
1 

 

 

 

 

 

 انتياكات حقوؽ األطفاؿ في قطاع غزة 
 

 

 

مف العاـ الحالي  الثالثالربع خالؿ  غزة قطاع في المسمح النزاع وقت في األطفاؿ حقوؽ انتياكات التقرير يتناوؿ
 .1112 الدولي األمف مجمس لقرار وفقا   واإلبالغ، لمرصد الدولية اآللية عمى ويعتمد  ،2013

 (30/9/2013إلى  1/7/2013)

 

 

1/10/2013 



2 

 

 المحتويات

 

 3 ................................................................................................................................... :مػقػدمػػة

 4 ................................................................................................................................... :توطػئػة

 8 ............................................................................................ :األطفاؿ بحؽ (إلصابةا) والتشويو القتؿ

 8 .............................................................................................................. :األطفاؿ واعتقاؿ احتجاز

 01 .................................................................................................................... :احصائية خالصة

 03 .................................................................................................................................. الخاتمة

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3 

 

 مػقػدمػػة
 

تعتبر شريحة األطفاؿ األكثر تأثرًا واستيدافًا في أوقات النزاع المسمح نظرًا لحاجتيـ الماسة لالعتماد عمى الغير لتمبية 
لذلؾ ال ، بأنفسيـ عمى حياتيـ ومصالحيـحاجاتيـ الذاتية، وعدـ استطاعتيـ اتخاذ التدابير األمنية الالزمة لمحفاظ 

إف استيداؼ الوالديف  تقتصر االنتياكات الموجية لحقوؽ األطفاؿ عمى االنتياكات المباشرة مثؿ القتؿ واالصابة، بؿ
ويشكؿ مساسًا جديًا بجممة حقوؽ اإلنساف  المستشفى، يؤثر بشكؿ مباشر عمى حياة ىؤالء األطفاؿو المدرسة والمنزؿ و 
  لألطفاؿ.بالنسبة 

وما ينتج عنو  ، بغض النظر عف طبيعة ىذا النزاع،وترتبط عمميات استيداؼ األطفاؿ بشكؿ واسع بوجود نزاع مسمح
سواء بتجنيدىـ  ،مف تكويف جماعات مسمحة وتجييزات عسكرية قد تمعب دورًا في توسيع دائرة الخطر حوؿ األطفاؿ

خالؿ ىذا التقرير. وليس ببعيد ما يحدث في األراضي الفمسطينية أو استيدافيـ أو استغالليـ كما سوؼ نرى الحقًا 
المحتمة وباألخص في قطاع غزة، فقد مست قوات االحتالؿ وبشكؿ جوىري بجممة حقوؽ اإلنساف بالنسبة لمفمسطينييف 

صابة إلى تدمير المنازؿ و  تيجير في قطاع غزة وال سيما األطفاؿ والنساء وقد تنوعت تمؾ االنتياكات مف قتؿ وا 
أصحابيا واستيداؼ المستشفيات والمدارس ومنع وصوؿ المساعدات اإلنسانية مف خالؿ حصار خانؽ طاؿ مختمؼ 

 أوجو الحياة في القطاع.
يأتي ىذا التقرير والذي يتناوؿ أىـ االنتياكات الموجية ضد األطفاؿ في أوقات النزاع المسمح ضمف دور مركز 

رسمية الموثقة لالنتياكات والمشاركة في عمميات الرصد واإلبالغ التابعة الاؼ غير الميزاف لحقوؽ اإلنساف كأحد األطر 
اإلطار التاريخي  باستعراض التقرير يبدأو  ،2013مف العاـ  الثالثالربع لألمـ المتحدة، حيث يغطي التقرير 

طفاؿ في أوقات النزاع الصادر عف األمـ المتحدة والخاص بحماية األ 1112لموصوؿ إلى القرار  الزمني والتسمسؿ
نتياكات الموجية ضد األطفاؿ والسياؽ االواآللية التي ترفع بيا التقارير مف الجيات المشاركة في متابعة  ،المسمح

 باإلضافة إلى التعريفات الخاصة بالطفؿ. ،عامؿ بوتالواجب ال
في قطاع  2013مف العاـ  ثالثالالربع األطفاؿ خالؿ  االنتياكات الموجية لحقوؽمف ثـ يستعرض التقرير مجمؿ 

ذ يعرض التقرير االنتياكات التسعة الموجية ضد األطفاؿ المتعارؼ عمييا وقت النزاع المسمح وباألخص في غزة . وا 
 األراضي الفمسطينية المحتمة، فإنو يتناوؿ ما يقع منيا عمى األرض وليس بالضرورة أف تقع كؿ االنتياكات.

استنادًا إلى مجموعة المبادئ التوجييية التي أعدتيا  1112ياؾ مف انتياكات القرار ويستخدـ التقرير تفسير كؿ انت
(، وقد تـ تعديؿ بعض البيانات الواردة في التقرير وأضيؼ عدد UNICEFمنظمة األمـ المتحدة لمطفولة يونيسؼ )

 . 1112مس األمف مف ضحايا أحداث داخمية مرتبطة بحالة النزاع المسمح وفقًا لممفيـو الموسع لقرار مج
 عف دائرة النزاعوينتيي التقرير بخاتمة استداللية تعبر عف مدى التزاـ قوات االحتالؿ والجماعات المسمحة وما انبثؽ 

 مف ظروؼ انسانية وأوضاع معيشية بالقوانيف واالتفاقيات الدولية الخاصة بحماية األطفاؿ وقت النزاع المسمح.
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 توطػئػة
 انتياؾ في الذروة الثمانينيات عقد وخاصة الثانية األلفية مف األخيرة العقود في المسمحة اتوالنزاع الحروب شكمت
 األطفاؿ تجارة السيما االنتياكات لباقي إضافة المسمحة، النزاعات في واستخداميـ تجنيدىـ خاصة األطفاؿ حقوؽ

 لمطفولة أف متعددة دولية ومواثيؽ سباتمنا وفي أعمنت قد المتحدة األمـ أف مف الرغـ ىعم الجنسية، واالعتداءات
 لحقوؽ جنيؼ إعالف في و اإلنساف، لحقوؽ العالمي اإلعالف في  ذلؾ ورد فقد خاصتيف، ومساعدة رعاية في الحؽ
 بالحقوؽ الخاص الدولي العيد وفى والسياسية المدنية بالحقوؽ الخاص الدولي العيد وفى ،1924 لعاـ الطفؿ

زاء والثقافية، واالجتماعية االقتصادية  البشرية، مستقبؿ يمثموف الذيف األطفاؿ تواجو التي الخطيرة االنتياكات تمؾ وا 
 بموجب واالنضماـ والتصديؽ لمتوقيع وعرضت اعتمدت الطفؿ بحقوؽ خاصة اتفاقية لوضع المتحدة األمـ تداعت
 . 1990 سبتمبر/أيموؿ 2 في نافذة وأصبحت 1989 عاـ في العامة الجمعية قرار
مثؿ االتفاقية مجموعو مف المعايير وااللتزامات غير قابمة لمتفاوض، تمت الموافقة عمييا عالميًا، وتوفر الحماية و وت

 مف ىـ دوف الثامنة عشرم األشخاص الدعـ لحقوؽ األطفاؿ. وباعتماده ليذه االتفاقية، أقّر المجتمع الدولي بحاجة
كبار. ولدعـ القضاء لدرء سوء المعاممة واالستغالؿ المنتشريف إلى رعاية خاصة وحماية ال يحتاجيا ال مف العمر

 بصورة متزايدة في أنحاء العالـ .
يوصي بأف يعيف األميف العاـ خبيرًا مستقاًل لدراسة  1993ىذا وقد اتخذت الجمعية العامة لألمـ المتحدة قرارًا في عاـ 

يا لجنة حقوؽ الطفؿ. وىو ما تـ بالفعؿ حيث كمؼ تأثير الصراعات المسمحة عمى األطفاؿ، وذلؾ إثر توصية قدمت
 األميف العاـ لألمـ المتحدة السيدة غراسا ماشيؿ بإعداد تقرير بالخصوص. 

إلى ضرورة بناء نظاـ  -حوؿ أثر النزاعات المسمحة عمى األطفاؿ  -1996وقد دعت دراسة غراسا ماشيؿ في عاـ 
لى ضرورة مشاركة مجمس األمف الدولي في ىذا لمرصد واإلبالغ عف االنتياكات الجسيمة لحقوؽ ا ألطفاؿ، وا 

 المضمار .
المتحدة حوؿ األطفاؿ والنزاعات المسمحة، كما اعتمدت  تعييف أوؿ ممثؿ لألميف العاـ لألمـتـ  1997وفي عاـ 

اؿ مف االستغالؿ البروتوكوليف االختيارييف الممحقيف باالتفاقية والمتعمقيف بحماية األطف 2000الجمعية العامة في عاـ 
الجنسي والمشاركة في الصراع المسمح. حيث يحدد البروتوكوؿ االختياري الخاص بعدـ مشاركة األطفاؿ في النزاعات 

. ويطالب الدوؿ ببذؿ أقصى طاقاتيا لحظر مف ىـ دوف الثامنة اإلجباريالمسمحة سف الثامنة عشر كحد أدنى لمتجنيد 
في  باإلتجارفي النشاطات العدائية. فيما يشدد البروتوكوؿ االختياري المتعمؽ عشر مف االشتراؾ اشتراكًا مباشرًا 

األطفاؿ، وبغاء األطفاؿ واستخداـ األطفاؿ في المواد والعروض اإلباحية؛ عمى ضرورة تجريـ ىذه االنتياكات الخطيرة 
 مية لمكافحة تمؾ االنتياكات.لحقوؽ الطفؿ ويركز عمى أىمية زيادة الوعي العاـ والتعاوف الدولي في الجيود الرا

مف حجـ االلتزامات  افزيديباتفاقيو حقوؽ الطفؿ شرحًا مفصاًل لمنصوص و  افالممحق افاالختياري فوفر البروتوكواليو  
 التدابير المعنية بحقوؽ اإلنساف.  عمى نحو أوسع مما جاء في االتفاقية األصمية، كما أنيما استخدما لزيادة
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بشأف األطفاؿ والنزاعات المسمحة قائمة بأطراؼ  2001ـ لألمـ المتحدة في تقريره السنوي لعاـ وقد أدرج األميف العا
قائمة باالنتياكات البالغة لحقوؽ  2003كما عرض في تقريره لعاـ  يستخدمونيـ،المنازعات الذيف يجندوف األطفاؿ أو 
  اآلتي:الطفؿ أثناء المنازعات والمتمثمة في 

 
  ؛األطفاؿالقتؿ والتشويو بحؽ 
 ؛تجنيد األطفاؿ أو استخداميـ في القتاؿ 
 ؛االعتداءات عمى المدارس والمستشفيات 
 ؛االغتصاب أو غيره مف أشكاؿ العنؼ الجسمي الجسيـ بحؽ األطفاؿ 
 ؛االختطاؼ 
 .الحرماف مف وصوؿ المساعدات اإلنسانية لألطفاؿ 

 :ىي األولية لمقائمة انتياكات ثالثة الفمسطيني الفريؽ وأضاؼ
 العتقاؿا 
 التعذيب  
 (.المنازؿ ىدـ) القسري والتيجير 

 
عف مجمس األمف الدولي، والذي وضع إطارًا إلزاميًا آللية الرصد واإلبالغ  1612صدر القرار رقـ  2005وفي عاـ 

في البمداف التي يسودىا نمط راسخ في تجنيد األطفاؿ، ومتضمنًا لالنتياكات الستة سالفة الذكر، وحدد ذلؾ اإلطار 
دور اآللية في " جمع وتقديـ معمومات موضوعية ودقيقة وموثوقة في الوقت المناسب عف عمميات تجنيد األطفاؿ 
واستخداـ الجنود األطفاؿ في انتياؾ ألحكاـ القانوف الدولي المعموؿ بيا، وعف سائر االنتياكات وأعماؿ اإليذاء التي 

 "  ترتكب في حؽ األطفاؿ المتضرريف  بالصراعات المسمحة
وقد طمب مف كؿ فرؽ األمـ المتحدة القطرية في البمداف المدرجة في قائمة األميف العاـ ألف تؤسس آلية لمرصد 

 وفريؽ عمؿ عمى مستوى القطر، وخطة عمؿ لدعـ األطفاؿ المتضرريف . 1612واإلبالغ بخصوص القرار 
آلية الرصد واإلبالغ ال تيدؼ  إتباعأف ضماف الرصد المنتظـ، عممًا بإلى كما دعا قرار مجمس األمف المذكور 

باألساس إلى المالحقة الجنائية بصورة مباشرة أو المشاركة باإلجراءات الجنائية الوطنية أو الدولية، مع أنو باإلمكاف 
 تحويؿ قضايا االنتياكات إلى منظمات تساند الضحايا في رفع دعاوى قضائية.

مف معايير اختيار البمداف أو األطراؼ الممزمة  2009لسنة  1882قـ وقد وسع مجمس األمف الدولي بموجب قراره ر 
 االعتداءات الجنسية.و  االغتصاب، التشويو ،باإلبالغ عف ىذه االنتياكات بحيث تشمؿ القتؿ

بمد تقـو برفع تقاريرىا مرة كؿ شيريف لمجمس  14في  1612تواجدت فرؽ عمؿ تطبيقًا لمقرار  2010وفي عاـ 
 األمف.
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 األمف مجمس قرار بحسب عنيا واإلبالغ الطفؿ حقوؽ انتياكات لمراقبة ةآليأنشأت  المحتمة الفمسطينية اضياألر  وفي
 ومنذ رسمية غير عمؿ مجموعة تقـو حيث.  اليونيسيؼ مف وبدعـ المسمحة النزاعات في األطفاؿ حوؿ 1612 رقـ
  .األطفاؿ بحؽ الستة الخروقات عف طوعية تقارير برفع( 2007) عاـ

آلية لرصد أخطر االنتياكات التي ُترتكب ضد األطفاؿ في حاالت الصراع  1612نشأ مجمس األمف، بموجب القرار أ
تبمغ عف ستة  1612واإلبالغ عنيا. وىذه اآللية التي يشار إلييا باسـ آلية الرصد واإلبالغ المنشأة بموجب القرار 

 المستشفيات، أو المدارس مياجمة كجنود، واستخداميـ اؿاألطف تجنيد تشويييـ، أو األطفاؿ انتياكات جسيمة )قتؿ
 عف اإلنسانية المساعدات سبيؿ قطع األطفاؿ، اختطاؼ الخطيرة، الجنسية االنتياكات مف وغيره االغتصاب

 واعتقاؿ باإلضافة إلى ثالثة انتياكات أضافيا الفريؽ العامؿ في األراضي الفمسطينية وىي )احتجاز .(األطفاؿ
 (القسري التيجير السيئة، والمعاممة لتعذيبا األطفاؿ،

تشكؿ تقارير آلية الرصد واإلبالغ األساس لعمؿ الفريؽ العامؿ التابع لمجمس األمف التابع لألمـ المتحدة المعني 
باألطفاؿ والنزاع المسمح ويمكف أف تسفر في نياية األمر عف فرض جزاءات معينة، أو محاورة الجماعات المسمحة 

غ عف ارتكابيا انتياكات ضد األطفاؿ لوضع خطة عمؿ بشأف كيفية وضع حد ليذه االنتياكات بصورة التي ُيبم
 .منيجية

 1112بموجب القرار  عنيا اإلبالغ يتـ التي االنتياكات

  يجب أف تكوف األحداث قد وقعت في سياؽ نزاع مسمح ومرتبطة بو. :السياؽ
 .عاـ 18 فدو  ىـ ممف األشخاص أي أطفاؿ، أو طفؿ :الضحية

 .لمدولة تابعة غير مسمحة مجموعة أو لدولة تابعة مسمحة قوات في أفراد :االنتياؾ مرتكب

 مه البروتىكىل االختٍاري التفاقٍت حقىق الطفل بشأن اشتراك األطفال فً النزاعاث المسلحت الرابعةالمادة 

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

الزمة تتخذ الدوؿ األطراؼ جميع التدابير الممكنة عمميًا لمنع ىذا التجنيد واالستخداـ، بما في ذلؾ اعتماد التدابير القانونية ال .2
  .لحظر وتجريـ ىذه الممارسات

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

 :أدنىما يمي كحد 
 أ( أف يكوف ىذا التجنيد تطوعًا حقيقيًا؛)
 ب( أف يتـ ىذا التجنيد الطوعي بموافقة مستنيرة مف اآلباء أو األوصياء القانونييف لألشخاص؛)
 ج( أف يحصؿ ىؤالء األشخاص عمى المعمومات الكاممة عف الواجبات التي تنطوي عمييا ىذه الخدمة العسكرية؛)
 .ص دلياًل موثوقًا بو عف سنيـ قبؿ قبوليـ في الخدمة العسكرية الوطنيةد( أف يقدـ ىؤالء األشخا)
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 . لمدولة التابعة المسمحة القوات إلىتشير  :المسمحة القوات
 في لتعريفيا وفقاً  وذلؾ دولة ألي المسمحة القوات عف المتميزة المسمحة المجموعات إلى تشير :المسمحة المجموعات

 . المسمحة النزاعات في األطفاؿ اشتراؾ بشأف الطفؿ حقوؽ التفاقية االختياري البروتوكوؿ مف الرابعة مادةال

 آلية أف إال حرب جرائـ عف مسئوليف يكونوا أف يمكف المدنييف بأف تظير الدولية الممارسات أف مف بالرغـ :الحظةم
   .  المدنييف نشاطات عمى تركز لـ الرصد واإلبالغ
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 بحؽ األطفاؿ )اإلصابة( تؿ والتشويوالق: 

في وتيرة استيداؼ األطفاؿ بشكؿ مباشر وغير مباشر نتيجة  ، استمراراً 2013مف العاـ الحالي  الثالثشيد الربع 
نتيجة تعرضيـ ألحداث مرتبطة  أطفاؿ مصابيف (4)سقوط  ىذه الفترة تفقد سجم ،الصراع القائـ مع قوات االحتالؿ

األجساـ المتفجرة والحرائؽ االستيداؼ المباشر واالعتقاؿ و اع مع قوات االحتالؿ مف خالؿ بشكؿ أو بآخر بالصر 
 .الناتجة عف الحصار الذي تفرضو تمؾ القوات عمى القطاع ويتأثر منو األطفاؿ بشكؿ رئيسي

 

 نحو التالي:ويورد التقرير أىـ األحداث التي أدت إلى مقتؿ األطفاؿ واصابتيـ في قطاع غزة والتي كانت عمى ال

 متفجر جسـ بشظايا ،(عاما  17) العمر مف البالغ الطرشاوي العزيز عبد الكريـ عبد محمد الطفؿ أصيب 
 شيداء مستشفى إلى نقؿ حيث ،27/8/2013 الموافؽ الثالثاء يـو مف 15:00 الساعة حوالي عند وذلؾ

 مستشفى إلى يحوؿ أف قبؿ يني،الفمسط األحمر لميالؿ تابعة إسعاؼ سيارة بواسطة البمح دير في األقصى
 60) حوالي تبعد التي الزراعية الحقوؿ أحد في كاف بينما الطرشاوي أصيب وقد غزة، بمدينة الشفاء دار
 والد ألقواؿ ووفقاً  متفجر، جسـ في يعبث كاف حيث النصيرات، مخيـ شرؽ شماؿ الكائف منزلو عف( متر

 وشظايا العموية أطرافو أصابع بتر في تسبب ما انفجر همشبو  جسـ في يعبث محمد نجمو كاف فبينما الطفؿ
 .المحظة حتى طبيعتو تعرؼ لـ انفجر الذي الجسـ أف لمشرطة التابعة المباحث وذكرت الجسـ، في

 كاف بينما الرأس في ناري بعيار ،(سنوات 3) العمر مف البالغ درويش يوسؼ شادي يوسؼ الطفؿ أصيب 
 مف 22:45 الساعة حوالي عند النصيرات، مخيـ في -سميـ أبو بيارة منطقة في والواقع منزلو فناء في يميو
 مستشفى إلى مدنية سيارة بواسطة بنقمو الفور عمى الطفؿ والد وقاـ ،12/7/2013 الموافؽ الجمعة يـو

 سبب أف أثبتت التي األشعة صور والتقاط بفحصو األطباء وقاـ البمح، دير مدينة في األقصى شيداء
 تتمكف ولـ  بغزة، الشفاء دار مستشفى إلى الطفؿ حوؿ حالتو لخطورة ونظرا ناري، عيار وى اإلصابة
 الموافؽ السبت فجر 1:15 الساعة حوالي عند وفاتو عف وأعمف  حياتو إنقاذ مف الطبية األطقـ

 مف مدخؿ ناري عيار) الوفاة سبب أكد الذي الشرعي الطبيب عمى الطفؿ جثة وعرضت ،13/7/2013
   (.المخ في واستقرت الرأس أعمى

 :فٍها جاء للمركز الضحٍت والد بها أدلى بالقسم مشفىعت إلفادة ووفقا  

 يوالدت برفقة المنزؿ فناء في اً جالس كنت بينما ،12/7/2013 الموافؽ الجمعة يـو مف 22:45 الساعة حوالي عند"
 يوسؼ ابني صرخ فجأة ،أوالد أختي ىـ فخريآ أطفاؿ ثالثة مع يأمام يمعب يوسؼ ينجم وكاف ،(عاماً  62) خضرة

 رأسو، مف تسيؿ الدماء تشاىد وتتفحص وعندماعندىا ذىبت إليو مسرعًا  األرض، عمى سقط ثـ ومف( بابا -بابا)
مستشفى شيداء األقصى، وىناؾ حولوه إلى مستشفى دار الشفاء بمدينة غزة،  ىإل بنقمو وعمى الفور حممتو وقمت
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 جاءت الطفؿ وفاة أف المركز لباحث أكدت بالنصيرات الشرطة ألقواؿ ووفقاً  ،"عف وفاتو وعندما وصمنا ىناؾ أعمف
 .مسدس مف ناري عيار نوأ ويرجح بالحادث، تحقيؽ بفتح قامت و طائش، ناري عيار بسبب

 حوالي عند الرشاشة، أسمحتيا نيراف الشرقية، الفصؿ حدود عمى المتمركزة اإلسرائيمي االحتالؿ قوات فتحت 
 قرب تواجدوا الذيف األطفاؿ مف عدد تجاه ،20/8/2013 الموافؽ الثالثاء يـو مساء مف 18:40 ساعةال

 لؤي: الطفميف إصابة في تسبب ما غزة، شماؿ بمحافظة جباليا شرقي اإلسالمية الشيداء مقبرة شماؿ الحدود
 وفروة اليسرى القدـ في أعيرة وشظايا األيمف الفخذ في ناري بعيار (عاما   11) المبحوح يوسؼ طمعت
 المصادر ووصفت األيسر، الفخذ في ناري بعيار ،(عاما   14) عيطة أبو حسف سييؿ حسفو الرأس،
 .الجريح وأفاد. بالمتوسطة جراحيما عدواف كماؿ مستشفى في الطبية

 :فٍها جاء للمركز لؤي الضحٍت بها أدلى بالقسم مشفىعت إلفادة ووفقا  

 حدود مف متراً  300بػ تقدر لمسافة ناووصم جباليا، شرؽ الزراعية األراضي في تنزهلم يأصدقائ مف وسّتة تذىب" 
اليـو  مساء مف 18:40 الساعة حوالي عندو  جباليا، شرؽ المقبرة شماؿ الكائنة الكاس أبو تمة عمى الشرقية، الفصؿ
 أطمقت كأنيا بدت نارية أعيرة صوت تسمع فجأة المنطقة، في عاـ ىدوء وسطو  ،20/8/2013 الثالثاءنفسو 
 عف مبتعداً  الغرب جية إلى يوأصدقائ ت أنافيرب وقؼ،.. وقؼ: الركيكة بالعربية عمي ينادي صوت توسمع ،ناتجاى

 صوت jفسمع ،تنيض اإلطالؽ توقؼ أف وبعد النار، إطالؽ تواصؿ بسبب أرضاً  تانبطح أمتار بعد وعمى المكاف،
 يتوقفوف اسرائيمييف جنود خمسة تفشاىد الصوت مصدر إلى تفنظر  ،وقؼ.. ىوف تعاؿ: يل يقوؿ ثانية مرة المنادي
 نار، إطالؽ صوت يىروب أثناء توسمع المكاف، عف مبتعداً  بسرعة تفركض ،ونيويناد الشرقية الفصؿ حدود داخؿ
 يومع تتوقف ذلؾ وبعد.. يأصدقائ كذلؾ المنطقة عف االبتعاد تواصم نيأن بيد ساقي كمتا في بتأص نيأن توشعر 
 يفخذ مف تنزؼ الدماء تشاىد حيث الركض، إكماؿ نستطيع ولـ أرضًا، ووقعنا عيطة، أبو سييؿ حسف يصديق
 اتصموا ناأصدقائ بقية وصوؿ وبعد فخذه، في أصيب يصديق كذلؾ ،يرأس خمؼ مف كذلؾ اليسرى يقدم ومف األيمف

  ".اؿ القطاع لتمقي العالجشم عدواف كماؿ مستشفى إلى ناونقم دقائؽ بعد المكاف وصؿ الذي باإلسعاؼ
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 حتجاز واعتقاؿ األطفاؿا 

 مف أو القطاع أراضي في توغالتيا خالؿ مف سواء التعسفي االعتقاؿ سياسةواصمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي 
واألطفاؿ الذيف يقتربوف مف سياج الفصؿ بيدؼ العمؿ أو حتى التنزه  الحصى جمع وعماؿ الصياديف مطاردة خالؿ
حقوؽ  ر، وتواصؿ قوات االحتالؿ اعتقاؿ األطفاؿ واحتجازىـ بما يتعارض مع أبسط معاييتكشاؼ المناطؽواس

في  في قطاع غزة أطفاؿ (3)اعتقمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي خالؿ الفترة التي يتناوليا التقرير  اإلنساف، حيث
 .تصاعد ممحوظ في وتيرة استيداؼ األطفاؿ باالعتقاؿ في القطاع

 
 يورد التقرير أىـ األحداث التي اعتقمت فييا قوات االحتالؿ األطفاؿ في قطاع غزة والتي كانت عمى النحو التالي:و 

 فمسطينييف أربعة البريج مخيـ شرؽ شماؿ الفصؿ حدود عمى المتمركزة اإلسرائيمي االحتالؿ قوات اعتقمت 
 إلى واقتادتيـ 9/9/2013 الموافؽ ثنيفاال يـو مف 17:30 الساعة حوالي عند وذلؾ الفصؿ حدود جتازواا

 سميـ أحمد محمد ،(عاماً 18) الخالدي شحدة أحمد بياء وىـ لمتحقيؽ، اخضعوا حيث الفصؿ حدود داخؿ
 وجميعيـ  ،(عاما  17) الدرة محمد جماؿ باسـ ،(عاماً  21) صافي أحمد نبيؿ محمد ،(عاماً 18) النباىيف

 بالقرب عنيـ اإلفراج تـ  بعدىا. الميؿ مف متأخرة ساعة حتى ـاحتجازى استمر وقد. البريج مخيـ سكاف مف
 '. إيرز' حانوف بيت معبر مف

 ثالثة ،17/9/2013 الموافؽ الثالثاء صباح 11:00 الساعة حوالي عند االسرائيمي االحتالؿ قوات اعتقمت 
 البمح دير مدينة ؽشر  الواقعة المنطقة مف الفصؿ حدود اجتازوا عندما المغازي مخيـ سكاف مف فمسطينييف

 الزوايدة، قرية سكاف مف( عاماً  19) العمر مف البالغ شممة أبو ابراىيـ سالـ ناجي: وىـ القطاع، وسط
 عزاـ حمزة المنفموطي، مدرسة في طالب وىو ،(عاما   17) العمر مف البالغ قطوش حسيف إياد حسيف

 الساعة حوالي وعند المغازي، مخيـ سكاف مف وكالىما ،(عاما   17) العمر مف البالغ كريـ أبو أحمد
 أكد فقد أحدىـ إلفادة ووفقاً  كريـ، وأبو قطوش سراح أطمؽ ،20/9/2013 الموافؽ الجمعة يـو مف 14:00

 العينيف ومعصوبي األيدي مقيديف االحتالؿ قوات اقتادتيـ حيث الفصؿ حدود جتازواا عندما عتقمواا أنيـ
 سجوف مجمع)  في واحتجزوا المحكمة عمى عرضوا ثـ ومف يؽ،لمتحق وأخضعوا العسكرية المواقع ألحد
 . سراحيـ يطمؽ أف قبؿ ،(ايشؿ
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 :فٍها جاء للمركز حمزة أبى كرٌم  الضحٍت بها أدلى بالقسم مشفىعت إلفادة ووفقا  

 أفراد 8) مف  مكونة أسرتي المغازي، مخيـ سكاف مف ،(عاماً  17) العمر مف أبمغ كريـ، أبو أحمد عزاـ حمزة أنا"
 قررت العمؿ، عف عاطؿ وأنا سنوات، اربع منذ االحتالؿ قوات لدى معتقؿ( عاماً  24) ايوب شقيقي ،(أطفاؿ 3 منيـ
 حوالي وعند شرقًا، الواقعة الفصؿ حدود اجتياز ،(عاماً  17) العمر مف البالغ قطوش حسيف وىو أصدقائي وأحد أنا

 سالـ ناجي وىو المعارؼ أحد ورافقنا وقطوش انا توجيت ،17/9/2013 الموافؽ الثالثاء يـو صباح 11:00 الساعة
 سياج شاىدت حيث الفصؿ حدود مف واقتربنا البمح، دير شرؽ الواقعة الشرقية لممنطقة وتوجينا ،(عاماً  19) شممة ابو

 حوالي شرقاً  كناوتحر  االسرائيمية، راضياأل لداخؿ الثالثة نحف ودخمنا فوقو مف وقفزنا ،(ونصؼ متريف) حوالي ارتفاعو
 بالتوقؼ، يأمرنا نداء الصوت مكبرات عبر وسمعت الشماؿ ناحية مف قادمة عسكرية جيب بسيارة فوجئنا ،(متر 30)

 لمقوة تنضـ اخرى جيب سيارة وشاىدت الجنود مف عدد وترجؿ ،(أمتار 10) بعد عمى الجيب سيارة وتوقفت توقفت،
 مف بنا وأحاطوا نحونا اسمحتيـ صوبوا ،(جنود 10) بحوالي عددىـ ويقدر الجنود مف عدد أيضاً  منيا ترجؿ حيث
 حيث الداخمية مالبسي بخمع وأمرني بالمثؿ، رفاقي فعؿ كما ففعمت مالبسي بخمع أحدىـ وأمرني الجيات، جميع

 يدي وقيد عصبة عيني عمى ووضع أحدىـ مني وأقترب أخرى، مرة المالبس رتداءاب أمرني ثـ مالبس، بدوف اصبحت
 العموي، طرفيا مف المشاىدة استطعت مرتخية، عيني عمى التي العصبة كانت وقد الجيب لسيارة واقتادني الخمؼ، فم

 الجنود وكاف الشماؿ، لناحية عائدا الجيب بنا وتحرؾ  ناجي، رفيقي الجيب نفس في وأركبوا الجيب، سيارة في اركبني
 ،(كرفاف) متحركة غرفة في وأدخموني وأنزلوني عسكري، لموقع مناوص ثـ ومف بأرجميـ، ويركموني نابية بألفاظ يتمفظوا
 يوجيوف الجنود وسمعت زاوية، في واحد كؿ أجمسوىـ رفاقي وبالمثؿ الغرفة زاوية في ركبتي عمى بالجموس وأمروني

 ووضعو ي،خميو  ىاتؼ جياز بيده وكاف الجنود أحد حضر ثـ ،(الشرموطة ابف يا -الزنا ابف يا) والشتائـ السباب لنا
 المخابرات، جياز رئيس ياسيف أنا: وقاؿ ،(السبيكر) الميكرفوف عبر يتحدث شخص صوت وسمعت فمي أماـ

 مدة ومكثنا االف، لؾ أحضر سوؼ أنا قاؿ ثـ ،(السكف مكاف -اشقائي اسماء -العمر -االسـ) بيناتي، عف وسألني
 عف العصبة فكوا و يدي عف القيود رفعوا عناصر ميابداخ كاف أخرى، غرفة الى الجنود نقمنا ثـ ،(ساعات 5)ب تقدر
 ثـ الحرارة، درجة وقياس -لي الضغط بقياس أحدىـ قاـ االزرؽ، الزي يرتدوف حيث الشرطة مف انيـ فعرفتيـ عيني
 الب) حاسوب جياز عمييا موجود طاولة عمى يجمسوف أشخاص خمس بداخميا لغرفة أدخموني ثـ غرفة، في أدخمنا
 صورة بعرض أحدىـ وقاـ ،(ىاوف ضارب) تشبو كبيرة فوىتيا طويمة بندقية الغرفة في منيـ بالقرب تشاىد و ،(توب
 عرض ثـ ،وأخبرتو الشخصية، بيناتي عف سألني ثـ وأبي، أمي انيـ أخبرتو ىؤالء؟ مف لي وقاؿ ووالدتي والدي
 وسألني والدؾ، يعمؿ ماذا سألنيو  منزلي، مكاف عمى لو وأشرت منزلؾ؟ أيف لي وقاؿ المغازي لمخيـ جوية خريطة

 اسرائيؿ، في العمؿ اريد أنني أخبرتو الفصؿ، حدود دخمت انت لماذا فقاؿ تنظيـ، لي يوجد ال أنو أخبرتو تنظيمي عف
 الصدؽ، تقؿ لـ اذا أيوب شقيقؾ عند اضعؾ سوؼ أنا: حرفياً  لي وقاؿ بالصدؽ، خبرهأ لـ حالة في بالسجف وىددني
 ذلؾ وخالؿ بينيا؟ فيما الناس وعالقة االجتماعي الوضع عف وسألني غزة، قطاع في قتصادياال الوضع عف وسألني

 ،(ونصؼ ساعة) مدة معي التحقيؽ واستمر. مثمؾ ليس أنا لو قمت البنات؟ وال األوالد عمى لؾ أنت: أحدىـ لي قاؿ
 الساعة حتى بداخميا تظرتان مجاورة، غرفة في ووضعني عيني، عمى عصبة ووضع يدي وقيد الجنود أحد قاـ ثـ

، نفس مساء 9:00  الموقع في واحتجزت بصماتي، وأخذو صور لي التقطوا وىناؾ أخر موقع إلى نقموني ثـ اليـو
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 مكاف الى ارجعوني ثـ المقبؿ، الجمعة يـو حتى اعتقالي مدد والقاضي  المحكمة، عمى عرضت التالي اليـو وفي
 مف شاب بيا كاف غرفة داخؿ احتجزت ،(ايشؿ سجوف مجمع) عبارة ياعمي مرسـو كبيرة يافطة عميو توجد كانت
 منذ البريج شرؽ الفصؿ حدود عبر التسمؿ حاوؿ عندما االحتالؿ قوات اعتقمتو ايضاً  المغازي مخيـ مف لبدة أبو عائمة
 نفس في عني اإلفراج القاضي وقرر المحكمة عمى عرضت ،20/9/2013 الموافؽ الجمعة يـو وصباح اسبوع،
،  .سراحي وأطمؽ ،(ايرز) حانوف بيت معبر الى عسكرية قوة ونقمتني اليـو

 
 :خالصة احصائية 

تستمر قوات االحتالؿ في انتياكاتيا لمفمسطينييف في قطاع غزة وعمى الخصوص فئة األطفاؿ التي خصصت ليا 
القاضي بحماية  12 -16رار األمـ المتحدة عناية خاصة برزت مف خالؿ اتفاقيات أبرمت حوؿ الطفؿ وصواًل إلى الق

 األكثر طفاؿاأل األطفاؿ في أوقات النزاع المسمح، واتباع آلية اإلبالغ عف تمؾ االنتياكات ومعاقبة مقترفييا، فمازاؿ
 والديو، حدأ فقد وأ لإلصابة تعرض مف فمنيـ، المباشرة وغير المباشرة سرائيميةاإل االعتداءات آلثار وتعرضاً  معاناة
دوف  ،ومنيـ مف اعتقؿ وعذب واالستقرار مفاأل عف بحثاً  سكنو مكاف مف االنتقاؿ عمى جبرأ وأ منزلو دمر مف ومنيـ

ع بالحد األدنى مف حرية االختيار، مع وجود بعض أي مراعاة لخصوصية ىذه الفئة الضعيفة والتي ال تتمت
بالصراع وأثرت عمى األطفاؿ مثؿ االنتياكات الداخمية، وما نشأ مف بعض المشكالت واألزمات والتي ليا عالقة 

مع حصيمة  رمشكمة انقطاع التيار الكيربائي والعمؿ في األنفاؽ، إال أف نتيجة ىذه االنتياكات تكاد ال تذك
 المتضرريف نتيجة االنتياكات التي تقترفيا قوات االحتالؿ.

 

 2013 مف العاـ الثالثالربع خالؿ  عدد الضحايا مف األطفاؿجدوؿ يوضح 
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 الخاتمة

 

انتياكات حقوؽ األطفاؿ المرتبطة بالنزاع المسمح في قطاع غزة، حيث شيدت الفترة التي  استمرار التقرير يظير
صابة األطفاؿ، وحاالت االعتقاؿ   السكاف عمى تفرضيا التي القيود واستمراريتناوليا التقرير، استمرار حاالت قتؿ وا 

 بالنسبة اإلنساف حقوؽ بجممة جوىرياً  مساساً  يشكؿالذي  الدولي القانوف ينتيؾ الذي الشامؿ الحصار إطار في
 ويؤثر بشكؿ كبير عمى األطفاؿ والنساء. غزة قطاع في لمفمسطينييف

 

 غزة قطاع في مسطينييفالف األطفاؿ ضد الموجية االنتياكات استمرار استنكاره يجدد اإلنساف لحقوؽ الميزاف مركز
 لحقوؽ الدولي والقانوف اإلنساني، الدولي القانوف قواعد انتياؾ في قدماً  اإلسرائيمية االحتالؿ قوات مضي في يرىو 

 األراضي في المدنييف تجاه واألخالقية القانونية بواجباتو القياـ عف الدولي المجتمع لعجز طبيعياً  انعكاساً  اإلنساف
 شجع فاعمة خطوات اتخاذ عف الدولي المجتمع عجز وأف. الخصوص وجو عمى غزة قطاع وفي المحتمة الفمسطينية

 .انتياكاتيا مواصمة عمى القوات تمؾ -يزؿ ولـ –
 

 اإلسرائيمي االحتالؿ قوات انتياكات لوقؼ والفاعؿ العاجؿ بالتحرؾ الدولي المجتمع مطالبتو الميزاف مركز يجدد كما
 الفمسطينية األراضي في العدالة تطبيؽ عمى والعمؿ اإلنساف، لحقوؽ الدولي والقانوف نسانياإل الدولي القانوف لقواعد
 .لمعدالة وتقديميـ االنتياكات ىذه بارتكاب أمروا أو ارتكبوا مف كؿ ومالحقة المحتمة
 حقوؽ كاتانتيا تجاه الدولي المجتمع سموؾ ميزت التي العقاب مف اإلفالت حالة إنياء ضرورة عمى يشدد والمركز
 .المحتمة الفمسطينية األراضي في اإلنساني الدولي القانوف وقواعد اإلنساف

 
 

 انتيى

 

 

 


