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شكر وتقدير
تتوجه الحركة العالمية للدفاع عن األطفال/
فرع فلسطين ،بجزيل شكرها وامتنانها
إلى جميع المؤسسات واإلفراد الذين دعموا
جهودها في الحماية ،والترويج لحقوق الطفل
الفلسطيني ،والذين امنوا بعملنا و ساهموا
بدعمه على مدار السنة  ،فمن دون دعمكم
لم نكن لنتمكن من العمل بشكل فعال نحو
تحقيق رؤيتنا لمجتمع فلسطيني يحترم
حقوق جميع األطفال دون تمييز.

ونخص بالذكر:
مركز تطوير املؤسسات األهلية الفلسطينية ، NDCفلسطني.
مؤسسة   Evangelischer Entwicklungsdienst -EED -أملانيا .
مؤسسة إنقاذ الطفل – السويدية . SCS
 ، KerkinActie and ICCOهولندا.
صندوق األمم املتحدة للطفولة  (اليونيسيف) األراضي الفلسطينية احملتلة .
مؤسسة  - Stichting Kinderpostzegels Nederlands -SKN -هولندا.
مؤسسة  اوكسفام إيطاليا .
  ARCI Cultura e Sviluppoإيطاليا.
 Mundubatاسبانيا.
القنصلية البريطانية.
االحتاد األوروبي .EU

كما نتقدم بالشكر الخاص لطاقم الموظفين والمتطوعين ،والمتدربين والشكر موصول العضاء مجلس االدارة المتفانين
الملتزمين وأعضاء الجمعية العامة ،وكذلك لجميع المنظمات الشريكة.
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الزمالء  ،الشركاء ،الداعمون واألصدقاء األعزاء

في هذا الوقت ،الذي نسير فيه باتجاه العقد الثاني من األلفية ،فإننا نقف أمام فرصة لنقدم موجز لما تم انجازه
على صعيد حقوق اإلنسان بشكل عام ،وعلى صعيد حقوق األطفال بشكل خاص ،وأيضا لتحديد المهام التي
علينا العمل إلنجازها في هذين المجالين في قادم األيام.
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وبصفتي المدير العام للحركة العالمية للدفاع عن األطفال /فرع فلسطين ،أود أن استثمر هذه الفرصة إللقاء
نظرة على العمل الذي قمنا به ،واالنجازات التي حققناها والتحديات التي واجهناها واألهداف التي وضعناها نصب
أعيننا خالل العام الماضي .في هذا السياق ،ال بد من التوجه إليكم بالشكر العميق على وقوفكم معنا ودعمكم
المتواصل لنا ،وبهذه المناسبة أجدد النداء إليكم مرة أخرى كي تستمروا معنا وكجزء عضوي فاعل من نضالنا
الجماعي لحماية وتعميق حقوق الطفل الفلسطيني.

األدوار واالتجاهات
لقد تمحور عملنا في عام  2010على إعادة تشكيل وتحديد مهامنا الرئيسية بهدف إعادة تقييم وتعزيز منهجياتنا وعملنا البرامجي،
وأيضا من أجل توحيد الجهود بالطريقة التي تبقينا دائما على درجة من الوعي واإلدراك لتطوير العمل والتناغم والتكامل بين مختلف
األدوار التي نقوم بها ،والتي تشمل:
1 .1التوثيق (كأحد أهم األدوار التي نقوم بها وخاصة المراقبة).
 2 .2الدفاع عن حقوق األطفال (من حيث تعزيز القدرة على اتخاذ الخطوات العملية على هذا الصعيد).
3 .3التمكين (عبر التأكيد على التشبيك ،التنسيق ،والتعاون مع الفئات المستهدفة وغيرها).
بعد التأكيد على محورية وأهمية هذه األهداف واألدوار ،يمكن القول أن عام  2010كان عام تركيز عمل المؤسسة وتحديد وتوحيد
مجاالت عملها ،نجحنا خالله في تعزيز وتقوية اإلجراءات اإلدارية والمالية ،إلى جانب التركيز على تطوير الطاقم ورفع مستواه
المعرفي والمهني .في ضوء ذلك فإننا سنواصل العمل والسعي الجاد باتجاه إيجاد طرق جديدة وخالقة للتخطيط وهيكلة العمل
وبالطريقة التي تستجيب بشكل فوري ،دائم ،عملي ،وملتزم الحتياجات وسياقات مجتمعنا.
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التغييرات البرامجية
كما أوضحنا وبينا في تقريرنا النصف سنوي ،فإن عام  2010يعتبر عام التغييرات البرامجية في الحركة العالمية
للدفاع عن األطفال/فرع فلسطين .فخالل هذه الفترة تم تطوير أهم برنامجين في المؤسسة وهما.
البرنامج األول :المساءلة والعمل القانوني.
البرنامج الثاني :الحماية والتفعيل المجتمعي.
تلك البرامج لم تستهدف تقوية العمل البرامجي فقط ،بل استهدفت أيضا ربطها بالسياقات العديدة التي لنا
فيها دور مركزي ،سواء على صعيد العمل المحلي والميداني ،من خالل بناء وتعزيز قدرات المجتمع المحلي
والحماية على المستوى الوطني الفلسطيني ،أو على صعيد العمل القانوني لألطفال المعتقلين في سجون
االحتالل اإلسرائيلي ،وصوال إلى المناصرة على المستوى الدولي .هذه العملية الشمولية والتكاملية تضمن
تحقيق التركيز بصورة أعمق في عملنا ،كما تضمن استمرارية البرامج التي ننفذها ،األمر الذي يساهم في
االرتقاء بالتنسيق والتعاون بصورة أكثر فاعلية وحيوية مع النشطاء والمؤسسات األخرى التي تعمل في مجال
حقوق الطفل.
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لقد شهد عام  2010العديد من التغيرات في عملنا وأدائنا ،ومع ذلك ،ومن أجل مواصلة تطوير عملنا بطريقة
ايجابية وواعية ومؤثرة ،فإننا بحاجة إلى فهم وإدراك واقعنا الذي نعمل في سياقه بصورة أكثر عمقا .ولتحقيق
ذلك فقد بدأنا ببعض المبادرات التي تستهدف تطوير طاقم العمل في المؤسسة بهدف مساعدته على فهم تلك
السياقات بصورة أعمق وذلك من خالل تنظيم مجموعة من المحاضرات والجلسات التدريبية حول منهجيات وآليات
التحليل وفهم السياقات االجتماعية ،السياسية واالقتصادية في مجتمعنا الفلسطيني .وفي ذات السياق بادرت
الحركة أيضا لتنفيذ زيارات ميدانية من قبل طاقم عمل المؤسسة لعدد من مؤسسات حقوق اإلنسان العاملة في
الضفة الغربية بهدف التعلم ومعرفة عمل تلك المؤسسات وفحص إمكانيات التعاون معها ،وعدم اقتصار العالقة
على االتفاقيات الرسمية بين مدراء تلك المؤسسات ،بل تطوير العمل والتعاون المشترك ليشمل طواقم العمل
عبر التعاون المباشر بين المؤسسات المختلفة .وفي سياق إبقاء هذا الهدف حاضرا في تفكيرنا ،قمنا بتكثيف
العمل المشترك مع مؤسسات حقوق اإلنسان المختلفة من خالل مجلس منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية،
وعبر تكثيف وتطوير آليات التشارك في المهام ،األهداف ،واألدوار المرتبطة بحقوق الطفل.
ومن أهم المبادرات التي قمنا بها في عام  2010استخدام المنهجية الجديدة المسماة “جمع المعلومات بقيادة
األطفال” ،والتي تعني قيام األطفال أنفسهم بجمع المعلومات .لقد مثلت هذه المبادرة تطورا إيجابيا ولد من
رحم اإليمان والقناعة الحقيقية بأهمية المشاركة المباشرة لألطفال في عملنا .وفي عام  2011سنواصل العمل
لتطوير وتعزيز هذه المنهجية بشكل أكبر وأكثر مهنية.

نحو حركة عالمية جديدة للدفاع عن األطفال في عام 2011
إننا على أمل وثقة بأن يتوج العام القادم بقيام «حركة عالمية جديدة» تستند إلى الفلسفة واإلستراتيجية التي قمنا بتطويرها
لمساعدتنا في ربط الهدف االجتماعي واألثر السياسي مع األدوار والمهام التي نؤديها في الحركة العالمية للدفاع عن األطفال /فرع
فلسطين .وهدفنا المحدد هنا هو دمج الحركة ،وبشكل كامل ،في الحركات االجتماعية الفاعلة في المجتمع الفلسطيني .إن هذا
االندماج لن يساعدنا فقط على تعزيز وحدة وتأثير وفاعلية عمل الحركة القانوني في مجاالت المناصرة ،بل وسيساعد أيضا في
تعزيز قدرات واستقاللية وفاعلية المجتمع الفلسطيني نفسه« .فالحركة العالمية الجديدة للدفاع عن األطفال» تسعى بكل طاقتها
إلى تمكين المجتمعات الفلسطينية بشكل عام وتقوية وتعزيز حقوق األطفال الفلسطينين بشكل خاص.
في هذا السياق ،سنقوم بفحص واستكشاف إمكانية التحرك والوصول لما هو أبعد من حدودنا الجغرافية وذلك من خالل تشجيع
وتسهيل انخراطنا وتواصلنا مع العالم العربي عبر إطالق المبادرات من قبل الحركة العالمية للدفاع عن األطفال /فرع فلسطين والتي
ستهدف الى تعزيز وحماية حقوق الطفل خارج حدود وخصوصيات فلسطين.

البناء الداخلي
لقد قمنا في عام  2010بالعمل على إنجاز عدد من التغييرات الداخلية الهامة على المستوى الهيكلي اإلداري والبرامجي للمؤسسة.
وكما ورد في التقرير نصف السنوي ،فقد قمنا بتنظيم ومركزة لجنة قيادة الطاقم ،كما شكلنا عدة لجان تخصصية من أفراد الطاقم.
االستراتيجيات ،القانون ،وبناء القدرات وغيرها من جوانب العمل المختلفة .كما قمنا بإنشاء نظام متطور ومتكامل للتخطيط و تجنيد
األموال والتقارير .وبشكل عام فإن المحتوى والمنهجية العامة لعملنا لم يتغيرا من حيث الجوهر ،ذلك ألن التغيير الحاصل كان
يستهدف تطوير الهيكل اإلداري ،زيادة الشفافية ،وتطوير االتصال والتواصل ،وتقوية ديمومة المؤسسة بشكل أوسع.
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الموارد المالية
على هذا الصعيد ال زلنا نولي اهتماما عميقا لمتابعة ورصد الصعوبات المالية التي تواجه قطاع المؤسسات غير
الحكومية في فلسطين وحول العالم .فباإلضافة إلى تقليل كلفة األنشطة ،والمحاوالت العديدة التي قمنا بها
لتنويع مصادر التمويل ،فقد قمنا أيضا بوضع عدد من المعايير المهمة األخرى في هذا السياق.
أوال :وكما ذكر أعاله ،وبما يتعلق بالتغييرات البرامجية فقد قمنا بتكثيف عملنا المشترك مع مؤسسات حقوق
اإلنسان األخرى -وتطوير الفاعلية سواء على صعيد توفير وتعزيز فرص التمويل «الراحة المالية» أو على صعيد
تعزيز مضمون عملنا.
ثانيا :تأسيس «صندوق االحتياط» للحفاظ على استدامة عمل المؤسسة وتجنب أية هزات قد تحدث بسبب األزمة
المالية العامة.

انجازاتنا في العام 2010
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العديد من اإلنجازات التي تحققت في العام  2010لم تكن مجرد أحداث منعزلة أو منفصلة أو صدفية ،وإنما
هي نتاج عملية هادفة وواعية لالستمرار والسير قدما نحو المستقبل .فعلى سبيل المثال ،إنني أشعر بالفخر
أمام بعض االنجازات المحددة التي قمنا ،وهنا يحضرني بصورة خاصة البرنامجين الجديدين .األول المساءلة
والثاني الحماية والتفعيل المجتمعي ،اضافة الى تنامي العمل المشترك مع شركائنا العاملين في مجال حقوق
الطفل ،وتركيز الهيكلية الداخلية للمؤسسة ،وتطوير أهدافنا باتجاه حركة عالمية جديدة للدفاع عن األطفال/
فرع فلسطين.

وفي هذا السياق أود اإلشارة أيضا إلى عدد من النجاحات والمؤشرات على نمونا وتطورنا كمؤسسة ومجتمع.
أوال :لقد قمنا بافتتاح محطة للعمل في غزة ،وهي تركز على توثيق انتهاكات حقوق الطفل في القطاع المحاصر .فالوحشية
المستمرة ضد حقوق أطفالنا– تحت الحصار -في غزة من قبل االحتالل إسرائيلي تستلزم منا العمل الجاد والدؤوب على هذا الصعيد،
مع التأكيد على أن الحركة في منتهى السعادة لتمكنها من تأسيس محطة للعمل في قطاع غزة بما يمثله هذا العمل من أهمية
اجتماعية وسياسية نابعة من أهمية قطاع غزة الصامد.
ثانيا :تنظيم الحركة مؤتمر األطفال الدولي تحت عنوان نحو «بيئة حامية ..ومشاركة فاعلة» حيث تم عقد المؤتمر تحت شعار «معا
نبني...معا نغير» في الفترة ما بين  11-10تشرين ثاني  .2010لقد شارك في المؤتمر المذكور العديد من الضيوف من فلسطين
ومن العالم ،وقدمت فيه أوراق متنوعة ونوعية حول حقوق الطفل وفق القضايا التي أشار إليها عنوان المؤتمر ،وقد لعب األطفال
دورا رئيسيا من خالل العديد من األوراق والمبادرات التي قدموها والمشاركة في النقاشات التي شهدتها جلسات المؤتمر .لقد القى
المؤتمر المذكور نجاحا مدويا لما تميز به من غنى في اإلنتاج والنقاش والتعاون المبدع ،وكل ذلك في جو وبيئة مفعمة بالتضامن
والتماسك الصادق.
في النهاية ،ومع إعادة التأكيد على شكرنا وامتنانا لتعاونكم وثقتكم بنا ،فإنني ادعوكم جميعا لقراءة ودراسة تقريرنا السنوي
للتعرف وبصورة أكثر عمقا وشمولية على األنشطة والمستجدات التي شهدتها الحركة في السنة المنصرمة ،كما أدعوكم لتأمل
خطط عملنا الموجهة نحو المستقبل .

وكما كان شعار المؤتمر فإنني أكرر «معا نبني  ..معا نغير!»
رفعت عودة قسيس

مدير عام الحركة العالمية للدفاع عن األطفال/
فرع فلسطين
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برنامج االدارة والشؤون القانونية
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اإلدارة في الحركة العالمية للدفاع عن األطفال /فلسطين ،تهدف الى تطبيق األنظمة والسياسات اإلدارية ،واإلشراف
على التنفيذ األمثل لبرامج المؤسسة .ويتمحور دور اإلدارة في الحفاظ على الموارد المادية والبشرية وتطويرها،
إلى جانب االستثمار األمثل لتلك الموارد في سبيل تحقيق أهداف الحركة .كما تقوم اإلدارة بدور أساسي في
مجاالت التخطيط والتحليل والتوجيه والتنظيم والتنفيذ واإلشراف والرقابة والتقييم المالي واإلداري.
فعلى مدار العام  2010جرى عقد العديد من ورش العمل والتخطيط واالجتماعات التي شملت كافة الموظفين،
وذلك بهدف صياغة الخطة العامة للمؤسسة للعام  ،2011وقد تخلل تلك اللقاءات الجماعية عملية تقييم لما
تم انجازه والمعيقات التي واجهتها البرامج ،وفي السياق تحديد األولويات للعام المقبل والمجاالت التي سيستمر
العمل بها والمجاالت التي سيتوقف العمل بها ،وأيضا تحديد المجاالت الجديدة التي سيتم العمل عليها في المرحلة
القادمة .لقد تصدى برنامج اإلدارة للمهمة األساسية المتمثلة بضرورة البحث عن الطرق الالزمة الستكمال عملية
البناء والتطوير المؤسسي.
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وعليه ،وألول مرة تمت صياغة خطة محددة لبرنامج اإلدارة والشؤون القانونية مرفقة بميزانية محددة ،خطة
تضمن ربط وحدات اإلدارة المختلفة في برنامج عمل مشترك واحد وعلى أساس رؤية موحدة لعملية البناء
والتطوير المؤسسي ،وذلك عبر المبادرة لبناء وتطوير أنظمة داخلية لتسيير العمل ،حيث بذل برنامج اإلدارة جهدا
واضحا لتطوير األنظمة الداخلية وموائمتها مع احتياجات المؤسسة وتدريب كادر المؤسسة على العمل بموجبها،
هذا من جهة ،ومن جهة أخرى مراقبة تنفيذها وحسن سيرها ،باإلضافة إلى بناء وتعزيز الثقافة الداخلية التي
تحث على الشعور بالمسؤولية الجماعية كمبدأ ناظم لعمل المؤسسة.

وفي هذا السياق ،نجح البرنامج خالل عام  2010من تحقيق اإلنجازات التالية:
شكل عام  2010محطة فارقة على صعيد التأسيس لبناء ثقافة جديدة في المؤسسة ،وذلك من خالل مواجهة بعض الظواهر
الثقافية السلبية حيث لم يعد دور اإلدارة يقتصر على تلبية احتياجات البرامج ،بل أصبحت االدارة تلعب دور جديد وفق خطة معدة
مسبقا ومنسجمة مع باقي البرامج ،ادارة تعمل لتسهيل عمل البرامج وتلبية احتياجاتها وتعزيز تكاملها وتفاعلها  ،كما وتلعب دور
جديد بالمراقبة والتقيم والتحليل والتخيطيط لمستقبل عمل المؤسسة.
شهد العام الماضي انتظام اجتماعات الطاقم ،حيث تم عقد أربعة لقاءات ،واألهم أن تلك االجتماعات جرى استثمارها لتعزيز
وتعميق الوعي بثقافة المؤسسة الجديدة وهويتها ورؤيتها ،كما اشتملت على بعد معرفي ،فكري ،وتثقيفي ،مرتبط بثقافة
المؤسسة للمساعدة في عملية التخطيط االستراتيجي.
شكل العام الماضي محاولة جدية النتظام عمل الهيئة اإلدارية للمؤسسة ( )SLGودورها المهني كادارة جماعية ديمقراطية
للمؤسسة ،حيث تم عقد عشرة اجتماعات للهيئة اإلدارية بكامل أعضائها ،ناقشت وبعمق دور اإلدارة اليومي في عمل المؤسسة
باإلضافة إلقرار المواقف األساسية فيها.
تم خالل العام الماضي العمل على إنجاز المسودة األولى من الوثيقة اإلستراتيجية للمؤسسة ،وقد تضمنت تلك الوثيقة كافة
األنظمة واللوائح المنظمة للعمل ،إضافة إلى االنظمة األساسية والقانونية ،وأهم اللوائح والسياسات التي تحكم عمل برامج
المؤسسة المختلفة ،وذلك بعد إقرارها وتوقيعها من قبل الهيئة اإلدارية والبرنامج المحدد في المؤسسة.
عملت اإلدارة خالل العام الماضي على تنظيم الوقفات التقييمية للبرامج التي ناقشت االنجازات واإلخفاقات وسبل تجاوزها،
إضافة لعملية التقييم الفردي السنوي للموظفين بناء على الوصف الوظيفي المعد لكل موظف على حدة وبشكل مباشر بين
الموظف والمسؤول المباشر عنه.
ومن أجل إعداد الخطة السنوية لتطوير كادر المؤسسة ،تم انجاز التحليل الوظيفي لكل موظف ،حيث أظهر التحليل االحتياجات
التدريبية لطاقم العاملين في كافة المجاالت ،وعليه قامت اإلدارة بوضع الئحة باالحتياجات التدريبية المطلوبة ،األمر الذي مكن
من وضع خطة تطوير القدرات للعام .2011
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تم خالل العام الماضي إنجاز دليل المشتريات والموارد البشرية الذي ينظم عمليات الشراء وإجراءاتها داخل المؤسسة ،وكذلك
عمليات التوظيف وإجراءاتها ،كما تم إقرار تلك األنظمة من قبل مجلس إدارة المؤسسة والهيئة اإلدارية ،كما تم تدريب مدراء
البرامج ومنسقي الوحدات على استخدام األنظمة واللوائح المقرة.
إنجاز الدليل المالي وربطه بوحدة شؤون الموظفين الذي ينظم عمليات الصرف المالي داخل المؤسسة ،حيث تم إقرار الدليل من
قبل مجلس اإلدارة والهيئة اإلدارية وتم تدريب مدراء البرامج ومنسقي الوحدات على استعمال هذا النظام.
مراجعة وإعادة أرشفة وتحديث كافة بيانات ملفات الموظفين ،حيث جرت مراجعة كل الملفات وتأمين وتحديث كافة الوثائق
الناقصة.
تطوير شبكة االتصال والتواصل االلكتروني الداخلى  ، Intranetكما تم إنجاز الصفحة االلكترونية البيتية الجديدة للمؤسسة.
نفذت خالل العام الماضي خطة تطوير الكادر عبر توفير التدريب لعدد من الموظفين في مختلف المجاالت:
شارك  10موظفين من مكتب رام اهلل ونابلس والخليل في دورتين للغة االنجليزية ،نظمت في مركز بيسان.
وشارك أربعة موظفين في دورة بعنوان «الصدمات النفسية والتدخل وقت األزمات» نظمت من قبل مركز تأهيل وعالج
ضحايا التعذيب.

17

برنامج الحماية والتفعيل المجتمعي
19

يعتبر القانون الدولي لحقوق اإلنسان بشكل عام واتفاقية حقوق الطفل الدولية بشكل
خاص المرجعية الحقوقية والقانونية التي يستند إليها برنامج الحماية والتفعيل
المجتمعي في الحركة العالمية للدفاع عن األطفال/فرع فلسطين  ،وعليه فإن كرامة
اإلنسان بشكل عام وكرامة الطفل بشكل خاص ومصالحه الفضلى هي اإلطار األخالقي
واألدبي والمهني الذي ينظم عمل البرنامج ويستند إليه في إستراتيجيته وأهدافه العامة
والخاصة ،ومنهجية عمله وأنشطته وفعالياته .يمكننا مقاربة برنامج الحماية والتفعيل
المجتمعي في الحركة العالمية للدفاع عن األطفال من زاويتين متكاملتين:
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المكون االول :من خالل وحدة التفعيل المجتمعي وما تمثله من حالة حقيقية في تنمية
القدرات والمهارات والتمكين للمؤسسات القاعدية العاملة مع األطفال ،والتي أتاحت لها
المجال للتعبير عن نفسها من خالل الشبكة الفلسطينية لحقوق الطفل ،لتشكل بذلك
المنبر والمكان الحقيقي لتبادل الخبرات والموارد والمصادر والحراك المجتمعي إلحداث
تغيير إيجابي في حياة األطفال.
فتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الطفل وضرورة احترامها ،وتعزيز مبدأ المشاركة
في الحياة المجتمعية الفلسطينية العامة ،هي واحدة من الرسائل المهمة للشبكة
الفلسطينية لحقوق الطفل .ولعل اإلشارة إلى إحياء فعاليات يوم الطفل الفلسطيني
ويوم الطفل العالمي وتعزيز مشاركة األطفال في المبادرات الحقوقية ونشرها ،وتوفير
المؤسسة المساحة المالئمة للتعبير عنها ،سواء في المؤتمرات الوطنية أو الدولية أو
في نشرات المؤسسة الداخلية (األيدي الصغيرة) كلها تشكل مؤشرات على مشاركة
األطفال ،كما أن وجود هيئة عامة من األطفال حول مراكز المؤسسة يشكل إطارا
داعما لجهدها وخاصة في التخطيط والمراقبة وتنفيذ وتقييم أهدافها وتوجهاتها ،هذا
باإلضافة إلى التأثير على السياسات والتوجهات العامة لحماية حقوق الطفل من خالل
نشر وتبني سياسات حماية الطفولة وتعزيز الرقابة الداخلية في مؤسسات المجتمع
الفلسطيني العاملة مع األطفال من خالل فرق الحماية المشكلة من األطفال والعاملين
معهم وهو ما يشكل الخطوة الثانية التي يعمل عليها البرنامج ،وفي هذا اإلطار فإن
مراقبة ورصد الممارسات المجتمعية اتجاه حقوق الطفل هي التي تساعد في تنظيم
عملية المناصرة والمناداة بحقوق الطفل على المستوى الوطني.
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وعلى غرار الشبكة الفلسطينية لحقوق الطفل ،يتم التنسيق أيضا مع
شبكات إقليمية ودولية مثل ( الشكبة االقليمية العربية لحقوق الطفل)
والشبكة الفلسطينية اإليطالية ،وخاصة بما يتعلق بتعزيز مشاركة
األطفال في جمع المعلومات الخاصة بحاجاتهم وحقوقهم وكيفية
استخدام تلك المعلومات في عملية المناصرة والتغيير لضمان أكبر قدر
من التغيير اإليجابي في حياة األطفال ،يضاف لذلك تعزيز تبادل خبرات
ومهارات ومعارف األطفال في الموضوعات الحقوقية وفقا للمنهج المبني
على حقوق الطفل.
أما المكون الثاني للبرنامج :فهو وحدة عدالة األطفال وما تقدمه من رؤية
حقوقية قانونية لألطفال في خالف مع القانون ولألطفال ضحايا العنف
المجتمعي ،فخدمة التمثيل القانوني واالستشارات القانونية وتوثيق
وجمع المعلومات والرقابة ومتابعة األطفال هي عصب هذه الوحدة.
هذا وتلعب شبكة حماية الطفولة التي تم تشكيلها في مناطق الضفة
الغربية والتي شاركت فيها وحدة الحماية دورا أساسيا في تعزيز حماية
األطفال ،كما أن العالقة المباشرة والتنسيق والتشبيك المسؤول مع
وحدة حماية الطفولة ووزارة الشؤون االجتماعية ،بما تمثله من مراقبي
السلوك ودور الرعاية والحماية والشرطة الفلسطينية وخاصة شرطة
قضاء األحداث كلها تساهم بدرجات كبيرة في حماية األطفال وضمان
مصالحهم الفضلى بما يتماشى والمنهج المبني على حقوق الطفل.
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كما تلعب الوحدة دورا رئيسيا في مراقبة التشريعات والقوانين
الفلسطينية التي لها عالقة باألطفال وتساهم مع الشركاء في العمل
على ضمان انسجام التشريعات الفلسطينية مع المعايير الدولية لحقوق
الطفل ،اضافة الى المساهمة في صياغة اللوائح الداخلية المنسجمة مع
حقوق األطفال والسياسات واإلجراءات ذات الصلة.

استراتيجية برنامج الحماية والتفعيل المجتمعي
يعتمد برنامج الحماية والتفعيل المجتمعي بشكل أساسي على مبدأ المشاركة في عمل وحدتي عدالة األطفال والتفعيل المجتمعي،
فهو يسعى إلى تعزيز دور وقدرة ومعرفة المجتمع الفلسطيني بكل فئاته وأطيافه بحقوق الطفل واحترامها وتوفير البيئة الحامية
والداعمة التي تضمن قدرا أكبر من الحماية والمشاركة معًا ،فالبرنامج يعمل على توفير الدعم القانوني لألطفال في خالف مع
القانون واألطفال ضحايا العنف المجتمعي ،كما يعمل على تمكين الشركاء على لعب دور أفضل في التعامل مع األطفال وإشراكهم
وحمايتهم وفق المنهج المبني على الحقوق.
وانسجاما مع اإلستراتيجية العامة للحركة ،فإن وحدة عدالة األطفال تعمل على توثيق وجمع المعلومات والمراقبة الدقيقة لحالة
حقوق الطفل ،بحيث تعطي مؤشرات واضحة وعملية عن واقع األطفال واحتياجاتهم وحقوقهم ،وتشكل الزيارات الميدانية واإلفادات
والحاالت الدراسية التي يتم جمعها عام ً
ال مساعداً في عملية تحليل الواقع ،األمر الذي يحدد آلية التدخل وأدواتها بصورة أكثر فاعلية
وجدوى.
تعتمد استراتيجية البرنامج على ما يتم جمعه من معلومات وبيانات يقوم بها الكادر نفسه وما تظهره عمليات الرصد والمراقبة لبيئة
مؤسسات الشبكة الفلسطينية من قبل فرق الحماية ،إضافة إلى مساهمة األطفال في جمع المعلومات بقيادة األطفال أنفسهم.
والنتائج المترتبة على عمليات المشاركة في التخطيط وتنفيذ األنشطة من قبل الهيئة العامة لألطفال كجسم تمثيلي منتخب من
قبلهم ،واستنادا إلى هذه اإلستراتيجية يقوم البرنامج بالتمثيل القانوني لألطفال المنتهكة حقوقهم ومن هم في خالف مع القانون
وتقديم استشارات قانونية لهم وألولياء أمورهم ،باإلضافة إلى تقديم االستشارات لألجهزة واألجسام ذات العالقة ( شبكة حماية
الطفولة والشرطة ودور الرعاية ومراقبي السلوك) وكذلك التأثير في السياسات العامة التي لها عالقة بحقوق الطفل من خالل
العمل مع الشركاء الحكوميين وغير الحكوميين ،وعليه فإن مراقبة السلوك العام والممارسات المتعلقة بحقوق الطفل تساعد في
تحديد آلية التدخل المناسبة لوحدة التفعيل المجتمعي (كبناء وإطالق حمالت التوعية والمبادرات الحقوقية ،والتدريب) بحيث تكون
مستنده على ما تمت مراقبته في السياسات العامة والممارسات.
وفي هذا السياق فإن من أهم نقاط ارتكاز إستراتيجية برنامج الحماية والتفعيل المجتمعي اعتماده على مبدأ االستجابة والمرونة
والتعلم ،فهو يؤمن بعملية التقييم المستمر وفحص األدوات األكثر فاعلية في العمل مع الشبكات القاعدية ،وشبكات الحماية،
والشبكة الفلسطينية لحقوق الطفل وغيرهم من الشركاء المركزيين .وعلى ذلك يعتمد التقييم على عدة مستويات .التقييم
المتواصل لعمل الوحدات والبرنامج من خالل االجتماعات الدورية الداخلية ،وتقييم األنشطة والفعاليات من وجهة نظر الفئات
المستهدفة وغيرها ،إلى جانب تقييم األهداف وعالقتها باألنشطة وبالعكس ،وكذلك اعتماد البرنامج إستراتيجية تقييم الشركاء من
خالل األنشطة المتعددة واالجتماعات التقييمية لتحسين طرق وأدوات ومنهجيات العمل.
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وحدة عدالة األطفال
لقد شهد عام  2010تطوراً ملحوظا على صعيد موضوع األطفال الذين هم في خالف مع القانون واألطفال ضحايا العنف
المجتمعي واإلهمال .حيث بذلت الجهود وتركزت على إنشاء الشبكات واللجان المتخصصة التي تستهدف حماية حقوق
الطفل الفلسطيني .واستمر العمل في تحسين وتطوير أنظمة شبكات حماية الطفولة باالستناد إلى الفهم المهني المعمق
في وزارة الشؤون االجتماعية .كما تم تشكيل لجنة وطنية خاصة باألطفال في خالف مع القانون ،وذلك بقرار من رئيس
الوزراء الفلسطيني ،بهدف المشاركة في صياغة الخطة الوطنية المتعلقة بقضاء األحداث والمشاركة في وضع القوانين
والسياسات ومذكرات التفاهم وإستراتيجية إدارة قضاء األحداث .وقد تم اختيار الحركة العالمية للدفاع عن األطفال /فرع
فلسطين عضواً في هذه اللجنة وفي لجنة صياغة قانون األحداث المنبثقة عن اللجنة الوطنية .علمًا أن الحركة العالمية
هي أيضاً عضو في اللجنة التنسيقية لشبكة حماية الطفولة.
هذا وقد وضعت اللجنة التوجيهية لقضاء األحداث أولوياتها التي تمحورت حول:
التعاون مع وزارة التربية والتعليم لوضع برنامج أكاديمي
تعليمي منتظم لألطفال يقوم على تأسيس وحدات
أكاديمية في مراكز الرعاية واعتبارها مدارس إضافية في
المحافظات يتم فيها إعطاء األطفال المواد األساسية من
خالل كادر من وزارة التربية والتعليم.
المساهمة في دعم إنشاء عيادات رعاية صحية وصيدلية
في مراكز الرعاية بالتعاون مع وزارة الصحة إضافة إلى
توفير طاقم صحي متخصص يجري الفحوص الالزمة
لألطفال ويقدم لهم خدمات التوعية واإلرشاد الصحي.
إنشاء محميات مهنية داخلية في مراكز الرعاية تعمل على
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تأهيل األطفال وتمكينهم بمهنة تتناسب مع ميولهم ومع
احتياجات السوق لتشكل مصدر رزق لهم داخل المركز
وبعد الخروج منه.
توفير خدمات الدعم واإلرشاد النفسي لألطفال بواسطة
أخصائيين نفسيين قادرين على التعامل مع هذه الفئة
العمرية الحساسة وتوفير خدمات اإلرشاد الفردي
والجماعي واألسري.

رفع قدرات الطواقم العاملة في مراكز الرعاية
ومراقبي السلوك عبر تزويدهم بالمهارات والقدرات
الواجب امتالكها للتعامل مع األطفال في خالف مع
القانون.
إنشاء قاعدة بيانات وطنية لالطفال في خالق مع
القانون تستفيد منها كل األطراف ذات العالقة مع
األطفال لتكون بمثابة مرجع وتحديد آلية متابعة
لألطفال بعد خروجهم من المركز.
إنشاء محكمة أطفال داخل المؤسسات اإليوائية
بالشراكة مع األطراف المعنية.
تحسين البنية التحتية لمراكز الرعاية القائمة من
خالل توفير األجهزة والمعدات والسيارات والصيانة
العامة.
بناء مراكز رعاية جديدة في مناطق الشمال والجنوب
(طولكرم والخليل).
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األطفال في خالف مع القانون لديهم تمثيل قانوني و استشارات قانونية لهم وألولياء أمورهم وتوفير الدعم القانوني
لألطفال ضحايا العنف المجتمعي.

خالل هذا العام  ،2010حظي األطفال بتمثيل قانوني على المستوى الفردي ،مع تأمين االستشارات القانونية لألطفال ضحايا العنف
المجتمعي وأسرهم ،حيث تم:
1 .1تمثيل  26حالة /قضية في المحاكم الفلسطينية ألطفال في خالف مع القانون .حيث استهدف النشاط إحداث التغيير في توجهات
كل من القضاة والنيابة العامة ومراقبي السلوك تجاه حقوق األطفال وآليات توفير الدعم لهم .ومن خالل القضايا المنظورة
والمغلقة ،واالجتماعات المتكررة مع القضاة ووكالء النيابة ومراقبي السلوك ،أصبح مبدأ مصالح الطفل الفضلى يؤخذ به في
اإلجراءات المتبعة .ومثال ذلك ،عدم اعتراض وكالء النيابة على طلب إخالء السبيل بكفالة لما يحققه ذلك من عدالة.
2 .2تم توفير  48استشارة قانونية لألطفال في خالف مع القانون ،كما تم توفير استشارات قانونية ألولياء أمورهم ،وجرى تحويلهم
إلى شبكة الحماية لتقديم بعض الخدمات األخرى لهم.
3 .3تمثيل  16طفال ممن هم بحاجة إلى اخالء سبيل بكفالة أمام المحاكم الفلسطينية وتوفير االستشارة القانونية لهم وألولياء
أمورهم.
4 .4توفير  57استشارة قانونية لشبكات حماية الطفولة في جميع المحافظات ومراكز التوقيف والنظارات ومراكز الحماية والسجون،
وذلك من خالل عقد االجتماعات المتكررة معها.
إن توفير الدعم القانوني لألطفال الضحايا وتمثيلهم ساعد منفذي القانون أكثر على االنتباه لهذه الفئة باعتبارهم ضحايا لظروف
اجتماعية أسرية واقتصادية قاهرة وليسو كمنحرفين ،كما ساعد على تحقيق أفضل لمصالحهم الفضلى ،والمساهمة في توفير
االستشارات القانونية لهم عبر تطوير آلية عمل النظام القضائي من خالل المرافعات القانونية المبنية على نهج حقوق الطفل.
وقد عزز هذا األمر وعي أولياء األمور بحقوق أطفالهم ووعي األطفال أنفسهم من خالل االستشارات القانونية وتحويل قضاياهم
إلى مؤسسات متخصصة في متابعة مصالحهم الفضلى .هذا وقد عملت الوحدة على تعزيز وعي منفذي القانون ورفع وعيهم في
المعايير الدولية الخاصة بمراكز احتجاز األطفال ومراكز الحماية بهدف تطوير آلياتها وتحسين وضع األطفال فيها.
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النتيجة 2

مراقبة وتوثيق  20حالة ألطفال في خالف مع القانون و 10حاالت ألطفال ضحايا عنف مجتمعي.

لقد وفرت الرقابة والتوثيق لحاالت األطفال في خالف مع القانون واألطفال ضحايا العنف المجتمعي لهذا العام
المعلومات التي ساعدت الوحدة على تحديد آليات التدخل لتخفيف حدة االنتهاكات التي يتعرض إليها األطفال وذلك
من خالل مناصرة قضاياهم على المستوى الوطني والمحلي بإتباع آلية المساءلة للجهة التي تقوم باالنتهاك.
وفي هذا الصدد تم تحقيق التالي:
1 .1جمع  28إفادة لحاالت وقضايا أطفال ضحايا عنف مجتمعي وأطفال في خالف مع القانون وذلك من خالل
الزيارات لمراكز التوقيف والسجون ونظارات الشرطة ومركز الحماية ودور الرعاية والتاهيل.
2 .2تنفيذ  21زيارة مراقبة لمراكز الرعاية والتاهيل ولسجون وبيوت الحماية.
3 .3إغالق  21قضية ألطفال في خالف مع القانون ورفع تقرير يتضمن جدوال بها.
4 .4توثيق حالتين دراسيتيين ألطفال في خالف مع القانون.
5 .5كتابة حالة دراسية واحدة لطفل ضحية عنف مجتمعي.
6 .6تنفيذ تدريب لرفع كفاءة محامي الحركة في موضوع التمثيل القانوني المبني على حقوق الطفل والباحثين
الميدانيين في موضوع التوثيق القانوني.
لقد ساهم تنفيذ هذه األنشطة وربطها بالمناصرة بشكل ملحوظ في التأثير اإليجابي على بعض سياسات
منفذي القانون ،األمر الذي يؤثر وبشكل مباشر على تحسين حالة حقوق الطفل .فمن خالل الزيارات المنفذة
لمراكز االحتجاز وتوثيق انتهاكات ،و االجتماع مع مدراء تلك المراكز بهدف تحسين وتطوير أدائها.

النتيجة 3
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بناء قدرات منفذي القانون في موضوع قضاء األحداث.

تنفيذ تدريب لرفع كفاءة الشرطة الفلسطينية في موضوع قضاء األحداث والمعايير الدولية.
عملت وحدة عدالة األطفال على تدريب وتطوير القدرات لمنفذي القانون من خالل تمكين وتعزيز وعي ضباط
شرطة األحداث الفلسطينية حول مفاهيم حقوق الطفل ،وحقوق األطفال في خالف مع القانون ،والمعايير الدولية
لقضاء األحداث .حيث تم تدريب  24شرطيا (  12ذكور  12+إناث) شمل التدريب الموضوعات التالية:

اتفاقية حقوق الطفل ،قانون الطفل الفلسطيني ،وأنواع التدابير الواجب إتباعها (التدابير التي يجري االتفاق عليها ،تدابير
عاجلة ،تدبير غير مانع للحرية (تدابير الرعاية)  ،تدابير إصالحية ،وتدابير مانعة للحرية).
واقع قضاء األحداث في فلسطين والقوانين السارية وإشكالياتها.
قواعد بكين النموذجية أهميتها وأهداف قضاء األحداث و قواعد هافانا األحداث المقبوض عليهم أو الذين ينتظرون المحاكمة،
إدارة مرافق األحداث ،التحديات التي تواجه برامج التأهيل في المؤسسات االجتماعية ،المقاربة المعتمدة في سياسة تطوير
المؤسسات العقابية المغلقة ،األهداف داخل المؤسسة العقابية ،والعقد التربوي.
الجانب النفسي في معاملة األطفال في خالف مع القانون ،و أسباب جنوح األحداث ،كيفية معاملتهم وتفهمهم والتأكيد على أن
هؤالء األطفال المخالفين للقانون هم ضحايا ظروف مجتمعية وأسرية.
انعكست نتائج هذه التدريبات على وضع األطفال في خالف مع القانون ،إذ تم مالحظة التراجع في عدد االنتهاكات التي تم توثيقها
نسبة لألعوام السابقة .

النتيجة 4

توفير الدعم النفسي في محافظة نابلس.

تقديم خدمات الدعم النفسي ل  44طفال وتقديم االستشارات ألولياء أمورهم.

النتيجة 5

مراجعة القوانين السارية والمناصرة لتعديلها بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الطفل.

تعتبر مراجعة القوانين السارية والمناصرة لتعديلها بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الطفل من صميم عمل الحركة العالمية
المتواصل:
1 .1المشاركة في اجتماعات لجنة مسودة قانون العقوبات ووضع مالحظات الحركة عليها.
2 .2المشاركة في اجتماعات لجنة مسودة تعديل قانون الطفل ووضع مالحظات الحركة عليها.
3 .3المشاركة في اجتماعات لجنة مسودة قانون إصالح األحداث ووضع مالحظات الحركة عليها واختيار الحركة في اللجنة الوطنية
لقضاء األحداث.
كما نفذت وحدة عدالة األطفال وشاركت في عدة نشاطات أهمها.
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تلفزيون وصحافة:
المشاركة في حلقة تلفزيونية في تلفزيون وطن تتعلق بموضوع قضاء األحداث وأهميته .كما تمت كتابة
ونشر مقال في النشرة الدورية التي تصدر عن الحركة العالمية للدفاع عن األطفال ( االيدي الصغيرة) حول
عمل الحركة وإستراتيجيتها المتعلقة بقضاء األحداث .إعداد مقال لمجلة (كل األسرة) حول رأي القوانين
والتشريعات الفلسطينية في موضوع استئصال األرحام لفتيات من ذوات اإلعاقة لمنع حدوث الحمل في حالة
االعتداء عليهن جنسيا.

المشاركة وتنفيذ تدريبات ومحاضرات ومؤتمرات:
المشاركة في تدريبات شبكة حماية الطفولة في مدينة الخليل وبيت لحم ونابلس ورام اهلل حول بناء الفريق،
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وآليات التعامل مع الطفل المعنف والصدمة النفسية وتدريب المدربين واإلجراءات القانونية .كما شاركت
الحركة في تدريب أئمة المساجد حول قانون الطفل الفلسطيني .كما تمت المشاركة في تدريب فرق الحماية
في الشبكة الفلسطينية لحقوق الطفل من الكبار واألطفال حول اإلساءة الجسدية والحق في الحياة والحماية
من التعذيب ،والمشاركة في تدريب وحدة التوثيق والمتطوعين في الحركة حول قانون الطفل الفلسطيني.
كما قامت الحركة بتدريب عدد من نشطاء المخيمات الصيفية التابعة لوزارة الشباب والرياضة حول حقوق
الطفل والحماية وفق القوانين الفلسطينية .كما قدمت محاضرة حول االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق الطفل
وسياسات االحتالل لمجموعة من المتضامنين األجانب .إلقاء محاضرة في مدرسة اسحق القواسمي الحكومية
حول كيفية تأثير اعتقال األطفال الفلسطينيين على حقوقهم بموجب اتفاقية حقوق األطفال الدولية.
باإلضافة إلى تقديم ورقة حول دور المؤسسات األهلية في قضاء األحداث في مؤتمر عدالة الشباب.

ورشات عمل
تنفيذ ورشة عمل حول قانون األحوال الشخصية والعنف ضد األطفال والنساء
في مركز “حوار” بالتنسيق مع وكالة الغوث في محافظة نابلس.
تقديم ورقة عمل حول المساعدات القانونية التي تقدمها الحركة العالمية
لألطفال المعتقلين في السجون اإلسرائيلية ،ومبادئ التكامل بين المساعدات
القانونية واالجتماعية في هذا المجال.
تنفيذ ورشة عمل حول حقوق الطفل والحماية في مدرسة وكالة نابلس
استهدفت  46طالبة وأما.
عقد ورشة عمل حول تأثير قانون األحوال الشخصية على قضايا حقوق الطفل
والحماية ،وذلك في قرية عزموط ،حيث استهدفت الورشة  28امرأة.
تنظيم ورشة عمل حول حقوق الطفل والحماية لطلبة مدرسة في قرية عراق
بورين.
تم تنفيذ ورشة عمل لعدد من موظفي وزارة األوقاف حول حقوق الطفل
والحماية.
ورشة عمل لموظفي وزارة األوقاف والواعظات في دائرة العمل االجتماعي حول
حقوق الطفل والحماية.
تمت المشاركة في ورشتي عمل لوضع اإلجراءات الموحدة لشرطة األحداث وذلك
بالتعاون مع الشرطة الفلسطينية وشرطة اإلتحاد األوروبي.
تم تنفيذ ورشتي عمل استهدفت إحداها مجموعة من المهنيين في جمعية
اإلغاثة الطبية واألخرى استهدفت الطفالت النزيالت في دار رعاية الفتيات.
تنفيذ ورشة عمل في جمعية اإلغاثة الطبية  -برنامج  CBRلعامالت التأهيل
حول موضوع اإلساءة النفسية والجسدية واإلهمال.
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وحدة التفعيل المجتمعي
نجحت وحدة التفعيل المجتمعي ،باعتبارها حاضنة الممارسة الفعلية التي تتيح تنمية قدرات األطفال ومهاراتهم وتمكين
المؤسسات القاعدية وكوادرها العاملة مع األطفال خالل العام  2010من إجراء تغييرات فعلية في بيئة وثقافة األطفال
داخل مؤسسات المجتمع الفلسطيني ،ومع أن مستوى التغيير يسير ببطء إال أننا نعيش حالة من التراكم ستتيح للمؤسسات
في السنوات القادمة إمكانية التأثير بصورة أعمق.
لقد استخدمت الوحدة النجاحات المتراكمة خالل عام  2009لتطوير عالقة مهنية بهدف تعزيز التكامل بين األدوار عبر
تنفيذ خطة عمل مشتركة وبأهداف واضحة ومتشابكة من خالل التخطيط المشترك لألنشطة واألهداف المرتبطة بنتائج
واضحة ،حيث نجح األطفال من خالل ما توفر لهم من بيئة مشجعة ومشاركة في إطالق خمس مبادرات خاصة بهم
تعنى بتطوير سياسات الحماية والمشاركة داخل المؤسسات القاعدية ،مما شكل نقلة نوعية في مجال مشاركة األطفال
وأخذهم زمام المبادرة والفعل .
وفي إطار متصل ،انخرطت المؤسسات القاعدية واألطفال في أكبر عملية تطوير لدليل توعوي وتدريبي خاص باألطفال
ضحايا النزاعات المسلحة من خالل العديد من ورشات العمل التي تناولت العديد من المحاور التي تعنى بحقوق األطفال،
ومن المتوقع أن يرى الدليل المذكور النور مع مطلع العام  ، 2011وستعمل المؤسسات على وضع خطة تنفيذية لحملة
توعية شاملة بمشاركة األطفال حول المواضيع التي يتناولها هذا الدليل التدريبي.
كما ظهرت مشاركة األطفال بصورة جلية من خالل فرق الحماية التي تم تشكيلها داخل المؤسسات القاعدية ،حيث مكنت
األطفال من المشاركة المنهجية في تنفيذ العديد من ورشات العمل التي تخص برنامج الحماية والتفعيل المجتمعي ،األمر
الذي شكل مفتاح النجاح في التواصل بين األطفال وبيئاتهم ومؤسساتهم القاعدية ،مما أسهم في توفير البيئة المناسبة
التي ساعدت المؤسسة ومكنت األطفال من تنظيم المؤتمر الدولي الذي عقد بعنوان بيئة حامية ومشاركة فاعلة لألطفال،
حيث قدمت فيه العديد من أوراق العمل حول مواضيع الحماية والمشاركة من قبل خبراء دوليين ومحليين .
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واستكماال لجهود المؤسسة الممنهجة التي بذلتها على صعيد تفعيل وتعزيز مشاركة األطفال شارك  26طفال من كال
الجنسين في جمع المعلومات حول أولويات األطفال واحتياجاتهم في المجتمع الفلسطيني ،وقد تجلى ذلك من خالل جمع
األطفال للبيانات حول واقع األطفال والتي شارك فيها  1040طفال من الفئة العمرية بين  18-8عاما ضمن مشروع
إقليمي تشارك فيه كل من المغرب واليمن ولبنان وفلسطين واألردن ،ومن المنتظر أن يتم إصدار بحث مع مطلع العام
 2011حول احتياجات األطفال في المجتمع الفلسطيني .وإيمانا بدور المؤسسة في إشراك األطفال في التخطيط والتقييم
والمتابعة والتنفيذ فقد ارتأت المؤسسة ضرورة تشكيل هيئة عامه من األطفال ستعمل مع بداية العام  2011على
تنظيم عملية انتخاب ديمقراطية لسكرتاريا خاصة بها ،األمر الذي سيمكن األطفال من المشاركة بصورة أكثر فاعلية في
عمليات التخطيط لمؤسسات الشبكة والمشاركة في عملية اتخاذ القرارات داخل الحركة العالمية مما يسهم في تقديم
خطاب موحد للمؤسسات والمجتمع المحلي والدولي حول قضايا األطفال وحقوقهم .

األنشطة الرئيسية المنفذة خالل العام 2010
النتيجة 1

رفع وعي األطفال والمجتمع المحلي حول حقوق األطفال في النزاعات المسلحة وفقا لمعايير القانون الدولي .

تم العمل خالل هذا العام على مستوى اإلعداد والتجهيز والبناء لدليل توعوي تدريبي بمشاركة المؤسسات األهلية والقوى الوطنية
واإلسالمية والوزارات الحكومية ،األمر الذي خلق حالة من التفاعل والمشاركة وتبادل الخبرات من خالل تنفيذ  4ورش عمل مركزية،
إضافة إلى عملية واسعة من المراجعة لألدبيات والدراسات حول الموضوع ،وورش العصف الذهني بمشاركة األطفال أنفسهم.
ولتحقيق هذه النتيجة جرى تنفيذ األنشطة التالية:
1 .1تم مراجعة العديد من المراجع األدبية والقانونية التي أسهمت في تكوين خلفية معلوماتية حول حماية األطفال ضحايا النزاعات
المسلحة.
2 .2تنفيذ أربع ورش مركزية بمشاركة أطفال فرق الحماية ومؤسسات المجتمع المدني حول الدليل التوعوي ،حيث نفذت الورشات
بمشاركة  40من كوادر المؤسسات القاعدية في الشبكة الفلسطينية لحقوق الطفل وممثلين عن وزارات حكومية وممثل عن
القوى الوطنية واإلسالمية ،بهدف إثارة حالة من العصف الذهني حول الدليل التدريبي وأهمية تطويره والمواضيع الخاصة
بحقوق الطفل التي يمكن التطرق لها ،األمر الذي مهد الطريق لورشة عمل مع المؤسسات
الحكومية والوزارات باالستناد لمجموعة من األفكار المحددة.
3 .3إجراء المراجعات اللغوية والقانونية لمواد الدليل التدريبي .
4 .4تنفيذ دورة لفحص الدليل التدريبي حول األطفال ضحايا النزاعات المسلحة بمشاركة 25
منظمة أهلية ومؤسسة قاعدية أعضاء في الشبكة الفلسطينية لحقوق الطفل ،حيث تم
الخروج بمجموعة من المالحظات والتوصيات المتعلقة بمواد الدليل التدريبي  ،مما ساعد
في إعادة صياغة الدليل من جديد .
5 .5تنفيذ ورشتي عمل مع األطفال حول الدليل التدريبي في نابلس ودورا بمشاركة  32طفال
من كال الجنسين من أطفال مؤسسات الشبكة الفلسطينية ،حيث جرى نقاش محاور الدليل
ومدى أهميتها بالنسبة لحقوق الطفل  ،وتم اخذ مالحظات وتوصيات من قبل األطفال .
6 .6عقد  6ورشات عمل تتعلق بتقييم ورش فحص الدليل وتطوير التمارين وإعادة تلخيص
ألهم النقاط التي تتعلق بتطوير الدليل ،وقد شارك في تلك الورشات  70من الكبار
والصغار من مؤسسات المجتمع المدني ،وقد توجت هذه العملية بإعادة تطوير تمارين
الدليل التدريبي .

قصة نجاح:

إن أهم نتائج العمل على تحقيق هذه
النتيجة هو نجاح الحركة في بناء دليل
توعوي تدريبي حول األطفال ضحايا
الحرب والنزاعات المسلحة  ،فهو جاهز
للطباعة ومباشرة العمل به كثمرة
للتعاون وتكاتف جهود الكثير من كوادر
الحركة ومؤسسات المجتمع المدني التي
أسهمت في بناء هيكل الدليل وتحديد
المضمون والمحتويات وتنقيحها
باالستفادة من تعدد المؤسسات وتنوع
الخبرات المتوفرة.
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النتيجة 2

مراقبة وضع األطفال في خالف مع القانون واألطفال ضحايا العنف المجتمعي من خالل التمثيل القانوني
واالستشارات القانونية بهدف إعداد خطط مناصرة وطنية.

1 .1عقد ورشة تخطيط استراتيجي بمشاركة  22مشارك من أعضاء بالغين من الشبكة الفلسطينية لحقوق
الطفل في الضفة الغربية بما فيها القدس ،نتج عنها وضع خطة عمل مشتركة للشبكة للعام . 2010
2 .2عقد اجتماعات تحضيرية وزيارات تنسيقية ومراسالت محلية ودولية تمهيدا لعقد المؤتمر الدولي  -بيئة
حامية ومشاركة فاعلة لألطفال -حيث تم تشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر ولجنة استشارية من كادر الحركة
العالمية للدفاع عن األطفال  ،ضمت منسقي الوحدات  ،ومدير برنامج المساءلة  ،ومنسقة وحدة تطوير
البرامج.
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3 .3عقد  10اجتماعات تحضيرية ليوم الطفل الفلسطيني من قبل سكرتاريا الشبكة الفلسطينية لحقوق
الطفل ،ومشاركة  3من مندوبي لجان الشبكة المناطقية في الضفة الغربية بما فيها القدس ،نتج عنها وضع
خطة أولية لفعاليات يوم الطفل ،ووضع تصور أولي آلليات العمل ،وتحديد جزء من المسؤوليات والمتابعات،
وتحديد األدبيات من ملصقات (بوسترز) ويافطات  ،وشعار الفعاليات.
4 .4بلغ عدد المستفيدين األطفال والكبار من أنشطة يوم الطفل  8000مستفيد من بينهم ما يقارب 6000
طفل نصفهم من الذكور ونصفهم اآلخر من اإلناث  ،وحوالي  2000شخص من الكبار ،وشملت النشاطات
كافة مدن الضفة الغربية بما فيها القدس والقرى والمخيمات ،حيث تم تنفيذ  9أيام مفتوحة بهذه المناسبة
في مناطق الضفة الغربية.

5 .5باإلضافة لكل ذلك جرى أيضا تنفيذ:
 80ورشة عمل ولقاء توعوي مع األطفال حول حقوق الطفل  ،إضافة إلى عروض حول فيلم «الحياة أحلى».
عقد ثالثة مؤتمرات صحفية من قبل األطفال.
تغطية الفعاليات في اإلعالم المسموع والمرئي.
تنفيذ  9أيام مفتوحة.
توزيع بيان وأدبيات المؤتمر على كافة مؤسسات الوطن وبعض المؤسسات الدولية.
تخصيص خطبة يوم جمعة في مساجد الضفة الغربية للحديث عن حقوق الطفل الخاص وبيان الشبكة بيوم الطفل
الفلسطيني.
6 .6عقد اجتماعات تحضيرية لألطفال تحضيرا إلطالق خمس مبادرات تم تنفيذها في بيت لحم والخليل ونابلس وبيت أوال ،وتم
عرضها كأوراق عمل في المؤتمر الدولي وأخرى مع مؤسسات الشبكة ومديرية تربية وسط الخليل.
7 .7عقد ورشة عمل مع الشبكة اإليطالية الفلسطينية وتقديم مبادرات أطفال نوبا وقرطبة ،حيث تم تنظيم ورشة عمل مع
مؤسسة «آرتشي» بمشاركة  20عضوا تم فيها تقديم تلخيص ألهم األنشطة واإلنجازات التي نفذت بالتعاون مع آرتشي  ،كما
تم عرض مداخلة عن الحركة العالمية إضافة إلى تقديم مبادرة أطفال نوبا حول الحماية بمشاركة األطفال ،إضافة إلى تقديم
تقرير عن مدرسة قرطبة.
8 .8شارك أكثر من  750شخصا في فعاليات المؤتمر الدولي تحت عنوان «بيئة حامية – مشاركة فاعلة» تحت شعار «معا نبني
ونغير ،وحضور الجلسات الخاصة بأوراق العمل الالحقة ،وكان من بين المشاركين شخصيات دولية مميزة ،وتم تقديم أوراق
عمل محلية ودولية ،وقد رافق عرض أوراق العمل نقاشات وتوصيات وتغطية إعالمية جيدة  ،سلط المؤتمر األضواء على العديد
من المحاور التنظيمية والمهنية المتعلقة بالحماية والمشاركة الفاعلة لألطفال والتي ستساعد في تعديل خطط المؤسسة
للعام .2012

لقد ارتبطت األنشطة التي قادت إلى تحقيق النتيجة السابقة بخطة وحدة عدالة األطفال وخطة وحدة التفعيل المجتمعي ،حيث
توفر مستوى تنسيقي عال ،األمر الذي قاد إلى قدر كبير من التكامل والتعاون في العمل ،أدى إلى تحقيق نتائج جيده على
مستوى التوثيق وتحليل المعلومات واستخدام النتائج في برمجة أنشطة التوعية المجتمعية بمشاركة األطفال  ،ومؤسسات الشبكة
الفلسطينية لحقوق الطفل ،كما ساعدت على خلق وتشكيل حالة من المناصرة والمؤازرة لألطفال ضحايا االنتهاكات.
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النتيجة 3

التأكيد على أهمية وضرورة مشاركة األطفال الفاعلة في كل القضايا التي تخص حياتهم.

جرى العمل على مشروع إقليمي يهدف إلى تعزيز مشاركة األطفال وتمكينهم من المراقبة والتوثيق (تجهيز
الملفات) وتحليل المعلومات من خالل تدريب  26طفال من كال الجنسين حول كيفية إجراء المقابالت وتوثيقها
والعمل بمنهج من طفل إلى طفل لتجنيد أطفال مبحوثين آخرين .تم تنفيذ العديد من ورش العمل للمتابعة
والتقييم بمشاركة مؤسسات الشبكة وأطفال الباحث الصغير.
ومما يجدر ذكره هنا ،أن هذا المشروع اإلقليمي قد شارك به  5دول إقليمية هي .لبنان واليمن والمغرب وفلسطين
واألردن.
1 .1تم تدريب  26طفال/ة منهم  13من الذكور و 13من اإلناث وهم من أطفال الشبكة الفلسطينية لحقوق
الطفل التي شكلت في إطارها فرق الحماية ،حيث شارك طفالن من كل مؤسسة.
2 .2الدورة أعطت المتدربين المعلومة والقدرة على كيفية إجراء المقابالت والتوثيق في ملفات ،وفي هذا السياق
جرى االتفاق على آلية اختيار األطفال المستهدفين للمشروع وتحديد موعد زمني إلنهاء المقابالت .بعد
الدورة التدريبية سيقوم كل طفلين بعمل  8لقاءات وتجنيد مبحوثين من األطفال من الفئة العمرية بين
18 -8سنة.
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3 .3المشاركة في دورة تدريبية في دولة كندا حول Country profileحيث تم تدريب  2من كوادر الحركة العالمية.
أما المؤسسات المشاركة في شبكة  MENAالشرق األوسط وشمال إفريقيا فهي على النحو التالي:
مؤسستين من لبنان.
مؤسستين من اليمن.
مؤسسة من المغرب.
الحركة العالمية للدفاع عن األطفال من ( فلسطين).

4 .4تنفيذ ورشة عمل لألطفال حول مشروع الباحث الصغير لعرض خطة عمل المشروع
للعامين القادمين .جرت الورشة بحضور األطفال والمؤسسات التي لديها فرق حماية
وتشارك في المشروع ،تم خالل الورشة عرض الخطة باإلضافة إلى تنفيذ تمارين
للتنشيط والتذكير بالمشروع ،وقد ساعدت هذه الورشة األطفال والمؤسسات المشاركة
على فهم أوضح للمشروع واألنشطة وتواريخ تنفيذها.
5 .5تنظيم ثالث ورش عمل بمشاركة أطفال وبالغين حيث تلقوا دورة في التوثيق ألغراض
التقييم والمتابعة ،وتم عرض خطة الحركة للعام  2011وتقييم متابعات األطفال بعد
تلقي دورة التوثيق ،وقد جرت ورشة العمل بحضور أطفال وبالغين من  6مؤسسات
أعضاء في الشبكة وبمشاركة  40طفال .
6 .6االنتهاء من تفريغ سجالت الباحث الصغير البالغة  104مقابالت ،وستتم صياغة تقرير
يتضمن تحليل نتائج ذلك التوثيق مع الخالصات ،مما سيساعد في بناء خطط لمناصرة
حقوق الطفل بناءا على خالصات بحث األطفال ونتائجه ومخرجاته.
7 .7على هامش أعمال المؤتمر الدولي للحركة حول الحماية وبمشاركة األطفال  ،تم
تنظيم اجتماع بين برنامج الحماية وأعضاء مجلس األمناء العالمي للحركة (البورد)
حول إمكانية تأسيس مكتب إقليمي للحركة ،االجتماع تم بمشاركة  7من أعضاء البورد
العالمي للحركة  ،إضافة إلى المدير التنفيذي لفرع الحركة في فلسطين رئيس البورد
العالمي ،ومدير برنامج الحماية والتفعيل المجتمعي ،ومنسق وحدة عدالة األطفال ،
ومنسق وحدة التفعيل المجتمعي.
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ملخص تنفيذي
يقوم برنامج المساءلة بتنفيذ حمالت مناصرة مستندة
إلى األدلة والوثائق حول انتهاكات حقوق األطفال
الفلسطينيين التي تحدث نتيجة لالحتالل العسكري
اإلسرائيلي وضم األراضي الفلسطينية ،كما يقدم
البرنامج المساعدات القانونية لألطفال الذين يتم
اعتقالهم من قبل سلطات االحتالل .حيث تسعى
الحركة العالمية للدفاع عن األطفال /فرع فلسطين
جاهدة لوضع حد لتلك االنتهاكات من خالل تحسين
سبل مساءلة ومحاسبة مرتكبيها عن طريق جمع
األدلة النوعية وزيادة الوعي حولها وتعزيز المناصرة
لفرض امتثال جميع أطراف النزاع (السيما إسرائيل
بوصفها الدولة القائمة باالحتالل) للمعايير الدولية
لحقوق اإلنسان ،السيما حقوق الطفل.
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وخالل الفترة التي يغطيها التقرير ركز البرنامج
عمله على أربعة أنواع من انتهاكات حقوق الطفل
استهدفت في معظمها األطراف المسؤولة على
الصعيد الدولي لمطالبتها بالضغط على الجهات
المعنية لتغيير السياسات والممارسات التي تضر
باألطفال الفلسطينيين ومساءلة ومحاسبة تلك
الجهات .وذلك في كل من غزة والضفة الغربية بما
فيها القدس الشرقية وتلك الفئات هي االعتقال/
التعذيب وسوء المعاملة ،القتل/التشويه ،عنف
المستوطنين والجنود ،والتجنيد بما في ذلك استخدام
األطفال كدروع بشرية.

خالل عام  2010تم توثيق الحوادث التالية:
قتل  113طفال (بما في ذلك حاالت األطفال الذين قتلوا خالل الحملة العسكرية اإلسرائيلية على غزة) 182 ،إصابة،
 99حالة تعذيب ،هدم  12منزال 13 ،حالة انتهاك للحق في التعليم ،و 3حاالت الستخدام األطفال كدروع بشرية.
باإلضافة إلى توثيق انتهاكات حقوق الطفل ،ترافع محامو الوحدة القانونية عن األطفال في المحاكم العسكرية
وجمعوا البيانات واإلفادات حول ظروف االعتقال والمحاكمة وحاالت سوء المعاملة والتعذيب واالحتجاز ليتم فيما بعد
إدخال تلك المعلومات إلى قاعدة البيانات وترجمتها إلى اللغة اإلنكليزية .وحسب اإلحصاءات خالل العام  2010ترافعت
الحركة عن  243طفال أمام المحاكم العسكرية ،أغلق منها  133ملفا بأحكام مختلفة .إضافة إلى جمع  144إفادة و
 141استبيان من أطفال معتقلين ومحررين تتعلق بسوء المعاملة خالل العام .2010
كما قامت وحدة المناصرة بتحليل انتهاكات حقوق الطفل الموثقة وتحويلها لمواد مناصرة مستندة إلى األدلة الموثقة،
وشملت تلك المواد.
تم اصدار تقرير عن المحاكم العسكرية لالطفال التي أنشئت وفق أمر عسكري جديد بعد أربعة أشهر من دخول
ذلك األمر حيز التنفيذ.
اعداد دراسة مقارنة بين نظام القضاء العسكري اإلسرائيلي ونظام قضاء األحداث اإلسرائيلي.
إصدار نشرة إلكترونية تم توزيعها عبر القائمة البريدية.
إصدار  11نشرة حول األطفال المعتقلين وزعت عبر القائمة البريدية.
إصدار  3نشرات حول انتهاكات حقوق األطفال وزعت من خالل القائمة البريدية.
إصدار أكثر من  50بيان صحفي وخطاب ونداء عاجل وأكثر من  200دراسة حالة.
إصدار تقرير حول عنف المستوطنين.
مواد المناصرة المشار إليها أعاله ،المدعومة باألدلة الموثقة ،يتم نشرها في أوساط المجتمع الدولي عبر اآلليات
القائمة في مؤسسات حقوق اإلنسان/الطفل ،أو يتم استخدامها في استهداف جهات محددة بما في ذلك الدول األعضاء
في اتفاقية حقوق الطفل ووكاالت األمم المتحدة ومؤسسات االتحاد األوروبي ،وذلك من خالل االجتماعات وتقديم
العروض للوفود التي تتناول حالة حقوق الطفل .ففي الفترة المشمولة بالتقرير تم تقديم العديد من العروض عن
حالة حقوق الطفل لدبلوماسيين وصحفيين وممثلين عن منظمات حقوق اإلنسان الدولية وعامة الجمهور ،باإلضافة
إلى تنظيم العديد من الزيارات إلى المحاكم العسكرية لدبلوماسيين ومسؤولين باألمم المتحدة ونشطاء حقوق
اإلنسان.
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كما رفعت خالل عام  2010أيضا ثالثة تقارير إلى المقررين الخاصين لألمم المتحدة حول التعذيب في األراضي
الفلسطينية المحتلة وقد غطت تلك التقارير ما يلي:
تقرير حول  15حالة إساءة معاملة لألطفال.
تقرير حول  13حالة تعذيب في زنزانة رقم  36في معتقل الجلمة.
تقرير حول  14حالة اعتداء جنسي وتهديد باعتداء جنسي.
باإلضافة إلى تقديم تقريرين إلى لجنة األمم المتحدة لمناهضة التعذيب ولجنة حقوق اإلنسان في األمم
المتحدة.

التقرير السنوي 2010
40

األول حول  50حالة جديدة من سوء المعاملة والتعذيب بحق أطفال فلسطينيين علي يد السلطات
اإلسرائيلية ورفع إلى لجنة األمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
والثاني تقرير تكميلي رفع إلى لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان خالل جلسة مراجعة تقرير إسرائيل
الدوري الثالث.
مع حلول نهاية عام  ،2010جرى تعزيز قدرات وإمكانيات الحركة في التوثيق واألرشفة وجمع األدلة المتعلقة
بانتهاكات حقوق األطفال الفلسطينيين المرتبطة بالصراع (تم تحديد أربعة أنواع من االنتهاكات كأولوية وهي:.
القتل/التشويه ،االحتجاز/التعذيب؛ عنف المستوطنين/الجنود وكذلك التجنيد).

وفيات األطفال حسب الشهر منذ بداية االنتفاضة (نهاية أيلول  2000إلى )2010
السنة

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

كانون2

0
3
3
11
6
20
3
4
6
301
1

شباط

0
3
9
12
3
4
3
1
10
4
0

آذار

0
8
35
18
15
2
5
5
22
1
2

نيسان

0
12
36
14
14
3
6
2
21
1
0

أيار

0
9
15
17
36
2
2
9
4
0
1

حزيران

0
5
10
8
8
1
9
10
4
2
0

تموز

0
8
13
1
13
6
40
2
2
1
0

آب

0
8
10
6
9
6
14
8
1
1
0

أيلول

3
12
12
7
25
3
10
4
2
2
2

تشرين 1تشرين 2كانون 1المجموع

35
6
19
15
21
4
5
2
0
1
0

45
9
16
9
6
1
24
3
0
1
0

11
15
14
12
6
0
3
0
40
0
2

94
98
192
130
162
52
124
50
112
315
8

وفيات األطفال حسب العمر منذ بداية االنتفاضة (نهاية أيلول  2000إلى )2010
السنة
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

8-0
4
13
50
16
13
2
26
3
22
93
0

12-9
9
21
33
22
29
10
12
8
13
63
0

15-13
34
31
62
47
58
19
40
17
38
83
3

17-16
47
33
47
45
62
21
46
22
39
76
5

المجموع
94
98
192
130
162
52
124
50
112
315
8

الجداول أعاله ال تشمل األطفال الذين قتلوا أثناء مشاركتهم في أنشطة قتالية.
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تتمثل منهجية برنامج المساءلة في جمع الوثائق المباشرة حول انتهاكات حقوق الطفل (مع التركيز على القتل
واإلصابات وحاالت التعذيب وسوء المعاملة في االحتجاز والتجنيد) .والحركة في هذا السياق ال توثق االنتهاكات
اإلسرائيلية لحقوق الطفل الفلسطيني كغاية في حد ذاتها وإنما بهدف تحسين وتعزيز عمل الحركة في مجاالت
المناصرة وحشد التأييد على المستويين المحلي والدولي.
وتستند عملية التوثيق التي نقوم بها الحركة إلى جمع األدلة على شكل شهادات من الضحايا وشهود العيان حيث
يتم التحقق منها ومراجعتها بعناية وتحليلها ومن ثم استخدامها في عملية المناصرة المبنية على األدلة ،مثل
أنشطة التوعية أو رفع التقارير إلى األمم المتحدة واالتحاد األوروبي .وتحقيقا لهذه الغاية يتم استهداف أطراف
ثالثة محددة مثل الدول األطراف في مختلف معاهدات حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني ووكاالت األمم المتحدة
ومؤسسات االتحاد األوروبي ،وذلك من أجل حث تلك األطراف على التمسك بآليات حماية حقوق الطفل والعمل
على مساءلة ومحاسبة مرتكبي تلك االنتهاكات.
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ومع نهاية عام  2010تمكنت وحدة المراقبة والتوثيق في الحركة من تقصي وتوثيق الوقائع والحقائق في الحوادث التالية:
مقتل  113طفال بما في ذلك  86طفال قتلوا خالل عملية “الرصاص المصبوب” و 10أطفال قتلوا خالل العام  ،2010وكذلك
مقتل  5أطفال على يد فلسطينيين ،كما كشفت التحقيقات أن  12طفال قد قتلوا ولكن ليس كنتيجة لالنتهاكات.
إصابة  182طفال ( 20منهم في عملية الرصاص المصبوب) 140 ،إصابة حدثت خالل عام  2010و 22إصابة على أيدي
فلسطينيين.
 99طفال تعرضوا لسوء معاملة وتعذيب.
استخدام  3أطفال كدروع بشرية من قبل الجيش اإلسرائيلي.
 13اعتداء على المدارس.
هدم  12منزال.
 20طفال في نزاع مع القانون.
 10أطفال ضحايا عنف مجمعي.

بحلول نهاية عام  2010أصبحت مجموعة العمل في إسرائيل/األراضي الفلسطينية المحتلة حول االنتهاكات الجسمية ضد األطفال (ما عرف
سابقا بفريق  )1612هي الفريق المفوض رسميا من األمم المتحدة للعمل على انتهاكات القتل /التشويه.
دعا قرار مجلس األمن الدولي رقم  1612الذي صدر في عام  2005إلى إنشاء فريق عمل لرصد االنتهاكات الجسيمة لحقوق
األطفال في بلدان محددة واإلبالغ عنها ،وعلى الرغم من أن األراضي الفلسطينية المحتلة ليست على قائمة الدول المطالبة بتقديم
تقرير إلى مجلس األمن ،إال أنه يتم جمع تقارير دورية عن طريق مجموعة العمل التي تشكلت عام  2007لمتابعة آليات الرصد
واإلبالغ في األراضي الفلسطينية المحتلة نظرا لحالة األطفال في تلك المناطق ،حيث يرفع الفريق تقاريره كل شهرين إلى الممثل
الخاص لألمين العام حول األطفال والنزاعات المسلحة ويقوم بإطالعه بشكل واضح على وضع األطفال في األراضي الفلسطينية
المحتلة ،فضال عن إطالع فريق العمل في مجلس األمن الدولي على ذلك التقرير .وقد أثمرت الجهود المبذولة من قبل مجموعة
العمل إلى وضع األراضي الفلسطينية المحتلة على قائمة أولويات االتحاد األوروبي للتحرك من أجل حماية األطفال المتضررين من
الصراعات المسلحة.
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في عام  2010تم االنتهاء من تصميم قاعدة بيانات لمجموعة العمل  1612وذلك من أجل تعزيز آلية الرصد
واإلبالغ في األراضي الفلسطينية المحتلة ودعم جهود جمع المعلومات الواردة من الشركاء بشكل منتظم،
وتسهيل عملية تقديم التقارير إلى الممثل الخاص لألمم المتحدة حول األطفال والنزاعات المسلحة .ومنذ تأسيس
مجموعة العمل حول آليات الرصد واإلبالغ ،أصبحت الحركة هي المصدر األول للمعلومات بما يتعلق بحاالت سوء
المعاملة والتعذيب ضد األطفال واستخدام األطفال الفلسطينيين كدروع بشرية ،ولهذا فإن مدخالت ومعلومات
الحركة كانت عامال أساسيا في بناء وتصميم قاعدة البيانات التي بدأت العمل في شهر أيار من عام  .2010ونظرا
للجودة العالية للتقارير المرسلة من قبل المجموعة ،قام فريق من برنامج الهجرة القسرية والصحة في جامعة
كولومبيا بزيارة األراضي الفلسطينية المحتلة لتقييم أساليب الرصد والتوثيق المتبعة من قبل المجموعة لفهم
أدائها وتطبيقها في بلدان أخرى.

باإلضافة إلى ذلك ،كانت هناك نتائج أخرى ذات صلة بعملية الرصاص المصبوب وهي على النحو التالي:
أعدت وحدة المناصرة دراسة حالة لـ  352طفال قتلوا خالل عملية الرصاص المصبوب على غزة.
سلطت الوحدة الضوء على النتائج التي توصلت إليها لجنة األمم المتحدة المشكلة من الخبراء المستقلين
لرصد وتقييم التحقيقات التي تجريها السلطات اإلسرائيلية والفلسطينية حول مزاعم ارتكاب جرائم حرب
خالل عملية الرصاص المصبوب في غزة .ووفقا لتقرير اللجنة ،فإن تلك التحقيقات ال تتفق مع المعايير
الدولية بيان عام ( DocId=1622&CategoryId=1؟(http.//www.dci-pal.org/english/display.cfm
سلطت الوحدة الضوء على إدانة جنديين إسرائيليين الستخدامهما الطفل ماجد ر 9( .سنوات) كدرع بشري خالل
الحرب في غزة بيان عام )،http.//www.dci-pal.org/english/display.cfm?DocId=1638&CategoryId=1
نشرة االنتهاكات  -عد د http.//www.dci-pal.org/english/doc/press/VIOLATIONS_BULLETIN_IS� 1
 ،SUE_1_SEP_2010.pdfتقارير وسائل اإلعالم).
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سلطت الوحدة الضوء على الحكم الصادر بحق الجنديين اإلسرائيليين الذين استخدما الطفل ماجد كدرع بشري
خالل الحرب في غزة (بيان عام http.//www.dci-pal.org/english/display.cfm؟DocId=1705&CategoryId
نشرة االنتهاكات  -عدد http.//www.dci-pal.org/english/doc/press/VIOLATIONS_BULLETIN_ 3
NOV_2010.pdf).
إرسال نسخ من التقرير الذي أعدته الحركة حول انتهاكات حقوق الطفل التي ارتكبت خالل عملية الرصاص
المصبوب إلى مجلس التفاهم العربي البريطاني  CAABUفي المملكة المتحدة ،كما وزعت نسخ من التقارير
في العديد من جلسات المناصرة التي ضمت العديد من الوفود.

بحلول نهاية عام  2011سيتم إجراء جميع التحقيقات مع األطفال في األراضي الفلسطينية المحتلة بحضور محام وسيتم تسجيلها وتوثيقها
بالصوت والصورة.
رفعت وحدة المناصرة في الحركة تقريرا بديال للجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان حول تقرير إسرائيل الدوري الثالث المتعلق
بامتثالها للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فضال عن تقديم تقرير تكميلي في حزيران  .2010كما شاركت الحركة
في الدورة  99للجنة حقوق اإلنسان وأطلعتها على وضع األطفال الفلسطينيين المعتقلين وسوء المعاملة التي يتعرضون لها على
نطاق واسع ومنهجي على أيدي السلطات اإلسرائيلية ،حيث تمت إثارة تلك االنتهاكات من أجل إدراجها في المالحظات الختامية للجنة
وتشمل التوصيات التالية:
ضرورة إجراء جميع التحقيقات مع األطفال في إسرائيل واألراضي الفلسطينية المحتلة بوجود محام ووالد الطفل.
ينبغي تسجيل جميع التحقيقات مع األطفال في إسرائيل واألراضي الفلسطينية المحتلة بالصوت والصورة - .وقد تم إدراج
هاتين التوصيتين في المالحظات الختامية للجنة.
باإلضافة إلى ذلك قدمت الحركة خالل  2010الشكاوى التالية:
في كانون الثاني  2010رفعت الحركة لمقرر األمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية المحتلة
منذ عام  1967تقريرا حول  15حالة ،وشملت تلك الحاالت أطفال تتراوح أعمارهم بين  14و  15عاما اعتقلوا وحوكموا ضمن
نظام المحاكم العسكرية اإلسرائيلية في عام  2009بتهم إلقاء الحجارة ،حيث تعرض جميعهم لشكل من أشكال سوء المعاملة
خالل توقيفهم والتحقيق معهم.
في كانون الثاني  2010رفعت الحركة لمقرر األمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب شكوى حول  13حالة للتحقيق فيها وهي
تتعلق بحاالت سوء معاملة وأحيانا تعذيب ألطفال فلسطينيين محتجزين في مركز الجلمة (المعروف بممارسة التعذيب ضد
المعتقلين) بالقرب من حيفا في إسرائيل بين شباط  2008وآذار .2009
في أيار  2010قدمت الحركة شكوى لمقرر األمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب حول  14حالة للتحقيق فيها وهي تتعلق
باالعتداء الجنسي أو التهديد باالعتداء الجنسي على أطفال فلسطينيين ما بين  13و  16عاما على أيدي محققين إسرائيليين
وجنود وأفراد من الشرطة بين كانون الثاني  2009ونيسان .2010
في حزيران  2010قدمت الحركة شكوى إلى لجنة مناهضة التعذيب في األمم المتحدة ( اللجنة تتكون من  10خبراء مستقلين
يتحدد دورهم في استعراض امتثال الدول األطراف التفاقية مناهضة التعذيب) حول  50حالة جديدة لسوء المعاملة والتعذيب
ضد أطفال فلسطينيين على يد السلطات اإلسرائيلية.
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باإلضافة إلى كل ما سبق ،قدمت الحركة الشكاوى التالية ضد السلطات اإلسرائيلية.
في  15آب  2010قدمت الحركة واللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل شكاوى ضد الجيش اإلسرائيلي
ومحققي الشرطة على خلفية سوء المعاملة واالعتداء الجنسي بحق طفل فلسطيني في الخامسة عشرة من
عمره.
في  20أيلول  2010قدمت الحركة ومؤسسة عدالة شكوى إلى المدعي العام العسكري اإلسرائيلي ضد استخدام
جنود إسرائيليين لفتاة في السادسة عشرة من عمرها كدرع بشري في نابلس ،وفي  19تشرين أول  2010بعث
المدعي العام العسكري اإلسرائيلي مايان يعقوبي برسالة إلى مؤسسة عدالة حول فتح تحقيق للشرطة العسكرية
في الحادثة المذكورة.
باإلضافة إلى ذلك ،قامت وحدة المناصرة بإنجاز دراسة بتمويل من اليونيسيف حول نظام قضاء األحداث اإلسرائيلي
ونظام المحاكم العسكرية ،وكان لنتائج تلك الدراسة األثر الكبير في تعزيز جهود المناصرة التي تقوم بها الحركة،
كما أظهر التحليل المقارن التناقضات بين النظامين المذكورين والطابع التمييزي لنظام المحاكم العسكرية.
كما وتجدر اإلشارة هنا ،إلى تواصل وحدة المساءلة مع وسائل اإلعالم األمر الذي أدى إلى كتابة العديد من المقاالت
والتحقيقات من قبل وسائل اإلعالم الرئيسية باالستناد إلى القصص التي وثقتها الحركة (سي أن أن ،بي بي سي،
الجزيرة ،العربية ،فرانس برس ،اإلندبندنت ،الجارديان ،هآرتس ،الخ) وقد عززت تلك التغطية اإلعالمية الواسعة
هدفنا المتمثل في رفع مستوى الوعي والترويج لعمل الحركة.
إضافة إلى ذلك ،قامت الوحدة باطالع وفود مختلفة على حالة حقوق األطفال الفلسطينيين واالنتهاكات اإلسرائيلية
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لها ،وكان من أبرز تلك الوفود أربعة أعضاء من البرلمان البريطاني حيث استمعوا لعرض حول االنتهاكات التي
يتعرض لها األطفال المعتقلين ،وفي  29تشرين الثاني  2010زار الوفد المحكمة العسكرية في عوفر ،وعند عودته
إلى المملكة المتحدة أثار القضية أمام البرلمان في السابع من كانون األول ،حيث تم نقاش االنتهاكات التي يتعرض
لها األطفال المعتقلون ،حيث استمر النقاش  90دقيقة في قاعة وستمنستر في البرلمان البريطاني تحت عنوان
«احتجاز األطفال الفلسطينيين وحالة حقوق اإلنسان في الضفة الغربية».

بحلول نهاية عام  2010تم تقديم اعتراض بشأن ازدراء قرار محكمة العدل العليا اإلسرائيلية  2005المتعلق بالدروع البشرية وااللتزام
بعدم إشراك األطفال في الصراعات المسلحة بموجب البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل.
في تموز  2009قدمت الحركة عبر فرعيها في إسرائيل وفلسطين تقريرا بديال للجنة األمم المتحدة المعنية بحقوق الطفل ردا على
التقرير األولي إلسرائيل بشأن تنفيذ البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل حول إشراك األطفال في الصراعات المسلحة ،وقد
حضرت الحركة جلسات اللجنة في جنيف .وفي مالحظاتها الختامية الصادرة في  29كانون الثاني  ،2010اعتمدت اللجنة التوصيات
التي تقدمت بها الحركة وفق النص التالي“ :تحث اللجنة الدولة الطرف ضمان االمتثال الصارم للقانون اإلنساني وااللتزام بقرار
محكمة العدل العليا اإلسرائيلية (عدالة وآخرون ضد قائد المنطقة الوسطى وآخرين) وتعديل قانونها في خدمات الدفاع - 5746
 1986وفقا لذلك .كما تحث اللجنة الدولة الطرف على فتح تحقيق فوري ونزيه في التقارير التي تطرح مثل هذه الجرائم وضمان
مقاضاة ومعاقبة المسئولين عنها بالعقوبات المناسبة».
ومنذ نيسان  2004وثقت الحركة حالة  16طفال فلسطينيا تم استخدامهم كدروع بشرية خالل العمليات العسكرية اإلسرائيلية
في األراضي الفلسطينية المحتلة ،ومن ضمن تلك الحاالت  15حالة حدثت بعد صدور قرار محكمة العدل العليا اإلسرائيلية بتجريم
هذه الممارسة غير القانونية في تشرين األول  ،2005األمر الذي دفع الحركة إلى تقديم  11شكوى مشتركة إلى السلطات
اإلسرائيلية ،وحتى اآلن تم صدور إدانة في حالة واحدة فقط وهي حالة استخدام ماجد ( 9سنوات) كدرع بشرية خالل عملية الرصاص
المصبوب.
وكانت ثالث من الحاالت المشار إليها قد وقعت في  ،2010واحدة في  18شباط  2010حين أجبرت فتاة عمرها  16عاما من مدينة
نابلس بالبحث عن سالح تحت تهديد سالح جنود إسرائيليين؛ والثانية في  16نيسان  2010حين استخدم صبي عمره  14عاما كدرع
بشري على يد جنود إسرائيليين خالل مواجهات في قرية بيت أمر في الخليل ،واألخيرة في  19آب  2010حين استخدم صبي عمره
 13عاما كدرع بشري من قبل جنود إسرائيليين أثناء تفتيش منزله في عصيرة القبلية بالقرب من نابلس.
بالنسبة للحالة األولى ،قدمت الحركة شكوى مشتركة مع مؤسسة عدالة إلى النيابة العسكرية اإلسرائيلية العامة ،وفي  19تشرين
األول  2010كتب المدعي العام العسكري اإلسرائيلي رسالة إلى مؤسسة عدالة يقول فيها أن الشرطة العسكرية فتحت تحقيقا حول
استخدام جنود إسرائيليين لفتاة من نابلس في السادسة عشرة من عمرها كدرع بشري.
الحالة الثانية ،ولمزيد من التحقيق ،تم رفعها لمقرر األمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب ،غير أن الطفل وعائلته رفضوا تقديم
شكوى إلى السلطات اإلسرائيلية.
أما الحالة األخيرة فيجري حاليا إعداد شكوى مع مؤسسة عدالة ليتم تقديمها إلى السلطات اإلسرائيلية.
وفي ذات اإلطار تم تسليط الضوء على موضوع انعدام المساءلة المناسبة حول استخدام األطفال الفلسطينيين كدروع بشرية في
العدد الثالث من نشرة االنتهاكات التي تصدرها الحركة والتي جاء فيها“ .إن انعدام المساءلة المناسبة فيما يتعلق بحاالت الدروع
البشرية إنما يعكس مشكلة واسعة االنتشار في إسرائيل واألراضي الفلسطينية المحتلة ،فعلى سبيل المثال ووفقا لمنظمة “ييش
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دين” الحقوقية فإن أكثر من  % 90من حوادث عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين التي حققت فيها السلطات
اإلسرائيلية تم إغالقها دون تقديم أي الئحة اتهام .وحسب تقرير حديث نشرته منظمتا بتسيلم وهاموكيد فقد
تم تقديم  654شكوى بين عامي  2001و  2010ضد محققين من المخابرات اإلسرائيلية حول مزاعم بحدوث
حاالت سوء معاملة وتعذيب ولكن دون أن تفضي أي منها إلى تحقيق جنائي».

بحلول نهاية عام  ،2010التزمت فصائل المقاومة الفلسطينية باتخاذ التدابير المناسبة لضمان عدم اشتراك األطفال
الذين تقل أعمارهم عن  18سنة بشكل مباشر في األعمال القتالية.
وفي آذار  2010نظمت الحركة ورشة عمل حول حماية األطفال خالل أوقات النزاعات المسلحة بحضور العديد من
المنظمات ،حيث نوقشت خالل تلك الورشة التطورات القانونية الدولية ذات الصلة بهذه المسألة.
كذلك تم خالل العام المذكور تنظيم عدة لقاءات مع الفصائل الفلسطينية التي قامت في نهايتها بتوقيع ميثاق
شرف تلتزم من خالله باحترام حقوق األطفال ومنعهم من المشاركة في األنشطة القتالية.
باإلضافة لما تقدم ،فقد تضمن دليل حماية األطفال في النزاعات المسلحة أيضا قسما حول معايير الحماية
القانونية لألطفال أثناء النزاعات المسلحة.
بشكل عام ،لقد واجهت الحركة مشكلة في توثيق حاالت األطفال الذين قتلوا أثناء مشاركتهم في أنشطة قتالية،
وخصوصا خالل عملية الرصاص المصبوب بسبب القيود األمنية المفروضة .فخالل عام  2010قامت وحدة
المراقبة والتوثيق بتوثيق حاالت مقتل طفلين مسلحين ال ينتميان إلى أي جماعة فلسطينية مسلحة وذلك عند
اقترابهما من حدود غزة مع إسرائيل.
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بحلول نهاية عام  2010اتخذت الحكومة اإلسرائيلية تدابير محددة لحماية المدنيين الفلسطينيين من التعذيب/سوء المعاملة على أيدي
المستوطنين وتحسين المساءلة حول هذه االنتهاكات.

من أبرز النتائج التي حققتها األنشطة في السعي لتحقيق هذا الهدف كان إصدار تقرير بعنوان تحت الهجوم .عنف المستوطنين
ضد األطفال الفلسطينيين في األراضي الفلسطينية المحتلة الذي يوثق حاالت قتل ثالثة أطفال وإصابة  42آخرين خالل عامين
باإلضافة إلى تسليط الضوء على الحقائق التالية:
عدم شرعية وقانونية المستوطنات بموجب القانون الدولي.
حتى عام  2010كان هناك حوالي  500ألف مستوطن يعيشون بصورة غير قانونية في األراضي الفلسطينية المحتلة.
حددت حكومة إسرائيل المستوطنات باعتبارها من المناطق ذات األولوية الوطنية وبهذا تلقت المستوطنات عددا من االمتيازات
االقتصادية لضمان بقاء المناطق مأهولة بالسكان.
يتم إغالق أكثر من  %90من حوادث عنف المستوطنين التي يتم التحقيق فيها من قبل السلطات اإلسرائيلية دون تقديم أي
الئحة اتهام ،وبهذا فإن أولئك المستوطنون يقومون باالعتداء على الفلسطينيين ويفلتون من أي العقاب.
هذا وقد تم إطالع عدد من الوفود على نتائج التقرير ،كما جرى تقديم ورقة عمل حول الموضوع في المؤتمر الدولي الذي عقدته
الحركة في بيت لحم في شهر تشرين الثاني  ،2010وقد أفضى ذلك العرض إلى تلقي الحركة دعوة للتحدث عن عنف المستوطنين
ضد األطفال الفلسطينيين ضمن فعالية محددة في البرلمان األوروبي في بروكسل بتاريخ  29تشرين الثاني  .2010وقد لبت
الحركة الدعوة وعرضت القضية في البرلمان األوروبي ،األمر الذي أدى إلى رفع الوعي للفت االنتباه إلى العواقب المترتبة على
وجود المستوطنات غير الشرعية في األراضي الفلسطينية المحتلة وانعدام المساءلة والمحاسبة عن الجرائم المرتكبة ضد األطفال
الفلسطينيين على يد المستوطنين اإلسرائيليين.
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التركيز على حقوق األطفال من خالل تقديم الدعم القانوني
ومساعدة األطفال الفلسطينيين المعتقلين (فضح القوانين
والممارسات التمييزية اإلسرائيلية)
التطور األبرز الذي حدث فيما يتعلق بنظام المحاكم العسكرية اإلسرائيلية خالل الفترة التي يغطيها التقرير هو
إصدار القائد العسكري لقوات الجيش اإلسرائيلي في الضفة الغربية جادي شمني في نهاية تموز  2009أمرا
عسكريا يحمل الرقم  1644يتعلق بمحاكمة األحداث في المحاكم العسكرية اإلسرائيلية ،وقد دخل هذا األمر
حيز التنفيذ في  1تشرين أول .2009
ولكن ،وعلى الرغم من أن إصدار األمر  1644ينطوي على إقرار القيادة العسكرية اإلسرائيلية بضرورة وجود
قضاء خاص باألطفال ،إال أن نظام المحاكم العسكرية ال زال يعاني من أوجه قصور متعددة ،أبرزها افتقار ذلك
النظام للحد األدنى من ضمانات المحاكمة العادلة ،حيث ال زال التحقيق يجري مع األطفال الفلسطينيين في
ظل غياب محامي أو أحد أفراد األسرة ،فقد أفادت غالبية األطفال الفلسطينيين الذين جرى التحقيق معهم أنهم
تعرضوا لسوء المعاملة وإجبارهم على تقديم اعترافات خالل التحقيق ،إضافة إلى استمرار محاكمة األطفال
في عمر الثانية عشرة أمام المحاكم العسكرية حيث يعاملون كبالغين بمجرد وصولهم سن السادسة عشرة بما
يتناقض مع القانون المحلي اإلسرائيلي.
عدا عن ذلك ،فإن نص األمر العسكري رقم  ، 1644في طبيعته ،كان نصا غير إلزامي .فعلى سبيل المثال على
‘محكمة األحداث العسكرية’ أن تعقد في غرف منفصلة ‘قدر المستطاع’ وأن ال يتم امتثال األطفال أمام المحكمة
أو احتجازهم مع بالغين ‘ قدر المستطاع ‘.
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أما على مستوى الترجمة العملية لهذا األمر فلم يحدث أي تغير ذي مغزى على طريقة تعامل المحاكم العسكرية
اإلسرائيلية مع األطفال الفلسطينيين الذين يمثلون أمامها .حيث استمرت المحاكم العسكرية اإلسرائيلية في
تجاهل الضمانات األساسية للمحاكمة العادلة والمبادئ العامة لقضاء األحداث.

أبرز انجازات الوحدة القانونية خالل العام 2010
1 .1التمثيل القانوني لـ  243حالة أمام المحاكم العسكرية اإلسرائيلية المختلفة ،تم إغالق  133حالة بأحكام مختلفة.
2 .2تقديم عدد من الشكاوي للطعن في االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق األطفال الفلسطينيين المعتقلين.
3 .3إطالع  21وفدا من المحامين والقضاة والصحافيين ونشطاء حقوق اإلنسان الدوليين على واقع األطفال الفلسطينيين المعتقلين
وترتيب زيارات لهم للمحاكم العسكرية اإلسرائيلية ،لمراقبة ما يجري مع أولئك األطفال.
4 .4تنظيم زيارات شهرية لألطفال الفلسطينيين المعتقلين في السجون ومراكز التحقيق واالعتقال اإلسرائيلية .حيث تم خالل
العام  2010تنفيذ  103زيارات إلى السجون ومراكز التوقيف والتحقيق اإلسرائيلية ،جرى خالل تلك الزيارات مقابلة  234طفال
وطفلة.
5 .5جمع  144إفادة (تصريح مشفوع بالقسم) من أطفال ضحايا التعذيب وسوء المعاملة في السجون اإلسرائيلية من أجل استخدامها
من قبل وحدة المناصرة.
6 .6جمع  141استمارة تعذيب لرصد وتوثيق حاالت التعذيب وسوء المعاملة في السجون ومراكز التحقيق والتوقيف اإلسرائيلية.
7 .7تقديم  12شكوى أمام المحاكم واإلدارات اإلسرائيلية العسكرية والشرطة اإلسرائيلية تتعلق بسوء معاملة األطفال المعتقلين.

51

الملفات التي تعاملت معها الوحدة القانونية خالل العام 2010
خالل العام  2010استلمت الوحدة القانونية  163ملفا ألطفال معتقلين من أجل الترافع عنهم أمام المحاكم
العسكرية اإلسرائيلية ،إضافة إلى  80ملفا تم استالمها من قبل الوحدة خالل العام  ،2009ومع ذلك لوحظ أنه
لم يتم إغالقها في ذات العام ،وبهذا يكون عدد ملفات األطفال المعتقلين الذين تعاملت معهم الوحدة القانونية
 243ملفا خالل العام .2010
ومن بين الملفات الـ  243التي تم التعامل معها خالل العام  ،2010تمت متابعة  13ملفا أمام محكمة االستئناف
العسكرية ،ومن ضمن تلك الملفات قدم محامي الدفاع استئنافا في  12ملفا واالدعاء العام قدم استئنافا في
ملف واحد.
وتتوزع نتائج الحاالت التي تم التعامل على النحو التالي:
 14حالة إفراج بكفالة
 18حالة إطالق سراح غير مشروط
 133أغلقت بأحكام مختلفة من المحاكم العسكرية
 34حالة لم يتم إغالقها ،وستتم متابعتها خالل العام 2011
 28حالة جرى تحويلها لمحامي آخر
حالتان رهن االعتقال اإلداري
حالتان حول اعتقال فتاتين ،إحداهن أطلق سراحها واألخرى ما زالت رهن االعتقال
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توزيع القضايا المغلقة
توزيع القضايا حسب الفئة العمرية
من 13 – 12
من 15 – 14
من 17 – 16
المجموع

الفئة العمرية

النسبة
% 2.3
% 29.3
% 68.4
% 100

عدد األطفال
3
39
91
133

توزيع القضايا حسب التهمة
التهم

إلقاء حجارة وعلب دهان
تصنيع زجاجات حارقة
محاولة إلقاء زجاجات حارقة
حيازة وإلقاء زجاجات حارقة
عضوية في منظمة محظورة
تقديم خدمات واالتصال بجهات معاديه و مساعدة مطلوبين.
التآمر ومحاولة القتل
حيازة وزراعة متفجرات
تصنيع وحيازة أسلحة
التجارة بوسائل قتالية
تدريبات عسكرية
اإلخالل بالنظام العام
محاولة دخول ودخول منطقه عسكرية مغلقة
محاولة دخول إسرائيل بدون تصريح
المجموع

النسبة
% 49.6
%6
% 2.3
% 7.5
% 7.5
% 2.3
% 1.5
%6.7
%8.3
%1.5
%1.5
%1.5
%2.3
%1.5
%100

عدد األطفال
66
8
3
10
10
3
2
9
11
2
2
2
3
2
133

توزيع القضايا حسب المنطقة
المنطقة
شمال الضفة الغربية
وسط الضفة الغربية
جنوب الضفة الغربية
المجموع

51
27
55
133

عدد األطفال

%38.3
%20.3
%41.4
%100

النسبة
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قصص نجاح
1 .1في أيار  2010قدمت الحركة تقريرا إلى مقرر األمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب حول االعتداء الجنسي
والتهديد باالعتداء الجنسي على  14طفال أثناء التحقيق معهم ،حيث عكس التقرير المذكور التحسن على صعيد
جمع األدلة األمر الذي يشكل خطوة نحو استخدام آليات المناصرة المختلفة.
ومن الجدير ذكره هنا أن المقرر الخاص لديه السلطة للتحقيق في القضايا والدخول في اتصاالت سرية مع
السلطات اإلسرائيلية بهدف تغيير تلك الممارسات ،وبمجرد االنتهاء من التحقيق سيتم نشر نتائجه في التقرير
السنوي للمقرر.
باإلضافة إلى تقديم التقرير المذكور ،شاركت الحركة في عدد من مبادرات المناصرة ،بما فيها تقديم عروض
عن حالة حقوق الطفل لدبلوماسيين من الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي والمملكة المتحدة ووسائل اإلعالم
بما في ذلك صحيفة هآرتس اإلسرائيلية وقناة الجزيرة وأعضاء من المجتمع المدني مثل المنظمة الدولية
لمناهضة التعذيب ،ومن المتوقع أن تكون الفائدة الرئيسية جراء استخدام آليات اإلجراءات الخاصة لألمم المتحدة
في الدعاية والترويج بكل ما يترتب عليها هي زيادة وتعميق الوعي بهذا الخصوص.
2 .2في شباط  2010نجح محامي من الحركة في تسجيل سابقة تتمثل باإلفراج عن طفل في الثالثة عشرة من
عمره وكان الطفل المذكور قد اعتقل في سجن عوفر مع سجناء بالغين ،وكانت حجة المحامي في المحكمة أن
احتجاز الطفل في سجن عوفر جنبا إلى جنب مع سجناء بالغين هو أمر غير قانوني وهو ما أفضى إلى صدور قرار
القاضي باإلفراج عن الطفل بسبب وجود قرار من محكمة االستئناف التي تدعم وتؤيد هذه الحجة ،وأيضا بسبب
تواجد بعض وسائل اإلعالم خالل الجلسة األمر الذي شكل عامل ضغط على القاضي المذكور.
3 .3أصبحت الحركة عضوا في آلية الرصد واإلبالغ التي أنشئت بموجب قرار مجلس األمن رقم  ،1612األمر الذي دعا
وفدا من جامعة كولومبيا إلى زيارة األراضي الفلسطينية المحتلة لدراسة نظام جمع البيانات المتعلقة بتنفيذ
القرار  1612باعتباره النظام األفضل في العالم وذلك لتطبيقه في بلدان أخرى كنموذج.
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4 .4بين  26آذار و 4كانون األول  2010وثقت الحركة  17حالة ألطفال أصيبوا بالرصاص أثناء جمعهم لحصى
البناء بالقرب من السياج الحدودي بين قطاع غزة وإسرائيل .فنظرا لوجود نقص حاد في فرص العمل ومواد
البناء التي تدخل إلى قطاع غزة من إسرائيل ،يضطر مئات من الرجال والفتيان لجمع الحصى من بين المباني
المدمرة القريبة من السياج الحدودي .وتشير التقارير إلى أن الجنود اإلسرائيليين المتمركزون في أبراج المراقبة
على الحدود كثيرا ما يطلقون طلقات تحذيرية لتخويف العمال وإبعادهم عن المنطقة الحدودية .كما تشير تلك
التقارير أيضا إلى قيام أولئك الجنود في بعض األحيان بإطالق النار على الحمير التي يستخدمها العمال وقتلها
باإلضافة إلى استهداف العمال في أحيان أخرى .وحسب الحاالت الموثقة من قبل الحركة ،تحدث األطفال عن
تعرضهم إلطالق النار أثناء عملهم على مسافة تتراوح ما بين  800 - 50متر من السياج الحدودي.

باإلضافة إلى نشر هذه القضايا ،كحاالت دراسة مكتوبة في نشرات خاصة ،أصدرت الحركة أيضا عدة نداءات عاجلة للحث على:
1 .1توقف الجيش اإلسرائيلي الفوري عن استهداف األطفال العزل في المنطقة العازلة من جهة غزة على الحدود مع إسرائيل.
2 .2مراجعة فورية لألوامر واإلجراءات المتعلقة بإطالق النار على األشخاص الموجودين في المنطقة العازلة من جانب غزة من أجل
االمتثال للقانون الدولي ونشر النتائج على المأل.

وفي استجابة للنداء العاجل الذي أصدرته الحركة في شهر  10/4بعنوان “ أطفال الحصى” قام عضو الكونغرس براين بيرد (من
مقاطعة  3في واشنطن) بكتابة رسالة إلى مايكل بوسنر مساعد وزير الخارجية بشأن استهداف األطفال في غزة باإلضافة إلى
مناقشة االستهداف المتعمد لهؤالء األطفال في كلمة له أمام مجلس النواب.
في  29تشرين الثاني  2010التقت الحركة وفدا من أربعة أعضاء في البرلمان البريطاني جاءوا إلى الضفة الغربية في
زيارة نظمها مجلس التفاهم العربي البريطاني ( ،)CAABUهذا وقد رافقته الحركة إلى المحكمة العسكرية .وعند عودته إلى
المملكة المتحدة أثار الوفد القضية أمام البرلمان في السابع من كانون األول ليندلع نقاش لمدة  90دقيقة في قاعة وستمنستر
في البرلمان بعنوان «احتجاز األطفال الفلسطينيين وحالة حقوق اإلنسان في الضفة الغربية ».وكان نص المناقشة كما يلي.
«أثناء زيارتنا عقدنا عدة لقاءات مع مختلف السياسيين والمسؤولين وعلى أية حال كان هدفنا هو االطالع عن كثب على الظروف
التي يواجهها الفلسطينيون في الضفة الغربية ،وقد تلقينا مساعدة من قبل مختلف المنظمات غير الحكومية التي تستحق
منا كل الشكر واالمتنان .كما قمنا بجولة في منطقة  E1وسلوان التي تعاني منازلها من تهديدات بالهدم ،حيث تم تخصيص
مساحة واسعة منها لتكون منطقة محمية .كذلك قمنا بجولة في شمال الضفة الغربية بما في ذلك نابلس ومخيم بالطة
لالجئين .وفي زيارة إلى إحدى المحاكم العسكرية اطلعنا على إجراءات محاكمة أطفال فلسطينيين األمر الذي شكل صدمة لنا
في الصميم ،وفي ضوء ذلك قررنا تسليط الضوء على هذه القضية عند عودتنا .ولهذا السبب أيضا طلبت تنظيم هذه المناقشة
ألركز وبشكل رئيسي على هذه المسألة .وهنا ال ينبغي لنا أن نغفل بأن هذه القضية هي مسألة خطيرة في حد ذاتها ،وهي
أيضا مثال توضيحي لبعض القضايا األوسع نطاقا في األراضي المحتلة بما في ذلك المستوطنات واالحتالل العسكري طويل
األمد والضم الفعلي لألراضي .كما يلعب نظام المحاكم العسكرية دورا مهما في تلك القضايا األوسع نطاقا(“ .مجلس العموم،
ساندرا أوزبورن 7 ،كانون األول .)2010
تلقت الحركة دعوة للحديث عن عنف المستوطنين ضد األطفال الفلسطينيين في البرلمان األوروبي في بروكسل في 29
تشرين الثاني  .2010لبت الحركة الدعوة وعرضت القضية في البرلمان األوروبي ،األمر الذي أدى إلى رفع وتعميق الوعي حول
العواقب المترتبة على وجود المستوطنات غير الشرعية في األراضي الفلسطينية المحتلة وانعدام المساءلة والمحاسبة على
الجرائم المرتكبة ضد األطفال الفلسطينيين على يد المستوطنين اإلسرائيليين.
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DEFENCE FOR CHILDREN INTERNATIONAL - PALESTINE SECTION
Statement of Financial Position
ِDecember 31, 2010

Notes

2010
U.S. $

2009
U.S. $

Assets
Non-current Assets
Property and equipment

3

283,451

308,550

Current Assets
Contributions receivable
Other current assets
Cash and cash equivalents

4
5
6

1,547,393
15,781
518,491
2,081,665

1,417,015
17,269
391,080
1,825,364

2,365,116

2,133,914

78,690
60,557
139,247

107,395
107,395

Total Assets

Net Assets
Unrestricted net assets
Sustainability reserve
Total Net Assets

7

Non-current Liabilities
Term loan
Provision for employees’ indemnity
Deferred revenues

8
9
10

41,238
269,933
122,719
433,890

54,445
239,376
117,520
411,341

Current liabilities
Current portion of term loan
Accounts payable
Temporarily restricted contributions

8
11
12

13,207
55,829
1,722,943
1,791,979

12,142
119,914
1,483,122
1,615,178

Total Liabilities

2,225,869

2,026,519

Total Net Assets and Liabilities

2,365,116

2,133,914

The attached notes 1 to 17 form part of these financial statements
1
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DEFENCE FOR CHILDREN INTERNATIONAL - PALESTINE SECTION
Statement of Activities and Changes in Net Assets
Year ended December 31, 2010

Notes
Revenues
Temporarily restricted contributions
released from restriction
Unrestricted contributions
Deferred revenues recognized
Other revenues

2010
U.S. $

2009
U.S. $

1,131,549
23,574
17,146
44,483
1,216,752

1,162,127
27,644
17,001
8,430
1,215,202

552,901
575,241
35,302
3,407
10,549
7,500
1,184,900

621,002
537,414
36,084
3,711
9,976
1,208,187

Increase in net assets
Net assets, beginning of year

31,852
107,395

7,015
100,380

Net assets, end of year

139,247

107,395

Expenses
Administrative and Core-Program Costs
Projects expenses
Depreciation
Finance costs
Currency exchange loss
Other expenses

12
10

13
13
3

The attached notes 1 to 17 form part of these financial statements
2
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DEFENCE FOR CHILDREN INTERNATIONAL - PALESTINE SECTION
Statement of Cash Flows
Year ended December 31, 2010

Operating activities:
Increase in net assets

2009
U.S. $

31,852

7,015

35,302
3,407
(17,146)
79,539
132,954

36,084
3,711
(17,001)
82,625
112,434

Contributions receivable
Other current assets
Deferred revenues
Temporarily restricted contributions
Accounts payable
Employees’ indemnity paid
Net cash from operating activities

(130,378)
1,488
22,345
239,821
(64,085)
(48,982)
153,163

(111,148)
744
38,511
238,048
53,347
(28,442)
303,494

Investing activities
Purchase of property and equipment

(10,203)

(27,358)

Net cash used in investing activities

(10,203)

(27,358)

Financing activities
Settlement of term loan
Finance costs paid
Net cash used in financing activities
Increase in cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents, beginning of year

(12,142)
(3,407)
(15,549)
127,411
391,080

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

Cash and cash equivalents, end of year

518,491

391,080

Adjustments for:
Depreciation
Finance costs
Deferred revenues recognized
Provision for employees’ indemnity

The attached notes 1 to 17 form part of these financial statements
3
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