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احلركة العاملية للدفاع عن األطفال – فلسطني
تعد احلركة العاملية للدفاع عن األطفال في فلسطني الفرع الوطني للحركة الدولية للدفاع عن األطفال
التي تأسست عام  1979وتتخذ من جنيف مقرا لها .تأسس الفرع الفلسطيني عام  1991وهو متخصص
في الدفاع عن حقوق األطفال الفلسطينيني وتعزيزها وحمايتها وفقا التفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل
فضال عن غيرها من املعايير الدولية واإلقليمية واحمللية

للمزيد من املعلومات يرجى زيارة صفحاتنا التالية:
www.dci-palestine.org
www.facebook.com/DCIPalestine
www.twitter.com/dcipalestine
www.youtube.com/user/dcips
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شكر وتقدير
 بجزيل شكرها وامتنانها إلى جميع املؤسسات واألفراد، فلسطني/تتوجه احلركة العاملية للدفاع عن األطفال
 والذين آمنوا بعملنا وساهموا بدعمه،الذين دعموا جهودها في احلماية والترويج حلقوق الطفل الفلسطيني
 فمن دون دعمكم لم نكن لنتمكن من العمل بشكل فعال نحو حتقيق رؤيتنا جملتمع،على مدار السنة
.فلسطيني يحترم حقوق جميع األطفال دون متييز
:ونخص بالذكر

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Interchurch Organization for Development Cooperation (ICCO and KerkinActie)
Netherlands
Bread for the World – Germany
Save the Children International
Stichting Kinderpostzegels Nederlands (SKN) – Netherlands
ARCI Cultura e Sviluppo – Italy
Mundubat - Spain
Broederlijk Delen - Belgium
United Nation Development Programme -UNDP
Swiss Interchurches Aid- HEKS
World Vision
The United Methodist Church
The United Church of Canada
Temporary International Presence in Hebron – TIPH.
UNICEF
Evangelical Lutheran Church in America
Solidarity Fund
French Consulate
Open Society
MANARA
Geneva Kantoon
Human Rights and International humanitarian law Secretariat

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

 فلسطين/الحركة العالمية للدفاع عن األطفال

1.
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مقدمة من رفعت قسيس
المدير العام
عام  2014كان مليئا بالتحديات املؤملة حلقوق الطفل بشكل خاص ،وحقوق اإلنسان بشكل عام في فلسطني
والعالم العربي – وهذا يعني أيضا ان احلركة العاملية للدفاع عن األطفال/فرع فلسطني كان لديها أعمال
مهمة تقوم بها.
في شهر متوز عام  ،2014شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي هجوما عسكريا على قطاع غزة ،ما أسفر عن
استشهاد أكثر من  500طفل وجرح  3374آخرين .ومن بني هؤالء األطفال اجلرحى حوالي  1000طفل تسببت
إصابتهم بإعاقات دائمة لهم.
احلركة العاملية للدفاع عن األطفال في فلسطني عملت بجهد لتوثيق هذه االنتهاكات في حني حدوثها
ونستمر اآلن في املناصرة للمساءلة ،وإنهاء تهرب سلطات االحتالل اإلسرائيلي من العقاب ،وحتصيل العدالة
لألطفال الذين استشهدوا أو دمرت حياتهم.
العنف اإلسرائيلي ضد األطفال الفلسطينيني لم يقتصر على قطاع غزة فقط .ففي عدة مواقف على مدار
العام قتلت قوات االحتالل اإلسرائيلي أطفاال فلسطينيني -مثل الذين قتلوا بالرصاص بطريقة غير مشروعة
في  15أيار ،مع أدلة قوية تشير إلى استخدام الذخيرة احلية لقتلهم .وبهذا الصدد أنتجت احلركة العاملية
للدفاع عن األطفال فيلما وثائقيا عن هذه احلادثة ،وقد نشر في جميع وسائل اإلعالم الدولية وأكد شهود
عيان أنه عكس صورة دقيقة للحدث .ميكن االطالع على هذا الفيلم من خالل زيارة الرابط أدناه:
.https://www.youtube.com/user/DCIPS
هذا العام أيضا أتى بحدث محزن بشكل خاص بالنسبة لنا جميعا في احلركة العاملية للدفاع عن األطفال
وجملتمع حقوق اإلنسان :وهو استشهاد الزميل هاشم أبو ماريا ،منسق وحدة التفعيل اجملتمعي ومنسق
مكاتب احلركة في شمال وجنوب الضفة الغربية.
قتل هاشم نتيجة إصابته بذخيرة حية في الصدر من قبل جنود إسرائيليني في  25متوز عام  ،2014أثناء
مشاركته في مظاهرة سلمية في بيت أمر .وفاته آملتنا ،نحن أسرته وأصدقاؤه وزمالؤه ،بشكل يفوق الوصف.
«توفي هاشم كما عاش :يقف قويا ومالزما مجتمعه في النضال ضد الظلم .نحن نفتقده بشكل رهيب،
حتى ونحن نرثيه لكونه املدافع احلقيقي عن حقوق اإلنسان :الذي خاطر بحياته اخلاصة وكرسها للدفاع عن
اآلخرين».
ويجب علينا أن نتذكر أيضا أن عام  2014عام أتى بالكثير من اإلجنازات والتقدم على الصعيد الدولي .واحدة
من اإلجنازات الرئيسية لدينا كانت إنشاء مقر العمل في الواليات املتحدة .ويعمل زميل احلركة في الواليات
املتحدة من نيويورك بقرب مع مختلف املنظمات الدولية ومنظمات األمم املتحدة للمضي قدما وايصال
رسالة املناصرة إلى األمم املتحدة واملنظمات الدولية األخرى .كما أنشأنا مؤسسة في هولندا تسمى تضامن:
مؤسسة التضامن مع أطفال فلسطني ومؤسسوها وأعضاء مجلسها اإلداري كلهم من املدافعني عن
حقوق اإلنسان من مختلف دول أوروبا.

أما بالنسبة لعملنا في فلسطني ،املناصرة لدينا باتت حتصل على تغطية أكبر باستمرار ،وعملنا املشترك
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وعلى الصعيد اإلقليمي ،وبدعم من السكرتارية الدولية للحركة العاملية للدفاع عن حقوق األطفال في
جنيف ومجلسها التنفيذي ،احلركة في فلسطني تقود برنامجا إقليميا لتوسيع عمل احلركة في جميع
أنحاء العالم العربي .نحن فخورون بأن نبلغكم أن عملنا في املنطقة أدى إلى إنشاء عشرة فروع للحركة في
املنطقة حتى اآلن.
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والدعم املتبادل مع منظمات حقوق الطفل وحقوق اإلنسان الدولية األخرى اآلن أقوى من أي وقت مضى.
وحدة التوثيق لدينا حتسنت وزادت في االحتراف واتقان توثيق ورصد انتهاكات حقوق الطفل بدقة أكبر .فهذه
الوحدة مسؤولة ،على سبيل املثال ،عن إنتاج الفيديو الذي ذكرته في بداية هذه الرسالة :الفيديو الذي شهد
على القتل غير املشروع لطفلني قرب سجن عوفر في مدينة رام اهلل.
ومن جهة أخرى ،مت تبني نهج حماية حقوق الطفل اجملتمعية كجزء من برنامج احلماية والتفعيل اجملتمعي
لدينا ،وكثفنا عملنا في خمس محافظات مهمشة في الضفة الغربية  .هذا النهج اجلديد هو جزء من
فلسفة أوسع :عالقتنا وعملنا املشترك الفعال مع اجملتمعات احمللية هما أهم أداة لدينا.
على املستوى اإلداري ،عملنا طوال عام  2014على تعزيز النظم اإلدارية في املنظمة .فقمنا بتوسيع اجلمعية
العامة من خالل دمج الشباب الذين مت تدريبهم من قبل احلركة لهذه املشاركة في صغرهم .وفي الوقت
نفسه ،عززنا دور أعضاء مجلس اإلدارة والذي يستمر لكسب االحترام :مبا أن عمل احلركة مبني بجهود
وروح متطوعيها ،ومجلس اإلدارة هو الهيئة التي متثلنا مباشرة .وقد شجعنا أيضا اللجنة االستراتيجية
للمؤسسة في إدارة منظمتنا ،وهي هيئة تعمل على التأكيد على سير املؤسسة باالجتاه االستراتيجي
السليم وتعزز التواصل والتعاون الداخلي .ونحن نواصل العمل على بناء النظم اإلدارية الداخلية لدينا ،أيضا،
من أجل تعزيز املبادئ واملمارسات الدميقراطية داخل الهيكل التنظيمي.
أود أن أختتم هذا الرسالة مع خبر مر وجميل في آن واحد بالنسبة ليٍ :سأستقيل من منصبي كمدير عام
للحركة العاملية للدفاع عن األطفال/فرع فلسطني ،بقدر ما سأحن لهذه األسرة وللعمل الذي قمنا به معا
لفترة طويلة جدا ،إال أنني ال أشعر بأي خوف على مستقبل املنظمة :ألننا في الفترة األخيرة ،كما ذكرت أعاله،
قمنا بتعزيز النظم اإلدارية الداخلية لدينا بنجاح ،كما قمنا بتبسيط وحتسني العمل البرامجي ،وعملنا على
بناء وتوسيع عالقات عمل رائعة على املستويات احمللية واإلقليمية والدولية ،فاحلركة العاملية للدفاع عن
األطفال/فرع فلسطني في أيد أمينة.
شخصيا ،أترك احلركة العاملية للدفاع عن األطفال/فرع فلسطني وأنا أحس باالمتنان واإلعجاب لزمالئي
ولكم جميعا-أصدقائنا وأنصار احلركة ،لدعمنا في عملنا وجعله ممكنا .شكرا جزيال.رفعت عودة قسيس
املدير العام
الحركة العالمية للدفاع عن األطفال /فلسطين
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ﺑـﺮﺍﻣــﺞ

DCI

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻌﻲ

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﳌﺴﺎﺋﻠﺔ ﻭﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

ﻭﺣﺪﺓ
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برنامج الحماية والتفعيل المجتمعي
العنف ضد األطفال في األراضي الفلسطينية في ارتفاع متزايد خصوصا في منطقة (ج) في
الضفة الغربية .منطقة (ج) هي منطقة مهمشة للغاية حيث العديد من أراضيها غير قابلة
لالستخدام السكني بسبب صعوبة احلصول على تصاريح من اإلدارة املدنية اإلسرائيلية للبناء
فيها .وباإلضافة إلى أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي حتد من حرية التنقل بسبب نقاط التفتيش،
كما أنها تسيطر على كل املوارد الطبيعية مبا في ذلك املاء ،مما يهدد التنمية في هذه املناطق
ويعرض األطفال إلى خطر التهجير القسري و صعوبة الوصول للخدمات.
يتعرض األطفال في املنطقة (ج) إلى العديد من أشكال العنف؛ حيث أن إهمال األطفال في املنازل واملدارس
والفقر وتدهور األوضاع االقتصادية يرغم العديد من األطفال على االنخراط في سوق العمل في عمر مبكر
مما يعرض الكثير منهم إلى سوء املعاملة واالستغالل.
عالوة على ذلك ،فإن األطفال في خالف مع القانون يواجهون نظام قضاء لألحداث ال يتماشى مع املعايير
الدولية حيث أن مراكز االحتجاز والتأهيل ال توفر جميع اخلدمات الالزمة لألطفال احملتجزين .ولذلك يعمل
برنامج احلماية والتفعيل اجملتمعي على مراقبة وضع حقوق األطفال في األراضي الفلسطينية على املستوى
الوطني ،من حيث التشريعات والسياسات واملمارسات التي تؤثر على األطفال في حياتهم اليومية .ويعمل
البرنامج أيضا على مكافحة العنف وخلق مجتمعات توفر احلماية لألطفال .ويسعى البرنامج لرصد
االنتهاكات ضد األطفال في خالف مع القانون واألطفال ضحايا العنف اجملتمعي ،ليتم االستفادة من
جميع املعلومات املوثقة ألغراض املناصرة من خالل وسائل مختلفة مثل االجتماعات ،وإرسال الشكاوى،
ونشر الدراسات واملقاالت الصحفية ،واستخدام وسائل اإلعالم املرئية واالجتماعية ،واستهداف األشخاص
القائمني على رعاية األطفال للمساعدة في تعزيز وحتسني وضع األطفال.

التقرير السنوي 2014
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وحدة التفعيل المجتمعي
متثل وحدة التفعيل اجملتمعي شكال من أشكال التدخل لضمان حماية حقوق األطفال والدعوة إلى تعزيزها
من خالل تسليط الضوء على احتياجات وأولويات األطفال .خالل عام  ،2014عملت الوحدة على تفعيل دور
اجملتمع احمللي في خلق بيئة صديقة للطفل من خالل اعتماد نهج احلماية املبني على اجملتمع.
نهج احلماية املبني على اجملتمع يعمل أساسا على حتفيز جميع أفراد وفعاليات اجملتمع مبا في ذلك األكادمييني
واملهنيني واملؤسسات ،واألطفال واآلباء واألمهات ،واإلعالميني وغيرهم لتطوير برامج قائمة على حماية
حقوق األطفال ومتكني األطفال من التعبير عن آرائهم في القضايا التي متس حياتهم.
ومت حتديد واستهداف خمسة عشر موقعا من  5محافظات مختلفة بالتركيز على مناطق (ج) وهي:
•اخلليل مبا في ذلك البلدة القدمية ،مخيم العروب ومخيم الفوار.
•القدس مبا في ذلك البلدة القدمية ومخيم شعفاط وحزما.
•نابلس مبا في ذلك بورين ،عوريف ،ومادما.
•طوباس مبا في ذلك عني البيضا ،بردلة ،ورأس احلمراء وعاطوف.
•قلقيلية تشمل عزون عتمة وعزون شامية.

هدفت الوحدة في  2014إلى املناصرة ألجل تعزيز
سياسات وممارسات وقوانني مبنية على حقوق
الطفل وتعزيز معارف ومهارات األطفال لتمكنهم
من املشاركة الفاعلة في مجتمعاتهم ،بهدف
حتقيق النتائج التالية:

الحركة العالمية للدفاع عن األطفال /فلسطين
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نتيجة رقم ( )1الفعاليات اجملتمعية واملؤسسات
القاعدية واألطفال مدربون وممكنون وقادرون على
الكشف املبكر عن األطفال املعرضني للخطر
ويقومون بتوثيق انتهاكات حقوق الطفل وتوفير قدر
من احلماية لهم.
نتيجة رقم ( )2القائمون على الرعاية والشركاء
وصناع القرار يتحملون مسؤولياتهم في احلماية
واملشاركة وإحقاق حقوق الطفل .
نتيجة رقم ( )3األطفال قادرون على املشاركة
الفاعلة في مجتمعاتهم بهدف خلق مجتمعات
صديقة وأكثر إيجابية لهم.

نتيجة رقم ( :)1الفعاليات اجملتمعية واملؤسسات القاعدية واألطفال مدربون وممكنون وقادرون على
الكشف املبكر عن األطفال املعرضني للخطر ويقومون بتوثيق انتهاكات حقوق الطفل وتوفير قدر من
احلماية لهم.
نتيجة رقم ( :)2القائمون على الرعاية والشركاء وصناع القرار يتحملون مسؤولياتهم في احلماية
واملشاركة وإحقاق حقوق الطفل .
نتيجة رقم ( :)3األطفال قادرون على املشاركة الفاعلة في مجتمعاتهم بهدف خلق مجتمعات صديقة
وأكثر إيجابية حلقوقهم.
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ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺭﻗﻢ ) :(1ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻌﻴﺔ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻣﺪﺭﺑﻮﻥ ﻭﳑﻜﻨﻮﻥ
ﻭﻗﺎﺩﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﺍﳌﺒﻜﺮ ﻋﻦ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﳌﻌﺮﺿﲔ ﻟﻠﺨﻄﺮ ﻭﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ
ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﻗﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﻟﻬﻢ.

ﻧﺸﺎﻁ :1

ﻧﺸﺎﻁ :2

ﻧﺸﺎﻁ :3
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ﻧﺸﺎﻁ :4

ﺗﻨﻔﻴﺬ  20ﻟﻘﺎﺀ ﻭﻭﺭﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﺍﺨﻤﻟﺘﻠﻔﺔ ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻧﻬﺞ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﳌﺒﻨﻲ
ﻋﻠﻰ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻗﺎﻋﺪﻳﺔ ﻭﺃﻫﺎﻟﻲ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
ﻭﻭﻃﻨﻴﺔ .ﻫﺪﻓﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀﺍﺕ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺗﺒﻨﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺣﻤﺎﻳﺘﻬﻢ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ
ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ،ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻛﻞ ﻣﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻩ .ﻛﻤﺎ
ﻫﺪﻓﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺭﺵ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻓﻲ
ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ .ﺷﺎﺭﻙ  316ﻣﺸﺎﺭﻛﺎ ﻣﻨﻬﻢ  156ﻃﻔﻼ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﻣﻦ
 14-17ﺳﻨﺔ )  66ﺇﻧﺎﺛﺎﹰ 90 +ﺫﻛﻮﺭﺍﹰ( ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ.

ﲤﻜﲔ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻭﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﺍﺨﻤﻟﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺩﻭﺭﺗﲔ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺘﲔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ
ﻭﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺷﺎﺭﻙ ﺑﻬﺎ  61ﻣﺸﺎﺭﻛﺎ ﻭﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﻨﻬﻢ  33ﻃﻔﻼ )11
ﺇﻧﺎﺛﺎ ﹰ ﻭ 22ﺫﻛﻮﺭﺍﹰ( ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﲔ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ  28ﻣﻨﻬﻢ ) 18ﺇﻧﺎﺙ ﻭ 10ﺫﻛﻮﺭ(.

ﻋﻤﻞ  4ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺟﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﺣﺪﺓ
ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺷﺎﺭﻙ ﺑﻬﺎ  21ﻣﺘﺪﺭﺑﺎ ﻭﻣﺘﺪﺭﺑﺔ ﻣﻨﻬﻢ  13ﻃﻔﻼ ﻭﻃﻔﻠﺔ ) 7ﺇﻧﺎﺙ
ﻭ 6ﺫﻛﻮﺭ( ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﻣﻨﺴﻘﲔ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﶈﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﳋﻤﺲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺷﺎﺭﻙ ﺑﻬﺎ  33ﻣﺸﺎﺭﻛﺎ ﻭﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﻨﻬﻢ
 26ﻃﻔﻼ ﻭﻃﻔﻠﺔ ) 13ﺇﻧﺎﺛﺎ ﹰ ﻭ 13ﺫﻛﻮﺭﺍﹰ(.

ﻋﺮﺽ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺟﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺪﺱ ،ﺍﻟﺬﻱ ﰎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺷﺎﺭﻙ ﺑﻬﺎ  63ﻣﺸﺎﺭﻛﺎ ﻭﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﻨﻬﻢ  45ﻃﻔﻼ ﻣﻦ
ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﻳﺔ  14-17ﺳﻨﺔ ) 39ﺇﻧﺎﺛﺎ ﹰ  6 +ﺫﻛﻮﺭﺍﹰ( ﻭ  18ﺑﺎﻟﻐﺎ ) 13ﺇﻧﺎﺛﺎ ﹰ ﻭ 5ﺫﻛﻮﺭﺍﹰ( .

ﻧﺸﺎﻁ :5

ﺑﻨﺎﺀ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻳﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﶈﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﳋﻤﺲ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺍﻷﺩﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺣﻴﺚ ﰎ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ  27ﻣﺘﺪﺭﺑﺎ ﻭﻣﺘﺪﺭﺑﺔ )16
ﻃﻔﻞ +11ﺫﻛﻮﺭﺍﹰ( ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﰎ ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺩﻳﻜﻮﻧﻴﺎ ﻭﺍﻟﺸﺒﻜﺔ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ "ﻣﻨﺎﺭﺓ".

ﻧﺸﺎﻁ :6

ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ ،ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻧﻬﺞ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﳌﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﰎ
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺧﻤﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺧﻤﺲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺣﺎﻟﺔ
ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ) ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺳﻬﻞ ﺍﻟﺒﻘﻴﻌﺔ ،ﻣﺮﻛﺰ ﻳﺎﻣﻦ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،
ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺒﺮ ﻭﺍﻹﺻﻼﺡ ،ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻮﺍ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﻭﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﶈﺎﻭﺭ ﺍﳋﻴﺮﻳﺔ  ،ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ﻣﻨﻬﺎ  422ﻣﺸﺎﺭﻛﺎ ﻭﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﻨﻬﻢ  301ﻃﻔﻞ.

ﻧﺸﺎﻁ :7

ﰎ ﺗﺸﻜﻴﻞ  15ﻓﺮﻳﻖ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﶈﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﳋﻤﺲ ﺣﻴﺚ ﺗﺸﻜﻞ ﻛﻞ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻦ 5-7
ﺃﻃﻔﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﻣﻦ  14-16ﺳﻨﺔ  .ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺩﻭﺭ ﻓﺮﻕ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ
ﻭﺗﻮﺛﻴﻖ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﺤﻴﻄﻬﻢ ﻭﺍﻋﺪﺍﺩ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺣﻮﻝ
ﻣﺎ ﰎ ﺭﺻﺪﻩ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺻﺪﻳﻘﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ.
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ﻧﺸﺎﻁ :8

ﻧﺸﺎﻁ :9
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ﺧﻠﻖ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﺎﺹ ﺑﻔﺮﻕ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﻛﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻣﻐﻠﻘﺔ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ
ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﲟﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺩﻭﺍﺭ ﻭﻣﻬﺎﻡ ﻓﺮﻕ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ
ﻭﻓﻖ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﰎ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻮﺛﻴﻖ  15ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ
ﺃﻃﻔﺎﻝ ﻭﻋﻨﻒ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ،ﻭﰎ ﲢﻮﻳﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﰎ ﺗﻮﺛﻴﻖ  8ﺣﺎﻻﺕ ﻋﻨﻒ ﻣﺠﺘﻤﻌﻲ ﰎ ﲢﻮﻳﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻭﺣﺪﺓ
ﻋﺪﺍﻟﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ ﻭﺍﳊﻤﺎﻳﺔ.
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ :ﺇﺣﻴﺎﺀ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺪﺱ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ
ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺇﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺟﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﳌﺆﻗﺖ ﻓﻲ ﺍﳋﻠﻴﻞ )(TIPH
ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭﺷﺒﻜﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ
ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺷﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ  2370ﻣﺸﺎﺭﻛﺎ ﻭﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﻨﻬﻢ
 2150ﻃﻔﻼ ﻭﻃﻔﻠﺔ ﺩﻭﻥ ﺳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮ .ﻭﺑﺎﺩﺭ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭﻗﻔﺎﺕ
ﺗﺪﻋﻮ ﺇﻟﻰ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ،ﻛﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﻓﻲ ﺍﳋﻠﻴﻞ ﻣﺜﻼﹰ ،ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺎﻳﺪﺓ
ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﳌﺮﺿﻰ ﻭﺃﻧﺸﻄﺔ ﻓﺮﺡ ﻭﻣﺮﺡ ﻭﻣﻬﺮﺟﺎﻧﺎﺕ ﻭﺃﻳﺎﻡ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺗﺴﻊ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ.

ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺭﻗﻢ ) :(2ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻭﺻﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻳﺘﺤﻤﻠﻮﻥ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ
ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﻭﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﺇﺣﻘﺎﻕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ .

ﻧﺸﺎﻁ :2

ﻧﺸﺎﻁ :3

ﻧﺸﺎﻁ :3

ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﳌﻨﺎﻃﻘﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ ﻓﻲ ﺛﻤﺎﻧﻲ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺷﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ  108ﻣﺸﺎﺭﻙ ﻭﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
ﻭﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﻧﻲ ) 62ﺇﻧﺎﺛﺎ ﹰ ﻭ  46ﺫﻛﻮﺭﺍﹰ(.
 .2ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺩﻭﺭﺗﺎﻥ ﻟﻠﻜﺒﺎﺭ ﺷﺎﺭﻙ ﺑﻬﺎ  60ﻣﺘﺪﺭﺑﺎ ﻭﻣﺘﺪﺭﺑﺔ ) 33ﺇﻧﺎﺛﺎ ﹰ ﻭ
 27ﺫﻛﻮﺭﺍﹰ( ﻭﺩﻭﺭﺓ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ ﺷﺎﺭﻙ ﺑﻬﺎ  24ﻃﻔﻼ ﻭﻃﻔﻠﺔ ) 12ﺇﻧﺎﺛﺎ ﹰ ﻭ 12
ﺫﻛﻮﺭﺍﹰ( ﻣﻜﻨﺖ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﻋﻴﻬﺎ ﺣﻮﻝ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻛﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻲ .
ﺗﻨﻈﻴﻢ  8ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ ﺣﻮﻝ ﻋﻤﻞ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺷﺎﺭﻙ ﺑﻬﺎ  83ﻃﻔﻼ ﻭﻃﻔﻠﺔ )38
ﺇﻧﺎﺛﺎ ﹰ ﻭ  5ﺫﻛﻮﺭﺍﹰ( ﺃﺧﺬﺕ ﺑﻌﺪﺍ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺎ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻓﻼﻡ ﻭﺛﺎﺋﻘﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﻋﻤﻞ
ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺃﻭ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺻﻨﺎﻉ ﻗﺮﺍﺭ ﺃﻭ ﻣﺴﺮﺣﻴﺎﺕ ﻭﺃﻋﻤﺎﻝ ﺩﺭﺍﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻌﺎﺭﺽ ﺭﺳﻮﻣﺎﺕ
ﻭﺻﻮﺭ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻟﻘﺎﺀﺍﺕ ﺇﻋﻼﻣﻴﺔ .

ﺗﻨﻈﻴﻢ  8ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﳌﻨﺎﻃﻘﻴﺔ ﺭﻛﺰﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﻷﻣﺎﻛﻦ ﻋﻤﻞ
ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ  ،ﻭﺍﻟﻠﻘﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﻋﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﺑﺄﺷﻜﺎﻝ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻛﺎﳌﺴﻴﺮﺍﺕ
ﻭﺍﻷﻓﻼﻡ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﻘﺎﺀﺍﺕ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ .

ﻧﺸﺎﻁ :5

ﻋﻤﻞ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺳﻠﻮﻙ ﺣﻮﻝ ﻋﻤﻞ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ
ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﺮﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ .ﰎ ﻃﺒﺎﻋﺘﻬﺎ ﻭﺳﻴﺘﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﺴﺎﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻌﻤﻞ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻧﺴﺦ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﺇﻟﻰ
ﻏﺮﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﶈﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،ﻭﻣﻨﺘﺪﻯ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ،
ﻭﺍﳊﻜﻢ ﺍﶈﻠﻲ ،ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ...ﺍﻟﺦ.
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ﻧﺸﺎﻁ :4

ﻋﻘﺪ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ ﲢﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ”ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻌﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ
ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ » ﺣﻴﺚ ﰎ ﻋﺮﺽ  16ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ
ﻋﻤﻞ ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻣﻨﻬﺎ  8ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻟﻠﻜﺒﺎﺭ ﻭ 8ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺗﻌﻜﺲ ﺭﺅﻳﺔ ﻭﺻﻮﺕ
ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ.

15

ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺭﻗﻢ ) :(3ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻗﺎﺩﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻬﻢ ﺑﻬﺪﻑ ﺧﻠﻖ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺕ
ﺻﺪﻳﻘﺔ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﳊﻘﻮﻗﻬﻢ.

ﻧﺸﺎﻁ :1

ﻧﺸﺎﻁ :2

ﻧﺸﺎﻁ :3

الحركة العالمية للدفاع عن األطفال /فلسطين
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ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺣﻮﻝ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﳊﻴﺎﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳉﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
ﻭﺍﳌﻨﺎﺻﺮﺓ ﻭﺫﻟﻚ ﺿﻤﻦ ﺍﺨﻤﻟﻴﻢ ﺍﻟﺼﻴﻔﻲ ﺍﳊﻘﻮﻗﻲ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ " ﻫﺎﺷﻢ
ﺃﺑﻮ ﻣﺎﺭﻳﺎ " ﻟﻔﺮﻕ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﻭﻣﺠﺎﻟﺲ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ  ,ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﲔ  66ﻃﻔﻼ
ﻣﻨﻬﻢ  23ﺇﻧﺎﺛﺎ ﹰ ﻭﻋﺪﺩ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﲔ  19ﻣﻨﻬﻢ  10ﺇﻧﺎﺙ ،ﻛﻤﺎ ﰎ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﺨﻴﻤﺎﺕ
ﺻﻴﻔﻴﺔ ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺧﻤﺲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﻠﺖ ﻃﻮﺑﺎﺱ  ،ﻭﻗﻠﻘﻴﻠﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻘﺪﺱ ،
ﻭﻧﺎﺑﻠﺲ ﻭﺍﳋﻠﻴﻞ ،ﻭﻗﺪ ﺷﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ  403ﻣﺸﺎﺭﻛﲔ )  187ﺇﻧﺎﺛﺎ ﹰ ﻭ 206
ﺫﻛﻮﺭﺍ ﹰ ﻭ  10ﺑﺎﻟﻐﲔ ﻛﺒﺎﺭ ( .
ﰎ ﺗﻨﻔﻴﺬ  10ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﲢﻤﻞ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻓﻲ ﲢﺴﲔ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﳊﻘﻮﻗﻬﻢ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺣﻤﻠﺖ
ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﻭﺷﻌﺎﺭﺍﺕ ﻋﺪﺓ ﻣﻨﻬﺎ ) ﺍﺣﻨﺎ ﻗﺪﻫﺎ ،ﻓﻲ ﺃﻣﻞ ﻳﺎ ﺃﻃﻔﺎﻝ  ،ﺣﻘﻮﻗﻲ ﲢﻤﻴﻨﻲ ،
ﻧﻌﻢ ﻻﺣﺘﺮﺍﻣﻨﺎ ﻭﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻨﺎ ،ﺍﻟﺮﺳﻢ ﻭﺳﻴﻠﺘﻲ ﻭﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺻﺪﻳﻖ ﻟﺼﺪﻳﻖ(
ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺪﺱ( ﺷﺎﺭﻙ ﺑﻬﺎ  270ﻣﺸﺎﺭﻛﺎ ﻭﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﻨﻬﻢ  266ﻃﻔﻼ ) 107
ﺇﻧﺎﺛﺎ ﹰ  159 +ﺫﻛﻮﺭﺍ ﹰ (.
ﺷﺎﺭﻙ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻓﻲ ﺭﺣﻠﺔ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺛﻘﺎﻓﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻳﺮﻟﻨﺪﺍ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ ،ﺷﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ
 6ﺃﻃﻔﺎﻝ ) 3ﺫﻛﻮﺭﺍ ﹰ ﻭ  3ﺇﻧﺎﺛﺎ ﹰ ( ﻭ 2ﻛﺒﺎﺭ )  1ﺇﻧﺎﺛﺎ ﹰ ﻭ  1ﺫﻛﻮﺭﺍ ﹰ ( ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﳌﺪﺓ
 10ﺃﻳﺎﻡ .

وحدة عدالة األطفال
الدفاع عن حقوق األطفال يشمل املساعدة القانونية واحلماية والتأهيل ووجود تشريعات وقوانني عادلة
وسياسات وممارسات منسجمة مع قانون الطفل واﻻتفاقية الدولية حلقوق الطفل ومتكني أسر األطفال
ملساعدتهم على الدفاع عن حقوقهم ،من خالل فهم ودعم هذه احلقوق ومساءلة األخرين عن تقصيرهم
وفشلهم في احترام هذه احلقوق وحمايتها.
خالل هذا العام يتبني أن هناك إرادة سياسية فلسطينية تتمثل في االلتزام باملعايير الدولية حلقوق األطفال،
وظهر ذلك جليا من خالل انضمام فلسطني رسميا إلى اتفاقية حقوق الطفل .وعلى الرغم من توافر اإلرادة
السياسية بتوفير غطاء قانوني حلماية حقوق األطفال ،إال أنه وعلى أرض الواقع ،ما زال هناك العديد من
الثغرات في التشريعات والسياسات التي تتسبب باالنتهاكات حلقوق األطفال في األراضي الفلسطينية،
وذلك إما لعدم االلتزام في القوانني املعمول بها ،وإما بسبب غياب النصوص القانونية احلامية ،والعمل
بقوانني وسياسات قدمية ،وإما لضعف اإلمكانات املادية املتمثلة في دور رعاية لألطفال ،ومراكز احلماية ،
وتفاوت قدرات املهنيني العاملني مع األطفال.
وبالتالي ،تطمح وحدة عدالة األطفال بأن تكون مرجعا حقوقيا وقانونيا في مجال حماية األطفال ضحايا
العنف اجملتمعي واألطفال في خالف مع القانون ،واملساهمة في خلق بيئة تشريعية وقانونية عادلة موائمة
ومنسجمة مع القانون الدولي.
في عام  ،2014هدفت الوحدة إلى تعزيز مراقبة أماكن توقيف األطفال واحتجازهم بحيث تكون منسجمة
واملعايير الدولية حلقوق األطفال احملتجزين ،وكذلك متابعة االنتهاكات بحق األطفال في خالف مع القانون
واألطفال ضحايا العنف اجملتمعي واإلهمال بوسائل املناصرة حلقوق الطفل ،وأيضا تغيير املنهجية والسلوك
املتبع في احملاكم الفلسطينية بخصوص قضايا األطفال في خالف مع القانون بهدف احترام حقوق الطفل
وترسيخ مبدأ مصالح الطفل الفضلى ومبدأ حجز حرية الطفل يستعمل فقط كمالذ أخير وألقصر فترة
زمنية ممكنة .وبذلك مت حتقيق النتائج التالية:
النتيجة ( :)1مراكز رعاية األحداث ،السجون ،نظارات الشرطة ،ومراكز احلماية مراقبة للتأكد من أنها
تراعي املعايير الدولية بهدف حتسني وضعها.
النتيجة ( :)2ورش عمل داخل مراكز رعاية األحداث ومراكز اإلصالح والتأهيل ونظارات الشرطة التي
يحتجز فيها أطفال في خالف مع القانون.
النتيجة ( :)3رفع مراسالت مباشرة إلى اجلهات ذات العالقة في انتهاكات مباشرة حلقوق األطفال.

النتيجة ( :)5تطوير قدرات شبكات حماية الطفولة.
النتيجة ( :)6متابعة حاﻻت أطفال ضحايا عنف مجتمعي وإهمال.
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النتيجة ( :)4عملية التوثيق وجمع املعلومات عملية منظمة وممنهجة قائمة على املعلومات ودقتها
وموضوعيتها والتأكد من محتوى املعلومات الواردة فيها.
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النتيجة األولى :مراكز رعاية األحداث ،السجون ،نظارات الشرطة ،ومراكز احلماية مراقبة للتأكد من أنها
تراعي املعايير الدولية بهدف حتسني وضعهم.
مت تنفيذ  57زيارة رقابية إلى أماكن احتجاز األطفال في كل من النظارات داخل مديريات الشرطة ،ونظارات
األحداث ،ومراكز اإلصالح والتأهيل ،ومراكز املالحظة التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية كدار األمل للرعاية
والتأهيل ،ودار رعاية الفتيات.
هدف هذه الزيارات هو االطالع على ظروف احتجاز األطفال داخل هذه املراكز وتدوين املالحظات ومتابعتها مع
إدارات هذه املراكز.
نتيجة هذه الزيارات تبني أن غالبية أماكن احتجاز األطفال في فلسطني ال تتماشى واملعايير الدولية ألماكن
احتجاز األطفال لعدد من األسباب  ،أهمها:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

1ال يوجد في الضفة الغربية مراكز احتجاز مغلقة جزئيا ً تسمح بتواصل األطفال مع بيئتهم الطبيعية
وفق املعايير الدولية سوى دار األمل للرعاية والتأهيل ،أو دار رعاية الفتيات كمكان احتجاز وليس
كخدمات.
2أماكن االحتجاز في الضفة الغربية تفتقر إلى توفير احلق في التعليم اإللزامي وهو حق مصان وفق
املعايير الدولية وكذلك القانون املعمول به في األراضي الفلسطينية ،وال تقدم التدريب املهني.
3تفتقر أماكن احتجاز األطفال إلى توفير اخلصوصية للطفل من خالل أماكن لوضع مقتنياتهم
الشخصية .
4تعاني معظم أماكن احتجاز األطفال من ضيق املكان ،الرطوبة ،سوء املرافق الصحية.
5اختالف في اإلمكانات املتاحة واخلدمات املقدمة بني نظارات األحداث ومراكز اإلصالح والتأهيل وبني
النظارات ذاتها من حيث الكادر ،الفرش واألسرة واخلدمات.
6تعاني بعض مراكز احتجاز األطفال من االكتظاظ مثل مركز إصالح وتأهيل نابلس الذي يتوافر فيه
غرفة واحدة لألطفال في خالف مع القانون ،مما يؤثر على مجمل حقوق األطفال احملتجزين فيها.
7هناك بعض مراكز التوقيف املؤقت تعمل على احتجاز أطفال مع بالغني مثل مراكز االحتجاز في
البلدات والقرى.

النتيجة الثانية :ورش عمل داخل مراكز رعاية األحداث ومراكز اإلصالح والتأهيل ونظارات الشرطة التي
يحتجز فيها أطفال في خالف مع القانون.
الحركة العالمية للدفاع عن األطفال /فلسطين
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مت تنفيذ  20ورشة عمل داخل مراكز اإلصالح والتأهيل ونظارات األحداث ،ودار األمل للرعاية والتأهيل
استهدفت  199من األطفال النزالء ومن العاملني في املراكز  118من األطفال النزالء 81 ،من العاملني في
املراكز ( 3إناث و 78ذكورا) .
تهدف هذه الورش إلى رفع وعي األطفال في خالف مع القانون بحقوقهم داخل مراكز االحتجاز ،وحقوقهم
أثناء مرورهم لدى أطراف عدالة األطفال من شرطة ،ونيابة وإجراءات قضائية ،كذلك رفع وعي األطفال في
باألنظمة املعمول بها داخل املراكز وآليات تقدمي الشكاوى حول االنتهاكات التي يتعرض لها األطفال ،،وتعزيز
مشاركتهم في القرارات التي تخص حياتهم  ،ومن جانب آخر تقريب وجهات النظر بني األطفال النزالء
وضباط املراكز واملشرفني.

النتيجة الثالثة :رفع مراسالت مباشرة إلى اجلهات ذات العالقة في انتهاكات مباشرة حلقوق األطفال.
مراسالت إلى اجلهات األمنية اخملتلفة ملناصرة قضايا  20طفال مت اعتقالهم على أيدي األجهزة األمنية
( األمن الوقائي واخملابرات )على خلفيات سياسية وجنائية ،وعلى الرغم من أن هذه اجلهات متتلك صفة
الضبط القضائي استثنائيا وفق املرسوم الرئاسي في عام  ،2007إال أنه هناك شرطة األحداث التي هي جهة
االختصاص ومناط بها متابعة كافة امللفات اخلاصة باألطفال في خالف مع القانون ،وبالتالي تركز املتابعات
مع األجهزة األمنية على عدم قانونية هذا االحتجاز ،وكذلك ضرورة حتويل الطفل فورا إلى مراكز التوقيف
التي تتبع جهاز الشرطة أو الشؤون االجتماعية إن تعذر إخالء سبيله.
النتيجة الرابعة :عملية التوثيق وجمع املعلومات عملية منظمة وممنهجة قائمة على املعلومات ودقتها
وموضوعيتها والتأكد من محتوى املعلومات الواردة فيها ،يتم العمل فيها وفق التالي :
مت توثيق 15حالة من قبل الباحثني امليدانيني في انتهاكات تعرض لها أطفال من قبل األجهزة األمنية متثلت
في ظروف احتجاز سيئة ،أو الضرب في أحداث الشغب من قبل الشرطة .
عرض التقرير السنوي للوحدة ،الذي نشر في أيار من عام  ،2014و يعالج أهم املعايير الدولية ألماكن احتجاز
األطفال ،ونفذت ورش عرض التقرير في  11محافظة بالتعاون والشراكة مع مكاتب احملافظني ،حيث بلغ عدد
املشاركني في تلك الورش نحو  235مشاركا بينهم ( 92من اإلناث و 143ذكورا).
النتيجة اخلامسة :تطوير قدرات شبكات حماية الطفولة :
تلعب احلركة العاملية للدفاع عن األطفال من خالل وحدة عدالة األطفال دورا رياديا في عملية تطوير
نظام احلماية الوطني لشبكات حماية الطفولة في األراضي الفلسطينية كونها من املؤسسني للفكرة
وللشبكات ،بالشراكة مع وزارة الشؤون اﻻجتماعية ،أو من خالل املشاركة في اجتماعات اللجنة التوجيهية
واجتماعات اللجان الفنية على مستوى احملافظات  ،وبناء على هذا الدور مت ما يلي :
مت توفير 70استشارة قانونية لكافة اجلهات الشريكة في شبكات حماية الطفولة ومنسقي الشبكات كون
محامي وحدة عدالة االطفال هم اجلهة القانونية الوحيدة التي توفر االستشارات القانونية لكافة ممثلي
املؤسسات األعضاء في شبكات حماية الطفولة.

املشاركة في  12مؤمتر حالة مع قطاعات ومهن وتخصصات مختلفة بدعوة من منسقي شبكة احلماية
لضمان تدخل مهني متعدد التخصصات في مصلحة أفضل لألطفال ضحايا العنف أو لألطفال في خالف
مع القانون.

التقرير السنوي 2014

مت تنفيذ  22ورشة عمل وتدريب ألعضاء الشبكات في كل من طوباس ،وأريحا ،وسلفيت ،واخلليل  ،ورام اهلل
 ،وجنني ،نفذت للجان الفنية في الشبكات أو بطلب وتنسيق من منسقي الشبكات ملؤسسات شريكة
في الشبكة ،أو ألطفال ،استهدفت  645من املشاركني (بلغ عدد الذكور من البالغني  120وعدد اإلناث من
البالغني  227مشاركة وعدد األطفال  )298وإقرارا من وزارة الشؤون االجتماعية بالدور الذي تعمل عليه
احلركة العاملية للدفاع عن األطفال في تطوير ومتكني وزارة الشؤون االجتماعية في حماية األطفال ،مت توقيع
مذكرة تفاهم بني الوزارة واملؤسسة لغاية املساهمة في تطوير شبكات احلماية للعام  2015و املساهمة
في تعزيز دور الوزارة في تأسيس مجلس أعلى للطفولة ،وكذلك دعم ومساندة الوزارة في تطوير قدراتها في
ملف املساعدة القانونية لألطفال في خالف مع القانون.
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مشاركة وحدة عدالة األطفال في  67اجتماعا للشبكة على مستوى الوطن لتطوير الشبكات ووضع
اخلطط والتقييم ومناقشة قضايا ميدانية ومهنية .
النتيجة السادسة :متابعة حاﻻت أطفال ضحايا عنف مجتمعي وإهمال
نصت االتفاقية الدولية حلقوق الطفل على حق األطفال في احلماية من كافة أشكال االستغالل واإلساءة،
وألزمت الدول اتخاذ إجراءات حلماية األطفال من كافة ضروب اإلساءة من خالل إجراءات إدارية وتشريعات
حامية لألطفال.
•متت متابعة  30طفال ضحية عنف مجتمعي مت حتويلهم إلى شبكات حماية الطفولة.
•متت متابعة  13حالة مت حتويلها إلى مؤسسات أخرى للحصول على خدمات نفسية اجتماعية.
•مت رصد ومتابعة  14طفال ضحية استغالل اقتصادي مت حتويلهم للمتابعة االجتماعية وإعادة التأهيل
واإلعادة إلى املدارس.
•مت رصد  50طفال أثناء اجلوالت التي متت مبشاركة محامني من الوحدة فيها  ،ونظمت من قبل شبكات
احلماية حلماية األطفال من االستغالل االقتصادي ومت توفير استشارات لهؤالء األطفال.
•توفير ا  105استشارات قانونية لألطفال الضحايا وأسرهم من خالل لقاءات معهم ومع أسرهم في
مكاتب احلركة العاملية للدفاع عن األطفال ،أو من خالل لقائهم في مكاتب الشؤون االجتماعية أو عبر
االتصاالت الهاتفية.
•إغالق  8ملفات ألطفال في خالف مع القانون نتيجة لوقف املالحقة اجلزائية الناجتة عن رفع سن
املساءلة أمام محاكم نابلس وطوباس .بسبب عملية الضغط لتطبيق نصوص قانون الطفل املعدل.
إن نظام عدالة األطفال في األراضي الفلسطينية ال يوفر حماية لألطفال اخملالفني للقانون ،رغم أن األطفال
ينتمون إلى أسر في مشكالت اجتماعية واقتصادية وأسرية تتطلب معاجلات شاملة ،فإننا نرى أن خدمة
التمثيل القانوني مهمة لألطفال ألنها مبنية على املنهج الشمولي حلقوق الطفل وهي الرافد واملساعد في
رصد آليات التعامل مع األطفال في نظام عدالة األطفال ،مما يعزز عملية املناصرة لقضايا األطفال في خالف
مع القانون ،وهي مساعدة لألسر الفقيرة التي ينتمي إليها األطفال  ،وعليه مت حتقيق اآلتي:
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خالل هذا العام مت متثيل  81طفال في خالف مع القانون نظرا لالحتياج في عملية التمثيل القانوني ،وقلة عدد
اجلهات التي توفر هذه اخلدمة.
•حضر احملامون  364جلسة محكمة ألطفال في خالف مع القانون في كافة محاكم الضفة الغربية.
•قدم احملامون  116طلب إخالء سبيل ألطفال في خالف مع القانون.
•متثيل  9أطفال أمام محكمة االستئناف.
•إغالق  31ملفا ألطفال في خالف مع القانون أمام محاكم الدرجة األولى ،وإغالق ملفني أمام محكمة
االستنئناف ألطفال في خالف مع القانون.
•مت عقد  67اجتماعا تنسيقيا مع أطراف العدالة اخملتلفة ،ملناقشة عملية التنسيق في قضايا األطفال
في خالف مع القانون أو عملية التمثيل القانوني لألطفال ،أو متابعات مع القضاة والنيابة ومراكز
اإلصالح ،إضافة إلى مراقبي السلوك.

قصص النجاح
قصة جناح ()1

القدرة على التأثير في بعض أركان عدالة األطفال رغم عدم توفر قانون يعطي هامش ألعمال العدالة
التصاحلية والبحث عن إجراءات بديلة والسرعة في التقاضي ،إال أنه في محكمة بداية نابلس جند النهج
لدى هيئة اجلنايات سرعة البت في قضايا األحداث  ،واالهتمام في محتوى التقرير الوارد من قبل مراقب
السلوك والتوصيات الواردة فيه ،إضافة إلى إعطاء ملفات األحداث األولوية من حيث سالمة اإلجراءات في
سرعة البت  ،وسرية اجللسات  ،ومحاولة إعطاء البعد االجتماعي االهتمام إضافة إلى إلزام األسر بتحمل
مسؤولياتها جتاه األطفال.

قصة جناح ()2

على إثر عملية استجواب طفل من شرطة إحدى البلدات في محافظة نابلس وهو يبلغ من العمر  7سنوات
متت مقابلة مدير شرطة نابلس واإلشارة إلى أهمية إبراز دور شرطة األحداث وإعطائها الصالحيات املناطة
بها وفق التعليمات الواردة من قبل مدير عام الشرطة الفلسطينية ،وبالتالي ضرورة عدم أخذ إفادات من
األطفال من قبل املراكز الفرعية في البلدات لعدم التخصصية من قبل العاملني فيها للتعامل مع األطفال،
وبالتالي مت إصدار تعميم من قبل مدير شرطة نابلس مينع فيه أخذ إفادة أي طفل من قبل أي جهة إال شرطة
األحداث كجهة مختصة في التعامل مع األطفال اخملالفني للقانون .

قصة جناح ()3

القدرة على التأثير في توجهات النيابة والقضاء فيما يخص ملف طفل تعرض لهتك عرض من قبل أحد
املدرسني  ،وذلك من خالل التوجه بطلب إلى محكمة باستثناء شهادة هذا الطفل وهو املعتدى عليه كون
القضية منذ أربع سنوات ،ومت فسخ القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس الذي كان يقضي بحبس املدان
املعتدي ملدة خمس سنوات نتيجة خلل في إجراءات انتداب أحد القضاة وبالتالي من املهم أن ال يتحمل
الطفل وأسرته اخللل في اإلجراءات حلساسية القضية وتأثيرها على الطفل واألسرة ،مما أدى إلى أن النيابة
واحملكمة استثنت شهادة الطفل وشددت العقوبة على املتهم ملدة سبع سنوات إلضرارها بأمن اجملتمع
واستقراره.

قصة جناح ()4

قصة جناح (:)5

التأثير الذي تركه التقرير املعد من قبل وحدة عدالة األطفال حول املعايير الدولية ألماكن احتجاز األطفال
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«ن .ع» طفل يبلغ من العمر  17سنة ،وهو طالب منتظم في الثانوية العامة ،تعرض للتوقيف من قبل
الشرطة الفلسطينية على إثر مشاجرة في الطريق العام ،وقد أسندت له تهمة اإليذاء البسيط ،جرت
محاكمة الطفل املذكور وقضت احملكمة بحبسه مدة  3شهور بعد إدانته بالتهمة املسندة إليه ،نتيجة عدم
وجود مصاحلة بني أطراف الدعوى ،تق ّدم محامي احلركة العاملية للدفاع عن األطفال بطلب الستبدال عقوبة
احلبس بالغرامة مرفقا ً بها مرافعة قانونية توضح مخاطر وآثار العقوبات السالبة للحرية على األطفال،
ومدى تأثير احلكم املتخذ بحق الطفل املذكور سلبا ً على مستقبله التعليمي كونه طالبا في مرحلة الثانوية
العامة ويتقدم لالمتحانات في موعدها املقرر ،وأن تنفيذ عقوبة احلبس  3شهور بحقه لن تثمر في حتقيق
الهدف من محاكمته ،وبنتيجة الطلب وبعد اإلطّ الع على املرافعة القانونية سالفة الذكر قررت احملكمة
املوافقة على طلب محامي احلركة العاملية للدفاع عن األطفال واستبدال عقوبة احلبس بالغرامة ،حيث قام
والد الطفل املذكور بدفعها وانتظم الطفل بامتحانات الثانوية العامة ولم يتأثر حقه بالتعليم املكفول
مبوجب القانون.
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ومقارنتها بالواقع العملي كمرجعية وطنية لكافة أركان العدالة في هذا املوضوع ،كونه التقرير املتخصص
األول الذي يشير إلى معايير أماكن االحتجاز وحقوق األطفال داخل هذه األماكن ،إضافة إلى االهتمام البالغ
من قبل املشاركني وهي اجلهات املناطة بالقانون إما التعامل مع األطفال احملتجزين  ،أو الرقابة على هذه
األماكن ،ومدى االستعداد من قبل هذه اجلهات في األخذ بنتائج هذا التقرير .

حاالت دراسية :
األطفال في خالف مع القانون ضحايا العنف األسري
ال يزال الطفل «ه.و» من مدينة قلقيلية البالغ من العمر  17عاما يحاكم أمام القضاء الفلسطيني منذ أربع
سنوات بتهمتي سرقة خالفا للمادة  404من قانون العقوبات األردني لعام  1960الساري املفعول في األراضي
الفلسطينية.
ووجهت للطفل «ه.و» تهمتا سرقة عام  2011عندما كان يبلغ من العمر  14عاما ،وقد أحيل امللف من قبل
النيابة العامة إلى القضاء في نهاية .2013
ويبدي الطفل «ه.و» ندمه على فعلته ويقول إنه يشعر باحلرج لقيامه بالسرقة ،وأنه ال يعلم كيف كان يقوم
مبثل هذه األفعال في صغره ،وأنه يشعر باحلرج عند مثوله أمام احملكمة ،أو حتى أمام احلركة العاملية للدفاع
عن األطفال -فلسطني التي متثله مجانا ويتمنى أن تنشق األرض وتبتلعه.
واحلركة العاملية للدفاع عن األطفال كانت تابعت الطفل «ه.و» عندما كان يبلغ من العمر  15عاما ،ومتثلت
حالته وقتها بهروبه املتكرر من املنزل بسبب عنف األب الشديد وجلوء الطفل للشرطة للحصول على حماية،
وكانت مطالب الطفل اللجوء إلى بيت جده ألمه ولكن األب كان يرفض باستمرار ويذهب إلرجاعه لألسرة .
وحسب إفادة الطفل للحركة فإن والده ،كما وصفه ،شخص متستر بالدين ومتزوج من أربع نساء وله 33
من األوالد والبنات 26 ،ذكرا و 7إناث ،وهو يعمل بالتجارة العامة (اخلياطة) ،وقد ألزمه مبمارسة طقوس دينية
يقتنع بها األب ولكن يرفضها هو ،مثل حضور جلسات الذكر داخل مصلى أعده األب في الطابق السفلي
من منزله ،إضافة إلى ممارسة العنف ضده بشدة إذا تأخر عن تلك اجللسات من خالل جلده  200جلدة أحيانا،
هو أو أي أحد من إخوته.
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ويضيف الطفل أن الضرب كان يتم بواسطة «بربيش» أو سلك كهرباء ،بسبب القيام بأي فعل يخالف
تقاليد األسرة التي وضعها األب ،ومن هذه التقاليد فصل األوالد بعد عمر  10سنوات للمبيت في منزل
منفصل مع األب بعيدا عن أمهاتهم.
وقال «ه.و» إن والده ميارس الطقوس الصوفية مثل الترتيل وضرب اجلسم ،وهي طقوس تخيفه ،إضافة إلى
إلزام األطفال الذكور من عمر  10سنوات بعدم التواجد في مجالس النساء حتى ولو كن محرمات عليهم
شرعا ،كذلك ميارس والده أعماال ال عالقة لها بالدين مثل التهليل في الكاسات (الدروشة).
وقامت احلركة العاملية للدفاع عن األطفال بتمثيل الطفل قانونيا وعقد مؤمتر حالة مع وزارة الشؤون
االجتماعية وشرطة األحداث ،ووضع خطة تدخل للطفل أسفرت عن استئجاره ملنزل بالقرب من بيت جدته
ألمه ،وهو يعمل منذ ثالث سنوات من أجل توفير املصروف لنفسه ،ويتواصل مع والدته عند زيارة جدته،
ووضعه احلالي مستقر كونه يعمل ويرعى شؤونه ،إال أن ما يؤثر عليه نفسيا شعوره باحلرج من إقدامه على
السرقة في هذه املرحلة من عمره.

وترى احلركة العاملية للدفاع عن األطفال أن:
•الطفل ضحية ظروف اجتماعية وعنف أسري ما يؤكد أن األطفال في خالف مع القانون ضحايا إهمال
وتفكك أسري .
•لم يفعل قانون الطفل الفلسطيني من قبل وزارة الشؤون االجتماعية في مساءلة األب قانونيا على
إهماله وعنفه الشديد جتاه الطفل .
•أحد ضمانات احملاكمة العادلة سرعة البت في القضايا ومن أهمها قضايا األطفال لعدد من األسباب،
وهي:
1 .1أن األطفال بعادتهم ينسون تفاصيل القضية وتصبح حجتهم في الدفاع عن أنفسهم أضعف .
2 .2التأخر في البت مبثل هذه القضايا يجعل الطفل يشعر باخلوف على مستقبله وإمكانية حبسه وحجز
حريته ،لعدم نضوج خبراتهم .
3 .3البعد النفسي على الطفل بعد أربع سنوات وتأثير ذلك اجتماعيا عليه .
أما أبرز املشاكل والتحديات في هذه احلالة ،فهي:
•النظام القانوني املطبق في األراضي الفلسطينية لغاية هذا التاريخ ال يوفر احلماية لألطفال في خالف
مع القانون.
•ضعف اإلمكانات املتوفرة لدى وزارة الشؤون االجتماعية وبالتالي وجود نقص في الكوادر من مراقبي
سلوك ومرشدي حماية طفولة ،األمر الذي يؤثر سلبا على اخلدمات املقدمة لألطفال في خالف مع
القانون ،واألطفال ضحايا العنف ،وعدم تفريغ املرشدين.
•العقبات التي تواجه شبكات حماية الطفولة في األراضي الفلسطينية من ضعف التحويل وعدم
جتاوب اجلهات األعضاء بااللتزام بالتحويل ،وتفاوت اخلبرات لدى منسقي الشبكات ،وضعف اجلوانب
اللوجستية واحملفزات وضغط العمل لدى هذه اجلهات ،األمر الذي يؤثر سلبا على طبيعة ونوعية
اخلدمات املقدمة لألطفال.
•قلة عدد مؤسسات حماية األطفال الضحايا ومؤسسات الرعاية االجتماعية لألطفال في خالف مع
القانون ،ما يؤدي إلى تفاقم اإلشكاالت التي يعاني منها األطفال الضحايا واألطفال في خالف مع
القانون ،إضافة إلى ضعف خدمات إعادة التأهيل.
•الظروف األمنية والسياسية املعقدة في األراضي الفلسطينية وبعض التجاذبات الداخلية ،مما يجعل
الهاجس األمني يسيطر بعض األحيان األمر الذي يؤثر سلبا على احلريات العامة ومنها األطفال ،وهو ما
يزيد من نسب االعتقاالت السياسية ومن بينها األطفال.
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برنامج المساءلة والمساعدة القانونية
هناك عدم توازن في التمثيل الذي يحصل عليه اإلسرائيليون والفلسطينيون في وسائل اإلعالم الدولية.
في حني مُتثل وجهة نظر احلكومة اإلسرائيلية واملواطنني اإلسرائيليني كثيرا في اإلعالم ،غالبا ما تستبعد
القصص الفلسطينية ،وبذلك يترتب على املنظمات الفلسطينية وضع استراتيجيات الستخدام وسائل
اإلعالم اجلديدة إليصال رسالتها إلى العالم.
وفي برنامج املساءلة واملساعدة القانونية يتم تعزيز عمل وحدة املساءلة القانونية ووحدة التوثيق عن طريق
وسائل اإلعالم املتطورة حيث تستخدم وحدة املناصرة طرقا حديثة لتدعيم العمل في مجال حقوق األطفال.
أحرز برنامج املساءلة تقدما ملحوظا على صعيد تطوير استراتيجيات وأدوات جديدة لتحسني وتدعيم جهود
املناصرة ،ومتثل التطور األبرز باستغالل الطفرة احلاصلة في تكنولوجيا االتصاالت وظهور وسائل اإلعالم
االجتماعية في خلق فرص جديدة أمام منظمات حقوق اإلنسان ،مع العلم أن البرنامج سيواصل استخدام
الطرق التقليدية في املناصرة ،إلى جانب وسائل االتصال احلديثة ،من منطلق إميان املؤسسة بقيمة وأهمية
التعامل مع مختلف وسائل التواصل لضمان الوصول إلى اجلمهور األوسع.
وحدة التوثيق تعمل على توثيق ورصد انتهاكات حقوق األطفال الفلسطينيني ،ويتم إعطاء األولوية لتوثيق
أربعة انتهاكات :القتل /إصابة األطفال على يد القوات اإلسرائيلية واملستوطنني واالعتقال والتعذيب وجتنيد
األطفال واستخدامهم كدروع بشرية.
اما الوحدة القانونية فتعمل على الدفاع عن األطفال الفلسطينيني املعتقلني أمام احملاكم اإلسرائيلية
(العسكرية واملدنية)،
في حني تعمل وحدة املناصرة على مبادرات املناصرة القائمة على األدلة من أجل كشف وتغيير السياسات
واملمارسات الضارة باألطفال الفلسطينيني.
في عام  2014التغريدات ومشاركات الفيسبوك على صفحات احلركة العاملية لدفاع عن األطفال كانت في
ازدياد متواصل ،وتظهر الرسوم البيانية أدناه منوا في مشاركي احلركة على «الفيسبوك» ،و»تويتر» ،و»يوتيوب».

النمو في صفحة «الفيسبوك» في :2014
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النمو في صفحة «تويتر» في :2014

النمو في صفحة «يوتيوب» في :2014

التقرير السنوي 2014

27

وحدة التوثيق:
وحدة التوثيق تعمل على توثيق ورصد انتهاكات حقوق األطفال الفلسطينيني ،ويتم إعطاء األولوية لتوثيق
أربعة انتهاكات :القتل /إصابة األطفال على يد القوات اإلسرائيلية واملستوطنني واالعتقال والتعذيب وجتنيد
األطفال واستخدامهم كدروع بشرية.
مت تنفيذ رصد ومراقبة االنتهاكات التي يتعرض لها األطفال الفلسطينيون عبر وسائل اإلعالم اخملتلفة
والتواجد في امليدان ،ووثقت الوحدة خالل عام  2014االنتهاكات التالية:
• 13طفال استشهدوا في الضفة الغربية مبا فيها القدس الشرقية 11 ،منهم استشهدوا نتيجة
الستخدام الذخيرة احلية ضدهم من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي.
• 9أطفال مصابون بسبب عنف املستوطنني في الضفة الغربية.
•طفالن استشهدا على يد قوات االحتالل اإلسرائيلية في غزة قبل العدوان األخير على غزة في يوليو
 2014وطفل استشهد بسبب الذخائر غير املنفجرة بعد العدوان.
• 547حالة من األطفال الذين استشهدوا خالل العدوان على غزة .2014
• 461إصابة خطيرة بني األطفال بسبب العنف والهجمات في الضفة الغربية وقطاع غزة على يد قوات
االحتالل االسرائيلي.
•حالة واحدة استخدمت فيها قوات االحتالل اإلسرائيلي طفال فلسطينيا كدرع بشري ،طفل يبلغ من
العمر  16عاما  ،اعتقل ملدة خمسة أيام ،وتعرض العتداء جسدي واستخدم للبحث عن أنفاق داخل
قطاع غزة.
•اعتداءات على املدارس ،وهي مدرسة الساوية اللنب الثانوية اخملتلطة من قبل جنود االحتالل ،واعتداءان
على مدرسة عوريف الثانوية للبنني /نابلس ،مدرسة بورين الثانوية اخملتلطة ،مدرسة دار األيتام الثانوية
للبنني بالقدس.
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وحدة المساعدة القانونية:
الدفاع عن األطفال الفلسطينيني املعتقلني أمام احملاكم العسكرية اإلسرائيلية وتقدمي شكاوى نيابة عن
األطفال الفلسطينيني لسلطات االحتالل اإلسرائيلي.

األطفال في المحاكم العسكرية:
اإلجراءات التي تعتمدها احملاكم العسكرية اإلسرائيلية تتجاهل املعايير األساسية للمحاكمة العادلة
واملبادئ العامة لقضاء األحداث .في كثير من احلاالت ،تتبع سلطات اإلسرائيلي نفس اإلجراءات للبالغني
واألطفال على الرغم من األمر العسكري  1644الذي ينص على محكمة خاصة لشؤون األطفال ،وقد الحظ
محامو احلركة من خالل عملهم في احملاكم العسكرية في «عوفر» ،و»سالم» هذه الظاهرة وبالتالي ،أجرت
احلركة  64زيارة إلى سجون االحتالل اإلسرائيلي .حيث متت زيارة  188طفال ،وجمع  122إفادة مشفوعة
بالقسم واستمارة تعذيب لغرض رصد االنتهاكات اإلسرائيلية ضد األطفال خالل االعتقال والتحقيق.
وكذلك ،فإن الوحدة القانونية في عام  2014أجنزت املهام التالية:
1 .1استلم محامو الوحدة  114ملفا جديدا خالل الفترة املشمولة بالتقرير ،منها  3حاالت مت اإلفراج عنها
لدى الشرطة بشروط معينة ،و 18حالة جرى إطالق سراحها دون شروط .ومت اإلفراج عن  5حاالت من
احملاكم بشروط معينة وإغالق  109ملفات بأحكام مختلفة.
2 .2متكن محامو الوحدة من استخدام املعلومات التي مت جمعها عن االنتهاكات أثناء االعتقال واحملاكمة
ألهداف املناصرة على املستوى الدولي لتسليط الضوء على مثل هذه املمارسات واالنتهاكات وفضحها.
3 .3بعد إجراء الزيارات وجمع اإلفادات املشفوعة بالقسم ،قدمت الوحدة  9شكاوى جلهات إسرائيلية
مختلفة نيابة عن األطفال بهدف محاسبة املسؤولني عن أفعالهم.
4 .4قامت الوحدة بتنسيق زيارات لـ  17وفدا أجنبيا للمحاكم العسكرية اإلسرائيلية كجزء من دورها في
فضح املمارسات واالنتهاكات اإلسرائيلية في احملاكم.
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التغييرات الرئيسية في نظام المحاكم
العسكرية في عام 2014
في  10أيلول عام  ،2014دخل األمر العسكري  1745حيز التنفيذ مشيرا إلى أن التحقيق مع األطفال من قبل
الشرطة اإلسرائيلية يجب أن يتم بلغة الطفل ،كما يوثق التحقيق بنفس لغة االستجواب ،أو يتم تسجيل
الصوت أو الفيديو عندما ال يجري االستجواب بلغة الطفل اخلاصة .ويتطلب األمر أيضا تسجيل فيديو
للجرائم التي حتمل عقوبة قصوى أكثر من  10سنة.
في حني أن النظام اجلديد يأتي بتغييرات كبيرة في إجراءات التحقيق مع األطفال الفلسطينيني ،فإنه
ال ينطبق على األطفال املشتبه بهم في ارتكاب «جرائم أمنية» مثل رمي احلجارة .النظام اجلديد مقيد
بشدة بسبب عدم تطبيقه على هذه الفئة من األطفال ،فتقريبا جميع األطفال املعتقلني من قبل القوات
اإلسرائيلية متهمون برمي احلجارة.
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في شباط  2014أيضا أعلن جيش االحتالل اإلسرائيلي أن برنامجا جتريبيا جديدا يعتمد على االستدعاءات
اخلطية سيتم تنفيذه كبديل لالعتقال الليلي .ومع ذلك ،الحظ محامو احلركة العاملية للدفاع عن األطفال
املمارسات التالية التي تتعارض مع التعديالت األخيرة في األوامر العسكرية:
•ال يتم إعالم األطفال عن سبب إلقاء القبض عليهم ،وال يتم تقدمي أي وثائق باألمر.
•ال يتم إبالغ أفراد العائلة عن سبب االعتقال أو املكان الذي سيتم فيه احتجاز الطفل.
•في حاالت قليلة جدا أبلغ األطفال بحقهم في عدم التكلم واستشارة محام.
•يستخدم احلبس االنفرادي كأحد أساليب االستجواب.
ومن خالل عمل احلركة املباشر في احملاكم لوحظ أن التعديالت على نظام احملاكم العسكرية لم تأت
بتأثير إيجابي كاف .وإجراءات احملكمة لم تتغير .وبعبارة أخرى ،فإن األوامر العسكرية اجلديدة هي إجراءات
لتحسني صورة احملاكم فقط دون حتسني وضع األطفال احملتجزين .
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أوامر عسكرية اخرى ومالحظات الـ DCI
املادة  136من األمر العسكري  1676من عام  2011ال جتيز للمحاكم العسكرية فرض عقوبة السجن على
األطفال حتت سن  .12ومع ذلك ،يتم اعتقال األطفال حتت سن  12واحتجازهم لساعات قبل أن يطلق
سراحهم .كما أنه في الكثير من احلاالت ال يطلق سراح األطفال إال بعد دفع الكفالة .وباإلضافة إلى حقيقة
أخرى تسلط الضوء على تعسف هذه احملاكم هي حساب عمر الطفل في يوم احملاكمة وليس في حني ارتكاب
اخملالفة.
وقد لوحظ أن تقدمي شكاوى ضد سلطات االحتالل اإلسرائيلي على االنتهاكات التي يتعرض لها األطفال أثناء
االعتقال واالستجواب أو في احملاكم لم حتقق نتائج مرضية ،بيد أن ذلك لم مينعنا من تسليط الضوء على
هذه االنتهاكات واإلبالغ عن أي انتهاكات ضد األطفال .وسنواصل تقدمي شكاوى إلى السلطات اخملتصة من
أجل فضح هذه االنتهاكات ومحاسبة مرتكبيها.

حملة اعرف حقوقك
أطلقت الوحدة حملة «اعرف حقوقك» لألطفال الفلسطينيني ،وتركزت احلملة على متكني وتثقيف األطفال
الفلسطينيني لضمان حقوقهم األساسية خالل احتجازهم في نظام االحتجاز العسكري اإلسرائيلي.
وقامت املؤسسة بعقد دورات تدريبية لألطفال الفلسطينيني في املدارس لرفع مستوى الوعي حول ما ميكن
توقعه خالل عمليتي االعتقال واالحتجاز ،من خالل التركيز على شرح قوانني حقوق اإلنسان الدولية ذات
الصلة املتعلقة مبمارسات االعتقال والنقل والتحقيق ،باإلضافة إلى مناقشة احلقوق املنصوص عليها في
القانون العسكري اإلسرائيلي ،وكيف أن األطفال الفلسطينيني يحرمون من هذه احلقوق بصورة منتظمة
عند احتجازهم ،خالل  2014قامت املؤسسة بعقد  104دورات استهدفت  4549طفال تتراوح أعمارهم بني
 12و 17سنة.
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وحدة المناصرة:
العنف في غزة
وفقا للحركة العاملية للدفاع عن االطفال في فلسطني فإن  547طفال على األقل استشهدوا في العدوان
اإلسرائيلي العسكري على غزة في  .2014حيث يشكل عدد األطفال الذين استشهدوا ُخمس الفلسطينيني
الذين استشهدوا خالل العدوان ،كما أصيب اآلالف من األطفال ،منهم ما يقرب من  1،000طفل تسببت
إصاباتهم بإعاقات دائمة.
أثار ارتفاع عدد وفيات األطفال واملدنيني تساؤالت جدية حول االستخدام غير املتناسب للقوة من قبل
جيش االحتالل اإلسرائيلي ،واالستهداف غير املشروع للمواقع احملمية مبوجب القانون الدولي مثل املدارس
واملستشفيات واملالجئ.
وقال مسؤول من األمم املتحدة حلقوق اإلنسان نافي بيالي إنه قد يكون هناك جرائم حرب ارتكبت من قبل قوات
االحتالل اإلسرائيلي.
على الرغم من تركيز وسائل اإلعالم على العنف طوال فترة العدوان ،ولكن حتى قبل بدء العدوان ،فقد
أطفال حياتهم نتيجة إلطالق النار عليهم أو بسبب الغارات اجلوية اإلسرائيلية ،بينما أصيب  43على األقل
في ظروف مماثلة.

حملة دعم لجنة األمم المتحدة لتقصي الحقائق
في تشرين األول ،دعت احلركة العاملية للدفاع عن األطفال  -فلسطني مؤيديها لرفع أصواتهم وبشكل
جماعي ملطالبة األمم املتحدة للتحقيق في جرائم احلرب في غزة
.http://dcipalestine.nationbuilder.com/justiceforgaza
في كانون األول ،مت تسليم  17286توقيعا إلى البيت األبيض وداونغ ستريت ،داعني حكومتي الواليات املتحدة
واململكة املتحدة لدعم جلنة األمم املتحدة للتحقيق في جرائم حرب محتملة ارتكبت في غزة.
أرسلنا رسالة واضحة إلى الرئيس باراك أوباما ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون نطالب فيها بالعدالة
لألطفال الذين استشهدوا في الهجوم العسكري اإلسرائيلي على قطاع غزة .الدعم الهائل للحملة -وهي
األولى من نوعها في فلسطني -خطوة أساسية على تنامي حركة املطالبة باحلرية والكرامة والعدالة
لألطفال الفلسطينيني.

مساعدة لجنة األمم المتحدة لتقصي الحقائق

وقدمت احلركة العاملية للدفاع عن األطفال في فلسطني ملخصات حالة األطفال الذين استشهدوا في
الضفة الغربية ،وكذلك ملخصات حلاالت األطفال الذين تعرضوا لسوء املعاملة والتعذيب ،وتعمل احلركة
بشكل وثيق مع جلنة التحقيق إلجراء مقابالت مع شهود على انتهاكات حلقوق الطفل.
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قدم مدير برنامج املساءلة للحركة العاملية لدفاع عن األطفال في فلسطني شهادته أمام اللجنة املستقلة
للتحقيق في األمم املتحدة في عمان في  11تشرين الثاني عام .2014
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الشهادة في محكمة راسل حول غزة
قدم منسق وحدة املناصرة في الدورة االستثنائية حملكمة راسل شهادته حول استخدام طفل فلسطيني
يبلغ من العمر  16عاما كدرع بشري من قبل اجليش اإلسرائيلي خالل احلرب في غزة.
http://www.russelltribunalonpalestine.com/en/sessions/extraordinary-session-brussels
املشاركة في الشبكة العاملية للحقوق والتنمية مؤمتر «األطفال في النزاعات» في البرملان األوروبي.
قدم مسؤول املناصرة في احلركة عرضا عن الصدمة التي يعاني منها أطفال غزة بسبب الهجوم اإلسرائيلي
هذا الصيف.
http://gnrd.net/seemore.php?id=1032
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الذخيرة الحية واألطفال الشهداء في الضفة
الغربية
استشهد  11طفال فلسطينيا بالذخيرة احلية في الضفة الغربية ،مبا فيها القدس الشرقية في عام 2014
على يد قوات االحتالل اإلسرائيلي .الذخيرة احلية ،وفقا للوائح جيش االحتالل اإلسرائيلي اخلاصة ،يجب أن ال
تستخدم إال في الظروف التي تشكل تهديدا قاتال جلندي إسرائيلي .ولكن احلركة حتى اآلن ،لم جتد أي أدلة
تشير إلى أن األطفال الذين استشهدوا في عام  2014كانوا يشكلون مثل هذا التهديد في وقت إطالق النار
عليهم.
في أيار  ،2014استشهد الطفالن ندمي نوارة ومحمد سالمة أبو ظاهر بالذخيرة احلية ،وأشارت لقطات من
تصوير لهذا احلدث أن الطفلني كانا غير مسلحني حلظة إطالق النار عليهما .شكك مسؤولون إسرائيليون
في مشروعية األدلة في البداية ،ثم نفوا بشكل قاطع أن الذخيرة احلية استخدمت خالل االحتجاج ولكن
بعد أسابيع ثبت أن الطفلني استشهدا بالرصاص احلي.
في خطوة غير عادية من قبل السلطات اإلسرائيلية اتهم شرطي «احلدود» بالقتل اخلطأ في قضية مقتل
الطفل ندمي .في حني لم يتم محاسبة غيره من اجلنود في حاالت األطفال الذين قتلوا عام .2014

نشر لقطات من عمليات القتل غير المشروع:
في  19أيار ،حصلت احلركة على لقطات من أربع كاميرات وثقت إطالق النار املميت للطفلني ندمي نوارة ومحمد
أبو ظاهر .الكاميرات األمنية من ثالث جهات ملبنى قرب موقع احلادث تظهر احلدث من عدة الزوايا وموقع
املتظاهرين وموقع متركز جنود االحتالل اإلسرائيلي.
احلركة نشرت شريط فيديو على موقع يوتيوب يسلط الضوء على عمليات القتل غير املشروعة التي وقعت
في  15أيار 2014
.https://www.youtube.com/watch?v=CaibEqx2m_k
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التعاون مع Forensic Architecture
تعاونت احلركة مع وكالة األبحاث التي توفر اإلمكانية لوسائل اإلعالم التحليلية للتحقيق في لقطات
الفيديو التي صورت إطالق النار على ندمي نوارة ومحمد أبو ظاهر ،وقام فريق من املهندسني املعماريني
واخملتصني بتحليل لقطات من الكاميرات األمنية لتحديد موقع قاتل الطفل ندمي نوارة.
.http://beitunia.forensic-architecture.org

هنا يرقد أخي
أنتجت احلركة العاملية للدفاع عن األطفال في فلسطني فيلما قصيرا بعنوان «هنا يرقد أخي» عن استشهاد
محمد أبو ظاهر ،في محاولة لتوفير حملة عن تأثير االحتالل على األسر الفلسطينية.
.https://www.youtube.com/watch?v=YGo4Z7-Pmbo

حملة No More Forgotten Lives
في  18كانون األول ،أطلقت احلركة العاملية للدفاع عن األطفال في فلسطني حملة للمطالبة بالعدالة حملمد
وندمي و 9أطفال آخرين قتلوا على أيدي قوات االحتالل اإلسرائيلي بالذخيرة احلية في الضفة الغربية احملتلة عام
 .2014وتهدف احلملة إلى حتدي ظاهرة اإلفالت من العقاب التي تسمح للجنود اإلسرائيليني بقتل األطفال
دون خوف من العقاب أو احملاسبة واملالحقة القانونية.
.http://www.nomoreforgottenlives.com
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االحتجاز العسكري والحبس االنفرادي
االعتقال العسكري هو حقيقة واقعة ملئات األطفال الفلسطينيني كل عام ،مما يعرضهم للعنف اجلسدي
والنفسي ،وإعاقة تعليمهم والتأثير على صحتهم ،ووضع عدد كبير من األسر حتت الضغط.
هذه الظاهرة واستخدام احلبس االنفرادي كوسيلة الستخالص االعترافات وممارسات أخرى متنع األطفال
الفلسطينيني من التمتع بحقوقهم املنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل.

تقرير عن الحبس االنفرادي
قدمت احلركة تقريرا عن «احلبس االنفرادي لألطفال الفلسطينيني في املعتقل العسكري اإلسرائيلي»
للمجموعات التالية التابعة لألمم املتحدة ،وكشفت عن ارتفاع أعداد األطفال الفلسطينيني الذين يتعرضون
للحبس االنفرادي ألغراض التحقيق في السجون اإلسرائيلية:
•مقرر األمم املتحدة املعني بحالة حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية احملتلة منذ عام .1967
•مقرر األمم املتحدة املعني بالتعذيب واملعاملة القاسية والالإنسانية واملهينة.
•املمثل اخلاص لألمم املتحدة لألمني العام املعني بالعنف ضد األطفال.
•املمثل اخلاص لألمم املتحدة لألمني العام املعني باألطفال في الصراعات املسلحة.
•مقرر األمم املتحدة املعني باستقالل القضاة واحملامني.
•فريق األمم املتحدة املعني باالحتجاز التعسفي.
•جلنة األمم املتحدة املعنية مبمارسة احلقوق غير ممنوحة للشعب الفلسطيني.
http://www.prweb.com/releases/solitaryconfinement/palestinianchildprisoners/prweb11832016.
.htm
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وفد نقابة المحامين الوطنية إلى فلسطين
نسقت احلركة جولة ملدة يوم كامل لدراسة قضية األطفال الفلسطينيني املعتقلني حملامي وفد نقابة
احملامني الوطنية ،ونشر الوفد التقرير «أسرى الظلم» الذي يلخص النتائج التي توصل إليها بشأن شروط
وأوضاع السجناء السياسيني الفلسطينيني في السجون اإلسرائيلية
.http://www.nlginternational.org/report/PrisonersOfInjustice-Report.pdf

جامعة ليدن
في  19-18تشرين الثاني ،دُعي مسؤول املناصرة لتقدمي عرض عن احملاكم العسكرية اإلسرائيلية وسوء
معاملة األطفال الفلسطينيني في االعتقال العسكري اإلسرائيلي في هولندا ،وتضمن العرض أيضا
مناقشة العقبات الرئيسية واجلهود الالزمة لتسريع وتعزيز الوقاية والقضاء على العنف داخل نظام احملاكم
العسكرية اإلسرائيلية.
/http://law.leiden.edu/organisation/private-law/child-law/25yearscrc

دعم حملة

»Chicago Faith Coalition «No Way to Treat a Child
 - DCIفلسطني دعمت احلملة في شيكاغو والتي طالبت بانهاء االعتقال العسكري اإلسرائيلي ألطفال
فلسطني.
قدم مسؤول املناصرة في احلركة معلومات والتقارير والفيديو عن قضايا األطفال في االعتقال
http://www.chicagofaithcoalition.org
الحركة العالمية للدفاع عن األطفال /فلسطين
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عنف المستوطنين
املستوطنون اإلسرائيليون الذين يعيشون في الضفة الغربية في املستوطنات التي تعتبر غير قانونية مبوجب
القانون الدولي يهاجمون الفلسطينيني ،مبن فيهم األطفال.
في حزيران عام  ،2014نشرت احلركة تقريرا بعنوان «نشأتي بني املستوطنات اإلسرائيلية واجلنود »،عن تفاصيل
حوادث اعتداءات املستوطنني التي وقعت عام  ،2013مبا في ذلك الهجمات على األطفال واملباني املدرسية.
وأشار التقرير إلى تعاون جنود االحتالل في هجمات املستوطنني ،مبا في ذلك احلاالت التي جتاهل فيها اجلنود
هذه االعتداءات العلنية أو حتى شاركوا فيها.
اثناء توثيق عنف املستوطنني ،وجدت احلركة أن  129حالة اعتداء من قبل املستوطنني ضد األطفال سجلت
بني عامي  2008و .2012
وفي تشرين األول  ،2014مت بناء  1000وحدة استيطانية جديدة في أنحاء القدس الشرقية والتي من احملتمل
أن تعرض األطفال الفلسطينيني إلى مزيد من العنف ،حيث أن عدد املستوطنني اإلسرائيليني الذين يعيشون
في األراضي الفلسطينية يرتفع.
http://www.alternet.org/world/price-tag-attacks-high-cost-palestinian-children-face-living-nearsettlers.
http://issuu.com/dcips/docs/settlerviolencereport.19june2014?e=123692268307628/

جوالت مناصرة دولية
جولة في المملكة المتحدة حول العدوان على
غزة
شارك مدير برنامج املساءلة ومنسق وحدة املناصرة واالتصاالت في جولة للتحدث إلى مئات من الناس
وناشطي حقوق اإلنسان من جميع األعمار واخللفيات حول األطفال الفلسطينيني في االعتقال العسكري
اإلسرائيلي واالستخدام املفرط للقوة من قبل جنود االحتالل اإلسرائيلي ضد األطفال خالل املظاهرات.
.http://www.waronwant.org/news/events/previous-events/18110-frontlines-conference-and-tour

جولة في الواليات المتحدة

./http://www.tolef.org/2014-tree-of-life-conferences
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شارك منسق وحدة املناصرة كمتحدث رئيسي في سلسلة من املؤمترات في الواليات املتحدة األمريكية
للحديث عن األطفال الفلسطينيني في االعتقال العسكري اإلسرائيلي ،والعدوان اإلسرائيلي على قطاع
غزة.

41

المناصرة في الواليات المتحدة
الكونغرس األمريكي
شارك مسؤول املناصرة في مؤمتر الكونغرس في واشنطن للتحدث عن منهجية االعتقال وتعذيب األطفال
الفلسطينيني في االعتقال العسكري اإلسرائيلي.
حيث شارك في املؤمتر ذاته الطفل طارق أبو خضير ،طفل فلسطيني أمريكي تعرض للضرب بقسوة من قبل
مستوطنني اسرائيليني .حضر املؤمتر  47ممثال في الكونغرس..
/http://www.c-span.org/video؟discussion-israelpalestinian-conflict/1-320809
http://www.endtheoccupation.org/article.php؟id=4125

حملة No Way to Treat a Child
حملة لرفع مستوى الوعي حول سوء املعاملة والتعذيب التي يتعرض لها األطفال الفلسطينيون في نظام
االعتقال العسكري اإلسرائيلي .مت إطالق احلملة رسميا في شيكاغو:
http://www.chicagofaithcoalition.org/contentPages/no-way-to-treat-a-child/project-overview.
html
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المناصرة لألمم المتحدة
لجنة الحقوق غير الممنوحة للشعب
الفلسطيني
مسؤول املناصرة حتدث إلى اللجنة عن سوء املعاملة وتعذيب األطفال الفلسطينيني في نظام االعتقال
العسكري اإلسرائيلي .وتتألف اللجنة من  26دولة عضوا في األمم املتحدة و 21عضوا مراقبا..
http://unispal.un.org/unispal.nsf/otherevents.htm
https://www.youtube.com/watch؟v=5yTkaGpgkEU

مجلس حقوق اإلنسان في األمم المتحدة
خالل عام  ،2014شاركت احلركة مع نائب فلسطني الدولي في الدورة العادية الـ 25جمللس حقوق اإلنسان،
واليوم السنوي للمجلس على حقوق الطفل.
وقدمت احلركة البيانات التي تركز على استخدام احلبس االنفرادي ألغراض االستجواب ضد األطفال
الفلسطينيني في االعتقال العسكري اإلسرائيلي ،وقتل طفلني بالذخيرة احلية وتأثير العدوان األخير على
غزة على األطفال الفلسطينيني في القطاع.

مكتب الممثل الخاص لألمين العام المعني
باألطفال والصراعات المسلحة
خالل عام  ،2014متت مناقشة اجلهود املبذولة ملنع وحماية األطفال من جتنيدهم في اجلماعات املسلحة ،و أثر
الهجوم العسكري على األطفال الفلسطينيني الذين يعيشون في قطاع غزة.

لجنة حقوق اإلنسان في األمم المتحدة
في أكتوبر عام  ،2014حضر مسؤول املناصرة لدورة جلنة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان في جنيف ،وقدم شهادة
أمام اللجنة عن سوء معاملة األطفال الفلسطينيني املعتقلني في سجون االحتالل اإلسرائيلي..
http://dci-palestine.org/documents/dci-palestine-participates-un-human-rights-review-israel

مناقشة اخلبراء في جامعة واشنطن األمريكية للقانون حول املواضيع املتعلقة بالتعذيب وسوء معاملة
األطفال مسلوبي احلرية واستخدام احلبس االنفرادي لألطفال الفلسطينيني فقط ألغراض االستجواب.
/http://antitorture.org/latest-news/page/2
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االصدارات
Youth conviction: Palestinian children describe solitary confinement in Israeli military
prisons
http://dci-palestine.org/documents/youth-conviction-palestinian-children-describesolitary-confinement-israeli-military
Child house arrests rise in Jerusalem clampdown
http://dci-palestine.org/documents/child-house-arrests-rise-jerusalem-clampdown
For Gaza´s children, ‹safety´ is just a word
http://dci-palestine.org/documents/gazas-children-safety-just-word
Handful of Gaza children evacuated to Jerusalem for treatment
http://dci-palestine.org/documents/handful-gaza-children-evacuated-jerusalemtreatment
Azzun’s kidnapped youth - Across the West Bank and Gaza, children have a different
“normal”
http://dci-palestine.org/documents/azzun%E2%80%99s-kidnapped-youth-acrosswest-bank-and-gaza-children-have-different-%E2%80%9Cnormal%E2%80%9D
Despite UN calls, no justice for children living near Israeli settlements
http://dci-palestine.org/documents/despite-un-calls-no-justice-children-livingnear-israeli-settlements
(Originally published on AlterNet)

“Price-tag” attacks: High cost for Palestinian children living near settlers
http://dci-palestine.org/documents/%E2%80%9Cprice-tag%E2%80%9D-attackshigh-cost-palestinian-children-living-near-settlers
(Originally published on AlterNet)
Unsuspecting Victims of Israel´s ‹Non-Lethal´ Weapons
http://dci-palestine.org/documents/unsuspecting-victims-israels-non-lethalweapons
(Published originally on The Huffington Post)
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Palestinian schoolchildren terrorized by settler vigilantes, soldiers
http://dci-palestine.org/documents/palestinian-schoolchildren-terrorized-settlervigilantes-soldiers
(Originally published on AlterNet)
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DEFENCE FOR CHILDREN INTERNATIONAL – DCI/PS
Financial statements for the year ended December 31, 2014

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
(All amounts in U.S Dollars)
Note
ASSETS
Non-current assets
Property, plant and equipment
Assets as limited to use
Total non-current assets
Current assets
Contributions receivable
Other current assets
Cash and cash equivalents
Total current assets
Total assets
NET ASSETS AND LIABILITIES
Net assets
Unrestricted net assets
Sustainability reserve
Total net assets
Non-current liabilities
Term loan
Provision for employees’ indemnity
Total non-current liabilities
Current liabilities
Current portion of term loan
Accounts payable and other current
liabilities
Temporarily restricted contributions
Total current liabilities
Total liabilities
Total net assets and liabilities

2013
Restated
note (15)

2014

January 1,
2013 Restated
note (15)

(4)
(7)

291,084
402,298
693,382

246,744
468,842
715,586

261,345
333,567
594,912

(5)
(6)
(7)

671,957
32,303
398,377
1,102,637
1,796,019

671,609
5,324
188,804
865,737
1,581,323

1,109,482
4,426
223,720
1,337,628
1,932,540

306,057
195,393
501,450

226,161
134,701
360,862

225,114
111,267
336,381

(9)
(10)

451,728
451,728

481,487
481,487

11,220
397,958
409,178

(9)

-

11,220

15,648

(11)
(12)

49,907
792,934
842,841
1,294,569
1,796,019

25,043
702,711
738,974
1,220,461
1,581,323

20,111
1,151,222
1,186,981
1,596,159
1,932,540

(8)

2014 التقرير السنوي

- The notes on pages 6 to 17 form an integral part of these financial statements.
- The financial statements on pages 3 to 17 were authorized for issue by the Board of Directors on March 30,
2015 and were signed on its behalf.
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Sana Anfous
Finance Manager

Fatima Dana /Nazzal
Treasurer
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DEFENCE FOR CHILDREN INTERNATIONAL – DCI/PS
Financial statements for the year ended December 31, 2014
STATEMENT OF ACTIVITIES AND CHANGES IN NET ASSETS
(All amounts in U.S Dollars)

Contributions, revenues and gains
Temporarily restricted contributions released from
restriction
Unrestricted contributions
Other revenues
Currency exchange gain
Total contributions, revenues and gains
Expenses
Administrative and core-program costs
Projects' expenses
Depreciation
Finance costs
Currency exchange loss
Write off of contributions receivable
Total expenses

2014

(12)

1,316,246
51,425
9,267
28,834
1,405,772

1,032,948
12,561
12,622
1,058,131

(13)
(13)
(4)

658,279
585,511
16,669
236
4,489
1,265,184

617,338
380,137
33,323
1,103
1,749
1,033,650

140,588
360,862
360,862
501,450

24,481
185,274
151,107
336,381
360,862

(5)

Changes in net assets for the year
Net assets, beginning of year before restatement
Restatement (note 15)
Net assets, beginning of year as restated
Net assets, end of the year

2013 Restated
note (15)

Note

 فلسطين/الحركة العالمية للدفاع عن األطفال

- The notes on pages from 6 to 17 form an integral part of these financial statements.
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DEFENCE FOR CHILDREN INTERNATIONAL – DCI/PS
Financial statements for the year ended December 31, 2014
STATEMENT OF CASH FLOWS
(All amounts in U.S Dollars)

Note
Cash flows from operating activities
Changes in net assets for the year
Adjustments of non-cash items:
Depreciation
Finance costs
Provision for employees’ indemnity

140,588

24,481

16,669
236
125,770
283,263

33,323
1,103
153,227
212,134

66,544
(348)
(26,979)
24,864
90,223
(155,529)
282,038

(135,275)
437,873
(898)
4,932
(448,511)
(69,698)
557

(4)

(61,009)
(61,009)

(18,722)
(18,722)

(9)

(11,220)
(236)
(11,456)

(15,648)
(1,103)
(16,751)

209,573
188,804
398,377

(34,916)
223,720
188,804

(4)
(10)

Adjustments to reconcile changes in net assets to net
cash provided by operating activities:
Assets as limited to use
Contributions receivable
Other current assets
Accounts payable and other current liabilities
Temporarily restricted contributions
Employees’ indemnity paid
Net cash provided by operating activities
Cash flows from investing activities
Purchase of property, plant and equipment
Net cash used in investing activities
Cash flows from financing activities
Settlement of term loan
Finance costs paid
Net cash used in financing activities
Change in cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents, beginning of the year
Cash and cash equivalents, end of the year

2014

(5)
(6)
(11)
(12)
(10)

2014 التقرير السنوي

- The notes on pages from 6 to 17 form an integral part of these financial statement
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3

2013
Restated
note (14)

