
 حماية حقوق األطفال الفلسطينيين المتضررين
  من النزاعات المسلحة من خالل المجتمع المحلّي

في مخيمي نهر البارد والبداوي، -٢٠١١

مة  منظّ أطلقت  األوروبيّة،  املفوّضيّة  من  بتمويل 
بالنزاعات  املتأثرين  املبادرة  هذه  األطفال  رعاية 

املسلحة في قطاع غزة وشمال لبنان.

مة حقوقيّة غير حكوميّة ليس لها إنتماء دينيّ أو  مة السويديّة لرعاية األطفال منظّ إنّ املنظّ
مة منذ العام ١٩١٩ إلى استحداث بيئة مالئمة للطفل ترتكز على  سياسيّ.  وتهدف املنظّ
حتسني حياة األطفال الذين يعيشون في ظروفٍ صعبةٍ في أكثر من ١٢٠ دولة، بينها ١٧ في 
 ،١٩٨٩ الطفل  حلقوق  املتّحدة  األمم  باتفاقيّة  منها  إلتزاماً  إفريقيا.   وشمال  األوسط  الشرق 
الطفل ومتكني  ملناصرة حقوق  احملليني  الشركاء  إلى خلق شبكة متينة من  مة  املنظّ تسعى 

األطفال من التأثير في املسائل املرتبطة بحياتهم.

نؤمن بأنّ:
• جميع األطفال والكبار هم ذوو قيمة متساوية.

ة • األطفال يتمتّعون بحقوق خاصّ
ة جتاه األطفال. • جميع األفراد ملتزمون إحترام ومناصرة حقوق الطفل، وللحكومات واجبات خاصّ

رّ: نوفّ
خدمات اإلغاثة في حاالت الطوارىء، الدعم التقنيّ واملاديّ لشركائنا احملليني في لبنان، بغية 
واإلستغالل  واإلساءة  العنف  أشكال  من  شكل  أيّ  من  لبنان  في  األطفال  حماية  ضمان 

واإلهمال.  

رؤيتنا: 
• عالم  يحترم ويقدّر كلّ طفل

• لم يسمح لألطفال باملشاركة والتغيير
• عالم مينح األطفال األمل وفرصاً متكافئة

املنظمة السويدية لرعاية األطفال ٢٠١١©.

يسمح  األطفال.   لرعاية  السويديّة  للمنظمة  محفوظة  والنشر  التأليف  حقوق  جميع 
باستخدام هذا املنشور من دون إذن مسبق أو رسوم ألهداف تعليميّة ولكن ليس للبيع.

املنظمة السويدية لرعاية األطفال
املكتب اإلقليمي للشرق االوسط وشمال إفريقيا

هاتف: ٦٥٤/٥ ٧٣٨ ١ ٩٦١+
فاكس: ٠٢٣ ٧٣٩ ١ ٩٦١+

 info@scsmena.org
/http://mena.savethechildren.se 

اد األوروبيّ.  إنّ محتويات هذه النشرة هي مسؤوليّة املنظمة  ّ إعداد هذه النشرة مبساعدة اإلحتّ مت
اد  السويديّة لرعاية األطفال.  وال ميكن بأيّ حال من األحوال اتّخاذها لتعكس وجهات نظر االحتّ

األوروبيّ.
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حملة توعية ينظّمها ويديرها األطفال
لرعاية  السويديّة  مة  املنظّ عمل  وفريق  الطفل  حماية  شبكة  أعضاء  من  بدعم 
ي نهر البارد والبدّاوي بإطالق حملة توعية من خالل  األطفال، قام ١٣ طفل من مخيّمَ
فيلم رسوم متحرّكة قاموا بالعمل عليه معاً.  وقد شارك األطفال في تدريب تعلّموا 
التي  املواضيع  عرض  من  ليتمكّنوا  األفالم  من  النوع  هذا  على  العمل  تقنيّة  خالله 
املدرسة  في  منه  يعانون  الذي  العنف  مسألة  اختيار  وقرّروا  خالله.   من  هم  تهمّ
 YOUTUBE شبكة  على  انتهائه  عند  الفيلم  هذا  رِض  وعُ ني.   اخمليّمَ داخل  والشارع 
اإللكترونيّ:  األطفال  لرعاية  السويديّة  مة  املنظّ موقع  إلى  (إضافةً 
قنوات  عدّة  على  عرضه  سيتمّ  وأنّه  كما   (http://mena.savethechildren.se/mena
ة  الة تعزّز مشاركة األطفال خاصّ تلفزيونيّة.  وأثبت هذا الفيلم على أنّه أداة تواصل فعّ
ووضوحها  ببساطتها  وتتميّز  أنفسهم  األطفال  كتبها  ينقلها  التي  الرسائل  وأنّ 
ن اقتراحات حللولٍ ميكن أن حتثّ اجملتمع املدنيّ على اتّخاذ تدابير  إضافةً إلى أنّها تتضمّ

إلحداث تغيير ايجابيّ في حياة األطفال.

 إنتخابات األطفال في مخيَّمي نهر البارد والبّداوي
ّ انتخاب ١٣ طفل مستفيد من األنشطة التي يقوم بتنظيمها أعضاء شبكة حماية  مت
ي نهر البارد  ة املناصرة واإلعالم، ليؤلّفوا جلنة متثّل أطفال مخيّمَ الطفل كجزء من خطّ
دورهم  وتفعيل  األطفال  تعزيز مشاركة  إلى  اللجنة  ويهدف تشكيل هذه  والبدّاوي.  
كعناصر قادرة على إحداث تغيير في اجملتمع.  كما وأنّ ذلك يزيد من قدرة األطفال على 
القرار على أهميّة  إلى أصحاب  ن يعتني بهم إضافةً  توعية أصدقائهم وزمالئهم ومَ

ة املتضرّرين منهم من النزاعات املسلّحة. تأمني احلماية جلميع األطفال خاصّ

 ورشة عمل لجنة األطفال
م السويديّة لرعاية األطفال ورشة عمل لثالثة  م فريق عمل املنظّ في شهر نيسان ٢٠١١،  نظّ
ي نهر البارد والبدّاوي.  وفي القسم  ّ انتخابها في مخيّمَ عشر طفل ينتمون إلى اللجنة التي مت
األوّل من الورشة، شارك األطفال وجهات نظرهم حول املواد البارزة في اتفاقية حقوق الطفل 
يَ بالنزاع  نِ ا القسم الثاني من الورشة، فعُ كما وأنّهم أجروا نقاشاً ضمن ثالث مجموعات.  أمّ
ا القسم األخير  ً.  أمّ ةً واأل"فال حتديدا ة النزاع املسلّح وأثره على األشخاص عامّ وتعريفه وخاصّ
فسلّط الضوء على املناصرة ومعناها إضافةً إلى املراحل اخملتلفة التي تفرضها واألهداف التي 

تصبو إليها، وكيفيّة  كتابة رسائل املناصرة وتوجيهها إلى اجملموعات املعنيّة.

ومن بني الرسائل املناصرة التي قامت بتأليفها جلنة األطفال التالية:

       إلى مدراء املدارس واألساتذة
على األساتذة ومدراء املدارس أال يستخدموا الضرب مع األطفال، إذ يؤدّي ذلك إضافةً إلى املناهج 

الدراسيّة املتّبعة إلى تدهور أدء التالمذة حتّى أنّ العديد منهم يتخلَّون عن الدراسة.

        إلى أصحاب القرار
ي نهر البارد والبداوي ضيّقة وتفتقر إلى اإلضاءة ليتمكّن األطفال من التنقل  إنّ شوارع مخيَّمَ

بأمان.  كما تعرّض هذه الظروف السائدة األطفال خلطر التعرّض إلى اإلعتداء.

       إلى األنروا
ال تتوفّر مساحةٌ في املنازل حيث ميكن لألطفال أن يدرسوا أو أن يلعبوا إذ أنّهم يعيشون في بيوت 
وحدائق  مالعب  إلى  اخمليّمان  يفتقر  ذلك،  إلى  باإلضافة  خصوصيّة.   أيّة  مينحهم  ال  ما  ضيّقة 
ليلعب فيها األ"فال.  وبالتالي، يقضون معظم أوقات فراغهم في الشارع ما يجعلهم عرضة 

للخطر.

اإلعالم والمناصرة
والتبليغ  األ"فال  حقوق  خروقات  "مراقبة  حول   ٢٠١٠ آذار  في  ت  مَ نُظِّ التي  العمل  ورشة  خالل 
 ّ نت حاجات وعوائق مت ة مناصرة تضمّ عنها"، قامت شبكة حماية الطفل في لبنان بوضع خطّ
ة  اخلطّ هذه  وتشمل  املسلّحة.   النزاعات  من  املتضرّرين  األطفال  حماية  برنامج  في  حتديدها 
الشعب والسلطة اللبنانيّة والفلسطينيّة داخل اخمليّمات وخارجها إضافةً إلى األطفال ضحايا 

العنف واإلستغالل واإلهمال داخل نهر البارد والبدّاوي.
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تدريب حول المناصرة من أجل حقوق الطفل
مه  شاركت شبكة حماية الطفل في برنامج تدريب امتدّ على فترة خمسة أيّام نظّ
مة رعاية الطفل السويديّة.  وحصل املشاركون فيه  فريق العمل اإلعالميّ في منظّ
وتنفيذ  واملناصرة  اإلعالم  في  مهاراتهم  لتطوير  املطلوب  التقنيّ  الدعم  على 

ا التدريب فشدّد على: استراتيجيّة مناصرة فعالة.  أمّ

ةً ةً واملناصرة من أجل حقوق الطفل خاصّ        تعريف املناصرة عامّ

       اخلطوات ضمن عمليّة املناصرة

       مشاركة األطفال في املناصرة

        أهميّة جتميع األدلّة للقيام باملناصرة

        حتديد أهداف املناصرة

مات ذات النفوذ والتي ميكن أن تؤثّر في         حتديد األشخاص املستهدفني\ املنظّ
       اجملتمع املستهدف

        رسائل املناصرة وطرق ايصالها إلى املستهدفني

ة العمل         خطّ

عمل شبكة حماية الطفل في اإلعالم وخطّة المناصرة في شمالي لبنان
الفلسطينيني  األطفال  حقوق  "حماية  مشروع  تنفيذ  أثناء  الطفل  حماية  شبكة  قامت 
لعام  والبدّاوي  البارد  نهر  ي  احمللّي في مخيّمَ اجملتمع  املسلّحة من خالل  النزاعات  من  املتضرّرين 
الهدف  وارتكز  وضعتها.   التي  املناصرة  ة  من خطّ أنشطة كجزء  عدّة  بتطبيق   ،"٢٠١٠  -٢٠٠٩
واإلستغالل  العنف  من  األطفال  حماية  وأهميّة  الطفل  حقوق  على  التوعية  على  األساسيّ 

نت األنشطة ما يلي: واإلهمال.  وتضمّ

       حملة تطال اإلعالم احمللّيّ للتأثير على األفراد والضغط على أصحاب
       القرار داخل اخمليّم وخارجه

        إجتماعات مع أصحاب القرار

        منشورات، ملصقات، كتيّبات

        تأليف أربع صفحات ملعلومات عن املشروع

طة وكبيرة احلجم تعرض رسائل مناصرة          لوحات إلعالنات متوسّ
        قام بتحضيرها األطفال أنفسهم

        فيلم رسوم متحرّكة

ي نهر البارد والبدّاوي ة في مخيّمَ         حفلة عامّ


