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ػة قػدمػ  مػ
 

عدـ قدرتيـ عمى حماية أنفسيـ أو تمبية في أوقات النزاع المسمح نظرا  ل تضررا  تعتبر شريحة األطفاؿ األكثر 
دائما  بحاجة لمغير وىـ بذلؾ يحتاجوف لتدابير خاصة تتخذ مف قبل الدوؿ أو أطراؼ النزاع وىـ حاجتيـ الماسة 

ال  الطفلاالنتياكات الموجية لحقوؽ  فإفلذلؾ  وتمبية حاجاتيـ األساسية. مصالحيـمف الكبار البالغيف لحماية 
المستشفى، و المدرسة والمنزؿ و إف استيداؼ الوالديف  صابة، بلنتياكات المباشرة مثل القتل واإلعمى االتقتصر 

ويشكل مساسا  جديا  بجممة  يجعميـ عرضة لمختمف أنواع االنتياكات، بلو  يؤثر بشكل مباشر عمى حياة األطفاؿ
  حقوؽ اإلنساف بالنسبة لؤلطفاؿ.

 

وما ينتج  ، بغض النظر عف طبيعة ىذا النزاع،وترتبط عمميات استيداؼ األطفاؿ بشكل واسع بوجود نزاع مسمح
سواء  ،يع دائرة الخطر حوؿ األطفاؿعنو مف تكويف جماعات مسمحة وتجييزات عسكرية قد تمعب دورا  في توس

في قطاع  وخاصةفي األراضي الفمسطينية المحتمة  سياؽ األحداثويشكل بتجنيدىـ أو استيدافيـ أو استغبلليـ. 
، فقد مست قوات االحتبلؿ وبشكل جوىرؼ بجممة حقوؽ اإلنساف بالنسبة لمفمسطينييف في خير دليل عمى ذلؾ غزة

صابة قطاع غزة وال سيما األطفاؿ  إلى تدمير المنازؿ واعتقاؿ والنساء وقد تنوعت تمؾ االنتياكات مف قتل وا 
وتيجير أصحابيا واستيداؼ المستشفيات والمدارس ومنع وصوؿ المساعدات اإلنسانية مف خبلؿ حصار خانق 

 .طاؿ مختمف أوجو الحياة في القطاع
 

دور مركز  ، ويأتي في سياؽوقات النزاع المسمحأىـ االنتياكات الموجية ضد األطفاؿ في أ ىذا التقرير يتناوؿ
رسمية الموثقة لبلنتياكات الأحد األطراؼ غير كونو  ،في الدفاع عف حقوؽ األطفاؿالميزاف لحقوؽ اإلنساف 

االنتياكات الموجية ضد والمشاركة في عمميات الرصد واإلببلغ التابعة لؤلمـ المتحدة، حيث يغطي التقرير 
 .2015 الحالي العاـ األوؿ مفالنصف  األطفاؿ خبلؿ

 

مجمس األمف  الصادر عف 1612إلى القرار  وصوال   الزمني اإلطار التاريخي والتسمسل باستعراض التقرير يبدأ
واآللية التي ترفع بيا التقارير مف  ،ؤلمـ المتحدة والخاص بحماية األطفاؿ في أوقات النزاع المسمحالدولي التابع ل

باإلضافة إلى التعريفات الخاصة  ،العملسياؽ نتياكات الموجية ضد األطفاؿ و االابعة الجيات المشاركة في مت
 بالطفل.

في  2015 الحالي العاـ النصف األوؿ مف األطفاؿ خبلؿ االنتياكات الموجية لحقوؽ يستعرض التقرير مجمل و 
ذ يعرض التقرير االنتياكات التسعة الموجية ضد األطفاؿ المتعارؼ عمقطاع غزة ييا وقت النزاع المسمح . وا 

وباألخص في األراضي الفمسطينية المحتمة، فإنو يتناوؿ ما يقع منيا عمى األرض وليس بالضرورة أف تقع كل 
 االنتياكات.

 

استنادا  إلى مجموعة المبادغ التوجييية التي  1612ويستخدـ التقرير تفسير كل انتياؾ مف انتياكات القرار 
  .(UNICEFة لمطفولة يونيسف )أعدتيا منظمة األمـ المتحد

مف  عف دائرة النزاععف مدػ التزاـ قوات االحتبلؿ والجماعات المسمحة وما انبثق  توضحوينتيي التقرير بخاتمة 
 ظروؼ انسانية وأوضاع معيشية بالقوانيف واالتفاقيات الدولية الخاصة بحماية األطفاؿ وقت النزاع المسمح.
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ئػة  توطػ
 

 ضد الموجية االنتياكات عف لئلببلغ الدولية لآللية أسس الذؼ 1612 رقـ الدولي فاألم مجمس قرار شكل
 لحماية الدولي المجتمع لعبو كبير لجيد تتويجا   2005 عاـ في صدر الذؼ المسمحة النزاعات في األطفاؿ
 بحقوؽ  االىتماـ في محوريا   دورا   اإلنسانية عمى األولى العالمية الحرب جرتيا التي الكوارث لعبت فقد. األطفاؿ
 لغوث مؤتمر لعقد دافعا   الثانية، العالمية الحرب خبلؿ البشرية شيدتيا التي والمآسي، الجرائـ شكمت كما الطفل،
 أجل مف الدولي بالعمل تعنى أىمية منظمة( 54)و ، دولة( 34) حضرتو وقد ،1946 عاـ جنيف في األطفاؿ
 .األطفاؿ لرفاه الدولي االتحاد محمو وحل ، األطفاؿ غوثل الدولي االتحاد حل المؤتمر وقرر األطفاؿ،

 

 حديثة كانت التي المتحدة، لؤلمـ واالجتماعية االقتصادية المجنة إقناع محاولة المنظمة ىذه مياـ أبرز مف وكاف
 أساسييف بنديف الدولي االتحاد وأضاؼ. المتحدة لؤلمـ إعبلنا   ليصبح جنيف، إعبلف يتحوؿ أف بضرورة العيد،
 وبالفعل. الثانية العالمية الحرب خبلؿ جرػ  ما الحسباف في أخذ أف بعد والثاني، األوؿ ىما جنيف إعبلف إلى

 في اإلنساف لحقوؽ  العالمي اإلعبلف إصدار وتبله. الطفل حقوؽ  إعبلف ،1948 العاـ في المتحدة األمـ أصدرت
 وتوجت الطفل بحقوؽ  الميتمة الدوؿ وبعض يةالدول والمنظمات األىمية المؤسسات جيود وتواصمت. نفسو العاـ
 عشرة ويتضمف( الطفل حقوؽ  إعبلف) العامة الجمعية بتبني 1959 عاـ نوفمبر/ الثاني تشريف مف العشريف في
 (.الفضمى الطفل لمصمحة العمل) عف توجيييا   ومبدأ   بنود

 

 في األطفاؿ معاناة استمرار ومع الطفل، حقوؽ  لحماية ضمانة تشكل لـ السابقة اإلعبلنات أف إلى وبالنظر
 وقد. لؤلطفاؿ القانونية الحماية توفر ممزمة دولية اتفاقية إقرار عمى العمل ضرورة نحو توجو الجيود بدأت العالـ،
 اإلنساف حقوؽ  لجنة وشكمت الطفل، لحقوؽ  عالمية كسنة عنو أعمف حيث تاريخيا ، منعطفا   1979 العاـ شكل
 العامة الجمعية تبني إلى وصوال   والمشاورات الحوار مف عقد بدأ وىكذا الطفل، حقوؽ  مسألة في لمنظر عمل فريق
 سبتمبر/ أيموؿ مف الثاني وفي. 1989 نوفمبر/ الثاني تشريف مف العشريف في الطفل حقوؽ  اتفاقية المتحدة لؤلمـ

 .التنفيذ حيز دخمت 1990
 

ابمة لمتفاوض، تمت الموافقة عمييا عالميا ، وتوفر الحماية مف المعايير وااللتزامات غير ق ةوتمثل االتفاقية مجموع
مف ىـ دوف الثامنة م األشخاص األطفاؿ. وباعتماده ليذه االتفاقية، أقّر المجتمع الدولي بحاجة والدعـ لحقوؽ 

إلى رعاية خاصة وحماية ال يحتاجيا الكبار. ولدعـ القضاء لدرء سوء المعاممة واالستغبلؿ  مف العمر عشر
 العالـ.نتشريف بصورة متزايدة في أنحاء الم

يوصي بأف يعيف األميف العاـ خبيرا  مستقبل   1993ىذا وقد اتخذت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة قرارا  في عاـ 
لدراسة تأثير الصراعات المسمحة عمى األطفاؿ، وذلؾ إثر توصية قدمتيا لجنة حقوؽ الطفل. وىو ما تـ بالفعل 

 العاـ لؤلمـ المتحدة السيدة غراسا ماشيل بإعداد تقرير بالخصوص. حيث كمف األميف 
ضرورة بناء  إلى-أثر النزاعات المسمحة عمى األطفاؿ  حوؿ-1996وقد دعت دراسة غراسا ماشيل في عاـ 

لى ضرورة مشاركة مجمس األمف الدولي في  نظاـ لمرصد واإلببلغ عف االنتياكات الجسيمة لحقوؽ األطفاؿ، وا 
 ضمار.المىذا 

المتحدة حوؿ األطفاؿ والنزاعات المسمحة، كما اعتمدت  تعييف أوؿ ممثل لؤلميف العاـ لؤلمـتـ  1997وفي عاـ 
البروتوكوليف االختيارييف الممحقيف باالتفاقية والمتعمقيف بحماية األطفاؿ مف  2000الجمعية العامة في عاـ 
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يحدد البروتوكوؿ االختيارؼ الخاص بعدـ مشاركة االستغبلؿ الجنسي والمشاركة في الصراع المسمح. حيث 
. ويطالب الدوؿ ببذؿ أقصى طاقاتيا اإلجبارؼ األطفاؿ في النزاعات المسمحة سف الثامنة عشر كحد أدنى لمتجنيد 

لحظر مف ىـ دوف الثامنة عشر مف االشتراؾ اشتراكا  مباشرا  في النشاطات العدائية. فيما يشدد البروتوكوؿ 
في األطفاؿ، وبغاء األطفاؿ واستخداـ األطفاؿ في المواد والعروض اإلباحية؛ عمى  باإلتجارمتعمق االختيارؼ ال

ضرورة تجريـ ىذه االنتياكات الخطيرة لحقوؽ الطفل ويركز عمى أىمية زيادة الوعي العاـ والتعاوف الدولي في 
 الجيود الرامية لمكافحة تمؾ االنتياكات.

مف حجـ  افزيديحقوؽ الطفل شرحا  مفصبل  لمنصوص و  ةباتفاقي افالممحق افرياالختيا فوفر البروتوكواليو  
التدابير المعنية بحقوؽ  االلتزامات عمى نحو أوسع مما جاء في االتفاقية األصمية، كما أنيما استخدما لزيادة

 اإلنساف. 
والنزاعات المسمحة قائمة  بشأف األطفاؿ 2001وقد أدرج األميف العاـ لؤلمـ المتحدة في تقريره السنوؼ لعاـ 

قائمة باالنتياكات  2003كما عرض في تقريره لعاـ  يستخدمونيـ،بأطراؼ المنازعات الذيف يجندوف األطفاؿ أو 
  اآلتي:البالغة لحقوؽ الطفل أثناء المنازعات والمتمثمة في 

 
 ؛القتل والتشويو بحق األطفاؿ 
 ؛تجنيد األطفاؿ أو استخداميـ في القتاؿ 
 ؛ات عمى المدارس والمستشفياتاالعتداء 
 ؛االغتصاب أو غيره مف أشكاؿ العنف الجسمي الجسيـ بحق األطفاؿ 
 ؛االختطاؼ 
 .الحرماف مف وصوؿ المساعدات اإلنسانية لألطفاؿ 

 :ىي األولية لمقائمة انتياكات ثبلثة الفمسطيني الفريق وأضاؼ
 االعتقاؿ 
 التعذيب  
 (.المنازؿ ىدـ) القسري  والتيجير 

 
عف مجمس األمف الدولي، والذؼ وضع إطارا  إلزاميا  آللية الرصد  1612صدر القرار رقـ  2005ـ وفي عا

واإلببلغ في البمداف التي يسودىا نمط راسخ في تجنيد األطفاؿ، ومتضمنا  لبلنتياكات الستة سالفة الذكر، وحدد 
قة في الوقت المناسب عف عمميات ذلؾ اإلطار دور اآللية في " جمع وتقديـ معمومات موضوعية ودقيقة وموثو 

تجنيد األطفاؿ واستخداـ الجنود األطفاؿ في انتياؾ ألحكاـ القانوف الدولي المعموؿ بيا، وعف سائر االنتياكات 
 المسمحة "  المتضرريف بالصراعاتوأعماؿ اإليذاء التي ترتكب في حق األطفاؿ 

لمدرجة في قائمة األميف العاـ ألف تؤسس آلية لمرصد وقد طمب مف كل فرؽ األمـ المتحدة القطرية في البمداف ا
 المتضرريف.وفريق عمل عمى مستوػ القطر، وخطة عمل لدعـ األطفاؿ  1612واإلببلغ بخصوص القرار 

آلية الرصد واإلببلغ ال تيدؼ  إتباعضماف الرصد المنتظـ، عمما  بأف إلى كما دعا قرار مجمس األمف المذكور 
الجنائية بصورة مباشرة أو المشاركة باإلجراءات الجنائية الوطنية أو الدولية، مع أنو  باألساس إلى المبلحقة

 باإلمكاف تحويل قضايا االنتياكات إلى منظمات تساند الضحايا في رفع دعاوػ قضائية.
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مف معايير اختيار البمداف أو األطراؼ  2009لسنة  1882وقد وسع مجمس األمف الدولي بموجب قراره رقـ 
 االعتداءات الجنسية.و  االغتصاب، التشويو ،مزمة باإلببلغ عف ىذه االنتياكات بحيث تشمل القتلالم

بمد تقـو برفع تقاريرىا مرة كل شيريف لمجمس  14في  1612تواجدت فرؽ عمل تطبيقا  لمقرار  2010وفي عاـ 
 األمف.
 مجمس قرار بحسب عنيا واإلببلغ لطفلا حقوؽ  انتياكات لمراقبة ةآليأنشأت  المحتمة الفمسطينية األراضي وفي
 غير عمل مجموعة تقـو حيث .اليونيسيف مف وبدعـ المسمحة النزاعات في األطفاؿ حوؿ 1612 رقـ األمف
  .األطفاؿ بحق الستة الخروقات عف طوعية تقارير برفع( 2007) عاـ ومنذ رسمية

ت التي ُترتكب ضد األطفاؿ في حاالت آلية لرصد أخطر االنتياكا 1612أنشأ مجمس األمف، بموجب القرار 
تبمغ  1612الصراع واإلببلغ عنيا. وىذه اآللية التي يشار إلييا باسـ آلية الرصد واإلببلغ المنشأة بموجب القرار 

 أو المدارس مياجمة كجنود، واستخداميـ األطفاؿ تجنيد تشويييـ، أو األطفاؿ عف ستة انتياكات جسيمة )قتل
 المساعدات سبيل قطع األطفاؿ، اختطاؼ الخطيرة، الجنسية االنتياكات مف وغيره باالغتصا المستشفيات،

باإلضافة إلى ثبلثة انتياكات أضافيا الفريق العامل في األراضي الفمسطينية وىي  .(األطفاؿ عف اإلنسانية
 (القسرؼ  التيجير السيئة، والمعاممة التعذيب األطفاؿ، واعتقاؿ )احتجاز

الرصد واإلببلغ األساس لعمل الفريق العامل التابع لمجمس األمف التابع لؤلمـ المتحدة المعني تشكل تقارير آلية 
باألطفاؿ والنزاع المسمح ويمكف أف تسفر في نياية األمر عف فرض جزاءات معينة، أو محاورة الجماعات 

وضع حد ليذه االنتياكات المسمحة التي ُيبمغ عف ارتكابيا انتياكات ضد األطفاؿ لوضع خطة عمل بشأف كيفية 
 .بصورة منيجية

 1612بموجب القرار  عنيا اإلببلغ يتـ التي االنتياكات
  يجب أف تكوف األحداث قد وقعت في سياؽ نزاع مسمح ومرتبطة بو. :السياؽ

 .عاـ 18 دوف  ىـ ممف األشخاص أؼ أطفاؿ، أو طفل :الضحية

 مه البروتوكول االختياري التفاقيت حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال في النزاعاث المسلحت الرابعةالمادة 

المتميزة عف القوات المسمحة ألؼ دولة في أؼ ظرؼ مف الظروؼ بتجنيد أو استخداـ  ال يجوز أف تقـو المجموعات المسمحة .1
 .األشخاص دوف سف الثامنة عشرة في األعماؿ الحربية

ر تتخذ الدوؿ األطراؼ جميع التدابير الممكنة عمميا  لمنع ىذا التجنيد واالستخداـ، بما في ذلؾ اعتماد التدابير القانونية البلزمة لحظ .2
  .ىذه الممارسات وتجريـ

 ال يؤثر تطبيق ىذه المادة بموجب ىذا البروتوكوؿ عمى المركز القانوني ألؼ طرؼ في أؼ نزاع مسمح.  .3
تقـو الدوؿ األطراؼ التي تسمح بالتطوع في قواتيا المسمحة الوطنية دوف سف الثامنة عشرة بالتمسؾ بالضمانات لكفالة ما يمي  3.3المادة 

 :كحد أدنى
 ىذا التجنيد تطوعا  حقيقيا ؛ أ( أف يكوف )
 ب( أف يتـ ىذا التجنيد الطوعي بموافقة مستنيرة مف اآلباء أو األوصياء القانونييف لؤلشخاص؛)
 ج( أف يحصل ىؤالء األشخاص عمى المعمومات الكاممة عف الواجبات التي تنطوؼ عمييا ىذه الخدمة العسكرية؛)
 .بو عف سنيـ قبل قبوليـ في الخدمة العسكرية الوطنيةد( أف يقدـ ىؤالء األشخاص دليبل  موثوقا  )

 



7 

 

 .لمدولة تابعة غير مسمحة مجموعة أو لدولة تابعة مسمحة قوات في أفراد :االنتياؾ مرتكب
 . لمدولة التابعة المسمحة القوات إلىتشير  :المسمحة القوات

 لتعريفيا وفقا   وذلؾ دولة ألؼ المسمحة القوات عف المتميزة المسمحة المجموعات إلى تشير :المسمحة المجموعات
 . المسمحة النزاعات في األطفاؿ اشتراؾ شأفب الطفل حقوؽ  التفاقية االختيارؼ  البروتوكوؿ مف الرابعة المادة في

 إال حرب جرائـ عف مسئوليف يكونوا أف يمكف المدنييف بأف تظير الدولية الممارسات أف مف بالرغـ :الحظةم 
   .  المدنييف نشاطات عمى تركز لـ الرصد واإلببلغ آلية أف

 بحق األطفاؿ )اإلصابة( القتل والتشويو: 

غير مباشر  وأبشكل مباشر سواء استيداؼ األطفاؿ  ، استمرار2015الحالي  العاـالنصف األوؿ مف شيد 
نتيجة تعرضيـ  وجريحا سواء (65)سقوط  ىذه الفترة تقد سجمو  ،نتيجة الصراع القائـ مع قوات االحتبلؿ

اع نتيجة ألحداث مرتبطة بالصر  تعرضيـ لئلصابة وأ، االحتبلؿمف قبل قوات النار  بإطبلؽلبلستيداؼ المباشر 
ومخمفات االحتبلؿ القائـ مع قوات االحتبلؿ، كاالنفجارات الناتجة عف األجساـ المشبوىة والصواريخ المحمية 

طبلؽ النار بأسمحة تعود   المسمحة. المقاومة لفصائل وا 

 

 2015 العاـالنصف األوؿ مف  خالؿ األطفاؿ مف الضحايا أعداد( 1) رقـ جدوؿ

 

 

 
 
 

 :اآلتيعمى النحو في قطاع غزة، األطفاؿ  صابةإىـ األحداث التي أدت إلى عرض أل وفيما يمي

ب في إصابة ثبلثة ، تسب17/2/2015مف مساء يـو الثبلثاء الموافق  14:30وقع انفجار، عند حوالي الساعة 
أصيب بشظايا في الجزء العموؼ مف الجسـ تسببت في بتر  عاما ( 13ماجد نبيل دمحم أبو جميـو )أطفاؿ، ىـ: 

مصعب يوسف أصيب بشظايا في البطف والصدر، و سنوات( 3يزف نسيـ محمود جميـو )كف يده اليمنى، 
سـ، ووصفت المصادر الطبية في مستشفى أصيب بشظايا في أنحاء متفرقة مف الج سنوات( 3محمود جميـو )

الشفاء جراح ماجد ويزف بالخطيرة بينما وصفت جراح مصعب بالطفيفة. وتفيد التحقيقات الميدانية أف االنفجار 
وقع أثناء لعب األطفاؿ بجسـ مشبوه عثروا عميو في حديقة منزليـ الكائف قرب مفترؽ العامودؼ في حي اإلسراء 

 شماؿ غزة. ىذا وتضرر المنزؿ جراء االنفجار بشكل طفيف. في بيت الىيا بمحافظة 

 2015 العاـالنصف األوؿ مف  خالؿ اؿاألطف مف الضحايا أعداد يوضح جدوؿ

 65 االحتالؿ قوات استيداؼ نتيجة األطفاؿ مف الجرحى عدد
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 17:00قوات االحتبلؿ المتمركزة داخل الشريط الحدودؼ الفاصل شرؽ خاف يونس، عند حوالي الساعة  فتحت
مسيمة لمدموع بشكل متقطع تجاه عشرات القنابل أطمقت ال، النار و 3/4/2015مف مساء يـو الجمعة الموافق 

شرؽ بمدتي خزاعة وعبساف  الحدودؼمتر مف الشريط  100-10تجمعوا عمى مسافة تتراوح بيف  المواطنيف الذيف
إصابة ثبلثة مواطنيف بجروح  في ،الذؼ استمر لمدة ساعتيف ،إطبلؽ النار وتسببالكبيرة شرؽ خاف يونس. 

عاما (،  21رمضاف حمداف رضواف، )متوسطة، تـ نقميـ عمى إثرىا إلى مستشفى غزة األوروبي وىـ: عماد 
، عاما (17نزيو يوسف عطوة أبو دراز، )أصيب بعيار نارؼ في الساؽ اليسرػ، خبلؿ تواجده شرؽ خزاعة، 

 17حمدوف سميماف عودة األغا، )أصيب بعيار نارؼ في الساؽ اليمنى، خبلؿ تواجده شرؽ عبساف الكبيرة، 
 اف الكبيرة. ؿ تواجده شرؽ عبسأصيب بعيار نارؼ في الساؽ اليسرػ، خبل، عاما (

مف مساء يـو األربعاء الموافق  18:00انفجر جسـ متفجر في قرية وادؼ السمقا عند حوالي الساعة 
، ووفقا  لممعمومات المتوفرة، فقد وقع انفجار بينما كاف مجموعة مف األطفاؿ يعبثوف في جسـ حديدؼ 8/4/2015

مصعب عدناف ، مما أسفر عف اصابة كبل  مف: ، جنوب شرؽ مدينة دير البمحقريةالفي محيط أحد المنازؿ في 
ىبة هللا يحي سمماف أبو ماشي بجروح في األطراؼ السفمية والوجو والجنب األيمف،  سنوات(، 6دمحم السواركة )

في اليد اليسرػ. حيث نقبل إلى مستشفى  سنوات( 6إبراىيـ جعفر دمحم السواركة )، الرأس والقدميف، سنوات( 7)
   .ر البمح، ووصفت جراحيـ بيف الطفيفة والمتوسطةشيداء األقصى بدي

، طفميف 16/4/2015مف يـو الخميس الموافق  22:40وصل إلى مستشفى كماؿ عدواف، عند حوالي الساعة 
أصيبا بجراح وصفتيا المصادر الطبية بالطفيفة، وأفادت مصادر شرطية أنيما أصيبا جراء العبث بجسـ متفجر 

اؿ غزة، ىذا وفتحت الشرطة تحقيقا  في الحادثة. وتفيد المصادر الميدانية بأف الطفميف في بيت الىيا بمحافظة شم
، أصيبا أثناء عاما ( 17عاما (، وأحمد خميل دمحم عبد النبي ) 16"دمحم األمير" عماد عبد الرؤوؼ ناصر )ىما: 

ة جوار روضة ومدرس -الذؼ قصف سابقا   -عبثيما في صاعق عبوة، أثناء تواجدىما في ساحة مسجد السبلـ
 اليدػ في مشروع بيت الىيا.

 18:30جنود االحتبلؿ المتمركزوف داخل شريط الفصل الحدودؼ شرؽ خاف يونس، عند حوالي الساعة  فتح
مسيمة لمدموع بشكل متقطع تجاه العشرات مف القنابل أطمقوا ال، النار و 17/4/2015مساء يـو الجمعة الموافق 
مف الشريط الحدودؼ الفاصل في منطقة السناطي شرؽ بمدة عبساف الكبيرة شرؽ خاف المواطنيف لدػ اقترابيـ 

يونس، حيث قاـ بعض الشباف بإشعاؿ إطارات سيارات، واقترب عدد منيـ مف الشريط الحدودؼ ورفعوا األعبلـ 
دمحم أبو الفمسطينية. وأسفر إطبلؽ النار عف إصابة ثبلثة مواطنيف بجروح مف بينيـ طفل وىـ: عبلء حافع 

عاما (، وأصيب  19عاما ( ، وأصيب بعيار نارؼ في ساقو األيسر، ودمحم منير محمود أبو عامر، ) 22عامر، )
 16خميل جعفر خميل كالف البالغ مف العمر )بعيار نارؼ اخترؽ ساقو األيسر واستقر في ساقو األيمف، والطفل 
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إلى مستشفى غزة األوروبي لتمقي العبلج ووصفت  أصيب بعيار نارؼ في ركبتيو، وتـ نقل المصابيف  عاما (
 در الطبية حالتيـ بالمتوسطة.المصا

 18:30أطمق جنود االحتبلؿ المتمركزوف داخل شريط الفصل الحدودؼ شرؽ خاف يونس، عند حوالي الساعة 
المواطنيف ، النار وقنابل مسيمة لمدموع بشكل متقطع تجاه العشرات مف 17/4/2015مساء يـو الجمعة الموافق 

لدػ اقترابيـ مف الشريط الحدودؼ الفاصل في منطقة السناطي شرؽ بمدة عبساف الكبيرة شرؽ خاف يونس، حيث 
قاـ بعض الشباف بإشعاؿ إطارات سيارات، واقترب عدد منيـ مف الشريط الحدودؼ ورفعوا األعبلـ الفمسطينية. 

 22نيـ طفل وىـ: عبلء حافع دمحم أبو عامر، )وأسفر إطبلؽ النار عف إصابة ثبلثة مواطنيف بجروح مف بي
عاما (، وأصيب بعيار نارؼ  19عاما ( ، وأصيب بعيار نارؼ في ساقو األيسر، ودمحم منير محمود أبو عامر، )

  عاما ( 16خميل جعفر خميل كالف البالغ مف العمر )اخترؽ ساقو األيسر واستقر في ساقو األيمف، والطفل 
كبتيو، وتـ نقل المصابيف إلى مستشفى غزة األوروبي لتمقي العبلج ووصفت المصادر أصيب بعيار نارؼ في ر 

 بية حالتيـ بالمتوسطة.الط

أطمقت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي، المتمركزة داخل شريط الفصل الحدودؼ شرؽ محافظة خاف يونس، عند حوالي 
بل غاز مسيمة لمدموع بشكل متقطع تجاه ، أعيرة نارية وقنا24/4/2015مف مساء يـو الجمعة  17:20الساعة 

عشرات المواطنيف، الذيف تجمعوا عمى مقربة مف الشريط الحدودؼ شرؽ منطقة السناطي، شرؽ بمدة عبساف 
، (عاما   17) فادي إبراىيـ دمحم مصبحالكبيرة، أسفر إطبلؽ النار الذؼ استمر لمدة ساعتيف عف إصابة الطفل 

في اليديف والرجميف، وجرػ نقمو إلى مستشفى غزة األوروبي لتمقي العبلج،  بعيار نارؼ وشظايا أعيرة نارية
 في عاما (، ويقطف 21وفي ىذا السياؽ أفاد المواطف دمحم معتز خميل مصبح )ووصفت المصادر الطبية إصابتو بالمتوسطة. 

  :ظريفة أبو شارع يونس، خاف شرؽ  الكبيرة، عبساف بمدة

 منطقة إلى المنطقة سكاف مف عدد رفقة المنزؿ مف خرجت ،24/7/2014 الموافق الجمعة يوـ مساء 17:00 الساعة حوالي عند
 اعتدنا حيث ،(عاما17) مصبح، إبراىيـ فادؼ صديقي برفقتي وكاف الكبيرة، عبساف بمدة شرؽ  الحدودؼ لمشريط المحاذية السناطي
 الشريط مف بالقرب ىناؾ يتجمعوف  الذيف المتظاىريف ومشاىدة ةالمنطق بتمؾ الحدودؼ الشريط مف بالقرب لمتنزه أسبوعي بشكل الذىاب

 شخص 300 ب عددىـ يقدر الشباف مف كبير عدد وشاىدت الحدودؼ الشريط مف اقتربنا، معيـ والتظاىر أسبوعيا الفاصل الحدودؼ
 األعبلـ يحمل بعضيـ فوكا الشريط، مف متر 200 إلى -20 بيف ما مسافة عمى الفاصل الحدودؼ الشريط مف بالقرب متواجديف
 مف مف جنود االحتبلؿ ينزلوف  عدد شاىدتوقد  العودة، وحق الحصار، بفؾ تطالب شعارات عمييا كتب يافطات ويحمموف  الفمسطينية

 في تمر العسكرية الجيبات مف عدد وشاىدت ، الشريط مف متر 300 بعد عمى( عسكرية ثكنة)  ثابتة قمبة مف بالقرب المدرعات إحدػ
 الصور بالتقاط يقـو فادؼ وكاف الوقت لبعض المتظاىريف بيف تجولنا. المتظاىريف مقابل ةمتوقف إحداىا توكان لؤلخر الحيف مف فالمكا
 العسكرية، القمبة مف بالقرب لمجنود حركة شاىدت ،30:17 الساعة حوالي وعند .بحوزتو كاف جواؿ عبر األصدقاء ولبعض لي

 صوت سمعت حتى لحظات إال ىيا وما صغيرة، تمو عمى أرضا ينبطح أحدىـ وشاىدت متظاىريف،ال تجاه سبلحيـ يصوبوف  وشاىدتيـ
 صغيرة مسافة قطعت أف وبعد المكاف، مف ويفروف  يركضوف  أيضا حولي مف الجميع وشاىدت الغرب، باتجاه فركضت نارية، أعيرة
 تسيل الدماء فشاىدت إليو عدت أصيب، قد انو ويبدو ويتألـ يصرخ وكاف األرض عمى ممقى مصبح، إبراىيـ فادؼ فوجدت خمفي نظرت
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 حتى األرض عمى بسحبو وقمت صدره عمى ذراعي بمف فقمت األرض، عف رفعو أستطع لـ ولكني حممو فحاولت اليسرػ، ساقو مف
 إلى النارية دراجتي عبر أنا بو ولحقت المستشفى، تجاه بو انطمقت التي اإلسعاؼ بسيارة بوضعو قمنا، بمساعدتي وقاموا الشباف وصل

 فخد مف األمامية الناحية اخترؽ  قد نارؼ  بعيار أصيب قد فادؼ أف األطباء مف عممت و يونس، خاف شرؽ  جنوب األوروبي مستشفى
 .جسده مف أنحاء أصابت قد شظايا أف أيضا وعممت الخمف، مف وخرج األيسر ساقو

 

، بيف يدؼ الطفمة 6/5/2015ربعاء الموافق مف ظير يـو األ 12:00انفجر جسـ مشبوه عند حوالي الساعة 
، ما أدػ إلى إصابتيا بجراح أدت إلى حصوؿ بت بأصابع اليد اليمنى عاما ( 11دعاء عالء سعدي ياسيف )

باإلضافة إلى شظايا بالذراع والساؽ اليمنى، وذلؾ أماـ منزليا الواقع في شارع العودة في حي وادؼ العرايس شرؽ 
 .غزةة حي الزيتوف شرؽ مدين

فتحت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصل الشمالية، نيراف أسمحتيا، عند حوالي الساعة 
، تجاه عدد مف الفتية الذيف تواجدوا قرب الحدود شمالي منطقة 8/5/2015مف يـو الجمعة الموافق  19:00

نائل سميماف صالح صالح صابة الطفل: السيفا شماؿ غرب بيت الىيا في محافظة شماؿ غزة، ما تسبب في إ
بعيار نارؼ في الرأس، ووصفت المصادر الطبية في مستشفى الشفاء جراحو بالخطيرة. وأفاد ذوؼ عاما (  17)

الجريح أنو تواجد مع أصدقائو لغرض التنزه، وأنيـ حمموه لمسافة تقدر بكيمو متر، ثـ نقل بواسطة مركبة أحد 
عدواف، حيث حّوؿ لقسـ العناية المركزة في مستشفى الشفاء نظرا  لخطورة حالتو. المزارعيف إلى مستشفى كماؿ 

 وتفيد التحقيقات الميدانية أف إطبلؽ النار كاف مباشرا . 

، أعواـ( 8عاما (، والطفل حيدر دمحم دمحم حسنيف ) 16ىيثـ أحمد سعيد حسنيف )أصيب كل مف الطفميف 
مف مساء يـو الخميس  18:30غزة، وذلؾ عند حوالي الساعة  وكبلىما مف سكاف حي الزيتوف شرؽ مدينة

، جراء انفجار جسـ مشبوه كانا يميواف بو بالقرب مف منزليما في منطقة الزيتوف، وقد أدػ 14/5/2015الموافق 
 يا بالبطف والساقيف واليديف. االنفجار إلى حدوث بتر بأصابع ىيثـ اليمنى، كما وأدػ إلى إصابة حيدر بشظا

، في موقع لممقاومة يقع عند 14/5/2015مف يـو الخميس الموافق  19:00انفجار، عند حوالي الساعة وقع 
تفرع شارع السبلطيف مف الشارع المؤدؼ لمعطاطرة في بيت الىيا في محافظة شماؿ غزة، تسبب في إصابة 

يات كماؿ عدواف ( سيدة، ووصفت المصادر الطبية في مستشف32( طفبل  و)37( مواطنا  مف بينيـ )108)
( منيـ بالخطيرة، بينما وصفت جراح الباقيف بالمتوسطة والطفيفة. كما تسبب االنفجار 5والعودة والشفاء جراح )

( منزال  سكنيا  مجاورا  بشكل جزئي بالغ، بينما تضررت نوافذ العشرات مف المنازؿ السكنية 15في تضّرر حوالي )
مدرسة أبو جعغر  -شكل جزئي وىي: مدرسة أـ الفحـ الثانوية لمبنات( منشآت عامة ب3القريبة، كذلؾ تضررت )

ومركز شيداء العطاطرة، ومحطة الخزندار لمبتروؿ الواقعة قبالة المقر بشكل  -المنصور األساسية العميا لمبنيف
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ف انفجار بالغ، وعددا  مف المحاؿ التجارية القريبة بشكل طفيف. وتفيد التحقيقات الميدانية أف الحادث ناجـ ع
 .ف مخمفات االحتبلؿ أثناء تفكيكوصاروخ م

مف صباح يـو االثنيف  9:00فتحت الزوارؽ الحربية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي الساعة 
تجاه مركب صيد يقل أربعة صياديف تواجد في عرض البحر عمى بعد ثبلثة أمياؿ بحرية  25/5/2015الموافق 

منطقة أبراج الكرامة شماؿ غرب محافظة غزة، ما تسبب في إصابة ثبلثة وىـ: دمحم زياد  تقريبا  غرب شاطئ
عاما ( بعيار مطاطي في  21عاما ( بعيار مطاطي في كوع الذراع األيسر، زياد فيد زياد بكر ) 30حسف بكر )

لفخد األيمف، كما بعيار مطاطي في سطح ا عاما ( 16عماد الديف محسف عيد بكر )أصبع قدمو اليمنى، الطفل 
 .التي تحط مف كرامتيـ اإلنسانية وجو جنود االحتبلؿ ليـ سيل مف األلفاظ النابية

أبحرنا  ،25/5/2015يوـ االثنيف الموافق مف صباح  6:30وقد أفاد الصياد زياد فيد بكر المركز بما يمي: "عند حوالي الساعة 
مالية الغربية مف ميناء الصياديف الواقع غرب مدينة غزة، وأوقفنا المركب بواسطة مركب صيد مف نوع )حسكة موتور( صوب الجية الش

عمى بعد ثبلثة أمياؿ بحربة تقريبا  مف شاطئ منطقة أبراج الكرامة شماؿ غرب محافظة غزة، بدأنا بالصيد و بعد حوالي نصف ساعة 
غادرنا المكاف بسرعة حتى وصمنا الشاطئ، وبعد حوالي  فوجئنا بزورقيف اسرائيمييف يتقدماف نحونا ويطمقاف النار بشكل كثيف، حينيا

نصف ساعة غادرا الزورقيف إلى داخل المنطقة الممنوع الصيد بيا، وعدنا نحف مف جديد لنصطاد حيث أبحرنا بالمركب وأوقفناه عمى 
ش اإلسرائيمي لتحديد المنطقة متر( تقريبا  مف الرفصودة الواقعة في جية الشماؿ )وىي عبارة عف مجسـ كبير يضعو الجي 300بعد )

الممنوع الصيد بيا(، استأنفنا الصييد واستمرينا لمدة ساعة تقريبا ، وخبلؿ ذلؾ سحبنا التيار البحرؼ إلى جانب الرفصودة، وفجأة عند 
لمركب وىربنا مف صباح اليوـ نفسو شاىدت الزورقيف نفسيما يتقدماف نحونا بسرعة كبيرة، حينيا شغمت موتور ا 9:00حوالي الساعة 

بسرعة ناحية الجنوب، استمر الزورقيف في مبلحقتنا وكذلؾ في إطبلؽ النار عمينا، وعمى بعد متراف تقريبا  منا سمعت جندؼ عبر مكبر 
الصوت يشتمنا وفجأة سمعت إطبلؽ نار وشعرت بآالـ في كوع ذراعي األيمف، وسمعت كذلؾ عماد الديف وزياد يصرخاف"، حينيا تركانا 

 مستشفى دار الشفاء غرب غزة". قاف وغادرا ناحية الشماؿ، ووصمنا نحف بالمركب إلى ميناء الصياديف ونقمتنا سيارة اسعاؼ إلى الزور 

 

فتحت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي المتمركزة داخل الشريط الحدودؼ الفاصل شرؽ خاف يونس، عند حوالي الساعة 
نيراف أسمحتيا الرشاشة تجاه أربعة فتياف لدػ اقترابيـ مف  ،22/6/2015مساء يـو االثنيف الموافق  19:00

متر إلى الشرؽ مف حي أبو ريدة، شرقي بمدة خزاعة. أسفر إطبلؽ  30الشريط الحدودؼ مسافة تقدر بحوالي 
النار عف إصابة اثنيف منيـ بجروح وجرػ نقميما إلى مستشفى غزة األوروبي لتمقي العبلج، حيث وصفت 

، وأصيب بعيار نارؼ عاما ( 17إبراىيـ جماؿ أحمد أبو ريدة، )حالة أحدىما بالخطيرة وىما: المصادر الطبية 
 16إسالـ سمير توفيق أبو ريدة، )في ساقو األيمف أدػ لتمزؽ في الشراييف، ووصفت حالتو بالخطيرة. والطفل 

  ، وأصيب بعيار نارؼ في الرجل اليمنى.عاما (

طالب في الصف الثاني الثانوؼ في مدرسة المتنبي  أنا عاما ( 16إسبلـ سمير توفيق أبو ريدة، )ب وفي ىذا السياؽ أفاد الطفل المصا
الثانوية لمبنيف وسط بمدة عبساف الكبيرة، اسكف أنا وأشقائي الخمسة في منزؿ والدؼ في حي أبو ريدة، وسط بمدة خزاعة، ويبتعد منزلنا 
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، خرجت أنا 22/6/2014مساء يـو االثنيف الموافق  6:30عند حوالي الساعة  متر. 700عف الشريط الحدودؼ الفاصل ما يقارب 
عاما ، وىـ أصدقائي ويدرسوف 17عاما ، ىشاـ ماجد أبو مطمق،17عاما ، ميند سامي أبو ريدة، 17وكل مف: إبراىيـ جماؿ أبو ريدة،

ؼ تـ إنشاءه بالقرب مف الشريط الحدودؼ الفاصل، وىو تجولنا بالحي قميبل  تـ ذىبنا لرؤية الشارع الجديد الذو معي في نفس المدرسة، 
فقط، وفي الطريق شاىدنا بعض الناس في أراضييـ، وشاىدنا عدد مف الشباف  300شارع يبتعد عف الشريط الحدودؼ ما يقارب 

ولـ نرػ أؼ تحركات  يتجولوف بالقرب مف الشارع وعند وصولنا ىناؾ كانت المنطقة ىادئة جدا  في الطرؼ األخر مف الشريط الحدودؼ
بقينا في المكاف لبعض الوقت وتجولنا  ابتة القريبة مف الشريط الحدودؼ.لآلليات أو لمجنود، ولـ نكف نرػ سوػ أحد الثكنات العسكرية الث

سمعت صوت عيار نارؼ، مساء   18:50متر تقريبا  منو وعند حوالي الساعة  50بالقرب مف الشريط الحدودؼ وكنا عمى مسافة 
طت عمى األرض بعده مباشرة، وشاىدت صديقي إبراىيـ يسقط أيضا بالقرب مني لمحظات لـ افيـ ما حدث ولكنني شاىدت الدماء سق

تسيل مف قدمي اليمنى وشعرت بألـ بيا، وشاىدت صديقي إبراىيـ أيضا يتألـ والدماء تسيل مف قدمو بغزارة، وشاىدت أصدقائي 
بقيت في مكاني لدقيقة وكاف األلـ يزداد مع مرور الوقت، وكاف إبراىيـ أيضا يصرخ ويتألـ، ب. المكاف تجاه الغر اآلخريف ييربوف مف 

زحفت قميبل لمغرب حتى وصمت لحفرة في التراب واختبأت فييا وطمبت مف إبراىيـ القدوـ واالختباء معي خوفا مف تجدد إطبلؽ النار 
عد دقائق تجمع عدد مف الشباف وحمموني ونقموني إلى الشارع الجديد ، وبرةواستيدفنا ولكنو كاف يتألـ بشدة ولـ يستطع الزحف لمحف

براىيـ بسيارة واحدة إلى مستشفى غزة األوروبي شرؽ مدينة خاف يونس، وىناؾ قاـ  وبقيت ىناؾ حتى وصل اإلسعاؼ وقاموا بنقمنا أنا وا 
أف إبراىيـ يعاني مف جراح خطيرة وقد ادخل غرفة العناية  وعممت أيضامنيا.  األطباء بتنظيف جرحي واخرجوا العيار النارؼ والشظايا

 المركزة وذلؾ بسبب قطع في الشراييف نتيجة انفجار العيار النارؼ داخل قدمو.  

 

 

 حتجاز واعتقاؿ األطفاؿا 
 أوغزة  قطاع أراضي داخل توغبلتيا خبلؿ مف سواء التعسفي االعتقاؿ سياسةواصمت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي 

واألطفاؿ الذيف يقتربوف مف سياج الفصل بيدؼ العمل أو  الحصى جمع وعماؿ الصياديف مطاردة بلؿخ مف
 الدولية رمعاييينتيؾ ال، وتواصل قوات االحتبلؿ اعتقاؿ األطفاؿ واحتجازىـ بما حتى التنزه واستكشاؼ المناطق

في قطاع  طفبل   (14)يتناوليا التقرير  اعتقمت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي خبلؿ الفترة التي حقوؽ اإلنساف، حيثل
 .غزة
 

 2015 النصف األوؿ مف العاـ خالؿ األطفاؿ مف المعتقميف أعداد( 2) رقـ جدوؿ

 
 
 
 
 

 2015 النصف األوؿ مف العاـ خالؿ األطفاؿ مف المعتقميف أعداد يوضح جدوؿ

 17 االحتالؿ قوات استيداؼ نتيجة األطفاؿ مف المعتقميف عدد
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ير أىـ األحداث التي اعتقمت فييا قوات االحتالؿ األطفاؿ في قطاع غزة والتي كانت عمى النحو ويورد التقر 
 التالي:

مف يـو االثنيف الموافق  19:00فتحت الزوارؽ الحربية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي الساعة 
واجد في عرض البحر غرب شاطئ تجاه مركب صيد كبير مف نوع )لنش( يقل خمسة صياديف ت 26/1/2015

السودانية شماؿ غزة، ثـ حاصرت المركب وأجبرت الصياديف عمى خمع مبلبسيـ والسباحة نحو إحدػ الزوارؽ 
 36حيث جرػ اعتقاليـ واقتيادىـ إلى جية غير معمومة، والصياديف ىـ: رامي عبد المعطي إبراىيـ اليبيل )

 16والطفل عبد المعطي إبراىيـ عمر اليبيل )عاما (،  13ي اليبيل )عاما (، ونجمو الطفل سعيد رامي عبد المعط
عاما ( وجميعيـ سكاف مخيـ  21عاما (، دمحم يوسف دمحم أبو عودة ) 32، مرعب ناىد عبد هللا أبو ريالة )عاما (

إغراؽ بت في الشاطئ غرب غزة، ىذا وتفيد التحقيقات الميدانية التي أجراىا باحثو المركز أف زوارؽ االحتبلؿ تسب
 المركب في مياه البحر.

 
مف مساء  19:00اعتقمت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصل الشرقية، عند حوالي الساعة 

عاما (، عطية يحيى عطيو  17خالد حميد سريس عياش، )، الطفميف: 29/1/2014يـو الخميس الموافق 
ة، أثناء محاولتيـ التسمل إلى إسرائيل، بالقرب مف حي النيضة، في ، مف سكاف بمدة الشوكعاما ( 17عطايا، )

ية، دوف وقوع إصابات في بمدة الشوكة، شرقي مدينة رفح. قاـ جنود االحتبلؿ بإطبلؽ عدة قنابل إنارة، وأعيرة نار 
 األرواح.

د حوالي الساعة اعتقمت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي المتمركزة عند حدود الفصل شماؿ شرؽ مخيـ البريج، عن
، ثبلثة فمسطينييف مف سكاف المخيـ الجديد بالنصيرات، عندما 2/2/2014صباح يـو اإلثنيف الموافق  7:00

عاما (،  21حاوال اجتياز حدود الفصل شماؿ شرؽ مخيـ البريج، والمعتقميف ىـ: عبدربو طالب عبدربو أبو جرؼ )
 44، ووفقا  ألقواؿ أكـر دمحم قشبلف )عاما ( 17دمحم قشالف )خالد أكـر عاما (،  21سميـ صالح سميماف الصانع )

 عاما (، ففي مساء نفس اليـو قد تمقى اتصاؿ مف رقـ )خاص(، أخبره أف نجمو معتقل في داخل إسرائيل وسيقدـ
 لممحاكمة في صباح اليـو التالي.

المغازؼ، عند حوالي الساعة  اعتقمت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي المتمركزة عند حدود الفصل شماؿ شرؽ مخيـ
، مف سكاف عاما (15أحمد داوود سميماف أحمد )، الطفل: 4/2/2015مساء يـو األربعاء الموافق  12:00
، وىو طالب في الصف الثالث اإلعدادؼ، وقد تمقى ذويو بعد ساعة لمغازؼ عندما حاوؿ اجتياز الحدودمخيـ ا

 برىـ أنو معتقل لدييـ.ونصف اتصاال مف قوات االحتبلؿ االسرائيمي يخ
اعتقمت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي المتمركزة عند حدود الفصل شماؿ شرؽ مخيـ المغازؼ، عند حوالي الساعة 

، عندما حاوال اجتياز عاما ( 17إسماعيل أكـر إبراىيـ العروقي )، الطفل 19/2/2015مساء الخميس  13:00
 حدود الفصل شماؿ شرؽ مخيـ المغازؼ.

عاما (، في يوـ اإلجازة وىو طالب في  17فقد خرج نجمو إسماعيل )“. عاما (،  45لوالد الطفل: أكـر إبراىيـ أحمد العروقي )ووفقا   
صباح يوـ الخميس الموافق  9:00الثانوية العامة، مف منزلو الكائف في منطقة الزعفراف في مخيـ المغازؼ، عند حوالي الساعة 

مف مساء نفس اليوـ، سألت أفراد اسرتي عنو فأخبروني أنو توجو إلى مستشفى شيداء  13:00 ، وعند حوالي الساعة19/2/2015
 18:15األقصى في دير البمح، حيث يعاني مف مشاكل صحية )ضيق في التنفس(، مف أجل إجراء فحوصات، وعند حوالي الساعة 

، تمقيت اتصاؿ مف رقـ )خاص(، وأخبرتني المتصمة: )سيد ة(، أنيا مف شرطة )إسرائيل(، مركز شرطة )أوفوكيـ(، مف مساء نفس اليـو
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وقالت لي: أف ابني )اسماعيل( معتقل لدييـ وقالت لي أنو متيـ بالتسمل، وسألتني ىل لؾ أقارب في داخل )اسرائيل(، كي يحضروا 
 المحكمة فأجبتيا بالنفي، ثـ أغمقت الجواؿ.." 

 
، طفميف 17/3/2015صباح يـو الثبلثاء الموافق  8:00اعة اعتقمت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي، عند حوالي الس

عاما (،  16عبد العزيز حممي عبد القادر البمبيسي )حاوال التسمل عبر حدود الفصل شرؽ مخيـ المغازؼ، وىما 
، وكبلىما مف سكاف مخيـ المغازؼ،  وقامت قوات االحتبلؿ باإلفراج عاما ( 16ومحمود جبر جمعة أبو موسى )

 معبر بيت حانوف )ايرز(، بعد ساعتيف مف اليـو نفسو.  عنيـ عبر
فتحت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي المتمركزة عند حدود الفصل شرؽ قرية وادؼ غزة )جحر الديؾ(، نيراف أسمحتيا 

مف يـو األربعاء الموافق  19:20الرشاشة، كما أطمقت قنابل لئلنارة في سماء المنطقة، عند حوالي الساعة 
، عندما حاوؿ اجتياز حدود عاما ( 17دمحم موسى عطوة هللا البحابصة )، واعتقمت الطفل: 15/4/2015

اه حدود الفصل، ووفقا  ألقواؿ والد الطفل فقد حدثت مشادة بينو وبيف نجمو دمحم، وعمى إثرىا توجو نجمو تج
 الفصل. 
 حوالي عند ،(الديؾ جحر) غزة وادؼ قرية شرؽ  الفصل حدود عند المتمركزة اإلسرائيمي، االحتبلؿ قوات اعتقمت
 خالد ودمحم ،(عاما   13) عيادة أبو جياد عماد: الطفميف ،3/5/2015 الموافق األحد يـو مف 16:00 الساعة
 مبلبسيـ بخمع االحتبلؿ جنود أمرىـ حيث ،(الديؾ جحر) غزة وادؼ قرية سكاف مف وىما ،(عاما   16) العودات

 12) مدة احتجازىـ واستمر لمتحقيق، أخضعوا حيث التحقيق، مراكز أحد إلى واقتادوىـ لمتفتيش وأخضعوىـ
 حدود مف اقتربت األطفاؿ مف مجموعة وكانت(. ايرز) حانوف  بيت معبر عند سراحيـ يطمق أف قبل( ساعة
 الحمزوني السمؾ اجتازوا وعندما لمماشية الكؤل جمع بغرض( الديؾ جحر) غزة وادؼ قرية شرؽ  الواقع الفصل
 .اعتقاليـ وتـ نحوىـ والتقدـ مبلبسيـ بخمع االحتبلؿ جنود أمرىـ
 األحد يـو مف 16:00 الساعة حوالي عند: “. فييا جاء ذويو بحضور عيادة أبو جياد عماد بيا أدلى بالقسـ مشفوعة إلفادة ووفقا  

 جحر) غزة وادؼ قرية شرؽ  الفصل دحدو  مف بالقرب الواقعة األراضي مف لمماشية الكؤل بجمع أقـو كنت بينما ،3/5/2015 الموافق
 في متواجديف كانوا الذيف االحتبلؿ جنود عمينا فصرخ ىناؾ، الموجود الحمزوني السياج اجتياز العويدات دمحم ورفيقي أنا وحاولت ،(الديؾ
 حيث العسكرية المواقع أحد واقتادوني عيني، عمى عصبة ربطوا يدؼ وقيدوا مبلبسي بخمع وأمروني السياج، مف األخرػ  الناحية

 الموافق االثنيف يـو فجر 4:00 الساعة حوالي عند( ايرز) حانوف  بيت معبر مف بالقرب بعد سراحنا أطمق ثـ ومف لمتحقيق، أخضعت
4/5/2015". 

 
مف صباح يـو االثنيف  11:00فتحت الزوارؽ الحربية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي الساعة 

تجاه مركب صيد كبير مف نوع )لنش( تواجد في عرض البحر غرب شاطئ السودانية  1/6/2015الموافق 
شماؿ غرب محافظة غزة، وتفيد التحقيقات الميدانية التي أجراىا المركز أف زوارؽ االحتبلؿ حاصرت مركب يقل 

ؽ اإلسرائيمية، خمسة صياديف لمدة ساعة تقريبا ، ثـ أمرت الصياديف بخمع مبلبسيـ والسباحة نحو إحدػ الزوار 
حيث جرػ اعتقاليـ واالستيبلء عمى مركبيـ ومف ثـ اقتيادىـ إلى جية غير معمومة، والصياديف ىـ: عادؿ سعيد 

عاما (، دمحم إبراىيـ نعيـ النجار  19صاحب المركب، يوسف عادؿ سعيد أبو ريالة ) -عاما ( 42دمحم  أبو ريالة )
عاما (، وجمييـ سكاف مخيـ  14فل إبراىيـ ىاني إبراىيـ النجار )عاما (، الط 28عاما (، وشقيقو رامي ) 33)

الشاطئ الواقع غرب مدينة غزة. ىذا وأفرجت سمطات االحتبلؿ عف أربعة منيـ في صباح اليـو التالي بيد أنيا ال 
 الصياد رامي إبراىيـ النجار.تزاؿ تعتقل 
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مف صباح يـو الخميس  7:30عند حوالي الساعة  فتحت الزوارؽ الحربية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة،
تجاه مركب صيد مف نوع )حسكة موتور( يقل خمسة صياديف في عرض البحر غرب  4/6/2015الموافق 

شاطئ منطقة السودانية شماؿ غرب محافظة غزة، ثـ حاصرتو وأجبرت الصياديف عمى خمع مبلبسيـ والسباحة 
قتيادىـ إلى جية غير معمومة، باإلضافة إلى أنيا استولت عمى نحو إحدػ الزوارؽ، حيث جرػ اعتقاليـ وا

عاما (، وليد  19عاما ( ونعيـ ) 21عاما (، ونجميو زياد ) 39المركب، والصياديف ىـ: فيد زياد حسف بكر )
، وجميعيـ سكاف مخيـ الشاطئ غرب عاما ( 17وشقيقو الطفل عماد الديف )عاما (،  21محسف عيد بكر )

 1612مدينة غزة. 
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 الخاتمة
 

عمى الرغـ ل المنظمة لحقوؽ الفمسطينييف في قطاع غزة، والسيما حقوؽ الطف قوات االحتبلؿ انتياكاتيا تواصل
. وتظير اإلحصائيات المستندة إلى أعماؿ الرصد والتوثيق والتي تراعي مف كوف دولة االحتبلؿ طرفا  فييا

مضافا  إلييا  1612كثر عمى االنتياكات المشمولة في القرار المعايير الدولية لمرصد واإلببلغ، وتركز أ
 االنتياكات التي أضافتيا مجموعة العمل في األراضي الفمسطينية المحتمة.

 

الناجمة عف الصراع وباألخص  االعتداءات آلثار وتعرضا   معاناة األكثرىـ  طفاؿاألوتشير المعمومات إلى أف 
التي ليا عبلقة بالصراع وأثرت عمى مع وجود بعض المشكبلت واألزمات،  ،رةالمباش وغير المباشرة سرائيميةاإل

. الحصارواستمرار  مثل مشكمة انقطاع التيار الكيربائي عمى األقل مف وجية نظر المركز بشكل واسعاألطفاؿ 
الحوادث ىذا باإلضافة لسوء استخداـ األسمحة والعبث باألجساـ المشبوىة واالنفجارات الداخمية وغيرىا مف 

 بآخر.المرتبطة بالنزاع المسمح بشكل أو 
 

انتياكات حقوؽ األطفاؿ المرتبطة بالنزاع المسمح في قطاع غزة، حيث شيدت الفترة التي  استمرار التقرير يظيرو 
 التي القيود واستمراراستمرار حاالت إصابة األطفاؿ، وحاالت االعتقاؿ تصاعدا  كبيرا  في يتناوليا التقرير، 

 بجممة جوىريا   مساسا   يشكلالذؼ  الدولي القانوف  ينتيؾ الذؼ الشامل الحصار إطار في السكاف عمى اتفرضي
 <بشكل كبير عمى األطفاؿويؤثر  غزة قطاع في لمفمسطينييف بالنسبة اإلنساف حقوؽ 

 
 

 غزة قطاع في يفالفمسطيني األطفاؿ ضد الموجية االنتياكات استمرار استنكاره يجدد اإلنساف لحقوؽ  الميزاف مركز
 الدولي والقانوف  اإلنساني، الدولي القانوف  قواعد انتياؾ في قدما   اإلسرائيمية االحتبلؿ قوات مضي في يرػ و 

 في المدنييف تجاه واألخبلقية القانونية بواجباتو القياـ عف الدولي المجتمع لعجز طبيعيا   انعكاسا   اإلنساف لحقوؽ 
 خطوات اتخاذ عف الدولي المجتمع عجز وأف. الخصوص وجو عمى غزة طاعق وفي المحتمة الفمسطينية األراضي

 .انتياكاتيا مواصمة عمى القوات تمؾ -يزؿ ولـ – شجع فاعمة
 

 االحتبلؿ قوات انتياكات لوقف والفاعل العاجل بالتحرؾ الدولي المجتمع مطالبتو الميزاف مركز يجدد كما
 في العدالة تطبيق عمى والعمل اإلنساف، لحقوؽ  الدولي والقانوف  اإلنساني الدولي القانوف  لقواعد اإلسرائيمي
 .لمعدالة وتقديميـ االنتياكات ىذه بارتكاب أمروا أو ارتكبوا مف كل ومبلحقة المحتمة الفمسطينية األراضي
 انتياكات تجاه الدولي المجتمع سموؾ ميزت التي العقاب مف اإلفبلت حالة إنياء ضرورة عمى يشدد والمركز

 .المحتمة الفمسطينية األراضي في اإلنساني الدولي القانوف  وقواعد اإلنساف وؽ حق
 

 انتيى


