقوقهم
أمام سياسات الضم والتهجير اإلسرائيلية.
ويضم تجمع عتصيون االستعماري ،الذي يسكن ضمنه حوالي  167,000فلسطيني موزعين على  24قرية وتجمعًا ،ما يقارب  32مستعمرة بما في ذلك البؤر االستيطانية.
وتشكل السياسات اإلسرائيلية في مجمع عتصيون تهديدًا وجوديًا مستمرًا على الفلسطينيين الذين يسكنون في تلك المناطق ،والذين يعانون بشكل مستمر من الحرمان
من الوصول الى اراضيهم والخدمات الرئيسية.
وقد قام بديل باختيار المناطق الفلسطينية الواقعة ضمن تجمع عتصيون االستعماري بهدف تسليط الضوء على معاناة السكان الفلسطينيين فيها ،حيث أن المناطق
األخرى مثل (البلدة القديمة في الخليل ،القدس ،غور األردن ،الخ )...القت دعم واهتمام دولي أكبر مقارنة بقرى هذه المنطقة التي ال زالت مهمشة.
ً
يأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية بديل الهادفة إلى؛ أوال تمكين اصحاب الحقوق (من خالل برامج تؤثر في الرأي العام والشركاء والمؤسسات القاعدية) ،ثانيًا :التأثير
في المكلفين (من خالل األبحاث والمناصرة).
فعلى صعيد تمكين أصحاب الحقوق ،يعمل مركز بديل بشكل مباشر مع أربع قرى فلسطينية (الجبعة ،شوشحلة ،واد رحال ،وبيت سكاريا) ،على تطوير مبادرات مجتمعية من
ُ
شأنها تعزيز صمود السكان الفلسطينيين ،وتخفيف معاناتهم اليومية ،وتسهل وصول السكان الى اراضيهم والمصادر الطبيعية.
من جهة أخرى ،يعمل بديل على التأثير والضغط على المكلفين من خالل مجموعة من المبادرات والحمالت سكان التوعوية ،واألبحاث القانوني ،واألدوات اإلعالمية التي من
شأنها تطوير أدوات فعالة وذات أهمية في عملية المناصرة ورفع الوعي.
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ُ ّ
المكلفين
المحور الثاني :التأثير في
ما يميز هذا المحور أنه يقوم على انتاج األبحاث والتحليالت القانونية التي تتسم باالهمية
ووقتها المناسب ودقتها واستنادها الى ركيزتين أساسيتين :أولهما التوثيق المباشر
لالنتهاكات والجرائم الواقعة على حقوق اإلنسان ،وثانيهما ما يقترن بذلك من تكييف لتلك
الممارسات بحسب القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق الإلنسان والقانون الدولي
ّ
لالجئين .توظف هذه األبحاث والتحليالت القانونية في جميع البرامج التي يتنفذها مركز
بديل بغية التوعية باألسباب الجذرية للصراع والتعرف عليها ،والوقوف على الفجوة التي
تشوب الحماية الواجبة ألبناء الشعب الفلسطيني ،وتوفير سبل االنصاف التي تكلفها األطر
المذكورة من أجل التوصل الى حل عادل ودائم بمشاركة المسؤولين عن االلتزامات وإشراكهم
في إنفاذها .ولهذه الغاية ،بتمتع مركز بديل بصفة استشارية لدى المجلس االقتصادي
ً
واالجتماعي التابع لألمم المتحدة .وعالوة على ما تقدم ،يعمل مركز بديل على تفعيل شراكاته
وعضويته في االئتالفات والشبكات المختلفة بغية التواصل مع نطاق أوسع من الفئات
المستهدفة ومناصرتها.

إضاءة من المحور الثاني:
رفع تقارير الى مجلس حقوق اإلنسان ضمن آلية المراجعة الدورية
الشاملة واللجنة الدولية للحقوق المدنية والسياسية
كجزء من المراجعة الدورية الرابعة “إلسرائيل” ،قام مركز بديل بدحض التقرير الذي
تقدمت به “اسرائيل” ردًا على التوصيات والمالحظات الختامية التي كانت قد قدمتها
لجنة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .وتطرق رد مركز بديل إلى ما
يتعلق بعمليات هدم البيوت العقابية ،والتمييز في سياسات التنظيم والتخطيط كاحدى
السياسات “االسرائيلية” التي تساهم في خلق بيئة قهرية ما يؤدي الى التهجير القسري.
وفي إطار المراجعة الدورية الشاملة ومرور خمسين عامًا على اإلحتالل ،تم رفع تقرير
آخر بخصوص وضعية اسرائيل الحالية بما يتعلق بقضايا حقوق االنسان ،وذلك بفضح
االعمال االستعمارية التي تمارسها
“إسرائيل” على األرض المحتلة تحت
ستار االحتالل الحربي .ركز التقرير على
ثالثة معايير لالستعمار وهي :تغيير
التركيبة السكانية لألرض الفلسطينية
المحتلة عام  ،1967ضم االراضي
واستغاللها ،وسياسات الهيمنة.

ّ
َ
المحرز في المحور الثاني :التأثير في المكلفين
رصد التقدم
أهداف
المحور

التأثير في
اصحاب
القرار للوفاء
بالتزاماتهم
من اجل
معالجة
الفجوة التي
تشوب
الحماية
الدولية
الواجبة

المؤشرات

أين نحن اآلن

تطوير
الصالحيات
اإلنسانية
والقانونية
الموكلة الى
وكالة األونروا
وتعزيزها.

•أصدر مركز بديل بيانات
متعلقة بقضايا التمثيل
القانوني والدعم ّ
للبدو من
فلسطينيي ال .48
•التقى مركز بديل بمدير
األونروا خالل جلسة محادثات
حول تعديل المناهج
الدراسية.

إدراج المادة
( 1د) من
االتفاقية
الخاصة بوضع
الالجئين
لسنة 1951
ضمن
التشريعات
المحلية للدول

•اصدار مجلة المجدل العدد
( ،)59في تاريخ  17آذار
 ،2017تحت عنوان عنوان:
“الالجئون الفلسطينيوين:
التهجير المتعدد وقضية
الحماية” ،وسلطت الضوء
على قابلية تطبيق المادة
(1د).
•قدم مركز بديل مالحظاته
فيما يتعلق بانطباق المادة
(1د) من االتفاقية الخاصة
بوضع الالجئين لسنة 1951
على الالجئين الفلسطينيين
وتضمين ذلك في التعديالت
المقترحة من قبل المفوضية
السامية لألمم المتحدة
لشؤون الالجئين (.)UNHCR

فعاليات مقررة في العام
2017
•سوف يواصل مركز
بديل مساعيه التي
ترمي إلى مساندة وكالة
األونروا والتنسيق
معها ومساعدتها في
األدوار والمسؤوليات
التي تضطلع بها تجاه
الالجئين الفلسطينيين.
•سوف يواصل مركز
بديل مساعيه في مجال
المناصرة لضمان التزام
المجتمع الدولي بدعم
لألونروا ،باإلضافة الى
سعيه لزيادة مساهمة
أعضاء الجمعية العامة
في الموازنة األساسية
لالونروا ،وارساء الحماية
ضمن تفويض األونروا
بجانب قضايا أخرى.
•االستمرار في اعمال
المناصرة والضغط
لتطوير دليل تفسير
المادة (١د) الصادر
عن المفوضية العليا
لالجئين.
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إقرار اهمية
الحقوق
لتحقيق
السالم
العادل ،وعدم
وفاء “اتفاقية
اوسلو
للسالم”
بشروط منهج
الحقوق
واالقرار
بقصور
منهج الدعم
اإلغاثي الذي
ال يتجاوز ً
كونه ًتوجها
إنسانيا و/أو
المنهج الذي
تحركه دوافع
سياسية
محضة
للتعامل
مع قضية
الالجئين.

•اعداد ونشر دراسة حالة
تكميلية لدعم سلسلة األوراق
الخاصة بالتهجير القسري
للسكان.
•إصدار ورقتين اضافيتين
لسلسلة االوراق الخاصة
بالتهجير القسري للسكان.
•اعداد ورقة توضح اإلطار
القانوني الذي ُيعرف البيئة
القهرية التي تؤدي الى
التهجير القسري للسكان
باستخدام القوانين الدولية
ذات الصلة.
•اعداد ورقة حول نقاط ضعف
سياسة االتحاد األوروبي
في التعامل مع منتجات
المستوطنات.
•المشاركة في اجتماعات
مجلس حقوق االنسان (آذار،
حزيران ،و أيلول .)2017
• -المشاركة في جلسة منتدى
األعمال التجارية وحقوق
االنسان التابع لألمم المتحدة.

ً
•ما زال العمل متواصال
على إعداد بقية األوراق
ضمن سلسلة أوراق
التهجير القسري
للسكان.
•إجراء االبحاث الالزمة
إلنتاج المزيد من
دراسات الحالة لتعزيز
سلسلة أوراق العمل
المذكورة ونشرها.
•مواصلة المشاركة في
اجتماعات مجلس األمم
المتحدة لحقوق اإلنسان.
•توجيه المذكرات إلى
هيئات األمم المتحدة
ثان إلى
ورفع تقرير ٍ
المحكمة الجنائية.
•مواصلة العمل على
إعداد البيانات اإلعالمية
بالشراكة مع إعضاء
األئتالقات والشبكات
التي نشارك بها.

mm

رفع تقرير للمراجعة الدولية الشاملة بخصوص وضعية اسرائيل الحالية بما يتعلق
بقضايا حقوق االنسان.

mm

الرد على اللجنة الدولية للحقوق المدنية والسياسية في المراجعة الدورية الرابعة
إلسرائيل.

mm

توصية للمفوضية العليا لشؤون الالجئين في مسودة الدليل الجديد بعنوان“ :دليل
الحماية الدولية :قابلية تطبيق المادة  1د من اتفاقية الالجئين  1951وما يتعلق
بالالجئين الفلسطينيين”

mm

اقتبس المقرر الخاص المعني بحالة حقوق االنسان في االرض الفلسطينية المحتلة
منذ العام  ،1967مركز بديل في تقريره.

mm

عكس تقرير االسكوا تحليالت مركز بديل وتبنى مصطلحاته ،باإلضافة الى تبني
منهج مشابه لمنهج بديل

mm

في الجلسة  34لمجلس حقوق االنسان ،تم سن قرار بعنوان“ :حق الشعب الفلسطيني
في تقرير المصير” ،والتي أشارت فيه الفقرة  5إلى:
“دعوة جميع الدول األعضاء إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم االعتراف ،عدم تقديم
الدعم أو المساعدة فيما يتعلق باالنتهاكات الخطيرة لقواعد القانون الدولي من قبل
ً
إسرائيل ،كما وتدعو تلك الدول أيضا إلى بذل المزيد من التعاون من أجل وضع حد
لهذه االنتهاكات الخطيرة من خالل وسائل مشروعة لمواجهة السياسات والممارسات
اإلسرائيلية غير القانونية؛
(التشديد مضاف)  -هذا القرار هو خطوة نحو االعتراف بمسؤوليات الدول عن مساءلة
ً
إسرائيل ومحاسبتها عن انتهاكاتها لحقوق اإلنسان الفلسطيني ،وتعبيرا عن
جهودنا المستمرة في الترويج لمبدأ مسؤولية الدول كطرف ثالث)

نتائج ومخرجات المحور الثاني ()٦ – ٤
النتيجة الرابعة :من شأن التدخالت المدروسة التي تقترن مع التحليالت القانونية التي
تركز على الفجوة التي تعتري الحماية الواجبة لالجئين الفلسطينيين ،والموجهة إلى
هيئات االمم المتحدة واألطراف السياسية الفاعلة ،أن تؤثر عليها وتدفعها الى اتخاذ
خطوات للوفاء بااللتزامات الواقعة عليها تجاه الفلسطينيين.
النتيجة المتوسطة  :1تمكين أجهزة األمم المتحدة والهيئات التابعة من الوصول إلى
مصادر معلومات موثوقة ومتصلة باالنتهاكات التي تمس حقوق االنسان والجرائم
المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

النتيجة الخامسة :المجتمع المدني الدولي يبدأ بتبني نهج الحل القائم على الحقوق
في البيانات الصادرة عنه
النتيجة المتوسطة  :1المجتمع المدني الدولي يعي ويواصل االسترشاد بنهج الحل
القائم على الحقوق الذي يعتمده مركز بديل في عمله.

mm

 114خبر صحفي

mm

أصدر مركز بديل دراسة حالة بعنوان“ :االستخدام المفرط للقوة من قبل الجيش
االسرائيلي” .وقد جاءت هذه الدراسة بناء على تحقيق اجراه المركز عام .2016

mm

استضاف مركز بديل  83مجموعة ،تضم ما مجموعه  1.456مشارك ومشاركة ،والذي
ازداد عن العام السابق بواقع  28مجموعة و 400مشارك.

mm

المشاركة في ثالث جلسات عقدها مجلس حقوق االنسان التابع لألمم المتحدة،
وجلسة لمنتدى األعمال وحقوق االنسان.

mm

المشاركة في جوالت توعوية ( ،)2حيث كان بديل المتحدث الرئيسي في جولة نظمت
بالشراكة مع منظمة “الصوت اليهودي من أجل السالم” ،والتي حضرها فيها ما يزيد
عن  1000مشارك.
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mm

اطالع العديد من الدبلوماسيين من بريطانيا ،هولندا ،كندا ،االتحاد االوروبي ،جنوب
افريقيا ،إيرلندا ،إسبانيا ،فرنسا ،ايطاليا على سياسة إلغاء االقامة.

النتيجة المتوسطة  :2انتشار المصطلحات التي يوظفها مركز بديل وتضمينها في
البيانات الصادرة عن مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية والدولية.

mm

جرى االقتباس من تقارير مركز بديل وبياناته الصحفية أكثر من مئة مرة خالل العام .2017

mm

شارك بديل في مؤتمر إطالق سلسلة ابحاث تحت عنوان ،فلسطين :األرض والحياة،
والتي أطلقتها مؤسسة أوكالند االمريكية ،حيث تركز هذه االبحاث على منشورات
بديل حول سياسات التهجير القسري.
ً
ً
لعب بديل دورا أساسيا في رفع العلم الفلسطيني فوق بلديتي دبلن وسليغو ،وذلك
ضمن جهوده في تعزيز شراكته مع التضامن اإليرلندي الفلسطيني.

mm

النتيجة السادسة :االبحاث الدقيقة والمهنية والعينية التي تحلل االنتهاكات التي
تمس حقوق االنسان وجرائم الحرب المرتكبة بحق ابناء الشعب الفلسطيني متوفرة
ومتاحة أمام اصحاب الحقوق والمكلفين المسؤولين عن االلتزامات.
النتيجة المتوسطة  :1انتاج االبحاث والتحليالت القانونية الدقيقة وإتاحتها للمعنيين/
أصاب المصلحة:

mm

إصدار ورقة بعنوان“ :البيئة القهرية :سياسة التهجير القسري للفلسطينيين في
األرض المحتلة”.

mm

أصدر بديل ورقتي عمل ضمن سلسلة التهجير القسري االولى بعنوان“ :الحرمان
من المصادر الطبيعية والخدمات” ،والثانية بعنوان “مصادرة االراضي والحرمان من
استعمالها”.

mm

اصدار دراسة حالة بعنوان“ :االستخدام المفرط للقوة من قبل الجيش االسرائيلي”.

mm

اصدار ورقة عمل بعنوان “تواطؤ الشركات في انتهاكات القانون الدولي في األرض
الفلسطينية المحتلة”

تشكيل الرواية
االقتباس
المصدر
تقرير المقرر الخاص تمت االشارة الى اصدار بديل “البيئة القهرية” في تشرين اول
المعني بحالة حقوق  ،2017من خالل المقرر الخاص في الجلسة رقم  72للجمعية
اإلنسان في األرض العامة“ :توظف اسرائيل العديد من الممارسات التي تشكل في
ً
ً
الفلسطينية المحتلة بعض الحاالت تهجيرا قسريا للفلسطينيين ،وبشكل خاص للذين
عام  ،1967ميشيل يسكنون في المناطق الريفية ،كأداة لالستيالء على األراضي وبناء
لينك
المستعمرات ،ومناطق التديب العسكري واستخدامات اخرى
تندرج ضمن ممارسات اسرائيل االحتاللية والتي ال تمت للدواعي
األمنية بصلة”
المكتب التنفيذي
اعتمد المكتب التنفيذي التابع للمفوض العام لحقوق اإلنسان
التابع للمفوض العام اإلطار القانوني الذي يتبناه مركز بديل فيما يتعلق بالتهجير
لحقوق اإلنسان
القسري والبيئة القهرية ،وذلك في سلسلة من سبع جوالت
توعوية بقيادة اللجنة القانونية حول التهجير القسري.
الجلسة  34لمجلس اعتماد ثالثة قرارات أشارت لمصطلح التهجير القسري خمسة
حقوق اإلنسان التابع مرات ،ومصطلح البيئة القهرية مرتين ،والتي نشأت عن سياسات
لألمم المتحدة
التهجير االسرائيلي التي ال زالت تؤدي الى تهجير الفلسطينيين
قسريا.

النتيجة المتوسطة  :2األبحاث والتحليالت القانونية التي ينشرها مركز بديل تشتمل
على مصادر اولية وبيانات شاملة

mm

جمع مركز بديل  45شهادة ،من بينهم  18شهادة لفلسطينيات.

mm

ضمن هذه الشهادات 8 :حاالت تم تهجيرها ،و 27حالة ال زالوا تحت تهديد التهجير،
ً
وحالة واحدة تم تهجيرها داخليا ،باإلضافة إلى  9شهادات لخبراء ميدانيين.
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نظرة إلى الوراء ،ونظرة إلى المستقبل
ّ
تمكن مركز بديل في هذا العام من الوصول إلى عدد أكبر بكثير من المستفيدين المباشرين
ً
مقارنة بالعام  .٢٠١٦استمرت وحدة التحشيد والتفعيل المجتمعي في اكتساب المزيد من
الزخم ،وتزايد عدد األشخاص الذين يبحثون عن فرص للمشاركة في برامجها .وعلى صعيد
وسائل التواصل االجتماعي واإلعالم فقد إزداد حضور المؤسسة وبرامجها في جميع أنحاء
العالم .وشهدت إصدارات مركز بديل المنشورة على اإلنترنت أكبر عدد من الزيارات والتصفح
والتحميل ،على الرغم من انخفاض عدد زوار الموقع اإللكتروني بشكل عام .سنستمر في
متابعة أنماط واتجاهات االستجابة لعمل المؤسسة وإدراج خطوات العالج والتحسين ضمن
خطط العمل ومن أجل ضمان تلبية احتياجات كافة شرائح جمهورنا.
ً
ّ
لقد حدد مركز بديل عددا من المحاور الرئيسة التي سيركز عمله عليها خالل العام المقبل.
إن العام  ٢٠١٨هو العام األخير من الخطة االستراتيجية الخمسية  ،٢٠١٨-٢٠١٤حيث سيشمل
عملنا في العام  ٢٠١٨على اإلجراءات التحضيرية الالزمة لتسهيل عملية تطوير الخطة
الخمسية القادمة.
على مستوى األبحاث والمصادر
يعمل مركز بديل على إصدار دفعة جديدة من الدراسات ضمن سلسلة أوراق العمل الخاصة
بالتهجير القسري للسكان – الحالة الفلسطينية .يعمل على إعداد بحث حول اإلطار القانوني
لجريمة االستعمار ،وورقة عمل حول الحرمان في الحق في جبر الضرر ،ودراسة حالة عن تجمع
عتصيون االستعماري ،باإلضافة إلى إصدار دورية المجدل باللغة اإلنجليزية .ويواصل المركز
عملية تطوير مستمرة لتتبع عمليات التهجير القسري ضمن قاعدة بيانات خاصة .وستكون
الطبعة الجديدة والمنقحة من المسح الشامل لالجئين والمهجرين الفلسطينيين من أولويات
وحدة البحث واإلنتاج في العام .٢٠١٨
على صعيد المناصرة القانونية الدولية
سيواصل مركز بديل عمله في مجال المناصرة القانونية من خالل المشاركة في آليات األمم
المتحدة المختلفة والمتعددة بهدف فضح انتهاكات إسرائيل لحقوق اإلنسان وجرائمها
وذلك بهدف دفع الدول األطراف في تلك المواثيق والمعاهدات الدولية للوفاء بإلتزاماتها
ورفع الحصانة التي تتمتع بها إسرائيل وتمكنها من اإلفالت من العقاب.
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كما ومن المقرر أن يشرع مركز بديل بعدد من مبادرات المناصرة الدولية في كل من أوروبا
والواليات المتحدة األمريكية.
على مستوى التحشيد والتفعيل المجتمعي
ستواصل وحدة التحشيد والتفعيل المجتمعي في العام  ،٢٠١٨وبالشراكه مع شبكات العمل
والتحالفات والنشطاء ،تنفيذ األنشطة والفعاليات المرتبطة بمواجهة النكبة المستمرة،
والذكرى ال ١٠٠على وعد بلفور ،هذا إلى جانب تنفيذها لبرامجها المقرة في خطط العمل
السنوية.
على المستوى اإلداري
ستواصل وحدة اإلدارة والشؤون المالية البحث عن فرص تمويل جديدة لدعم عمل المؤسسة
وبرامجها وتوفير أكبر قدر من االستقرار المالي .يشار إلى أنه تم تجميد العمل على دليل
الرقابة والتقييم وعدد من الفعاليات اإلدارية األخرى نتيجة لنقص الموارد المالية ،التي تلقي
بتبعاتها على الموارد البشرية.

“Palestinian Refugees: Multiple Displacements and the Issue of
”Protection.

الالجئون الفلسطينيون :التهجير المتعدد وقضايا الحماية
بعد أن تناولت أعداد مجلة “المجدل” رقم  56و 57قضية الالجئين
كل من لبنان واألردن ومصر وتركيا وداخل
الفلسطينيين من سوريا في ٍ
سوريا نفسها ،أعاد العدد رقم  59قضية الفجوات في الحماية الواجب
توفيرها لالجئين الفلسطينيين إلى الواجهة عبر مجموعة جغرافية
ممتدة .وناقشت مقاالت هذا العدد من مجلة المجدل مجموعة من
حاالت الهجير القسري المتعددة لالجئين الفلسطينيين من منظور
مدى االستجابة الدولية أو عدم وجودها من األساس .وتسلط مقاالت
العدد الضوء على إجراءات اللجوء في عدد من البلدان التي تغطي الدول
األوروبية ودول األمريكتين.

ّ
الـتـحــديــــات
من أكبر التحديات التي واجهها قطاع حقوق اإلنسان في العام  2017كانت القيود التي
ُ َ
ف ِرضت على المنظمات المجتمعية والمنظمات األهلية المحلية والدولية من قبل الممولين
ً
وذلك استجابة للضغوطات التي َ
ّ
اللوبيات المختلفة واستجابة لضغط
تمارس عليهم من قبل
الحكومة اإلسرائيلية لقمع حرية إبداء الرأي والتعبير لدى الفلسطينيين ومناصريهم وقمع
مقاومتهم وصمودهم في وجه سياسات الطرد والتهجير.
إن الجهود اإلسرائيلية الكبيرة المبذولة ضمن استراتيجية تشويه سمعة منظمات حقوق
اإلنسان الفلسطينية واتهامها بالتحريض واإلرهاب ومعاداة السامية قد أثرت على عدد من
ً
ً
المنظمات الشريكة لنا ،فضال عن تأثيرها على مركز بديل الذي بدوره بذل جهودا كبيرة
وأمضى وقت كبير لدحض تلك االدعاءات الكاذبة .على الرغم من ذلك ،برزت فرص جديدة
وشركاء جدد يسعون للتصدي للتشريعات التي يحتمل أن تعرقل حرية الرأي والتعبير.
ّ
استمرار االضطرابات السياسية ،وما نجم عنها من اندالع الهبة الجماهيرية والمواجهات كله
ّ
ً
ً
أثر على عملنا .شهد العام الماضي ،إضرابا جماعيا عن الطعام لشريحة كبيرة من األسرى
الفلسطينيين في سجون االحتالل ،رافقه المئات من األنشطة والفعاليات الشعبية في الشارع
الفلسطيني ،وكذلك ساهمت سياسات اإلغالق واإلجراءات األمنية اإلضافية ضد المسجد
األقصى ،باإلضافة إلى التصريحات التي أدلى بها الرئيس األمريكي بشأن القدس واعترافه
الرسمي بها كعاصمة إلسرائيل في المزيد من االضطراب وعدم االستقرار .وفي الوقت الذي
أعلنت فيه كل من الجمعية العامة ومجلس األمن التابعين لألمم المتحدة عن تنديد أعضائها
والغ ،إال أن الواليات المتحدة استخدمت
لهذه الخطوة واعتبار القرار األمريكي غير قانوني ٍ
الفيتو ضد قرار مجلس األمن ،ويبدو أن تصويت الجمعية العامة فشل حتى اآلن في تغيير
خطط الواليات المتحدة بهذا الشأن.
في الوقت نفسه ،تستمر اسرائيل بانتهاكاتها لحقوق اإلنسان والقيام بجرائم حرب دون
ً
هوادة .ويعتبر عدم تعاونها مع هيئات األمم المتحدة وآلياتها أمرا يبعث على القلق ويتناقض
مع التزاماتها كعضو في األمم المتحدة ،كما يتناقض مع توقيعها على العديد من المعاهدات
الدولية .إن المجتمع الدولي مطالب بالتدخل لوقف تلك االنتهاكات االسرائيلية وذلك بما
يمليه القانون الدولي عليه من التزامات .وسيواصل مركز بديل العمل في مجال المناصرة
القانونية من خالل مركزه االستشاري لدى األمم المتحدة وفي مجال المناصرة الدعوية من
خالل التحالفات وشبكات العمل التي ينتمي إليها.
ً
ً
ً
داخليا ،يواجه مركز بديل العديد من التحديات التي تتطلب جهدا كبيرا للتخطيط والتعامل

مع األزمة المالية التي امتدت للعام  ،2018لقد اضطررنا إلى إعادة تقييم أهدافنا وأولوياتنا
االستراتيجية ،والبحث عن أماكن لتقليل اإلنفاق ،واستثمار قدر كبير من الوقت في البحث عن
فرص تمويل جديدة.
سيستمر عملنا للعام القادم في معالجة هذه القضايا واالستجابة قدر المستطاع للمستجدات،
مع التركيز األساسي على تأمين دعم المؤسسة من أجل التخفيف من الخسائر المحتملة في
الموارد البشرية بسبب نقص التمويل.
سيواصل مركز بديل دعوته للمجتمع الدولي إلى مساءلة إسرائيل عن انتهاكاتها المستمرة
لحقوق اإلنسان وجرائمها التي ترتكبها بحق الفلسطينيين بشكل ممنهج ،من خالل مبادراتنا
الفريدة والمميزة في مجال البحث والمناصرة .وسنستمر في االستثمار في مجتمع مدني
ّ
ومنصات إلسماع
فلسطيني شامل وديمقراطي من خالل برامج التمكين وإنشاء أرضيات
ّ
بالتطور في عملنا ،وتعزيز المساءلة
أصواتهم .وعلى صعيد المؤسسة ،سوف نستمر
والشفافية وزيادة فعاليتنا.

منتدى األمم المتحدة بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان
شارك مركز بديل في الجلسة السنوية لمنتدى األمم المتحدة بشأن األعمال التجارية
وحقوق اإلنسان الذي عقد في جنيف بين  ٢٩-٢٧تشرين الثاني  .٢٠١٧كما حاضر مركز
بديل في حلقة نقاش حول “تواطؤ الشركات الخاصة في انتهاكات حقوق اإلنسان
الفلسطيني” ،والتي تناولت مسألة شرعية األعمال التجارية مع المستعمرات اإلسرائيلية،
مع التركيز على الشركات الواقعة ضمن االتحاد األوروبي.
باإلضافة إلى ذلك ،استضاف مركز بديل ،بالشراكة مع مؤسسة الحق ،مؤسسة دياكونيا،
ومؤسسة “من يربح من االحتالل” حلقة نقاش بعنوان “مساحة للتطوير :نقاط ضعف
ونقاط قوة االتحاد األوروبي في توسيم منتجات المستوطنات اإلسرائيلية” ،وتناولت
قضايا أخرى مثل تأثير المشاريع االستعمارية على حياة الفلسطينيين وسبل عيشهم،
وتواطؤ الشركات في االستغالل غير القانوني للموارد الطبيعية ،وكذلك تواطؤ شركات
السياحة في انتهاكات القانون الدولي.
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“جسمي يسكن في حيفا ،لكن عقلي لم يغادر قرية
مرة أزور
إقرث أبد ًا .أعود طف ًال صغير ًا في كل ّ
فيها القرية ،أتجول بصحبة صديقي الذي يشاركني
ذكريات الطفولة ولوعة الفقدان .أستذكر وإياه
حياة القرية وسكّانها وأرضها ،هي الذكريات التي
نورثّها ألحفادنا الذين سيعودون

”

حنا ناصر حنا ،الجئ فلسطيني ٧٧ ،عامًاُ ،هجر من قرية إقرث في العام .١٩٤٨

