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 كلمة رئيس جملس اإلدارة

خالل العام المنصرم بذلت مؤسسة قيادات كل الجھود الممكنة وذلك لضمان أفضل الخدمات المقدمة 
حيث عمل مجلس إدارة وطاقم عمل مؤسسة قيادات جنباً إلى جنب من أجل تحقيق لقطاع الشباب 

 .أھداف المؤسسة وإتباع خطتھا اإلستراتيجية

لقد عملت مؤسسة قيادات على تشجيع الشباب للتطوع في مجاالت متعددة لخدمة مجتمعھم وقد 
ت مؤسسة قيادات جميع تطلب ذلك تأھيل الشباب وتزويدھم بالمھارات الشخصية والمھنية لذا صمم

حافظ على مھنيتنا بالعمل؛ تياجات الشباب ومجتمعاتھم، ولكي ننشاطاتھا بكل دقة ومھنية لتتالءم مع اح
 .قمنا بعدة دراسات الحتياجات الشباب استھدفت المناطق المھمشة في الضفة الغربية وقطاع غزة

فرص متساوية ألعضاء المجموعات وقد حرصنا في المؤسسة خالل فترة تنفيذ النشاطات على تقديم 
كحد أدنى % 40المستھدفة، وقد حرصت المؤسسة أن تصل نسبة المستفيدات من برامج المؤسسة 

وقد قمنا بتشجيع الشباب من ذوي االحتياجات الخاصة لالشتراك في نشاطاتنا وتوفير ظروف مالئمة 
 .لھم

كتروني الخاص بھا لنعزز التواصل المباشر مع ومنذ بداية العام قامت مؤسسة قيادات بتغيير الموقع اإلل
الشباب وذلك من خالل دفتر الزوار والفرص التدريبية وقمنا بمتابعة كل تساؤالت ومشاركات الشباب وذلك 
من خالل وحدة التنسيق والتواصل المجتمعي، وقمنا بإنشاء مجموعات للشباب باستخدام الشبكات 

وصولنا إلى أكبر عدد من الشباب ونشر المعلومات حول نشاطاتنا االجتماعية االلكترونية وذلك لضمان 
 .وبرامجنا

ويسعدنا في قيادات بأن نكون أول مؤسسة فلسطينية استخدمت الشبكات االجتماعية االلكترونية 
بھدف إرسال الفرص التدريبية والمنح التعليمية المتوفرة للشباب في فلسطين باإلضافة إلى المؤتمرات 

المحلية، وقمنا بتوفير مساعدة مكتبية لمقدمي الطلبات من خالل مساعدتھم بتعبئة والنشاطات 
  .ستفسارات االالنماذج واإلجابة عن 

وخالل العام المنصرم قامت مؤسسة قيادات بخلق شبكة قوية من شركاء المجتمع المحليين والدوليين 
اتي باإلضافة إلى تطوير الخدمات وذلك إليماننا العميق بأھمية الشراكات في تطوير العمل المؤسس

  .المقدمة إلى قطاع الشباب

حيث تم تنفيذ " محامون ألجل حقوق المواطن"وقد تجلت أھمية الشراكات والتشبيك أثناء تنفيذ مشروع 
المشروع بالشراكة مع نقابة المحامين الفلسطينيين وقد اشتمل المشروع على عدة فعاليات تضمنت 

  .ة في مجال الدفاع عن حقوق اإلنسان وحقوق المواطنزيارات للمؤسسات العامل

  باسل علي عامر

  رئيس مجلس اإلدارة
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   اداتـن قيـع

قيادات هي مؤسسة شبابية غير حكومية بدأت 

، وهي تفخر بمبادئها 2002نشاطها في العام 

ونهجها الفريد والمميز نحو التنمية في 

  .فلسطين

قيادات ساهمت بالعديد من النشاطات في 

عمل متطوعوها منذ نشأة المؤسسة ف. فلسطين

على بناء قدرات الطالب و الحركة الطالبية من 

رتكز على المشاركة وحلقات العمل الموجهة نحو تطوير الديمقراطية الفلسطينية التي تخالل التدريب 

  .تفعيل دور الشبابواالنتخابات و

كان ألعضاء المؤسسة دور فاعل في المجتمع الفلسطيني من خالل العمل التطوعي والمشاركة في النشاطات 

   .المجتمعية وتمثيل المجتمع الفلسطيني في األنشطة الدولية

  رؤيتنا

تكرس مؤسستنا عملها لتحقيق رؤيتها المتمثلة بمجتمع فلسطيني علماني يحترم الحريات المدنية والسياسية، 

  . ويعمل في الوقت ذاته على الحفاظ على السالم والمساواة والمشاركة والديمقراطية

  رسالتنا

ياسية الفلسطيني ليساهموا بفعالية في المجاالت الديمقراطية واالجتماعية والسنحن نعمل على تمكين الشباب 

  .للتعبير ًاوآخر دولي ًامحلي دعم صوت الشباب الفلسطيني بمنحهم منبرًانواالقتصادية في مجتمعهم، و

  

  

   
الديمقراطية اركةــاواة المشــالمس  
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  اـنـادئـمب

  املهنية

نحن نوظف طاقمًا من الشباب المؤهلين والمهنيين من ذوي الخبرة الطويلة في مجاالت اإلدارة والتنمية 

هذا الطاقم العامل في المؤسسة يخطط وينفذ نشاطات . االجتماعية والسياسية واالقتصادية و اإلدارة المالية

اب في تنمية والرئيسي الذي يلعبه الشب ممساندة للدور الحاس إستراتيجيةتوجهات والمؤسسة على أسس 

  .المجتمع الفلسطيني

  املسائلة

تحمل المجلس يو. ئهامرة كل سنتين من بين أعضا إدارة المؤسسةانتخاب مجلس ب موميةالجمعية الع قومت 

 مسؤولية تحديد التوجه االستراتيجي ورسم السياسات وتقديم التقارير اإلدارية السنوية والبيانات المالية

  .عموميةللجمعية ال المدققة خارجيًا

  االستجابة

تهدف نشاطاتنا إلى ترك أثر ملموس على وضع الشباب في األراضي الفلسطينية، إذ يتم تصميم المشاريع  

ولدعم وتعزيز القدرة على االستجابة لدينا، . وتحديد النشاطات باالعتماد على تقييم احتياجات الفئة المستهدفة

ما نستضيف نشاطات وفعاليات تصممها وتنفذها مجموعات شبابية، بحيث نقوم نحن بتوفير الدعم  غالبًا

    .اللوجيستي لتلك األنشطة

  العلمانية

إن التزامنا هذا يأتي بدافع الحاجة الماسة في المجتمع  نسعى لخلق مجتمع فلسطيني متسامح، نحن 

  . ز قيم العلمانيةيلى مبادئ تعزالفلسطيني إلى تدخالت مبنية ع

تقوم مؤسسة قيادات عبر أنشطتها المتنوعة بتشجيع الشباب للعمل من أجل فلسطين علمانية وديمقراطية 

  .لجميع أفراد المجتمع دية والسياسيةتحترم الحقوق اإلنسانية والدينية واالجتماعية واالقتصا

   

تجابة العلمانيةــائلة االســالمهنية المس  
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بناء قدرات الشباب في مجاالت المواطنة والمشاركة والديمقراطية 

 المؤسسات القاعدية لضمان المشاركة الشبابيةخلق شبكات مع 

 يمنبرًا للنشاط والتعبير اإلبداع منح الشباب

 أهدافنا
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اـجنـ  

  التطوع

دعمنا هذا يساهم في تأهيل الشباب  ،للتطوع في مجاالت تخدم مجتمعاتهمنعمل على تشجيع الشباب 

التي لها أثر كبير على يدهم بمهارات في المجاالت المهنية وتشمل القانون واإلعالم واألعمال الحرة ووتز

بحيث يخدم الشباب " الخدمة التعلمية"نكون قد طبقنا المفهوم المبتكر  ؛بإتباعنا لهذا النهج ،مجتمعاتهم

  . ي الوقت ذاته مهاراتهم المهنيةالمتطوعون مجتمعاتهم ويطورون ف

  

   تكافؤ الفرص

فإن سياسة النوع االجتماعي التي . نحن حريصون على تقديم فرص متساوية ألعضاء المجموعات المستهدفة

ونحن . كحد أدنى% 40المؤسسة  تبناها مجلس إدارة قيادات تحرص على أن تصل نسبة المستفيدات من برامج

  . أنشطتنا وبرامجنافي أفراد من ذوي االحتياجات الخاصة ا أن تضمن استهداف صدد صياغة سياسات من شأنهب

  

  وسائل اإلعالم احلديثة

نستغل هذه اإلمكانيات من  ،حديثة في خلق وعي وتعزيز التواصلنحن ندرك اإلمكانيات الكامنة للتكنولوجيا ال

على توفر الصفحة االلكترونية الخاصة  عالوة. والشبكات االجتماعيةخالل ضمان استخدام نشط لشبكة االنترنت 

إضافة إلى قناتنا الخاصة على يو تيوب " FACEBOOK"بالمؤسسة، فنحن ندير مجموعة على صفحة الفيسبوك 

"YouTube ."ل أنشطتنا تسمح لنا هذه األساليب واألدوات بالوصول إلى عدد أكبر من الجمهور ونشر معلومات حو

  . وبرامجنا

  

  الشراكات

مدى أهمية الشراكات ونعي أن تضافر الجهود تمكننا من التواصل بشكل أوسع بحيث يمكنها أن  نحن ندرك

 .ي والشركاء الدوليين، مما يدفعنا للحفاظ على شبكة قوية من شركاء المجتمع المحلكبيرًا تترك أثرًا
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  نـشـاطـاتـنـا

  التدريب وبناء القدرات

 املمارسات القيادية الفاعلة

برنامج القيادات السياسية واالجتماعية تنفذ قيادات ضمن 

سلسلة من الدورات التدريبية في الممارسات القيادية الفاعلة 

ابية قادرة على النهوض والتي تهدف إلى خلق قيادات شب

باإلضافة إلى تطوير مهارات الشباب القيادية  بمجتمعها

عم وتعريفهم على األدوات التي يمكن االستعانة بها في د

  .وتعزيز التغيير االجتماعي والسياسي

وتتراوح فترة كل دورة من شهر ونصف حتى شهرين بواقع 

شاب وشابة من مختلف  20ساعة تدريبية وتستهدف  20

المناطق في الضفة الغربية والقدس، وتشمل الدورة 

  .المهارات اإلدارية ومهارات االتصال والتواصل واتخاذ القرارات والعمل ضمن فريق

وبخصوصية المجتمع  22 - 18 قد تم تصميم الدورة بما يتناسب مع أعمار الشباب والتي تتراوح بينو

الفلسطيني حيث تم تطوير المواد التدريبية والتمارين بناء على النتائج األولية لدراسة االحتياجات التي قامت بها 

  .ةالمؤسس

  

   
  رام اهللا -سمير أحمد 

أتعرف على مفاهيم جديدة في الحياة، وحين  اشتركت في هذه الدورة حتى

على  ذاتيلتطوير  أن لدي الطاقة واإلمكانيةألول مرة شعرت  انتهى التدريب

 الصعيدين الشخصي والعملي

Black Ice Software LLC
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 برنامج بناء قدرات احملاميني 

ساعة  81تدريبي بواقع برنامج  بتنفيذ مؤسسة قياداتقامت " جل حقوق المواطنألمحامون "ضمن مشروع 

من المحامين المتدربين و المسجلين رسمياً لدى نقابة المحاميين  25حيث استهدف التدريب . تدريبية

حيث هدف التدريب بشقيه القانوني و القيادي إلى بناء وتطوير مهارات المحاميين الجدد في . الفلسطينيين

  . القيادة والدفاع عن حقوق اإلنسان وحقوق المواطن

تدريب على بناء الفريق، وسائل االتصال البناء، مهارات القيادة، المواطنة النشطة، مهارات برنامج التضمن 

وقد قامت نقابة المحاميين الفلسطينيين باستهداف المشاركين . كتابة التقارير القانونية والمناصرة والتعبئة

حقوق اإلنسان، حقوق المواطن في القانون ببرنامج تدريبي قانوني، حيث تم التدريب على اإلطار العام ل

  . األساسي الفلسطيني والتشريعات الفلسطينية، باإلضافة إلى نظام القضاء الفلسطيني

   

  بيرزيت - أمل مصيص

لقد اكتسبت مهارات جديدة في االتصال والتواصل من خالل التعامل مع 

اآلخرين وضبط المجموعة والعمل ضمن فريق وتقدير قيمة االستماع إلى 

النفس، باإلضافة إلى التدريبات في المجال القانوني وخاصة مواثيق حقوق 

 .اإلنسان ومقدار تطبيقها في الواقع الفلسطيني

Black Ice Software LLC
Demo version
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   املؤمتراتورشات العمل و

يف اجلامعة العربية األمريكية ورشة عمل يف التعليم  حول احلق   

حول الحق في التعليم في األراضي  ورشة عملبعقد  "محامون ألجل حقوق المواطن"أعضاء مجموعة  قام

حيث قدم كل من المحاميين ، جامعة العربية األمريكية في جنينفي ال   الفلسطينية لطالب كلية الحقوق

. المشاركين مهند حريري وأمين أبو الرب عرضاً تفصيلياً عن واقع الحق في التعليم في األراضي الفلسطينية

للمعايير والمواثيق الدولية التي    تم تناول الحق في التعليم من الجانب القانوني في عرٍض وأثناء ورشة العمل

تتناول الحق في التعليم وكذلك النصوص القانونية 

ومناقشتها    الفلسطينية، بحيث تم تناول هذه النصوص

بشكل مفصل ومقارنتها مع القوانين والمعايير الدولية ومدى 

ولية والخلل القانوني الذي تعاني منه موائمتها للمعايير الد

  .فلسطينية والتطبيق الواقعي لهاالقوانين ال

تم عرض ونقاش المشاكل  ورشة العملوفي جانب آخر خالل 

الواقعية التي تواجه الحق في التعليم في األراضي 

  .وأسباب هذه المشاكل والتحديات الفلسطينية

ة المرحلة األساسية على األقل التعليم حق لكل مواطن وإلزامي حتى نهاي

  .والمعاهد والمؤسسات العامة ومجاني في المدارس

  ) 24( المادة  -القانون األساسي الفلسطيني 
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  املبادرات 

  

ض الفيلم  مؤسسة قيادات تعر

  "أشواك وحرير" الوثائقي

ألخذ دور قيادي في المجتمع،  الفلسطينيات شاباتاً للضمن برنامج التعبير اإلبداعي لمؤسسة قيادات وتشجيع

" اك وحريرأشو"بعرض الفيلم الوثائقي )  Write This Down Production( ع وبالتعاون مقامت مؤسسة قيادات 

  .للمخرجة باولينا ترفو

حول  ة نقاش مع مخرجة الفيلم ومجموعة من الشباب والشابات، وقد تمحور النقاشعرض الفيلم حلق وقد تلى  

  .على مواجهة العادات والتقاليد في مجتمعاتهن ةقدرة وإرادة النساء األربع

   

 ك وحريراشوأ

فيلم وثائقي يتحدث عن قصص جميلة تجري أحداثها في الضفة الغربية، تتناول أحداث الفيلم حياة أربعة نساء 

 .غير مألوفة للنساء في مجتمعنا الفلسطينيفلسطينيات في مهن ذكورية 

يلقي الفيلم ظالله على قدرة و إرادة النساء األربع على مواجهة العادات و التقاليد التي قد ال تتقبل نمط 

 .حياتهن

فنرى سيدة من مدينة الخليل تعمل في مجال تصوير األفراح و المناسبات النسائية، باإلضافة إلى قصة سائقة 

 .دينة القدس، تعمل جنبا إلى جنب مع زوجها لتحصيل لقمة العيش ضمن ظروف الحياة الصعبةتاكسي من م

و هناك الشابة الطموحة التي تعمل شرطية في مدينة رام اهللا و قد تخرجت مؤخرا من أكاديمية الشرطة في 

 .لشعبيةأريحا باإلضافة إلى حبها للغناء ومشاركتها في العديد من الفرق الموسيقية و الدبكة ا

و أخيرًا سيدة من مدينة نابلس تكافح من آجل صمود مصنع زوجها حيث تقوم بإدارة المصنع باإلضافة إلى توزيع 

 .المنتجات لكل أنحاء الضفة وحدها

Black Ice Software LLC
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  :كلمة من أعضاء المبادرة

مجموعة من المتطوعين من مختلف الفئات والمراحل العمرية نعمل بجهد نحن 

  .حيادييننعمل بقيادة أي تنظيم،  وال تنظيم أليذاتي تطوعي، ال ننتمي 

مصالح شخصية، وال نتلقى  أوربح مادي  أليوال نهدف  والطفولة لإلنسانيةنعم  

، نجمع فقط الكتب المناسبة األفرادأي دعم مادي من أحد وال تبرعات مادية من 

مكتبات عامة  لننشئودور النشر والمكتبات  األفرادلفئة األطفال والناشئين من 

 . الفقيرة واألحياءلهم في المخيمات 

  مؤسسة قيادات تستضيف مبادرة كتايب كتابك

ضمن برنامج التعبير اإلبداعي لدى مؤسسة قيادات والذي 

يهدف إلى توفير منبر حر وديمقراطي للشباب 

واالنجازات الفنية  يةالفلسطيني ودعم المبادرات الشباب

شاب  20قيادات باستضافة قامت مؤسسة  .والثقافية

وشابة من مبادرة كتابي كتابك، وهي مبادرة شبابية 

مستقلة تسعى إلنشاء مكتبة أطفال عامة في كل مخيم 

فلسطيني وحي فقير، وقد انطلقت هذه المبادرة من 

  .األردن حيث تم إنشاء مكتبة في مخيم غزة في جرش

ة في وتسعى المبادرة حاليًا إلى إنشاء مكتبات أطفال عام

الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس حيث سيتم اختيار 

  .وحاجة للمشروع ق األكثر تهميشًاالمناط

  

وقد تم تشكيل لجان دعم للمبادرة في عدة دول عربية وهي قطر، اإلمارات العربية المتحدة،جمهورية مصر 

ودور النشر وجهات أخرى وتأمين العربية،المملكة العربية السعودية والمغرب مهمتها جمع الكتب من األفراد 

  .الكتب إلى فروع المبادرة في لبنان وسوريا وفلسطين واألردن هذه إرسال
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يف زيارة احلكماء  مؤسسة قيادات تشارك 

ضمن سعي مؤسسة قيادات إلى إعطاء الشباب فرصة  

للتعبير عن آرائهم، والعمل من أجل مجتمع سلمي 

وديمقراطي شاركت مؤسسة قيادات في اللقاء الذي عقد مع 

خالل زيارتهم إلى األراضي  *وفد من منظمة الحكماء

مشاركة مسئول التواصل وذلك من خالل الفلسطينية 

؛ حيث تمحور اللقاء حول في مؤسسة قيادات المجتمعي

على الصعيد التحديات التي يواجهها الشباب الفلسطيني 

  .الفلسطيني للمستقبل السياسي ورؤية الشباب

  

ط وتأتي زيارة وفد منظمة الحكماء إلى فلسطين ضمن سعي المنظمة لدعم الجهود المبذولة حالياً إلعادة تنشي

ما في الفترة  السابق رئيس البرازيل( مفاوضات السالم في المنطقة وقد ترأس الوفد فيرناندو إنريكي كردوسو

، )في الهند مؤسسة رابطة السيدات العامالت لحسابهن الخاص( وقد ضم الوفد إيال بهات )2002 -1995عام  بين

الرئيس التاسع والثالثين للواليات المتحدة ( كارتر، جيمي )وزراء النرويجأول سيدة تولت رئاسة ( جرو برندتالند

) رئيس منظمة الحكماء(باإلضافة إلى ديزموند توتو  )أيرلندارئاسة أول سيدة تولت ( ، ماري روبنسون)األميركية

  .ورجلي األعمال ريتشارد برانسون وجيف سكول

 لسون مانديالينوالذين تجمعوا بمبادرة من الحكماء هي مجموعة مستقلة من زعماء العالم البارزين، منظمة *

في  بناء السالمجهود دعم وخبراتهم في  منفوذهويجنّد الحكماء . الرئيس األسبق لجمهورية جنوب أفريقيا

  .مصالح البشرية المشتركةالعزيز في معالجة األسباب الرئيسية للمعاناة البشرية وتوالمساعدة ، العالم

  

  

  

قبل كل  ،نأتي ،جهود المبذولةللبينما ندعم أشد الدعم . وظيفتنالك ليست ت ،ال نأتي إلى هنا لنشارك بالمفاوضات 

مية وعن آمالهم عن واقع الحياة اليو نريد أن نتحدث مع الناس ،األطرافلنصغي إلى الناس العاديين من جميع  ،شيء

  .هذا أمر مهم للتغلب على الخوف وعدم الثقة من الجانبين ،بالنسبة للمستقبل

  جرو برندتالند
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عن شكر وتقدير مؤسسة قيادات لإلتحاد األوروبي على جهدهم  عبَر شادي العطشان المدير التنفيذي لمؤسسة قيادات

.المبذول للرقي بوضع حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية وعلى اهتمامهم بتفعيل دور الشباب في المجتمع  

 

 مؤسسة قيادات تستضيف وفد من االحتاد األورويب

قامت مؤسسة قيادات باستضافة وفد من االتحاد 

مسئول  األوروبي يترأسه السيد سبستيان لوريان

، وتأتي هذه الزيارة لمتابعة آخر تنسيق برامج المنح

مستجدات المشاريع التي تنفذها المفوضية 

األوروبية في فلسطين ومن ضمنها مشروع 

الذي تنفذه مؤسسة " جل حقوق المواطنألمحامون "

قيادات بالشراكة مع نقابة المحامين الفلسطينيين 

برنامج األداة األوروبية للديمقراطية  بدعم من

الذي يهدف إلى تطوير المهارات وحقوق اإلنسان، و

المهنية لمجموعة من المحامين المتدربين 

  .وتمكينهم في مجال الدفاع عن قضايا حقوق المواطن في األراضي الفلسطينية

وقد تم خالل اللقاء الذي جمع طاقم مؤسسة قيادات والوفد األوروبي اإلطالع على آخر نشاطات المؤسسة 

  . وبرامجها

المحامين المتدربين؛ قام المحامون بعرض أبحاثهم والنتائج والتوصيات وخالل الزيارة التي جمعت الوفد مع 

.األولية التي قد توصلوا إليها باإلضافة إلى الصعوبات التي واجهوها أثناء تنفيذ التقارير   

 

 

   
مهم جداً كونه هو مشروع " جل حقوق المواطنألمحامون "مشروع  إن: "علق على المشروع قائالً  لوريان السيد سبستيان

إنفاذ سيادة  والذين بدورهم يمكن أن يكونوا أفضل المدافعين والضاغطين من أجل المحامين الشباب يعزز من قدرات

 ."القانون في فلسطين
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  إصداراتنا

ثالثة تقارير قانونية تعىن برصد واقع حقوق املواطن يف  إصدار

  األراضي الفلسطينية

إصدار ثالثة تقارير قانونية ترصد كل من واقع التعليم في األراضي الفلسطينية، بمؤسسة قيادات  قامت

قام بإعداد هذه البحوث . وظاهرة األخطاء الطبية باإلضافة إلى ظاهرة العنف األسري ضد المرأة الفلسطينية

  ".  جل حقوق المواطنألن محامو"مجموعة من المحامين المتدربين والذين تم استهدافهم من خالل مشروع 
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 حملة عن التقارير

   األخطاء الطبية

ظهرت خالل السنوات األخيرة حاالت من اإلهمال الطبي في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، نتج عن 

ولم تنحصر حاالت اإلهمال الطبي في . أضررًا جسيمًة بالمرضى، وصل في بعضها إلى حد وفاة المريض بعضها

كما لم تنحصر حاالت اإلهمال الطبي في قطاع مهني . فقد طالت األطفال والكبار والرجال والنساء معينة،فئة 

هذا باإلضافة إلى تنوع األخطاء . مشافي وعيادات القطاع الخاص والقطاع العام على حد سواء محدد، فقد طالت

 .انحصارها في نوع دون اآلخر المرتكبة وعدم

 ا التقرير الضوء على موضوع األخطاء الطبية في محاولة إلثارة انتباه المسؤولين إلىيسلط فريق البحث في هذ

في هذا . أهمية إعطاء هذا الموضوع ما يلزم من االهتمام واالنتباه لعالقته المباشرة بحياة اإلنسان وصحته

 اإلطار

 :تناول فريق البحث ما يلي

 )طبيعتها، شروطها، صورها(ماهية األخطاء الطبية • 

 المسؤولية الناجمة عن الخطأ الطبي• 

 :واقع األخطاء الطبية في فلسطين• 

o  الجهات المكلفة بمتابعة قضايا الخطأ الطبي 

o  قراءة ورصد لظاهرة األخطاء الطبية في فلسطين 

تحديدها  النظرة المجتمعية لألخطاء الطبية والصعوبات التي تكتنفها والتي تجعل منها محًال للصعوبة في• 

 .مييزها وبالتالي إثباتهاوت

 لقد توصل الباحثون في نهاية هذا التقرير إلى نتائج وتوصيات تساهم إلى حٍد ما في حل وتخفيف حدة ظاهرة

األخطاء الطبية في فلسطين والتي بالتالي تتطلب من الجهات التشريعية والتنفيذية المختصة النظر فيها 

 :على إقرارها وتنفيذها، نذكر منها والعمل

o جراء التعديالت المناسبة عليه معاإلسراع في المصادقة على مشروع القانون المدني الفلسطيني بعد إ 

 سن تشريعات حديثة تنظم الجوانب المختلفة لعمل المهن الطبية والصحية مع استبدال التشريعات

 .الحالية النافذة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة

o  الطب دون ترخيص ووضع العقوبات الفلسطيني بقضية مزاولة مهنةاالهتمام من قبل المشرع 

 .الرادعة لمن يمارس هذه المهنة بطرق غير مشروعه ومخالفة للقانون

o  منه التي) ي(لمادة الثالثة فقرة م وخاصة ا 2005لسنة )  20( تفعيل قانون التأمين الفلسطيني رقم 

 .لزيادة القضايا والدعاوى المرفوعة أمام المحاكم تتعلق بالتأمين ضد أخطار المهنة وذلك يعود 



  

 19  

o الطبية وذلك من خالل تشكيل لجان ضرورة وجود تعاون بين الجهات المكلفة بمتابعة قضايا األخطاء 

 مختلفة للوصول إلى الحقيقة بحيث تشكل نتائج هذه اللجان مرجعية معلوماتية وافية يمكن االعتماد

 .يا وحاالت األخطاء الطبيةعليها في إجراء دراسات على قضا

  ق يف التعليم يف األراضي الفلسطينيةاحل

 في إطار سعي مجموعة محامون ألجل حقوق المواطن إلى تطوير حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية

 وخاصة الحق في التعليم والنهوض به، اتجه فريق البحث إلى رصد وتشخيص واقع الحق في التعليم في

 وأن هذا القطاع مر كغيره من القطاعات الخدمية بمرحلة من اإلهمال والتهميش منفلسطين، خصوصا 

 واستالمها زمام األمور في 1994إال انه ومنذ قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية عام . االحتالل اإلسرائيلي

كافة  وبالرغم منالضفة الغربية وقطاع غزة تحسن الوضع التعليمي نوعا ما عما كان عليه في السابق إال انه 

 .اإلجراءات التي تم اتخاذها ما يزال الوضع التعليمي دون المستوى المطلوب

 :في هذا التقرير حاول الباحثون اإلجابة على مجموعة من األسئلة

o المطبقة؟ هل يتمتع المواطن الفلسطيني بالحماية الكاملة لحقه في التعليم في ظل القوانين المحلية 

o المواثيق والمعايير والمؤتمرات الدولية لحماية الحق في التعليم؟هل تكفي القوانين و 

o ما مدى موائمة القوانين المحلية للمعايير الدولية فيما يتعلق بالحق في التعليم؟ 

o هل يوجد قانون فلسطيني خاص بالتعليم؟ 

o ما هي المشاكل والمعوقات التي تواجه المسيرة التعليمية في فلسطين؟ 

 في نهاية هذا التقرير إلى نتائج وتوصيات تساهم إلى حٍد ما في حل إشكاليات التعليم لقد توصل الباحثون

والتنفيذية  وتساهم في سد النقص في األمور القانونية والواقعية والتي وبالتالي تتطلب من الجهات التشريعية

 :المختصة النظر فيها والعمل على إقرارها وتنفيذها، نذكر منها

يتم  مرحلة التعليم األساسي بحيث يكون التعليم في المرحلة األساسية إلزاميا وان يجب أن يتم تعزيز •

 .تطبيق ذلك فعليًا ووضع عقوبات لمن يخالف مبدأ اإللزامية

للمعايير  ضرورة إلزام السلطة التشريعية بسن قانون للتربية والتعليم الفلسطيني مواكبًا وموائمًا •

األردني لعام  عليم واالستغناء عن تطبيق قانون التربية والتعليمالدولية التي نصت على الحق في الت

1964 .  

  .ضرورة زيادة نصيب وزارة التربية والتعليم من الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية •

 ضرورة تطبيق مبدأ مجانية التعليم وإلغاء الرسوم المدرسية و التبرعات االختيارية كونها مخالفة •

  .إلى عدم التمتع بالحق في التعليم ديللقوانين وتؤ

يجبرون  إجراء تعديل على قانون الطفل الفلسطيني بحيث يتم فرض عقوبات على أولياء األمور الذين •

  .أطفالهم على ترك التعليم واالتجاه نحو عمالة األطفال
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  العنف األسري الواقع على املرأة الفلسطينية

من  واألسرة فلسطين، ولعجز الجهات القضائية والتشريعية عن حماية المرأةنتيجة النتشار العنف األسري في 

والواقع  من جهة، تأثير العادات والتقاليد التي تحول حتى عن اإلفصاح عن االعتداءات الحاصلة داخل األسر

ن جسده ونفسه وحقه بالحياة م القانوني الفلسطيني وحاجته إلى نصوص تتماشى مع حق اإلنسان في سالمة

األسري الواقع على  على ظاهرة العنف جهة أخرى، يأتي هذا التقرير كمحاولة من فريق البحث لتسليط الضوء

   .والتنفيذية لهذه الظاهرة المرأة الفلسطينية وكيفية معالجة السلطات القضائية

قانونية  ي نظرةفي هذا اإلطار حاول فريق البحث اإلجابة على مجموعة من التساؤالت والتي من شأنها أن تلق

أكانت الحماية قانونية  فاحصة تعنى بقياس مدى الحماية التي تتلقاها األسرة عمومًا و المرأة بشكل خاص سواء

 :في هذا الصدد تناول فريق البحث ما يلي. أو حماية اجتماعية

o عالقة القانون بالعادات والتقاليد من يحكم من؟ 
o هل ينظم القانون موضوع العنف األسري؟ 
o هي الحلول التشريعية المتاحة لمعالجة القصور التشريعي؟ ما 

 لقد توصل الباحثون في نهاية هذا التقرير إلى نتائج وتوصيات تساهم إلى حٍد ما في حل وتخفيف حدة

 ظاهرة العنف األسري الواقع على المرأة الفلسطينية في فلسطين والتي بالتالي تتطلب من الجهات

 :مختصة النظر فيها والعمل على إقرارها وتنفيذها، نذكر منهاالتشريعية والتنفيذية ال

مرجعية أساسية تهدف  يقع على المشرع الفلسطيني في البداية مسؤولية إيجاد نظام قانوني معياري يشكل• 
إن غياب القانون يؤدي إلي توجه الفرد . آخر إلى الحماية من جانب والى ردع المعتدي وتقليل الضرر من جانب

 .مالئمة بعالج بعض الخالفات المجتمعية إال أنها ال تنصف المرأة طيني للحلول العشائرية والتي وإن كانتالفلس

العذر المحل وأن  على المشرع أن ينهج نهج القوانين األخرى وذلك بأن يلغي: فيما يتعلق بقانون العقوبات• 
بجريمة  النص القانوني فيما يتعلق تعديل يمنح المرأة العذر المخفف كالرجل دون تقيد بمكان معين، وضرورة

 .معين االغتصاب والتي تقع بين المحارم بأن ال تقيد بعمر

والعمل على  .الوطن يجب العمل على توفير بيوت رعاية وحماية للمعنفات كالبيت اآلمن على مستوى محافظات• 
عليه وإعفاء  إرجاع الحال إلى ما كانو إقرار مقترح قانون األسرة بما عّدل عليه من بنود تتعلق بالتعويضات

المواد المتعلقة  دور حماية تسد الحاجة الموجودة وتطبيق قضايا العنف األسري من الرسوم، والعمل على إيجاد
  .بحزم حتى يتم تطبيقه بمخالفة أوامر قانون حماية األسرة

يرجى  "ن ألجل حقوق المواطنمحامو" شروعحامون في ممعلى التقارير القانونية التي أصدرها ال لإلطالع
  :الضغط على الروابط أدناه

  واقع األخطاء الطبية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية •
  الفلسطينية المرأةالعنف األسري الواقع على  •
  واقع التعليم في األراضي الفلسطينية •

http://www.leaders.ps/sites_files/file/medical%20errors%20report.pdf
http://www.leaders.ps/sites_files/file/Domestic%20Violence%20report.pdf
http://www.leaders.ps/sites_files/file/Right%20to%20education%20report.pdf
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"حمامون ألجل حقوق املواطن"اختتام مشروع   

جل حقوق ألمحامون "يين مشروعهما المشترك اختتمت كل من مؤسسة قيادات ونقابة المحامين الفلسطين

بدعم من المفوضية األوروبية من خالل األداة  2009والذي كان قد تم تنفيذه على مدار العام " المواطن

 .اناألوروبية للديمقراطية وحقوق اإلنس

محاميًا ومحامية من المحامين المتدربين من كافة مناطق الضفة الغربية حيث تم  25شارك في المشروع 

استهدافهم من خالل برنامج تدريبي متكامل هدف إلى تطوير مهاراتهم في القيادة والدفاع عن حقوق 

عن حقوق اإلنسان وحقوق المواطن، إضافة إلى تعريف المشاركين على المؤسسات العاملة في مجال الدفاع 

 . المواطن وآليات عملها

  

 

  

  

  

 

   

خطوة مهمة في طريق تعزيز مهارات ضرورية عند فئة المحامين المتدربين وعلى رأسها هذا المشروع يعتبر " 

  ".مهارات كتابة البحث العلمي

  الجنائينائب عميد كلية الحقوق في جامعة القدس وأستاذ القانون  - األستاذ عبد اهللا نجاجرة
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 قيادات واإلعالم

تعتمد حيث تركز مؤسسة قيادات على التغطية اإلعالمية لكافة النشاطات والمشاريع التي يتم تنفيذها، 

كبر عدد من المهتمين في العمل الشبابي سواء من أالمؤسسة على إستراتيجية إعالمية تهدف إلى الوصول إلى 

  .االلكترونيخالل اإلعالم المكتوب أو اإلعالم 

كاملة خالل العام المنصرم قامت العديد من المؤسسات اإلعالمية بتغطية أخبار ونشاطات المؤسسة تغطية 

  :منها نذكر

  وكالة معا اإلخبارية 

  شبكة فلسطين اإلعالمية 

  صحيفة القدس  

  صحيفة األيام 

  شبكة سلفيت اإلعالمية 

  سراج نت 

  صحيفة الحياة الجديدة 

  دنيا الوطن 

  نت لألنباءوكالة قدس  

  الفلسطينيةوكالة األنباء والمعلومات  

  

شبكة معا اإلذاعية تستضيف أحد أعضاء هيئة حمامون ألجل حقوق 

  املواطن

والذي كان " حديث الوطن"استضافت شبكة معا اإلذاعية المحامي المتدرب فادي عالونة في برنامجها اإلذاعي 

البرنامج القوانين الفلسطينية الخاصة باألخطاء الطبية المعمول بها ، وقد تناول "ملف األخطاء الطبية"بعنوان 

في الضفة الغربية وقطاع غزة ودور وزارة الصحة ونقابة األطباء في متابعة الشكاوي والقضايا المتعلقة 

وقي باألخطاء الطبية، كما واستضاف البرنامج كل من الدكتور جواد عواد نقيب األطباء الفلسطينيين والدكتور ش

  .صبحه مدير وحدة الشكاوي في وزارة الصحة الفلسطينية
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  الشبكات االجتماعية االلكترونية

تعزيز حقوق اإلنسان واإلصالح واستخدام وسائل اإلعالم الحديثة في التعبير الحر  تسعى مؤسسة قيادات إلى

اإلعالم الحديثة في أوساط تشجيع استخدام وسائل وذلك من خالل  الديمقراطي والدفاع عن الحريات األساسية

باإلضافة إلى ذلك تعمل مؤسسة قيادات على توفير فرص تدريبية ومنح للشباب من خالل مجموعتها  الشباب

  .على الفيسبوك

  :وقد قامت مؤسسة قيادات بإنشاء العديد من المجموعات التي تستغل اإلعالم الحديث ألهداف مختلفة نذكر منها

على " حقوق المواطنمحامون ألجل "مجموعة  

Facebook 

بمتابعة أخبار سيادة القانون والقضايا المتعلقة وتقوم المجموعة 

خلق  إلى باإلضافةبحقوق اإلنسان وإرسالها إلى أعضاء المجموعة 

  .مجموعات ضاغطة في القضايا التي تتبناها المجموعة

  

  "التصوير الفوتوغرافي"مجموعة مدونة ل 

تقوم مؤسسة قيادات بنشر صور الشباب في المدونة والتي قاموا 

بالتقاطها وذلك من أجل تشجيعهم على مواصلة عملهم، كما 

وتحتفظ المؤسسة بحقوق كل مصور في حال وجود جهة مهتمة 

  . بتوظيف المصور أو االستعانة بإمكانياته
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  Facebookمجموعة مؤسسة قيادات على  •

أنشأت مؤسسة قيادات 

مجموعتها الخاصة على 

بهدف إرسال الفيسبوك وذلك 

الفرص التدريبية والمنح 

التعليمية المتوفرة للشباب 

 في فلسطين باإلضافة إلى

المؤتمرات  اإلعالن عن

والنشاطات المحلية، وقمنا 

بتوفير مساعدة مكتبية 

، وقد بلغ عدد أعضاء المجموعة ستفساراتاالبة عن لمقدمي الطلبات من خالل مساعدتهم بتعبئة النماذج واإلجا

  .عضو  1200

  

 YouTubeقناة مؤسسة قيادات على  •

قامت مؤسسة قيادات 

بإنشاء صفحة خاصة بها 

على اليوتيوب حيث تقوم 

بعرض األفالم الوثائقية 

للنشاطات التي قامت 

بتنفيذها وتقوم المؤسسة 

 .حاليًا بتطوير القناة
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