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شكر وتقدير
تتوجه احلركة العاملية للدفاع عن الأطفال يف فل�سطني ،بجزيل �شكرها وامتنانها اىل جميع امل�ؤ�س�سات واالفراد الذين دعموا جهودها يف
احلماية ،والرتويج حلقوق الطفل الفل�سطيني ،والذين امنوا بعملنا و�ساهموا بدعمه على مدار ال�سنة ،فمن دون دعمكم مل نكن لنتمكن من
العمل ب�شكل فعال نحو حتقيق ر�ؤيتنا ملجتمع فل�سطيني يحرتم حقوق جميع الأطفال دون متييز.
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•مركز تطوير امل�ؤ�س�سات االهلية الفل�سطينية ( ،)NDCفل�سطني.
•مكتب املمثلية الهولندية لدى ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية(. )NRO
•مكتب املمثلية الدمناركية لدى ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية (.)RDRO
•م�ؤ�س�سة (� - Evangelischer Entwicklungsdienst (EEDأملانيا .
•م�ؤ�س�سة �إنقاذ الطفل  -ال�سويدية .SCS
• ،KerkinActie and ICCOهولندا.
•�صندوق الأمم املتحدة للطفولة (اليوني�سيف)  -الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة .
• م�ؤ�س�سة ( - Stichting Kinderpostzegels Nederlands (SKNهولندا.
•م�ؤ�س�سة � UCODEPإيطاليا .
•� – ARCI Cultura e Sviluppoإيطاليا .
• Mundubatا�سبانيا .
نتقدم بال�شكر اخلا�ص للموظفني واملتطوعني ،واملتدربني وجميع الأفراد املتفانني امللتزمني الذين عملوا ك�أع�ضاء يف جمل�س الإدارة،
واجلمعية العامة ،وكذلك جلميع املنظمات ال�شريكة.

2009
المقدمة:
ي�سرين �أن �أقدم لكم التقرير ال�سنوي للحركة العاملية للدفاع عن الأطفال/فرع فل�سطني لعام  . 2009كما هو احلال يف كل عام ،ف�إن العام
 2009كان حاف ًال بالنجاحات والطموحات مما جعله عاما مميزا ،حيث احتفلت احلركة مبرور ثالثني عام ًا على ت�أ�سي�سها ومرور  20عام ًا
على االتفاقية الدولية حلقوق الطفل ك�أ�سا�س للعمل القانوين واحلقوقي ،وبهذه املنا�سبة خ�ص�صت احلركة العاملية للدفاع عن الأطفال/
الفرع الدويل احتفاالتها بالذكرى الثالثني لت�أ�سي�سها والتي عقدت يف جنيف لتناول مو�ضوع «م�شاركة الأطفال وق�ضاء االحداث» ولكن هذا
العام �أي�ضا مل ُ
يخل من التحديات يف جمال العمل اخلا�ص بحقوق الطفل الفل�سطيني يف ظل الو�ضع الراهن.
يف فل�سطني ،عقدت احلركة العاملية للدفاع عن الأطفال م�ؤمتر الأطفال ال�سنوي ال�سابع حتت عنوان «حرية ،كرامة ،م�ساواة»  ،حيث �شارك
�أكرث من � 900شخ�ص يف فعاليات و�أن�شطة امل�ؤمتر املختلفة ( ور�ش عمل ،كلمات� ،أوراق عمل ،اىل جانب امل�شاركة يف ور�شة عمل ح�ضرها
اع�ضاء يف املجل�س الت�شريعي ناق�ش خاللها الأطفال تعديالت قانون الطفل الفل�سطيني توجت بتوقيع عري�ضة من قبل امل�شاركني يف امل�ؤمتر
تدعو املجل�س اىل اعتماد هذه التعديالت ،هذا بالإ�ضافة اىل عر�ض ومناق�شة عدد من مبادرات الأطفال حول موا�ضيع حقوقية خمتلفة ).
بالإجمال كان العام  2009مليئ ًا بالفعاليات والأن�شطة التي عك�ست حالة حقوق الطفل يف العامل ب�شكل عام واملجتمع الف�سلطيني ب�شكل
خا�ص ،وعلى الرغم من هذا العمل احلثيث وامل�ستمر ال زلنا نعتقد �أن هنالك حاجة جلهد �أكرب ،لأن حقوق الأطفال الفل�سطينيني ال زالت
تتعر�ض لتهديد يومي يف ظل االحتالل اال�سرائيلي ،ف�أعداد الأطفال ال�شهداء واجلرحى واملعتقلني يف تزايد  ،كما هو احلال مع �أعداد
الأطفال الذين يتعر�ضون للتعذيب يف مراكز االعتقال والتحقيق ،هذا بالإ�ضافة اىل انتهاك حقوق الأطفال الذين هم يف خالف مع القانون
�سواء املحتجزين منهم �أو من هم خارج مراكز االحتجاز� ،أو حتى املوقوفني.

فاحلرب �ضد قطاع غزة واحل�صاراملفرو�ض عليه منذ �أواخر العام  2008وبدايات العام  2009ميثل �أكرب �أوجه الظلم واخلزي ،ف�ضال
عن حالة ال�شلل العامة التي جاءت كنتيجة لهذا احل�صار والتي �أدت اىل منع و�صول �أب�سط االحتياجات الأ�سا�سية اىل القطاع مما �أثر يف
ا�ستمرار �سلب الأطفال حلقهم يف احلياة .ففي حني ا�ست�شهد ما يقارب  1400مواطن فل�سطيني خالل عملية الر�صا�ص امل�صبوب على
القطاع  ،كان معظمهم من املدنيني واالطفال ،ا�ستمر تعري�ض حياة الأطفال للخطر وا�ستمرت �أعداد الأطفال اجلرحى يف االزدياد ،وبعد
عام من هذا احل�صار ال زال حق االطفال يف ال�صحة ،التعليم ،والأمان ،ف�ضال عن حقهم يف الرفاه يف حالة انتهاك م�ستمرة.
يبدو وا�ضحا �أن التحديات متعددة وتنذر باخلطر  ،و�أن حقوق الأطفال الفل�سطينيني مهددة ومنتهكة على كافة الأ�صعدة .وا�ستنادا لهذه
املعيقات وغياب االلتزام احلقيقي بتجاوزها عملت احلركة خالل العام  2009جاهدة لتحقيق حت�سني هذا الواقع و�إ�ضافة تغيريات نوعية
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�إن حقوق الأطفال الفل�سطينيني �سواء يف ظل ال�سلطة الوطنية �أو االحتالل اال�سرائيلي ال زالت وب�شكل يومي تواجه عدد�أ من التهديدات
(عنف يف املنزل  ،عنف يف املدر�سة  ،عقاب ج�سدي  ،خالف مع القانون وغري ذلك من �أ�شكال العنف ).
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على حالة حقوق الطفل الفل�سطيني .حيث يقدم هذا التقرير �شرح ًا مف�ص ًال لعمل برامج امل�ؤ�س�سة احلثيث لدعم واحرتام حقوق الأطفال
ك�صانعي قرار فاعلني يف الق�ضايا التي تخ�ص حياتهم يف جمتمعاتهم .هذا بالإ�ضافة اىل العمل واجلهد املبذولني بهدف بناء وتطوير
قدرات امل�ؤ�س�سات العاملة مع الأطفال بهدف تعزيز وتو�سيع �شبكة دعم م�ؤ�س�ساتية.
كما ويركز هذا التقرير ب�شكل جزئي على عمل «وحدة جمتمع مدين من �أجل حقوق الطفل» والتي تهدف اىل �إعادة م�أ�س�سة وتطوير
م�ؤ�س�سات ال�شبكة الفل�سطينية حلقوق الطفل� ،إ�ضافة اىل العمل على تعزيز دور امل�ؤ�س�سات القاعدية كونها م�ؤ�س�سات ريادية يف جمال
حقوق الطفل .هذا ي�شمل العمل على التن�سيق الجتماعات الهيئات العامة لعدد من امل�ؤ�س�سات  ،انتخاب �سكرتارية تقود ال�شبكة ،عقد دورات
تدريبية الع�ضاء ال�شبكة ،تنفيذ تقييم معمق داخلي مل�ؤ�س�سات ال�شبكة ،بالإ�ضافة اىل تنفيذ وقيادة العديد من االن�شطة االخرى كور�ش
العمل ،جمموعات مركزة من الأطفال حول مو�ضوعات حقوقية ،وامل�شاركة يف �أن�شطة خمتلفة مثل يوم الطفل الفل�سطيني ،امل�سريات التي
نفذت خالل العدوان االخري على غزة وغريها من الأن�شطة.
�أما فيما يخ�ص وحدة م�شاركة الأطفال فقد كانت فاعلة ون�شطة جدا .حيث عملت على قيادة مبادرات جمعت ما بني �أ�صوات و�أولويات
الأطفال وامل�ؤ�س�سات .حيث متثلت هذه املبادرات بور�ش عمل ،جمموعات عمل مركزة ،لقاءات ما بني �أطفال واعالميني حول احلق يف
احلماية ،امل�شاركة وحرية التعبري .بالإ�ضافة اىل حلقات تلفزيونية �شارك فيها الأطفال بفاعلية حول احلق يف امل�شاركة مت بثها يف حمطات
حملية ،ف�ضال عن لقاءات جمعت ما بني الأطفال واع�ضاء املجل�س الت�شريعي حول تعديالت قانون الطفل الفل�سطيني ،وعقد امل�ؤمتر الوطني
ال�سابع لأطفال فل�سطني ،و ا�صدار �أربعة �أعداد من ن�شرة الأيدي ال�صغرية ركزت على عدد من ق�ضايا حقوق الطفل الفل�سطيني .
كما وا�ستمرت احلركة يف العمل على تطوير براجمها التي تركز على الأطفال يف خالف مع القانون والأطفال �ضحايا العنف املجتمعي.
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يعترب برنامج امل�سا َءلة واحد ًا من الربامج الرئي�سية حيث ي�شتمل على وحدة التوثيق واملنا�صرة الدولية .وقد �ساهمت احلركة من خالل
هذا الربنامج يف تزويد معلومات ووثائق لفريق تق�صي احلقائق التابع لالمم املتحدة (تقرير جولد�ستون) حول حالة حقوق الطفل يف غزة
خالل عملية الر�صا�ص امل�صبوب.
وعلى الرغم من �أن العام  2009كان حاف ًال بالعالقات اجلديدة ،والنجاحات على م�ستوى تعزيز وتقوية ال�شبكات واملنا�صرة على م�ستويات
خمتلفة ،اّال �أن احلركة �أي�ضا مرت خالله بعدد من التغيريات على امل�ستوى الداخلي ،حيث خ�ضعت امل�ؤ�س�سة لتقييم خارجي ،بالإ�ضافة
اىل �أخذ عدد من القرارات اجلديدة التي تخ�ص �إعادة م�أ�س�سة وادارة الربامج .فعلى �سبيل املثال ،اغلقت امل�ؤ�س�سة مكتبها يف بيت حلم
و�ضمته اىل مكتب اخلليل .كما ومتت اعادة ت�شكيل برناجميني رئي�سيني يف امل�ؤ�س�سة حتديدا الربنامج الذي يعمل حاليا على حقوق الأطفال
الفل�سطينيني يف ظل االحتالل اال�سرائيلي ،والأطفال يف ظل ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية� .إ�ضافة اىل عدد من التغيريات على م�ستوى
الطاقم والهيكلية ،حيث يت�شكل طاقم االدارة الأن من �أربعة موظفني .كما وبد�أت احلركة ب�إ�صدار جملة داخلية ب�شكل �شهري حتتوي على
�أبرز االن�شطة والفعاليات التي تنفذ يف الربامج املختلفة تهدف اىل �إبقاء الطاقم ،جمل�س االدارة والهيئة العامة على توا�صل ومعرفة بعمل

2009
امل�ؤ�س�سة .هذا ومت �أي�ضا حتديث الو�صف الوظيفي لطاقم امل�ؤ�س�سة ،وال�شروع بعملية تقييم للأداء ب�شكل دوري ،ف�ضال عن ت�شكيل برنامح
تطوير الكادر الب�شري.
كما �أو�ضحت �سابقا ،لقد كان العام  2009مليئ ًا بالتغيريات االيجابية واملثمرة يف جمال حقوق الطفل .لكننا نعلم جيدا �أنه ال زال �أمامنا
طريق طويل و�أننا نتعلم من جناحاتنا ومن اخطائنا كما نتعلم من اجنازاتنا ومعيقاتنا .فنحن ننمو با�ستمرار كا�ستجابة ملتغريات اجتماعية،
اقت�صادية و�سيا�سية هي ذاتها متغرية با�ستمرار.
وبينما نحن نتجه باجتاه العام � 2010أود �أن �أعرب عن عميق �شكري وتقديري لأع�ضاء الهيئة العامة ،جمل�س االدارة ،طاقم املوظفني
واملتطوعني �إ�ضافة اىل كل ممولينا و�شركائنا و�أ�صدقائنا على دعمهم لنا وتوا�صلهم معنا.

يف النهاية �أقول معا �سنعمل من �أجل حت�سني القوانني والت�شريعات والأنظمة اخلا�صة بحقوق الطفل يف فل�سطني لينعم �أطفالنا بحقوقهم
يف ظل حياة كرمية.
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عدالة األطفال

2009
عدالة األطفال
حماية حقوق الأطفال يف خالف مع القانون على م�ستوى ال�سلطة الفل�سطينية
منذ عام  1967عا�شت االجيال الفل�سطينية املتعاقبة من الأطفال حتت االحتالل ،الذي مل ي�ؤثر فقط على �سالمتهم اجل�سدية و �صحتهم
النف�سية ،بل اثر اي�ضا على م�ستقبلهم .فه�ؤالء الأطفال يعي�شون يف حالة من عدم اال�ستقرار معر�ضون للعنف ب�شكل يومي ،فهذه الظروف
تدفع الأطفال للن�ضج قبل �أوانهم و حترمهم من التمتع بطفولتهم.
كنتيجة طبيعية لالحتالل (مثال :االجتياحات الع�سكرية و اغالق احلدود و نقاط التفتي�ش و نظام الت�صاريح و �سيا�سة التمييز و تقييد
احلركة) فان االقت�صاد الفل�سطيني �ضعيف و البنية التحتية �ضعيفة و ال تفي بالغر�ض .ان الظروف الناجتة عن اتفاقية او�سلو بعيدة كل
البعد عن كونها منوذجية :فال�سلطة الفل�سطينية تعمل حتت حكم ذاتي حمدود وتفتقر ملقومات ال�سيادة الكاملة وال�ضرورية ملمار�سة عملها،
ومازالت ا�سرائيل حتتفظ بال�سلطة الكاملة على االرا�ضي الفل�سطينية املحتلة .ان تقطيع او�صال املنطقة و القوانني امل�شرعة يف ال�ضفة
الغربية و قطاع غزة و االختالفات فيما بينها ،هي جميعها عوامل ت�ضاف اىل �صعوبة ان�شاء نظام حماية نافذ وفاعل
للطفل يف فل�سطني .و كنتيجة لعدم وجود م�شاريع انتاجية تولد دخل من قبل احلكومة مل�ساعدة العائالت الفقرية
و اخلدمات االجتماعية و الثقافية املقدمة مل�ساعدة االطفال على التغلب على البيئة غري مالئمة .ويتفاقم هذا
الو�ضع بوجود العنف املجتمعي و اال�سري و الذي هو منت�شر يف املجتمع الفل�سطيني ،لذلك يلجا الأطفال
الذين لهم خلفيات ا�سرية �صعبة اىل العنف و غالبا ما ينخرطون يف ن�شاطات خمالفة
للقانون مثل ال�سرقة و املخدرات و تخريب املمتلكات.
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وفق اح�صائيات مكتب االح�صاء الفل�سطيني فان هنالك  5500طفل كانوا
على خالف مع القانون يف املناطق الفل�سطينية يف ال�سنوات ما بني  1996و
1999و  .2000و خالل عام  2008كان هنالك  289طفال على خالف مع القانون
ب�شكل ر�سمي و الذين دخلوا مراكز االحداث .علما �أن االح�صاءات و االعداد املذكورة
ال تعطي احلجم الكايف لهذه الظاهرة حيث ان هنالك الكثري من احلاالت التي مل يتم
االخبار عنها.
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�إن عمل درا�سة عن الو�ضع احلايل حلالة حقوق الأطفال تظهر عددا من امل�شكالت حول ادارة نظام ق�ضاء االحداث يف املناطق الفل�سطينية.
ان واحد من �أهم الق�ضايا هو القانون نف�سه ففي فل�سطني هنالك مزيج من االنظمة القانونية التي ت�سببت يف جعل الت�شريعات خليط من
النظام ،انظمة االنتداب الطارئة و القوانني و املبادئ الد�ستورية االردنية و االوامر الع�سكرية اال�سرائيلية ،ا�ضافة اىل القوانني الفل�سطينة
اجلديدة .و �إن حقيقة كون ال�ضفة الغربية و قطاع غزة قد تعر�ضتا اىل قوى ادارية خمتلفة عرب التاريخ ،جعلت هنالك اختالف يف النظم
الق�ضائية ،و كنتيجة لذلك هنالك تناق�ض جوهري يف القواعد املطبقة يف كال املنطقتني مثال يف ال�ضفة تتطبق االنظمة االردنية ويف قطاع
غزة االنظمة امل�صرية ،و لذلك و منذ اول انتخابات للمجل�س الت�شريعي الفل�سطيني عام  1996ف�إن تطوير منهجية قانونية موحدة كانت
�ضمن اولوياتة.

التقرير السنوي
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�إن قانون الطفل الفل�سطيني و الذي متت امل�صادقة علية عام  2004و الذي ي�شمل حقوق الطفل كما هو موجود يف اتفاقية حقوق الطفل
 CRCاىل حد ما و ي�ضع املبادئ الرئي�سية لت�شريعات اخرى كعدالة االحداث ،حيث مت العمل على اعداد م�سودة لقانون احداث .و لكن
ويف الوقت احلايل ال يتنا�سب النظام القانوين املعمول بة مع معايري عدالة االحداث الدولية و هنالك وعي قليل بني املحامني و الق�ضاة و
املدعني العامني و ال�شرطة و ذوي االخت�صا�ص بحقوق و احتياجات الأطفال الذين هم على خالف مع القانون باملعاير الدولية اخلا�صة
بنظام ق�ضاء االحداث� .إن الأطفال و ب�شكل متزايد يعاملون معاملة املجرمني و يدخلون نف�س النظام الذي يدخله الكبار ،بدال من وزارة
ال�ش�ؤون االجتماعية.

2009
االستراتيجية و المنهجية:
�إن برنامج عدالة االحداث يراقب و يرفع تقارير عن و�ضع الأطفال الذين هم على خالف مع القانون ،حيث ت�ستخدم احلركة هذه املعلومات
لعمل ا�سرتاتيجيتها واي�ضا للتخطيط الن�شطة املنا�صرة و ال�ضغط لتحقيق خمرجات حمددة ب�شان حقوق الأطفال يف خالف مع القانون.
�إن اال�سرتاتيجية تعتمد على املراقبة ،و�ضع ا�سرتاتيجية تدخل ،تطوير خطط م�شرتكة وتنمية قدرات الطاقم  ،ومن ثم املنا�صرة و ال�ضغط
و التقييم.
بناء على النتائج التحليلية للو�ضع ،قررت احلركة عام  2009الرتكيز على بناء قدرات طواقم العاملني يف
مراكز اال�صالح يف جنني و نابل�س و مراقبة املركزين و ذلك من �أجل التاكد من ان الأطفال املحتجزين
يف�صلون عن الكبار .و من خالل هذه االن�شطة ا�ستمرت احلركة يف بناء خرباتها و �سمعتها حتى �أ�صبحت
معروفة على �صعيد تطوير املهنيني ذو االخت�صا�ص ب�ش�أن عدالة االحداث ،كما و �أ�صبحت معروفة
كمرجعية لق�ضايا عدالة االحداث.
من �أجل حت�سني و اعداد ا�سرتاتيجية اكرث �شمولية ،قامت احلركة
با�ستحداث التمثيل القانوين للأطفال الذين هم على خالف مع
القانون يف ا�سرتاتيجيتها لل�سنوات الثالث القادمة مما �سي�سمح
مبراقبة و توثيق اكرث تطورا و عمل مبادرات منا�صرة اقوى ل�ش�ؤون
عدالة االحداث.

حتت النتيجة  :1و�ضع قوانني جديدة من�سجمة واملعايري الدولية لعدالة
االحداث.
• امل�شاركة يف ور�شة عمل عن عدالة االحداث و وثيقة عدالة االحداث يف �شباط
 ،2009نظمت من قبل الدائرة القانونية للمجل�س الت�شريعي بح�ضور  30م�شاركا
(اع�ضاء من الربملان ،وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية  ،وزارة التعليم و م�ست�شارين
قانونيني للمجل�س الت�شريعي) ،متت دعوة احلركة لتقدمي تقرير عن االنتهاكات
التي ترتكب �ضد الأطفال الذين هم على خالف مع القانون .قدم من�سق احلركة
م�سودة عن ر�ؤية احلركة لعدالة االحداث وفق املعاير الدولية.

التقرير السنوي

االنشطة الرئيسية المنفذة خالل العام
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2009
• امل�شاركة يف عدة ور�ش عمل عن ا�صالح القانون (قانون عدالة االحداث و قانون العقوبات)
حتت النتيجة  :2موظفو القانون اكرث وعيا بدورهم و يطبقون القوانني املتعلقة باالحداث تباعا
• امل�شاركة يف اجتماع مع �ضباط �شرطة من اق�سام خمتلفة و موظفني من وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية  ،و كنتيجة لهذه االجتماعات،
مت ت�شكيل قوة تدخل ووقاية لزيارة الأماكن التي ميكن ان يكون فيها الأطفال عر�ضة لالنحراف مثل اال�سواق و النوادي
املختلفة .حيث كان قد مت تدريب افراد هذه القوة من قبل برنامج احلركة عن املعايري الدولية لعدالة االحداث.
• قامت احلركة  -برنامج ق�ضاء االحداث  -بتدريب � 24ضابط �شرطة من جميع انحاء ال�ضفة الغربية يف مو�ضوع عدالة
االحداث وقوانني ومبادئ االمم املتحدة حلماية الأطفال املجردين من حريتهم (قوانني هافانا)
• امل�شاركة يف عدة تدريبات والقاء حما�ضرات عن عدالة االحداث و املعايري الدولية.
• امل�شاركة يف عدة اجتماعات مع وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية و �ضباط �شرطة االحتاد االوروبي حيث مت نقا�ش مو�ضوع عدالة
االحداث ،و�أهمية بناء نظام متخ�ص�ص لالحداث.
• تنظيم ور�شة عمل مع الأطفال يف مركز رعاية االحداث لرفع الوعي لديهم عن حقوقهم
حتت النتيجة  :3نظام حم�سن للمراقبة و رفع التقارير عن و�ضع الأطفال الفل�سطينيني يف مراكز اال�صالح التابعة
لل�سلطة الفل�سطينية

التقرير السنوي
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• زيارة اكرث من  200طفل �شهريا يف مراكز
اال�صالح و مراكز رعاية االحداث وتقدمي
اال�ست�شارة القانونية لهم
• تدريب � 24ضابط �شرطة حول ق�ضايا
عدالة االحداث و مبادئ هافانا (قواعد
االمم املتحدة حلماية الطفال املجردين
من حريتهم).

2009
الدفاع عن حقوق الأطفال الفل�سطينيني املعتقلني من قبل قوات االحتالل الإ�سرائيلية
�إن �سيا�سة اعتقال الفل�سطينيني مبن فيهم الأطفال ،بد�أت منذ بداية
االحتالل الإ�سرائيلي للأرا�ضي الفل�سطينية ،حيث يعتقل �سنويا ما
يقارب  700طفل فل�سطيني ،على يد قوات االحتالل الإ�سرائيلي،
وتوجه لهم تهم بارتكاب جنايات مبوجب االوامر الع�سكرية
اال�سرائيلية ،ويتم حماكمتهم يف املحاكم الع�سكرية اال�سرائيلية.
ي�شار �إىل �أنه ومنذ حلظة االعتقال يواجه الأطفال الفل�سطينيون
�سوء املعاملة والتعذيب على �أيدي اجلنود اال�سرائيليني ،ورجال
ال�شرطة واملحققني ،ويف كل احلاالت يتم التحقيق معهم يف غياب
حمام او احد افراد العائلة ،وعادة ما يحرمون من حق مقابلة
حمام �إال بعد تقدمي اعرتافات للمحققني.

يف كانون الثاين  2009و�صلت للربنامج معلومات عن حملة اعتقال
تقوم بها قوات االحتالل يف قرية طورة الغربية الواقعة �شمال
جنني بالقرب من جدار ال�ضم العن�صري .ويف اليوم التايل قام
حمامي احلركة بزيارة مركز االعتقال الذي يحتجز فيه الأطفال
بتهمة القاء احلجارة على جدار الف�صل العن�صري ،وقد وجد �أن
� 6أطفال �أعمارهم ترتواح بني  12و � 13سنة مت اعتقالهم ،وعلى
الفور تقدم املحامي من املحكمة الع�سكرية اال�سرائيلية بطلب
االفراج عن االطفال ،وقد �أفرج عنهم يف اليوم نف�سه .وبعد
ن�شر هذه الق�ضية على موقع احلركة االلكرتوين ،ات�صلت عدة
وكاالت تابعة لو�سائل اعالم باحلركة وذلك ملعرفة املزيد حول
هذه الق�ضية وعلى �إثر ذلك نظمت احلركة مقابالت مع الأطفال
وقام مرا�سال البي بي �سي و�صحيفة الغارديان بكتابة مقاالت حول
هذه الق�ضية.

الإجراءات املتبعة يف املحاكم اال�سرائيلية الع�سكرية تتجاهل ال�شروط الأ�سا�سية للمحاكمة العادلة واملبادئ العامة لق�ضاء الأحداث.
لذلك فان الأطفال املعتقلني الفل�سطينيني هم يف حاجة ما�سة اىل الدعم من حيث:
.1
.2
.3
.4

 1زيارات يف مراكز التوقيف والتحقيق وال�سجون
 2م�ساعدة قانونية �أثناء التحقيق
 3التمثيل القانوين �أمام املحاكم اال�سرائيلية الع�سكرية
 4مراقبة و�ضعهم داخل النظام الع�سكري الإ�سرائيلي وتوثيق االنتهاكات التي ترتكب �ضد حقوقهم.

التقرير السنوي

املحاكم اال�سرائيلية الع�سكرية تدار على �أ�سا�س الأوامر الع�سكرية
(وخ�صو�صا الأمر الع�سكري رقم  378ل�سنة  1970الذي ينظم
حقوق املعتقلني ويعرف (اجلرائم الأمنية) ويحدد قواعد العمل للمحاكم الع�سكرية) .الأوامر الع�سكرية هذه لي�ست قوانني و�إمنا �أوامر
�سيا�سة حتكم وتنظم احلياة اليومية للفل�سطينيني الذين يعي�شون يف الأرا�ضي املحتلة ،وبالتايل هي وجدت لفر�ض القيود ومعاقبة ال�سكان
الفل�سطينني حتت االحتالل مبا فيهم الأطفال.
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2009
نحن يف احلركة العاملية للدفاع عن االطفال /فل�سطني ومن خالل برنامج الدفاع عن حقوق الأطفال الفل�سطينيني املعتقلني من قبل قوات
االحتالل الإ�سرائيلية ملتزمون بالدفاع عن حقوق الأطفال الفل�سطينيني يف �سحون االحتالل اال�سرائيلي ،وطعن وف�ضح قوانني االحتالل
اال�سرائيلي الع�سكرية وال�سيا�سيات التمييزية كلما �أتيحت الفر�صة ،وذلك من خالل طاقم الربنامج من املحامني الذين يوفرون خدمات
قانونية للأطفال من خالل متثيلهم يف املحاكم وتوفري اال�ست�شارات القانونية لهم وزيارتهم يف ال�سجون ومراكز االعتقال ،بعد اعتقالهم
على يد جي�ش االحتالل اال�سرائيلي (لدواعي �أمنية) .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،يقوم طاقم الربنامج بر�صد وتوثيق االنتهاكات �ضد الأطفال
خالل فرتة احتجازهم ،ورفع التقارير عنها ،وعقد تدريبات لتعزيز قدراتهم وقدرات الآخرين يف الدفاع عن حقوق الأطفال املعتقلني على
خلفية �سيا�سية.

التقرير السنوي
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االنشطة الرئيسية المنفذة خالل العام 2009
حتت نتيجة  :1طعن وف�ضح القوانني الع�سكرية وال�سيا�سات التمييزية الإ�سرائيلية:
 1 .1التمثيل القانوين لـ  277حالة 192 .حاالت مغلقة (انظر ملخ�ص النتائج)
 2 .2رفعت احلركة عددا من ال�شكاوى للطعن يف االنتهاكات الإ�سرائيلية �ضد حقوق االطفال املعتقلني الفل�سطينيني وف�ضحها ،وهذا
يوفر لربنامج امل�ساءلة يف احلركة مواد وموارد �إ�ضافية لأغرا�ض املنا�صرة (انظر تقرير امل�ساءلة)
 3 .3اطالع  32وفدا من املحامني والق�ضاة وال�صحافيني ون�شطاء حقوق الإن�سان الدوليني على حالة الأطفال املعتقلني وترتيب

2009
.4

.5

.6
.7
.8
.9

زيارات لهم �إىل املحاكم اال�سرائيلية الع�سكرية اال�سرائيلية ،ملراقبة ما يجري مع الأطفال املعتقلني على ار�ض الواقع.
 4حتديث قائمة الأطفال املعتقلني ،هذة القائمة التي ت�ضم معلومات
عن كافة املعتقلني الأطفال املحتجزين يف ال�سجون ومراكز االعتقال احلركة �أ�صبحت امل�صدر الرئي�سي للمرجعية ب�ش�أن
اال�سرائيلية.
الأرقام واالح�صائيات حول االطفال املعتقلني
 5عقد  25اجتماعا ومقابلة مع �صحفيني من �أجل �إطالعهم على �آخر و�أو�ضاعهم واالنتهاكات التي يتعر�ضون لها �سواء على
امل�ستجدات يف نظام املحاكم الع�سكرية الإ�سرائيلية ،واالنتهاكات التي ال�صعيد الدويل �أو الوطني.
ترتكب �ضد الأطفال املعتقلني ،وكذلك ن�سق الربنامج  5زيارات �إىل
املحاكم اال�سرائيلية الع�سكرية اال�سرائيلية مع ه�ؤالء ال�صحفيني.
 6تلبية الدعوة املقدمة من قبل  22اذاعة حملية الجراء مقابالت مبا�شرة عن املعتقلني االطفال قي ال�سجون اال�سرائيلية.
 7اجراء  20مقابلة مع حمطات تلفزيونية دولية وحملية ،للحديث عن املعتقلني الفل�سطينيني من الأطفال واالنتهاكات �ضد
حقوقهم.
 8عقدت احلركة وم�ؤ�س�سة ال�ضمري و�شبكة امل�ؤ�س�سات الأهلية الفل�سطينية م�ؤمترا �صحفيا مبنا�سبة يوم الأ�سري الفل�سطيني .
 9بالتن�سيق مع وزارة �ش�ؤون الأ�سرى واملحررين ونادي الأ�سري� ،شاركت احلركة يف امل�ؤمتر ال�صحفي حول االنتهاكات املرتكبة �ضد
الأطفال يف ال�سجون الإ�سرائيلية.

حتت نتيجة  :2حت�سني نظم الر�صد والتوثيق والإبالغ عن حالة الأطفال الفل�سطينيني يف املعتقالت الإ�سرائيلية

يف عام  ،2009اعتقل  700 - 600طفل فل�سطيني على يد القوات الإ�سرائيلية ،وخالل هذه الفرتة ا�ستلمت احلركة العاملية للدفاع عن
الأطفال  218حالة جديدة من �أجل متثيلها
قانونيا بالإ�ضافة �إىل الرتافع عن  59حالة مت ا�ستالمها عام  2008ونقلت للعمل معها عام � .2009أي �أن احلركة العاملية للدفاع عن الأطفال
مثلت ما جمموعه  )59+ 218( 277حالة �أمام املحاكم الع�سكرية الإ�سرائيلية ،مما ا�ستدعى ح�ضورها يف املحاكم  723مرة.

التقرير السنوي

� 1 .1أطلقت احلركة مبادرة لبناء قدرات وزارة �ش�ؤون الأ�سرى واملحررين ونادي الأ�سري يف الر�صد واملراقبة والتوثيق.
 2 .2زيارات �شهرية للأطفال يف ال�سجون الإ�سرائيلية ومراكز التوقيف والتحقيق.
 3 .3جمع � 107إفادة( ت�صريح م�شفوع بالق�سم) من �أطفال �ضحايا التعذيب و�سوء املعاملة يف ال�سجون الإ�سرائيلية من �أجل
ا�ستخدامها من قبل برنامج امل�ساءلة.
� 4 .4إعداد  100ا�ستمارة تعذيب لر�صد وتوثيق حاالت التعذيب و�سوء املعاملة يف ال�سجون الإ�سرائيلية.
 5 .5تقدمي � 12شكوى �أمام املحاكم واالدارات اال�سرائيلية الع�سكرية
ال�شرطة الإ�سرائيلية ،على �سوء معاملة االطفال املعتقلني..
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2009
من بني احلاالت الـ  218التي وردت يف عام  ،2009متت متابعة  33حالة يف حمكمة اال�ستئناف الع�سكرية 22 ،منها قدمت فيها ا�ستئنافات
من قبل املدعي العام ،اما الـ  11الأخرى فقد قدمت فيها ا�ستئنافات من قبل حمامي الدفاع.
نتائج احلاالت التي مت التعامل معها توزع على النحو التايل:
  28حالة افراج بكفالة  12حالة �إطالق �سراح غري م�شروط  192حالة اغلقت بحكم من املحاكم الع�سكرية.  39حالة نقلت �إىل عام 2010  49حالة من �أ�صل  192حالة كانت �أطفال الجئني  7حاالت رهن االعتقال الإداريالفتيات ال�سبع اللواتي كن معتقالت يف ال�سجون الإ�سرائيلية يف عام  2009اطلق �سراحهن يف ت�شرين الأول � 2009ضمن حمادثات �صفقة
اجلندي جلعاد �شليط

التقرير السنوي
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توزيع القضايا المغلقة بالنطق بالحكم:
 الفئة العمريةالفئة العمرية
من � 12إىل 13
من � 14إىل 15
من � 16إىل 17
املجموع

عدد الأطفال
23
46
123
192

الن�سبة
%12
%24
%64
%100

2009
الحكماحلكم
�أقل من � 6أ�شهر
� 12-6شهر
� 3-1سنة
�أكرث من � 3سنوات

عدد الأطفال
121
31
32
8

الن�سبة
%63
%16,1
%16,7
% 4,2

التهمالتهم
�إلقاء حجارة
حيازة و�إلقاء زجاجات حارقة
ع�ضوية يف منظمة حمظورة
الت�آمر وحماولة قتل
حيازة وزراعة متفجرات
ت�صنيع وحيازة �أ�سلحة
املجموع

عدد الأطفال
117
33
11
8
7
16
192

الن�سبة
%60,9
%17,2
% 5,8
%4,2
% 3,5
%8,4
%100

املنطقة
�شمال ال�ضفة الغربية
و�سط ال�ضفة الغربية
جنوب ال�ضفة الغربية
املجموع

عدد الأطفال
116
28
48
192

الن�سبة
% 60,4
%14,6
%25
%100
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2009
زيارة السجون:
يحتجز الأطفال املعتقلون الفل�سطينيون يف ال�سجون
الإ�سرائيلية ومراكز التوقيف واالعتقال املختلفة ،ولهذا يقوم
حمامو احلركة العاملية للدفاع عن الأطفال بزيارات �شهرية
لل�سجون الرئي�سية :تلموند للفتيان والفتيات والدامون وعوفر
وجمدو ورميونيم ،وكذلك ملراكز التحقيق واالعتقال بعد
تلقي مكاملات هاتفية او بطلب من عائالت الأطفال.
خالل عام  ،2009مت تنفيذ  45زيارة �إىل ال�سجون الرئي�سية و
 42زيارة ملراكز التوقيف والتحقيق ،حيث قام حمامو احلركة
بزيارة  273طفال وطفلة وجمع � 107إفادة حول االتعذيب
و�سوء املعاملة.
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زيارة الوفود:
قامت وحدة الأطفال املعتقلني يف احلركة العاملية للدفاع عن
الأطفال وذلك بالتن�سيق مع برنامج امل�ساءلة با�ست�ضافة 32
وفدا خالل الفرتة امل�شمولة بالتقرير ،حيث �أطلعت الوفود
على االنتهاكات التي ترتكب �ضد حقوق الأطفال يف ظل
النظام الع�سكري الإ�سرائيلي ،كذلك مت تن�سيق زيارات �إىل
�أطفال معتقلني �سابقني لوفود الدولية ولو�سائل �إعالم.

2009

التقرير السنوي

19

2009

التقرير السنوي
20

المســـاءلـــة

2009
المساءلة
يركز عمل برنامج امل�ساءلة على زيادة الوعي الدويل حول انتهاكات حقوق الطفل الفل�سطيني نتيجة االحتالل الع�سكري اال�سرائيلي للأرا�ضي
الفل�سطينية ،و�ضمها وما يت�صل به من �صراع ،والعمل على التقدم يف م�ساءلة مرتكبي هذه االنتهاكات من خالل �إتباعه ملنهجية جمع
معلومات حول انتهاكات حقوق الطفل  -مع الرتكيز على ال�شهداء وامل�صابني وحاالت التعذيب و� /أو �سوء املعاملة يف االعتقال  -ون�شرها
للمجتمع الدويل وتنفيذ عمليات منا�صرة قائمة على الأدلة م�ستهدفة اختيار طرف ثالث مثل الدول الأع�ضاء يف اتفاقية الأمم املتحدة
حلقوق الطفل ،الأطراف ال�سامية املتعاقدة يف اتفاقيات
جنيف ،وكاالت الأمم املتحدة ذات ال�صلة وم�ؤ�س�سات االحتاد
الأوروبي  -مثال اجلهات امل�س�ؤولة م�س�ؤولية غري مبا�شرة
بحقوق الطفل الفل�سطيني -حلثهم على حت�سني �آليات
امل�ساءلة ب�ش�أن حقوق الطفل والعمل على حتميل منتهكي
احلقوق امل�س�ؤولية عن ارتكابها .الهدف العام للربنامج هو
�ضمان التزام �إ�سرائيل ب�صفتها �سلطة االحتالل بالتقيد
بالتزاماتها بحماية واحرتام حقوق الأطفال الفل�سطينيني
مبوجب القانون الدويل واتفاقية حقوق الطفل التي تعترب
�سلطة االحتالل طرفا متعاقدا فيها.

.1

 1مت توثيق جميع حاالت قتل الأطفال و العديد من حاالت الت�شويه و اجلرح خالل عملية “ الر�صا�ص امل�صبوب يف غزة ،حيث �أنه
مت التحقيق يف  312من حاالت قتل الأطفال خالل عملية الر�صا�ص امل�صبوب  ،و مازال هنالك  40حالة منها جار فيها التحقيق.
بالإ�ضافة �إىل �أن هنالك  3حاالت من �أ�صل  7ا�ستخدم فيها الأطفال كدروع ب�شرية من قبل جي�ش االحتالل الإ�سرائيلي كان قد
مت توثيقها بالكامل ،بالإ�ضافة �إىل  10حاالت من هجمات على مدار�س و  8عمليات هدم منازل .و �أي�ضا مت �إنهاء اعداد قائمة
ب�أ�سماء الأطفال الذين قتلوا �أثناء العدوان .بالإ�ضافة �إىل �أن احلركة قامت بتوثيق و ن�شر معلومات عن انتهاكات حقوق الطفل
خالل عملية الر�صا�ص امل�صبوب ،فقد �أطلقت احلركة و �شاركت يف مبادرات منا�صرة خالل العدوان �شملت ر�سائل �إىل الأمم
املتحدة و االحتاد الأوروبي و �إ�صدار منا�شدات طارئة للمنا�صرين واملت�ضامنني للعمل على حث حكوماتهم على �ضمان وقف فوري
لإطالق النار ،و �إي�صال م�ساعدات �إن�سانية و �إنهاء احل�صار عن غزة.
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2009
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 2ن�شر تقرير م�شرتك عن االنتهاكات خالل عملية الر�صا�ص امل�صبوب حيث قامت احلركة العاملية بالتعاون مع م�ؤ�س�سة امليزان يف
غزة با�صدار ون�شر تقرير م�شرتك حول”.انتهاكات حقوق الأطفال خالل عملية الر�صا�ص امل�صبوب بعنوان “ bearing the
 ”Burnt Againحيث احتوى التقرير على  43حاله درا�سية ارتكزت على ت�صريح ال�ضحية وال�شهود وقد ن�شر هذا التقرير يف
� 28أيلول قبل يوم واحد من تقرير جلنة تق�صي احلقائق عن ال�صراع يف غزة ( تقرير غولد�ستون) يف جمل�س حقوق الإن�سان .

نحو برنامج مساءلة النتهاك حقوق األطفال خالل «عملية الرصاص المصبوب» :
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بالتعاون مع جمموعة منا�صرة حقوق الإن�سان� ،شاركت احلركة العاملية يف عملية ال�ضغط للت�أكيد على �أن تقرير (غولد�ستون) قد متت
متابعته خطوة بخطوة من قبل الأمم املتحدة واالحتاد الأوروبي وامل�س�ؤولني يف ال�سلطة الفل�سطينية � .شملت جهودنا الفردية وامل�شرتكة خالل
الأ�شهر املا�ضية ،عمل �صفحة الكرتونية خا�صة ،عن عملية الر�صا�ص امل�صبوب و�إ�صدار بيانات للرتحيب بالتقرير وبالأخ�ص ق�ضايا الأطفال
املعتقلني ،و مت �أي�ضا ن�شر نداء طارئ يف � 26أيلول للمنا�صرين حلث حكوماتهم و�أع�ضاء جمل�س حقوق الإن�سان للت�صويت ل�صالح التقرير
حيث ن�شر تقرير م�شرتك مع م�ؤ�س�سة امليزان عن انتهاك حقوق الطفل خالل عملية الر�صا�ص امل�صبوب (انظر �سابقا) ور�سالة لرئي�س
جمل�س حقوق الإن�سان وللت�صريح ال�شفوي خالل اجلل�سة الثانية ع�شر ملجل�س حقوق الإن�سان وتالهما يف � 29أيلول بالإ�ضافة �إىل ر�سالة من
قبل املجتمع املدين الفل�سطيني للهيئة العامة للأمم املتحدة والتي
�أر�سلت يف  1ت�شرين الأول .كان هنالك �أي�ض ًا ت�صريح م�شرتك
ل 14م�ؤ�س�سة فل�سطينية اهلية عنوانه “العدالة امل�ؤجلة نكران لها
« والذي يعرت�ض على طلب ال�سلطة الفل�سطينية ت�أجيل الت�صويت
يف جمل�س حقوق الإن�سان على تقرير غولد�ستون تبعه منا�شدة
م�شرتكة لل�سلطة الفل�سطينية ومنظمة التحرير الفل�سطينية
وجمل�س حقوق الإن�سان ل�ضمان انعقاد جل�سة خا�صة ملجل�س حقوق
الإن�سان يف  13ت�شرين الأول عام  .2009يف  21ت�شرين الأول قامت
احلركة ب�إر�سال ر�سالة م�شرتكة للمراقب الفل�سطيني الدائم لدى
الأمم املتحدة حتثه على ال�ضغط على الهيئة العامة للأمم املتحدة
لإ�صدار قرار �صارم ب�ش�أن تو�صيلت تقرير غولد�ستون ،كما قامت
االوىل ب�إر�سال ر�سالة م�شرتكة للهيئة العامة للأمم املتحدة و�إ�صدار ت�صريح م�شرتك يف  4ت�شرين الثاين يحث على متابعة التقرير ب�شكل
عميق  .بعد قرار الهيئة العامة بامل�صادقة على التقرير قامت احلركة باال�شرتاك مع  11م�ؤ�س�سة حقوقيه فل�سطينية و�إ�سرائيلية ب�إر�سال
ر�سالة مفتوحة لوزير ال�ش�ؤون اخلارجية ور�سالة �أخرى لرئا�سة االحتاد الأوروبي تعرب عن القلق من عدم م�صادقتهم على التقرير يف جمل�س
حقوق الإن�سان والهيئة العامة للأمم املتحدة.

2009
التعذيب والمعاملة السيئة في المعتقالت والسجون االسرائيلية
ظهور تقرير احلركة عن الأطفال املعتقلني بقوة يف و�سائل الإعالم وردود فعل قوية من املجتمع املدين:
قامت احلركة باعداد و ن�شر تقرير عن حالة حقوق االطفال الأطفال املعتقلني يف حزيران  2009عن �سنة  2008رافقه بيان �صحفي وزع
على جميع و�سائل الإعالم .
الرئي�س كارتر يناق�ش مو�ضوع الأطفال املعتقلني مع الرئي�س الإ�سرائيلي والكني�ست:
يف مبادرة منا�صرة �أخرى ،قامت احلركة ب�إبالغ مركز كارتر عن الو�ضع الذي يواجهه الأطفال الفل�سطينيني املعتقلني يف املحاكم الإ�سرائيلية
الع�سكرية وقد �أخذت ممثلني �إىل املحاكم وزودوا الرئي�س كارتر بن�سخة عن تقرير احلركة عن الأطفال املعتقلني ،وبذلك ناق�ش الرئي�س
كارتر مو�ضوع الأطفال املعتقلني مع الرئي�س بري�س واملتحدث با�سم الكني�ست و�ش�ؤون الكني�ست اخلارجية وجلنة الدفاع .ووعد مركز كارتر
ب�أنهم �سيحاولون ب�أن يقوموا بدعوة ممثلني من احلركة ملخاطبة �أع�ضاء الكونغر�س الأمريكي.

قدمت احلركة  11حالة للأمم املتحدة  Special Reportersعن التعذيب
يف � 29أيلول قدمت احلركة  11حالة لتقرير الأمم املتحدة اخلا�ص عن التعذيب .ح�صلت هذه احلاالت عندما دخل اجلي�ش الإ�سرائيلي قرى
فل�سطينية يف منت�صف الليل واعتقلوا جمموعات �أطفال ( )en masseمتهمة �إياهم برمي احلجارة على اجلدار و امل�ستوطنون املارين
من طرق ال�ضفة الغربية.
انخفا�ض عدد املعتقلني الإداريني �إىل اثنني مع نهاية العام 2009
خالل عام  2009ا�ستمرت احلركة ب�إ�صدار نداءات عاجلة تنادي ب�إطالق �سراح الأطفال املعتقلني �إداريا ،كما وجتري احلركة حتديثا
�شهريا عن هذه احلاالت .قامت احلركة ب�إ�صدار خم�سة نداءات وتقدمي �شكاوى خا�صة بحالتني من هذه احلاالت ،وهما حمدي ت وحممد
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جلنة الأمم املتحدة �ضد التعذيب تعرب عن قلقها العميق ب�ش�أن معاملة الإ�سرائيليني للأطفال املعتقلني
يف عام  2009ذكر بتقرير “  ”CAT shadowب�أن احلركة قامت ب�إعطاء جميع الدالئل والتي مت ت�سليمها من قبل االحتاد �ضد التعذيب
عام ( 2008والتي كانت احلركة ع�ضو فيها) تبع ذلك �إر�سال موظف منا�صرة من احلركة �إىل جنيف لتقدمي مداخلة للجنة �ضد التعذيب
خالل جل�سات �شهر �أيار.وكنتيجة لذلك مت �إ�صدار تو�صيات (مالحظات ختامية) عن حقوق الأطفال يف �أيار وطالبت اللجنة �ضد التعذيب
�إ�سرائيل وقف التعذيب /املعاملة ال�سيئة للأطفال املعتقلني،
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2009
ب ملجموعة العمل التابعة للأمم املتحدة فيما يخ�ص االعتقال التع�سفي ،يف �شباط  2009مت اعتقال �ستة �أطفال ولكن انخف�ض عدد الأطفال
املعتقلني �إداريا تدريجيا خالل ال�سنة ،ويف نهاية العام مل يكن هنالك اطفال حتت �سن  18يف املعتقل الإداري ولكن كان هنالك �شخ�صان
مازاال يف املعتقل حيث كانا حتت �سن  18حني مت اعتقالهما �إداريا.
اجلولة الربيطانية مع طفل معتقل �سابق و �أمه متت يف الفرتة الواقعة
ما بني 2ـ 7ت�شرين الثاين
قامت جمموعة من حمامي احلركة مبرافقة طفل معتقل �سابق وهو حممد �أ و والدته
يف جولة يف اململكة املتحدة ،والتي خاللها حتدث حممد مع اجلمهور الربيطاين
يف اجتماعات عامة وحدثهم عن ق�ضيته وكيف مت اعتقاله وهو يف الرابعة ع�شرة
من عمرة ملدة �أربعة �شهور بتهمة «رمي احلجارة على اجلدار» ومت عر�ض فلم ملدة
خم�س دقائق �أنتجته احلركة توثق فيه جتربة حممد خالل االجتماعات العامة وخالل
اجلولة .متت مقابلة حممد واحلركة على(  )BBC- World Serviceوالتي مت
بثها باللغتني العربية واالجنليزية .
�شكاوى عن الدروع الب�شرية قدمت للجي�ش الإ�سرائيلي :

التقرير السنوي
24

يف ني�سان  2009قامت احلركة /فرع �إ�سرائيل بالتعاون مع احلركة /فرع فل�سطني بتقدمي �شكاوى للجي�ش الإ�سرائيلي حول ا�ستخدام طفل
يف التا�سعة من عمره كدرع ب�شري خالل عملية الر�صا�ص امل�صبوب  ،فبعد تقدمي هذه ال�شكوى و العديد من ر�سائل التذكري قام اجلي�ش
الإ�سرائيلي بفتح حتقيق يف الق�ضية يف ت�شرين ثاين عام 2009و طالبت مبقابلة هذا الطفل و �أمه للتحقيق ،كما وقامت احلركة/فرع
فل�سطني مبقابلة الطفل و �أمه بعد اجتماعهم مع ال�شرطة الع�سكرية الإ�سرائيلية وهي تخطط لطلب نتائج هذا التحقيق.
احلركة تقدم تقرير بديل عن التقرير الإ�سرائيلي عن االلتزام ب ICCPR

يف  29متوز  2009قامت احلركة بتقدمي تقرير بديل مدعم بالدالئل للجنة حقوق الإن�سان التابعة للأمم املتحدة والتي كانت قد قررت
مراجعة االلتزام الإ�سرائيلي مع العهد الدويل لللحقوق املدنية وال�سيا�سية  . 1966ICCPRيف متوز عام  .2009يركز التقرير على حق
احلياة والتعذيب و�إ�ساءة املعاملة ،االعتقال التع�سفي ونظام املحاكمة العادلة يف املحكمة الع�سكرية الإ�سرائيلية و كرد على هذا التقرير
البديل �أ�صدرت اللجنة عدة ق�ضايا ملناق�شتها مع �إ�سرائيل يف ت�شرين الأول.

2009
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برنامج حماية األطفال

2009
برنامج حماية األطفال
الأطفال الفل�سطينيون يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة يعانون من االنتهاكات اليومية وامل�س بحقوقهم الأ�سا�سية� .إىل جانب االنتهاكات
الناجمة عن االحتالل الإ�سرائيلي ،يعاين الأطفال الفل�سطينيون من نق�ص يف ال�سيا�سات والت�شريعات يف ظل ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية،
ف�ضال عن �ضعفهم يف مواجهة العنف يف املجتمع واملنزل واملدر�سة.

يف حني �أن قانون الطفل الفل�سطيني يوفر �إطارا قانونيا قويا ن�سبيا ،للت�صدي للعنف �ضد الأطفال �إال �أنه يتطلب قدرا كبريا من اجلهد
واملوارد من �أجل تطبيقه ب�شكل منا�سب ،للأ�سف هذه القدرات واملواد �شحيحة يف فل�سطني ،امل�ؤ�س�سة بو�صفها طرف فاعل يف حقوق الطفل
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�أظهرت الدرا�سات �أن العنف داخل املجتمع الفل�سطيني ينظر �إليه عموما على �أنه �إجراء مقبول خللق االن�ضباط وال�سيطرة على الأطفال،
ف�ضال عن �أن بع�ض التقاليد واملمار�سات التقليدية ،كتلك املنبثقة عن املجتمع الأبوي تزيد من ه�شا�شة فئات معينة من الأطفال ،وتقذف
بهم يف عزلة عن جمتمعاتهم .يف بع�ض املناطق الزواج املبكر هو ممار�سة �شائعة وهناك القليل من الوعي حول �أثره ال�سلبي على الأطفال
وبخا�صة الفتيات ،م�س�ألة �أخرى تعر�ض بع�ض
الن�ساء والأطفال لالعتداء اجلن�سي داخل
البيت وجرائم ال�شرف ،املعاقون عقليا وج�سديا
من الأطفال هم من بني �أكرث الفئات �إهماال
داخل املجتمع الفل�سطيني ،على الرغم من
وجود بيانات متاحة عن حاالت �إ�ساءة معاملة
و�إهمال االطفال �إال �أن كثريا من احلاالت التي
تعر�ضت لعنف ج�سدي ونف�سي مبا يف ذلك
االعتداء اجلن�سي وغريه من �أ�شكال العنف
القائم على نوع اجلن�س� ،إما مل يبلغ عنها
ب�سبب العار الذي قد يلحق بالعائلة ،يتم حلها
من خالل الو�سائل غري الر�سمية حلل ال�صراعات من دون التو�صل �إىل القنوات الر�سمية للإن�صاف ،كاحلل الع�شائري.
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ت�سعى جاهدة مللء الفراغ من خالل لعب دور مكمل لدور وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية يف حماية الأطفال �ضحايا العنف ،من خالل العمل
كمركز تن�سيق لتحويل حاالت االنتهاك بحق االطفال �إىل غريها من مقدمي اخلدمات و�شبكات حماية الطفولة وتعزيز النهج متعدد
التخ�ص�صات بني املنظمات القائمة يف املجتمع واملهنيني العاملني يف جمال حماية الطفل.
االنشطة الرئيسية المنفذة خالل العام 2009
حتت النتيجة  :1تعزيز التزام ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية جتاه حماية الأطفال وم�ستوى امل�ساءلة
.1

.2
.3
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 1مت تقدمي ا�ست�شارات اجتماعية ونف�سية وحتويل ملا يقارب ( )261حالة ما بني اعتداء جن�سي وج�سدي واهمال �صحي وم�شاكل
�سلوكية ونف�سية وتاخر درا�سي وتبول ال ارادي  .مت تقدمي اال�ست�شارات القانونية ل(  ) 175حالة قانونية :اطفال �ضحايا
انف�صال ا�سري ،ح�ضانة اطفال  ،اطفال يف خالف مع القانون  ،انتهاك احلق يف احلياة( قتل) ،اعتداءات ج�سدية (ايذاء)
وجن�سية (هتك عر�ض وحتر�ش جن�سي واغت�صاب) واهمال واحلق يف الرعاية ال�صحية واحلق يف التعليم.
 2مت اجناز دليل االجراءات لتوثيق احلاالت .
 3مت ادخال بيانات ممنهجة ومنظمة عن كل حالة من احلاالت الواردة ليتم ا�ستخدامها ب�سهولة لأغرا�ض التخطيط والر�صد
والتقييم واملنا�صرة من خالل data base

حتت النتيجة  :2ظهور ممار�سات ايجابية جديدة مقبولة داخل املجتمع الفل�سطيني
 1 .1تنفيذ  10ور�ش عمل للمدر�سني حول ا�ساءة معاملة االطفال بكافه ا�شكالها وفق االتفاقية الدولية حلقوق الطفل وقانون الطفل
الفل�سطيني يف مناطق اخلليل وبيت حلم ونابل�س كما ومت اي�ضا ،عقد  150لقاء ملجموعات من الأطفال حول ا�ساءة معاملة الأطفال
واال�ستغالل االقت�صادي ،حيث �شارك يف اللقاءات مايقارب  3000م�شارك وم�شاركة من كال اجلن�سني.
 2 .2تنفيذ  6لقاءات اذاعية حول عمالة الأطفال وا�ساءة معاملة الأطفال ،و  3لقاءات تلفزيونية حول تعديالت قانون الطفل مع
الأطفال اع�ضاء مبادرة التعديالت.
 3 .3تنفيذ  90لقاء ا�ستهدفت اهايل ،حول ا�ساءة معاملة االطفال واحلماية� ،شارك يف اللقاءات مايقارب  1500م�شارك وم�شاركة
من كال اجلن�سني.

2009
 4 .4تنفيذ ور�شتي عمل يف املدر�سة العالئية يف بيت حلم حول ا�ساءة املعاملة التاثري على ال�ش�ؤون االجتماعية وال�شرطة
والنيابة لتوفري احلماية حلالة طفل معر�ض
ملجموعة من االطفال �شارك فيها 20م�شاركا من الذكور واالناث .
خلطر االنحراف  ،ويتعر�ض لال�ساءة
اجل�سدية من قبل والده با�ستمرار حتى و�صل
به االمر اىل تقييده ب�سال�سل حديدية ملنعه
حتت النتيجة  :3ر�ؤية م�شرتكة ملدونة قواعد ال�سلوك حول حماية الطفل من الهرب ،حيث مت العمل بتوا�صل وا�ستمرار
مع النيابة وال�شرطة وال�ش�ؤون االجتماعية،
ترتكز على احلقوق
وفك قيد هذا الطفل وال�ضغط على تلك
 1 .1مت تفعيل �شبكة حماية الطفل وجمموعة العمل يف حماية الطفل .
اجلهات ومتابعة العمل معها ،ومن ثم حتويله
اىل مركز حماية الطفولة يف بيتونيا ،العادة
 2 .2تفعيل م�شاركتنا مع �سائر اجلهات الفاعلة يف جمال حماية الطفل .
ت�أهيله واندماجه يف املجتمع.
 3 .3مت تطوير ا�سرتاتيجية تكميلية مع وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية ( فيما يخ�ص
�صالحيات مر�شد حماية الطفولة يف مو�ضوع حماية الأطفال �ضحايا العنف املجتمعي)

.5

 5مت تطوير ا�سرتاتيجية تكميلية مع وزارة الداخلية (حول دور وحدة حماية اال�سرة يف
حماية الأطفال �ضحايا العنف املجتمعي)
 6مت و�ضع املزيد من اال�سرتاتيجيات التكميلية التي
تهدف �إىل �إحداث
تغيريات معينة يف
ال�سيا�سة واملمار�سة من
خالل الت�أثري على �شبكة
حماية الطفل وجمموعة
العمل يف حماية الطفل
بطريقة تفاعلية تعتمد
على ردود الأفعال من خالل
املراقبة امل�ستمرة ،اال�ستجابة
واملتابعة.

.6
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 4مت عمل تقرير مدعم بدرا�سة خا�صة بقانون الطفل وم�شروع قانون الطفل املعدل ونظام التحويل ،رفع الت�صور بوا�سطة املديريات
اىل االدارة املخت�صة يف وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية.
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حتت النتيجة  :4زيادة توافق م�سودات الت�شريعات الفل�سطينية والقوانني الداخلية مع املعايري الدولية حلقوق
الطفل
 1 .1مت تطوير خطة عمل لال�ستجابة لالحتياجات التي مت اخذها من خالل االجتماعات لبحث اخت�صا�صهم النوعي وذلك باالعتماد

.2
.3
.4
.5

التقرير السنوي
30

.6

على درا�سة احلركة لدور ال�شرطة يف احلماية واالثار ال�سلبية الناجتة عن تفرع اخت�صا�صات متابعة الأطفال �ضحايا العنف
املجتمعي.
 2التن�سيق بني اجلهات الفاعلة يف جمال حماية الأطفال يف نزاع مع القانون يف نابل�س وجنني (ال�شرطة ومراقبو ال�سلوك ومر�شدو
حماية الطفولة واملر�شدون الرتبويون ومفت�شو العمل)
 3مت تدريب  24مهنيا عامال يف حماية الطفولة �سواء يف القطاع احلكومي او االهلي على املعايري الدولية لق�ضاء الأحداث ومعايري
احلماية مع طاقم �شبكة حماية الطفولة يف منطقة نابل�س .
 4العمل على اعتماد الت�صور اخلا�ص بتعزيز دور مر�شدي حماية الطفولة وامكانية معاجلة �صعوبات ومعيقات عملهم من قبل
وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية كمهمة اولوية يف الوزارة يف مو�ضوع دورها يف حماية الطفولة.
 5مت ايجاد �إطار عملي يف �سيا�سات حماية الطفل – وال�ضغط على الوزارات على االعرتاف بواجباتها وفقا لقانون الطفل (من
خالل جمموعة العمل يف وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية) والعمل على تنفيذ هذا الدور من خالل لوائح موظفي حماية الطفل
والالئحة التنفيذية لقانون الطفل والواردة يف جمموعة العمل /وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية.
 6مت بناء قدرات  60من الأخ�صائيني النف�سيني العاملني يف املدار�س واي�ضا  10ممثلني من �شبكة حماية الطفل و 10ممثلني من
ال�شبكة الفل�سطينية حلقوق الطفل يف بيت حلم واخلليل ونابل�س وذلك من �أجل زيادة الوعي بني الأطفال و�أولياء الأمور حول
حماية حقوق الطفل و�آليات احلماية القائمة واملتاحة.
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برنامـــــــــج المجتمع
ال���م���دن���ي م���ن أج��ل
ح������ق������وق ال���ط���ف���ل

2009
برنامج المجتمع المدني من أجل حقوق الطفل
تكمن اهمية برنامج التفعيل املجتمعي ،باعتباره ممار�سة حقيقية يف تنمية القدرات واملهارات والتمكني للم�ؤ�س�سات القاعدية العاملة مع
االطفال ،والتي على ات�صال مبا�شر معه ،ومع حميطة االجتماعي واالقت�صادي والثقايف ،فقد �سعى هذا الربنامج من خالل وحدة املجتمع
املدين اىل تطوير �شكل العالقة مع امل�ؤ�س�سات القاعدية ،من خالل �شبكة مت�صلة متفاعلة بعيدا عن الفردية والتهمي�ش والت�شتت يف الهوية،
فكانت ال�شبكة الفل�سطينية حلقوق الطفل خالل عام  2009اكرث متكينا وتدريبا ،على مو�ضوعات �سيا�سة احلماية ،واملنهج املبني على حقوق
الطفل� ،شبكة قادرة على العمل والتعبري وتبادل املعرفة واخلربة معا ،يف اطار متفهم وداعم ومن�شط وحامي وم�شارك لالطفال ،وبالتايل
اخذت هذه ال�شبكة الدور الفاعل يف احداث التغيري االيجابي يف �سيا�ساتها املبا�شرة يف التعامل مع االطفال من خالل م�ساحات اكرب للتعبري
وامل�شاركة يف اتخاذ القرار والتنفيذ .وميكن اال�شارة اىل ان فرق احلماية التي مت ت�شكيلها داخل هذه امل�ؤ�س�سات عززت من مو�ضوع واهمية
ومبد�أ م�شاركة االطفال وفق املنهج احلقوقي لهم .كما
�ساهمت التغريات االيجابية يف تعديل التوجهات واالطر
املعرفية والثقافية للعاملني مع الأطفال ،فا�صبحوا
على وعي ودراية اكرب ب�أهمية م�صالح الطفل الف�ضلى

متيز اي�ضا هذا العام تبادل اخلربات واملوارد بني اع�ضاء
ال�شبكة الفل�سطينية حلقوق الطفل ،ومتثل ذلك من خالل
احياء العديد من املنا�سبات التي لها عالقة بالأطفال ،مثل فعاليات الت�ضامن مع �ضحايا العدوان على غزة ،حيث بادرت هذه امل�ؤ�س�سات يف
العديد من مناطق ال�ضفة الغربية والقد�س بتنظيم هذه االن�شطة ،والتي اخذت طابع جماهريي وقيادي يف املناداة بحماية ال�سكان املدنيني
وحماية الأطفال حتت االحتالل ،وتفعيل اتفاقيات جنيف الرابعة ،واالعمال احلقيقي التفاقية حقوق الطفل ،وحماية واحرتام م�صاحلة
الف�ضلى ،كذلك االمر يتعلق بفعاليات يوم الطفل الفل�سطيني ويوم الطفل العاملي ،وفعاليات الت�ضامن مع االطفال اال�سرى ،وامل�شاركة
الوا�سعة لل�شبكة بكل مكوناتها وفئاتها يف �أن�شطة امل�ؤمتر الوطني ال�سنوي حلقوق الطفل.
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واولويات احلماية و�ضمانات امل�شاركة احلقيقية لهم.
ا�ضافة اىل معرفة الدور القيادي لهم يف التعبري عن
الأطفال وحماية حقوقهم والدفاع عنها ومنا�صرتها.
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من جانب اخر مت العمل على تق�صي احتياج خلم�س م�ؤ�س�سات قاعدية اع�ضاء يف ال�شبكة الفل�سطينية حلقوق الطفل ،بهدف تطوير
ال�سيا�سات املالية واالدارية والرباجمية وفق االطار واملنهج املبني على حقوق الطفل ،والتي �سيتم العمل معها خالل العامني القادمني على
متابعة هذه االحتياجات وتلبيتها ،على �أن ت�شكل هذه التجربة منوذجا ميكن تعميمية الحقا على م�ؤ�س�سات ال�شبكة الفل�سطينية حلقوق
الطفل .من جانب اخر كان ال ميكن �أن تقوم ال�شبكة مبهاتها اال من خالل �سكرتاريا منتخبة دميقراطي ًا متار�س �أدوارها و�صالحياتها
بطريقة معرتف بها من قبل الهيئة العامة ،وقادرة على تنقيد خطاب موحد ميثل املجتمع املدين موجه للم�ؤ�س�سات احلكومية فيما يتعلق
بق�ضايا الأطفال واحتياجاتهم و�أولوياتهم ،وميكن �أن ننظر لالن�شطة الوارده �أدناه بحيت ميكننا ان نتعرف �أكرث على دور و�أهمية برنامج
التفعيل املجتمعي ب�شقه االول وهو املجتمع املدين.
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االنشطة الرئيسية المنفذة خالل العام :2009
حتت النتيجة  :1ال�شبكة الفل�سطينية حلقوق الطفل اكرث م�أ�س�سة وبناء لت�صبح ائتالفا رياديا يف فل�سطني.
 1 .1انتخاب �سكرتاريا تقود عمل ال�شبكة الفل�سطينية حلقوق الطفل قوامها  9اع�ضاء

2009

تدريبية
 1515مت ت�شكيل  15فريق حماية داخل  15م�ؤ�س�سة من م�ؤ�س�سات ال�شبكة الفل�سطينية من االطفال والبالغني 25 (،من الأطفال و 23من
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 2 .2اعتماد ورقة ال�سيا�سات الداخليه عرب اقرارها من قبل الهيئة العامه
 1645 3 .3طفال  220 +ام  160 +من امل�ؤ�س�سات ( ال�شبكة الفل�سطيينة والفعاليات الوطنية وامل�ؤ�س�سات القاعدية) �شاركوا يف الفعاليات
الت�ضامنية اثناء العدوان على غزه.
 28 4 .4طفال من كال اجلن�سني ا�ستفادوا من دورة تدريبية بواقع � 30ساعه تدريبية حول حقوق الطفل ا�ستهدفت اطفال من منطقة
ال�شمال يف نابل�س
 25 5 .5من اع�ضاء ال�شبكة يف منطقة ال�شمال
تلقوا تدريبا حول حقوق الطفل بواقع � 30ساعه
تدريبية
 6 .6مت ت�شكيل فريقني من املتطوعني يف ال�شمال
واجلنوب عرب تنفيذ ور�شتي عمل مب�شاركة 26
متطوعا من اجلنوب و 25متطوعا من ال�شمال
 40 7 .7طفال من الذكور واالناث ا�ستفادوا من  8لقاءات تدريبية حول حقوق الطفل والبيئه.
 800 8 .8طفل  250+ام �شاركوا يف م�سريتي ت�ضامن مع االطفال املعتقلني داخل �سجون االحتالل تخللها تنظيم يوم مفتوح للأطفال
يف كل من اخلليل ونابل�س.
 9 .9مت تطوير وا�ستخدام املوقع الكرتوين اخلا�ص بال�شبكة الفل�سطينية حلقوق الطفل (انظر) www.pncr.org
 1010مت تن�سيب  15م�ؤ�س�سة لع�ضوية ال�شبكة ا�ضافة اىل  15م�ؤ�س�سة اخرى تقدمت بطلبات تن�سيب.
 1111مت تدريب  27ع�ضوا من اع�ضاء ال�شبكة حول ا�ستخدام الدراما يف التفريغ النف�سي �ضمن فعاليات يوم الطفل الفل�سطيني.
 1212مت تنفيذ  79ور�شة عمل تفريغ مع االطفال مع امل�ؤ�س�سات القاعدية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين �ضمن ان�شطة يوم الطفل ا�ستفاد
منها  2486طفال من كال اجلن�سني
 1313مت تنفيذ  5ايام مفتوحه ا�ستفاد منها  2700طفل من كال اجلن�سني �ضمن فعاليات يوم الطفل الفل�سطيني.
 22 1414م�شاركا من اع�ضاء ال�شبكة الفل�سطينية من كال اجلن�سني تلقوا تدريب حول حقوق الطفل و�سيا�سات احلمايه بواقع � 30ساعه
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البالغني الكبار).
 25 1616طفال من اطفال فرق احلمايه ومن كال اجلن�سني تلقوا تدريب حول �سيا�سات احلمايه بواقع � 30ساعه تدريبية
 23 1717من الكبار من فرق احلمايه تلقوا تدريب تدريب حول �سيا�سات احلمايه بواقع � 30ساعه تدريبية
 22 1818ع�ضوا من اع�ضاء ال�شبكة نفذوا ور�شة عمل تقيمية الن�شطة ال�شبكة وعمل فرق احلمايه منت�صف العام

التقرير السنوي
36

حتت النتيجة  :2خم�س م�ؤ�س�سات قاعدية تعمل يف جمال الطفولة �سيتم تطويرها على ال�صعد االدارية ،املاليه والرباجميه :
 1 .1مت تن�سيب  5م�ؤ�س�سات قاعدية اع�ضاء يف ال�شبكة مل�شروع تطوير امل�ؤ�س�سات .
 16 2 .2م�شاركا من الهيئات االداريه للم�ؤ�س�سات
القاعدية امل�ستهدفة من التطوير �شاركت يف
ور�شة عمل مركزيه هدفت اىل تعريف امل�شروع
واالتفاق على مرجعياته وم�صطلحاته وو�ضع
خطة لفح�ص االحتياج
 3 .3مت تنفيذ  5ور�ش عمل لفح�ص االحتياج االداري
واملايل مب�شاركة  5ا�شخا�ص عن كل م�ؤ�س�سة من
امل�ؤ�س�سات اخلم�س
 4 .4مت تنفيذ  10ور�ش عمل مع الفئات امل�ستهدفة
داخل م�ؤ�س�سات التطوير لقيا�س اثر عمل
امل�ؤ�س�سات اخلا�ضعه للتطوير على االهايل واالطفال �شارك فيها � 78شخ�صا من ال�صغار والكبار.
� 34 5 .5شخ�صا من الكبار �شاركوا يف خم�س ور�ش عمل لفح�ص االحتياج الرباجمي يف امل�ؤ�س�سات اخلم�س امل�ستهدفة من التطوير
 22 6 .6ممثال عن م�ؤ�س�سات التطوير �شاركوا يف ور�شة عمل مركزيه على مدار يومني مت خاللها عر�ض التقرير وو�ضع خطة العمل
للعام 2010
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التقرير السنوي

37

2009

التقرير السنوي
38

ب���رن���ام���ج م��ش��ارك��ة
األط����������������ف����������������ال

2009
برنامج مشاركة االطفال
تعترب م�شاركة الأطفال من املبادئ الناظمة والفاعلة يف عمل امل�ؤ�س�سة ككل ،وان كانت اكرث و�ضوحا من خالل وحدة امل�شاركة والتي تعنى
باالهتمام بوجهة نظر الأطفال يف العديد من الق�ضايا التي مت�س حقوقهم واحتياجاتهم واولوياتهم ،وقد ا�ستطاع الربنامج من خالل
هذه الوحدة �أن يكون و�سيطا نزيها بني املجتمع بفئاته وم�ؤ�س�ساته (احلكومية وغري احلكومية) وبني �صوت االطفال وارائهم ،ومتثل ذلك
من خالل امل�شاركة الن�شطة لالطفال يف كتابات ن�شرة االيدي ال�صغرية عدا عن كونهم جزء ًا من هيئة التحرير واملراقبة ،فالكثري من
املقاالت احلقوقية التي تعربعن هموم
وطموحات واحتياجات الأطفال مت
توثيقها وكتاباتها يف اربعة من اعداد
هذه الن�شرة لعام  ،2009كما كان لهم
دور مميز يف ابرام ميثاق اخالقي حول

ولعل امللفت للنظر ان هذا العام متيز اي�ضا باللقاءات امل�ستمرة بني االطفال و�صناع القرار او امل�شرع الفل�سطيني ،حول قانون الطفل
الفل�سطيني ،والتعديالت املراد تنفيذها ،والتي متثلت يف ور�ش عمل مركزه ،ا�ضافة اىل لقاء مبا�شر معهم حول هذه التجربة ،مت عر�ضها
مع امل�شرعني واالطفال يف امل�ؤمتر الوطني ال�سابع يف ت�شرين ثاين عام  .2009كما كان هناك دور مميز للأطفال يف املبادرات احلقوقية
( اخذت �شكل االفالم الوثائقية ،والدراما وامل�سرح ،واحلمالت) والتي مت العمل عليها من قبل الأطفال انف�سهم �سواء من حيث االعداد
لالفكار او خطط العمل او التنفيذ والتقييم والتي مت عر�ضها من خاللهم امام اطفال اخرين وم�ؤ�س�سات ر�سمية وغري ر�سمية.الأمر الذي
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االعالم وحقوق الطفل ،حيث �شارك
الأطفال يف م�ضمون هذه الوثيقة من
خالل ور�ش عمل وتدريبات ولقاءات
اعالمية تت�ضمن اراء للأطفال حلماية
حقوقهم يف االعالم وتقدير اف�ضل
مل�صاحلهم الف�ضلي.
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ترك �أثارا ايجابية لدى احل�ضور حول امكانيات الأطفال وقدراتهم يف التعبري عن �أرائهم وحقوقهم والدفاع عنها واملطالبة بها.
م�شاركة الأطفال كانت بالتن�سيق الكامل مع م�ؤ�س�سات املجتمع املدين وخا�صة �شبكة حقوق الطفل ،ولهذا نحن ننظر للوحدتني بجانبهما
التكاملي وال�شمويل ،بحيث �أن معظم الأطفال امل�شاركني هم من �أطفال ال�شبكة ،وبالتايل كل التغيريات االيجابية �سواء باملعرفة او باملمار�سة
انعك�ست على ثقافة امل�ؤ�س�سة ،و�سيا�ساتها العامة يف العمل مع الأطفال ،واملجتمع ،واالن�شطة املوثقة ادناه تعطينا �صوره وا�ضحة حول م�شاركة
الأطفال .
االنشطة الرئيسية المنفذة خالل العام :2009
حتت النتيجة  :1حق الأطفال يف حرية التعبري يف و�سائل الإعالم
.1
.2
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.3
.4
.5

.6

 1م�شاركة � 5أطفال من اخلليل ونابل�س وبيت حلم يف برنامج تلفزيوين مدته �ساعة واحدة حول حق الطفل يف امل�شاركة
� 2إ�صدار اربعة اعداد من ن�شرة الأيدي ال�صغرية :عاجلت هذه االعداد عددا من الق�ضايا مثل  :ق�ضية انتهاكات حقوق الطفل
التي ارتكبت يف قطاع غزة خالل العملية الع�سكرية الإ�سرائيلية ( الر�صا�ص امل�صبوب )� ،أن�شطة يوم الطفل الفل�سطيني ،وامل�ؤمتر
الوطني ال�سابع لأطفال فل�سطني.
� 3إعداد الأطفال ريبورتاج عن تعديالت قوانني الطفل الفل�سطيني وبثه يف  3حمطات تلفاز حملية
 4فيلم وثائقي عن احلق يف احلياة
 5التوقيع واملوافقة على مدونة امليثاق االخالقي
املهني للإعالميني من قبل اعالميني على م�ستوى
ال�ضفة الغربية
 6اعداد تقرير مراقبة حول انتهاكات االعالم
الفل�سطيني وحقوق الطفل من قبل الأطفال ونقا�شه
مع اعالميني خالل امل�ؤمتر الوطني ال�سابع الطفال
فل�سطني

2009
حتت النتيجة  :2م�شاركة فعالة للأطفال داخل املجتمع ومنظمات املجتمع املدين

 1111بطاقات كتب عليها« :الجئ  ...ب�س كلنا واحد».
 1212عر�ض م�سرحي حول الإعالم وحقوق الطفل
 1313كتيب عن الهوية واالنتماء
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 1 .1ت�شكيل ثالث جمموعات مركزة حول حقوق الطفل والإعالم ،احلق مت انتاج وت�صوير فيلم حول احلق يف احلياه حيث
تناول الفيلم ق�صة حقيقية عن واقع قرية النعمان
يف احلماية  ،احلق يف امل�شاركة.
 2 .2عقد خم�سة اجتماعات �شهرية خلدمة عمل املجموعات املركزة .والظروف احلياتية ال�صعبة التي تواجه ال�سكان
وخ�صو�صا فئة االطفال.
 3 .3عقد ور�شة عمل تناولت عملية الر�صا�ص امل�صبوب يف قطاع غزة،
وجرائم احلرب �ضد الأطفال ،الور�شة عقدت يف رام اهلل يف 17
�شباط و�شارك فيها  20طفال من نابل�س واخلليل ورام اهلل وبيت
حلم ،ترتاوح �أعمارهم بني � 15إىل  17عاما ف�ضال عن م�شاركة ممثل الأمم املتحدة اخلا�ص� ،أما ور�شتي العمل الأخرتني فقد
تناولتا تعديالت القوانني وعقدت يف بيت حلم مب�شاركة  20طفال من بيت حلم  ،اخلليل ونابل�س ترتاوح �أعمارهم بني � 15إىل
 17عاما.
 4 .4و�ضع عري�ضة من قبل الأطفال �ضد االنتهاكات الإ�سرائيلية  ،حيث جمعوا �أكرث من مئة توقيع.
 5 .5تنظيم خم�س ور�ش عمل للمجموعات املركزة
 6 .6تنفيذ ثالث ور�ش عمل حول احلق يف احلماية ،احلق يف امل�شاركة وحقوق الطفل واالعالم.
 7 .7تتنظيم امل�ؤمتر الوطني ال�سابع الطفال فل�سطني.
 8 .8اطالق  5مبادرات �أطفال حول (حقوق الالجئني ،و�سائل الإعالم وحقوق الطفل ،الهوية واالنتماء ،احلق يف احلياة ،تعديل
القوانني)
 9 .9التوقيع على عرائ�ض تعديالت القوانني مع �أع�ضاء املجل�س الت�شريعي الفل�سطيني.
 1010مل�صق عن الأطفال الالجئني.

41

2009

التقرير السنوي
42

ال��ت��ق��ري��ر ال��م��ال��ي
ال���������م���������دق���������ق

2009
احلركة العاملية للدفاع عن الأطفال  -فرع فل�سطني
قائمة المركز المالي  /كما في  31كانون األول 2009

املوجودات
موجودات غري متداولة
ممتلكات ومعدات
موجودات متداولة
م�ستحق من جهات مانحة
موجودات متداولة �أخرى
النقد والنقد املعادل
جمموع املوجودات
�صايف املوجودات واملطلوبات
�صايف املوجودات
�صايف املوجودات غري املقيدة
جمموع �صايف املوجودات

مطلوبات متداولة
اجلزء ق�صري الأجل من القر�ض طويل الأجل
ذمم دائنة
منح مقيدة م�ؤقت ًا
جمموع املطلوبات
جمموع �صايف املوجودات واملطلوبات

308,550

317,276

1,417,015
17,269
391,080
1,825,364
2,133,914

1,305,867
18,013
129,813
1,453,693
1,770,969

107,395
107,395

100,380
100,380

54,453
239,376
117,520
411,349

66,587
185,193
96,010
347,790

12,134
119,914
1,483,122
1,615,170
2,026,519
2,133,914

11,158
66,567
1,245,074
1,322,799
1,670,589
1,770,969
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مطلوبات غري متداولة
قر�ض طويل الأجل
خم�ص�ص منافع املوظفني
�إيرادات م�ؤجلة

2009
دوالر �أمريكي

2008
دوالر �أمريكي
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احلركة العاملية للدفاع عن الأطفال  -فرع فل�سطني
قائمة النشاطات والتغير في صافي الموجودات  /للسنة المنتهية في  31كانون األول 2009

الإيرادات
�إيرادات متحققة من املنح املقيدة م�ؤقت ًا
منح غري مقيدة
�إيرادات م�ؤجلة متحققة
�إيرادات �أخرى
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امل�صاريف
م�صاريف �إدارية
م�صاريف امل�شاريع
ا�ستهالك ممتلكات ومعدات
م�صاريف متويل
خ�سائر حتويل عمالت �أجنبية
الزيادة (النق�ص) يف �صايف املوجودات
�صايف املوجودات يف بداية ال�سنة
�صايف املوجودات يف نهاية ال�سنة

2009

2008

دوالر �أمريكي

دوالر �أمريكي

1,162,127

1,052,815

27,644

15,055

17,001

7,157

8,430

9,330

1,215,202

1,084,357

621,002

690,377

537,414

357,307

36,084

33,082

3,711

5,131

9,976

10,433

1,208,187

1,096,330

7,015

)(11,973

100,380

112,353

107,395

100,380

2009
احلركة العاملية للدفاع عن الأطفال  -فرع فل�سطني
قائمة التدفقات النقدية  /للسنة المنتهية في  31كانون األول 2009

7,015

()11,973

م�ستحق من جهات مانحة
موجودات متداولة �أخرى
�إيرادات م�ؤجلة
منح مقيدة م�ؤقت ًا
ذمم دائنة وم�ستحقات
خم�ص�ص منافع املوظفني املدفوعة
�صايف النقد من �أن�شطة الت�شغيل

36,084
3,711
()17,001
82,625
112,434
()111,148
744
38,511
238,048
53,347
()28,442
303,494

33,082
5,131
()7,157
66,993
86,076
()373,752
()5,823
73,896
431,588
19,488
()31,787
199,686

�أن�شطة الإ�ستثمار
�شراء ممتلكات ومعدات
�صايف النقد امل�ستخدم يف �أن�شطة الإ�ستثمار

()27,358
()27,358

�أن�شطة التمويل
دفعات قر�ض طويل الأجل
م�صاريف متويل مدفوعة
�صايف النقد امل�ستخدم يف �أن�شطة التمويل
الزيادة يف النقد والنقد املعادل
النقد والنقد املعادل يف بداية ال�سنة
النقد والنقد املعادل يف نهاية ال�سنة

()11,158
()3,711
()14,869
261,267
129,813
391,080

�أن�شطة الت�شغيل:
الزيادة (النق�ص) يف �صايف املوجودات
تعديالت:
ا�ستهالك ممتلكات ومعدات
م�صاريف متويل
�إيرادات م�ؤجلة متحققة
خم�ص�ص منافع املوظفني

()77,083
()77,083
()10,233
()5,131
()15,364
107,239
22,574
129,813
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دوالر �أمريكي

2008
دوالر �أمريكي
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