
موؤ�س�سة ال�سمري لرعاية الأ�سري وحقوق الإن�سان:
ال�سمري موؤ�س�سة اأهلية فل�سطينية م�ستقلة غري ربحية تعنى بحقوق الإن�سان، اأ�س�سها يف مدينة القد�س املحتلة اأواخر عام 1991 جمموعة 
من الن�سطاء واملهتمني بحقوق الإن�سان لدعم ون�رسة الأ�رسى، ومناه�سة التعذيب عن طريق املراقبة واملتابعة القانونية واحلمالت 

الت�سامنية.
املوؤ�س�سة  باأهداف  يوؤمنون  الذين  الأ�سخا�س  وهم  )ال�سمائر(،  عليهم  يطلق  الذين  واملتطوعني  الأن�سار  من  عدد  بال�سمري  يحيط 

وي�ساركون يف ن�ساطاتها ويعملون على دعمها ماديًا ومعنويًا.
الئتالف  التعذيب،  ملناه�سة  العاملية  ال�سبكة  الإن�سان،  الفل�سطينية، جمل�س منظمات حقوق  الأهلية  املنظمات  �سبكة  ال�سمري ع�سو يف 
من اأجل الدفاع عن احلقوق واحلريات، الئتالف الإقليمي لإلغاء عقوبة الإعدام، الئتالف الدويل ملناه�سة �سيا�سة العزل، وغريها من 

ائتالفات حملية واإقليمية ودولية.
توؤمن موؤ�س�سة ال�سمري بعاملية حقوق الإن�سان التي ت�ستند اإىل اأولوية احرتام الكرامة والإن�سانية وعدم جتزئتها ا�ستنادًا اإىل الأعراف 

واملواثيق املقرة دوليًا. 
كما وتوؤمن ال�سمري باأهمية بناء جمتمع فل�سطيني دميقراطي حر، ي�سوده العدل وامل�ساواة و�سيادة القانون واحرتام حقوق الإن�سان 

يف اإطار حقه يف تقرير امل�سري.
اأهداف ال�سمري:

• اأوًل: مناه�سة التعذيب وغريه من �رسوب املعاملة القا�سية، اأو الالاإن�سانية اأو املهينة والعمل على اإلغاء عقوبة الإعدام.	
• ثانيًا: مناه�سة العتقال التع�سفي و�سمان املحاكمة العادلة والنزيهة.	
• ثالثًا: دعم واإ�سناد معتقلي الراأي والهتمام باملعتقلني والأ�رسى ال�سيا�سيني ون�رستهم معنويًا وقانونيًا واإعالميًا.	
• رابعًا: امل�ساهمة يف �سن قوانني فل�سطينية ت�سون مبادئ حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية و�سمان تنفيذها.	
• خام�سًا: امل�ساهمة يف الرتقاء بالوعي املجتمعي جتاه ق�سايا حقوق الإن�سان والدميقراطية و�سيادة القانون.	
• �ساد�سًا: بناء احلياة الدميقراطية يف املجتمع الفل�سطيني القائمة على التعددية ال�سيا�سية وحرية الراأي والتعبري.	
• �سابعًا: ح�سد وتكري�س التاأييد والدعم الدويل حلقوق ال�سعب الفل�سطيني امل�رسوعة.	

 برامج ال�سمري:
• اأوًل: برنامج الدعم القانوين: توفري اخلدمة القانونية واحلقوقية املجانية لالأ�رسى واملعتقلني وعائالتهم من خالل متابعة ق�سايا 	

التعذيب واملحاكمات والزيارات الدورية والإر�ساد احلقوقي القانوين.
• وعائالتهم، 	 واملعتقلني  الأ�رسى  لها  يتعر�س  التي  والنتهاكات  الإح�ساءات  كافة  توثيق  والتوثيق:  الدرا�سات  برنامج  ثانيًا: 

التوقيف،  العتقال داخل مراكز  التحقيق، وظروف  العتقال وخالل فرتة  اأثناء  التعذيب  التقارير والدرا�سات حول  واإ�سدار 
واملعتقالت وال�سجون والنتهاكات التي يتعر�س لها الأ�رسى واملعتقلني من قبل قوات م�سلحة ال�سجون الإ�رسائيلية ووحداتها 

اخلا�سة.
• ت�سامنية 	 ودولية  واإقليمية  حملية  وحمالت  باأن�سطة  ال�سمري  تقوم  الربنامج  هذا  يف اإطار  واملنا�رسة :  ال�سغط  برنامج  ثالثًا: 

و�ساغطة ملناه�سة التعذيب والعتقال التع�سفي ون�رسة الأ�رسى وحريتهم وم�ساندة اإ�رسابهم عن الطعام.
• واملعتقلني 	 الأ�رسى  توعوية حول حقوق  ون�ساطات  لقاءات جماهريية  بعقد  ال�سمري  تقوم  والتدريب :  التوعية  برنامج  رابعًا: 

املوؤ�س�سة  الإن�سان، كما وتعقد  ال�سباب يف تعزيز وحماية حقوق  املوؤ�س�سة دور  ال�سمائر تفعل  وعائالتهم، ومن خالل برنامج 
دورات متخ�س�سة للمحامني املتدربني والعاملني يف جمال الدفاع عن الأ�رسى واملعتقلني اأمام املحاكم الع�سكرية التابعة لقوات 

الإحتالل.
رام اهلل، دوار الرافدين، مبنى �سابات، الطابق الأول

P.O.Box 17338 :هاتف: 009722970136/ 009722960446     فاك�س: 009722960447    العنوان الربيدي
 ملتابعتنا والتوا�سل معنا:  

 twitter: @addameer         youtube.com/user/addameer21
info@addameer.ps /www.addameer.org         facebook.com/AddameerAssociation

اأوقات العمل: من الأحد اإىل اخلمي�س من ال�ساعة 8:00 – 5:00



الإن�ساين الدويل  والقانون  الإن�سان  حقوق  �سكرتاريا  من  بدعم  اإنتاجه  مت  الدليل  "هذا 
 اإن حمتويات هذا  الدليل ل تعرب بال�رسورة عن موقف اأو وجهة نظر �سكرتاريا حقوق الإن�سان والقانون الدويل 

الإن�ساين و/اأو اأي من مموليها"

• موؤ�س�سات حقوقية اأخرى	

- مركز القد�س للم�ساعدة القانونية/ رام اهلل: هاتف 2987981 )02(

- احلق/ رام اهلل: هاتف 2954646 )02(

- الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان/ رام اهلل: هاتف 2987536 )02(

- جمعية واعد لالأ�رسى املحررين/ قطاع غزة: هاتف 2886355 )08(

- اللجنة الوطنية العليا لن�رسة الأ�رسى/ قطاع غزة: هاتف 2828979 )08(

- جمعية الأ�رسى املحررين/ قطاع غزة: هاتف 28343332 )08(

- املركز الفل�سطيني حلقوق الإن�سان/ قطاع غزة: هاتف 2823725 )08( / رام اهلل: هاتف 2406698 )02(
- موؤ�س�سة ال�سمري حلقوق الإن�سان/ قطاع غزة: هاتف 2826660 )02(
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يتعّر�ض ال�سعب الفل�سطيني ب�سكل يومّي، م�ستمّر، وممنهج ل�ستى �رضوب القمع والتنكيل التي متار�سها بحقه 
�سلطات الحتالل،  وبذريعة »الأمن« فاإن كل فرد من اأفراد ال�سعب الفل�سطيني بكل فئاته معر�ض  على الدوام لالعتقال 
اأو الأ�رض. �ساربة دولة الحتالل بذلك عر�ض احلائط بكل املعايري الدولية �سواء من القانون الدويل حلقوق الإن�سان اأو 
القانون الدويل الإن�ساين امللزمة بتطبيقه. وعليه فاإنه يتحتم علينا كاأفراد من ال�سعب الفل�سطيني اأن نكون على دراية 

تاّمة ووعٍي كاٍف بحقوقنا، وبالإجراءات املتعّلقة بالعتقال.
اعتقاله/ا وحتى  منذ حلظة  املعتقل/ة  بها  التي مير  بالإجراءات  وعائلتك  اأنت  تعريفك  اإىل  املن�سور  هذا  يهدف 
اإطالق �رضاحه/ا، واإر�سادك اإىل احلقوق التي متتلكها/متتلكينها يف حال مت اعتقاِلك -م�سريًا اإىل املعايري والقوانني 
باأ�سماء  مرفقًا  اأ�سدقائك،  اأو  عائلتك  اأفراد  من  اأحد  اعتقال  مت  حال  يف  الت�رّضف  وبكيفية   ،  - بذلك  املتعلقة  الدولية 

وعناوين جمموعة من املوؤ�س�سات املحلية التي تعنى ب�سوؤون الأ�رضى واملعتقلني التي ميكنك التوجه اإليها.
االعتقال والتوقيف

»ل يجوز القب�ض على اأي اإن�سان اأو حجزه اأو نفيه تع�سفاً« الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان.

ال�ضفة الغربية
• قد يتم اعتقالك من قبل جندي اأو �رضطي، ودون اأمر اعتقال، وفقًا لالأمر الع�سكري 1651	
• ميكن اعتقالك من قبل �سابط �رضطة ملدة اأق�ساها 4 اأيام )96 �ساعة( منذ حلظة العتقال، قبل عر�سك على 	

قا�سي ع�سكري وت�سمى هذه املّدة بقرتة التوقيف الأوىل، اأو قد يتم حتويلك للتحقيق مبا�رضة بعد العتقال.
• ميكن متديد العتقال من قبل �سابط ال�رضطة مبوافقة رئي�ض دائرة التحقيق يف جهاز املخابرات ملدة ت�سل 	

6 اأيام لأغرا�ض التحقيق.
• مبوافقة رئي�ض ق�سم التحقيق يف جهاز املخابرات ميكن ل�سابط ال�رضطة متديد توقيفك حتى 8 اأيام.	
• من املحتمل اأن يتم منعك من مقابلة حماميك مبا�رضة بعد اعتقاِلك ملدة يومني، وذلك يف حال ادعت قوات 	

الحتالل اأنه مت اعتقالك اأثناء عملية ع�سكرية .

القد�س

• يتم اعتقالك من قبل �رضطي اأو جندي، ويجب اإبراز اأمر بالعتقال اأثناء عملية العتقال	
• �ستمثل اأمام القا�سي خالل 24 �ساعة من حلظة اعتقالك، اإل يف حال مت تاأجيل مثولك اأمامه من قبل �سابط 	

ب�سكل  التحقيق  ب�سري  مي�ض  القا�سي  اأمام  مثولك  وكان  للتحقيق  حتويلك  مت  حال  يف  فقط  وذلك  خمّول، 
مبا�رض.
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ا • مركز الدفاع عن احلريات واحلقوق املدنية: تاأ�س�ض بهدف الدفاع عن حقوق الإن�سان الفل�سطيني وحمايته من 	
اجلهود  يف  وامل�ساركة  حقوقهم  عن  والدفاع  والعرب  الفل�سطينيني  الأ�رضى  ودعم  الإ�رضائيلي،  الحتالل  انتهاكات 

لوقف التعذيب �سواء يف ال�سجون واملعتقالت الإ�رضائيلية، اأو من قبل الأجهزة الأمنية الفل�سطينية.
العنوان: رام اهلل  - رام اهلل التحتا - عمارة الراحة - ط2 / �ض.ب. 1542 رام اهلل 

هاتف 2963667 )02(       فاك�ض: 2973668

• هيئة �ضوؤون االأ�ضرى واملحررين: تعمل الهيئة على الهتمام بذوي الأ�رضى ماديًا و�سحيًا واجتماعيًا، والهتمام 	
بالأ�رضى املحررين وتاأهيلهم ودجمهم يف املجتمع الفل�سطيني، وتقدمي اخلدمات القانونية وال�ست�سارات القانونية من 
خالل طاقم حمامي الهيئة باملرافعات القانونية والق�سائية دفاعًا عن الأ�رضى الفل�سطينيني اأمام املحاكم الإ�رضائيلية 
بتغطية  الهيئة  تقوم  وكذلك  الإ�رضائيلية،  وال�سجون  واملعتقالت  التوقيف  مراكز  لكافة  دورية  زيارات  تنظيم  كذلك 

الغرامات املالية التي تفر�سها املحاكم الع�سكرية على الأ�رضى الفل�سطينيني.

العنوان: رام اهلل - البرية - �سطح مرحبا /هاتف: 2428571 فاك�ض: 2428566

• املعتقلني غري اجلنائيني من �سكان قطاع غزة، وذلك من خالل 	 الدفاع عن حقوق  االإن�ضان:  مركز امليزان حلقوق 
وت�ستمر  املخت�سة  للجهات  باملعتقل  اخلا�سة  الطلبات  وتقدمي  الإ�رضائيلية  املحاكم  اأمام  واملدافعة  باملرافعة  متثيله 
املتابعة حتى انتهاء حمكوميته وتت�سمن املتابعة قيام املحامي بزيارات دورية للمعتقل لالطالع على ظروف العتقال 
والتدخل يف احلالت التي ت�ستلزم تدخل قانوين. هذا بالإ�سافة للتوا�سل مع املوؤ�س�سات ملتابعة بع�ض الطلبات الطبية 

اخلا�سة باملعتقلني املر�سى.

العنوان: املكتب الرئي�سي: قطاع غزة، حي الرمال الغربي، تلفاك�ض: 2820447/ 2820442 )08(

• املناطق	 يف  القاطنني  الفل�سطينيني  ت�ساعد  الإن�سان  حلقوق  موؤ�س�سة  هو  الفرد:  عن  الدفاع  مركز   -  هموكيد 
 املحتلة عام 1967 ممن تعر�ست حقوقهم لالنتهاك من قبل قوات الحتالل الإ�رضائيلية. وتقوم املوؤ�س�سة مبعاجلة 
املدنية  كالإدارة  املختلفة  الحتالل  �سلطات  اإىل  بالتوجه  الأ�رضى  حقوق  ومنها  الإن�سان  حقوق  انتهاكات  ق�سايا 
دعاوى  بتقدمي  الإ�رضائيلية  احلكومية  واملكاتب  الدوائر  واىل  والعامة  الع�سكرية  الإ�رضائيلية  والنيابة  الإ�رضائيلية، 
والتما�سات للمحاكم الإ�رضائيلية وتعمل املوؤ�س�سة من اجل تغيري �سيا�سة القوانني الت�رضيعية بهدف حت�سني و�سع 
حقوق الإن�سان بالأرا�سي املحتلة عام 1967. اإىل جانب ذلك تعمل املوؤ�س�سة على اإيجاد مكان توقيف املعتقل/ة خالل 

24 �ساعة من تبليغهم.

mail@hamoked.org :العنوان: القد�ض، هاتف: 6271698 02  فاك�ض: 6276317 02  بريد الكرتوين
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مكان التوقيف
خالل فرتة التوقيف الأوىل، ويف حال مل يتم حتويلك مبا�رضة للتحقيق، �سيتم احتجازك تبعًا ملنطقة �سكنك اأو مكان تنفيذ 

الن�ساط املخالف للقانون الإ�رضائيلي اأو الأوامر الع�سكرية، يف اأحد مراكز التوقيف التالية:

انتهت فرتة التوقيف االأوىل؟
»يقدم املوقوف اأو املعتقل �سريعاً، اإىل اأحد الق�ساة اأو اأحد املوظفني املخولني، ويكون من حقه اأن يحاكم خالل مهلة معقولة 

اأو اأن يفرج عنه« العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�سيا�سية.

بعد انتهاء فرتة التوقيف االأوىل، �ضتكون اأمام واحدة من اخليارات التالية:

• اإطالق �رضاحك. 	
• حتويلك لالعتقال الإداري، اأو ا�ستمرار احتجازك مبوجب قانون املقاتل غري ال�رضعي اإذا كنت من قطاع غزة.	
• ُتعَر�ض/ي اأمام القا�سي لُتَقّدم النيابة الع�سكرية اأو املدنية لئحة اتهام �سدك، وذلك يف حالة وجود اأدّلة كافية. 	
• يتم متديد توقيفك اأمام قا�سي ع�سكري ليتم حتويلك للتحقيق يف اأحد مراكز التحقيق.	

• امل�سكوبية، اإذا كنت من حملة هوية القد�ض.	
• بئر ال�سبع، اإذا كنت من قطاع غزة اأو مت اعتقالك 	

من القطاع.
• اأحد 	 يف  احتجازهن  يتم  قد  اأو  للن�ساء  ه�سارون،   

مراكز التحقيق التي �سناأتي على ذكرها لحقًا.

املوؤ�ض�ضات احلقوقية الفل�ضطينية

• موؤ�ض�ضة ال�ضمري لرعاية االأ�ضري وحقوق االإن�ضان: تعمل املوؤ�س�سة على توفري احلماية القانونية لالأ�رضى واملعتقلني 	
للمعتقلني  القانونية  التوقيف والتحقيق واملتابعة  القانونية والزيارات خالل فرتات  املتابعة  الفل�سطينيني من خالل 
الإداريني ومتابعة اإجراءات املحاكم الإ�رضائيلية للمعتقلني بعد انتهاء فرتات التوقيف والتحقيق. كذلك متابعة بع�ض 

الق�سايا العامة للمعتقلني داخل ال�سجون و�سكواهم ومتابعتها عرب الإجراءات القانونية.
العنوان: رام اهلل، دوار الرافدين، �سارع اإدوارد �سعيد، عمارة �سابات، الطابق الأول، �سقة رقم 2

هاتف: 297013/ 2960446 )02( 972  فاك�ض:2960447 )02( 972 العنوان الربيدي: القد�ض، �ض.ب. 17338.

• لالأطفال 	 القانونية  احلماية  توفري  على  املوؤ�س�سة  تعمل  فل�ضطني:  فرع  االأطفال/  عن  للدفاع  العاملية  احلركة 
الفل�سطينيني والدفاع عن حقوقهم من خالل توفري التمثيل والدفاع القانوين عن الأطفال الذين يتعر�سون لالعتقال 
وتقوم بزيارات تفقدية لالأطفال الفل�سطينيني يف ال�سجون لالطالع على ظروفهم والتعرف على م�ساكلهم والعمل على 

حلها.
العنوان: املكتب الرئي�سي رام اهلل، هاتف: 2407530 )02( فاك�ض: 2407018 )02(

مكتب اخلليل، �سارع امللك في�سل، هاتف: 0106 222 )02( فاك�ض: 3140 221 )02(
مكتب نابل�ض، �سارع جامعة النجاح، حي ال�ُسمراء، هاتف: 1011 237 )02( فاك�ض: 1012 237 )02(

• نادي االأ�ضري الفل�ضطيني: تقدم جمعية نادي الأ�سري خدمة قانونية متكاملة لالأ�رضى املعتقلني على اأر�ض فل�سطني 	
بدءًا من عملية اعتقالهم ومرورًا بعملية التحقيق واملحاكم الع�سكرية الإ�رضائيلية وانتهاء باإر�سادهم للجهات املعنية 

بتاأهيلهم بعد الإفراج عنهم.
العنوان: املكتب الرئي�سي رام اهلل، هاتف: 2967465 )02(، فاك�ض: 2407018

• موؤ�ض�ضة مانديال حلقوق االإن�ضان: تعنى املوؤ�س�سة بحقوق الإن�سان ب�سكل عام وباملعتقلني الفل�سطينيني والعرب يف 	
ال�سجون الإ�رضائيلية ب�سكل خا�ض. تنفذ املوؤ�س�سة جمموعة من الربامج اأهمها م�رضوع امل�ساعدة القانونية للمعتقلني 

واملعتقالت وزيارة ال�سجون، واإدخال اأطباء ملعاجلة املر�سى.
العنوان: رام اهلل، هاتف:2955756)02( فاك�ض:2956468

• حوارة اأو جميدو،  ملناطق �سمال ال�سفة الغربية.	
• عوفر، ملنطقة الو�سط يف ال�سفة الغربية.	
• ع�سيون، ملناطق جنوب ال�سفة الغربية.	
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 التحقيق
»ال يجوز اإخ�ساع اأحد للتعذيب وال للمعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو احلاّطة بالكرامة«

»لكل متهم بجرمية اأن يتمتع اأثناء النظر يف ق�سيته باأن ال يكره على ال�سهادة �سد نف�سه اأو االعرتاف بذنب«.
 العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية.

يتم حتويلك للتحقيق اإما بعد العتقال مبا�رشة، اأو بعد انتهاء فرتة التوقيف الأوىل، ومن املمكن اأي�ضًا اأن يتم حتويلك خالل اعتقالك 
الإداري يف حال ورود اأدّلة جديدة �ضدك.

الإجراءات املتعّلقة بالتحقيق

 ال�ضفة الغربية

• يتم متديد توقيفك اأمام قا�ضي ع�ضكري يف جل�ضة خا�ضة داخل مراكز 	
التحقيق تدعى جل�ضة متديد، فرتة التمديد الأوىل ي�ضل اأق�ضاها 20 
يومًا، بعد ذلك من املمكن اأن يتم التمديد  لعّدة مرات كل منها 15 

يوم اإىل اأن ي�ضل عدد اأيام التمديد ما جمموعه 75 يومًا.

• بتقدمي 	 التحقيق  ينتهي  ومل  التحقيق،  على  يوم   75 مرور  حال  يف 
لئحة اتهام يتطّلب متديد توقيف املعتقل/ة لفرتة اأخرى اإذنًا من 
حمكمة ال�ضتئناف الع�ضكرية، التي ت�ضتطيع متديد العتقال ملرات 

عدة ت�ضل كل منها اإىل 90 يوم.

• جل�ضات التمديد تتم يف اأغلب الأحيان بح�ضورك وبح�ضور املحامي، 	
واأحيانًا قد يتم منعك من لقاء املحامي اأثناء جل�ضة التمديد وذلك يف حال وجود »اأمر منع« لقاء املعتقل/ة مع حماميه/ا.

• يحتاجون 	 وبالتايل  اإ�رشائيل  داخل  تقع  التحقيق  مراكز  جميع  لأن  التمديد  جل�ضات  ح�ضور  املعتقل/ة  لأقارب  ميكن  ل 
ل�ضت�ضدار ت�ضاريح خا�ضة بذلك. 

• التمديد 	 القا�ضي يف جل�ضة  اأمام  املعتقل/ة  مثول  عدم  ال�رشوري  من  اأنه  الع�ضكرية  النيابة  تدعي  يف حالت خا�ضة حني 
لأ�ضباب اأمنية،  قد يقوم القا�ضي بتمديد توقيفك دون مثولك اأمامه، لكنه يف هذه احلالة ل ي�ضتطيع متديدك لأكرث من 72 

�ضاعة )3 اأيام( بحيث ل يتم احت�ضاب يوم ال�ضبت واأيام الأعياد �ضمن هذه ال�ضاعات.

• دون 	 اعتقالك  متديد  ي�ضتطيع  فاإنه  يوم،   20 من  اأقل  ملدة  مرة  اأول  اعتقالك  مدد  قد  الع�ضكري  القا�ضي  كان  حال  يف 
يوم. للع�رشين  متممة  لفرتة  اأو  اأيام،   8 من  اأكرث  غيابيًا  التمديد  فرتة  تتجاوز  اأّل  ب�رشط  مرات  لعدة  اأمامه   ح�ضورك 

1. ال�ضم الرباعي للمعتقل/ة ح�ضب الهوية.
2. رقم الهوية مكون من ت�ضع خانات.

3. تاريخ ميالد املعتقل/ة.
4. مكان �ضكن املعتقل/ة.

5. يوم وتاريخ �ضاعة العتقال.
العمل،  الأقارب،  اأحد  بيت  حاجز،  ال�ضارع،  )البيت،  العتقال  مت  اأين  من   .6

اجل�رش،....(.
قوات  �رشطة،  حدود،  حر�س  خمابرات،  )جي�س،  العتقال  نفذت  التي  اجلهة   .7

خا�ضة، ...(.
8. رقم هاتف الأهل للتوا�ضل معهم من قبل املوؤ�ض�ضة.

9. الو�ضع ال�ضحي للمعتقل/ة.

عند الت�ضال باملوؤ�ض�ضة احلقوقية قدم/ي البيانات التالية:

يق
حق

الت
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• من املمكن اأن يتم منعك من لقاء املحامي ملدة قد ي�ضل جمموعها 60 يومًا منذ حلظة العتقال، وتكون كالتايل:	

اأمر متنع/ي فيه من لقاء املحامي اخلا�س بك ملدة 15 يوم يف الفرتة الأوىل من  - ي�ضتطيع طاقم التحقيق الإ�رشائيلي اإعطاء 
اعتقالك، وميكن مل�ضوؤول مركز التحقيق متديد اأمر املنع ملدة 15 يومًا اآخر.

- بعد الثالثني يومًا ي�ضتطيع القا�ضي الع�ضكري متديد اأمر املنع ملرات خمتلفة جمموعها ل يتجاوز 30 يوم اأخرى.

•  بعد انتهاء التحقيق ويف حال كان هناك نية لتقدمي لئحة اتهام، ميكن للمحكمة الع�ضكرية اأن متدد اعتقالك ملدة 8 اأيام حتى 	
تقوم النيابة بتقدمي الالئحة.

  القد�س

• ي�ضمح للقا�ضي وفقًا لقانون الإجراءات اجلنائية اأن ميدد التوقيف 	
للمرة الأوىل ملدة 20 يوم.

• ميكن متديدك خالل التوقيف لفرتات خمتلفة ت�ضل حتى 35 يومًا 	
كحد اأق�ضى قبل تقدمي لئحة التهام.

• العتقال، 	 بعد  القا�ضي  اأمام  عر�ضك  فيها  يتم  ل  التي  احلالت  يف 
تاأجيل  ميكن  التحقيق  ب�ضري  مي�س  القا�ضي  اأمام  مثولك  اأن  بحجة 
متديدك  وميكن  العتقال،  حلظة  من  �ضاعة   48 ملدة  اأمامه  مثولك 
لفرتات اأخرى ل تتجاوز 24 �ضاعة كل مرة، ي�ضل جمموعها اإىل 96 
�ضاعة منذ حلظة العتقال )4 اأيام(، ويتم ذلك بح�ضور املحامي، ويف 
حال عدم وجود حمامي يوكل القا�ضي حماميًا ينوب عن حماميك 

للتمديد.

• توقيفك 	 متديد  ميكن  يومًا   35 خالل  معك  التحقيق  ينتهي  مل  اإذا 
ل�ضتكمال التحقيق ملدة اأق�ضاها 75 يومًا.

كيف تت�ضّرف؟

يف حال مت اعتقال اأحد اأفراد عائلتك، عليك اأن تقوم بالتايل:

• ات�ضل/ي باإحدى املوؤ�ض�ضات احلقوقية التي تعنى بالأ�رشى، مل�ضاعدتك ب�ضكل جماين يف 	
حتديد مكان الحتجاز وموعد جل�ضات التمديد والو�ضع القانوين، كذلك تقدمي �ضكوى يف 

حال قيام اجلنود بتخريب حمتويات البيت اأو �رشقة حمتوياته.
• الت�ضال مبقر اللجنة الدولية لل�ضليب الأحمر لت�ضجيل حالة العتقال كل ح�ضب منطقته، 	

للح�ضول على �ضهادة اعتقال من اللجنة الدولية لل�ضليب الأحمر.
• توثيق 	 على  احر�س/ي  العتقال  اأثناء  البيت  عبث وتخريب مبحتويات  يف حال حدوث 

كافة النتهاكات من خالل الت�ضوير اأو انتظار موظف اأحد املوؤ�ض�ضات احلقوقية لر�ضد 
النتهاك.

• اإذا كنت من حملة الهوية املقد�ضية، باإمكانك الت�ضال مبكتب ال�ضكاوي، هموكيد-مركز 	
الدفاع عن الفرد بالقد�س، والذي ي�ضاعدك على حتديد مكان اأو مركز العتقال.

• اأو 	 العتقال  اأمر  عن  بالعتقال  تقوم  التي  اجلهة  ت�ضاأل/ي  اأن  حقك  من  اأنه  تذكر/ي 
التفتي�س واجلهة التي �ضيتم نقل املعتقل/ة اإليها.

• تقوم من خالل مندوبيها يف 	 الأحمر  لل�ضليب  الدولية  اللجنة  اأن  تعلم/ي  اأن  املهم   من 
يوم  للمعتقلني خالل 14  زيارات جماعية وفردية  بتنظيم  املحتلة  الفل�ضطينية  الأرا�ضي 
من تاريخ العتقال، وت�ضهيل عملية املرا�ضلة بني املعتقل/ة واأهله/ها، ب�ضفتها اجلهة 

الوحيدة القادرة على تن�ضيق زيارات الأهايل لل�ضجون واملعتقالت.
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اأماكن التحقيق:
عند حتويلك للتحقيق �سواء بعد اعتقالك مبا�رشة اأو بعد انتهاء فرتة التوقيف الأوىل اأو خاللها، يتم حتويلك لأحد مراكز التحقيق 

التالية:
• مركز حتقيق بيتاح تكفا اأو اجللمة اإذا كنت من �سمال ال�سفة الغربية.	
• اأو 	 الغربية  ال�سفة  وجنوب  و�سط  من  كنت  اإذا  وع�سقالن،  امل�سكوبية  حتقيق  مركز 

قطاع غزة.
ماذا بعد انتهاء التحقيق؟

بعد انتهاء التحقيق تكون/ين اأمام اإحدى اخليارات  التالية:
• اإطالق �رشاحك. 	
• حتويلك لالعتقال الإداري اأو مقاتل غري �رشعي اإذا كنت من �سكان قطاع غزة. 	
• نقلك لأحد ال�سجون املركزية لنتظار اإجراءات املحاكمة.	

معلومات عليك اأن تعرفها:
»ت�ضمن كل دولة طرف �أن تكون جميع �أعمال �لتعذيب جر�ئم مبوجب قانونها �جلنائي، وينطبق �لأمر ذ�ته على قيام �أي 
�ضخ�ص باأي حماولة ملمار�ضة �لتعذيب وعلى قيامه باأي عمل �آخر ي�ضكل تو�طوؤ وم�ضاركة يف �لتعذيب« .�تفاقية مناه�ضة 

�لتعذيب وغريه من �ضروب �ملعاملة �أو �لعقوبة �لقا�ضية �أو �لال�إن�ضانية �أو �ملهينة.

• كل ما �ستقوله/�ستقولينه عند املخابرات يف مراكز التحقيق املركزية �سي�سجل �سدك و�سي�ستخدم باملحكمة لإدانتك.	
• لك احلق بالتزام ال�سمت وعدم الإدلء باأي بيانات قد ت�ساهم يف اإدانتك.	
• يحق لك ال�ستعانة مبحامي للت�ساور معه حول اأقوالك قبل اأن تقدم/ي اأي اإفادة اأو ت�رشيح.	
• القانون 	 اأن  بالذكر  اجلدير  ومن  الإهانة.  اأو  ال�سغط  اأو  التعذيب  اأ�سكال  من  �سكل  لأي  تتعر�ض/ي  ل  اأن  حقك  من 

الع�سكري واملدين الإ�رشائيلي مينع ا�ستخدام العنف والتعذيب �سد املعتقلني لإجبارهم على الإدلء مبعلومات.
• يف حال تعّر�سك للتعذيب من حقك تقدمي �سكوى �سد املحقق ومقا�ساته ح�سب القانون.	
• اإذا �سدر بحقك اأمر منع لقاء حمامي، من حقك اأن يقدم حماميك التما�سًا للمحكمة العليا الإ�رشائيلية �سد الأمر.	
• اإذا قررت الإدلء باإفادة فاعلم/ي اأنه من حقك كتابة الإفادة باللغة التي تتقنها/تتقنيها، وباإمكانك رف�ض التوقيع على 	

اأي م�ستند مكتوب بلغة ل تفهمها/تفهميها وحتى لو قام املحقق برتجمة الن�ض اأمامك.
• بعد النتهاء من التحقيق، اإذا مل يتم نقلك لأحد ال�سجون املركزية، من حقك تقدمي التما�ض للمحكمة من اأجل النقل.	

اعتقال القا�صرين
�ضنه«  بلغو�  �لذين  �لأ�ضخا�ص  �حتياجات  تر�عي  وبطريقة  �لإن�ضان،  يف  �ملتاأ�ضلة  �لكر�مة  و�حرت�م  باإن�ضانية  حريته  من  �ملحروم  �لطفل  »يعامل 

�تفاقية حقوق �لطفل.

ال�صفة الغربية

• ف القا�رش وفقًا لالأوامر الع�سكرية باأنه كل �سخ�ض 	 ُيَعرَّ
يبلغ من العمر 18 عام فما دون.

• اإذا اعتقل طفل ما دون �سن الرابعة ع�رشة يجب اإ�سدار 	
الأمر  اإذا مل ي�سدر  �ساعة،  اعتقال بحقه خالل 24  اأمر 
اأربعة ع�رشة عامًا  اأكرب من  اإذا كان  اأما  يطلق �رشاحه. 

فيجب اإ�سدار اأمر العتقال خالل 48 �ساعة.
• هنالك 	 باأن  بالعتقال  املخول  ال�رشطة  �سابط  ادعى  اإذا 

يجب  الرابعة ع�رشة  �سن  دون  للطفل  حتقيق �رشوري 
اأما  �ساعة.   48 حتى  العتقال  ميدد  اأن  فيمكن  يتم  اأن 
للطفل الأكرب من اأربعة ع�رشة فيمدد التوقيف حتى 96 

�ساعة.
• يحق لقا�سي ع�سكري اأن ميدد اعتقال القا�رش ملدة 15 يوم. وميكن له اأن يجدد فرتة العتقال لفرتات خمتلفة ي�سل كل منها 10 	

اأيام ب�رشط اأن ل تتجاوز املدة الكاملة منذ العتقال 40 يومًا.
• عند التحقيق مع القا�رشين، يتوجب اإبالغ الأهل بذلك، كما ميكن ح�سور اأحد الأبوين اأو املحامي جل�سات التحقيق	
• هنالك حالت تعطي ال�سالحية بالتحقيق دون ح�سور الأهل اأو املحامي.	

- اإذا ارتاأى �سابط التحقيق باأن ح�سور الأهل قد يت�سبب بالت�سوي�ض على �سري التحقيق .
- اإذا كانت ال�سبهات تتعّلق مب�ض اأمن املنطقة )هذه ال�سبهات هي الغالبة على اعتقالت القا�رشين يف مناطق ال�سفة(.

• املحقق م�سوؤول عن احلفاظ على ال�سالمة اجل�سدية وال�سحة النف�سية للمعتقل القا�رش.	
• يجب اأن يحاكم القا�رشين يف املحكمة اخلا�سة بالقا�رشين واأمام قا�ٍض خا�ض بهم وب�سكل منف�سل عن البالغني.	
• حمكمة القا�رشين يجب اأن حت�سل على تقرير اعتقال من قبل خبري اجتماعي قبل اإ�سدار احلكم، يف�ّسل هذا التقرير الو�سع 	

الجتماعي وال�سحي والعائلي للقا�رش، كما يذكر كافة الظروف التي ت�ساعده يف املحكمة.
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اإجراءات املحاكمة
�إن�ضان �حلق، على قدم �مل�ضاو�ة �لتامة مع �لآخرين، يف �أن تنظر ق�ضيته �أمام حمكمة  »لكل 

م�ضتقلة نزيهة نظر�ً عادًل علنياً للف�ضل يف حقوقه و�لتز�ماته و�أية تهمة توجه �إليه«.
»كل �ضخ�ص متهم بجرمية يعترب بريئاً �إىل �أن تثبت �إد�نته قانوناً مبحاكمة علنية توؤمن له فيها 

�ل�ضمانات �ل�ضرورية للدفاع عن نف�ضه«
�لإعالن �لعاملي حلقوق �لإن�ضان.

ال�صفة الغربية

• تقدم النيابة الع�سكرية لئحة اتهام �سد املعتقل/ة، كما تقدم طلب توقيفه/ها حتى نهاية الإجراءات الق�سائية، فرتة 	
التوقيف هذه ت�سمى »�سيك مفتوح«. بعد ذلك تبداأ املحاكمة الفعلية �سمن املراحل التالية:

- املرحلة الأوىل: قراءة الالئحة.
- املرحلة الثانية: حت�رش النيابة �سهودها ل�سماعهم.

- املرحلة الثالثة: يح�رش/حت�رش املعتقل/ة �سهوده/ها اإىل املحكمة وي�سمون »�سهود الدفاع«.
• بعد النتهاء من �سماع ال�سهود يتم تلخي�ض املرافعة وي�سدر قرار املحكمة بح�سم الإدانة ومن ثم اإ�سدار العقوبة اأو 	

الإفراج.
• اأو مناطق 48 �ستجري حماكمتك يف املحاكم املدنية الإ�رشائيلية وت�سمل املحكمة 	 اإذا مت اعتقالك على ن�ساط يف القد�ض 

املركزية وال�سلح اأو غريها من املحاكم. ول ميكن لأفراد عائلتك ح�سور جل�سة حماكمتك اإل بعد ح�سولهم على ت�ساريح 
خا�سة بدخول اإ�رشائيل.

• اإذا متت حماكمتك يف املحكمة الع�سكرية يف عوفر اأو �سامل، ل ي�سمح لأكرث من �سخ�سني من اأفراد العائلة ح�سور املحكمة، 	
وب�رشط اأن يكونوا اأقارب من الدرجة الأوىل.

املحاكم الع�صكرية:
• املحكمة الع�سكرية يف عوفر: ل�سكان منطقة و�سط وجنوب ال�سفة الغربية اأو اإذا اعتقلت على ن�ساطات يف تلك املناطق.	
• املحكمة الع�سكرية يف �سامل: ل�سكان �سمال ال�سفة الغربية اأو مت اعتقالك على ن�ساطات يف تلك املنطقة.	
• حمكمة ال�سلح اأو املركزية: اإذا كنت من �سكان قطاع غزة.	
• حمكمة ال�سلح اأو املركزية: اإذا كنت من حملة هوية القد�ض.	

معلومات يجب اأن تعرفها يف حال متت اإدانتك: 

»يعامل جميع �ملحرومني من حريتهم معاملة �إن�ضانية، حترتم �لكر�مة �لأ�ضيلة يف �ل�ضخ�ص �لإن�ضاين« �لعهد �لدويل �خلا�ص باحلقوق 
�ملدنية و�ل�ضيا�ضية.

• بعد الإدانة يتم نقلك لأحد ال�سجون املركزية.	
• على الدولة املحتلة التكفل بكل م�ساريف املعتقلني/ات داخل ال�سجن ورعايتهم رعاية ح�سنة.	
• من واجب اإدارة ال�سجون اأن تعمل على جمع الأقارب وبخا�سة الوالدين والأبناء يف معتقل 	

واحد طيلة فرتة العتقال.
• يجب اأن تتوفر يف مراكز العتقال كل ال�رشوط ال�سحية و�سمان ال�سالمة واأن تكون حممية من ق�سوة املناخ، كما يجب اأن تكون 	

خالية من الرطوبة، كافية التدفئة والإ�ساءة.
• على اإدارة ال�سجون اأن توفر الفرا�ض والغطاء الكايف للمعتقلني/ات.	
• الإدارة م�سوؤولة عن تقدمي الطعام الكايف وال�سحي.	
• من واجب الإدارة اأن ت�سمح باإدخال املالب�ض الكافية واملنا�سبة حلالة الطق�ض التي يحتاجها الأ�سري/ة.	
• على اإدارة املعتقل �سمان الرعاية ال�سحية املجانية الالزمة للمعتقلني/ات والأ�رشى/ الأ�سريات من خالل توفري طبيب موؤهل 	

لعالج احلالت التي تتطّلب ذلك لإجراء العمليات اجلراحية وغريها من الرعاية الطبية اخلا�سة.
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