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أهداف المؤسسة
تأكيد المساءلة والمحاسبة للقائمين على حماية ورعاية األطفال
الفلسطينيين في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية.
فضح سياسات االحتالل بحق األطفال الفلسطينيين ،وتحسين المساءلة
والمحاسبة لمنتهكي حقوق األطفال الفلسطينيين من االحتالل.
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شكر وتقدير
تتوجه احلركة العاملية للدفاع عن األطفال /فرع فلسطني ،بجزيل شكرها وامتنانها إلى جميع
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:

1. Interchurch Organization for Development Cooperation (ICCO and
Kerk In Actie) Netherlands
)2. NGO Development Centre (NDC
3. Evangelischer Entwicklungsdienst (EED) – Germany
4. Save the Children International
5. Stichting Kinderpostzegels Nederlands (SKN) – Netherlands
6. ARCI Cultura e Sviluppo – Italy
7. Mundubat - Spain
8. Broederlijk Delen - Belgium
9. United Nation Development Programme -UNDP
10. European Union
11. Swiss Interchurch Aid- HEKS
12. World Vision
13. The United Methodist Church
14. The United Church of Canada
)15. Solidarity Fund (Kerkin Actie

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.
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حضرات الزمالء والشركاء والداعمين
واألصدقاء األعزاء
من خالل تطلعاتنا نحو عام جديد من العمل اجلاد من أجل حقوق
األطفال الفلسطينيني ،فإنه يسعد احلركة العاملية للدفاع عن
األطفال -فلسطني أن تشارككم عاما ً مضى مبا فيه من جناحات
وحتديات ليس فقط على مستوى تطور عمل املؤسسة واجملتمعات
التي تعمل بها فقط ،بل أيضا احلالة السياسية ،واالقتصادية
واالجتماعية بشكل عام.
في العام  ،2012شهدنا العديد من التغيرات على الصعيد السياسي واالستراتيجي ،أهمها االعتراف
بفلسطني دولة غير عضو بصفة مراقب في األمم املتحدة ،والذي نعتبره تغيرا ً هاما ً نعمل على دراسته
دراسة معمقة من أجل مراقبة تأثيراته على عملنا وكيفية االستفادة من هذا االعتراف ملا يحقق
مصلحة أكبر لألطفال الفلسطينيني.
هذا العام أيضا ً شهد حربا ً إسرائيلية أخرى على قطاع غزة ،والتي استشهد فيها  158فلسطينياً،
من بينهم  34طفالً .كما رأينا مرارا ً وتكرارا ً هجوما ً ضاريا ً جديدا ً ينتهي بفشل اجملتمع الدولي مبساءلة
دولة إسرائيل ،بينما يدفع األطفال الفلسطينيون الثمن مرة أخرى .لذا واصلت احلركة العاملية للدفاع
عن األطفال – فلسطني مناصرتها ودفاعها عن حقوق األطفال الفلسطينيني من أجل مساءلة دولة
االحتالل وإنهاء االحتالل اإلسرائيلي وعدوانه املنظم واملستمر الذي ينتهك حقوق هؤالء األطفال.
إضافة إلى ذلك ،وفي الشهور القليلة املاضية كان هنالك العديد من اجلهود باجتاه إنهاء االنقسام
السياسي بني قطاع غزة والضفة الغربية .نحن ندعم ونشجع هذه اجلهود ألن إبقاء هذا االنقسام
يضعف اجلهود ويشتت الفلسطينيني وبالتالي ينعكس سلبا ً على مستقبل األطفال الفلسطينيني.
هذا الوضع الشاذ يجب أن ينتهي في أقرب وقت ممكن.
كما نعلم جميعاً ،فإن األزمة املالية العاملية ما زالت تؤثر على العالم بأكمله .هذه األزمة أعاقت عمل
جميع املؤسسات األهلية ،مبا فيها احلركة العاملية في فلسطني .في العام  2012عانينا من تعثر في
فرص بعض التمويل .وهنا أود أن أشكر شركاءنا الذين لم يستمروا ويواصلوا دعمهم لنا فقط بل
أبدوا استعدادهم لتقدمي املزيد من الدعم املادي لنا من أجل جتاوز األزمة املالية ،بل تعويض العجز املالي
احلاصل وأخص بالذكر مؤسسة إيكو /كيرك ان اكتي الهولندية ،الكنيسة الكندية املتحدة ،واحتاد
الكنائس املنهجية (امليثوديست) – الواليات املتحدة األمريكية .هؤالء الشركاء ساهموا وبشكل كبير
في دعم عملنا ،استمراريتنا ،وخططنا املستقبلية ،منا لهم كل التقدير واالحترام.
ال تعتبر األزمة املالية التحدي الوحيد الذي يواجهنا ،بل بدأنا نشعر مؤخرا ً بأن هنالك منافسة تتمثل
في ازدياد عدد املؤسسات األجنبية التي تأتي لفلسطني ،حتديدا ً تلك املؤسسات التي تقوم بتنفيذ
برامجها على األرض وتقوم باستغالل جميع فرص التمويل من أجل تنفيذ تلك البرامج .هذه املؤسسات
تخلق حالة من التنافس بل والتحدي للمؤسسات احمللية ومنها احلركة العاملية للدفاع عن األطفال-
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فلسطني .ال أقصد التشكيك في كل هذه املؤسسات أو الطعن في مصداقيتها ،ولكن نحن بحاجة
لفتح باب للحوار الصادق والصريح معهم من أجل التوضيح والتأكيد على حقيقة أنهم يتسببون
بإيذاء مؤسساتنا وعملها ،بل ويهددون استمراريتنا واستدامتنا كمؤسسات.
خالل العام  2012عملنا بشكل حثيث من أجل توسيع عملنا املشترك في العالم العربي .فقد قمنا
بتنظيم ورشة إقليمية حول قضاء األحداث في مدينة مادبا في األردن ،حيث شاركت العديد من
مؤسسات حقوق الطفل الدولية والعربية في هذه الورشة مت اجلمع ما بني الورشة اإلقليمية واجتماع
اجمللس التنفيذي الدولي للحركة العاملية وكالهما كانا حدثني ناجحني جداً.
وكنتاج جلهود تشجيع إنشاء فروع حركة عاملية في العالم العربي ،فقد مت االعتراف بفرعني جديدين
للحركة في كل من اليمن والسودان .هذا ونأمل بإنشاء فروع أخرى قريبا ً في كل من مصر ،وتونس،
واملغرب ،والعراق في بداية العام احلالي  .2013باإلضافة إلى ذلك فإن اجمللس التنفيذي الدولي أخذ
قرارا ً بإنشاء مكتب إقليمي يشمل منطقة الشرق األوسط وآسيا والهادي بحيث مت تعيني احلركة
العاملية فرع فلسطني من خالل مديرها العام ليصبح املفوض العام لهذا املكتب .في نفس الوقت فإن
حتضيراتنا لبناء برنامج إقليمي حول قضاء األحداث ما زالت مستمرة .إننا نؤمن بقوة أن هذه التطورات
ستزودنا باملزيد من الفرص لتوسيع عملنا على املستويني اإلقليمي والدولي .إضافة إلى اتخاذ خطوات
إجرائية هامة جدا ً من أجل حقوق األطفال على املستوى اإلقليمي ،ونحن على يقني وعلم أن مثل هذه
اجلهود ستنعكس إيجابا وبشكل مباشر على القضية الفلسطينية وقضية أطفالها.
حدث مهم آخر في العام  2012وهو املؤمتر الوطني العاشر حلقوق األطفال .هذا العام قمنا بتنظيم
املؤمتر بطريقة ونهج مختلفني عن السنوات السابقة ،حيث قمنا بعقد عدد من حلقات النقاش في
عدد مختلف من احملافظات حتت عنوان وشعار موحد .أن عقد وتوزيع حلقات النقاش واملؤمتر بهذه
املنهجية مكننا من الوصول إلى مدن ومناطق أكثر من السابق لتشمل أكادمييني حيث أن كل حلقات
النقاش واأليام الدراسية عقدت بالتعاون مع اجلامعات الفلسطينية ،والوزارات اخملتصة واملؤسسات
االهلية اخملتلفة.
أما فيما يخص عمل املناصرة فإنه ال يزال يشكل أحد نقاط القوة الرئيسية لعملنا .أن عمل احلركة
لهذا العام مت تغطيته في عدد هائل من الوسائل اإلعالمية على املستويني الوطني والدولي .عالوة على
ذلك فان أخبارنا في اإلعالم احمللي تتزايد بشكل مستمر ،إن احلركة باتت تعتبر مرجعية رئيسية وصوت
أساسي في اجملتمع الفلسطيني عندما يتعلق املوضوع بقضايا حقوق الطفل.
إضافة إلى ذلك ،فإن عملنا على اجلانب الفلسطيني  -في احملاور املدنية واالجتماعية التي تتناولها
السلطة الفلسطينية -يكسب املزيد من االهتمام واالعتراف .فقد استطعنا تغيير حياة العديد من
األطفال من خالل التدخل املباشر مع الوزارات الفلسطينية وأجهزتها الرسمية .إن توصياتنا وتقاريرنا
يتم أخذها بشكل جاد من قبل اجلهات اخملتصة ذات العالقة واتصاالتنا مع هذه األطراف أصبحت أكثر
قوة ومتانة.
أما فيما يخص عملنا اليومي سواء في املكتب أو ما هو أبعد من ذلك ،فقد استمرينا بتنظيم برنامج
تدريبي للطاقم ،طورنا أدوات االتصال الداخلي وعززناها إضافة إلى النشرة الشهرية ،قمنا بتحسني
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نظام املصادر البشرية ،طورنا نظام
املساءلة الداخلي ضمن نظام اإلدارة،
قمنا بتوسيع أنشطتنا مع اجملتمع املدني
من خالل عقد العديد من االجتماعات
مع هذه املؤسسات والتعلم من خبراتها،
ومتكني عملنا القيادي مع مجلس
منظمات حقوق اإلنسان الفلسطيني.
ومن ضمن أهدافنا احلالية العمل على
حتسني عملية اتخاذ القرارات الداخلية
من أجل تعزيز الهيكلية الدميقراطية
للحركة وزيادة شعور الطاقم بامللكية
املشتركة مع االحترام ألماكن ومنهجيات
وأهداف عملهم.
وبشكل ثابت وكما هو احلال في كل عام فإننا نختتم عامنا بتذكر جناحاتنا التي حققناها وحتدياتنا
التي واجهناها ،وهذا بدوره يعني النظر لألمام واملستقبل للتحديات التي سنواجهها كنتيجة حتمية
الستمراريتنا .ولكننا وبصدق نؤمن أن احلركة العاملية للدفاع عن األطفال في فلسطني تستطيع أن
حتقق جناح مستمر ونتذكر ما يدعم مؤسساتنا على كل مستوى:
•الرؤية املشتركة التي بنيناها وما زلنا نبنيها.
•عمل الفريق وثقافة أن النجاح للجميع وليس لألفراد فقط.
•اإلرادة القوية للتغيير.
•الطريقة التي تترجم من خاللها هذه اإلرادة والتي تتمثل بخطط عمل فعلية.
•الثقة بأنفسنا كمؤسسة وثقتنا بأننا أفراد فريق واحد مما يعني أننا نثق ببعضنا البعض.
•ممولني وشركاء صادقني وداعمني لرؤيتنا ،يسمحون لنا بتنفيذها ويدعموننا باملصادر الضرورية من
أجل حتقيقها.
ومع االحتفاظ بكل ذلك في عقولنا ،فإني أكرر شكري وامتناني لطاقمنا ،ومتطوعينا ،ومجلس إدارتنا،
ولشركائنا وممولينا الدوليني ،ولشركائنا وزمالئنا احملليني ،ومجتمعاتنا وأسرنا وأطفالنا الذين بهم ومن
أجلهم نعمل معاً ،أعرف أننا نستطيع أن جنعل العام القادم عاما ً مثمرا ً لنا جميعاً.
رفعت عودة قسيس
املدير العام
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إنجازات برنامج
الشؤون اإلدارية والقانونية
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إنجازات برنامج الشؤون اإلدارية والقانونية
تعزيز دور املؤسسة عام  2012على الصعيد احمللي واإلقليمي والدولي
عملت املؤسسة خالل العام املاضي
على تعزيز دورها وبرامجها على مختلف
املستويات ،داخل اجملتمع الفلسطيني،
وعلى املستوى اإلقليمي والدولي ،وذلك
انطالقا ً من رؤيتها ورسالتها كمؤسسة
مجتمع مدني فلسطينية ،وكمؤسسة
حقوقية تعنى بحقوق األطفال ،وسواء
كان ذلك بتطوير عالقات املؤسسة
التكاملية مع مؤسسات اجملتمع املدني
واملؤسسات الرسمية الفلسطينية ،أو
من خالل تنفيذ األنشطة والفعاليات مع
مؤسسات اجملتمع املدني العربية العاملة
في مجال حقوق الطفل ،والعمل لتشكيل االئتالفات اإلقليمية ،بهدف املساهمة وتبادل اخلبرات بني
املؤسسات ،وبناء القدرات للمؤسسات الشريكة ،لبناء بيئة حامية لألطفال في الوطن العربي .وكذلك
من خالل تعزيز وجود املؤسسة على املستوى الدولي ،من خالل عمل املؤسسة باملناصرة الدولية حلقوق
األطفال الفلسطينيني خاصة حتت االحتالل ،وتطوير عالقات املؤسسة مع املؤسسات الدولية وحتديدا ً
تفعيل دور املؤسسة في اجمللس التنفيذي الدولي للحركة العاملية في جنيف ،وتطوير العالقات مع باقي
االئتالفات الدولية حلقوق الطفل.
على الصعيد احمللي:
احلركة العاملية للدفاع عن األطفال الثالثة فلسطينيا ً والـ 29عربيا ً
على قائمة اجلمعيات األكثر شفافية
طورت املؤسسة من عالقاتها مع مؤسسات اجملتمع املدني الفلسطينية ،حيث استمرت املؤسسة
في تنظيم الزيارات امليدانية للمؤسسات األهلية ،وخاصة العاملة في مجال حقوق اإلنسان ،حيث
مت استثمار اجتماعات طاقم املوظفني في تنظيم زيارات جماعية لطاقم املوظفني ملؤسسات اجملتمع
املدني في كل من محافظة رام اهلل وبيت حلم ونابلس واخلليل ،بهدف التعرف على تلك املؤسسات
وطاقم موظفيها ،وتعريفهم باملؤسسة والعمل الذي تقوم به خدمة للمجتمع الفلسطيني .كما
واصلت املؤسسة تفعيل الشبكة الفلسطينية حلقوق الطفل ،من خالل التنظيم الداخلي للشبكة
وتفعيل دور الشبكة في املدن والقرى واخمليمات الفلسطينية اخملتلفة ،كما نشطت املؤسسة في
مجلس منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية ،وفي شبكة املنظمات األهلية الفلسطينية.
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وبالنسبة للعالقة مع املؤسسات الرسمية الفلسطينية ،فباإلضافة للدور التقليدي الرقابي
كمؤسسة حقوق إنسان على عمل مختلف املؤسسات الرسمية مع األطفال ،عملت املؤسسة على
تنظيم عدد من الزيارات للمؤسسات الرسمية في احملافظات ،من أجل تسهيل وتنسيق عمل املؤسسة
في احملافظات اخملتلفة ،كما ساهمت املؤسسة بعملية بناء قدرات العاملني مع األطفال خاصة ألطراف
نظام قضاء األحداث في فلسطني ،كالنيابة العامة وشرطة األطفال ،ومراقبي السلوك ومرشدي
حماية الطفولة ولعدد من احملامني من احملافظات اخملتلفة.
كما واصلت املؤسسة العمل على صعيد التأثير في السياسات والتشريعات فيما يتعلق باألطفال،
حيث واصلت تفعيل دورها في اللجنة الوطنية لقطاع احلماية حيث شاركت املؤسسة في صياغة
تعديالت قانون الطفل ،وساهمت في إعداد مسودة قانون حماية األحداث ،وصياغة اخلطة الوطنية
لقطاع احلماية.
وعلى صعيد التنسيق والتواصل مع صناع القرار
وإشراكهم في تنفيذ عدد من األنشطة ،لتغيير
سياسات ،والتدخل ملصلحة الطفل الفضلى،
فكان أبرزها تدخل املؤسسة في قضية عرب
الرشايدة ،حيث قامت املؤسسة بتوثيق دقيق
للظروف احلياتية لعرب الرشايدة الذين رحلوا
من مناطقهم ليعيشوا في العراء في مناطق
أريحا واألغوار ،وخاصة األطفال منهم ،واملشاكل
واالنتهاكات التي يتعرضون لها ،قامت إدارة
املؤسسة باالتصال مع كل من وزيرة الشؤون
االجتماعية ومحافظ نابلس ،ومحافظ طوباس ومحافظ بيت حلم ومحافظ أريحا ،ملطالبتهم التدخل
الفوري لتخفيف معاناة العائالت املرحلة من عرب الرشايدة مبدئياً ،والتدخل من أجل إعادتهم إلى
ديارهم التي رحلوا عنها.
على إثر تدخالت املؤسسة املذكورة ،بادرت مديرية الشؤون االجتماعية في محافظة نابلس على
تشكيل جلنة خاصة في احملافظة من املؤسسات املعنية كالهالل األحمر ووزارة الشؤون واحملافظة،
حيث قامت اللجنة بتزويد العائالت املرحلة بكميات من املواد الغذائية واخلضروات واللحوم ،وصهاريج
املياه ،واخليام ،وتأمني متكني األطفال من مواصلة تعليمهم املدرسي في املدارس القريبة منهم وتأمني
مواصالتهم من والى املدارس ،كما وقامت اللجنة مبطالبة اجلهات اخملتصة في محافظة بيت حلم
للتدخل حلل املشكلة وتسهيل تأمني عودة العائالت ملنازلهم التي رحلوا عنها.
على املستوى اإلقليمي:
تابعت املؤسسة جهودها التي بذلت عام  2011على الصعيد اإلقليمي ،وذلك كان سواء اجلهود
لتشكيل شبكة حقوق الطفل العربية (منارة) حيث هناك تواصل مع مؤسسات حقوق أطفال من
حوالي عشرة دول عربية وافقت على االنضمام للشبكة ،ومت التوافق بني املؤسسات الشريكة على إقرار
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عدد من الوثائق القانونية واإلجرائية لتشكيل الشبكة ،ومت االنتهاء من إجراءات تسجيلها في لبنان،
حيث ستكون بيروت املقر الرسمي للشبكة لبنان ،وفي االجتماع األخير للشبكة في القاهرة تقرر أن
يكون اإلعالن الرسمي عن تشكيل الشبكة من لبنان بحزيران .2013
كما تواصلت جهود املؤسسة على صعيد تشكيل ائتالف قضاء األحداث باملنطقة العربية ،حيث
عقدت الورشة اإلقليمية الثانية لقضاء األحداث في املنطقة العربية أواخر شهر تشرين الثاني ،2012
حيث حضرها ممثلون ملؤسسات تعنى بحقوق الطفل من  11دولة عربية ،إضافة ملمثل شبكة حقوق
الطفل الدولية كرن  ، CRINحيث مت االتفاق على تعزيز العمل والتنسيق بني املؤسسات وحتديدا ً مبجال
قضاء األحداث في الوطن العربي،
كما وتطورت عالقات املؤسسة مع مؤسسات حقوق األطفال في عدد من الدول العربية وتطورت
اجلهود تشكيل فروع جديدة للحركة العاملية في بعض الدول العربية ،حيث أسفرت اجلهود عن تقدمي
خمسة طلبات عضوية من مؤسسات حقوق أطفال عربية إلى األمانة العامة للحركة الدولية بجنيف
لالنضمام للحركة العاملية ،حيث تقرر قبول طلب كل من اليمن والسودان ،لعضوية احلركة الدولية.
على الصعيد الدولي:
استمر عمل املؤسسة على
الصعيد الدولي سواء بالتواصل
مع املؤسسات الدولية ومحاولة
استثمار العالقات معها لبناء
عالقات شراكة وتعاون ملناصرة
قضايا األطفال الفلسطينيني،
وتعزيز دور املؤسسة باحلركة
الدولية ،عام  2012في اجتماع
الهيئة العامة الدولية مت انتخاب
املؤسسة كعضو باجمللس
التنفيذي للحركة الدولية وكنائب الرئيس ملنطقة أسيا وأستراليا وأمريكا الشمالية ،ومؤخرا ً باجتماع
اجمللس التنفيذي للحركة الدولية وفي االجتماع األخير للمجلس التنفيذي الدولي الذي عقد في مدينة
مأدبا باألردن في تشرين الثاني  ،2012قرر اجمللس التنفيذي تكليف الفرع الفلسطيني بفتح مكتب
إقليمي للحركة الدولية للشرق األوسط وشمال إفريقيا.
كما نشطت املؤسسة وتعزز وجودها ودورها وأصبحت مصدرا ً للمعلومات ملعظم املؤسسات الدولية
عن حالة حقوق الطفل في األراضي الفلسطينية احملتلة ،وعززت املؤسسة من تواصلها مع عدد من
البرملانيني في معظم الدول األوروبية ،مثل بريطانيا وايرلندا وبلجيكا وهولندا ...وكذلك في البرملان
األوروبي حيث مت تقدمي أكثر من مداخلة شفوية وخطية أمام البرملان األوروبي عن حالة حقوق األطفال
الفلسطينيني حتت االحتالل ،وتكرر األمر أمام جلنة حقوق الطفل الدولية ومجلس حقوق اإلنسان،
وكذلك املقررين اخلاصني وممثلي األمني العام لألمم املتحدة.
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اإلعالم
استكملت وحدة «اإلعالم» في املؤسسة في العام  2012ما بدأت العمل به مع بداية عملها نهاية
أرضية إعالمية صلبة للمؤسسة ،من خالل العمل على ثالثة
عام  ،2011حيث مت التركيز على ترسيخ
ّ
مستويات:
املستوى األول :تاريخ املؤسسة اإلعالمي
بدأت وحدة اإلعالم في املؤسسة بتجميع كافة اإلنتاجات اإلعالمية السابقة للحركة على مدى الـ20
سنة املاضية وتبويبها ،وحفظها في سجالت خاصة بالتعاون مع وحدة التوثيق في املؤسسة ،حيث
يتم العمل على أرشفتها بشكل إلكتروني وتسهيل وصول املعنيني لها.
وتتضمن اإلنتاجات اإلعالمية كافة املواد املطبوعة واإلنتاجات الصوتية والفيديو وغيرها والتي أنتجتها
احلركة سواء في مناسبات وحمالت تتعلق باألطفال أو تلك الدورية منها.
املستوى الثاني :العمل اإلعالمي احلالي للمؤسسة
إطالق الصفحة اإللكترونية اجلديدة باللغة العربية ،وحتديثها باستمرار :أطلقت الوحدة في العام 2012
الصفحة اإللكترونية اجلديدة للحركة باللغة العربية ،وتتميز الصفحة اجلديدة بتصنيفاتها املبنية
على أساس مجاالت عمل املؤسسة سواء على اجلانب اإلسرائيلي وما يتعلق به من توثيق حلاالت اعتقال
ومرافعات قانونية ،وانتهاكات حقوق وما يرافق ذلك من أنشطة املناصرة التي تنظمها احلركة على
املستويني االقليمي والدولي .أو على اجلانب الفلسطيني وما يتعلق به من انتهاكات حلقوق األطفال
ويضم املوقع اإللكتروني اجلديد كافة اإلصدارات
وتوثيقها ،والتوعية اجملتمعية بخصوص هذه احلقوق.
ّ
التي تصدرها احلركة سواء تلك املتعلقة منها بحمالت التوعية أو املناسبات ذات العالقة باألطفال ،أو
اإلصدارات الداخلية للمؤسسة .إضافة إلى أدبيات فلسطينية وعربية ودولية تتعلق بحقوق الطفل.
نشر األخبار واملشاركات اإلعالمية :وذلك من خالل التغطية اإلعالمية لكافة أنشطة وعمل البرامج
الرئيسية في احلركة ،باستخدام مختلف الوسائط اإلعالمية املطبوعة واملسموعة واملرئية واإلعالم
اإللكتروني ،من خالل نشر التقارير واألخبار واملشاركة في اللقاءات اإلذاعية والتلفزيونية في عدد من
البرامج احلوارية ،وفي كافة احملافظات.
اإلعالم خلدمة التواصل داخل املؤسسة :بهدف ضمان التواصل الفاعل بني فريق عمل املؤسسة في
كافة البرامج ،وإطالع موظفي كل برنامج على عمل البرامج األخرى مبا يضمن العمل بشكل متجانس
ومتناغم ،حترص وحدة اإلعالم على إصدار نشرة دورية شهرية خاصة تتضمن كافة األنشطة التي
تنفذها البرامج اخملتلفة ،واملناسبات االجتماعية لفريق العمل ،إضافة إلى إعالم الفريق بأية مستجدات
تطرأ على عمل احلركة.
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املستوى الثالث :ماذا تريد املؤسسة من اإلعالم مستقبال ً؟
ترى املؤسسة أن مساهماتها اإلعالمية تتع ّدى إيصال أنشطتها إلى املستهدفني من خالل وسائل
اإلعالم  ،بل ترى أن لها مساهمة
تتعلق بنشر رؤيتها لكافة القضايا
املتعلقة باألطفال ونشرها في
اجملتمع وتوعيتهم بها مبا يحقق
مصلحة الطفل الفضلى ،وذلك
من خالل مقاالت الرأي لطاقم
العمل والتي تعكس رؤيتهم
كمتخصصني وذوي خبرة في
قضايا األطفال ،كما تعكس ما
تتطلع املؤسسة إلى حتقيقه على
مستوى حقوق األطفال في اجملتمع الفلسطيني .وقد بدأت احلركة بتطبيق ذلك بشكل فعلي من
نهاية عام  ،2012فيما سيكون ذلك عبارة عن تقليد تنتهجه احلركة في عملها اإلعالمي.
ولن تقتصر املشاركة اإلعالمية على فريق العمل ،بل أيضا ً سيكون لألطفال مساهمة إعالمية
واضحة لتفعيل قضاياهم وإيصالها إلى اجملتمع وذوي العالقة بأصوات األطفال أنفسهم ،وذلك التعاون
والتنسيق مع وحدة اإلعالم في احلركة.
اإلدارة وشؤون املوظفني:
قامت وحدة اإلدارة وشؤون املوظفني بتقوية نظام املشتريات في املؤسسة من خالل وضع خطة مشتريات
سنوية تشمل كل مشتريات احلركة لسنة كاملة ،وتقوم جلنة املشتريات بدورها باإلشراف على جميع
مشتريات املؤسسة من خالل عقد اجتماعات دورية لها ،كما تقوم وحدة اإلدارة مبتابعة ومراقبة تطبيق
إجراءات املشتريات الواردة في دليل املشتريات والعمل على تطويرها وتعديلها مبا ينسجم مع متطلبات
املؤسسة اإلدارية واملالية .فيما يتعلق بتطوير نظام املوارد البشرية فهي تتم من خالل تطوير إجراءات
التوظيف ورفع قدرات الكادر البشري باإلضافة إلى استخدام برنامج إلكتروني (.)HR Pack
تطوير إجراءات التوظيف والتطوع :مت االعتماد بشكل اساسي على مراقبة تطبيق دليل املوارد البشرية
ذات عالقة بالتوظيف والتطوع ،كما مت في هذه الوحدة عمل خطة توظيف سنوية بناء على املستجدات
واملتطلبات البرامجية ومن ثم تنفيذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ عملية التوظيف.
رفع قدرات الكوادر البشرية في احلركة :يعتمد تطوير الكادر البشري باألساس على توصيات التقييم
السنوي للموظفني الذي تقوم به وحدة اإلدارة وشؤون املوظفني في نهاية كل عام ،كما يعتمد التطوير
على توصيات من قبل مدراء البرامج للموظفني في املؤسسة .الهدف من تطوير قدرات الكادر البشري
هو استثمار مهارات املوظفني وتوظيفها ملصلحة العمل الفضلى وذلك عن طريق تقدمي دورات وتدريبات
متخصصة كل حسب احتياجه ،حيث مت التشبيك مع مؤسسات مثل مركز تطوير املؤسسات ومت
إعطاء الكادر عددا ً من التدريبات مثل التدريب على إعداد املوازنات والتقارير املالية ،التدريب على كتابة
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املشاريع ومنهجية اإلطار املنطقي ،التدريب على أدوات املناصرة وإعداد احلمالت وإعطاء تدريب حول
تفعيل أدوات اإلعالم اإلجتماعي ،أيضا ً التدريب الذي مت إعطاءه لوحدة عدالة األطفال حول البحث
القانوني .ومن اجلدير ذكره أن عملية التقييم هي من أهم العمليات التي تركز عليها الوحدة ويتم
تطوير وإدخال تعديالت على نظام التقييم بشكل سنوي ،لذا تسعى الوحدة خالل عام  2013لتطوير
نظام تقيمي فعال مرتبط ارتباطا ً مباشرا ُ بوضع خطة تطوير الكادر البشري في املؤسسة ،أيضا ً يجري
العمل على إصدار دليل خاص يحوي كل سياسات املؤسسة ،باإلضافة الى نظام العاملني حيث
سيتم توزيعه على موظفي املؤسسة في بداية عام .2013
ادخال نظام إداري مالي جديد لربط املعلومات املالية مع اإلدارية ذات عالقة بشؤون املوظفني ،حيث
مت استخدام برنامج إلكتروني يسمى ( )HR Packيعتمد هذا البرنامج على إدخال كل املعلومات
املتعلقة باملوظفني وبناء قاعدة بيانات خاصة بهم للرجوع إليها وقت احلاجة ،كما مت إصدار قسيمة
راتب خاصة باملوظفني حتتوي على كل املعلومات املتعلقة بالوظيفة باإلضافة إلى املعلومات
املالية مثل الراتب وأرصدة املوظف التراكمية في صندوق التوفير والتعويض وغيرها من املعلومات.
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برنامج الحماية
والتفعيل المجتمعي
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برنامج الحماية والتفعيل المجتمعي
متهيد:
منذ عام  1948مر  64عاما ً على احتالل األراضي الفلسطينية احملتلة و 45عاما َ على احتالل الضفة
الغربية مبا فيها القدس ،احتالل أضاع وأعاق كل عمليات التنمية والتقدم للشعب الفلسطيني،
احتالل ساهم في متالزمة القلق عند األسر القادمة رغم قرار اجلمعية العمومية لألمم املتحدة بتاريخ
 29تشرين الثاني  2012بقبول فلسطني دولة مراقب وغير عضو .فالضغوط على هذه الدولة الوليدة ما
زالت مستمرة من العديد من الدول وخاصة الواليات املتحدة وبريطانيا وإسرائيل إلعاقة اﻻنضمام إلى
املعاهدات واملواثيق الدولية ،وعلى وجه اخلصوص نظام روما حملكمة اجلنايات الدولية ،في حني أن الدولة
الوليدة أيضا ً تستقبل العديد من الرسائل للتوقيع على القانون الدولي اإلنساني والدولي حلقوق
اإلنسان متمثال ً بكافة اﻻتفاقيات ومن ضمنها اتفاقية حقوق الطفل الدولية وبروتوكوالتها اﻻختيارية.
فقبل أن يودع األطفال الفلسطينيون عامهم ليحتفلوا بالعام اجلديد كأطفال العالم الذين ينعمون
بحريتهم وباستقاللهم وبسيادة دولتهم صادر العدوان أرواح  158شهيدا ً منهم  34طفال ً ما دون
سن الثامنة عشر ،كما تعرض لإلصابة  301طفل في حني تعرضت  90مدرسة و 2111منزال ً ألضرار
متفاوتة .
فلسطينياً ،تتعقد األمور يوما ً بعد يوم ويزداد قلق وخوف الفلسطينيني بسبب العقوبات االقتصادية
واملالية التي تفرض على الفلسطينيني وما له من آثار على األسرة الفلسطينية بشكل عام ،مما زاد
في تعقيد حياة أكثر
من  166ألف موظف
في الضفة الغربية
وقطاع غزة والذين
تتعطل حياتهم وتتأخر
بتأخر
احتياجاتهم
رواتبهم ،ومن املالحظ أن
فئة املعلمني مثال ً تعطل
دوامهم ولم ينتظم
الطلبة في مدارسهم
وألغيت الكثير من
الدراسية
احلصص
بسبب إضرابات املعلمني
واحتجاجاتهم على تأخر
رواتبهم ،وكذلك األمر

19

الحركة العالمية للدفاع عن األطفال /فرع فلسطين  -التقرير السنوي 2012

يتعلق بالصحة والشؤون اﻻجتماعية والعمل ،وفي وكالة غوث وتشغيل الالجئني مت تسريح 130
موظفا ً من وظائفهم بحجة أن الوكالة تعاني من أزمات مالية وتعيش حالة تقشف في خدماتها
لالجئني الفلسطينيني في الضفة الغربية .وكل هذا يفرض حالة من السلبية والتحديات على حياة
األطفال واحترام حقوقهم وكرامتهم.
عندما نتحدث عن اجملتمع الفلسطيني فنحن نتحدث عن مجتمع فتي بحيث يبلغ عدد األطفال ما
دون سن  18عاما ً حوالي  2.5مليون طفل أي حوالي  %47.7من مجموع سكان األراضي الفلسطينية
لعام  ،2012وقد أوضحت السيدة عال عوض من اجلهاز املركزي لإلحصاء في تقرير نشر في عام 2012
أن  %4.6من إجمالي عدد األطفال في الفئة العمرية  17-10سنة هم أطفال عاملون سواء بأجر أو دون
أجر ،في حني بلغت نسبة التسرب في مرحلة التعليم األساسي في العام الدراسي %1.3 ،2011/2010
بني الذكور مقابل  %0.6بني اإلناث.
أظهر بحث لألطفال “ ”Child Led Data Collectionقاموا بجمع البيانات عن أولويات واحتياجات
األطفال الفلسطينيني في عام « 2011أطفال باحثني في احلركة العاملية» يظهرون فيها مدى احترام
األم لرأي الطفل وأخذه على محمل اجلد في كافة النقاشات واملشاركات أكثر من اهتمام األب برأي
الطفل ،كما أن اجلدة أكثر اهتمام مبشاركة األطفال وبآرائهم من اهتمام اجلد ،مبعنى أن عالقة األطفال
بذويهم هي أكثر قربا ً من األم واجلدة «اإلناث البالغات» منها إلى األب واجلد « البالغني الذكور» ،وفي
نفس الوقت فإن الوالدين هم مصدر إساءة معاملة األطفال داخل بيوتهم حيث تشير معلومات جهاز
اإلحصاء املركزي لعام  2011إلى أن  %51من األطفال  17-12سنة تعرضوا للعنف داخل األسرة من قبل
أحد أفرادها ،كما أن خمس الطالب في املدارس الفلسطينية أي مبا يعادل  %21يتعرضون للعنف وهذه
النسب تنسجم مع بحث األطفال الذين اعتبروا أن العنف املدرسي والبيئة املدرسية تؤثر على منوهم
وتذكرهم بالشعور باألذى ،وأن الضغط الدراسي يذكرهم بالشعور بالعجز ،وأن  %47,5من األطفال من
عمر  18-8سنة ﻻ يحبون رؤية املدرسني واملدراء في يوم عطلتهم أو يوم راحتهم .ومن اجلدير بالذكر
أيضا ً أن نسبة الزواج املبكر ما زالت موجود في األراضي احملتلة حيث بلغت نسبة اإلناث الطفالت
اللواتي تزوجن قبل بلوغ سن الثامنة عشرة  %3,35من مجمل النساء في العمر  49-15سنة ،مما يعقد
احلالة أكثر فأكثر.
أمام هذه احلالة يكون املطلوب للعمل على صعيد برنامج احلماية والتفعيل اجملتمعي هو إيجاد بيئة
داعمة لألطفال وبيئة حامية لهم ،تتطلب توثيق العالقة ومتتينها مع كافة الشبكات واﻻئتالفات
واألجهزة الرسمية واألهلية وتبادل اخلبرات معهم من أجل النهوض بواقع حقوق الطفل في فلسطني،
وتزويدهم باملهارات واملعلومات واخلبرات لتمكنهم من كسب التأييد واملناداة بحياة أكثر إيجابية
لألطفال ،كما يتطلب استثمار كافة املناسبات للتأكيد على حقوق األطفال في احلماية والرعاية
واملشاركة ،آخذين بعني اﻻعتبار رأي الطفل ومشاركته وإتاحة الفرصة أمامه للتعبير عن معتقداته
ومبادراته واسهامته في حتويل حقوق الطفل إلى واقع.
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اإلستراتيجية واألهداف:
يسعى البرنامج إلى حتقيق عدد من األهداف أهمهما مراقبة وتوثيق االنتهاكات التي يتعرّض لها األطفال
في حالة خالف مع القانون ،واألطفال ضحايا العنف اجملتمعي باالستناد إلى جمع األدلة واملعلومات
وحتليل الوضع حتى نتمكن من مراقبة حالة حقوق الطفل بالتعاون والتنسيق مع كافة الشركاء
وباألخص مع شبكات حماية الطفولة ،ويشكل التمثيل القانوني واالستشارات والزيارات امليدانية لدور
الرعاية ومراكز اإلصالح والتأهيل أدوات رقابية أكثر منها خدماتية تضعنا بصورة املمارسة العملية
إلعمال حقوق الطفل في النظام
القضائي وفي سياسات حماية
الطفولة بشكل عام ،وما زال
العديد من األطفال حتى اآلن
محرومني من التمثيل القانوني
ومن الدفاع عنهم بسبب
فقر أسرهم وتردي أوضاعهم
االقتصادية ،وما زالت أماكن
احتجاز األطفال غير مهيأة لهم
وفيها العديد من اإلشكاليات
التي تنتهك حقوقهم في
الصحة والتعليم .وما زال
الكادر العامل مع هذه الفئة
من األطفال غير كاف لهم وغير
مدرب كفاية للتعامل معهم وفق املنهج احلقوقي ،هذا باإلضافة إلى عدم مراعاة مصالح الطفل
الفضلى في كافة اإلجراءات.
كافة أعمال التوثيق يتم استخدامها كأدوات مناصرة يتم فيها مخاطبة اجلهات املعنية واالتصال بهم
لتحسني حياة األطفال في خالف مع القانون واألطفال ضحايا العنف اجملتمعي وجعلها أكثر إيجابية
من خالل العديد من الوسائل (ترتيب اللقاءات ،إرسال الرسائل ،احلاالت الدراسية ،املقالة الصحفية،
البيان املؤسساتي ،أوراق قانونية متثل موقف املؤسسة ،لوائح وعرائض ،استخدام اإلعالم والصفحة
البيتية ....الخ).
أما الهدف الثاني الذي يسعى البرنامج لتحقيقه ،فهو املناصرة واملناداة الحترام حقوق الطفل في بيئة
حامية مناسبة تضمن حقوقه ،وقادرة على حتويلها إلى واقع .ولتحقيق هذا الهدف ،فإن البرنامج يؤمن
بقدرات الطفل أساسا ً ملبدأ مشاركة الطفل ،وإيجاد الفرص املناسبة له للتعبير عن آرائه ومشاركته
في عملية التخطيط والتنفيذ ،باعتبار األطفال شركاء حقيقيني في عملية املناصرة والتنمية من
جهة ،وألنهم األقدر فعال ً على احلديث عن حقوقهم والتعبير عنها من جهة أخرى .هذا ميثل شكال ً من
أشكال التدخل لضمان حماية ومناصرة أفضل حلقوق الطفل .وتعمل الوحدة على تسليط الضوء
على مشكالت األطفال (أولوياتهم واحتياجاتهم) بالتنسيق مع الشبكة الفلسطينية حلقوق الطفل
لتحريك اجملتمع وتفعيله بكل مكوناته (منشطني مجتمعيني ،أكادمييني ،مهنيني ،مؤسسات ،أطفال،
أهالي...الخ).
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وحدة التفعيل اجملتمعي
باالستفادة من توصيات األيام الدراسية وورش العمل التي نسقتها احلركة العاملية للدفاع عن األطفال
 2012أو من خالل التقارير التي مت عرضها في مؤمترات رسمية نفس العام في جنوب وشمال الضفة
الغربية وما تخللهما من أوراق عمل قيمة مت عرضها من قبل خبراء أكادمييني ومؤسسات أهلية ورسمية
حول مواضيع مختلفة حول حقوق الطفل ،ومن خالل توثيقات احلركة العاملية للدفاع عن األطفال
ومالحظات مجلس األطفال وأطفال الباحث الصغير فإنه ميكن قراءة اآلتي عن حالة حقوق الطفل
خالل النصف األول من العام اجلاري . 2012
أشار مجلس أطفال احلركة العاملية إلى أنه رصد وفاة وإصابة أكثر من  20طفال ً نتيجة إهمال أسري .
كما أن بعضها سببه إهمال مجتمعي وتقصير مؤسساتي .وقد بادر مجلس األطفال بدوره إلى اتخاذ
إجراءات للتركيز عليها والقيام بزيارات مناصرة ألجل احلماية من اإلهمال ملؤسسات وجهات رسمية
من ضمن صالحياتها توفير بيئة حامية لألطفال؛ حيث نظم األطفال زيارات إلى عدد من البلديات في
الشمال والوسط وإلى عدد من املؤسسات األهلية ومركز للشؤون االجتماعية ،كما نظم األطفال
زيارات إلى مديريات التربية والتعليم.
أشارت أوراق عمل مقدمة من خبراء وقانونيني وأكادمييني خالل األيام الدراسية إلى ارتفاع ملحوظ
حلاالت الفقر والبطالة نتج عنهما زيادة ملحوظة لعدد األطفال العاملني في أعمال بعضها يصنف
كأعمال خطرة ،كما أشارت التقارير إلى حاالت عنف مدرسي وحاالت يتعرض فيها األطفال لالستغالل
االقتصادي واجلنسي وحاالت تسرب من املدارس وحاالت انخرط فيها األطفال في سوق العمل ،وعلى
الرغم أن األرقام املسجلة حول هذه املواضيع أتت من دراسات بسيطة جملتمعات محددة يصعب القياس
عليها لكنها تعطي مؤشرات ميكن أخذها بعني االعتبار في التحليل.
األوراق أيضا ً بينت أن ممارسة العنف في املدارس والعنف اجملتمعي ضد األطفال ما زال قائما ً مع تراجع
نسبته ونوعيته ،وقد مت رصد ذلك من خالل تقارير املشرفني واملرشدين التربويني في املدارس.
عززت الوحدة مكانة مؤسسات الشبكة الفلسطينية حلقوق الطفل ومارست دورا ً قياديا ً في التخطيط
ألنشطة وفعاليات مختلفة ،وإحياء املناسبات اخلاصة بحقوق الطفل إضافة إلى مشاركتها ودمجها
في حملة مناصرة العنف املدرسي.
كما عززت الوحدة خالل النصف األول من هذا العام من مشاركة األطفال عبر متكني مجلس أطفال
احلركة من خالل دورات تدريبية حول القيادة واالتصال ،ومتكني اجمللس من عقد اجتماعاته واملشاركة في
اجتماع مجلس إدارة احلركة العاملية إضافة إلى لعب اجمللس دورا ً رئيسيا ً في تنفيذ أنشطة وفعاليات
الشبكة ،وبتركيز األنظار على وفيات األطفال بسبب اإلهمال اجملتمعي.
وعملت الوحدة أيضا ً على تواصل جهود فريق أطفال الباحث الصغير من خالل تسهيل اجتماعاتهم
وتعزيز مبادراتهم في املناصرة ،حيث قاموا مبمارسة الضغط على وزارة التربية والتعليم عبر زيارات
نظموها في محافظات مختلفة ركزوا فيها على ظاهرة العنف املدرسي .أعطت الوحدة أيضا ً اهتماما ً
عاليا ً للجانب اإلعالمي والتوثيقي متثل في العديد من األخبار الصحفية على صفحات اجلرائد والصحف
احمللية واملواقع اإلخبارية واملواقع اإللكترونية.
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كما أولت الوحدة اهتماما ً جيدا ً ملوضوع الرقابة متهيدا ً ملمارسة دور أكبر خالل السنوات القادمة،
حيث أقدمت الوحدة على رصد انتهاكات اإلهمال اجملتمعي ونظمت زيارة لبلدية نابلس بالتعاون مع
مؤسسات الشبكة ومجلس األطفال ،وعرضت مالحظاتها على اجمللس البلدي الذي بدوره أعطى ردودا ً
على استفسارات كثيرة واتفق على إن تلعب مؤسسات الشبكة الفلسطينية حلقوق الطفل هذا
الدور الرقابي.
الدروس املستفادة:
إجراء املراجعات للخطط والبرامج بشكل دوري ومستمر مبشاركة األطفال ومؤسسات اجملتمع احمللي
والعمل مبنهجية جديدة خالل العام القادم تتمثل في التخطيط مع األطفال واملؤسسات وليس مبعزل
عنهم.
عقد املؤمتر الوطني العاشر على شكل حلقات دراسية في اجلنوب والوسط والشمال مما أتاح فرصا ً
أكبر للمشاركة (اجلامعات واملؤسسات األهلية والرسمية) وتسليط الضوء على مواضيع متخصصة
أكثر حول حقوق الطفل ،وتوفر الكثير من املوارد والوقت إضافة إلى جتارب البرنامج في عرض التقارير
السنوية والتي وفرت لنا فرصا ً جيدة للتواصل مع اجملتمع احمللي ،ونشر األفكار واألبحاث وأعطانا
مساحة إعالمية جيدة وخلق جدل كبير حول جدوى العمل وأهميته.
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جتربة اللجان املناطقية للشبكة الفلسطينية حلقوق الطفل ميكن اعتبارها من اإلجنازات والدروس التي
ميكن القياس عليها وتعميمها في عملنا مع مجالس األطفال ،حيث أظهرت قدرة على توفير الوقت
واجلهد وإخراج األنشطة بطريقة أكثر فعالية.
جتربة التدريب للمشرفني التربويني في وزارة التربية والتعليم واالتفاق مع الوزارة على أن يكونوا شركاء
في حملة حماية األطفال من العنف في املدارس ،ونقل جتربة التدريب للمرشدين التربويني والذين
بدورهم سينقلون جتربتهم للعمل مع األهالي واملعلمني.
جتربة لقاءات األطفال مع مدراء التربية والتعليم ووكيل الوزارة وصياغة رسائل تطالبهم بحماية
األطفال من العنف املدرسي.
التحديات:
لعل أبرزها متثل في جتميد جزء من
األنشطة ألسباب تتعلق بامليزانيات ،كما
تبني وجود خلل في التخطيط ألنشطة
كثيرة مضغوطة في وقت قصير نسبيا ً
ال يتالءم مع حجمها ،لتجاوز التحديات مت
تأجيل تنفيذ بعض األنشطة التي ميكن
تأجيلها دون املس بالنتائج املراد حتقيقها،
وقمنا باالستعاضة عنها بأنشطة
تكلفتها املالية أقل وميكن ملؤسسات الشبكة أن تنفذها باالستفادة من مقدراتها ،كما مت العمل
بطريقة الطوارئ وتخفيض اإلجازات والدوام في أيام العطل الرسمية حتى نستفيد من الوقت.
النتيجة:1
رفع قدرات املؤسسات األعضاء في الشبكة الفلسطينية حلقوق الطفل واملؤسسات القاعدية
الشريكة لتصبح فاعلة أكثر في عملية مناصرة وحماية حقوق األطفال الفلسطينيني.

حتت هذة النتيجة نفذت الوحدة األنشطة التالية:
•تنفيذ ورشة تخطيط ودورة تدريبية حول العنف في املدارس مع الشبكة الفلسطينية حلقوق
الطفل ،مت دمج ورشة التخطيط ملؤسسات الشبكة مبشاركة مجلس أطفال احلركة مع دورتني
تدريبيتني حول التخطيط حلملة حماية األطفال من العنف في املدارس .وقد شارك في التخطيط
الذي استمر ملدة يومني  44شخصا ً كبار وصغار من كال اجلنسني منهم  29إناث طفالت و 15ذكور
أطفال ،كما شارك في الدورة حول العنف املدرسي والعائلي  30شخصا ً من الكبار من مؤسسات
حديثة العضوية في الشبكة منهم  20إناث و 10ذكور.
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•ضمن أنشطة حملة مكافحة العنف في املدارس مت تنفيذ  22ورشة عمل نفذتها مؤسسات
الشبكة الفلسطينية حلقوق الطفل حول العنف العائلي واملدرسي استهدفت األهالي
واألطفال ،النشاط غير مخطط له وجاء كنتاج ومخرج لدورة العنف املدرسي التي تزامنت مع
ورشة تخطيط الشبكة .استفاد من الورش  374من الكبار والصغار منهم ما يقرب  150طفال ً
من كال اجلنسني.
•ضمن أنشطة حملة مكافحة العنف في املدارس مت عقد دورة تدريبية حيث مت تدريب  28مشرفا ً
تربويا ً من كال اجلنسني ،نصفهم من إناث مت تدريبهم على احلماية من العنف في املدارس بالتعاون
والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم – قسم اإلشراف التربوي.
•تنفيذ  22ورشة عمل نفذها املشرفون التربويون في وزارة التربية والتعليم مع املرشدين التربويني
في املدارس باالستفادة من دورة العنف املدرسي وكمخرج لها .وقد استفاد من الورش  380مرشدا ً
تربويا ً من كال اجلنسني نصفهم ذكور.
•ضمن أنشطة حملة مكافحة العنف املدرسي وضمن أنشطة املؤمتر الوطني العاشر مت تنفيذ
 4أيام دراسية حول العنف املدرسي في اخلليل ،ورام اهلل  ،وطوباس وطولكرم ،حيث شارك بها
 1090مشاركا ً ومشاركة وجميعها نفذت حتت عنوان حماية األطفال من العنف املدرسي وحملت
شعار (لنرفع القلم ولنكسر العصا) ،ومبشاركة واسعة ملؤسسات وفعاليات مجتمعية ووطنية
وشخصيات أكادميية وقد مت توزيع األيام الدراسية وفق اجلدول التالي:
•يوم دراسي في اخلليل مبشاركة  420شخص من الكبار والصغار نصفهم من اإلناث بالتنسيق مع
وزارة التربية والتعليم العالي وبالتعاون مع جامعة بيت حلم وجامعة فلسطني األهلية وجامعة
اخلليل وجامعة القدس املفتوحة.
•يوم دراسي في رام اهلل مبشاركة  190شخصا ً من الكبار والصغار نصفهم من اإلناث بالتعاون مع
جامعة القدس املفتوحة والتربية والتعليم.
•يوم دراسي في طولكرم مبشاركة  230شخصا ً من الكبار والصغار من كال اجلنسني بالتعاون مع
جامعة فلسطني التقنية – خضوري ومديرية التربية والتعليم في طوباس وطولكرم ،وجامعة
القدس املفتوحة ،ومركز ثقافي تنمية طفل طولكرم ،ووكالة الغوث لتشغيل الالجئني وجامعة
النجاح الوطنية.
•يوم دراسي في طوباس مبشاركة  250شخصا ً من الكبار والصغار من كال اجلنسني بالتعاون مع
مديريات التربية والتعليم في طوباس وقباطيا وجنني وجامعة القدس املفتوحة ووكالة الغوث
واجلامعة العربية األمريكية وشرطة طوباس.
•توزيع  1000نسخة من فلم حول العنف في املدارس ومدته  13دقيقة وحمل شعار «حماية
األطفال من العنف املدرسي ارفع القلم واكسر العصا» .حيث سيتم استخدام هذه األفالم في
لقاءات وورش توعوية سيقوم بها املرشدون التربويون مع املعلمني وأولياء األمور.
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• 2500طفال ً وطفلة استفادوا من عشرة عروض مسرحية استهدفت األطفال تعالج مسألة
العنف املدرسي ،حيث كان اسم املسرحية «ارمي العصا».
• 2000طفال ً وطفلة شاركوا بـ  10أيام مفتوحة في مدارس السلطة الفلسطينية (مدارس ذكور
وإناث تتكرر بها إساءة معاملة األطفال مت اختيارها بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم) حول
حماية األطفال من العنف املدرسي.
• 25أمام مسجد شاركوا في دورة تدريبية حول حماية األطفال من العنف املدرسي والتي استمرت
ملدة ثالثة أيام بالتعاون مع مؤسسة الرؤيا العاملية .كما مت تنفيذ أربعة ورش عمل مع أئمة آخرين
في الضفة الغربية شارك فيها  100أمام مسجد والذين نظموا خطبا ً حول العنف املدرسي،
وضرورة حماية األطفال من كافة أنواع إساءة املعاملة.
•التنسيق حلملة «حماية اﻻطفال من العنف املدرسي» بناء على معلومات مت جمعها من قبل
 26طفال ً من الفئة العمرية  16-13سنة استهدفوا بها  1040طفال ً من الفئة العمرية 18-8
سنة من الضفة الغربية والقدس كان من أبرز نتائجها أن واحدة من أكبر املعيقات التي تعيق
منو األطفال وتطورهم في اجملتمع الفلسطيني هي العنف املدرسي والبيئة املدرسية ،وبناء على
هذه املعلومات مت تطوير وتنسيق هذه احلملة ،حيث طور األطفال مراسالت إلى مديريات الضفة
الغربية تدعوهم إلى حماية اﻻطفال من العنف املدرسي وإيجاد بيئة آمنة وداعمة حلقوق اﻻطفال،
كما مت عمل لقاء مع وكيل وزارة التربية والتعليم لنفس الغرض ،وعليه مت اختيار عنوان احلملة
«ارفع القلم واكسر العصا» ومت التخطيط لألنشطة وتنفيذها مبشاركة األطفال والشبكة
الفلسطينية حلقوق الطفل.
•حتضير مؤسسات الشبكة الفلسطينية حلقوق الطفل ومجلس األطفال «وهو مجلس مكون من
 55طفال ً من كال اجلنسني وهو نواة لتشكيل مجلس وطني فلسطيني لألطفال سيتم العمل على
تشكيله ومأسسته خالل عام  »2013ألجل املشاركة في حملة العنف املدرسي التي أطلقتها
احلركة في وقت الحق من العام من خالل إدراج خطة احلملة في خطط مؤسسات الشبكة
الفلسطينية حلقوق الطفل ،ومتكينهم لنشر هذه احلملة في قرى ومخيمات ومدن الضفة الغربية
وهذا يعزز أصال ً من تفعيل دور مؤسسات الشبكة واملؤسسات القاعدية لتأخذ دورها في قيادة
احلملة وتنفيذ أنشطتها واإلشراف عليها .كما ستلعب مؤسسات الشبكة دورا ً قياديا ً في تطوير
املناصرة على املستوى الوطني في حملة أخرى حول حماية األطفال من االستغالل االقتصادي
خالل األعوام القادمة  ،2014-2013حيث مت عمل
ورشة مهنية تخصصية مع كافة األطراف ذات
العالقة بعمل األطفال شارك بها  20مهنيا ً
ومهنية من قطاعات مختلفة ،ومت تشكيل جلنة
متابعة للحملة خالل العام القادم تهتم بسير
احلملة وبعمل دليل توعوي إضافة إلى متابعة
املؤمتر الوطني احلادي عشر حول تشغيل األطفال
وحمايتهم من اﻻستغالل اﻻقتصادي.
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مؤسسات الشبكة متهد الطريق أيضا لكي تلعب دورا ً قياديا ً في رصد االنتهاكات وعمل حمالت مناصرة
عليها تطال مؤسسات اجملتمع املدني اخملولة باحلماية وإنفاذ القوانني وتفعيل وإعطاء مساحات أوسع
ملشاركة األطفال ،وتفعيل دور هذه املشاركات مناطقيا عبر خلق آليات عمل جتمع بني أداء الشبكة
املناطقي وأداء مجلس األطفال ،وعليه فقد جاءت زيارة بلدية نابلس من قبل مؤسسات الشبكة
الفلسطينية حلقوق الطفل لكي تخدم هذا الغرض ولتسلط الضوء على حاالت االنتهاكات واإلهمال
في احلماية الناجتة عن اجملتمع احمللي ،إن مثل هذه األنشطة يعزز من مكانة الشبكة ويعطيها دورا رقابيا ً
حول اخلدمات املقدمة لألطفال ومدى مالئمة البيئة احمللية حلمايتهم وتعزيز مشاركتهم في احلياة
العامة ،حيث مت االتفاق على أن يكون اللقاء كل شهرين لنقل املالحظات من قبل الشبكة للبلدية،
كما مت اﻻتفاق الداخلي بني سكرتاريا الشبكة أن تنظم زيارات مشابه لبلديات أخرى تأخذ هذه الصفة.
من ناحية أخرى جتدر اﻻشارة إلى أهمية الشراكات مع املؤسسات األكادميية في تنسيق وتنظيم األيام
الدراسية في كل من اخلليل ورام اهلل وطوباس وطولكرم كان من خالل التعاون والتشبيك مع اجلامعات
الفلسطينية ،في استضافة هذه اللقاءات وتقدمي أوراق عمل تناقش البعد النفسي واﻻجتماعي
واملعرفي واملهني والقانوني للعنف املدرسي وأثره على األطفال .كما تضمن األيام الدراسية جتارب
جناح من قبل مهنيني ومرشدين في وزارة التربية والتعليم وفي وكالة الغوث حلماية األطفال ،كما مت
االهتمام أيضا ً مببادرات األطفال ومناداتهم بحمايتهم من كافة أشكال اإلساءة .ومن اجلدير ذكره أيضا ً
إلى أن مكاتب احملافظني كانت مشاركا ً رئيسيا ً إضافة إلى البلديات في استضافة ودعم األيام واحللقات
الدراسية التخصصية في حماية األطفال.
النتيجة :2
إحياء املناسبات الوطنية اخلاصة بحقوق الطفل وحقوق اإلنسان مع املؤسسات احمللية الشريكة.
حتت هذة النتيجة نفذت الوحدة األنشطة التالية:
أنشطة يوم الطفل الفلسطيني لهذا العام جاءت لتخدم حملة حماية األطفال من العنف املدرسي
حيث مت استخدام كافة الشعارات واملطبوعات ذات العالقة باحلملة في كافة األنشطة التي مت تنفيذها
مبناسبة هذا اليوم حيث شارك  4076طفال ً وطفلة وبالغني موزعني كاآلتي « 2146إناث و 1405ذكور
و 275إناث بالغني كبار و 250ذكور بالغني في سبعة أيام مفتوحة ،وأربعة مهرجانات في يطا وجنني
وعناتا وباب العامود في القدس مبناسبة يوم األسير الفلسطيني ،شارك  3550طفال ً وطفلة في
مهرجانني تضامنيني في منطقة دورا في جنوب الضفة وآخر في جنني شمال الضفة .كما مت مشاركة
املؤسسة في تنظيم رحلتني لألطفال بالشراكة مع نادي األسير ووزارة شؤون األسرى واحملررين وجمعية
الشبان املسيحية ومركز تأهيل ضحايا التعذيب.
مت تنفيذ لقاء إعالمي مع قناة  MIXمعا ً الفضائية حول فعاليات يوم الطفل حول خطة اليوم واألنشطة
والفعاليات.
النتيجة :3
مجلس أطفال احلركة مشارك فاعل وإيجابي في عمل احلركة

27

الحركة العالمية للدفاع عن األطفال /فرع فلسطين  -التقرير السنوي 2012

حتت هذه النتيجة نفذت الوحدة األنشطة التالية:
• 25طفال ً من أطفال مجلس احلركة تلقوا تدريبا ً ملدة ثالثة أيام حول القيادة واالتصال والعمل
اجلماعي ،وقد جاءت هذه الدورة بناء على احتياج األطفال وسكرتاريا مجلس األطفال على أن هذه
املوضوعات متكنهم من قيادة أطفال اخرين ومتكنهم من اﻻتصال بهم بطريقة واعية ومسؤولة.
•عقد اجتماعني لسكرتاريا الشبكة وجمللس أطفال احلركة ألجل التخطيط لفعاليات يوم الطفل
وحلملة حماية األطفال من العنف املدرسي ،إضافة إلى تنفيذ  5اجتماعات متابعة للشبكة
ومجلس األطفال ،وقد تعززت مشاركة األطفال بشكل عملي من خالل مشاركتهم في تنفيذ
فعاليات يوم الطفل الفلسطيني ويوم األسير واإلشراف عليها .كما قام مجلس األطفال باملبادرة
إلى جمع معلومات حول حاالت وفاة األطفال نتيجة اإلهمال وتقصير اجلهات الرسمية وخاصة
البلديات وصياغة رسالة إلى مدراء احلكم احمللي تتضمن توصيات األطفال .كما نفذ األطفال
نشاط تطوعي في نابلس حتت عنوان احلق في البيئة اآلمنة والنظيفة ،باإلضافة إلى ورشة عمل
مع  10من أطفال مجلس أطفال احلركة حول تطوير دليل حماية األطفال العمال من االستغالل
االقتصادي والذي نتج عنه مجموعة توصيات حول بنية الدليل.
• 17طفل وطفلة من مجلس األطفال شاركوا بزيارات إلى مديريات التربية والتعليم لتسليمهم
رسائل ومذكرات بلغة األطفال تدعوهم حلماية األطفال من العنف املدرسي ،ولتوفير بيئة
مشجعة لهم ملمارسة حقهم بالتعليم بأمان وسالم ،كما شارك  10أطفال و 8مؤسسات من
الشبكة الفلسطينية حلقوق الطفل بزيارة وكيل وزارة التربية والتعليم حيث شرح فيها األطفال
عن احلملة الوطنية حلماية األطفال من العنف املدرسي ،وبنتائج بحث األطفال حول أثر العنف
املدرسي على منو األطفال وتطورهم وسلموه رسالة تدعو إلى مناصرة واحترام حقوق األطفال
الفلسطينيني وتوفير البيئة املناسبة لهم ولكرامتهم.
• 27من األطفال ومؤسسات الشبكة شاركوا بورشة عمل تقييمية وترفيهية ألطفال الباحث
الصغير وألطفال مجلس احلركة ناقشوا فيها دور األطفال في التخطيط والتنفيذ واملراقبة.
•املشاركة في اللجنة التحضيرية للشبكة العربية حلقوق الطفل (منارة) حيث مت على مدار
يومني املشاركة في نقاش النظام الداخلي والورقة املفاهيمية للشبكة بالشراكة مع مصر
ولبنان واليمن ،وبرعاية إنقاذ الطفل مت اﻻتفاق على النظام الداخلي بنسخته األخيرة واﻻتفاق
على لقاء آخر في لبنان في منتصف أيار للتخطيط اﻻستراتيجي .هذه األنشطة متهد الطريق
ألن حتتل احلركة العاملية مكانة قيادية على املستوى اإلقليمي من خالل تواجدها في اللجنة
التحضيرية للشبكة العربية حلقوق الطفل والتي كانت مساهما ً حقيقيا ً في صياغة النظام
الداخلي والورقة املفاهيمية ومدونة السلوك ،إضافة إلى سياسات احلماية ،كما ساهمت في
مأسسة هذه الشبكة والتي سيعلن عن انطالقتها في األول من شهر حزيران  .2013كما أن قرار
اجمللس التنفيذي للحركة العاملية الدولية بأن تنسق احلركة العاملية -فرع فلسطني أعمال اجمللس
اإلقليمي يسارع في حتقيق هذه النتائج.
وحدة عدالة األطفال
تختص وحدة عدالة األطفال ،بالتعامل مع حاالت األطفال ضحايا العنف اجملتمعي واإلهمال ،واألطفال
في خالف مع القانون.
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نظام قضاء األحداث لألطفال في خالف
مع القانون:
األطفال في خالف مع القانون يطبق
عليهم قانون إصالح األحداث األردني رقم
 16لعام  1954في الضفة الغربية ،وينظر
هذا القانون إلى األطفال في خالف مع
القانون كمجرمني ،ويعاملهم بالزجر
والعقاب وليس الرعاية والتأهيل وبالتالي،
بوجه عام ال يتفق هذا القانون والسياسة
اجلنائية احلديثة للتعامل مع األطفال التي
تهدف بشكل أساسي إلى رعاية األطفال
في خالف مع القانون ،وتسهيل إعادة اندماجهم في اجملتمع ،والتي تعتبر اإلطار الفلسفي ملسودة قانون
حماية األحداث الفلسطيني الذي تقدمت به اللجنة الفنية املنبثقة عن اللجنة الوطنية لعدالة
األحداث ،واملعتمدة بقرار من مجلس الوزراء في تشرين األول  ،2011علما ً بأن احلركة العاملية للدفاع عن
األطفال عضو في هذه اللجنة.
بالنسبة إلى دور الرعاية والتأهيل:
تفتقر احملافظات الفلسطينية لوجود دور الرعاية والتأهيل فيها ،باستثناء مركزين األول دار األمل
لألطفال الذكور والثاني دار رعاية الفتيات للطفالت اإلناث ،علما ً أن دار األمل بحاجة إلى برامج التأهيل
لألطفال النزالء فيها ،إضافة إلى ضرورة توفير احلق في التعليم لألطفال النزالء ،بالنسبة لدار رعاية
الفتيات فهي تستخدم كمركز حماية للطفالت ضحايا العنف أيضا ً بسبب قلة عدد الطفالت في
خالف مع القانون.
أوضاع نظارات األحداث ومراكز اإلصالح والتأهيل:
نظارات األحداث وظروف احلياة فيها متفاوتة من حيث جاهزيتها ومالءمتها لألطفال في خالف مع
القانون ،حيث يوجد في اجلنوب نظارة دورا وهي نظارة مختصة باألطفال في خالف مع القانون ،في
بيت حلم جاري العمل على ترميم نظارة بيت حلم لتجهيزها لتكون مختصة بهذه الفئة من األطفال.
في الشمال ،يوجد مراكز إصالح وتأهيل ونظارات شرطة ،تتفاوت هذه املراكز في جاهزيتها ومالءمتها
الستقبال األطفال ،وفي الوسط (رام اهلل) يوجد مركز إصالح وتأهيل بيتونيا ،في أريحا يوجد مركز
إصالح وتأهيل أريحا ،والذي يوجد فيه غرفة خاصة باألحداث.
محاكم وقضاة األطفال:
الوضع لم يتغير كثيرا ً خالل هذا العام ،حيث ال يوجد نظام قضائي متخصص باألطفال في خالف مع
القانون ،رغم وجود نقاش جدي حول تعيني قضاة (إناث) متخصصني للعمل مع األطفال ،بقي األمر
بوجود قضاة لديهم معرفة وبعض التأهيل بحقوق األطفال ،ولكنهم غير متخصصني باألطفال ،كما
ال يوجد محاكم خاصة باألطفال ،بل أثناء مثول األطفال أمام احملكمة تعتبر كمحكمة أطفال ،دون
توفير محاكم مخصصة لألطفال.
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شرطة أحداث متخصصة:
مت إنشاء وحدات من شرطة األحداث منذ العامني املاضيني ،وجاري تعميم التجربة خالل هذا العام على
باقي احملافظات ،وتعمل بشكل فعال ،إال أنها تنتظر إصدار التشريع اخلاص بها ملأسستها قانونياً.
النيابة العامة :لم يتم حتى اآلن تشكيل نيابة متخصصة باألطفال في خالف مع القانون ،بالرغم
من تلقي بعض أعضاء النيابة تدريبات حول حقوق الطفل وعدالة األطفال ،لكن ال نستطيع القول أن
هناك نيابة متخصصة باألطفال ضمن دائرة متخصصة باألطفال.
مراقبو السلوك:
وهم الطرف املهم في نظام عدالة األطفال ،ما زالت مشاكلهم املتعلقة بعدم التفرغ ملراقبة السلوك،
وقلة عددهم ،وعدم متكن بعضهم من القيام مبهامه موجودة ،بالرغم من تعيني مراقبني للسلوك جدد
في مدينة اخلليل.
العدالة التصاحلية:
هناك اهتمام دولي باملوضوع ويتم مناقشته بجدية أثناء اللقاءات املتعددة مع أطراف العدالة ،ولكن ما
زال الوعي مبفهومه وتطبيقاته محدودا ً خالل هذا العام ،وتعمل الوحدة على تقدمي تصور متميز بهذا
املوضوع من خالل القراءات املعمقة والتي سنستخدمها في التدريب خالل عام  2013ألطراف قضاء
االحداث .
األطفال ضحايا العنف اجملتمعي واإلهمال:
رغم موقفنا كمؤسسة حقوق إنسان أن اجمللس التشريعي هو صاحب الصالحية في التشريع وإصدار
القوانني ،إال أن املؤسسة شاركت في عضوية اللجنة الوطنية املكلفة من احلكومة باقتراح تعديالت
ضرورية على قانون الطفل ،حيث مت إجناز التعديالت وتوجهت وزارة الشؤون ملكتب الرئيس إلصدارها قرار
بقانون ومت ذلك في بداية كانون األول  2012حيث مت إقرار السيد الرئيس للمشروع املعدل لقانون الطفل
الفلسطيني.
على املستوى املؤسساتي:
ومبا أن شبكة حماية الطفولة هي اخملتصة بالتعامل مع هذه الفئة من األطفال ،فإن هذه الشبكة
متواجدة في  8محافظات بالضفة الغربية.
تعمل شبكات احلماية حاليا ً على العمل على مواضيع محددة تشكل انتهاكا ً بحق األطفال مثل
موضوع عمالة األطفال ،وذلك عن طريق تشكيل جلان مصغرة منبثقة عن هذه الشبكات ،وتكمن
املشكلة في مدى فاعلية هذه الشبكات أو تفاوت فاعليتها من محافظة ألخرى.
فيما يتعلق مبراكز احلماية :وهي مركز حماية بيتونيا للذكور في رام اهلل ،ودار رعاية الفتيات في بيت
جاال ،فإن هذه املراكز ما زالت بحاجة إلى مزيد من العمل والتأهيل على مستوى الصحة النفسية
وبرامج التأهيل.
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ملخص إجنازات وحدة عدالة األطفال وفق النتائج احملددة:
تعمل وحدة عدالة األطفال إليجاد نظام عدالة متخصص باألطفال يوفر احلماية والعدالة لهم ،حيث
تقوم الوحدة مبجموعة من األنشطة التي تهدف إلى رصد الثغرات القانونية واملؤسساتية التي تؤثر
على توفير احلماية لألطفال ،وتقوم بعد ذلك بعمل مجموعة من األنشطة لسد هذه الثغرات وإيجاد
نظام متكامل يوفر احلماية لألطفال ويوفر لهم حقوقهم ،وذلك على الوجه التالي:
يتعلق الهدف األول مبراقبة وتوثيق االنتهاكات التي يتعرض لها األطفال في خالف مع القانون واألطفال
ضحايا العنف اجملتمعي واإلهمال ،واملراسلة بشأن هذه االنتهاكات لتحسني حياة هؤالء األطفال ،حيث
يندرج حتت هذا الهدف:

النتيجة :1
مراكز احتجاز األطفال في خالف مع القانون ومراكز حماية األطفال ضحايا العنف اجملتمعي
واإلهمال مراقبة للتأكد من مراعاتها للمعايير الدولية.
ويندرج حتت هذه النتيجة الزيارات الرقابية ملراكز رعاية األطفال في خالف مع القانون ونظارات
الشرطة ومراكز اإلصالح والتأهيل (السجون) ومراكز احلماية.
1 .1مت تنفيذ  37زيارة رقابية خالل
هذا العام ملراكز اإلصالح
والتأهيل ودور الرعاية حيث
متت زيارة  85طفال ً محتجزاً،
والزيارات شملت املراكز التالية
 :مركز إصالح وتأهيل أريحا،
مركز إصالح وتأهيل نابلس،
مركز إصالح وتأهيل جنني ،مركز
إصالح وتأهيل بيت حلم ،نظارة
دورا ،نظارة سلفيت ،نظارة
طوباس ،نظارة قلقيلية ،دار
األمل ،دار رعاية الفتيات ومركز
حماية بيتونيا.
2 .2تنفيذ  5زيارات لإلطالع على سجالت األطفال في خالف مع القانون في مراكز التوقيف واالحتجاز
لغاية اخلروج مبؤشرات حول مدد التوقيف وارتباطها بالتهم املسندة لألطفال في خالف مع
القانون ،من خالل تقرير متخصص حول االحتجاز رهن احملاكمة لألطفال في خالف مع القانون.
ساهم تنفيذ الزيارات إلى مراكز التوقيف ومراكز التأهيل ومراكز رعاية األحداث ومراكز احلماية
والتوقيف واﻻحتجاز التي يتواجد فيها األطفال ضحايا العنف اجملتمعي في رصد واقع األطفال في
خالف مع القانون في تلك املراكز ،حيث أثر هذا النشاط في الرقابة على مدى تطبيق معايير عادلة
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بخصوص األطفال في خالف مع القانون ومن ثم في حتسني ظروف األطفال في خالف مع القانون
في تلك املراكز ،كما أثر هذا النشاط في الرقابة على مدى تطبيق معايير حماية عادلة بخصوص
األطفال ضحايا العنف اجملتمعي واإلهمال واالستغالل ،ومن ثم حتسني أوضاع هذه املراكز.
3 .3تنفيذ  3ورش عمل في داخل مراكز إصالح وتأهيل نابلس واخلليل ودار األمل للمالحظة استهدف
فيها أطفال في خالف مع القانون وضباط شرطة من العاملني في مراكز اإلصالح والتأهيل حول
احلقوق والواجبات داخل هذه املراكز إضافة إلى محاولة صياغة عقد اجتماعي من بني العاملني
في هذه املراكز واألطفال لغاية اإلطالع على احتياجات األطفال واملعيقات التي تواجههم من
خالل لعب األدوار ،إضافة إلى تعزيز مبدأ املشاركة الذي حترم منه هذه الفئة من األطفال بالعادة،
واستفاد من هذه الورش  21طفال ً محتجزا ً إضافة إلى  17مشرفا ً اجتماعيا ً وشرطياً .ويأتي هذا
النشاط بهدف تعزيز للدور الذي تنفذه الوحدة في حتسني ظروف األطفال في خالف مع القانون
من خالل الرقابة على هذه املراكز ولغاية تكريس مفاهيم حقوق اإلنسان واملعايير الدولية اخلاصة
باألطفال رهن االحتجاز.
النتيجة :2
مراسلة أصحاب القرار بشأن االنتهاكات التي يتعرض لها األطفال ضحايا العنف اجملتمعي
واإلهمال واألطفال في خالف مع القانون وذلك في سبيل رفع هذه االنتهاكات واستصدار قرارات
لتحسني حياة هؤالء األطفال.
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•إجراء  5مراسالت جلهات مختلفة من الشرطة ،والتربية والتعليم ومجلس القضاء األعلى والنيابة
العامة.
•اجتماعات دورية ميدانية تعقد من قبل محامي الوحدة لعاملني على إنفاذ القانون فيما يخص
األطفال في خالف مع القانون واألطفال ضحايا العنف مع مراقبني السلوك ومرشدي حماية
الطفولة والقضاة ووكالء نيابة ،شرطة أحداث ملتابعة قضايا أطفال ضحايا عنف وأطفال في
خالف مع القانون.
•عقد مجموعة من الزيارات لعدد من اجلهات املوكلة مبوجب القانون حلماية حقوق األطفال في
محافظة طوباس وهي مكتب محافظ طوباس والشؤون االجتماعية والتربية والتعليم ومديرية
الشرطة وجمعية طوباس اخليرية ،وترتب على هذه الزيارات عقد ورشة عمل لتحديد احتياجات
األطفال في احملافظة كمقدمة لعقد لقاءات موسعة لتسليط الضوء وتوجيه اجلهات احلكومية
الحتياجات األطفال ،تأتي هذه الزيارات استكماال ً لرؤية املؤسسة في التركيز على املناطق
املهمشة ولتعزيز أهمية التركيز واملناصرة حلقوق األطفال في املناطق األكثر تعرضا ً لالنتهاكات
من قبل االحتالل ولتأثيرها على احلقوق السياسية واالجتماعية والثقافية لألطفال.
•إصدار بوستر حول عدالة األطفال وحقوقهم في كل مرحلة من مراحل النظام القضائي التي
ميرون بها ،حيث مت عمل بوسترات مؤطرة مت وضعها في مكاتب النيابة العامة واحملاكم ومجلس
القضاء األعلى كما مت توزيع البوسترات على كافة الدوائر ذات العالقة بعدالة األطفال.
•كتابة  3مذكرات قانونية حول( :ماذا نريد من قضاء األحداث) ،وخصوصية محاكم األطفال،
وصالحيات احملافظ ،حيث سيتم نشرها على الصفحة البيتية للحركة إضافة إلى استخدام ورقة
(خصوصية محاكم األطفال) في التنسيق مع مجلس القضاء األعلى ووزارة الشؤون االجتماعية
إليجاد محاكم مختصة لألطفال في خالف مع القانون.
•إجناز املسودة األولى للتقرير السنوي حول االحتجاز رهن احملاكمة لألطفال في خالف مع القانون
الذي مت إصداره خالل شهر شباط .2013
•عقد  4ورش عمل ملهنيني من مؤسسات رسمية وأهلية لعرض التقرير السنوي لعدالة األطفال
للعام  2011اخلاص باألطفال في خالف مع القانون ،واألطفال ضحايا العنف في محافظات رام اهلل،
واخلليل ،ونابلس وقلقيلية في شهر أيار .2012
النتيجة :3
بناء قدرات الشركاء في موضوع عدالة األطفال:
حتت هذة النتيجة نفذت الوحدة األنشطة التالية:
 151 .1مراقب سلوك شاركوا بدورة تدريبية حول حقوق الطفل وعدالة األحداث من  24- 23آذار
 ،2012متكن مراقبو السلوك خالل هذه الدورة من التعرف على املعايير الدولية في عدالة األطفال
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إضافة إلى دور مراقب السلوك
مقدمة في موضوع العدالة
التصاحلية ،وشارك في التدريب
أيضا ً قاضية أحداث ،حيث
قدمت ملخصا ً حول إجراءات
احملاكمة العملية لألطفال
في خالف مع القانون ،إضافة
إلى أبرز إشكاليات التعامل
بني القضاة ومراقبي السلوك.
يعتبر مراقبو السلوك جزءا ً ال
يتجزأ من نظام عدالة األطفال
في خالف مع القانون ،وبالتالي
ال بد من أن يكونوا على دراية
ً
تامة باملعايير الدولية في قضاء األحداث ،خصوصا في ظل اإلشكاليات التي تعتري عمل مراقب
السلوك وعدم قيامة بدوره على الوجه املطلوب ،وبالتالي فإن عملية تدريب مراقبي السلوك يعتبر
تطويرا ً في نظام عدالة األحداث وصوال ً إلى نظام متخصص في عدالة األطفال.
2 .2تنفيذ دورة تدريبية ملدة يومني لـ  16معاون نيابة حول العدالة اجلنائية والعدالة التصاحلية إضافة
إلى قضاء األحداث بتاريخ  2012/7/17-16سبق أن تلقوا تدريبا ً حول حقوق الطفل واحلماية
واالتفاقيات الدولية لقضاء األحداث في العام  .2011جاءت هذه الدورة لتؤكد على منظومة عدالة
األطفال في فلسطني ومدى احلاجة إلى املناصرة على مستوى التشريع والسياسات واملمارسات،
حيث أن بناء قدرات أركان عدالة األطفال هي من املرتكزات األساسية للنهوض في واقع عدالة
األطفال في فلسطني.
 3 .3تقدمي  36استشارة قانونية ألعضاء شبكات حماية الطفولة خالل فترة هذا التقرير ،إضافة
إلى حضور  31اجتماعا ً لشبكات احلماية في كل من بيت حلم واخلليل ورام اهلل ونابلس وجنني
وسلفيت وأخيرا ً قلقيلية.
إن توفير استشارات قانونية حقوقية لشبكات احلماية كوننا مؤسسة متخصصة في مجال حقوق
الطفل يعد خدمة نوعية تساهم بشكل كبير في زيادة وعي وبناء قدرات شبكة احلماية في موضوع
حقوق الطفل واحلماية ،وصوال ً إلى متكني الشركاء في شبكة احلماية من توفير معايير احلماية لألطفال
ضحايا العنف اجملتمعي واإلهمال .وكأحد اخملرجات لتحليل احلاالت لألطفال ضحايا العنف ونظرا ً
لتزايد حاالت العنف املدرسي التي ترد إلى مكاتب احلركة العاملية للدفاع عن األطفال والتي تشكل ما
يقارب  %20من احلاالت ،مت تقدمي  4أوراق عمل قانونية حول آليات احلماية القانونية لألطفال من العنف
املدرسي في األيام الدراسية التي عقدت من قبل املؤسسة في كل من مدن اخلليل ورام اهلل وطولكرم
وطوباس.
كما أن املشاركة في جلان حماية الطفل سواء اللجنة الوطنية لعدالة األحداث أو اللجنة التوجيهية
لشبكات حماية الطفولة ،يعد جزء مهما ً من عملية التأثير لتبني حقوق الطفل واملصلحة الفضلى
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له في إقرار السياسات والقوانني املتعلقة بالطفل ،يذكر هنا أنه متت املشاركة في اجتماعني لهذه
اللجان خالل فترة هذا التقرير ،إضافة إلى املشاركة في اجتماعات مجموعة العمل حلماية الطفل
برئاسة اليونيسيف.
النتيجة :4
الدفاع القانوني حلقوق األطفال في خالف مع القانون واألطفال ضحايا العنف اجملتمعي واإلهمال،
وذلك كجزء من عملية رصد واقع هؤالء األطفال وتوفير اخلدمة لهم وفق املعايير الدولية حلقوق
الطفل وعدالة األطفال
حتت هذة النتيجة نفذت الوحدة األنشطة التالية:
مت خالل عام  2012تقدمي التمثيل القانوني لـ  87حالة طفل في خالف مع القانون ،من ضمنها حاالت
إخالء سبيل بالكفالة.
مت متابعة  64حالة طفل ضحية عنف جسدي ،وجنسي ،ونفسي ،وإهمال واستغالل ،إضافة إلى العنف
املدرسي.
يساعد التمثيل القانوني لألطفال في خالف مع القانون من بداية دخولهم في النظام القضائي وحتى
نهايته إلى رصد وتوثيق الثغرات املوجودة في النظام الذي يحكم هؤالء األطفال على ضوء املعايير
الدولية في عدالة األحداث ،وترسيخ املبادئ الدولية في عدالة األحداث لدى أطراف هذا النظام ابتداء
من الشرطة مرورا ً بالنيابة العامة وانتهاء باحملكمة ،وحتى فيما بعد خروجهم من مكان االحتجاز،
فتضمني أي نقاش مع تلك األطراف املبادئ العادلة لهؤالء األطفال واالحتجاج بها يساعد في ترسيخها
في هذا النظام الذي يحكم هؤالء األطفال ،وبالتالي بناء قدرات هؤالء األطراف في موضوع عدالة
األحداث ،وصوال ً إلى نظام متخصص وعادل لألطفال في خالف مع القانون.
يذكر هنا أنه مت إجراء عدد من االجتماعات مع كل من :رئيس مجلس القضاء األعلى ،والنائب العام،
ووزيرة التربية والتعليم ،ووزير العمل ،ووزيرة الشؤون االجتماعية خالل شهر شباط من هذا العام وذلك
مبشاركة املدير العام للحركة ،وذلك بهدف التعريف باحلركة وعملها في مجال حقوق الطفل بصورة
اكبر ،إضافة إلى تعزيز التشبيك والتعاون مع تلك اجلهات لتسهيل إنشاء حماية متخصص لألطفال.
كما مت تقدمي ورقة عمل قانونية حول آليات املساعدة القانونية لألطفال في خالف مع القانون في مؤمتر
عقد من قبل وزارة العدل حتت عنوان املساعدة القانونية في األراضي الفلسطينية في شهر كانون
األول .
أبرز إجنازات الوحدة خالل العام :2012
•عضوية املؤسسة في اللجنة الوطنية لقطاع احلماية ،حيث كانت املؤسسة األهلية الوحيدة،
وبالتالي دور الوحدة في صياغة تعديالت قانون الطفل ومسودة قانون حماية األحداث.
•ساهمت احلركة بشكل رئيس في إطالق شبكة حماية الطفولة في قلقيلية ،وجاء ذلك كنتيجة
للقاء املوسع الذي مت عقده في تلك احملافظة ،ومتت دعوة صناع قرار إليه مثل النائب العام ،ووزيرة
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الشؤون االجتماعية...الخ.
•إعداد ورقة استراتيجية لوحدة عدالة األطفال توضح تطور عملها وآليته ودورها في توفير البيئة
احلامية لألطفال.
•إصدار بوستر حول عدالة األطفال باللغتني العربية واإلجنليزية.
•تصميم استمارة حول االحتجاز رهن احملاكمة الستخدامها في التقرير السنوي القادم.
•إعداد  3مذكرات قانونية حول( :ماذا نريد من قضاء األحداث) ،وخصوصية محاكم األطفال،
وصالحيات احملافظ ،حيث سيتم نشرها على الصفحة البيتية للحركة.
•استخدام ورقة (خصوصية محاكم األطفال) في التنسيق مع مجلس القضاء األعلى ووزارة
الشؤون االجتماعية إليجاد محاكم مختصة لألطفال في خالف مع القانون.
•إعداد تقرير متخصص حول االحتجاز رهن احملاكمة لألطفال في خالف مع القانون.
الدروس املستفادة خالل العام :2012
1 .1تفعيل عمل شبكات حماية الطفولة ،ال بد من رصد التقصير من قبل مرشد حماية الطفولة
ومراقبي السلوك ومراسلة إدارته بشأن هذا التقصير ،وذلك لوضع األمور في نصابها ولقيام
مرشد حماية الطفولة بدوره على الوجه املطلوب خصوصا َ أنه كونه منسق شبكة احلماية
وتفعيل عمل الشبكة حيث من أحد أدواره الرئيسة إضافة إلى ضرورة قيام مراقب السلوك كذلك
بدوره كما يجب.
2 .2التوازن في عالقة املؤسسة مع الشركاء ،وتوضيح دورها الرقابي باستمرار وفي جميع مراحل
العمل.
3 .3تفعيل املناصرة القانونية احمللية وتبني انتهاكات حلقوق األطفال ومتابعتها أمام اجلهات القضائية
اخملتصة وعلى مختلف املراحل.
4 .4مشاركة مجلس األطفال في أي إصدار تقوم الوحدة به.
5 .5اﻻسراع في تأسيس قاعدة بيانات حول األطفال في خالف مع القانون واألطفال ضحايا العنف
اجملتمعي في املؤسسة نظرا ً لغياب قاعدة بيانات وطنية وتضارب في األرقام وأعداد األطفال في
نظام العدالة (األطفال في خالف مع القانون واألطفال ضحايا العنف اجملتمعي).
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برنامج المساءلة
والمساعدات القانونية
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برنامج المساءلة والمساعدات القانونية
امللخص التنفيذي:
تصاعدت االنتهاكات اإلسرائيلية ضد حقوق األطفال الفلسطينيني خالل العام  2012لتصل ذروتها
خالل العملية العسكرية اإلسرائيلية على قطاع غزة والتي استمرت لثمانية أيام ما بني  14و  21من
شهر تشرين الثاني وأسفرت عن مقتل  158فلسطينيا ً من بينهم  34طفال ً قتلوا جراء الهجمات
اإلسرائيلية ،واثنني آخرين جراء سقوط صواريخ محلية الصنع وبالتالي يكون مجمل القتلى من
األطفال  36طفالً.
وقد ترافق الهجوم على قطاع غزة مع تصعيد القوات اإلسرائيلية إجراءاتها القمعية في الضفة
الغربية والقدس الشرقية من خالل حمالت االعتقال والتوقيف واالستخدام غير القانوني للقوة ضد
املدنيني الفلسطينيني.
كذلك شهد العام  2012إعالن إسرائيل خططا ً لبناء املزيد من املستوطنات في الضفة الغربية مبا فيها
القدس الشرقية وخاصة في منطقة إي ون ( )E1كرد على محاولة السلطة الفلسطينية الناجحة
لنيل صفة مراقب في اجلمعية العمومية لألمم املتحدة .ووفقا ً لهذه اخلطط ستقوم إسرائيل ببناء
حوالي  3آالف وحدة سكنية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية مبا فيها القدس الشرقية.
خالل عام  ،2012تصاعدت هجمات املستوطنني على بعض القرى الفلسطينية وكذلك اعتداءات
جنود االحتالل على االحتجاجات األسبوعية التي ينظمها الفلسطينيون في املناطق املهددة بتوسع
استيطاني ورافقتها مصادرة لألراضي وهدم للمنازل كما هو احلال في مدينة القدس ومختلف أنحاء
الضفة الغربية ،وأسفرت هذه االعتداءات عن اعتقال عشرات الفلسطينيني كان من بينهم أطفال،
وقد قامت احلركة العاملية للدفاع عن األطفال في فلسطني برصد وتوثيق االنتهاكات اإلسرائيلية
حلقوق األطفال الفلسطينيني وال سيما حاالت القتل واإلصابة وعنف اجلنود/املستوطنني واستخدام
األطفال كدروع بشرية أو مخبرين على أيدي اجلنود اإلسرائيليني وحاالت سوء املعاملة والتعذيب التي
غالبا ً ما حتدث أثناء االعتقال والتحقيق.
وأجرت احلركة مراجعة للبيانات التي مت جمعها حول انتهاكات حقوق األطفال واستخدامها كمواد
مناصرة على شكل حاالت دراسية ونشرات إلكترونية ونداءات عاجلة وتقارير أو شكاوى قدمت إلى
السلطات اإلسرائيلية اخملتلفة واملقررين اخلاصني في األمم املتحدة ،فضال ً عن حتديد احلركة لالستراتيجيات
املمكنة لتسليط الضوء على هذه االنتهاكات ودعوة مختلف األطراف للعمل من أجل وضع حد لها.
وإلى جانب رصد وتوثيق االنتهاكات اإلسرائيلية ضد حقوق األطفال الفلسطينيني ،قامت احلركة
بالترافع والدفاع عن األطفال الفلسطينيني أمام احملاكم العسكرية في عوفر وسالم واحملاكم املدنية
في القدس.
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وواصلت احلركة خالل عام  2012تسليط الضوء على االنتهاكات اإلسرائيلية حلقوق األطفال
الفلسطينيني وفضحها على املأل من خالل رفع تقارير إلى الهيئات الدولية اخملتلفة كلجنة حقوق
الطفل ( )CRCواملقرر اخلاص املعني بالتعذيب و غيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو
الالإنسانية أو املهينة واملقرر اخلاص املعني باستقالل القضاة واحملامني والفريق العامل املعني باالحتجاز
التعسفي واملقرر اخلاص املعني بحالة حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية.
وجرى توثيق احلاالت التالية لألطفال خالل الفترة املشمولة بالتقرير:
• 82حالة قتل أطفال 210 ،إصابة (بينهم  41إصابة على يد املستوطنني) 45 ،حادثة تعذيب ،هدم 7
منازل 8 ،حوادث انتهاك احلق في التعليم ،حادثي استخدام األطفال كدروع بشرية.
•ترافع محامو الوحدة القانونية عن األطفال أمام احملاكم العسكرية وجمعوا اإلفادات حول
االعتقال واحملاكمة وسوء املعاملة/التعذيب واالحتجاز وجرى إدخال هذه املعلومات في قاعدة
بيانات وترجمتها إلى اللغة اإلجنليزية .يشار إلى أنه خالل الفترة املشمولة بالتقرير جرى جمع 121
إفادة و  119استبيان حول سوء املعاملة من األطفال األسرى وإغالق  144ملفا ً جرى الترافع عنها
أمام احملاكم العسكرية و 25ملفا ً جرى الترافع عنها في احملاكم املدنية في القدس.
وقامت وحدة املناصرة بتحليل انتهاكات حقوق الطفل املوثقة واستخدامها في إنتاج مواد قائمة
على األدلة منها:
•تقرير ان إلى جلنة اإلجراءات اخلاصة في األمم املتحدة حول األطفال األسرى.
•تقرير إلى جلنة األمم املتحدة ملناهضة التعذيب.
•تقرير إلى جلنة حقوق اإلنسان.
•تقرير مشترك للمراجعة الدورية العاملية،.
•تقرير بديل واحد للجنة حقوق الطفل.
•تقرير مشترك للجنة تقصي احلقائق في مجلس حقوق األنسان حول املستوطنات اإلسرائيلية.
• 113حالة دراسية (أصوات من االحتالل).
• 12نشرة احتجاز 12 ،نشرة انتهاك.
• 21بيان عام ومواد مناصرة أخرى.
أيضا عزز برنامج املساءلة مبدأ مشاركة األطفال خالل الفترة املشمولة بالتقرير حيث شارك األطفال
ضحايا االنتهاكات اإلسرائيلية في جهود املناصرة التي تقوم بها احلركة من خالل احلديث عن جتاربهم
واملشاركة في جلسات اإلحاطة ومقابالت تلفزيونية ومقطع فيديو من إنتاج احلركة ،وكذلك املشاركة
في جولة مناصرة في هولندا وبلجيكا لفضح االنتهاكات التي ترتكب بحق األطفال الفلسطينيني.
وعمل البرنامج على حتقيق النتائج التالية:
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النتيجة :1
رصد وتوثيق االنتهاكات ضد حقوق األطفال الفلسطينيني الناجمة عن الصراع (إعطاء األولوية
ألربعة انتهاكات :قتل/تشويه – احتجاز/تعذيب – عنف اجلنود/املستوطنني – التجنيد)
الهدف الرئيسي من وحدة الرصد والتوثيق هو توفير إمكانية حقيقية للدفاع عن حقوق األطفال
الفلسطينيني ومناصرتها وتسليط الضوء على وضع األطفال ومعاناتهم وتعتبر الوحدة املصدر
الرئيسي الذي يغذي احلركة مبعلومات موثوقة ودقيقة عن انتهاكات حقوق الطفل بهدف رفع الوعي
وحث اجلهات احمللية والدولية لوضع حد لهذه االنتهاكات.
ويتم إجناز هذه املهام من قبل فريق من الباحثني امليدانيني املنتشرين في جميع مناطق الضفة الغربية
وقطاع غزة يقومون برصد وتوثيق انتهاكات حقوق األطفال من خالل جمع شهادات دقيقة من الضحايا
وشهود العيان .ولضمان الدقة ،يتم فحص البيانات التي مت جمعها والتحقق من صحتها وحتميلها
على قاعدة بيانات تساعد في حتليل البيانات وإصدار التقارير الالزمة.
وخالل الفترة املشمولة بالتقرير أجرت وحدة الرصد والتوثيق حتقيقات في احلوادث التالية:
•مقتل  82طفالً ،مبا في ذلك  49حالة قتل على يد القوات اإلسرائيلية واحلاالت املتبقية نتيجة
لسوء استخدام السالح واإلهمال.
•إصابة  210أطفال ،منها  178حالة على
يد القوات اإلسرائيلية واملستوطنني و 32
حالة نتيجة لسوء استخدام السالح.
•هدم  7منازل.
• 8هجمات على املدارس.
•هجوم واحد على إحدى املستشفيات.
• 45حالة سوء املعاملة وتعذيب.
• 9أطفال في نزاع مع القانون.
• 3تقارير حول عنف املستوطنني.
•باإلضافة إلى جمع اإلفادات وإجراء مقابالت
مع بعض األشخاص ،قدمت وحدة التوثيق
حتقيقات في ثالث حاالت وثقت عنف
املستوطنني ضد عائالت في الضفة الغربية.
كذلك جمعت وحدة الرصد والتوثيق معلومات وبالغات حول العديد من القضايا التي تؤثر على حقوق
األطفال الفلسطينيني ومن بينها تقارير حول أثر انقطاع التيار الكهربائي على األطفال في قطاع غزة
ومعاناة األطفال الذين يعيشون بالقرب من احلدود في القطاع وأثر طرد عائالت من مناطق في بيت حلم
إلى أجزاء مختلفة من الضفة الغربية على األطفال.
مراجعة األدلة خالل الفترة املشمولة بالتقرير مت مراجعة  391ملف وفيات وإصابة وسوء معاملة
ومستوى معيشي الئق واحلق في التعليم وذلك لضمان اتساق البيانات.
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حتميل البيانات إلى قاعدة البيانات خالل الفترة املشمولة بالتقرير مت حتميل  221تقرير انتهاك إلى
قاعدة البيانات وأرشفتها ضمن نسخ مطبوعة والتحقق من املعلومات من خالل مقارنة قاعدة
البيانات واألرشيف.
صيانة قاعدة البيانات جرى إدخال التطورات الالزمة لقاعدة البيانات واالنتهاء من قاعدة البيانات
اخلاصة بضروب سوء املعاملة وتعديل صفحات املدخالت واخملرجات وفقا الحتياجات وحدة املناصرة
وجرى صيانة قاعدة البيانات بشكل منتظم.
النتيجة :2
متثيل األطفال املعتقلني أمام احملاكم العسكرية اإلسرائيلية وتقدمي شكاوى نيابة عنهم إلى
السلطات اإلسرائيلية (فضح القوانني/املمارسات التمييزية اإلسرائيلية).
كان للتعديالت التي أدخلت خالل السنوات القليلة املاضية لنظام احملاكم العسكرية اإلسرائيلية األثر
القليل على الطريقة التي يعامل بها األطفال من قبل النظام.
وفي ظل وجود اثنني من النظم القانونية القائمة في الضفة الغربية ،أحدهما يطبق على أطفال
املستوطنني واآلخر على األطفال الفلسطينيني ،فإن هذا األمر يبرز حقيقة عنصرية إسرائيل جتاه
األطفال على أساس العرق أو اجلنسية.
فعلى سبيل املثال يخضع األطفال اإلسرائيليون ممن هم في نزاع مع القانون مبا في ذلك األطفال الذين
يعيشون في مستوطنات ((غير القانونية)) في األراضي الفلسطينية احملتلة يخضعون لنظام قضاء
أحداث بهيكلية تنظيمية خاصة تتميز باملرونة وجتري محاكمتهم في محكمة لألحداث ،وغالبا ً ما يتم
اإلفراج عنهم بكفالة .وفي معظم احلاالت التي تثبت فيها إدانة أطفال إسرائيليني بارتكاب مخالفات
ال يتم احلكم عليهم بالسجن وإمنا يتم التعامل معهم من خالل مجموعة متنوعة من العقوبات
والتدابير البديلة مثل إطالق السراح املشروط والغرامات أو اإليداع في مرافق سكنية خاصة .ويشار
إلى أن أحكاما ً بالسجن تصدر بحق القاصرين اإلسرائيليني فقط في حاالت استثنائية وعند ارتكاب
جرائم خطيرة.
أما األطفال الفلسطينيني املتهمني مبخالفة األوامر العسكرية جتري مقاضاتهم أمام محاكم
عسكرية حترمهم من حق اإلفراج بكفالة بنسبة ال تقل عن  %87من احلاالت ،وكذلك  %99,74من احلاالت
تتنتهي باإلدانة .كذلك يتم اإلفراج عن عدد قليل جدا ً من األطفال قبل احملاكمة األمر الذي يقوض
القاعدة القانونية ان الطفل بريء حتى تثبت إدانته ،وهو مبدأ أساسي من مبادئ حقوق اإلنسان ،فضال ً
عن خضوع األطفال الفلسطينيني لنفس أساليب االعتقال والتحقيق التي يخضع لها الفلسطينيون
الكبار ،فاألطفال الذين هم فوق سن  16عاما ً يخضعون لنفس األحكام التي تفرض على البالغني
الفلسطينيني ،حتى بعد صدور األمر العسكري رقم  1676الذي يرفع سن الطفولة من  16عاما ً إلى 18
عاماً .علما ً أن األمر العسكري اجلديد كان تغيرا ً شكليا ً فقط.
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املساعدة القانونية
خالل الفترة املشمولة بالتقرير ،تلقت احلركة  169ملفا ً جديدا ً للدفاع عن األطفال أمام احملاكم
العسكرية ،من بينها  33حالة إفراج دون شروط من قبل مراكز الشرطة و 17حالة إفراج بكفالة وقد
ظهر محامو احلركة أمام احملاكم العسكرية  896مرة وشملت جلسات االستماع هذه جلسات متديد
االعتقال وتقدمي االلتماسات.
كذلك وخالل الفترة املشمولة بالتقرير جرى إغالق  144ملفا ً ورفع  9شكاوى للسلطات اإلسرائيلية
بشأن حاالت سوء معاملة/تعذيب بحق أطفال فلسطينيني خالل عملية االعتقال والنقل والتحقيق.
وإلى جانب القيام بزيارات رقابية للسجون ،قام محامو احلركة أيضا ً برصد ومراقبة إجراءات احملكمة
خالل اجللسات.
هذا وقد واصل محامو احلركة رصد
ومراقبة تطبيق األمر العسكري
 1644الذي أنشأ محكمة األحداث
العسكرية وكذلك رصد ومراقبة
تطبيق األمر العسكري  1676الذي
يرفع سن الطفولة من  16إلى 18
سنة .وعلى الرغم أن هذه األوامر
العسكرية اجلديدة تبدو وكأنها
خطوة باالجتاه الصحيح نحو حماية
حقوق األطفال املعتقلني ولكن من
الناحية العملية هذه التعديالت ال
تدخل تغيرات جوهرية على الطريقة
التي يتم فيها التعامل مع األطفال
من قبل النظام ،واألهم من ذلك أنها
ال تنطبق على مسألة إصدار األحكام وبالتالي فإن األحكام التي تصدر بحق البالغني ال تزال تطبق ضد
األطفال.
وكذلك يجري التعامل مع األطفال خالل املرحلة األولى من اعتقالهم من قبل احملكمة العسكرية
للبالغني وذلك بأن تقوم احملكمة بتحديد إمكانية اطالق سراح الطفل بكفالة أو إبقائه رهن االحتجاز
إلى حني االنتهاء من القضية.
وبشكل عام وضمن القضاء الداخلي اإلسرائيلي يتم بذل كل جهد ممكن لتجنب وضع األطفال رهن
االحتجاز قبل احملاكمة أو فرضة عقوبة السجن بحقهم ومع ذلك لم يتم اتخاذ مثل هذه التدابير في
التعامل مع األطفال الفلسطينيني الذين تعتقلهم القوات اإلسرائيلية .مع العلم أنه قد أطلق سراح
عدد قليل جدا ً من مئات األطفال الذين يعتقلون سنويا ً بكفالة قبل موعد احملاكمة والغالبية العظمى
منهم يودعون في احلجز في انتظار احملاكمة.
وال تزال حقوق األطفال الفلسطينيني تنتهك في كل مرحلة من مراحل اإلجراءات القانونية منذ حلظة
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اعتقالهم والتحقيق معهم وصوال ً إلى نقلهم واحتجازهم والفرق الوحيد الذي طرأ هو أن األطفال يتم
حاليا ً محاكمتهم بشكل منفصل عن البالغني.
وخالصة القول أن نظام احملاكم العسكرية ال يتماشى مع الضمانات وااللتزامات املنصوص عليها في
اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل.
كذلك خالل الفترة املشمولة بالتقرير ،قامت الوحدة القانونية بتنفيذ  64زيارة للسجون ومراكز
التوقيف اإلسرائيلية جرى خاللها مقابلة  219طفال ً وتعبئة  119استمارة إساءة معاملة/تعذيب وجمع
 121إفادة وجرى االستفادة من املعلومات التي مت جمعها في تنفيذ أنشطة مناصرة مدعومة باألدلة
حول انتهاكات حقوق الطفل.
أهم إجنازات الوحدة القانونية
1 .1تلقي  169ملفا ً جديدا ً للترافع أمام احملاكم العسكرية.
2 .2إغالق  144ملفا ً في احملاكم العسكرية.
3 .3اتخاذ الترتيبات الالزمة ملرافقة  30وفدا ً إلى احملكمة العسكرية بصفة مراقبني.
4 .4تلقي  76ملفا ً جديدا ً للترافع أمام احملكمة املدنية في القدس.
5 .5إغالق  25ملفا ً في احملكمة املدنية في القدس.
6 .6إجراء  64زيارة لألطفال في السجون ومراكز التحقيق والتوقيف مت فيها.
7 .7زيارة  219طفال ً .
8 .8جمع  121استبانة تعذيب لرصد وتوثيق حاالت التعذيب وسوء املعاملة في السجون ومراكز
االحتجاز اإلسرائيلية.
9 .9جمع  119إفادة ألطفال أسرى ضحايا تعذيب وسوء املعاملة على أيدي السلطات اإلسرائيلية.
النتيجة :3
فضح انتهاكات احلق في احلرية (مبا في ذلك االعتقال التعسفي والتعذيب) واحلق في احلياة (مبا في
ذلك القتل والتشويه والتجنيد وعنف املستوطنني) ضد األطفال الفلسطينيني.
هذا وقد وظفت وحدة املناصرة استراتيجيات ووسائل مختلفة في سبيل حتقيق هذه النتيجة بفضح
حقي احلرية واحلياة .ومن بني هذه االستراتيجيات رفع تقارير إلى اإلجراءات اخلاصة واللجان
انتهاكات
ّ
األخرى في األمم املتحدة ،وكذلك تقارير وجلسات إحاطة/زيارات للمحكمة العسكرية ،جوالت مناصرة،
دراسات احلالة ،نشرات االحتجاز ،نشرات االنتهاك ،البيانات الصحفية ،نداءات عاجلة وكذلك تسليط
الضوء على انتهاكات حقوق الطفل في وسائل اإلعالم.
أنشطة وحدة املناصرة
•خالل الفترة املشمولة بالتقرير قامت وحدة املناصرة بتنفيذ األنشطة التالية:
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التقارير
•تقريران إلى جلنة اإلجراءات اخلاصة في األمم املتحدة بشأن األطفال احملتجزين.
•تقرير واحد إلى جلنة األمم املتحدة ملناهضة التعذيب.
•تقرير واحد إلى جلنة حقوق اإلنسان.
•تقرير واحد مشترك للمراجعة الدورية الشاملة (.)UPR
•التقرير البديل إلى جلنة حقوق الطفل (.)CRC
•تقرير واحد مشترك لبعثة تقصي احلقائق في جلنة حقوق الطفل حول املستوطنات اإلسرائيلية.
حاالت دراسية
•نشر  113دراسة حالة أو «أصوات من االحتالل» على املوقع اإللكتروني للحركة.
•نشر قصص  5جنود إسرائيليني (ضمن تقرير ملنظمة كسر الصمت) على املوقع اإللكتروني
للحركة.
نشرات االحتجاز
•إعداد  12نشرة احتجازاالطفال املعتقلني
نشرات االنتهاكات
•إعداد  12نشرة انتهاك حقوق األطفال الفلسطينيني من قبل االحتالل.
•إعداد ونشر  21بيان مبناسبات مختلفة.
النداءات العاجلة
•إعداد وإصدار ثالثة نداءات عاجلة في عام  2012حول العزل االنفرادي والنقل القسري لألطفال
وصيادي غزة باإلضافة إلى التحديث املنتظم ألربعة نداءات عاجلة صدرت في السنوات السابقة.
التغطية اإلعالمية الدولية لعمل احلركة
•إعداد  19تقريرا ً لوسائل إعالم دولية.
وسائل اإلعالم الدولية  -أخبار إعالمية ذات صلة
•نشر  60تقريرا ً إخباريا ً على املوقع اإللكتروني.
التقارير الصادرة واملنشورة:
•إصدار تقرير جتنيد واستخدام األطفال الفلسطينيني.
•إصدار تقرير «املعتقلون مقيدون ومعصوبو األعني ومدانون :األطفال رهن االحتجاز العسكري».
زيارات للمحكمة العسكرية
•القنصلية األمريكية
•حاخامات من أجل حقوق اإلنسان
•الرؤية العاملية World Vision
•حزب العمل البريطاني
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•وفد استرالي من سياسيني ووسائل إعالم ونقابات
•وفد أمريكي كنسي من والية امليسيسيبي
•محامون نرويجيون
•اللجنة الدولية للصليب األحمر
•الرباعية الدولية
•محامون بريطانيني
•دبلوماسي أسترالي
•محامون بريطانيون
•أطباء نفسيون
•وفد سويدي
•أطباء نفسيون من الواليات املتحدة
•مدير مؤسسة ياخاد ()Yachad
•وسائل إعالم أكادميية
•وفد مجلس التفاهم العربي البريطاني CAABU
•سبيل
•وفد خارجية بتنظيم من احلركة اإلسرائيلية ضد هدم البيوت ICAHD
•دبلوماسي أيرلندي
•مقرر األمم املتحدة اخلاص لألراضي الفلسطينية احملتلة
•مساعد وزير اخلارجية االسترالية
•مركز كارتر
•وفود برملانية بريطانية
•وفد جامعة ليفربول هوب
•وفد حزب العمل البريطاني
•وفد كنيسة أسكتلندا
•مركز كارتر ووفد الكنيسة امليثودية املتحدة
•مجموعة احلقوق املدنية االمريكية
•وفد الكنيسة امليثودية البريطانية
•بعثة تقصي احلقائق في األمم املتحدة بشأن املستوطنات
•وفد هولندي
جوالت مناصرة دولية
•شباط – جولة مناصرة في الواليات املتحدة
•آذار – جولة مناصرة في السويد
•نيسان – جولة مناصرة في اململكة املتحدة
•تشرين األول  -سويسرا :املشاركة في جلسة املراجعة إلسرائيل مبوجب اتفاقية حقوق الطفل
•تشرين الثاني – جولة مناصرة في هولندا واململكة املتحدة
•تشرين الثاني – جولة مناصرة في هولندا وبلجيكا
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أنشطة أخرى:
•ورشة عمل امللفات القطرية Country profile
•صياغة ملف وحدة املناصرة
•فيديو حول األطفال األسرى
•تقرير كل شهرين إلى مجموعة العمل آلليات مراقبة واإلبالغ عن تنفيذ قرار 1612
•حتديث املوقع اإللكتروني للحركة وحسابات تويتر والفيسبوك
وقد واصل برنامج املساءلة خالل الفترة املشمولة بالتقرير توثيق انتهاكات حقوق الطفل التي ترتكبها
القوات اإلسرائيلية من جنود ورجال شرطة ومخابرات أو على يد املستوطنني.
إساءة معاملة األطفال احملتجزين وتعذيبهم :عملت الوحدة خالل الفترة املشمولة بالتقرير على
جمع  111إفادة من األطفال املعتقلني وحتويل هذه األدلة إلى دراسات احلالة ومن ثم في مواد مناصرة
مختلفة مثل نشرات االحتجاز الشهرية وتقارير متعددة للجنة اإلجراءات اخلاصة في األمم املتحدة وجلنة
األمم املتحدة ملناهضة التعذيب واللجنة املعنية بحقوق اإلنسان واملراجعة الدورية الشاملة والتقرير
البديل للجنة حقوق الطفل وبعثة تقصي احلقائق بشأن املستوطنات اإلسرائيلية وتقرير آخر إلى
املمثل اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة لشؤون األطفال والنزاعات املسلحة من خالل مجموعة العمل
مجموعة العمل آلليات مراقبة واإلبالغ عن تنفيذ قرار .1612
كذلك واصلت الوحدة تسليط الضوء على حقيقة اعتقال األطفال الفلسطينيني على يد القوات
اإلسرائيلية وتعرضهم ألشكال متعددة من إساءة املعاملة والتأكيد على هذه املسألة عند تقييم
خطورة إساءة املعاملة واألخذ في االعتبار األثر التراكمي بدال ً من النظر إليه على أنه تصرف فردي
منعزل وبالتالي يتم فحص مجموع األدلة ليظهر منط منتظم وسائد من إساءة املعاملة أغلبه يرقى
إلى حد املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة أو العقاب وكذلك التعذيب في بعض احلاالت وهي
أمور محظورة متاماً.
وعلى الرغم من صدور أمر عسكري جديد في أيلول  2011يرفع سن الطفولة في نظام احملاكم
العسكرية ،الحظت الوحدة أيضا أن األحكام اجلديدة لم يكن لها تأثير كبير في الطريقة التي يعامل
بها األطفال خالل الـ  48ساعة األولى من االعتقال وهي الفترة التي حتدث فيها أغلبية حوادث إساءة
املعاملة.
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عالوة على ذلك وخالل الفترة املشمولة بالتقرير ،استمر احتجاز األطفال في العزل االنفرادي وقد رصدت
الوحدة  20حالة احتجاز ألطفال في العزل االنفرادي في مراكز التوقيف والتحقيق في اجللمة وبتاح
تكفا .وفي ضوء ذلك أصدرت وحدة املناصرة نداء عاجال تطالب فيه حظر إخضاع األطفال للحبس
االنفرادي وكذلك تناولت صحيفة الغارديان البريطانية هذه املسألة ضمن مقال مصور تضمن مقطع
فيديو.
باإلضافة إلى ذلك ،أصدرت الوحدة نداء عاجال ً آخر يسلط الضوء على نقل األطفال املعتقلني إلى
سجون داخل إسرائيل في انتهاك للمادة  76من اتفاقية جنيف الرابعة ويطالب إسرائيل بوقف الترحيل
القسري لألطفال األسرى خارج الضفة الغربية وقد طرحت هذه املسألة عدة مرات مع احلكومة
البريطانية من قبل عدة نواب على مدار السنة.
عنف املستوطنني:
خالل الفترة املشمولة بالتقرير تناولت الوحدة  21حادثة عنف مستوطنني أسفرت عن إصابة  41طفال ً
باإلضافة إلى كتابة دراسات احلالة وحتديث النداء العاجل ملطالبة السلطات اإلسرائيلية بتوفير احلماية
املناسبة للسكان الفلسطينيني من اعتداءات املستوطنني والتحقيق الفوري والعاجل واملستقل في
حوادث عنف املستوطنني وتقدمي اجلناة للعدالة وكذلك مت طرح مسألة عنف املستوطنني في التقرير
املقدم إلى بعثة تقصي احلقائق في جلنة حقوق اإلنسان بشأن املستوطنات اإلسرائيلية وكذلك في
النشرات الشهرية لالنتهاكات التي تصدرها الوحدة.
جتنيد األطفال:
تلقت الوحدة خالل الفترة املشمولة بالتقرير حالتني جديدتني الستخدام األطفال كدروع بشرية خالل
العمليات العسكرية اإلسرائيلية وأربع حاالت أخرى حملاوالت إسرائيلية جتنيد أطفال كمخبرين خالل
التحقيق ومت تسليط الضوء على هذه احلاالت من خالل دراسات احلالة ونشرة االنتهاكات والتقرير
البديل للجنة حقوق الطفل والبروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال في
املنازعات املسلحة وكذلك إرسال تقرير كل شهرين إلى املمثل اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة لشؤون
األطفال والنزاعات املسلحة من خالل مجموعة العمل آلليات مراقبة واإلبالغ عن تنفيذ قرار .1612
القتلى واجلرحى:
عملت الوحدة خالل الفترة املشمولة بالتقرير على  28حالة إصابة و 20حالة قتل ألطفال نتيجة
لالحتالل ،معظمهم في قطاع غزة .وخالل كتابة هذا التقرير ،كانت الوحدة تعالج نحو  20حالة أخرى
ألطفال قتلوا خالل العملية العسكرية األخيرة على قطاع غزة في أواخر شهر تشرين الثاني 2012
وسيتم تسليط الضوء على هذه احلاالت من خالل حاالت دراسية ونشرة االنتهاكات.
صيادو غزة:
خالل الفترة املشمولة بالتقرير ،قررت وحدة املناصرة التركيز على اعتقال األطفال الصيادين في غزة
وتسليط الضوء على وضعهم والصعوبات التي يواجهها الصيادون لكسب قوتهم نتيجة للحصار
اإلسرائيلي .يشار إلى أنه ومنذ شهر كانون الثاني  ،2011تلقت الوحدة  16حالة اعتراض زوارق إسرائيلية
لقوارب صيد على متنها أطفال قبالة سواحل غزة .وفي إفادات مشفوعة بالقسم جمعتها احلركة
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حتدث الصيادون عن تعرضهم إلطالق النيران ورش خراطيم املياه عليهم واحتجازهم والتحقيق معهم
دون أي سبب مشروع واضح.
وفي معظم احلاالت التي وثقتها احلركة ،حتدث األطفال عن اعتراض الزوارق اإلسرائيلية املفاجىء
لقواربهم أثناء الصيد وتعرض  14حالة ( )%88لعمليات إطالق النار دون سابق إنذار وإجبار الصيادين مبا
في ذلك األطفال على خلع مالبسهم الداخلية في معظم احلاالت والسباحة إلى الزوارق اإلسرائيلية
حتى في فصل الشتاء .وقد حتدث  15طفال ً ( )%94عن تقييد أيديهم وفي بعض احلاالت تعصيب أعينهم
فور صعودهم على منت الزوارق اإلسرائيلية دون إخبارهم عن سبب اعتقالهم ونقلهم في معظم
احلاالت إلى ميناء أشدود اإلسرائيلي للتحقيق معهم ولم تذكر أي حالة وثقتها احلركة عن توجيه أية
تهمة بارتكاب مخالفة ويبدو أن الغرض من وراء عمليات التحقيق هو احلصول على معلومات عن قطاع
غزة وسكانه .عموما ً يتم اإلفراج عن الصيادين في غضون  24ساعة ولكن على األقل حتدثت  10حاالت
( )%63عن مصادرة قواربهم ومعدات الصيد دون سبب وبالتالي حرمانهم من مصدر رزقهم الوحيد.
وحتدثت  12حالة ( )%75من احلاالت املوثقة من قبل احلركة عن اعتراض قواربهم ضمن حدود الصيد
املفروضة بشكل أحادي من قبل السلطات اإلسرائيلية في عام  3( 2008أميال بحرية) وفي عام 2012
( 6أميال بحرية).
تأثير البرنامج
1 .1اجللمة – حتدث  100مهني على استخدام احلبس االنفرادي بحق األطفال
تكللت جهود وحدة املناصرة بالنجاح بإرسال أكثر من  100شخصية بارزة من رجال دين وتربويني
وأطباء وأكادمييني وفنانني من الواليات املتحدة وإسرائيل رسالة إلى رئيس الوزراء نتنياهو وغيره من
كبار املسؤولني اإلسرائيلني لطرح مخاوفهم وقلقهم إزاء استمرار استخدام احلبس االنفرادي بحق
األطفال في مركزي التوقيف والتحقيق في اجللمة وبتاح تكفا في إسرائيل.
2 .2طرح املفوضية األوروبية أسئلة حول استهداف األطفال بالقرب من احلدود مع قطاع غزة
وكنتيجة للنداء العاجل حول أطفال احلصى ،طرحت مسألة إطالق النار على أطفال فلسطينيني
بالقرب من احلدود بني غزة وإسرائيل أمام املفوضية األوروبية من قبل السير غراهام واتسون.
3 .3طرح مسألة اعتقال األطفال الفلسطينيني للمرة الثانية في البرملان البريطاني
وجاء هذا نتيجة إحاطة نواب بريطانيني وزيارة إلى احملكمة العسكرية ،حيث أثيرت مسألة
محاكمة األطفال الفلسطينيني في نظام االحتجاز العسكرية اإلسرائيلي في البرملان البريطاني
للمرة الثانية في  15أيار  2012ضمن كلمة ألقتها السيدة جوان رودوك ضمت صوتها للمطالبة
بعدم التحقيق مع أي طفل في غياب أحد الوالدين وكذلك العمل على تسجيل كافة جلسات
التحقيق بالصوت والصورة.
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4 .4طرح قضية األطفال الفلسطينيني املعتقلني ضمن التقرير السنوي للخارجية األمريكية
حول حقوق اإلنسان
اتصاالتنا املباشرة مع القنصلية األمريكية أدت إلى تضمني قضية األطفال األسرى الفلسطينيني
في تقرير وزارة اخلارجية األمريكية السنوي حول حقوق اإلنسان في عامي  2010و  ،2011حيث
تضمن تقرير  2011عددا ً من املالحظات املتعلقة باالحتجاز العسكري اإلسرائيلي لألطفال مبا في
ذلك:
5 .5استالم تقارير مستمرة حول حوادث إساءة معاملة وأحيانا تعذيب ألحداث جرى اعتقالهم
في كثير من األحيان على شبهات تتعلق بإلقاء احلجارة
•معظم حوادث اإلساءة املبلغ عنها حتدث أثناء عمليتي االعتقال والتحقيق.
•نوع اإلساءة املبلغ عنه تضمن الضرب وتكبيل اليدين لفترات طويلة وتهديدات واللجوء
املستمر للعزل االنفرادي.
•ورود تقارير عن حوادث إساءة املعاملة في مركز التوقيف في اجللمة بالقرب من حيفا وذلك
باحتجاز األطفال في احلبس االنفرادي في زنازين تكون فيها اإلضاءة على مدى  24ساعة في
اليوم.
•ورود تقارير مستمرة حول إجبار بعض األطفال الفلسطينيني على التوقيع على اعترافات
مكتوبة باللغة العبرية معظمهم ال يفهمها ومن ثم استخدام هذه االعترافات التي
انتزعت منهم بالقوة خالل التحقيق معهم كما أفادت تقارير ملنظمات غير حكومية في
احملاكم العسكرية اإلسرائيلية.
6 .6كشف تقرير احملاكم العسكرية السنوي أن  %99.74من القضايا أسفرت عن إدانة بحق
األطفال.
وأشار التقرير إلى أنه في الوقت الذي يتم فيه تطبيق القانون العسكري اإلسرائيلي على
الفلسطينيني املقيمني في الضفة الغربية ،يخضع املستوطنون اليهود املقيمون في املنطقة
نفسها للقانون املدني الذي يوفر ضمانات وحماية أكبر .ومن بني القضايا األخرى التي تناولها
التقرير قضايا املساءلة والتعويضات والتمييز وحرية التجمع وحرية التنقل وقطاع غزة وهدم
املنازل وعنف املستوطنني واملياه وانتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبة من قبل الفلسطينيني.
7 .7رسالة من محامني بريطانيني إلى وزير اخلارجية حول النقل القسري لألطفال
مناشدتنا العاجلة حول النقل القسري للمعتقلني األطفال إلى سجون داخل إسرائيل أثمرت
في حث مجموعة من احملامني البريطانيني إلرسال خطاب إلى السيد وليام هيغ وزير اخلارجية
البريطاني ملطالبته بالتدخل السريع بشأن هذه املسألة.
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8 .8تقرير حملامني بريطانيني حول األطفال الفلسطينيني املعتقلني بعنوان األطفال في االحتجاز
العسكري
بعيد اتصاالتنا مع القنصلية البريطانية في القدس ،مول مكتب الشؤون اخلارجية البريطاني
رحلة لوفد من احملامني البريطانيني البارزين منهم النائب العام السابق وقاضي محكمة
االستئناف إلى إسرائيل وفلسطني ،حيث استمع الوفد جللسة إحاطة من قبل الوحدة وقام بزيارة
إلى احملكمة العسكرية ومن ثم إصدار تقرير حول قضية األطفال احملتجزين بعنوان األطفال في
االحتجاز العسكري.
وفي أعقاب نشر التقرير الذي حظي بتغطية واسعة في وسائل اإلعالم الدولية ،أثيرت عدة أسئلة
في البرملان البريطاني ومتت اإلجابة عليها من قبل مستوى وزاري رفيع.
9 .9عريضة في البرملان البريطاني حول األطفال الفلسطينيني املعتقلني
بعد إصدار تقرير األطفال في االحتجاز العسكري الوارد أعاله ،مت طرح عريضة برملانية في مجلس
العموم البريطاني للترحيب بالتقرير ودعوة وزير اخلارجية للعمل على ضمان امتثال إسرائيل
للقانون الدولي حول معاملة األطفال .قدم هذا االقتراح النائب ريتشارد بيردن الذي يرأس مجموعة
بريطانيا-فلسطني البرملانية ( )APPGووقع عليه نواب من ستة أحزاب سياسية.
1010دعوة النقابات البريطانية لوضع حد للترحيل القسري لألطفال الفلسطينيني
نتيجة جلهود املناصرة مع احتادات اململكة املتحدة ،قام االحتاد الوطني للمعلمني ( )NUTواحتاد
اجلامعات والكليات ( )UCUالتي تضم في عضويتها  500ألف عضو بإرسال خطاب إلى وزير
اخلارجية البريطاني ملطالبته بالتدخل العاجل لوقف الترحيل القسري لألطفال الفلسطينيني
إلى سجون داخل إسرائيل في انتهاك التفاقية جنيف الرابعة.
1111قرار بالقيام بحملة لدعم األطفال الفلسطينيني األسرى من قبل حزبني سياسيني هولنديني
نتيجة جلهود املناصرة في هولندا ،أصدر احلزب االشتراكي وحزب اخلضر اليساري قرارات لدعم
األطفال األسرى الفلسطينيني ،حيث دعا احلزب االشتراكي احلكومة الهولندية للوقوف وبحزم
ضد ممارسة احتجاز األطفال في احلبس االنفرادي خالل اتصاالتها مع إسرائيل ،وكذلك قرر حزب
اخلضر اليساري التحرك لدعم قضية األسرى األطفال داخل وخارج البرملان الهولندي والبرملان
األوروبي داعيا ً احلكومة الهولندية إلى مناقشة مسألتي اعتقال واحتجاز األطفال الفلسطينيني
ومعارضتها خالل اتصاالتها مع إسرائيل.
1212اعتراف وزارة اخلارجية على أن احتجاز األطفال الفلسطينيني داخل إسرائيل ينتهك القانون
الدولي
في رسالة مؤرخة في  29حزيران  ،2012ردت وزارة اخلارجية البريطانية على اخملاوف التي أثيرت
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من قبل مجموعة محامني بريطانيني حول الترحيل القسري لألطفال الفلسطينيني إلى سجون
داخل إسرائيل .ووفقا ً ملكتب اخلارجية البريطانية« ،تشارك احلكومة البريطانية مخاوفكم بشأن
معاملة األطفال الفلسطينيني املعتقلني في السجون اإلسرائيلية وفتحنا حوارا ً مستمرا ً
مع السلطات اإلسرائيلية بشأن هذه املسألة .واحلكومة تعترف أن إسرائيل لديها التزامات
قانونية باعتبارها دولة االحتالل جتاه األراضي
الفلسطينية احملتلة مبوجب القانون الدولي
املطبق مبا في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة.
ونحن نتفق معكم على أن سياسة إسرائيل
في احتجاز فلسطينيني داخل إسرائيل
يشكل انتهاكا ً للمادة  76من اتفاقية جنيف
الرابعة ،وأنه ال ميكن استخدام القانون احمللي
كمبرر النتهاكات القانون الدولي».
وبناء على هذا الرد ،قامت وحدة املناصرة
بجهود للضغط على احلكومة البريطانية
للعمل على تطبيق إعالناتها والتزاماتها مبوجب اتفاقية جنيف الرابعة.
1313إصدار جلنة األمم املتحدة ضد التعذيب لقائمة قضايا لتعاجلها إسرائيل
بعد التقرير الذي قدمته احلركة إلى جلنة األمم املتحدة ملناهضة التعذيب ،أصدرت اللجنة قائمة قضايا
ملطالبة حكومة إسرائيل معاجلتها خالل مراجعة إسرائيل في عام  2013وتضمنت القائمة توصيات
احلركة التي كانت على النحو التالي:
•ما هي اخلطوات التي اتخذتها حكومة إسرائيل حول تسجيل حتقيقات اخملابرات اإلسرائيلية
بالصوت والصورة كوسيلة أخرى ملنع التعذيب وسوء املعاملة؟
•ما هي اخلطوات التي اتخذتها حكومة إسرائيل لضمان املثول الفوري جلميع املعتقلني أمام
قاض واحلصول على محام؟
•مطلوب ذكر عدد الفلسطينيني من األراضي الفلسطينية احملتلة احملتجزين في مرافق احتجاز
داخل إسرائيل؟
•مطلوب اإلشارة إلى التدابير املتخذة لضمان احتجاز أو سجن الطفل كمالذ أخير وعدم
استخدام احلبس االنفرادي كوسيلة للضغط أو اإلكراه أو العقاب وضمان حصول جميع
األطفال على التعليم املناسب.
• مطلوب أيضا ً شرح النظام املطبق على األطفال رهن االحتجاز العسكري ،وال سيما ما إذا
سجلت التحقيقات معهم وسمح لهم برؤية أولياء أمورهم أو املمثلني القانونيني عنهم.
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1414إدانة مقرر األمم املتحدة اخلاص املعني باألراضي الفلسطينية احملتلة استخدام احلبس
االنفرادي ضد األطفال الفلسطينيني.
بعد مناشدتنا العاجلة ضد احلجز االنفرادي ،أصدر مقرر األمم املتحدة اخلاص املعني بحالة حقوق
اإلنسان في األراضي الفلسطينية احملتلة ،ريتشارد فولك ،بيانا ً يدين استخدام إسرائيل للحبس
االنفرادي ضد األطفال الفلسطينيني.
وجاء على لسانه أن «هذا النمط من سوء املعاملة من قبل إسرائيل ألمر بالغ اخلطورة ]...[ .وهو
من ضروب املعاملة غير اإلنسانية والقاسية واملهينة وغير املشروعة واخلوف األكبر هو احتمالية
أن تؤثر سلبا ً على الصحة النفسية واجلسدية للمعتقلني األحداث».
1515دخول األمر العسكري اجلديد حيز التنفيذ
كنتيجة غير مباشرة ملبادراتنا في املناصرة وجنبا ً إلى جنب مع جهود املنظمات األخرى العاملة في
مجال املعتقلني األطفال وكذلك الضغوط التي مورست من اجلهات الفاعلة األخرى واحلكومات،
صدر أمر عسكري جديد في األول من شهر آب يقلل فترة انتظار األطفال احملتجزين قبل عرضهم
أمام محكمة عسكرية ألول مرة من ثمانية أيام إلى أربعة أيام.
1616مناقشة وزير اخلارجية األسترالي لقضية األطفال املعتقلني مع وزير الدفاع االسرائيلي
بعد عدة جلسات إحاطة لصحفي من صحيفة «ذا أوستريليان» ،نشرت مقالة مطولة في تشرين
الثاني  2011حول قضية األطفال الفلسطينيني في السجون اإلسرائيلية حظيت باهتمام كبير
من قبل اجلمهور مما دفع احلكومة األسترالية ملناقشة هذه القضية مع احلكومة اإلسرائيلية .ففي
شهر آب من هذا العام وبعد إحاطة مساعد وزير اخلارجية األسترالي بوب كار حول القضية ،ناقش
وزير اخلارجية هذه املسألة مرة أخرى مع وزير الدفاع االسرائيلي خالل زيارة للمنطقة استغرقت
ثالثة أيام .ووفقا لصحيفة «جيروزاليم بوست» اإلسرائيلية ،فإنه «من املتوقع أنه يناقش السيد
كار مسألة األطفال الفلسطينيني في السجون اإلسرائيلية خالل لقاءاته مع باراك وليبرمان
وهذه املسألة تثير قلقا خاصا لدى أستراليا وقد ناقشها في السابق كال من السيد كار وسلفه
كيفني مع السلطات اإلسرائيلية اخملتصة ولكن هذه هي املرة األولى التي ستتاح فيها للسيد كار
فرصة مناقشتها وجه لوجه بدال من توجيه اخلطابات والرسائل».
1717تقرير جديد جمللس التفاهم العربي البريطاني ( )CAABUييرز وبشكل واسع إساءة معاملة
املعتقلني الفلسطينيني
فقد أصدر اجمللس في تشرين األول  2012تقرير املعتقلني الفلسطينيني :ال أمن مع الظلم تضمن
بيانات وثقتها احلركة حول األطفال احملتجزين.
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1818مواصلة االحتاد األوروبي اإلعراب عن قلقه بشأن معاملة األطفال املعتقلني
بعد األسئلة التي أثيرت في البرملان األوروبي حول معاملة األطفال الفلسطينيني في االحتجاز
العسكري اإلسرائيلي ،أعربت كاثرين أشتون ،املمثل األعلى للمفوضية األوروبية للشؤون اخلارجية
والسياسة األمنية ،عن قلق اإلحتاد األوروبي إزاء ما يلي:
.1
.2
.3
.4

1عدم توفير احلماية الكافية لألطفال أثناء االعتقال واالحتجاز ،وعلى وجه اخلصوص عدم
السماح حملام وأحد والدي الطفل بحضور التحقيق.
2استمرار إيداع األطفال في احلجز االنفرادي في انتهاك للمادة  16من اتفاقية األمم املتحدة
ملناهضة التعذيب.
3حرمان إطالق السراح بكفالة لنحو  %90من األطفال في انتهاك التفاقية األمم املتحدة حلقوق
الطفل.
4الترحيل القسري لألطفال الفلسطينيني إلى سجون داخل إسرائيل في انتهاك للمادة 76
من اتفاقية جنيف الرابعة.

إصدار وزير بريطاني بيانا حول األطفال الفلسطينيني املعتقلني
بعد مداخلة للبرملاني ريتشارد بيرتون ،أعلن وزير الشرق األوسط البريطاني أليستير بيرت اتخاذ إجراءات
للضغط على إسرائيل لتحسني أوضاع األطفال الفلسطينيني في السجون اإلسرائيلية.
املؤسسة في وسائل اإلعالم
حظيت مبادرات احلركة وأنشطتها في املناصرة بتغطية واسعة من وسائل إعالمية دولية خالل العام
 2012وذكرت أعمالها ضمن جملة أمور في التقارير ووسائل االعالم التالية:
•مجلة أصدقاء العمل من أجل فلسطني البريطانية :التمسك بحقوق األطفال الفلسطينيني
•مجلة نقابة املعلمني الوطنية البريطانية :الدفاع عن حقوق الطفل
•صحيفة اجلارديان البريطانية :كشف جنود إسرائيليون سابقون لسوء معاملة منظم بحق
األطفال الفلسطينيني
•صحيفة سيدني مورنينج هيرالد األسترالية :فضح جنود إسرائيليني حملنة األطفال الفلسطينيني
•صحيفة تاميز األيرلندية :جنود إسرائيليون سابقون يروون كيفية إساءة معاملة األطفال
•صحيفة إل بيس االسبانية :تقارير جلنود إسرائيليني حول إساءة معاملة األطفال الفلسطينيني
•صحيفة ذا إيج األسترالية :جنود إسرائيليون يكشفون محنة األطفال الفلسطينيني
•صحيفة كانبيرا تاميز األسترالية :جنود إسرائيليون يكشفون محنة األطفال الفلسطينيني
•قناة اجلزيرة اإلجنليزية والعربية :إساءة معاملة األطفال الفلسطينيني في السجون اإلسرائيلية
•صحيفة هافتنغتون بوست البريطانية :يجب معاملة األطفال الفلسطينيني األسرى بعدل
وانصاف
•صحيفة ذا أوستريليان :وزير خارجية استراليا يناقش مسألة السجناء األطفال مع إسرائيل
•صحيفة ذا أوستريليان :وزير اخلارجية االسترالي يثير مخاوف بشأن محنة األطفال الفلسطينيني
في السجون اإلسرائيلية
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•صحيفة هآرتس اإلسرائيلية :انتقاد بريطاني شديد اللهجة إلسرائيل :ليس كل األطفال
الفلسطينيني إرهابيني محتملني
•صحيفة سيدني مورنينغ هيرالد األسترالية :إدانة محامني بريطاني لظلم إسرائيل للقاصرين
الفلسطينيني
•شبكة املعلومات اإلقليمية املتكاملة في األمم املتحدة ( :)IRINمساعدة األطفال احملررين على
التعامل مع الصدمات النفسية
•صحيفة ذا إندبندنت البريطانية :اجليش اإلسرائيلي متهم بإساءة معاملة األطفال
•صحيفة إل بيس االسبانية :منظمة غير حكومية تدين االنتهاكات بحق األطفال الفلسطينيني
في السجون اإلسرائيلية
•صحيفة اجلارديان البريطانية :األطفال الفلسطينيون في وحدة وحيرة في املعتقل اإلسرائيلي في
اجللمة
التقدم احملرز لتحقيق النتائج
خالل الفترة املشمولة بالتقرير جرى مراقبة االنتهاكات ضد حقوق األطفال وتوثيقها من خالل حتقيقات
ميدانية وزيارات للسجون ورصد إجراءات احملكمة واستخدام البيانات في أعمال املناصرة بعد فحصها
والتأكد من صحتها.
وقد جرى حتقيق الهدف الرئيسي املتمثل في فضح وحتدي انتهاكات حقوق األطفال من خالل جميع
األنشطة املنفذة خالل الفترة املشمولة بالتقرير باإلضافة إلى زيادة الوعي حول وضع األطفال

54

الحركة العالمية للدفاع عن األطفال /فرع فلسطين  -التقرير السنوي 2012

الفلسطينيني الذين يعيشون حتت االحتالل ورفع شكاوى حلاالت مناسبة مبوافقة من األسر وكذلك
مواصلة وحدة املناصرة العمل بشكل وثيق مع الشركاء واملشاركة في مجموعة العمل آلليات مراقبة
واإلبالغ عن تنفيذ قرار .1612
وإلى جانب القيام بزيارات رقابية للسجون ،قام محامو احلركة أيضا ً برصد ومراقبة إجراءات احملكمة
خالل اجللسات.
الدروس املستفادة
•من أجل جذب املزيد من االهتمام عبر وسائل االعالم االجتماعية ،ينبغي على منشورات املؤسسة
التركيز على مجاالت اخلبرة .يشار إلى أن دراسات احلالة كانت مواد املناصرة األكثر قراءة ومشاركة.
•استفاد محامو املؤسسة من التعديالت التي أدخلت على األوامر العسكرية التي تنص على أنه
يجب إبالغ الطفل بحقوقه كحق استشارة محام قبل التحقيق ومن ثم إبالغ احملكمة بوقوع
االنتهاكات لهذه احلقوق أدت إلى إسقاط بعض التهم املوجهة لألطفال ،وفي بعض احلاالت
إطالق سراحهم بكفالة .هذا أدى في نهاية املطاف إلى زيادة في عدد امللفات املغلقة خالل الفترة
املشمولة بالتقرير وزيادة نسبة األطفال املفرج عنهم بكفالة.
•ينبغي استخدام االنتهاكات املوثقة ضد حقوق األطفال ،خالل النقل واالحتجاز والتحقيق ،أمام
احملكمة وغيرها من الوسائل كمواد املناصرة.
القضايا والعقبات واإلجراءات املتخذة خالل الفترة املشمولة بالتقرير
•نظرا ً ملسائل جتديد التأشيرات ،لم تستطع وحدة املناصرة من القيام بجولة مناصرة إلى هولندا
خالل شهر أيار ومت بدال ً من ذلك اجراء املقابلة عبر سكايب وحتقيق نتائج جيدة.
•من بني العقبات التي تواجه الوحدة القانونية هو تأخر السلطات اإلسرائيلية في متابعة الشكاوى
املقدمة من املؤسسة ورفضها االمتثال بوجوب حضور محام جللسات التحقيق في االدعاءات
املوجهة ضد األطفال.
•تردد أقارب الضحايا أو شهود العيان في تبادل املعلومات عقبة أخرى يواجهها العاملون في امليدان.
•اجلدار ونقاط التفتيش تصعب مهمة العاملني في امليدان للوصول لبعض املناطق ألداء وظائفهم.
•قد يكون للحالة األمنية السائدة تأثير على قدرة العاملني في امليدان على التنقل بسهولة وال
سيما بالقرب من املستوطنات أو أبراج املراقبة.

