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إن مؤسســة ســانت ايــف – املركــز الكاثوليــ� لحقــوق اإلنســان (ســانت ايــف) هــي مؤسســة حقوقيــة كاثوليكيــة 

تأسســت عــام ١٩٩١ تحــت مظلــة البطريركيــة الالتينيــة وقــد أسســها غبطــة البطريــرك ميشــيل صبــاح، بطريــرك 

القــدس لالتــ§ ســابقا، والــذي منحهــا هــذا االســم نســبة للقديــس ايــف مــن مقاطعــة بريتــا� يف فرنســا، وهــو 

ــ§  ــل املحتاج ــي »ث ــ§ وه ــك الح ــذ ذل ــراء"، ومن ــي الفق ــم "محام ــاً باس ــرف أيض ــذي يع ــ§ وال ــفيع املحام ش

ــدس  ــا الق ــن ضمنه ــة، وم ــطينية املحتل ــطيني يف األرايض الفلس ــعب الفلس ــن الش ــ§ م ــن واملهمش واملضطهدي

الرشقية، وتدافع عن حقوقهم عىل املستوي§ املحيل والدويل. 

وتقــوم مؤسســة ســانت ايــف عــىل مبــدأ أن كل النــاس سواســية، بغــض النظــر عــن عرقهــم أو لونهــم أو جنســهم 

أو دينهــم ولهــم حقــوق جوهريــة غــÆ قابلــة للنقــض كــÅ نــص عليهــا القانــون اإلنســا� الــدويل وقانــون حقــوق 

اإلنســان. وخــالل أكــÍ مــن خمســة وعرشيــن عامــاً مــن الخدمــة القانونيــة واملنــارصة، فــإن مؤسســة ســانت ايــف 

تفتخر بتنوعها حيث يتألف طاقمها من رجال ونساء، ومسلم§ ومسيحي§ ويهود. 

وبالرغــم مــن أن توجــه مؤسســة ســانت ايــف كان يف األســاس التمثيــل القانــو� أمــام القضــاء، إال أنهــا تقــدم اآلن 

ــة  ــه وكيفي ــة حقوق ــدف إىل »كــ§ املجتمــع املحــيل ملعرف ــة ته ــة مكثف ــة وتوعي ــارصة مجتمعي ــج من أيضــاً برام

املطالبــة بهــا. ونســتطيع مــن خــالل املنــارصة الوطنيــة والدوليــة والضغــط أن نلفــت انتبــاه املجتمعــات الدوليــة 

حول العاÙ إىل محنة املهمش§ يف محاولة للضغط من أجل تحقيق العدالة.

ويف هــذا الصــدد، تتبــع ســانت ايــف سياســة "البــاب املفتــوح"، وألن جذورهــا متعمقــة يف املجتمــع فإنهــا تواجــه 

أيضــاً جوانــب الظلــم والتمييــز مــن خــالل عملهــا اليومــي. وبهــذا نســتطيع أن نرفــع قضايــا مبدئيــة للمحاكــم يف 

محاولــة إليجــاد حلــول عادلــة ومنصفــة للمجتمــع بأكملــه الــذي يعيــش واقعــاً سياســياً صعبــاً وغــÆ عــادل يطــال 

جميع جوانب الحياة ويجعلها مستحيلة. 

ــف  ــانت اي ــة س ــل ملؤسس ــداء العم ــع ون ــن الدواف ــرب ع ــة وتع ــطع بالحقيق ــال تس ــون ماندي ــÅت نيلس إن كل

وموظفيها: " أن تحرم الناس من حقوقهم االنسانية هو أن تتحدى انسانيتهم بحد ذاتها "

مع االحرتام،

املحامي رفول روفا

مدير مؤسسة سانت ايف

رؤيتنا
تؤمــن مؤسســة ســانت ايــف بــأن كل إنســان ُخلــق عــىل صــورة اللــه ومثالــه وأن كرامتــه وحقوقــه هــي هبــة مــن 

ــدف ألن  ــاس يف األرايض املقدســة، وته ــة الن ــدر كرام ــف لنظــام اجتÅعــي يحــرتم ويق ــه. وتســعى ســانت اي الل

ــى  ــة وحت ــة مجاني ــارة قانوني ــم استش ــن تقدي ــي، م ــا اليوم ــا يف عمله ــة ومعتقداته ــا الجوهري ــس مبادئه تعك

التمثيل القضاå واملنارصة املحلية والدولية. 

ــه الحــد  ــيل وليــس لدي ــالل االرسائي ــة وغــزة تحــت االحت يقــع الشــعب الفلســطيني يف القــدس والضفــة الغربي

ــد  ــرصي ض ــزه العن ــطينية و»يي ــألرايض الفلس ــيل ل ــالل االرسائي ــية، فاالحت ــه األساس ــه وحريات ــن حقوق األدé م

ــف أن  ــانت اي ــمح لس ــواء يس ــد س ــىل ح ــل ع ــة ويف ارسائي ــطينية املحتل ــطيني يف األرايض الفلس ــعب الفلس الش

تواصــل منارصتهــا وتقــدم خدماتهــا القانونيــة يف مختلــف نواحــي حيــاة الفلســطيني§ املدنيــة والثقافيــة 

واالقتصادية.  

مهمتنا
إن مؤسســة ســانت ايــف هــي املركــز الكاثوليــ� لحقــوق اإلنســان التابــع مبــارشة للبطريركيــة الالتينيــة يف األرايض 

املقدســة، وتقــدم املســاعدة القانونيــة للمحتاجــ§ واملضطهديــن واملهمشــ§ وتنــرش التوعيــة بحقــوق الشــعب 

ــات  ــارشة بالسياس ــرة مب ــة واملتأث ــة املنتهك ــات املحلي ــتوى املجتمع ــىل مس ــانية، ع ــة واإلنس ــطيني املدني الفلس

االرسائيليــة ويف املحافــل الدوليــة. تعمــل ســانت ايــف عــىل محاربــة انتهــاكات االحتــالل مــن خــالل اتبــاع الســبل 

القانونيــة بالقــدر املتــاح وتعزيــز العدالــة واإلنصــاف للجميــع عــىل الصعيــد املحــيل والــدويل. إضافــة اىل امللفــات 

الفرديــة، تقــوم ســانت ايــف بالرتافــع يف قضايــا مبدئيــة يكــون الهــدف منهــا الدفــاع عــن حقــوق العــدد األكــرب 

من رشائح املجتمع وإفادتها.  

أهالً وسهالً



إن مؤسســة ســانت ايــف – املركــز الكاثوليــ� لحقــوق اإلنســان (ســانت ايــف) هــي مؤسســة حقوقيــة كاثوليكيــة 

تأسســت عــام ١٩٩١ تحــت مظلــة البطريركيــة الالتينيــة وقــد أسســها غبطــة البطريــرك ميشــيل صبــاح، بطريــرك 

القــدس لالتــ§ ســابقا، والــذي منحهــا هــذا االســم نســبة للقديــس ايــف مــن مقاطعــة بريتــا� يف فرنســا، وهــو 

ــ§  ــل املحتاج ــي »ث ــ§ وه ــك الح ــذ ذل ــراء"، ومن ــي الفق ــم "محام ــاً باس ــرف أيض ــذي يع ــ§ وال ــفيع املحام ش

ــدس  ــا الق ــن ضمنه ــة، وم ــطينية املحتل ــطيني يف األرايض الفلس ــعب الفلس ــن الش ــ§ م ــن واملهمش واملضطهدي

الرشقية، وتدافع عن حقوقهم عىل املستوي§ املحيل والدويل. 

وتقــوم مؤسســة ســانت ايــف عــىل مبــدأ أن كل النــاس سواســية، بغــض النظــر عــن عرقهــم أو لونهــم أو جنســهم 

أو دينهــم ولهــم حقــوق جوهريــة غــÆ قابلــة للنقــض كــÅ نــص عليهــا القانــون اإلنســا� الــدويل وقانــون حقــوق 

اإلنســان. وخــالل أكــÍ مــن خمســة وعرشيــن عامــاً مــن الخدمــة القانونيــة واملنــارصة، فــإن مؤسســة ســانت ايــف 

تفتخر بتنوعها حيث يتألف طاقمها من رجال ونساء، ومسلم§ ومسيحي§ ويهود. 

وبالرغــم مــن أن توجــه مؤسســة ســانت ايــف كان يف األســاس التمثيــل القانــو� أمــام القضــاء، إال أنهــا تقــدم اآلن 

ــة  ــه وكيفي ــة حقوق ــدف إىل »كــ§ املجتمــع املحــيل ملعرف ــة ته ــة مكثف ــة وتوعي ــارصة مجتمعي ــج من أيضــاً برام

املطالبــة بهــا. ونســتطيع مــن خــالل املنــارصة الوطنيــة والدوليــة والضغــط أن نلفــت انتبــاه املجتمعــات الدوليــة 

حول العاÙ إىل محنة املهمش§ يف محاولة للضغط من أجل تحقيق العدالة.

ويف هــذا الصــدد، تتبــع ســانت ايــف سياســة "البــاب املفتــوح"، وألن جذورهــا متعمقــة يف املجتمــع فإنهــا تواجــه 

أيضــاً جوانــب الظلــم والتمييــز مــن خــالل عملهــا اليومــي. وبهــذا نســتطيع أن نرفــع قضايــا مبدئيــة للمحاكــم يف 

محاولــة إليجــاد حلــول عادلــة ومنصفــة للمجتمــع بأكملــه الــذي يعيــش واقعــاً سياســياً صعبــاً وغــÆ عــادل يطــال 

جميع جوانب الحياة ويجعلها مستحيلة. 

ــف  ــانت اي ــة س ــل ملؤسس ــداء العم ــع ون ــن الدواف ــرب ع ــة وتع ــطع بالحقيق ــال تس ــون ماندي ــÅت نيلس إن كل

وموظفيها: " أن تحرم الناس من حقوقهم االنسانية هو أن تتحدى انسانيتهم بحد ذاتها "

مع االحرتام،

املحامي رفول روفا

مدير مؤسسة سانت ايف

رؤيتنا
تؤمــن مؤسســة ســانت ايــف بــأن كل إنســان ُخلــق عــىل صــورة اللــه ومثالــه وأن كرامتــه وحقوقــه هــي هبــة مــن 

ــدف ألن  ــاس يف األرايض املقدســة، وته ــة الن ــدر كرام ــف لنظــام اجتÅعــي يحــرتم ويق ــه. وتســعى ســانت اي الل

ــى  ــة وحت ــة مجاني ــارة قانوني ــم استش ــن تقدي ــي، م ــا اليوم ــا يف عمله ــة ومعتقداته ــا الجوهري ــس مبادئه تعك

التمثيل القضاå واملنارصة املحلية والدولية. 

ــه الحــد  ــيل وليــس لدي ــالل االرسائي ــة وغــزة تحــت االحت يقــع الشــعب الفلســطيني يف القــدس والضفــة الغربي

ــد  ــرصي ض ــزه العن ــطينية و»يي ــألرايض الفلس ــيل ل ــالل االرسائي ــية، فاالحت ــه األساس ــه وحريات ــن حقوق األدé م

ــف أن  ــانت اي ــمح لس ــواء يس ــد س ــىل ح ــل ع ــة ويف ارسائي ــطينية املحتل ــطيني يف األرايض الفلس ــعب الفلس الش

تواصــل منارصتهــا وتقــدم خدماتهــا القانونيــة يف مختلــف نواحــي حيــاة الفلســطيني§ املدنيــة والثقافيــة 

واالقتصادية.  

مهمتنا
إن مؤسســة ســانت ايــف هــي املركــز الكاثوليــ� لحقــوق اإلنســان التابــع مبــارشة للبطريركيــة الالتينيــة يف األرايض 

املقدســة، وتقــدم املســاعدة القانونيــة للمحتاجــ§ واملضطهديــن واملهمشــ§ وتنــرش التوعيــة بحقــوق الشــعب 

ــات  ــارشة بالسياس ــرة مب ــة واملتأث ــة املنتهك ــات املحلي ــتوى املجتمع ــىل مس ــانية، ع ــة واإلنس ــطيني املدني الفلس

االرسائيليــة ويف املحافــل الدوليــة. تعمــل ســانت ايــف عــىل محاربــة انتهــاكات االحتــالل مــن خــالل اتبــاع الســبل 

القانونيــة بالقــدر املتــاح وتعزيــز العدالــة واإلنصــاف للجميــع عــىل الصعيــد املحــيل والــدويل. إضافــة اىل امللفــات 

الفرديــة، تقــوم ســانت ايــف بالرتافــع يف قضايــا مبدئيــة يكــون الهــدف منهــا الدفــاع عــن حقــوق العــدد األكــرب 

من رشائح املجتمع وإفادتها.  

أهالً وسهالً



اإلقامة في القدس
ــا  ــم" مواطنيه ــا � "تض ــا ولكنه ــدس قرسي ــل الق ــت ارسائي ــام ١٩٦٧، ضم ــة ع ــدس الرشقي ــالل الق ــر احت ــىل إث ع

الفلســطيني�، أي أنهــا � �نحهــم كامــل الحقــوق املرتتبــة لإلرسائيليــ� فيهــا، بــل أعطــت املقدســي� الفلســطيني� 

حالــة " مقيمــ� دا¬ــ�" والتــي ال �نــح حقــوق املواطنــة الكاملــة، وبإمــكان وزيــر الداخليــة االرسائيــيل إلغاؤهــا 

بســهولة حســب تقديــره. وبهــذا أصبــح الفلســطينيون والذيــن هــم الســكان األصليــون للمدينــة مهدديــن بنقــض 

̧اً  ــ ــم تهج ̧ه ــدف لتهج ــات ته ــات وسياس ــن خــالل م½رس ̧ة، م ــ ــان كث ــال جنســية يف أحي ــم ب ــم وجعله إقامته

قرسيــاً وصامتــاً مــن مدينتهــم. تقــدم ســانت ايــف املســاعدة القانونيــة للفلســطيني� الذيــن تــم ســحب هوياتهــم 

الستعادة حقهم يف اإلقامة يف مدينتهم.  

حرية الحركة
تعــّد حريــة الحركــة حقــاً أساســيا لــكل إنســان، فللجميــع حــق مغــادرة أي بلــد حتــى وطنــه والعــودة إليــه، كــ½ 

ــد  ــة تقي ــات إرسائيلي ــون سياس ــطيني� يواجه ــه. إال أن الفلس ــل وطن ــل داخ ــة التنق ــق يف حري ــع الح أن للجمي

ــفية  ــات التعس ــك امل½رس ــة، وكذل ــز الفاصل ــية والحواج ــاط التفتيش ــرق والنق ــق يف الط ــل العوائ ــم، مث تحركه

ــارة  ــة أو زي ــادرة األرايض املحتل ــون مغ ــا يحاول ــة. وعندم ــة الغربي ــدس والضف ــل الق ــات داخ ــة كاإلغالق والعقابي

القــدس، فإنهــم يواجهــون م½رســات �ييزيــة تعرقــل تحركهــم وتُرفــض طلبــات التصاريــح غالبــاً. تعمــل ســانت 

ايف عىل الدفاع عن حرية الفلسطيني� بالحركة والتنقل.  

مصادرة األراضي
يقــف القانــون الــدويل واضحــاً يف موضــوع مصــادرة األمــالك الخاصــة يف األرايض املحتلــة –مثــل األرض الفلســطينية 

ــة  ــا. ولكــن يف الضف ــاء املســتوطنات فيه ــة مصــادرة األمــالك الخاصــة وبن ــة املحتل ــة- ويحظــر عــىل الدول املحتل

ــت  ــة تح ــس املاضي ــود الخم ــادرة األرايض يف العق ــر Üص ــل آالف األوام ــدرت ارسائي ــدس، أص ــة ورشق الق الغربي

ــتيطان  ــيع االس ــد لتوس ــ½ بع ــادرة في ــك األرض املص ــتعمل تل ــا تس ــاً م ــة. غالب ــة العام ــن واملنفع ــة األم ذريع

ــ�  ــة املزارع ــادة توعي ــوà وزي ــل القان ــف التمثي ــانت اي ــدم س ــذا تق ــطينية. وهك ــيل يف األرايض الفلس االرسائي

الفلسطيني� وأصحاب األرايض ضد هذه امل½رسات وسبل مجابهتها.   

الحقوق االجتماعية واالقتصادية لدى التأمين الوطني
يدفــع الفلســطينيون يف القــدس الرشقيــة مــن حملــة "اإلقامــة الدا¬ــة" الرضائــب واالشــرتاك بالضــ½ن االجت½عــي 

ــي  ــ� الوطن ــا التأم ــي يقدمه ــة الت ــا االجت½عي ــع باملزاي ــم التمت ــق له ــك يح ــ� وبذل ــ� االرسائيلي ــاً كاملواطن �ام

االرسائيــيل والــذي يشــمل البطالــة واإلعاقــة والعجــز والرتمــل والشــيخوخة. وبالرغــم مــن أن الغالبيــة العظمــى 

مــن الفلســطيني� مــن ســكان القــدس الرشقيــة يعيشــون تحــت خــط الفقــر فــإن قلــة قليلــة منهــم تحصــل عــىل 

ــة  ــي. وتســاعد ســانت ايــف املحرومــ� مــن حقوقهــم االقتصادي ــة مــن التأمــ� الوطن ــا اجت½عي خدمــات ومزاي

واالجت½عية عىل استعادتها من التأم� الوطني. 
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هدم المنازل
لإلنســان الحــق األســايس يف الســكن املالئــم واآلمــن فهــو مــن األساســيات لكرامتــه وعيشــه الكريــم. منــذ احتــالل 

فلســط� عــام ١٩٦٧، هدمــت ارسائيــل عــرشات اآلالف مــن املنــازل واملنشــآت الحيويــة ملعيشــة الفلســطيني� 

يف األرايض الفلســطينية املحتلــة ومــن ضمنهــا القــدس الرشقيــة باســتخدام منظومــة التخطيــط التمييزيــة، والتــي 

´نــع الفلســطيني مــن البنــاء والتوســع يف أرضــه، بينــ¯ تســمح للمســتوطنات مــن النمــو يف األرض الفلســطينية 

املحتلــة دون قيــود. حتــى يومنــا هــذا، هنــاك اآلالف مــن أوامــر الهــدم قيــد االنتظــار ومــن املمكــن أن تنفــذ يف 

أي وقــت مــ¯ ســيؤدي إىل التهجــ¾ القــرسي للمزيــد مــن العائــالت الفلســطينية ونقلهــم إىل خــارج أراضيهــم. 

ترتافــع ســانت ايــف ضــد هــدم املنــازل وتدافــع عــن الحــق يف الســكن وتــروج لحقــوق التخطيــط لفلســطينيي 

القدس والضفة الغربية. 

لم شمل العائالت
لإلنســان الحــق يف تكويــن عائلــة والعيــش معهــا كوحــدة واحــدة وعــىل املجتمــع والدولــة ح¯يتهــا. ولكــن منــذ 

ــية  ــة الجنس ــن حمل ــطيني� م ــ� الفلس ــكان املواطن ــد كان بإم ــام ١٩٦٧ فق ــدس ع ــىل الق ــل ع ــتيالء ارسائي اس

االرسائيليــة أو االقامــة الداÍــة املتزوجــ� مــن ســكان األرايض الفلســطينية املحتلــة الحصــول عــىل حالــة قانونيــة 

ألزواجهــم مــن خــالل تقديــم طلــب Î شــمل. اال أن الحكومــة االرسائيليــة جمــدت طلبــات Î الشــمل يف عــام 

ــت  ــد رُفض ــاً وق ــ� حديث ــداً للمتزوج ــاً ج ــدة صعب ــاً كأرسة واح ــهم مع ــح عيش ــ� أصب ــك الح ــذ ذل ٢٠٠٢، ومن

عــرشات اآلالف مــن الطلبــات، أو Î يتــم دراســتها أساســا. وبالرغــم مــن أن قانــون تجميــد Î الشــمل كان يفــرتض 

أن يكــون مؤقتــا ملــدة عــام واحــد، اال أنــه مــا زال ســارياً حتــى يومنــا هــذا. وتتدخــل ســانت ايــف لدعــم األزواج 

يف رصاعهم هذا ومن أجل حقهم يف الحصول عىل Î الشمل وعيشهم كأرسة تحت سقف واحد.  

تسجيل األطفال
يحــق للطفــل أن يتــم تســجيله مبــارشة بعــد الــوالدة ولــه الحــق يف الرعايــة الصحيــة والتعليــم وفقــاً التفاقيــة 

األمــم املتحــدة لحقــوق الطفــل والتــي صادقــت عليهــا ارسائيــل عــام ١٩٩١. ويعيــش تقريبــاً عــرشات 

اآلالف مــن األطفــال الفلســطيني� يف القــدس حاليــاً دون تســجيلهم حيــث ال تعطيهــم ارسائيــل الهويــة تلقائيــاً 

إذا Î يكــن أحــد األبويــن مواطنــاً ارسائيليــاً أو مقيــ¯ً داÍــاً، ومــن هنــا فــإن هــؤالء األطفــال يُحرمــون مــن الرعايــة 

ــة  ــة والتعليــم طاملــا أن طلــب التســجيل Î يتــم بنجــاح. وتســاعد ســانت ايــف األهــايل يف هــذه العملي الصحي

الصعبة لتسجيل أطفالهم.

حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في القدس الشرقية
ــطيني�  ــد الفلس ــفية ض ــة التعس ــات االرسائيلي ــن السياس ــة م ــدس الرشقي ــة يف الق ــخاص ذوي اإلعاق ــاã األش يع

حيــث يعانــون مــن التمييــز العنــرصي يف حقوقهــم واســتحقاقاتهم وخاصــة يف الوصــول إىل الخدمــات. تهــدف 

ســانت ايــف لح¯يــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف القــدس الرشقيــة والرتويــج لهــا، باإلضافــة إىل تطويــر 

اســرتاتيجيات الضغــط والدفــاع لتحصيــل حقوقهــم واســتحقاقاتهم مــن بلديــة القــدس والتأمــ� الوطنــي. كــ¯ 

تقدم سانت ايف خدمات االستشارة والتمثيل القانوã لألشخاص ذوي اإلعاقة يف القدس. 
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يف األرايض الفلســطينية املحتلــة ومــن ضمنهــا القــدس الرشقيــة باســتخدام منظومــة التخطيــط التمييزيــة، والتــي 

´نــع الفلســطيني مــن البنــاء والتوســع يف أرضــه، بينــ¯ تســمح للمســتوطنات مــن النمــو يف األرض الفلســطينية 

املحتلــة دون قيــود. حتــى يومنــا هــذا، هنــاك اآلالف مــن أوامــر الهــدم قيــد االنتظــار ومــن املمكــن أن تنفــذ يف 

أي وقــت مــ¯ ســيؤدي إىل التهجــ¾ القــرسي للمزيــد مــن العائــالت الفلســطينية ونقلهــم إىل خــارج أراضيهــم. 

ترتافــع ســانت ايــف ضــد هــدم املنــازل وتدافــع عــن الحــق يف الســكن وتــروج لحقــوق التخطيــط لفلســطينيي 

القدس والضفة الغربية. 

لم شمل العائالت
لإلنســان الحــق يف تكويــن عائلــة والعيــش معهــا كوحــدة واحــدة وعــىل املجتمــع والدولــة ح¯يتهــا. ولكــن منــذ 

ــية  ــة الجنس ــن حمل ــطيني� م ــ� الفلس ــكان املواطن ــد كان بإم ــام ١٩٦٧ فق ــدس ع ــىل الق ــل ع ــتيالء ارسائي اس

االرسائيليــة أو االقامــة الداÍــة املتزوجــ� مــن ســكان األرايض الفلســطينية املحتلــة الحصــول عــىل حالــة قانونيــة 

ألزواجهــم مــن خــالل تقديــم طلــب Î شــمل. اال أن الحكومــة االرسائيليــة جمــدت طلبــات Î الشــمل يف عــام 

ــت  ــد رُفض ــاً وق ــ� حديث ــداً للمتزوج ــاً ج ــدة صعب ــاً كأرسة واح ــهم مع ــح عيش ــ� أصب ــك الح ــذ ذل ٢٠٠٢، ومن

عــرشات اآلالف مــن الطلبــات، أو Î يتــم دراســتها أساســا. وبالرغــم مــن أن قانــون تجميــد Î الشــمل كان يفــرتض 

أن يكــون مؤقتــا ملــدة عــام واحــد، اال أنــه مــا زال ســارياً حتــى يومنــا هــذا. وتتدخــل ســانت ايــف لدعــم األزواج 

يف رصاعهم هذا ومن أجل حقهم يف الحصول عىل Î الشمل وعيشهم كأرسة تحت سقف واحد.  

تسجيل األطفال
يحــق للطفــل أن يتــم تســجيله مبــارشة بعــد الــوالدة ولــه الحــق يف الرعايــة الصحيــة والتعليــم وفقــاً التفاقيــة 

األمــم املتحــدة لحقــوق الطفــل والتــي صادقــت عليهــا ارسائيــل عــام ١٩٩١. ويعيــش تقريبــاً عــرشات 

اآلالف مــن األطفــال الفلســطيني� يف القــدس حاليــاً دون تســجيلهم حيــث ال تعطيهــم ارسائيــل الهويــة تلقائيــاً 

إذا Î يكــن أحــد األبويــن مواطنــاً ارسائيليــاً أو مقيــ¯ً داÍــاً، ومــن هنــا فــإن هــؤالء األطفــال يُحرمــون مــن الرعايــة 

ــة  ــة والتعليــم طاملــا أن طلــب التســجيل Î يتــم بنجــاح. وتســاعد ســانت ايــف األهــايل يف هــذه العملي الصحي

الصعبة لتسجيل أطفالهم.

حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في القدس الشرقية
ــطيني�  ــد الفلس ــفية ض ــة التعس ــات االرسائيلي ــن السياس ــة م ــدس الرشقي ــة يف الق ــخاص ذوي اإلعاق ــاã األش يع

حيــث يعانــون مــن التمييــز العنــرصي يف حقوقهــم واســتحقاقاتهم وخاصــة يف الوصــول إىل الخدمــات. تهــدف 

ســانت ايــف لح¯يــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف القــدس الرشقيــة والرتويــج لهــا، باإلضافــة إىل تطويــر 

اســرتاتيجيات الضغــط والدفــاع لتحصيــل حقوقهــم واســتحقاقاتهم مــن بلديــة القــدس والتأمــ� الوطنــي. كــ¯ 

تقدم سانت ايف خدمات االستشارة والتمثيل القانوã لألشخاص ذوي اإلعاقة يف القدس. 

نا
مل

 ع
ت

اال
مج



 02-6264662

02-6264663

info@saintyves.org

www.saintyves.org

SocietyofSt.Yves

القدس - شارع البطريركية الالتينية 40
ص.ب. 1244 القدس 91000

 02-2747603

02- 2751026

 أنا حارس أخي

بيت لحم
شارع الجمعية األنطوانية


