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شكر وتقدير

جميع  إلى  وامتنانها  شكرها  بجزيل  فلسطني،  فرع  األطفال/  عن  للدفاع  العاملية  احلركة  تتوجه 
املؤسسات واألفراد الذين دعموا جهودها في احلماية، والترويج حلقوق الطفل الفلسطيني، والذين آمنوا 
بعملنا وساهموا بدعمه على مدار السنة. فمن دون دعمكم لم نكن لنتمكن من العمل بشكل فعال 

نحو حتقيق رؤيتنا جملتمع فلسطيني يحترم حقوق جميع األطفال دون متييز.

ونخص بالذكر:

• Interchurch Organization for Development Cooperation (ICCO) – Netherland
• NGO Development Centre (NDC)
• Evangelischer Entwicklungsdienst (EED) – Germany
• Save the Children – Sweden
• Save the Children – UK
• KerkinActie 
• United Nations Children’s Fund (UNICEF) – OPT
• Stichting Kinderpostzegels Nederlands (SKN) – Netherlands
• Oxfam – Italy
• ARCI Cultura e Sviluppo – Italy
• Mundubat- Spain
• Broederlijk Delen- Belgium
• United Nation Development Programme -UNDP 
• European Union 

 

كما نتقدم بالشكر اخلاص لطاقم املوظفني واملتطوعني واملتدربني، والشكر موصول جمللس أطفال احلركة 
وألعضاء مجلس اإلدارة املتفانني امللتزمني، وأعضاء اجلمعية العامة، وكذلك جلميع املنظمات الشريكة.

أهداف المؤسسة

تأكيد املساءلة واحملاسبة للقائمني على حماية ورعاية األطفال الفلسطينيني في ظل السلطة . 1
الوطنية الفلسطينية.

فضح سياسات االحتالل بحق األطفال الفلسطينيني، وحتسني املساءلة واحملاسبة ملنتهكي حقوق . 2
األطفال الفلسطينيني من االحتالل.
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حضرات الزمالء والشركاء والداعمين واألصدقاء األعزاء

إن خالصة أي عام هي تعبير وانعكاس ملرحلة كاملة، وما مثلته من حتديات متت مواجهتها، أو معيقات متّ جتاوزها، 
أو حتى جناحات وتغييرات في طريقها لإلجناز. كان عام 2011 هاماً بالنسبة لنا كحركة عاملية للدفاع عن األطفال في 
فلسطني، حيث أننا احتفلنا بالذكرى العشرين لتأسيس فرعنا الفلسطيني، وبهذه املناسبة نظمت احلركة احتفاالً 
عليه  أصبحنا  مبا  واحتفاالً  املؤسسة،  متثّله من محطات جناح هامة في عمر  ملا  التأسيس  بذكرى  احتفاء  متواضعاً 
كمؤسسة مجتمعية جنحت في الكثير من أعمالها، وستستمر بالعمل من أجل خدمة األطفال الفلسطينيني. أن 
احلضور املتميز واملتنّوع لتلك االحتفالية سواء باحلضور احمللي أو الدولي لشهادة على مركز احلركة ومكانتها في اجملتمع 
الفلسطيني. لقد كانت هذه االحتفالية مبثابة فرصة أيضاً لطاقم املؤسسة لعكس التطور احلاصل في املؤسسة 

وقضاياها املركزية وتطلعها نحو املستقبل. 

اليوم، احلركة العاملية للدفاع عن األطفال- فرع فلسطني منظمة صلبة البناء، وبجذورعميقة ممتدة في اجملتمع حتديداً 
األطفال  املدافعني عن حقوق  وأول  أهم  إحدى  اليوم  احلركة  تعتبر  الفلسطيني، حيث  اجملتمع  في  أطفالنا  في حياة 
بشكل خاص وحقوق اإلنسان بشكل عام. وهذا يعود بشكل كبير  جلهود حثيثة لطاقم مهني من املوظفني والتعاون 
والتنسيق مع املؤسسات األخرى، فنحن نسعى وبجّد للتشبيك والتنسيق ما بني املؤسسات غير احلكومية واملؤسسات 
األهلية من أجل العمل ملصلحة مجتمعنا وأطفالنا، وأيضاً من خالل عالقاتنا مع املؤسسات احلكومية والوزارات ذات 
العالقة. فضالً عن ذلك، فإن أثر عملنا ينعكس بشكل واضح أيضاً من خالل عملنا على املستوى الدولي واإلقليمي، 

سواء من خالل عالقتنا مع احلركة الدولية أو من خالل شبكة شركائنا وداعمينا وممولينا.

منها  أكثر  فلسطني  في  االجتماعية  احلركة  من  أصيل  جزء  هي  وبصدق  احلركة  أن  القول  نستطيع  الشكل  بهذا 
مؤسسة كالسيكية تقليدية. فنحن ملتزمون بالعمل بشكل تكاملي باالستناد إلى ثالثة محاور رئيسية هي التوثيق، 
االجتماعية  العزلة  فخ  في  الوقوع  جتنب  استطعنا  الشمولي  النهج  هذا  خالل  ومن  اجملتمعي.  والتفعيل  والدفاع 
والتفكير احملدود، بكلمات أخرى لقد جتنّبنا احملدودية في التركيز واالكتفاء بوجهة نظرنا، بل أولينا اعتباراً لوجهة نظر 
شركائنا من املؤسسات احلكومية واألهلية واألطفال أنفسهم، مما ساعدنا على رؤية الواقع بكافة جوانبه االجتماعية 

والسياسية والثقافية.

أحد أبرز األمثلة على هذا النهج هو زياراتنا امليدانية حملافظات عديدة في الضفة الغربية بهدف فهمنا الحتياجاتهم 
من  عديدة  مبؤسسات  االلتقاء  خاللها  متّ  عديدة  عمل  ورش  عقدنا  ذلك  أجل  من  أفضل.  بشكل  اخملتلفة  وبيئاتهم 
احملافظات اخملتلفة ملناقشة تلك االحتياجات، وجتميع املصادر بهدف تنفيذ خطط عمل مختلفة. وبهذا اخلصوص لعبت 
السلطة  باجتاه  والضغط  للمناصرة  تعّدتها  بل  الورش،  لتلك  والتنسيق  التسهيل  في  ليس فقط  هاماً  دوراً  احلركة 

الوطنية الفلسطينية بهدف توفير املزيد من االنتباه واالهتمام والتمويل لتلك اجملتمعات.
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هذه املبادىء واملمارسات قادت عملنا في العام 2011، وبالتأكيد هي نفسها ستقودنا في العام 2012، فخالل العام 
2011 قمنا مبراجعة خططنا وأنشطتنا، ومت االستغناء عن كل نشاط أو مشروع ال يتوافق ورؤيتنا وأهدافنا. أن حالة 
إعادة التركيز والتوحيد لبرامجنا تعّد خطوة هامة وضرورية جلعل عملنا أكثر فاعلية وعملية. في الواقع إننا نسعى 

إلبقاء احلركة مؤسسة صغيرة احلجم رائعة في األداء.

لقد ركزنا في عملنا على التطوير الداخلي للقدرات في املؤسسة، وعلى تناوب األدوار ما بني الطاقم، ألننا نؤمن بإن جتدد 
مهارات الطاقم وتنوعها (بدالً من تغيير الطاقم) هو املفتاح لتنوع املؤسسة وجتددها. كما أننا نّفذنا وننفذ العديد 
من التدريبات على املستوى الدولي لطاقم املؤسسة في محاور مختلفة، سواء للفهم الشمولي األعمق لالتفاقية 

الدولية حلقوق الطفل أو التدريب على نظام قضاء األحداث... أو غيره. 

هذه التدريبات لم تعمل فقط على إفادة طاقمنا في موضوعات حقوقية جديدة، واالضطالع على جتارب دولية مشابهة، 
وإمنا أيضاً عملت على حتسني مهاراتنا كمؤسسة قيادية ريادية في بناء القدرات في مجال حقوق الطفل للمهنيني، 
سواًء على املستوى احلكومي أو مؤسسات اجملتمع املدني. فنحن ننوي توسيع دائرة هذه اخلدمات التدريبية املقدمة 
للمهنيني على املستوى اإلقليمي والدولي، نظراً إلمياننا بإن لدينا جتربة غنية بهذا اخلصوص ميكننا أن نتشاركها مع 

اآلخرين املعنيني. 

املهنية مع  العمل  واستثمار كل أشكال عالقات  تعزيز  في  احلركة  تليه ستستمر  التي  واألعوام  القادم  العام  خالل 
املؤسسات والشبكات ذات العالقة، وسنستمر بتنويع مصادر متويلنا. مع بداية  2012 سنطلق حملة لتأمني ألف نصير 
وداعم جديد للحركًة، وهذا يعزى إلى التزامنا األخالقي واملهني واملادي لدعم عملنا في حماية األطفال الفلسطينيني. 
بإمكان املناصرين والداعمني من خالل هذه احلملة املساعدة بطرق مختلفة سواء من خالل كتابة الرسائل التضامنية، 
أو من خالل املشاركة في جهد املناصرة على كل املستويات الوطني واالقليمي والدولي، أو املشاركة ببعض األنشطة 
وغيره من األشكال األخرى. كما سيكون لديهم الفرصة للمساهمة بدعم مالي حتى لو مببلغ مالي بسيط سواء 
بشكل دوري أو ملرة واحدة. وكجزء من هذه املبادرة فقد قمنا بإنتاج نشرة تعريفية جديدة للمؤسسة، وفيلم وثاثقي 

قصير للتعريف بعملنا وأثره على واقع حقوق الطفل الفلسطيني. 

إضافة إلى ذلك، فإننا سنعمل على احملافظة وتعزيز عالقتنا باألكادمييني، سواء على مستوى األفراد أو املؤسسات، بهدف 
تطوير أدب مهني حول حقوق الطفل في فلسطني. أن بذور هذه العالقة بدت معاملها واضحة في املؤمتر الوطني التاسع 
للطفل الذي عقدته احلركة العاملية للدفاع عن األطفال- فلسطني بالتعاون مع جامعة النجاح الوطنية في نابلس. 
شارك في هذا املؤمتر العديد من األكادمييني ذوي اخلبرات اخملتلفة بأوراق عمل متخصصة، وعرض جتارب نوعية وغنية 
أكادميية ومهنية. وضمن هذا السياق تعمل احلركة على إنتاج مجلة (سيتم نشرها في األشهر األولى من عام 2012) 
حيث ستستخدم هذه اجمللة العلمية كأداة للربط ما بني األكادمييني واملهنيني املنّفذين للبرامج اخلاصة بحقوق الطفل.

بدأت احلركة العاملية من خالل فرعها الفلسطيني وبالتعاون مع احلركة العاملية الدولية في جنيف العمل اإلقليمي 
عن  للدفاع  العاملية  احلركة  عقدت  األول2011  كانون  ففي  كذلك؛   2012 العام  في  تعزيزه  على  وستعمل  املشترك، 
األطفال– فلسطني ورشة عمل إقليمية بحضور عدد من مؤسسات حقوق الطفل العربية من دول عربية مختلفة 
هي البحرين، واألردن، ومصر، واليمن، والعراق، وتونس وليبيا، بهدف تشكيل فروع للحركة في تلك الدول، وكذلك تطوير 

برنامج إقليمي متخصص في قضاء األحداث.

أن دور مجلس أطفال  في اخلتام، سنستمر بتطوير مؤسسة تعمل بقيادة وألجل فئاتها املستهدفة وهم األطفال. 
والرصد  التخطيط،  عملية  في  رئيسياً  شريكاً  اجمللس  هذا  سيكون  بحيث  والتوسيع،  التقوية،  هو  اجلديد  احلركة 
واملتابعة وتنفيذ العمل على املستوى األوسع. أن متثيل مجلس األطفال في مجلس إدارة احلركة وجمعيتها العامة 
بفاعلية  احلركة  وعمل  حياة  في  مركزي  بشكل  أنفسهم  األطفال  دمج  وسيتم  متكينه،  وسيتم  باحترام  سُيعامل 

ومشاركة حقيقية. 

كما كنا دائماً وسنكون شاكرين لدعمكم، وندعوكم لالستمرار في العمل وأن نكبر معكم وبكم في العام 2012. 

مع االحترام 
رفعت عودة قسيس 

مدير عام احلركة العاملية للدفاع عن األطفال– فرع فلسطني
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إنجازات المؤسسة خالل عام 2011
باإلضافة لإلدارة والشؤون القانونية واملالية باملؤسسة، تتشكل هيكلية املؤسسة البرامجية من برنامجني 
، وبرنامج احلماية  (العمل على اجلانب االسرائيلي)  أساسيني وهما: برنامج املساءلة والدعم القانوني 
والتفعيل اجملتمعي (العمل على الصعيد الفلسطيني)، ثم الوحدات املتفرعة عن هذه البرامج الثالث.

إنجازات اإلدارة والشؤون القانونية 

اجتماعات الطاقم 

عمدت املؤسسة خالل عام 2011 على ترسيخ  شعار مؤسسة متعلمة الذي مت تبنيه من عام 2010، 
هذا املبدأ الذي يركز على تنمية حق املوظف باملعرفة والتعلم ليس فقط للمهارات الضرورية ألداء عمله 
فقط، بل ويتعدى ذلك ملا ينّمي قدرات أخرى قد ال تكون مطلوبة إلجناز العمل. وتنمية فهم املوظف لدورة 
في املشاركة بصنع القرار وتولّي الصالحيات وحتمل املسؤوليات، وحق املوظف في بيئة عمل مناسبة، 
املؤسسة  املبادئ عمدت  ولترسيخ هذه  اجملتمع.  ومنظومة  العمل  ملنظومة  باالنتماء  الشعور  وتنمية 
خالل عام 2011 على  تنظيم اجتماعات طاقم املوظفني، وحرصت اإلدارة على مشاركة كافة اعضاء 
اجتماعات  بأربعة  ومت حتديدها  السنة سلفاً،  مدار  على  االجتماعات  ومت جدولة  باالجتماعات،  الطاقم 
سنوياً، مت توزيع مكان االجتماعات على مكاتب املؤسسة اخملتلفة، ورافق كل اجتماع زيارة ميدانية لعدد 

من املؤسسات األهلية املتواجدة في منطقة عقد االجتماع.

ودورها على  الفلسطيني  اجملتمع  املؤسسة في  لدور  األربعة على حتليل  االجتماعات  وتركزت مواضيع 
الداخلية  الصعد  على  املؤسسة  تواجهها  التي  والتحديات  واملعيقات  والدولي،  اإلقليمي  املستويني 
املوظفني،  لطاقم  والتوجهات  واألهداف  الرؤى  لتوحيد  جادة  محاولة  االجتماعات  وشكلت  واخلارجية. 
ومن  احمللي من جهة،  اجملتمع  في  ودورها  املؤسسة،  وفلسفة  لرسالة  وفهم موحد  تصورات  وتشكيل 
جهة أخرى تعميم جتارب عمل املؤسسة، والوصول إلى فهم ومعرفة أفضل باجملتمع احمليط واملؤسسات 
الزميلة العاملة في نفس اجملال (حقوق اإلنسان) من خالل الزيارات امليدانية التعارفية لها. كما ولعبت 
عام،  بشكل  اإلنسان  لعمل مؤسسات حقوق  املستقبل  قراءة  محاولة  في  أساسياً  دوراً  االجتماعات 
ومستقبل املؤسسة بشكل خاص، من خالل التركيز على التحديات الداخلية واخلارجية، االقتصادية 
لطاقم  موحدة  وثقافة  وفهم  موقف  عبر  مواجهتها  وسبل  املؤسسة،  تواجه  التي  واإلدارية  واملهنية 

املوظفني.

وكان من أبرز نتائج االجتماعات خالل السنة ضمان مشاركة أوسع في صنع القرار والقيادة اجلماعية 
التي  والفعاليات  األنشطة  كافة  في  واالقتصاد  التقشف  سياسة  العتماد  باإلضافة  للمؤسسة، 
نظمتها املؤسسة العام املاضي. وكذلك اعتماد سياسة التمويل الذاتي واحمللي كخطوة أولى بالرد على 
سياسة التمويل املشروط، باإلضافة إلى تشكل فهم ومعرفة أوضح لدى طاقم املوظفني للدور الرئيس 
اإلقليمي  املستوى  واالمتداد على  التوسع  وضرورة  الفلسطيني،  الصعيد  املؤسسة على  تلعبه  الذي 

العربي لتعميم التجربة الفلسطينية في مجاالت عمل املؤسسة.
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اإلدارة واملوارد البشرية

تعمل وحدة اإلدارة وشؤون املوظفني على االستثمار األفضل ملوارد املؤسسة املالية والبشرية، وذلك من 
برامج  وتنفيذ  بأدوارهم  القيام  لتمكينهم من  املوظفني،  وتطوير مهارات  املؤسسة  خالل تطوير كادر 
املؤسسة لتحقيق أهدافها على أكمل وجه. وللوصول إلى هذا الهدف مت خالل العام املاضي عمل حتليل 
وظيفي للوظائف اخملتلفة باملؤسسة، ومت من خالل هذا التحليل تسليط الضوء على املهارات املطلوبة 
لكل وظيفة ومقارنتها باملهارات املتوفرة للموظفني، ومتّ فرز االحتياجات التدريبية لهم من أجل الوصول 
بهم إلى أعلى مستوى مهني مطلوب للقيام باألدوارالرئيسة املناطة بهم. حيث مت وضع خطة ممنهجة 
لتطوير وتدريب الكادر بالتنسيق مع مدراء البرامج في املؤسسة، وبناء عليها مت توزيع املوظفني على 
كافة  في  تدريبية  بدورات  االلتحاق  من خالل  ومت متكينهم  القدرات،  ببناء  املتخصصة  املراكز  من  عدد 
وفيديو،  فوتوغرافي  تصوير  ودورات  عربية،  ولغة  إجنليزية،   لغة  من  املقررة  واالختصاصات  االحتياجات 
ودورات تفريغ نفسي وغيرها من الدورات املطلوبة، بعد أن جرى املصادقة على هذه اخلطة من قبل الهيئة 

اإلدارية في املؤسسة.

أيضاً ترتبط عملية تطوير كادر املؤسسة بعملية التقييم السنوي للموظفني، حيث تقوم وحدة اإلدارة 
هذا  خالل  ومن  عام،  كل  نهاية  في  املؤسسة  ملوظفي  سنوي  تقييم  عمل  مبتابعة  املوظفني  وشؤون 
التقييم تقوم الوحدة برفع  التوصيات التي يتم االتفاق عليها فيما بني املوظف واملشرف، ويتم رفعها 

للهيئة اإلدارية للمصادقة، ومن ثم لالعتماد والتطبيق من خالل وحدة اإلدارة وشؤون املوظفني. 

وعلى صعيد اإلدارة شهد العام املاضي التزام كافة املوظفني املعنيني باألنظمة واإلجراءات اإلدارية املقرّة 
من قبل مجلس اإلدارة واملعمول بها في وحدة اإلدارة، حيث أن كافة األنشطة وعمليات الشراء والصرف 
حتديث  ومت  كما  بها،  اخلاصة  واإلجراءات  النماذج  استخدام  ومت  سلفاً،  واملقرّة  املعّدة  اخلطط  وفق  متت 
وتطوير بعض النماذج اخلاصة بتنفيذ األنشطة كطلبات االحتياج. باإلضافة إلى صياغة ووضع بعض 
األنظمة والسياسات لتنظيم األمور الداخلية للبرامج واملؤسسة بشكل عام، كما وأشرفت الوحدة 
املؤسسة  داخل  واجلماعية  الدميقراطية  اإلدارة  الداخلية للمؤسسة لضمان  االجتماعات  انتظام  على 

وفي كافة املستويات.

دور الحركة في مجلس منظمات حقوق االنسان الفلسطيني

ضمن رؤية احلركة العاملية للدفاع عن األطفال لدورها باجملتمع  املدني، كأداة لبناء مجتمع مدني تسوده 
العدالة والقانون، وإلميان احلركة بإن حتقيق هذا الهدف يتطلب تضافر جهود مؤسسات اجملتمع املدني 
حقوق  ملنظمات  فلسطيني  مجلس  تشكيل  فكرة  جاءت  االنسان،   حقوق  مبجال  العاملة  وخاصة 
االنسان، تأخذ على عاتقها كمجلس مجابهة والتصدي للسياسات احلكومية التي ال تنسجم والقانون 

ومناصرة القضايا املتعلقة باحلقوق واحلريات العامة.

خالل العام املاضي عمل اجمللس على متابعة االنتهاكات للحريات العامة بالضفة الغربية وقطاع غزة، 
كاالعتقال السياسي خاصة بحق األطفال، كما عمل اجمللس على إصدار مذكرات قانونية جمللس حقوق 
اإلنسان وللهيئات الدولية حول االنتهاكات االسرائيلية حلقوق اإلنسان في االراضي الفلسطينية احملتلة 

وخاصة ضد األطفال. 
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بحقوق  العاملة  املنظمات  من  عدد  باسم  الدولية  الهيئات  أو  الرسمية  السلطات  خملاطبة  أن  علماً 
خالل  من  هذا  وبرز  حدة.  على  كل  املؤسسات  من  الفردي  اخلطاب  عن  مختلفاً  ومردوداً  وقعاً  اإلنسان 
االجتماعات التي نظمت العام املاضي بني اجمللس ووزير الداخلية ومدير اخملابرات العامة ومكتب املفوض 

السامي حلقوق اإلنسان وبعثة البرملان االوروبي والشرطة االوروبية.

اإلعالم

2011 استحداث وظيفة “اإلعالم” في احلركة العاملية للدفاع عن األطفال،  الربع األخير من عام  متّ في 
باملناصرة،  الصلة  ذات  للقضايا  بالترويج  واملتعلقة  اإلعالمية  احلركة  سياسات  بوضع  الضطالعها 

والتوعية بقضايا األطفال الفلسطينيني.

مع  والتشبيك  اخملتلفة،  الوسائط  باستخدام  اإلعالمية  للرسائل  نقلها  خالل  من  املؤسسة  تسعى 
والقضايا  الفلسطينيني،  املتكررة ضد األطفال  االنتهاكات  إبراز  إلى  واإلعالميني  اإلعالمية  املؤسسات 
ونقل  الدولية،  واالتفاقيات  القوانني  عليها  نّصت  التي  بحقوقهم  اجملتمعية  والتوعية  بهم،  املتعلقة 
بحماية  املتعلقة  واألنظمة  القوانني  وحتسني  وتفعيل  تشريع  بهدف  القرار  على صنّاع  رسائل ضغط 
األطفال الفلسطينيني ومناصرة قضاياهم لتحسني املساءلة الدولية ملنتهكي حقوق األطفال، ونشر 
قصص النجاح املُلِْهمة سواء على مستوى عمل احلركة، أو على مستوى األطفال الفلسطينيني مع 

مراعاة أخالقيات وسياسة النشر في التعامل مع األطفال.

وأبرز إجنازات اإلعالم خالل الثالثة أشهر األخيرة من عام 2011:

احلركة، •  في  الرئيسة  البرامج  وعمل  أنشطة  لكافة  اإلعالمية  التغطية 
واملرئية  واملسموعة  املطبوعة  اإلعالمية  الوسائط  مختلف  باستخدام 
واإلعالم اإللكتروني، من خالل نشر التقارير واألخبار واملشاركة في اللقاءات 
اإلذاعية والتلفزيونية الفضائية واحمللية في عدد من البرامج احلوارية، وفي 

كافة احملافظات.
املساهمة في التوعية اجملتمعية بقضايا وحقوق األطفال سواء الواردة في • 

االتفاقيات الدولية أو في القوانني احمللية، من خالل نشرها وتضمينها في 
املواد اإلعالمية الصادرة عن احلركة، وربطها بكافة أنشطة احلركة والقضايا 

التي تشكّل محور عملها.
االستخدام األفضل لإلعالم في نشر االنتهاكات التي يتعرض لها األطفال • 

الفلسطينيون.
العمل على تنظيم موضوع مطبوعات وإصدارات احلركة من خالل توحيد • 

سياسة النشر، وتنظيم وحتديد املعايير التي يجب مراعاتها في أي مطبوعة 
صادرة عن احلركة، أو في األنشطة اخملتلفة التي تنفذها.

تعزيز سياسة احلركة الساعية إلى مشاركة األطفال في تفعيل قضاياهم، • 
من خالل إشراكهم في األنشطة اإلعالمية للحركة.

البدء بترسيخ تقاليد إعالمية سنوية تتبعها احلركة، بهدف ترسيخ وجودها • 
كمرجعية فلسطينية لكافة القضايا احلقوقية املتعلقة باألطفال.

عام •  مشتركة  أنشطة  لتنفيذ  إعالمية  مؤسسات  مع  بالتشبيك  البدء 
.2012
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برنامج الحماية والتفعيل المجتمعي
يعتبر برنامج احلماية والتفعيل اجملتمعي األداة العملية لتحويل استراتيجية احلركة القائمة على الرصد 
وبناء القدرات واملناصرة إلى واقع ملموس قابل للتطبيق، وقابل للقياس على املستوى الوطني، وذلك ملا 
يعكسه البرنامج من خالل وحدة عدالة األطفال من حالة رصد للسياسات والقوانني واالستراتيجيات 
والتوجهات للمكلفني بانفاذ  القانون فيما يتعلق بحقوق الطفل، وقدرة البرنامج على متكني املؤسسة 
من أن تكون شريكاً في العديد من اللجان الفنية الوطنية املكلفة بصياغة القوانني العصرية، كما هو 
احلال في عضوية املؤسسة في اللجنة الوطنية لعدالة األطفال وعضويتها باللجنة الفنية املنبثقة 
عنها لصياغة مشروع قانون األحداث، والعضوية في العديد من الشبكات واالئتالفات ذات االختصاص 
بالقوانني ومشاريع القوانني واللوائح الداخلية، وشبكات احلماية اخلاصة باألطفال. باإلضافة إلى بناء 
حماية  وشبكة  واحملامني،  العامة،  والنيابة  السلوك،  ومراقبي  األحداث،  شرطة  من  الشركاء  قدرات 
واالتفاقية  الفلسطيني،  الطفل  وقانون  منسجمة  حقوقية  رؤيا  امتالك  أجل  من  وغيرهم  الطفولة 
هويتنا  حتديد  في  إليها  نستند  التي  العاملية  املرجعيات  من  واحدة  باعتبارها  الطفل  حلقوق  الدولية 

كمؤسسة حقوقية.

وتفعيل  حراك  حالة  اجملتمعي  التفعيل  وحدة  خالل  ومن   2011 عام  املؤسسة  أثارت  أخرى،  جهة  من 
لتكون  قدراتها  بناء  في  وساعدتها  الطفل،  حلقوق  الفلسطينية  الشبكة  ملؤسسات  مجتمعي 
واملدن  القرى  منسجمة في خططها ومشاريعها وأنشطتها مع األطفال ومجتمعاتهم في كل من 
القاعدية واحمللية، وتأسيس مجلس  واخمليمات، من خالل تفعيل فرق حماية األطفال داخل املؤسسات 
أطفال احلركة، وتفعيل مشاركة األطفال في التعبير عن أولوياتهم واحتياجاتهم، سواء باملشاركة من 
خالل مبادرات األطفال أو من خالل أبحاثهم التي تعكس وجهة نظرهم في العديد من القضايا التي 
األكادميية  الشراكة  اجملتمعي  الصعيد  املؤسسة على  الصعيد شمل حراك  متس حياتهم. وعلى هذا 
مع جامعة النجاح الوطنية في إجناح املؤمتر الوطني التاسع لألطفال، والذي سلط الضوء على ثمانية 
ومبادرات حقوقية من عمل  نقدية  ومهنية  أكادميية  رؤيا  األطفال وحقوقهم ضمن  محاور متس حياة 

األطفال انفسهم.

وخالل هذا العام انتقلت املؤسسة عبر برنامج احلماية والتفعيل اجملتمعي في خطوة ممنهجة إلى العمل 
اإلقليمي وبالشراكة مع مؤسسات حقوقية في الوطن العربي لتشكيل نواة شبكة عربية حقوقية 
املشاركون  تبادل  حيث  األطفال،  وعدالة  الطفل  حلقوق  متقاربة  ومفاهيم  موحدة  رؤيا  من  تنطلق 
معارفهم وخبراتهم فيما يتعلق بقضاء األحداث ورؤيتهم لعدالة األطفال في الوطن العربي من خالل 
هذه الشبكة، ودورهم في مناصرة قضايا األطفال والبحث عن قضايا جماعية تشاركية، وعمل حمالت 
إيجابية في حياة  القرار من أجل تغيير أفضل وأكثر  إقليمية تسلط الضوء وتخاطب أصحاب  عربية 

األطفال وأولوياتهم، واملناداة املستمرة بعالم جدير بهم ويستحقهم.

وحدة التفعيل المجتمعي

تركز وحدة التفعيل اجملتمعي على العمل بالشراكة وبالتنسيق وبتبادل اخلبرات وتطويرها مع مؤسسات 
الشبكة الفلسطينية حلقوق الطفل واملؤسسات القاعدية، ومبشاركة حقيقية وفاعلة لألطفال من 
خالل اجلسم الذي جنحت الوحدة في إطالقه خالل هذا العام  وهو مجلس أطفال احلركة، والذي يتشكل 
من سكرتاريا منتخبة وهيئة عامة متثل بيئات متنوعة وحتمل خبرات متعددة تنبع من واقعهم وحياتهم. 
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حيث سعت الوحدة إلى احلفاظ على عملها في تطوير مؤسسات الشبكة الفلسطينية، بالتوازي مع 
تفعيل وتعزيز مشاركة األطفال كمبدأ من مبادئ العمل، والذي سيقود إلى خلق بيئات حتترم حقوق 
الطفل، وتعزز قيم العدالة واملساواة، إضافًة إلى إتاحة الفرص وحتمل املسؤولية داخل هذه املؤسسات، 
من خالل احملافظة على ما مت إجنازه خالل السنوات السابقة والبناء عليه من حيث تعزيز دور فرق احلماية 
ودور األطفال في جمع املعلومات، ونقل عملية املشاركة إلى مستوى أعلى، من خالل مشاركة األطفال 

في رسم السياسات والتخطيط والتقييم واملتابعة والتنفيذ.

وتستخدم الوحدة مخرجات وحدة عدالة األطفال في مناصرتها لقضايا األطفال حتت السلطة الوطنية، 
فقد شكلت نتائج حتليل عمليات املراقبة والتدخالت مع األطفال في خالف مع القانون واألطفال ضحايا 
العنف اجملتمعي، مبا متثله هذه التدخالت من متثيل قانوني واستشارات وزيارات مراقبة ومتكني وبناء قدرات، 
الوطنية  احلملة  فإن  وعليه،  الفلسطيني.  واجملتمع  األطفال  تستهدف  وطنية  حمالت  لبناء  مؤشرات 
حلماية األطفال من العنف العائلي متت وفق مخرجات وحدة عدالة األطفال،  وقامت بتحويل هذه القيم 

إلى أنشطة وعمليات ضغط ومناصرة حلقوق األطفال وحلمايتها على املستوى الفلسطيني.
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إجنازات الوحدة

انطلقت الوحدة في إجنازاتها من خالل خمسة نتائج ميكن تلخيصها باآلتي:

النتيجة األولى
مؤسسات الشبكة الفلسطينية حلقوق الطفل واملؤسسات القاعدية أكثر فاعلية في مناصرة 

وحماية حقوق األطفال

األنشطة الواردة أدناه ساهمت بشكل مباشر وغير مباشر في تفعيل دور مؤسسات الشبكة للعب 
والتنفيذ  التخطيط  في  مشاركتهم  وتعزيز  األطفال،  قضايا  مناصرة  في  والطليعي  القيادي  الدور 
العنف  األطفال من  الوطنية حلماية  للحملة  والتنفيذ  التخطيط  األطفال عملية  قاد  وقد  واملتابعة. 
اللجنة  وتشكيل  اجملتمعي،  والتثقيف  العمل  وورش  امليدانية،  واألنشطة  (التدريب  حيث  من  العائلي 

االستشارية، وتفعيل مشاركة األطفال).

أبرز اإلجنازات املتعلقة بهذه النتيجة:

مت عقد عدد 3 من ورش التخطيط للشبكة الفلسطينية حلقوق الطفل شارك فيها 22 مؤسسة • 
قاعدية، إضافة إلى عدد موازي من ورش العمل مع أعضاء مجلس أطفال احلركة، وأعضاء الهيئة 
العامة لألطفال البالغ عددهم 52 طفالً من كال اجلنسني، نُفذت خالل العام في مناطق مختلفة 
من الضفة الغربية، انطالقاً من قاعدة أن مشاركة األطفال مبدأ من مبادئ العمل. فقد ساهمت 
هذه الورش في إخراج خطة واضحة املعالم لطبيعة األنشطة التي ستنفذ خالل العام لتحقيق 
هذا الهدف، مع توزيع للمهام واألدوار، إذ مت وضع خطة إلطالق احلملة الوطنية حلماية األطفال من 
األسير،  ويوم  الفلسطيني،  الطفل  (يوم  الوطنية من  املناسبات  واستثمار كافة  العائلي،  العنف 
لتسليط  اإلنسان  حلقوق  العاملي  واليوم  التعذيب،  ملناهضة  العاملي  واليوم  العاملي،  الطفل  ويوم 

الضوء على هذه احلملة).
مت تنفيذ 6 دورات تدريبية ألعضاء مجلس األطفال وأعضاء في الشبكة الفلسطينية حلقوق الطفل، • 

شارك فيها 119 من األطفال والكبار، ساهمت في تعزيز وعي األطفال وزيادة قدراتهم في مجاالت 
التوعية مبخاطر العنف العائلي واإلهمال، ومتكينهم من التعبير بالفن والرسم عن حقوقهم كأطفال، 
األمر الذي مكّنهم من املشاركة في التخطيط بشكل جيد لفعاليات يوم الطفل الفلسطيني، 
وإلطالق حملة مكافحة العنف العائلي واإلهمال. كما ساهمت الدورات في رفع الوعي احلقوقي عند 
أعضاء الهيئة العامة لألطفال، األمر الذي ساعدهم في التصرف والتفكير بنهج حقوق الطفل.

إطالق حملة وطنية حول حماية األطفال من العنف العائلي واإلهمال باالستناد إلى التوثيق والرصد • 
واملؤسسات  القاعدية  األهلية  املؤسسات  من   50 مع  وبالتعاون  الطفل،  حلقوق  االنتهاك  حلاالت 
احلكومية ومبشاركة األطفال. وقد أتاحت احلملة فرصة واسعة ملشاركة األطفال في التخطيط 
والتنفيذ، حيث قاد 78 طفالً حملة أطلقوا عليها اسم “اطرق الباب« في جميع محافظات الضفة، 
مستعينني بالنشرات واألدبيات واملطبوعات التي مت تصميمها وطباعتها خلدمة أغراض رفع الوعي 
الطفل  حلقوق  الفلسطينية  والشبكة  األطفال  ومجلس  الوحدة  احلملة  مكّنت  كما  اجملتمعي. 
من لعب دور قيادي ملؤسسات اجملتمع احمللي في تسليط الضوء على ظواهر العنف واإلهمال، وما 
الفلسطيني.  اجملتمع  في  املناصرة  في  احلركة  لدور  وتعزيز  الطفل  حلقوق  انتهاك  من  يشكاّلنه 
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للعنف  املعرضني  األطفال  بحقوق  اجملتمعي  الوعي  رفع  في  بشكل كبير  أيضاً  احلملة  وساهمت 
واإلهمال من خالل ما يقارب 13 ورشة عمل مت تنفيذها مع األهالي حول اإلهمال والعنف.

مت عقد اجتماع الهيئة العامة لألطفال، والتي قوامها 52 طفالً وطفلة من مختلف املناطق، ومت • 
اإلمكانيات  لهم  ووفرت  أعضاء،   9 من  املكون  احلركة  أطفال  مجلس  انتخاب  االجتاع  نهاية  في 
األطفال  تلّقى  حيث  واملهارات.  املعرفة  وزيادة  التمكني  ألجل  التدريب  وتلّقي  واالجتماع  للتواصل 
تدريبات على حقوق الطفل ونهج من طفل إلى طفل، كما عززت االنتخابات قيم الدميقراطية عند 
األطفال ودعمت قيم العمل وحتمل املسؤولية والتقدم نحو إطالق اإلبداعات واملبادرات اخلالقة من 
قبل األطفال. ومن اجلدير ذكره هنا، أن مجلس األطفال قام بانتداب 3 أطفال  ليقوموا بتمثيله في 
مجلس إدارة احلركة. هذا وقد شارك األطفال في اجتماع اإلدارة الذي عقد  في شهر تشرين أول 
العامة  اخلطة  مبناقشة  أيضا  احلركة وشاركوا  أطفال  األطفال خطة مجلس  2011، حيث عرض 

للحركة وإقرارها. 
مبادرات •   4 األطفال   أطلق  واملشاركة،  والتنفيذ  التخطيط  في  لألطفال  الفعال  الدور  إطار  في 

خاصة بهم حول مواضيع حماية األطفال من العنف اجلسدي وحماية األطفال حتت االحتالل، وحول 
ومبادرة  الطفل،  حلقوق  الفلسطينية  الشبكة  مؤسسات  داخل  واملهنية  األخالقية  املسؤولية 
حول حماية األطفال في خالف مع القانون. هذه املبادرات قّدمها األطفال كأوراق عمل خالل املؤمتر 

الوطني التاسع الذي عقد في مدينة نابلس بالتعاون مع جامعة النجاح.
كون الشبكة الفلسطينية حلقوق الطفل بالشراكة مع احلركة تسعيان ألن تكونا عنوان حقوق • 

الطفل في فلسطني، فقد عملتا على تسهيل عمل دراسة لباحثني من البنك الدولي حول آليات 
احلماية املتبعة في فلسطني. حيث مت تنسيق 12 مقابلة لهم ومبشاركة 50 شخصاً مع مؤسسات 
وأمهات  آباء  ومع  احلماية،  وفرق  األطفال  مجلس  من  أطفال  ومع  احمللي،  واجملتمع  الشبكة  من 
وشخصيات وقيادات من اجملتمع احمللي. حيث مت اختيار فرق احلماية  ومجلس أطفال احلركة كنموذج 
لهذا البحث واالستفادة من التجربتني وتعميمها على الدول األخرى حتت عنوان مشاركة االطفال. 

النتيجة الثانية
احلركة العاملية للدفاع عن األطفال فاعلة في مجال رفع الوعي اجملتمعي وإحياء املناسبات 

الوطنية اخلاصة بحقوق الطفل

األنشطة متحورت حول إحياء املناسبات اخلاصة باألطفال مثل يوم الطفل الفلسطيني ويوم الطفل 
رفع  التي ساهمت في  والورش  اللقاءات  العديد من  أيضاً  وتخللها  الفلسطيني،  األسير  ويوم  العاملي 
اجملتمعية  املشاركة  بداللة  واإلهمال،  العنف  من  احلماية  وحق  األطفال  حقوق  حول  اجملتمعي  الوعي 
القاعدية  املؤسسات  الراجعة من  والتغذية  واللقاءات،  الورش  الفعاليات وحضور  تنفيذ  الواسعة في 
ومؤسسات الشبكة حول جدوى األنشطة وأهمتيها. وقد أسهمت هذه األنشطة في جعل مؤسسات 
اخلاصة  املناسبات  إحياء  في  املبادرة  بزمام  ومتسك  الطفل  حقوق  مواضيع  مع  تتفاعل  دوماً  الشبكة 

بحقوق الطفل، مما ساهم في حتقيق النتيجة حول دور وفاعلية الشبكة مع اجملتمع الفلسطيني.
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حرصت احلركة العاملية للدفاع عن األطفال، وباالتفاق والتنسيق مع مؤسسات الشبكة الفلسطينية 
حلقوق الطفل ومبشاركة األطفال في التفكير على أن تكون مبادرة إلى إحياء املناسبات اخلاصة بحقوق 
الطفل  يوم  حول  تركزت  مناسبات  إحياء  إلى  بادرت  حيث  الدولية،  أو  منها  الوطنية  سواء  الطفل 
الفلسطيني ويوم الطفل العاملي ويوم األسير الفلسطيني واحتفالية مرور عشرين عاماً على انطالق 
عمل احلركة العاملية للدفاع عن األطفال، وذلك بتنفيذ العديد من األنشطة التي تراوحت ما بني ورش 
في  واملشاركة  لألطفال،  ترفيهية  ورحالت  التدريبية  والدورات  واألهالي،  األطفال  مع  التوعوية  العمل 
جميع  احلركة.  تأسيس  واحتفاليات  االسرائيلية  السجون  في  املعتقلني  لألطفال  املناصرة  مهرجانات 
هذه األنشطة أبقت احلركة ومؤسسات الشبكة في مقدمة املؤسسات املناصرة واملدافعة عن حقوق 

الطفل، وشكّلت حالة قيادية لتلك املؤسسات ومنها املؤسسات احلكومية.

وتبعاً الحتفالية يوم الطفل الفلسطيني فقد شارك حوالي 400 طفل وعامل مجتمعي في فعالياتها 
(100 من الكبار من مؤسسات الشبكة الفلسطينية حلقوق الطفل، و300 من األطفال من كال اجلنسني)، 
في حني شارك حوالي 550 مشاركاً ومشاركة في ورش العمل التوعوية مبناسبة يوم الطفل العاملي، 
والتي كانت حول موضوعات العنف العائلي واحلماية. أما بالنسبة للمشاركني في فعاليات يوم األسير، 
فقد شارك حوالي 450 طفالً من أبناء املعتقلني في رحلة ترفيهية وتضامنية مع املعتقلني واألسرى، في 

حني شارك حوالي 800 شخص من أسر املعتقلني واألطفال في مسيرات واعتصامات بهذه املناسبة.

النتيجة الثالثة
توعية األطفال واجملتمع الفلسطيني حول حماية األطفال حتت االحتالل وفق القانون الدولي

الوعي  حالة  رفع  في  االحتالل،  ضحايا  األطفال  حماية  مشروع  ضمن  نفذت  التي  األنشطة  أسهمت 
حول حقوق األطفال املتأثرين بانتهاكات االحتالل. حيث مت اجناز وطباعة الدليل التدريبي اخلاص بحماية 
التي  واحلكومية،  األهلية  املؤسسات  من  العديد  جلهود  كثمرة  جاء  والذي  االحتالل،  ضحايا  األطفال 
شاركت في ورشتّي عمل مخصصة للعصف الذهني والتدريب على البروتوكول اخلاص بحماية األطفال 
أثمرت األنشطة عن تطوير عمل مسرحي حتت عنوان »املصيدة« هدفت  النزاعات املسلحة، كما  في 
إلى رفع حالة الوعي عند األطفال واألهالي واملؤسسات حول حقوق األطفال ضحايا التجنيد من قبل 
أجهزة األمن اإلسرائيلي، وقد مت تقدميه في 20 عرضاً مسرحياً في مختلف محافظات الوطن، مبشاركة 
وحضور واهتمام عاٍل من قبل مؤسسات وفعاليات وشخصيات وطنية، حيث بلغ عدد املستفيدين من 
هذه العروض 4000 مشارك ومشاركة، والذين كانوا بعد كل عرض يقدمون األفكار والتوصيات حلماية 

األطفال، كما مت تنفيذ 10 ورش عمل شارك فيها 428 مشاركاً ومشاركة.

نفذها  مبادرة  عبر  كبيرٌ  إسهاٌم  لهم  وكان  معه،  وتفاعلوا  املشروع،  بإنشطة  تأثروا  بدورهم  األطفال 
األطفال باالستعانة مبادة الدليل التدريبي وبالعرض املسرحي، متحورت حول نشر املزيد من الوعي حول 
جيدة  مادة  وقدم  املشاركة،  عملية  عزز  مما  اإلسرائيلية،  األمن  أجهزة  قبل  من  األطفال  جتنيد  انتهاك 

للمؤمتر الوطني التاسع حول احلماية واملناصرة. 
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النتيجة الرابعة
العالقة مع الشبكات اإلقليمية ومؤسسات حقوق الطفل قوية وفاعلة في مجال تبادل اخلبرات 

ومناصرة حقوق الطفل

تباعاً لألنشطة املشتركة بني أعضاء الشبكة اإلقليمية العربية حلقوق الطفل (وهو املشروع املشترك 
املعلومات  جمع  في  األطفال  إشراك  إلى  يهدف  والذي  واألردن،  واملغرب  ولبنان  وفلسطني  اليمن  بني 
املتعلقة بحياتهم وواقعهم وأولوياتهم واحتياجاتهم في هذه البلدان) وبعد االنتهاء من بحث األطفال 
أصبحت احلاجة ملّحة إلى حتليل النتائج، ومعرفة التوصيات وتدريب األطفال ومؤسساتهم على عملية 
استثمار النتائج واالستخالصات، ووضع خطة عمل قابلة للتنفيذ، والعمل على إنشاء خطة تنفيذية 
لتسليط الضوء على حاجات األطفال في كل بلد مشارك، وعليه، وحتقيقاً لهذه النتيجة مت العمل مع 

26 باحثاً من األطفال من عمر 14 - 17 سنة ضمن اآلتي:

مت تنفيذ 4 دورات تدريبية حول وصف النتائج وحتليل اإلجابات األخرى، وصياغة امللخص التنفيذي • 
للبحث، ومتكينهم من عرضه على األطفال والكبار ألخذ توصياتهم، ومتكينهم من عرضها أمام 

صناع القرار.
توصيات •  وجتميع  الدراسة،  لعرض  الباحثون  األطفال  نّظمها  مناطقية  عمل  ورشة   13 تنفيذ  مت 

هذه  في  ومشاركة  مشاركاً   200 حوالي  شارك  حيث  بالدراسة،  لتضمينها  والبالغني  األطفال 
الورش.

املشاركة في دورة تدريبية في عمان مع الشركاء اإلقليميني جلمع املعلومات بقيادة األطفال لعرض • 
نتائج الدراسات اإلقليمية التي قام بها األطفال في كل من لبنان واملغرب واليمن وفلسطني ملدة 

6 أيام.
عرض دراسة األطفال أمام 400 مشارك ومشاركة في املؤمتر الوطني التاسع لألطفال.• 
البحث بلغة األطفال وبطريقة غير •  نتائج  املتحركة لعرض  الرسوم  تدريبية حول استخدام  دورة 

تقليدية.
تصميم نشرات ومطبوعات الصقة وفلم CD حول حماية األطفال من العنف املدرسي.• 
أدوات •  إلى  البحث  نتائج  حتويل  ومهارات  املناصرة  حول  والكبار  لألطفال  تدريبيتني  دورتني  تنظيم 

للتغيير.
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وحدة عدالة األطفال

تسعى وحدة عدالة األطفال إلى حماية حقوق األطفال ضحايا العنف اجملتمعي واإلهمال، واألطفال في 
خالف مع القانون في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، إضافة إلى عملها على تطوير نظام عادل 
يحكم األطفال في خالف مع القانون، واألطفال ضحايا العنف وفق املعايير الدولية لعدالة األحداث، 
وذلك من خالل رصد ومراقبة وتوثيق االنتهاكات التي يتعرض لها هؤالء األطفال، عبر التمثيل القانوني 
لألطفال في خالف مع القانون، وتقدمي االستشارات القانونية لألطفال وعائالتهم، وتقدمي االستشارات 
األطفال  ومراقبة وضع  األطفال،  العاملة في حماية  اخملتلفة  واملؤسسات  احلماية  القانونية لشبكات 
ضحايا العنف أو األطفال في خالف مع القانون في املراحل التي ميرون بها لتوفير احلماية لهم من قبل 
املؤسسات الشريكة، أو النظام القانوني الذي مير به الطفل لرصد مدى مواءمته للمعايير الدولية في 

توفير نظام عادل لألطفال في خالف مع القانون. 

كما وتعمل الوحدة على مستوى التشريعات والسياسات املتبعة في الوزارات واملؤسسات العاملة في 
حماية األطفال، وذلك من خالل املشاركة في النقاشات اخلاصة بالقوانني املتعلقة بالطفل مثل مشروع 

قانون األحداث، وتعديالت قانون الطفل.

إجنازات الوحدة

عملت الوحدة لتحقيق أهدافها من خالل 6 نتائج متثلت باآلتي:

النتيجة األولى
مراكز تأهيل األحداث، ومراكز اإلصالح ونظارات الشرطة وبيوت احلماية مراقبة للتأكد من أنها 

تراعي املعايير الدولية بهدف حتسني وضعهم

  نشاط )1(

تنفيذ زيارات رقابية على النحو التالي:
مت تنفيذ 5 زيارات رقابية ملراكز التوقيف عند الشرطة.• 
مت تنفيذ 4 زيارات ملراكز االصالح والتأهيل.    • 
مت تنفيذ 10 زيارات رقابية ملراكز رعاية وتأهيل األاحداث. • 
مت تنفيذ 5 زيارات رقابية ملراكز احلماية.• 

ساهمت هذه الزيارات إلى مراكز التوقيف ومراكز اإلصالح والتأهيل ومراكز رعاية األحداث ومراكز احلماية 
التي يتواجد فيها األطفال ضحايا العنف اجملتمعي في رصد واقع األطفال في تلك املراكز. حيث مكّن 
هذا النشاط من الرقابة على مدى تطبيق معايير العدالة بخصوص األطفال في خالف مع القانون، ومن 
ثم في حتسني ظروف األطفال في خالف مع القانون في تلك املراكز، كما أثر في الرقابة على مدى تطبيق 

معايير عادلة بخصوص األطفال ضحايا العنف اجملتمعي واإلهمال واالستغالل.
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النتيجة الثانية
االنتهاكات بحق األطفال في خالف مع القانون واألطفال ضحايا العنف اجملتمعي واإلهمال، يتم 

رفع تقارير بها للشركاء، وتستثمر كأداة ملناصرة حقوق الطفل

  نشاط )1(

القانون  مع  خالف  في  األطفال  بحق  االنتهاكات  موضوع  في  املعنية  للجهات  ومراسالت  تقارير  رفع 
واألطفال ضحايا العنف اجملتمعي واإلهمال والعنف السياسي:

مت رفع 22 مراسلة ملؤسسات حكومية مختلفة مثل وزارة الشؤون االجتماعية، ووزارة التربية والتعليم، 
ووزارة الصحة، والشرطة.. إلخ، وذلك لشرح انتهاكات تعرّض لها أطفال ضحايا عنف مجتمعي وإهمال 

أو أطفال في خالف مع  القانون، من أجل متكني األطفال من ممارسة حقوقهم ورفع االنتهاك عنهم.

هذه املراسالت تعتبر نوعاً من املناصرة و الضغط على اجلهات احلكومية للقيام مبسؤولياتها وفق قانون 
الطفل، حيث ساعدت في وضع اجلهات املسؤولة في صورة الوضع أو االنتهاك الذي يتعرض له األطفال 
التخاذ اإلجراءات والتدخالت املالئمة لوقف هذه االنتهاكات، وبالتالي يسهم في تغيير ممارسات العاملني 

على تنفيذ القانون. 

النتيجة الثالثة
قدرات شركاء احلركة قد مت تطويرها في عدالة األطفال

  نشاط )1(

دورة تدريبية حول املعايير الدولية في عدالة األطفال للنيابة العامة:
مت عقد تدريب حول حقوق الطفل واحلماية واملعايير الدولية في قضاء األحداث لـ15 عضو نيابة • 

عامة. حيث تعتبر النيابة العامة جزءاً ال يتجزأ من نظام قضاء األحداث الذي يحكم األطفال في 
خالف مع القانون، بالتالي ال بّد من أن يكون وكالء النيابة على دراية تامة باملعايير الدولية في قضاء 
األحداث، خصوصاً في ظل عدم وجود نيابة متخصصة باألحداث، وبالتالي فإن عملية تدريب أعضاء 

من النيابة تأتي في سياق تطوير نظام قضاء األحداث.
28 محاٍم •  الدولية في قضاء األحداث للمحامني، حيث شارك  مت تنفيذ دورة تدريبية حول املعايير 

ومحامية حول حقوق الطفل وقضاء األحداث، إضافة إلى مشاركة 2 من شرطة األحداث في الدورة، 
ومشاركة احملامني الذين مت تدريبهم في اليوم الثالث في ورشة مع مراقبي السلوك. ساهمت هذه 
األحداث،  قضاء  في  الدولية  واملعايير  الطفل  حقوق  حول  احملامني  وعي  رفع  في  التدريبية  الدورة 
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وتعريفهم بدور مراقب السلوك في نظام قضاء األحداث، كما ساهمت مشاركة شرطة األحداث 
ترسيخ  في  بالنتيجة  يسهم  مما  األحداث،  شرطة  بتجربة  املشاركني  احملامني  رفد  في  الدورة  في 

مبادىء نظام قضاء األحداث لدى جميع أطراف النظام.

  نشاط )2(

تنفيذ 6 ورش عمل في مراكز اإلصالح والتأهيل ومراكز رعاية وتأهيل األحداث ومراكز التوقيف:

يعتبر تنفيذ ورش عمل داخل مراكز اإلصالح والتأهيل لألطفال في خالف مع القانون والشرطة والذين 
القانون،  مع  خالف  في  األطفال  مع  العاملني  قدرات  بناء  مجال  في  مهمة  خطوة  معهم،  يتعاملون 
الشرطة، كما ساهم  وبني  بينهم  التنسيق فيما  وآلية  األطفال بحقوقهم،  توعية هؤالء  إلى  إضافة 
العقد االجتماعي (بني الشرطة واألطفال) الذي مت إجنازه خالل تلك الورش في إشراك األطفال في رسم 
السياسة ووضع الضوابط في داخل القسم، مما يؤدي إلى التزام أكبر بتطبيق القانون وفق رؤيا األطفال 

ومبا يتالئم مع حقوقهم، إضافة إلى تعزيز مفهوم املشاركة بصنع القرار.

  نشاط )3(

توفير استشارة قانونية لشبكات احلماية:

واجلنوب. كمؤسسة  والوسط  الشمال  في  الطفولة  لشبكات حماية  قانونية  استشارة   48 توفير  مت 
متخصصة في مجال حقوق الطفل، فإن هذه االستشارات تعّد خدمة نوعية تساهم بشكل كبير في 
زيادة وعي وبناء قدرات شبكة احلماية في موضوع حقوق الطفل واحلماية، وصوالً إلى متكني الشركاء في 

شبكة احلماية من توفير معايير احلماية لألطفال ضحايا العنف اجملتمعي واإلهمال.   

  نشاط )4(

عقد مؤمتر حالة عند احلاجة:

مت عقد 4 مؤمترات حالة ألطفال ضحايا عنف مجتمعي وإهمال مع شبكة احلماية.• 
املشاركة في مؤمترات احلالة يكون في احلاالت الصعبة التي يحتاج تقرير مصلحة الطفل الفضلى • 

أن املؤسسة متخصصة في احلقوق، فمشاركتها مهمة في تلك  إلى قرار جماعي، وحيث  فيها 
الطفل  حماية  موضوع  في  الشبكة  أعضاء  قدرات  بناء  في  بدورها  تسهم  والتي  االجتماعات 

وحقوقه، وبالتالي تعزيز أدوار الشركاء، وصوالً إلى توفير احلماية لألطفال ضحايا العنف.

  نشاط )5(

املشاركة في اجتماعات القوانني املتعلقة بحقوق الطفل:

متت املشاركة في 6 اجتماعات متعلقة مبشروع قانون العقوبات الفلسطيني، ومشروع قانون األحوال 
الشخصية، ومسودة مشروع حماية األسرة من العنف. حيث أن املشاركة في صياغة قوانني متّس حقوق 
الطفل حتتاج إلى رأي قانوني حقوقي نوعي، يراعي حقوق الطفل ومصلحته الفضلى. إضافة إلى بناء 
قدرات الشركاء املوجودين في تلك اللجان في مواضيع حقوق الطفل وحمايته، وتضمني تلك القوانني 

مبادىء حقوق الطفل وفق املعايير الدولية. 
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  نشاط )6(

املساهمة في صياغة مشروع قانون األحداث:

قضاء •  حول  وطنية  جلنة  لتشكيل  الفلسطيني  الوزراء  مجلس  من  قرار  صدر   2010 العام  في 
االحداث، ومبوجب هذا القرار مت ترشيح احلركة العاملية للدفاع عن األطفال في فلسطني لالنضمام 

لعضوية هذه اللجنة نظراً ألهمية الدور الذي تقوم به احلركة في مجال عدالة األطفال. 
املشاركة في 14 اجتماعاً وورشة عمل للجنة الوطنية لعدالة األحداث، إضافة إلى تقدمي مالحظات • 

خطية على مشروع قانون األحداث املقدم لوزارة الشؤون االجتماعية بناء على رؤيتنا كمؤسسة 
متخصصة في موضوع عدالة األحداث. فمشاركتنا في صياغة مشروع قانون األحداث مكّنتنا من 
تضمينه باملعايير الدولية لقضاء األحداث في كل النقاشات التي دارت في االجتماعات، كما في 

مشروع تعديل قانون الطفل.

النتيجة الرابعة
التأثير على املنهجية والسلوك املتبع في احملاكم الفلسطينية بخصوص قضايا األطفال في 
خالف مع القانون، بهدف احترام حقوق الطفل وترسيخ مبدأ مصالح الطفل الفضلى، بحيث 

يستعمل مبدأ حجز حرية الطفل فقط كمالذ أخير وألقصر فترة زمنية ممكنة

تهدف وحدة عدالة األطفال إلى مراقبة حالة حقوق األطفال الفلسطينيني في خالف مع القانون بهدف 
بناء نظام قضاء أحداث عادل حُتترم فيها حقوق األطفال في إجراءات محاكمة عادلة وذلك من خالل اآلتي: 

  نشاط رقم )1(

والوسط  (الشمال  املناطق  مختلف  من  القانون  مع  خالف  في  طفالً   44 لـ  القانوني  التمثيل  توفير 
التمثيل  ويساعد   .2011 عام  استلمت  حالة  و39   ،2010 العام  من  رُصدت  حاالت   5 منهم  واجلنوب)، 
القانوني لألطفال في خالف مع القانون في رصد وتوثيق الثغرات املوجودة في النظام الذي يحكم هؤالء 
األطفال وفق املعايير الدولية في عدالة األحداث، ومحاولة ترسيخ املبادىء الدولية في عدالة األحداث 

لدى أطراف هذا النظام، بدءاً من الشرطة ومروراً بالنيابة العامة واحملكمة وانتهاًء مبكان االحتجاز.

  نشاط رقم )2(:

توفير االستشارة واملتابعة القانونية لألطفال ضحايا العنف واألطفال في خالف مع القانون وعائالتهم. 
واإلهمال،  اجملتمعي  العنف  ضحايا  لألطفال  قانونية  استشارة   59 توفير   2011 العام  خالل  مت  حيث 
واألطفال في خالف مع القانون وعائالتهم. ويساعد توفير االستشارات القانونية لألطفال وعائالتهم في 
رفع الوعي بحقوق هؤالء األطفال لدى أسرهم، في سبيل احلصول على دعمهم ومساندتهم لتسهيل 

الندماجهم في اجملتمع وتقبلهم فيه بصورة أكبر، وصوالً إلى نظام متكامل لعدالة األحداث. 
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  نشاط رقم )3(

االجتماع مع القضاة والنيابة ومراقبي السلوك بهدف التأثير:

مت خالل العام عقد 55 اجتماع مع قضاة وأعضاء نيابة عامة ومراقبي سلوك، بهدف املناصرة والضغط 
لتبني مصلحة الطفل الفضلى واملبادىء الدولية في عدالة األحداث، وترسيخ النظرة لألطفال كضحايا 
األطفال،  والنيابة بخصوص هؤالء  القضاة  توجهات  على  التأثير  في  يساعد  الذي  األمر  ال كمجرمني، 

وصوالً إلى نظام عادل يحكم هؤالء األطفال، ومتخصص للعمل مع قضاياهم.

  نشاط رقم )4(

حتويل خلدمات أخرى:

وفق  الطفولة،  حماية  شبكات  في  الشريكة  املؤسسات  لدى  أخرى  خلدمات  طفل  حالة   24 حتويل  مت 
تخصصهم واحتياجات األطفال، النفسية واالجتماعية والتأهيلية.

  نشاط رقم )5(

تقدمي طلبات إخالء سبيل بالكفالة:

40 طفالً في  40 طلب إخالء سبيل بالكفالة، حيث متكّن محامي الوحدة من متابعة قضايا  مت تقدمي 
خالف مع القانون وإخالء سبيلهم من االحتجاز.

  نشاط رقم )6(

تقرير عن كل حالة يتم إغالقها بناًء على جدول املؤشرات:

مت حتضير 6 تقارير بناًء على جدول املؤشرات ألطفال في خالف مع القانون والذي قامت الوحدة بتطويره 
الدولية في  املتبع في جميع مراحل احملاكمة للمعايير  النظام  2010 لتوضيح مدى مواءمة  العام  في 
جدول  بأن  علماً  القاتون.  مع  خالف  في  ألطفال  دراسية  حاالت   10 اجناز  إلى  إضافة  األحداث،  عدالة 
في  للعمل  مكّملة  خطوة  يعّد  بالتالي  األحداث،  لعدالة  الدولية  واملعايير  املبادىء  يتضمن  املؤشرات 
يتم  وإغالقها  القضية  من  االنتهاء  بعد  أنه  حيث  القانون،  مع  خالف  في  لألطفال  القانوني  التمثيل 
توضيح مدى مراعاة املعايير الدولية في عدالة األحداث خالل مرور الطفل في مراحل النظام القضائي، 
حيث يتم العمل مع الشركاء على الثغرات التي كانت موجودة في النظام، وصوالً إلى بناء قدراتهم في 
اجملال الذي مت انتهاكه على ضوء حقوق الطفل واملعايير العادلة في النظام الذي يحكمه، وبالتالي رصد 

االنتهاكات التي يتعرض لها األطفال في خالف مع القانون أثناء مراحل احملاكمة وقبلها.

  نشاط رقم )7(

حتليل جدول املؤشرات وحتويل النتائج إلى وحدة التفعيل اجملتمعي ومشاركة النتائج مع الشركاء.
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النتيجة اخلامسة
توفير الدعم النفسي في محافظة نابلس

مت تقدمي 38 استشارة نفسية فردية ألطفال في خالف مع القانون وأطفال ضحايا عنف مجتمعي • 
وإهمال.

مت تقدمي 8 استشارات جماعية خالل اللقاءات التوعوية التي مت عقدها.• 
مت تقدمي 12 استشارة أسرية لعائالت األطفال ضحايا العنف اجملتمعي واإلهمال واألطفال في خالف • 

مع القانون.
آليات •  وحول  واإلهمال،  واجلنسية  والنفسية  اجلسدية  بأشكالها  اإلساءة  حول  لقاًء   11 عقد  مت 

التعامل مع سلوكيات األطفال.
مت عقد 13 اجتماعاً تنسيقياً مع مراقب السلوك ومرشد حماية الطفولة.• 
مت حتويل 5 حالة إلى مؤسسات أخرى ذات طبيعة عالجية صحية.• 

ساهم تقدمي االستشارات النفسية واألسرية لألطفال في خالف مع القانون واألطفال ضحايا العنف 
مراعاة  وضرورة  والعنف،  اإلساءة  مواضيع  حول  األمهات  وعي  رفع  في  وألسرهم  واإلهمال،  اجملتمعي 
أطفالهن في التعامل، كما ساهم التنسيق املشترك مع مراقب السلوك والشؤون االجتماعية من قبل 
األخصائية في ترسيخ الفهم الذي يقول أن األطفال في خالف مع القانون هم باألساس أطفال ضحايا 
عنف مجتمعي وإهمال، وبالتالي فإن العمل معهم من هذا املنطلق وعقد لقاءات حول حقوق الطفل 

وحمايته يعّد جزءاً مهماً في بناء نظام متكامل لعدالة األطفال، نظام وقائي وعالجي. 

العنف  واملتابعة كالتالي: األطفال ضحايا  العمل معها من خالل االستشارات  التي مت  وكانت احلاالت 
اجلسدي: داخل األسرة 27 حالة، وداخل املدرسة 4 حاالت، وفي الشارع حالتان، وفي الشرطة 4 حاالت. أما 
حاالت األطفال ضحايا العنف النفسي فكانت: داخل األسرة 24 حالة، وفي املدرسة حالتان، وفي الشارع 
حالة واحدة، وفي الشرطة حالتان. كما كانت حاالت األطفال ضحايا العنف اجلنسي: داخل األسرة 3 
حاالت، في املدرسة 4 حاالت، في الشارع 22 حالة. أما األطفال ضحايا اإلهمال: داخل األسرة 34 حالة، في 
املدرسة 6 حاالت، إهمال صحي 3 حاالت، خارج األسرة 4 حاالت، وفي الشرطة 1 حالة. وبالنسبة النتهاك 
احلق في التعليم: داخل املدرسة 22 حالة، خارج املدرسة 8 حاالت، 6 أطفال معرضني خلطر االنحراف، 19 
15 طفل ضحايا تشغيل واستغالل اقتصادي، 3 أطفال من ذوي  طفل كانوا معرضني خلطر االنحراف، 

اإلعاقة، و 4 أطفال ضحايا اعتقال سياسي.
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برنامج المساءلة والعمل القانوني

االستراتيجية والمنهجية

يسعى برنامج املساءلة إلى محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الطفل على أفعالهم، ويتكّون البرنامج 
من ثالث وحدات وهي الوحدة القانونية ووحدة التوثيق ووحدة املناصرة. 

التي حتدث  الفلسطينيني  األطفال  بانتهاكات حقوق  الدولي  الوعي  رفع مستوى  على  البرنامج  يركز 
القانون  إلى حماية األطفال مبوجب   الفلسطينية، كما ويسعى  نتيجة االحتالل العسكري لألراضي 
املعايير  انتهاك هذه  الكاملة عن  الدولي وتوفير حماية خاصة لهم، وحتميل دولة االحتالل املسؤولية 
أما  مرتكبيها.  ومحاسبة  االنتهاكات  هذه  وقف  ضمان  أجل  من  باالحتالل  القائمة  السلطة  كونها 
عن منهجية البرنامج فهي تقوم على جمع وثائق وبينات مباشرة حول انتهاكات حقوق الطفل (مع 
األطفال  واستخدام  والتجنيد  االحتجاز  في  املعاملة  وسوء  والتعذيب  واإلصابة  القتل  على  التركيز 
كدروع بشرية)، ونشر هذه املعلومات في أوساط اجملتمع الدولي من خالل وحدة املناصرة التي تستند في 
عملها على األدلة والوثائق التي يتم جمعها من األطفال الضحايا وشهود العيان، بحيث تستهدف هذه 
الوحدة أطرافاً دولية مختصة مثل الدول األطراف في مختلف معاهدات حقوق اإلنسان والقانون الدولي 
اإلنساني، ووكاالت األمم املتحدة ومؤسسات االحتاد األوروبي، بهدف حثها على حتسني آليات حماية حقوق 

الطفل واملساءلة، والعمل على مساءلة مرتكبي هذه االنتهاكات ومحاسبتهم.

الفلسطينيني  األطفال  بحق  اإلسرائيلية  االنتهاكات  توثيق  إلى  املؤسسة  تهدف  ال  ذاته  الوقت  في 
وبحثها كغاية في حد ذاتها فحسب، وإمنا تهدف إلى إثراء أفضل لعملنا في مجالّي حشد الرأي العام 

واملناصرة على املستويني احمللي والدولي على حد سواء.

وقد جتّلت أهمية عمل البرنامج في جذب اهتمام اجملتمع الدولي لقضية األطفال الفلسطينيني، وذلك 
احملتلة  األراضي  في  الفلسطينيني  األطفال  حالة  حول  املعنية  اجلهات  من  الكثير  استعانة  خالل  من 
بإحصاءات املؤسسة ومعلوماتها حول األطفال الشهداء واملصابني واعتداءات املستوطنني والتعذيب 

وسوء املعاملة في االحتجاز والتجنيد كمصدر موثوق.  

وقد جنحت املؤسسة في إثارة مسألة انتهاكات حقوق الطفل الفلسطيني في مجاالت عديدة مبا في 
في  األطفال  واحتجاز  املستوطنني  اعتداءات  مسألة  أُثيرت  املثال،  سبيل  فعلى  اخملتلفة.  التقارير  ذلك 
البرملان اإليرلندي،  والبرملان االوروبي أكثر من مرة خالل العام 2011، كما نوقشت مسألة احتجاز األطفال 
في البرملان البريطاني ومع املقرر اخلاص املعني بحالة حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية، و أدان 

أكبر احتاد للمعلمني في اململكة املتحدة إساءة معاملة األطفال الفلسطينيني املعتقلني. 

وعالوة على ذلك، قامت السلطات العسكرية اإلسرائيلية بإدخال بعض التعديالت على أوامر عسكرية 
الستعادة صورتها التي تعرضت النتقادات اجملتمع الدولي بسبب هذه املمارسات، ومن هذه التعديالت 
التي حصلت خالل الفترة املشمولة بالتقرير رفع سن الطفولة في نظام احملاكم العسكرية اإلسرائيلية 

من 16 إلى 18 سنة، وإبالغ الوالدين باعتقال طفلهما وإعالم الطفل أن لديه احلق في استشارة محاٍم.

لكن بالرغم من هذه التطورات، إال أن وضع األطفال الفلسطينيني لم يتغير، فما زالت حقوقهم تنتهك 
أن هذا  إال  االنتهاكات،  لهذه  إدراكاً  أكثر  الدولي  اجملتمع  لقد أصبح  اإلسرائيلية.  السلطات  أيدي  على 
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اإلدراك لم يترجم بعد إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع تطال مرتكبي االنتهاكات، ولهذا هناك 
الكثير من العمل علينا حتقيقه لتحويل املبادئ القانونية إلى تدابير عملية.

وحدة المراقبة والتوثيق

النتيجة األولى
رصد انتهاكات حقوق األطفال الفلسطينيني حتت االحتالل وتوثيقها )األولوية ألربعة انتهاكات: 

القتل والتشويه، واالحتجاز والتعذيب، واعتداءات املستوطنني واجلنود، والتجنيد(

تعتمد استراتيجية الوحدة على جمع املعلومات وتقييمها، وتشمل اجلمع املنظم واملستمر ملعلومات 
حول انتهاكات حقوق الطفل، وبعد تسجيل هذه املعلومات ومعاجلتها والتحقق من دقتها يتم متريرها 

إلى وحدة املناصرة التي بدورها تقوم بتحديد االستراتيجيات ملعاجلة مثل هذه االنتهاكات. 

الباحثون  يجريها  مقابالت  خالل  من  دقيقة  توثيق  لعملية  نتيجة  هي  الوحدة  جتمعها  التي  واألدلة 
امليدانيون مع األطفال ضحايا االنتهاكات و/أو شهود العيان، بغرض جمع اإلفادات وتوثيق احلوادث وإثبات 

أن احلوادث هي انتهاك حلقوق الطفل. 

خالل الفترة املشمولة بالتقرير قامت الوحدة برصد حاالت القتل واإلصابة واالعتقال والتعذيب والتجنيد 
واعتداءات املستوطنني واجلنود عبر وسائل اإلعالم، والتشبيك والعمل امليداني وزيارات السجون ومراكز 

التحقيق والتوقيف اإلسرائيلية، ومن ثم توثيقها بشكل منظم عندما يتم التحقق منها. 

وقد قامت الوحدة بالتحقيق في احلوادث التالية خالل الفترة املشمولة بالتقرير:

مقتل 31 طفالً من ضمنهم 16 طفالً على يد القوات اإلسرائيلية، أحدهم كان مشاركاً في أنشطة • 
قتالية. وعلى املستوى الفلسطيني، مت توثيق 4 حاالت أطفال نتيجة لسوء استخدام السالح و11 

حالة طفل نتيجة لإلهمال. 
إصابة 178 طفالً، من بينهم 146 طفالً على يد القوات اإلسرائيلية واملستوطنني و32 نتيجة لسوء • 

استخدام السالح.
 هدم 7 منازل. • 
اعتداءان على مدارس.• 
إساءة معاملة 70 طفالً وتعذيبهم.• 
جمع 28 إفادة من أطفال في مراكز الشرطة الفلسطينية  ودور اإلصالح في مختلف أنحاء الضفة • 

الغربية وقطاع غزة.
توثيق انتهاكات أخرى من خالل احلصول على إفادات وإجراء مقابالت للضحايا وشهود العيان. • 
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توزيع األطفال الشهداء حسب الشهر منذ بداية االنتفاضة )أيلول 2000 وحتى نهاية 2011(

اجملموعك1ت2ت1أيلولآبمتوزحزيرانأيارنيسانآذارشباطك2السنة

200000000000335451194

200133812958812691598

20023935361510131012191614192

20031112181417816715912130

2004631514368139252166162

2005204232166341052

20063356294014105243124

2007415291028423050

20086102221442120040112

200930141102112110315

20101020100020028

201120421004100115

توزيع األطفال الشهداء حسب العمر منذ بداية االنتفاضة )أيلول 2000 وحتى نهاية 2011(

اجملموع16 - 1317 - 915 - 012 - 8السنة

200049344794

20011321313398

200250336247192

200316224745130

200413295862162

2005210192152

200626124046124

200738172250

200822133839112

200993638376315

201000358

2011236415

اجلداول أعاله ال تشمل األطفال الذين قتلوا أثناء مشاركتهم في أنشطة قتالية، حيث أنه قتل طفل 
واحد أثناء مشاركته في أنشطة قتالية خالل الفترة املشمولة بالتقرير.

مراجعة األدلة

خالل الفترة املشمولة بالتقرير، متت مراجعة 433 ملفاً لضمان اتساق البيانات، ومن بني هذه امللفات 
256 ملفاً حلاالت قتل وإصابة وسوء معاملة ومستوى معيشي غير الئق واحلق في التعليم، باإلضافة إلى 
25 ملفاً ألطفال تعرضوا لإلصابة خالل عملية الرصاص املصبوب، كان الغرض منها معرفة تأثير اإلصابة 

على احلالة الصحية واالجتماعية والتربوية والنفسية لهؤالء األطفال على املدى البعيد.
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حتميل البيانات إلى قاعدة البيانات

خالل الفترة املشمولة بالتقرير مت حتميل 280 تقرير انتهاك إلى قاعدة البيانات، وأرشفة امللفات ومقارنة 
املعلومات في قاعدة البيانات. 

صيانة قاعدة البيانات

مت إجراء التحسينات الالزمة على قاعدة البيانات واالنتهاء من قاعدة بيانات سوء املعاملة والتعذيب، 
وتعديل صفحات املدخالت واخملرجات وفقاً الحتياجات وحدة املناصرة. 

دليل إجرائي وكتّيب صور

الذين  وأمن األطفال  أمنهم  واحملامني بهدف ضمان  امليدانيني  للباحثني  إجرائياً  دليالً  املؤسسة  أصدرت 
يجمعون املعلومات منهم، وتوجيههم حول كيفية جمع املعلومات عن انتهاكات حقوق الطفل، وفي 
الوقت ذاته العمل على ضمان املصلحة الفضلى للطفل خالل املقابالت التي يتم إجرائها مع األطفال. 
ويتضمن الدليل قسماً خاصاً حول إجراء مقابالت مع األطفال وكيفية التعامل معهم خالل هذه املقابالت.



31

الوحدة القانونية 

النتيجة الثانية
متثيل األطفال الفلسطينيني املعتقلني والدفاع عنهم أمام احملاكم العسكرية اإلسرائيلية، 

وتقدمي الشكاوى بالنيابة عنهم للسلطات اإلسرائيلية )فضح القوانني واملمارسات
التمييزية اإلسرائيلية(

رفع سن  بالتقرير  املشمولة  الفترة  اإلسرائيلية خالل  العسكرية  احملاكم  نظام  في  األبرز  التطور  كان 
الطفولة في نظام احملاكم العسكرية من 16 إلى 18 سنة. 

العسكري  األمر  احملتلة  الغربية  الضفة  في  اإلسرائيلي  العسكري  القائد  أصدر   ،2011 أيلول   27 ففي 
18 سنة، وكذلك نص  16 إلى  1676 والذي مبوجبه رفع سن الطفولة في احملاكم العسكرية من  رقم 
األمر العسكري على إبالغ والدّي الطفل بأمر اعتقال ولدهما، وإعالم الطفل بإن لديه احلق في استشارة 

محاٍم، لكن دون حتديد بالضبط وقت تلقي مثل هذه االستشارة. 

األساسية  املتطلبات  جتاهل  في  العسكرية”  األحداث  “محاكم  استمرت  إذ  له  معنى  ال  التطور  هذا 
للمحاكمة العادلة واملبادئ العامة لقضاء األحداث. ويشار إلى أن هناك أوجه قصور عديدة في النظام 
خالل  الطفولة  سن  ورفع  العسكرية  األحداث  محاكم  إنشاء  من  الرغم  على  اإلسرائيلي  العسكري 

السنوات املاضية.

ومن اجلدير ذكره أننا ما زلنا نوثق حوادث سوء معاملة ضد األطفال أثناء اعتقالهم ونقلهم والتحقيق 
معهم، وقد تصل هذه املعاملة في بعض احلاالت إلى حّد التعذيب، في حني ال يتم اتخاذ أي إجراء فّعال 
لتصحيح هذا الوضع. كذلك لم يتم اتخاذ تدابير فّعالة ملنع سوء املعاملة  والتعذيب أثناء التحقيق، 

ومن هذه التدابير التسجيل السمعي والبصري لكل جوالت التحقيق. 

في  عليها  املنصوص  للضمانات  احترام  أي  من  يخلو  العسكرية  احملاكم  نظام  فإن  ذلك  على  وعالوة 
حقوق  التفاقية  فوفقاً  احتجازهم.  أو  األطفال  بتوقيف  املتعلقة  الطفل  حلقوق  املتحدة  األمم  اتفاقية 
الطفل، فإن توقيف األطفال أو سجنهم ال يستخدم إال كإجراء أخير وألقصر فترة زمنية مناسبة، ولكن 
نظام احملاكم العسكرية يحرم حوالي %90 من األطفال من اإلفراج عنهم بكفالة، واألغلبية الساحقة 

منهم تتلقى عقوبة احلبس الفعلي.

فرع  األطفال/  عن  للدفاع  العاملية  احلركة  اإلسرائيلية  العسكرية  احملاكم  أمام  األطفال  متثيل  مكن 
األوامر  ومجموعة  الدولية،  القانونية  للمعايير  العسكرية  احملاكم  نظام  امتثال  مراقبة  فلسطني من 
العسكرية اإلسرائيلية التي مت استحداثها خالل الفترة األخيرة. فقد شكل وجود محامي احلركة في 
احملاكم العسكرية فرصة ملواجهة االنتهاكات التي يتم اقترافها من قبل السلطات اإلسرائيلية ضد 

األطفال الفلسطينيني املعتقلني. 
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فاستنفاذ اإلجراءات القانونية في احملاكم العسكرية  مكن احلركة من كشف وتسليط الضوء على 
التناقض بني نظام احملاكم العسكرية اإلسرائيلية واملعايير الدولية للمحاكمة العادلة لألحداث. فرفض 
االلتماسات ضد قرارات متديد االعتقال ومتديد االعتقال حتى نهاية اإلجراءات القانونية شكل دليالً على 
عدم امتثال احملاكم العسكرية اإلسرائيلية التفاقية حقوق الطفل، التي تنص على أن  احتجاز األطفال 

يجب أن يكون مالذاً أخيراً وألقصر فترة زمنية مناسبة.   

خدمات املساعدة القانونية 

عام  العسكرية خالل  احملاكم  أمام  الترافع عنهم  ليتم  ألطفال  جديداً  ملفاًً   125 املؤسسة  استلمت 
2011، باإلضافة إلى 34 ملف كانت مدورة منذ عام 2010، وبالتالي فإن العدد اإلجمالي للملفات التي 

تابعتها املؤسسة خالل عام 2011 كان 159 ملفاً.

خالل الفترة املشمولة بالتقرير كانت هناك زيادة حادة في عدد األطفال املعتقلني من القدس  احملتلة، 
األمر الذي ترك أثره على عمل الوحدة القانونية لتلقيها عدد كبير من حاالت االعتقال ألطفال مقدسيني. 
ولهذا قامت املؤسسة بالتعاون مع مؤسسة الضمير بتعيني محاٍم للدفاع عن األطفال أمام احملاكم 
اإلسرائيلية في القدس، وقد تعامل احملامي خالل الفترة املشمولة بالتقرير مع 194 حالة اعتقال، أغلق 

منها 19 حالة فقط.

ويشار إلى أن محاميي املؤسسة حضروا 587 جلسة أمام احملاكم العسكرية خالل عام 2011، وشملت 
جلسات احملاكمة جلسات استئناف ضد متديد االعتقال أو ضد األحكام القضائية الصادرة.

أبرز إجنازات الوحدة القانونية في عام 2011:

متابعة 125 ملفاً جديداً للمرافعة أمام احملاكم العسكرية.• 
إغالق 111 ملفاً في احملاكم العسكرية.• 
إلى •  واملتضامنني من دول مختلفة  من احلقوقيني  أجنبياً  32 وفداً  الالزمة ملرافقة  الترتيبات  إجراء 

احملاكم العسكرية بصفة مراقبني.
متابعة 194 ملفاً جديداً للترافع أمام احملكمة املدنية في القدس.• 
إغالق 19 ملفاً في احملاكم املدنية في القدس.• 
إجراء 89 زيارة للسجون ومراكز التوقيف، مت خاللها زيارة 189 طفالً في السجون ومراكز التوقيف. • 
جمع 136 استمارة تعذيب من األطفال املعتقلني لرصد حاالت التعذيب وسوء املعاملة في السجون • 

واملعتقالت اإلسرائيلية وتوثيقها.
جمع 136 إفادة ألطفال معتقلني ضحايا تعذيب وسوء معاملة على يد السلطات اإلسرائيلية.• 
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قصص جناح

م. ز من بيت حلم، ولد في 22 كانون الثاني 1997، اعتقل في 11 أيلول 2011 وقدمت ضده الئحة اتهام 
عنه  اإلفراج  بطلب  الدفاع  محامي  تقدم  االعتقال  متديد  جلسة  وفي  جندي.  قتل  محاولة  تضمنت 
نهاية  حتى  عليه  التحفظ  وينبغي  خطيرة،  تهمته  أن  مّدعية  الطلب  رفضت  احملكمة  لكن  بكفالة، 
اإلجراءات. جتدر اإلشارة إلى أن حاالت مماثلة مت إغالقها بأحكام تتراوح بني 20 إلى 36 شهراً بعقد صفقات. 

مت احتجاز الطفل م. ز في سجن أوفيك هشارون للمعتقلني اجلنائيني، حيث قام بعض اجلنائيني باالعتداء 
وقام محامي  أنحاء جسمه.  النوم وضربه على جميع  أثناء  بالسرير  وتقييده  بالسجائر  وحرقه  عليه، 
احلركة بإرسال رسالة رسمية إلى إدارة السجن طالب فيها بنقل الطفل إلى سجن آخر، واحتجازه مع 

سجناء سياسيني، لكن إدارة السجن رفضت الطلب.

بعد ذلك قدم محامي الدفاع استئنافاً ضد متديد االعتقال، وعقدت جلسة لبحث طلب االستئناف في 
1 تشرين الثاني، وقد أحضر م. ز إلى قاعة احملكمة وبدت على يديه عالمات واضحة من احلرق بالسجائر 
والتقييد باحلبال. شرح احملامي ظروف احتجاز الطفل م. ز وفنّد أدلة املّدعي العام األولى ضده والتي ال 
تستدعي اتهامه مبحاولة القتل، وكذلك ظروف اعتقاله القاسية. بعد ذلك، قرر القاضي اإلفراج عنه 
بكفالة، ودفعت الكفالة في اليوم التالي وأفرج عنه. وقد أغلقت قضيته في 14 كانون األول، بعد دفع 

غرامة مالية قدرها 5000 شيكل.

ر.أ ولد في 4 كانون الثاني 1995 واعتقل في 13 تشرين الثاني 2011، وقدمت ضده الئحة اتهام تضمنت 
تصنيع زجاجات  املولوتوف ومحاولة إلقائها. جتدر اإلشارة إلى أن حاالت مماثلة  مت إغالقها بأحكام تتراوح 
عنه  اإلفراج  الدفاع  محامي  االعتقال، طلب  متديد  وفي جلسة  بعقد صفقات.  36 شهراً  إلى   20 بني 
بكفالة وشرح للمحكمة ظروف اعتقاله، وأن ال خطر سيحدث في حال اإلفراج عنه، واقتنعت احملكمة 
بذلك وقررت اإلفراج عنه بكفالة، لكن املدعي العام استأنف احلكم. وعقدت جلسة االستئناف في 28 
تشرين الثاني ووافق القاضي على اإلفراج شريطة إيجاد بديل، كاالحتجاز في دار األمل على سبيل املثال، 
لكن احملامي رفض هذا األمر كون املؤسسة لن تلعب دور قوات االحتالل املتمثل بتقييد حرية األطفال، 
وتقدمت املؤسسة باقتراح بديل متثل في متابعة حالة ر.أ النفسية من قبل برنامج التأهيل في جمعية 

الشبان املسيحية، األمر الذي القى موافقة احملكمة وأفرج عنه بكفالة. 
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وحدة المناصرة 

استراتيجية الوحدة وإجنازاتها الرئيسة

األطفال  حقوق  انتهاكات  حول  املوثّقة  األدلة  على  القائمة  املناصرة  أنشطة  املناصرة  وحدة  تنفذ 
الفلسطينيني املرتكبة نتيجة لالحتالل العسكري اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية، وتنادي بضرورة 
االمتثال ملعايير حقوق اإلنسان/ الطفل الدولية من قبل جميع أطراف الصراع (والسيما إسرائيل كقوة 
محتلة)، وتعمل على حتسني مساءلة مرتكبي االنتهاكات مع التركيز على أربعة أنواع من االنتهاكات 
وهي االعتقال والتعذيب، وسوء املعاملة والقتل واإلصابة، واعتداء املستوطنني واجلنود، وجتنيد األطفال 
وذلك من خالل استهداف املسؤولني بالدرجة األولى، ونخص بالذكر إسرائيل، واملسؤولني بالدرجة الثانية 
على الصعيد الدولي وحثهم على الضغط على دولة االحتالل لتغيير السياسات واملمارسات التي تضر 

باألطفال الفلسطينيني.

اخملرجات الرئيسة حتت كل نتيجة )ذات الصلة بوحدة املناصرة(

النتيجة الثالثة
بحلول نهاية عام 2011، فضح انتهاكات احلق في احلرية )مبا في ذلك االعتقال التعسفي 

والتعذيب( واحلق في احلياة )مبا في ذلك القتل والتشويه والتجنيد واعتداءات املستوطنني( ضد 
األطفال الفلسطينيني والطعن فيها

خالل الفترة املشمولة بالتقرير، أنتجت الوحدة مواد املناصرة التالية:

تقارير إلى األمم املتحدة
تقرير عن وضع األطفال الفلسطينيني املعتقلني في نظام احملاكم العسكرية اإلسرائيلية (كانون • 

الثاني 2011)– مقدم إلى: مقرر األمم املتحدة اخلاص املعني بالتعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو 
القضاة  املعني باستقالل  املتحدة اخلاص  األمم  املهينة، ومقرر  أو  الالإنسانية  أو  القاسية  العقوبة 

واحملامني، وفريق األمم املتحدة املعني باالحتجاز التعسفي.
تقرير عن وضع األطفال الفلسطينيني املعتقلني في القدس (شباط 2011)– مقدم إلى: مقرر األمم • 

املتحدة اخلاص املعني بالتعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو 
املهينة، و مقرر األمم املتحدة اخلاص املعني باستقالل القضاة واحملامني، وفريق األمم املتحدة املعني 

باالحتجاز التعسفي.
(متوز •  اإلسرائيلية  العسكرية  احملاكم  نظام  في  املعتقلني  الفلسطينيني  األطفال  تقرير عن وضع 

2011)– مقدم إلى: مقرر األمم املتحدة اخلاص املعني بالتعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة 
أو املهينة، ومقرر األمم املتحدة اخلاص املعني باستقالل القضاة واحملامني،  الالإنسانية  أو  القاسية 

وفريق األمم املتحدة املعني باالحتجاز التعسفي.
تقرير عن وضع األطفال الفلسطينيني املعتقلني في القدس (أيلول 2011)– مقدم إلى: مقرر األمم املتحدة • 

اخلاص املعني بالتعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، و مقرر 
األمم املتحدة اخلاص املعني باستقالل القضاة واحملامني، وفريق األمم املتحدة املعني باالحتجاز التعسفي.
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تقرير إلى جلنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة - تقرير سير عمل املنظمات غير احلكومية - • 
متابعة املالحظات اخلتامية (إسرائيل) (آب 2011).

السجون •  في  احملتجزين  الفلسطينيني  األطفال  بحق  االنفرادي  احلبس  استخدام  حول  تقرير 
اإلسرائيلية (كانون األول 2011)- مقدم إلى: مقرر األمم املتحدة اخلاص املعني بالتعذيب وغيره من 
املعني  اخلاص  املتحدة  األمم  ومقرر  املهينة،  أو  الالإنسانية  أو  القاسية  العقوبة  أو  املعاملة  ضروب 

باستقالل القضاة واحملامني، وفريق األمم املتحدة املعني باالحتجاز التعسفي.
تقارير إلى االحتاد األوروبي• 
والسجون •  والتوقيف  التحقيق  مراكز  في  الفلسطينيني  األطفال  اعتقال  ظروف  حول  تقرير 

اإلسرائيلية – مقدم إلى: اللجنة الفرعية حلقوق اإلنسان في البرملان األوروبي.
نداءات عاجلة• 
نداء عاجل - (UA - 6/11) – أطفال بيت أمر- في الرابع عشر من كانون األول أصدرت احلركة نداًء • 

محافظة  أمر  بيت  بلدة  في  الفلسطينيني  األطفال  حلقوق  االسرائيلية  االنتهاكات  حول  عاجالً 
اخلليل في الفترة ما بني كانون الثاني 2009 والرابع عشر من كانون األول 2011. خالل هذه الفترة 
وثقت احلركة 24 حالة طفل مت اعتقالهم بتهمة رمي احلجارة. حيث تعرض هؤالء االطفال إلى  سوء 

املعاملة والتعذيب.
نداء عاجل - (UA - 5/11) – صفقة تبادل األسرى - إطالق سراح األطفال الفلسطينيني. في الثاني • 

2011 أصدرت احلركة نداًء عاجالً حول صفقة تبادل االسرى والتي لم تشمل أي  من تشرين ثاني 
أطفال معتقلني. حيث شملت الصفقة 477 اسم أسير وأسيرة فلسطينية كان من املقرر اإفراج 
عنهم بتاريخ 18 تشرين األول وفقاً للصفقة . ولكن املؤسف أن هذه الصفقة لم تشتمل على أية 

أسماء أطفال معتقلني. 
نداء عاجل - (UA - 4/11) – أطفال عزون. في السادس والعشرين من متوز 2011، أصدرت احلركة نداًء • 

عاجالً حول األطفال املعتقلني من قرية عزون. حيث كانت احلركة قد وثقت في الفترة ما بني كانون 
40 حالة طفل مت اعتقالهم من قرية عزون من قبل قوات االحتالل    2011 2009 ولغاية متوز  ثاني 

اإلسرائيلي، معظمها كانت بتهمة رمي احلجارة. حيث تعرض اأطفال لسوء املعاملة والتعذيب. 
نداء عاجل - (UA - 3/11) – عنف املستوطنني. في الرابع والعشرين من آب 2011 أصدرت احلركة • 

تعرضوا  20 حالة طفل   احلركة  وثقت  املستوطنني. فقد  األطفال ضحايا عنف  حول  نداًء عاجالً 
النتهاكات مستوطنني في مناطق عدة في الضفة الغربية و القدس في الفترة ما بني 13 تشرين 
الثاني 2011 ولغاية 19 متوز 2011. حيث كانت هذه االنتهاكات في معظمها إما إطالق النار باجتاه 

األطفال أو الضرب، أو برمي احلجارة عليهم أو رش الغاز املسيل للدموع عليهم.
نداء عاجل - (UA - 2/11) – أطفال سلوان. في السادس عشر من شباط 2011 أصدرت احلركة نداًء • 

عاجالً حول اعتقال األطفال في سلوان. حيث وثقت احلركة في الفترة ما بني  18 تشرين األول2010 
و1 شباط 2011 13 حالة ألطفال من سلوان مت اعتقالهم. كما  جمعت 25 إفادة مشفوعة بالقسم 

من أطفال مت اعتقالهم، 22 منها أُخذت من األطفال أنفسهم مباشرة. 
نداء عاجل - (UA - 1/11) – االعتقال اإلداري. في الرابع من كانون ثان2011 أصدرت احلركة نداًء عاجالً • 

حول اعتقال الطفل “عماد، 17 عاماً” إدارياً ملدة تزيد عن عشرة أشهر من دون توجيه الئحة اتهام 
أو تقدميه للمحكمة.

أصدرت •     2011 أول  الرابع عشر من كانون  في  احلصى.  أطفال   –  (UA 4/10)  - نداء عاجل  حتديث 
احلركة نداًء عاجالً حول األطفال الذين يجمعون مواد البناء في قطاع غزة مبحاذاة احلدود بني القطاع 
وإسرائيل. ففي الفترة ما بني 26 آذار 2010 و13 كانون األول 2011، وثقت احلركة 29 حالة أطفال 
تعرضوا إلطالق نار بينما كانوا يجمعون مواد البناء قرب املنطقة احلدودية بني قطاع غزة وإسرائيل. 
حيث ذكر األطفال الذين مت جمع املعلومات منهم أنهم تعرضوا إطالق نار بينما كانوا على مسافة 

30 – 800 متر من السياج احلدودي.
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دراسات احلالة - أصوات من االحتالل
16 دراسة حالة ألطفال مصابني.• 
11 دراسة حالة ألطفال شهداء.• 
18 دراسة حالة العتداءات املستوطنني ضد األطفال الفلسطينيني.• 
8 دراسات حالة العتداءات املستوطنني واجلنود ضد األطفال الفلسطينيني.• 
52 دراسة حالة إساءة معاملة وتعذيب أطفال معتقلني.• 

النشرات  
12 نشرة احتجاز. • 
11 نشرة انتهاكات. • 

آلية الرصد واإلبالغ 1612
إرسال 6 جداول بيانات حول سوء معاملة و/ أو تعذيب املعتقلني األطفال وجتنيد األطفال إلى اليونيسف 

كجزء من آلية الرصد واإلبالغ 1612.

التغطية اإلعالمية
على مدار السنة، تناقلت صحف ذات تداول واسع االنتشار بيانات املؤسسة ومعلوماتها في عدة مقاالت 
نشرت مثل صحيفة األستراليان، والغارديان، واإلنديبندنت، وإيه بي سي األسترالية، وذا ناشونال، فضالً 

عن إجراء مقابالت مع وسائل إعالم فلسطينية ومكسيكية وإيرانية وغيرها.

استقبال الوفود
خالل الفترة املشمولة بالتقرير، قُدمت عروض متعددة لدبلوماسيني وصحفيني ومنظمات حقوق إنسان 
دولية وعامة اجلمهور، باإلضافة إلى تنظيم زيارات إلى احملاكم العسكرية ألعضاء من برملاني اململكة 
املتحدة وهولندا، ومحامني من اململكة املتحدة ودبلوماسيني ومسؤولني من األمم املتحدة وناشطني في 

مجال حقوق الطفل واإلنسان.

رحالت املناصرة
رحلتان إلى اململكة املتحدة.• 
رحلتان إلى الواليات املتحدة األمريكية.• 
رحلة إلى إيطاليا.• 
رحلة إلى السويد.• 
رحلة إلى هولندا.• 

تقارير أخرى
الثاني •  الثاني عشر من تشرين  الفلسطينيني. في  أوضاع األطفال  القدس:  – أصوات من  القدس 

تناول  الفلسطينيني”.  األطفال  أوضاع  القدس:  من  أصوات   “ بعنوان  تقرير  احلركة  نشرت   2011
التقرير أثر تصعيد انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي على احلق في احلرية والسكن على حياة األطفال 

املقدسيني. 
االلتزام •  ومدى  الفلسطيني  الطفل  حقوق  حالة  التقرير  يلخص   :Country profile الدولة  ملف 

باملعايير واملبادىء واحلقوق املنصوص عليها لهم وفقاً التفاقية حقوق الطفل الدولية. 
جتنيد •  موضوع  التقرير  يغطي  احملتلة:  الفلسطينية  األراضي  في  واستخدامهم  األطفال  جتنيد 

االطفال حتت االحتالل في الفترة ما  2004 ولغاية العام 2011 . 
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أنشطة أخرى
إنتاج فيديو حول القدس احملتلة.• 
حتديث املوقع اإللكتروني وحسابات املؤسسة على الفيسبوك وتويتر.• 

أبرز اخملرجات:
إثارة مسألة األطفال املعتقلني في تقرير املقرر اخلاص حلقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية . 1

احملتلة، ريتشارد فولك، في كانون الثاني 2011
تقرير املقرر اخلاص املعني بحالة حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية في كانون الثاني 2011 . 2

شجَب استهداف األطفال الذين يجمعون مواد البناء بالقرب من احلدود بني قطاع غزة وإسرائيل، 
املعتقلني، وأوصى بعدم محاكمتهم  والتعذيب بحق األطفال  املعاملة  وسلط الضوء على سوء 

أمام احملاكم العسكرية اإلسرائيلية واحتجازهم داخل إسرائيل.
طرح مسألة اعتداءات املستوطنني على األطفال الفلسطينيني في البرملان اإليرلندي. 3
كان اعتداء املستوطنني أحد األسئلة التي طرحت في البرملان اإليرلندي في 20 كانون الثاني 2011، . 4

وفي كلمته أمام البرملان قال الوزير اخملتص: “املزاعم التي تتحدث عن تواطؤ اجليش اإلسرائيلي في 
قانوني  التزام  لديها  “إسرائيل  أن  وأضاف  بالغاً”،  قلقاً  تثير  الهجمات هي مسألة  بعض من هذه 
من  الواردة  والتقارير  احملتلة،  األراضي  في  الفلسطينيني  املدنيني  بحماية  الدولي  القانون  مبوجب 
السلطات  العقاب مع فشل  اإلفالت من  ثقافة  إلى وجود  األخرى تشير  املنظمات غير احلكومية 

مبساءلة املستوطنني ومحاسبتهم على أفعالهم مبوجب القانون اإلسرائيلي”. 
برملاني بريطاني يناقش مسألة استهداف األطفال بالقرب من احلدود بني اسرائيل و قطاع غزة مع . 5

السفارة اإلسرائيلية 
بناء على النداء العاجل (4/10) للمؤسسة، وجه عضو البرملان كيث تايلور (حزب اخلضر- اململكة . 6

املتحدة) رسالة إلى السفير اإلسرائيلي في اململكة املتحدة ران كورييل في 7 شباط 2011 رداً على 
إطالق النار على 24 طفالً فلسطينياً عزّل في غزة بني 26 آذار 2010 و18 كانون الثاني 2011 أثناء 
في  وذلك الستخدامها  احلصى،  في جمع  والقطاع  إسرائيل  بني  احلدود  من  مقربة  على  عملهم 
“إنه  صناعة اخلرسانة كونها شحيحة في القطاع بسبب احلصار اإلسرائيلي. وجاء في الرسالة 
ألمر بغيض وغير مبرر على اإلطالق أن يتم استهداف األطفال والبالغني املدنيني الذين لم يفعلوا 
شيئاً سوى محاولة البقاء على قيد احلياة وإعالة أسرهم وإصابتهم على أيدي اجلنود اإلسرائيليني، 

وأنت على دراية أنه يحظر استهداف املدنيني مبوجب القانون الدولي، بغض النظر عن الظروف«. 
2011 بعنوان حتت . 7 مجموعة برملانية بريطانية تثير قضية األطفال املعتقلني في تقريرها في آذار 

االحتالل
سلط التقرير الضوء على ظاهرة اعتقال األطفال الفلسطينيني، وأظهر أن ما يقرب من 700 طفل . 8

كانوا  طفل   222 وأن  اإلسرائيلية  العسكرية  احملاكم  في  عام  كل  محاكمتهم  تتم  فلسطيني 
يقبعون خلف القضبان في السجون اإلسرائيلية حتى نهاية كانون الثاني 2011. 

إثارة قضية األطفال املعتقلني في برملان االحتاد األوروبي من قبل نائب إيرلندي . 9
أثار النائب اإليرلندي بروينسياس دي روسا خالل جلسة استماع حول املعتقلني الفلسطينيني من . 10

قبل اللجنة الفرعية حلقوق اإلنسان في االحتاد األوروبي في 15 آذار 2011 قضية األطفال املعتقلني، 
السجون  في  حالياً  احملتجزين  الفلسطينيني  األطفال  عن  الفوري  اإلفراج  إلى  البرملان  عضو  ودعا 

اإلسرائيلية والذين يبلغ بعضهم 12 سنة.  
أكبر نقابة معلمني في اململكة املتحدة تدين إساءة معاملة األطفال املعتقلني. 11
في 23 نيسان 2011، تقّدم االحتاد الوطني للمعلمني وهو أكبر نقابة للمعلمني في بريطانيا يضم . 12

أكثر من 250000 عضواً، بالتماس في مؤمتره السنوي لدعم األطفال املعتقلني  والنساء األسيرات 
اإلدارة  ودعوة  اإلسرائيلية،  السجون  األطفال في  إساءة معاملة  وإدانة  اإلسرائيلية،  السجون  في 

التنفيذية لالحتاد إلى “إدراج هذه القضية في العمل الدولي لالحتاد في كل مناسبة”.
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اللورد دابس يطرح قضية األطفال الفلسطينيني املعتقلني أمام البرملان البريطاني. 13
األراضي . 14 إلى  زيارته  بعد  املتحدة  اململكة  برملان  أمام  املعتقلني  األطفال  مسألة  دابس  اللورد  أثار 

الفلسطينية احملتلة في نيسان 2011، فقد قام اللورد دابس بطرح قضية األطفال الفلسطينيني 
املعتقلني أمام البرملان البريطاني في 4 أيار. 

وضع األطفال الفلسطينيني املعتقلني يرد في تقرير للبرملان البريطاني. 15
إلى . 16 زيارة  له  ونظمت  البريطانيني  البرملانيني  من  لوفد  عرضاً  املؤسسة  قدمت   ،2011 حزيران  في 

احملكمة العسكرية. وعند عودة الوفد إلى اململكة املتحدة، قام مجلس تعزيز التفاهم العربي ـ 
الضوء على وضع  تقرير يسلط  بإصدار  للفلسطينيني  الطبية  املساعدات  البريطاني ومؤسسة 
التمييز  مسألة  وكذلك  اإلسرائيلية،  السلطات  قبل  من  معاملتهم  وسوء  املعتقلني،  األطفال 
احملتلة،  الفلسطينية  األراضي  في  بهما  معمول  اسرائليان  قانونيان  نظامان  هناك  أن  وحقيقة 

أحدها مدني لإلسرائيليني واآلخرعسكري للفلسطينيني.
األمر العسكري اجلديد (1676) حول رفع سن الطفولة في احملاكم العسكرية من 16 إلى 18 سنة. 17
بعد رسالتني مشتركتني من قبل املؤسسة وجمعية حقوق املواطن في إسرائيل وييش دين، أصدر . 18

القائد العسكري اإلسرائيلي في الضفة الغربية احملتلة األمر العسكري رقم 1676 في (27 أيلول 
2011) والذي نص على رفع سن الطفولة في احملاكم العسكرية من 16 إلى 18 سنة، وضرورة إبالغ 

الوالدين باعتقال ابنهما، وإعالم الطفل بإن لديه احلق في استشارة محام.
إصدار نداء عاجل للمطالبة باإلفراج عن جميع األطفال املعتقلني كجزء من صفقة تبادل األسرى . 19

بني حماس واحلكومة اإلسرائيلية
األطفال . 20 جميع  عن  باإلفراج  للمطالبة  عاجالً  نداًء   2011 األول  تشرين   17 في  املؤسسة  أصدرت 

الفلسطينيني املعتقلني  كجزء من صفقة تبادل األسرى بني حماس واحلكومة اإلسرائيلية،  بعد 
ذلك أصدرت اليونيسيف، وعضو البرملان اإليرلندي عن حزب العمل بروينسياس دي روسا، ورئيس 
بالنداء  نداءات مشابهة  البريطاني للمعلمني  الوطني  األوروبي واالحتاد  البرملان  وفد فلسطني في 
البريطاني  العموم  التماس في مجلس  رفع  مت   ،2011 األول  18 تشرين  وفي  احلركة.  أصدرته  الذي 

لدعم النداء العاجل إلى إطالق سراح جميع األطفال املعتقلني األطفال وقع عليه 71 عضواً.
مناقشة قضية األطفال املعتقلني في البرملان في اململكة املتحدة. 21
في 17 تشرين الثاني 2011، قّدمت املؤسسة عرضاً لعضو البرملان البريطاني ريتشارد بيردن حول . 22

بيت  في  املسيحية  الشبإن  جلمعية  زيارة  له  ونظمت  املعتقلني  الفلسطينيني  األطفال  قضية 
ساحور لاللتقاء بأطفال محررين. وفي 28 تشرين الثاني 2011، أثار بيردن قضية محاكمة األطفال 
البرملان  الفلسطينيني في احملاكم العسكرية اإلسرائيلية ضمن نقاش حول الشرق األوسط في 

البريطاني، وفي 22 كانون األول، مت نشر مقالة حول هذه القضية في هافنغتون بوست. 
مقالة في صحيفة األستراليان حول وضع األطفال الفلسطينيني املعتقلني  . 23

في 26 تشرين الثاني، نشرت صحيفة األستراليان الرئيسة مقالة من خمس صفحات عن وضع األطفال 
اإلسرائيلية  السلطات  أيدي  على  املعاملة  من سوء  له  يتعرضون  ما  وحول  املعتقلني،  الفلسطينيني 
وقام  املؤسسة،  قبل  املقدمة من  املعلومات  إلى  استناداً  وذلك  أمام محاكم عسكرية،  ومحاكمتهم 
الكثير من األستراليني بتوجيه رسائل إلى احلكومة األسترالية، يطالبونها باتخاذ إجراءات في هذا الصدد.

وفي 17 كانون األول 2011، نشرت الصحيفة ذاتها مقالة أخرى جاء فيها أن “أستراليا ستعرب إلسرائيل 
عن قلقها إزاء نظام محاكم األحداث العسكرية في إسرائيل التي تقوم بسجن أطفال فلسطينيني 
منذ جيل الثانية عشرة وتعذيبهم”. وفي أعقاب التقرير الذي نشر في مجلة ويك إند األسترالية، أوعز 
وزير اخلارجية كيفني رود إلى الدبلوماسيني األستراليني بزيارة محكمة األحداث العسكرية ورفع تقرير 
له حول ظروف االعتقال في سجن عوفر العسكري. ووفقاً لبيان صادر عن مكتب السيد رود، فقد أصدر 
تعليماته ملسؤولني أستراليني لعقد لقاء مع السلطات اإلسرائيلية لإلعراب عن قلقهم بشأن النظام 

الذي يتم مبوجبه محاكمة األطفال الفلسطينيني.
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