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 مـمـذمــت

 

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

إف استيداؼ الوالديف  نتياكات المباشرة مثؿ القتؿ واالصابة، بؿتقتصر االنتياكات الموجية لحقوؽ األطفاؿ عمى اال
ويشكؿ مساسًا جديًا بجممة حقوؽ اإلنساف  المستشفى، يؤثر بشكؿ مباشر عمى حياة ىؤالء األطفاؿو المدرسة والمنزؿ و 

  بالنسبة لألطفاؿ.
وما ينتج عنو  يعة ىذا النزاع،، بغض النظر عف طبوترتبط 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
أو استيدافيـ أو استغالليـ كما سوؼ نرى الحقًا خالؿ ىذا التقرير. وليس ببعيد ما يحدث في األراضي الفمسطينية 

غزة، فقد مست قوات االحتالؿ وبشكؿ جوىري بجممة حقوؽ اإلنساف بالنسبة لمفمسطينييف  المحتمة وباألخص في قطاع
صابة إلى تدمير المنازؿ وتيجير  في قطاع غزة وال سيما األطفاؿ والنساء وقد تنوعت تمؾ االنتياكات مف قتؿ وا 

صار خانؽ طاؿ مختمؼ أصحابيا واستيداؼ المستشفيات والمدارس ومنع وصوؿ المساعدات اإلنسانية مف خالؿ ح
 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 الالميزاف لحقوؽ اإلنساف كأحد األطراؼ غير 

اإلطار التاريخي  باستعراض التقرير يبدأو  ،2013مف العاـ  الرابع واألخيرالربع المتحدة، حيث يغطي التقرير  لألمـ
الصادر عف األمـ المتحدة والخاص بحماية األطفاؿ في أوقات النزاع  1612لموصوؿ إلى القرار  الزمني والتسمسؿ
نتياكات الموجية ضد األطفاؿ والسياؽ االاركة في متابعة واآللية التي ترفع بيا التقارير مف الجيات المش ،المسمح

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

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

تيا استنادًا إلى مجموعة المبادئ التوجييية التي أعد 1612ويستخدـ التقرير تفسير كؿ انتياؾ مف انتياكات القرار 
(، وقد تـ تعديؿ بعض البيانات الواردة في التقرير وأضيؼ عدد UNICEFمنظمة األمـ المتحدة لمطفولة يونيسؼ )

 . 1612مف ضحايا أحداث داخمية مرتبطة بحالة النزاع المسمح وفقًا لممفيـو الموسع لقرار مجمس األمف 
 عف دائرة النزاعحتالؿ والجماعات المسمحة وما انبثؽ وينتيي التقرير بخاتمة استداللية تعبر عف مدى التزاـ قوات اال

 مف ظروؼ انسانية وأوضاع معيشية بالقوانيف واالتفاقيات الدولية الخاصة بحماية األطفاؿ وقت النزاع المسمح.
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 توطـئـت

 انتياؾ في وةالذر  الثمانينيات عقد وخاصة الثانية األلفية مف األخيرة العقود في المسمحة والنزاعات الحروب شكمت
 األطفاؿ تجارة السيما االنتياكات لباقي إضافة المسمحة، النزاعات في واستخداميـ تجنيدىـ خاصة األطفاؿ حقوؽ

 لمطفولة أف متعددة دولية ومواثيؽ مناسبات 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، تقبؿمس 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

قة عمييا عالميًا، وتوفر الحماية و وتمثؿ االتفاقية مجموعو مف المعايير وااللتزامات غير قابمة لمتفاوض، تمت المواف
 مف ىـ دوف الثامنة عشرم األشخاص الدعـ لحقوؽ األطفاؿ. وباعتماده ليذه االتفاقية، أقّر المجتمع الدولي بحاجة

إلى رعاية خاصة وحماية ال يحتاجيا الكبار. ولدعـ القضاء لدرء سوء المعاممة واالستغالؿ المنتشريف  مف العمر
 أنحاء العالـ . بصورة متزايدة في

يوصي بأف يعيف األميف العاـ خبيرًا مستقاًل لدراسة  1993ىذا وقد اتخذت الجمعية العامة لألمـ المتحدة قرارًا في عاـ 
تأثير الصراعات المسمحة عمى األطفاؿ، وذلؾ إثر توصية قدمتيا لجنة حقوؽ الطفؿ. وىو ما تـ بالفعؿ حيث كمؼ 

 سيدة غراسا ماشيؿ بإعداد تقرير بالخصوص. األميف العاـ لألمـ المتحدة ال
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 األطفاؿ، وا 
 المضمار .
المتحدة حوؿ األطفاؿ والنزاعات المسمحة، كما اعتمدت  تعييف أوؿ ممثؿ لألميف العاـ لألمـتـ  1997وفي عاـ 

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

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

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

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

 
 ؛القتل والتشويو بحق األطفال 
 ؛تجنيد األطفال أو استخداميم في القتال 
 ؛ستشفياتاالعتداءات عمى المدارس والم 
 ؛االغتصاب أو غيره من أشكال العنف الجسمي الجسيم بحق األطفال 
 ؛االختطاف 
 .الحرمان من وصول المساعدات اإلنسانية لألطفال 

 :ىي األولية لمقائمة انتياكات ثالثة الفمسطيني الفريؽ وأضاؼ
 االعتقال 
 التعذيب  
 (.المنازل ىدم) القسري والتيجير 

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

في البمداف التي يسودىا نمط راسخ في تجنيد األطفاؿ، ومتضمنًا لالنتياكات الستة سالفة الذكر، وحدد ذلؾ اإلطار 
عف عمميات تجنيد األطفاؿ  دور اآللية في " جمع وتقديـ معمومات موضوعية ودقيقة وموثوقة في الوقت المناسب

واستخداـ الجنود األطفاؿ في انتياؾ ألحكاـ القانوف الدولي المعموؿ بيا، وعف سائر االنتياكات وأعماؿ اإليذاء التي 
 ترتكب في حؽ األطفاؿ المتضرريف  بالصراعات المسمحة " 

ميف العاـ ألف تؤسس للية لمرصد وقد طمب مف كؿ فرؽ األمـ المتحدة القطرية في البمداف المدرجة في قائمة األ
 وفريؽ عمؿ عمى مستوى القطر، وخطة عمؿ لدعـ األطفاؿ المتضرريف . 1612واإلبالغ بخصوص القرار 

للية الرصد واإلبالغ ال تيدؼ  إتباعضماف الرصد المنتظـ، عممًا بأف إلى كما دعا قرار مجمس األمف المذكور 
باشرة أو المشاركة باإلجراءات الجنائية الوطنية أو الدولية، مع أنو باإلمكاف باألساس إلى المالحقة الجنائية بصورة م

 تحويؿ قضايا االنتياكات إلى منظمات تساند الضحايا في رفع دعاوى قضائية.
مف معايير اختيار البمداف أو األطراؼ الممزمة  2009لسنة  1882وقد وسع مجمس األمف الدولي بموجب قراره رقـ 

 االعتداءات الجنسية.و  االغتصاب، التشويو ،ىذه االنتياكات بحيث تشمؿ القتؿباإلبالغ عف 
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 اعني واإلبالغ الطفؿ حقوؽ انتياكات لمراقبة ةلليأنشأت  المحتمة الفمسطينية األراضي 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

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

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

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

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

تياكات بصورة التي ُيبمغ عف ارتكابيا انتياكات ضد األطفاؿ لوضع خطة عمؿ بشأف كيفية وضع حد ليذه االن
 .منيجية

 1612بموجب القرار  عنيا اإلبالغ يتم التي االنتياكات

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

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

 مه البروتوكول االختيبري التفبليت حموق الطفل بشأن اشتران األطفبل في النساعبث المسلحت الرابعةالمبدة 

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

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

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

 :ما يمي كحد أدنى
 أ( أف يكوف ىذا التجنيد تطوعًا حقيقيًا؛)
 التجنيد الطوعي بموافقة مستنيرة مف اآلباء أو األوصياء القانونييف لألشخاص؛ ب( أف يتـ ىذا)
 ج( أف يحصؿ ىؤالء األشخاص عمى المعمومات الكاممة عف الواجبات التي تنطوي عمييا ىذه الخدمة العسكرية؛)
 .وطنيةد( أف يقدـ ىؤالء األشخاص دلياًل موثوقًا بو عف سنيـ قبؿ قبوليـ في الخدمة العسكرية ال)
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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 اؿاألطف اشتراؾ بشأف الطفؿ حقوؽ التفاقية االختياري البروتوكوؿ مف الرابعة المادة

 للية 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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 :األطفبل بحك (اإلصببت) والتشويه المتل

في وتيرة استيداؼ األطفاؿ بشكؿ مباشر وغير مباشر نتيجة  استمراراً ، 2013مف العاـ الحالي  الرابعشيد الربع 
نتيجة تعرضيـ  مصابيف( 4قتمى، و)أطفاؿ  (2)سقوط  ىذه الفترة تفقد سجم ،الصراع القائـ مع قوات االحتالؿ

ـ األجسااالستيداؼ المباشر واالعتقاؿ و ألحداث مرتبطة بشكؿ أو بآخر بالصراع مع قوات االحتالؿ مف خالؿ 
 .المتفجرة والحرائؽ الناتجة عف الحصار الذي تفرضو تمؾ القوات عمى القطاع ويتأثر منو األطفاؿ بشكؿ رئيسي

 

 ويورد التقرير أىم األحداث التي أدت إلى مقتل األطفال واصابتيم في قطاع غزة والتي كانت عمى النحو التالي:

 مف 8:30 الساعة حوالي عند أسمحتيا، نيراف الشمالية، فصؿال حدود عمى المتمركزة اإلسرائيمي االحتالؿ قوات فتحت
 في والكائنة لمحدود، المحاذية المزارع في تواجدوا الذيف المزارعيف مف عدد تجاه ،15/12/2013 الموافؽ األحد يـو

 محمد :الطفؿ إصابة في تسبب ما غزة، شماؿ محافظة في الىيا بيت شماؿ الزراعية الحدودية سمرة أبو بورة منطقة
 كماؿ مستشفى في الطبية المصادر وصفت اليسرى، ساقو في ناري بعيار ،(عاما   17) الشنباري المطيف عبد رفيق
 الدراسة ترؾ وقد حانوف بيت عزبة سكاف مف الشنباري الطفؿ أف الميدانية التحقيقات وتفيد بالمتوسطة، جراحو عدواف
  البطاطا محصوؿ جني خالؿ مف الزراعة، في أسبوع منذ مؿويع أسرتو، إعالة في والده لمساعدة لمعمؿ واتجو

 :يمي بما المركز، حانون بيت سكان من( عاما   24) عودة أبو محمد خالد عمي: المزارع أفادوفي ىذا الخصوص 
 لحدود المالصقة شماس أبو فايز: الحاج مزرعة في البطاطا محصوؿ جني في( الشنباري رفيؽ محمد: زوجتو شقيؽ) ونسيبو يعمؿ أنو"

 وعمموا كالمعتاد، نسيبو صحبة لعممو األحد يوـ صباح مف 7:00 الساعة عند ذىب وأنو الزراعية، سمرة أبو بورة منطؽ في الشمالية الفصؿ
 تبعد التي والبصؿ البازيالء خضروات مزرعة الشماؿ مف وتحدىا مترًا، 500بػ تقدر مسافة الفصؿ حدود عف تبعد التي البطاطا مزرعة في
 ولدوريات الغربي الشماؿ إلى يقع لممراقبة برج في المتمركزيف االحتالؿ لجنود مكشوؼ بكامميا والمزرعة فقط، متراً  200 مسافة الحدود عف

 بعد ساطعة وشمس ىادئ جو وفي نفسو األحد صباح مف 8:30 الساعة حوالي عند العمؿ وأثناء الفصؿ، حدود داخؿ المارة االحتالؿ
 محمد، جوار مف تتطاير الرماؿ وشاىدت ناري عيار صوت سمعت محمد نسيبي مف أمتار عشرة بعد عمى أتواجد كنت وبينما ،بارد منخفض

 تجمع األثناء ىذه في اليسرى، ساقو مف تنزؼ الدماء فشاىدت تجاىو فأسرعت أرضًا، محمد وسقط النار، اطالؽ وتواصؿ يصرخ، سمعتو ثـ
 تقريباً  متراً  70 مسافة بو سرنا بشدة، يتألـ محمد كاف االسعاؼ، بسيارة الزرعة مالؾ اتصؿ حيف في بحممو فساعدوني حولو، العماؿ مف عدد
 سالكيف المستشفى نحو وسرنا الدراجة عمى معو ومحمد فركبت( عجالت أربع) تراكتروف نوع مف نارية دراجة راكباً  المزارعيف أحد جاء حتى

 مستشفى إلى فركبناىا االسعاؼ سيارة وصمت الطريؽ وصولنا وعند البورة، مف الشرؽ إلى الىيا وبيت ةالبدوي القرية بيف ما الواصؿ الطريؽ
 في جراحة إجراء بيدؼ العظاـ لقسـ حولوه ثـ االستقباؿ قسـ في العالج لنسيبي قدموا وىناؾ الىيا، بيت مشروع في الحكومي عدواف كماؿ
  ."ساقو

 13:30 الساعة حوالي عند أسمحتيا، نيراف الشرقية، الفصؿ حدود عمى تمركزةالم اإلسرائيمي االحتالؿ قوات تحتف
 مقبرة شرقي الحدود قرب تواجدوا الذيف المتنزىيف الشباف مف عدد تجاه ،20/12/2013 الموافؽ الجمعة يـو مف

 أسعد أحمد ضياء :وىـ وطفؿ، شابيف إصابة في تسبب ما غزة، شماؿ محافظة في جباليا شرؽ اإلسالمية الشيداء
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 ناري بعيار أصيب( عاماً  20) خميؿ الرحمف عبد حسف وعمي اليسرى، الساؽ في ناري بعيار ،(عاما   17) الناطور
 الثالث أما -ومخرج مدخؿ -أجسادىـ مف األعيرة نفذت حيث بالطفيفة جراحو وصفت وكالىما األيسر، الفخذ أعمى
 في الطبية المصادر ووصفت اليمنى الساؽ في ناري ربعيا فأصيب( عاماً  23) أيوب أيوب حمودة محمد: فيو

 بالمتوسطة. جراحو عدواف كماؿ مستشفى

 الساعة حوالي عند مدفعية، قذائؼ ثالثة الشرقية الفصؿ حدود قرب المتمركزة اإلسرائيمي االحتالؿ قوات أطمقت
 ،(البحيري) سبيخة أبو ائمةلع يعوداف سكنييف منزليف استيدفت ،24/12/2013 الموافؽ الثالثاء يـو مف 15:30
 حدود عف ،(متر 700) حوالي ويبعداف األبرار، مسجد مف بالقرب المغازي، مخيـ مف الشرقية المنطقة في يقعاف
 منزؿ قذيفتيف أصابت فقد المتوفرة لممعمومات ووفقاً  اإلسرائيمي، االحتالؿ قوات عمييا تتمركز التي الشرقية الفصؿ
 بياء شقيقو يسكف فيما األوؿ، الطابؽ في يسكف والذي ،(عاماً  34) العمر مف البالغ ةسبيخ أبو سالـ سمماف أحمد

 من البالغة سبيخة أبو سممان أحمد حال الطفمة مقتؿ عف القصؼ أسفر ،(البدرـو) األرضي الطابؽ في( عاماً  30)
 أعمف حيث البمح، بدير األقصى شيداء مستشفى إلى ونقمت منزليا، محيط في تميو كانت حيث ،(سنوات 3) العمر
 العمر مف البالغة سبيخة أبو سالـ طالؿ بثينة السيدة أصيبت كما القصؼ، سببو داخمي نزيؼ جراء رسمياً  وفاتيا عف
 ،(سنوات 6) محمد وشقيقو ،(سنوات 4)العمر من البالغ سبيخة أبو سممان بياء بالل: وىـ أطفاليا و ،(عاماً  28)

 سالـ سمماف إلى ممكيتو وتعود المجاور المنزؿ عمى الثالثة القذيفة سقطت فيما  والعموية، السفمية األطراؼ في وأصيبوا
. ومحتوياتيا المستيدفة المنازؿ في اضرار وقوع في القصؼ وتسبب ،(عاماً  70) العمر مف البالغ سبيخة أبو بحيري
 جراح الطبية المصادر ووصفت بمح،ال دير مدينة في األقصى شيداء مستشفى إلى نقموا الجرحى أف بالذكر الجدير
 .بالمتوسطة بثينة السيدة

 

 :بياء سالم أبو سبيخة بالتالي وفي ىذا السياق أفاد والد األطفال المصابين

 مخيـ في وأسكف ،(أفراد 4) مف مكونة أسرة ولدي متزوج ،(عاماً  30) العمر مف أبمغ  ،(البحيري) سبيخة أبو سالـ سمماف بياء أنا" 
 مف مكوف والمنزؿ ،(متر 700) ب تقدر مسافة الشرقية الفصؿ حدود عف منزلي ويبعد األبرار، مسجد بجوار الشرقية، المنطقة -المغازي
 في وأعمؿ ،(متر 160)  حوالي المنزؿ ومساحة ،(البدروـ) األرضي الطابؽ أسكف وأنا األوؿ الطابؽ يسكف ،(عاماً  34) أحمد أخي طبقتيف
 شرؽ( متر 30) حوالي بعد عمى أجمس كنت بينما ،24/12/2013 الموافؽ الثالثاء يوـ مف 15:30 الساعة حوالي عند الزراعة، مجاؿ
 لخر انفجار صوت أعقبو شديد انفجار صوت سمعت ثـ الفصؿ، حدود داخؿ تتمركز اإلسرائيمي االحتالؿ لقوات تابعة دبابة شاىدت منزلي،

 سبيخة أبو سالـ طالؿ بثينة زوجتي وشاىدت أحمد، أخي منزؿ مف يتصاعد دخاف ىدتشا جري، ما لتفقد المنزؿ إلى ىرولت. لحظات بعد
 زوجتي حممت الفور وعمى مصاب، أيضاً ( سنوات 3) بالؿ ابني وشاىدت السفمية، أطرافيا مف دماً  تنزؼ ،(عاماً  28) العمر مف البالغة

 في معنا ووضعو بالؿ ابني بحمؿ أقاربي أحد وقاـ زوجتي بيا عتفوض أقاربي، ألحد تابعة مدنية سيارة وحضرت الشارع، إلى بيا وىرولت
 عف أيضاً   أسفر القصؼ أف منيـ عرفت حيث أقاربي شاىدت المستشفى وفي البمح، دير في األقصى شيداء مستشفى إلى وتحركنا السيارة
 زوجتي إصابة أف األطباء وأخبرني ،(سنوات 3) حال وتدعي أحمد، شقيقي ابنة واستشياد ،(سنوات6) العمر مف البالغ أحمد ابني إصابة
صابة متوسطة بثينة  وعندما المستشفى، في ووالدتو بالؿ يزاؿ ال فيما المستشفى محمد غادر حيث السفمية، األطراؼ في وبالؿ محمد ابني وا 

 ..."كبير دمار بو وشاىدت القصؼ وأثار محتوياتو تفقدت المنزؿ إلى رجعت
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 االثنيف يـو مساء مف 3:30 الساعة حوالي عند وذلؾ البطف في ناري بعيار ،(عاما   17) ح م. .ل الطفمة أصيبت
 كانت عندما وذلؾ غزة، مدينة غرب الرماؿ حي في مازف أبو دوار منطقة سكاف مف وىي ،30/12/2013 الموافؽ
 .بيا أصيبت التي بجراحيا ةمتأثر  الطفمة توفيت وقد ،أحد الفصائؿ يتبع الذي والدىا مسدس في تميو
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 حتجبز واعتمبل األطفبلا

 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 معاييؼ المناطؽواستكشا
في  في قطاع غزة أطفاؿ (5)اعتقمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي خالؿ الفترة التي يتناوليا التقرير  اإلنساف، حيث

 .تصاعد ممحوظ في وتيرة استيداؼ األطفاؿ باالعتقاؿ في القطاع
 

 التقرير أىم األحداث التي اعتقمت فييا قوات االحتالل األطفال في قطاع غزة والتي كانت عمى النحو التالي: ويورد

 ووفقا ،23/11/2013 الموافؽ السبت يـو مساء 12:30 الساعة حوالي عند أطفاؿ ثالثة اإلسرائيمي قوات اعتقمت
فادة المتوفرة لممعمومات ( الديؾ جحر) غزة وادي قرية مف الشرقية المنطقة سكاف مف أطفاؿ ثالثة تسمؿ فقد أحدىـ وا 
 ثـ ومف لمتحقيؽ أخضوا حيث التحقيؽ مراكز أحد إلى واقتيادىـ باعتقاليـ، قامت ذلؾ وبعد االحتالؿ قوات والحقتيـ

 جمعان عياد: ىـ والمعتقميف. اليـو نفس مف 4:00 الساعة حوالي عند" إيرز" حانوف بيت معبر عبر سراحيـ أطمؽ
 عاما، 17 العمر من البالغ( السواركة) غنيم أبو عطية فوزي محمد عاما،17 العمر من البالغ البحابصة يادع

 .تسمؿ العازلة المنطقة. عاما17 العمر من البالغ ضاىر أبو محيسن صبري أحمد

 الموافؽ األربعاء ـوي مساء مف  18:00 الساعة حوالي عند الرشاشة أسمحتيا نيراف اإلسرائيمية الحربية الزوارؽ فتحت
 ميؿ بحوالي تقدر مسافة عمى البحر عرض في تواجدت التي الفمسطينييف الصياديف مراكب تجاه 27/11/2013

 مف اقترب المطاطية القوارب أحد أف الميدانية التحقيقات وتفيد رفح، مدينة غربي الجديد، الصياديف ميناء قبالة بحري
 وعند المطاطي، القارب تجاه والسباحة مالبسيـ بخمع عميو مف وأمر ،(مجداؼ حسكة) صغير فمسطيني صيد قارب

 مالبسيـ، خمع مف الحسكة متف عمى كانا اثنيف صياديف أجبر ما القارب، قرب النار الجنود أطمؽ السباحة، رفضيـ
 الحربي، الزورؽ إلى نقموىـ دقيقة( 30) حوالي وبعد أعينيـ، وعصبوا وقيدوىـ قاربيـ، عف الجنود خطفيـ حيث

 لميناء وصؿ حتى بيـ، انطمؽ الذي مطاطي لقارب نقموا دقيقة ثالثيف وبعد  ،(ترنؽ) مالبسيـ غير مالبس وألبسوا
 خميل محمود :وىما ، األعيف ومعصوبي اليديف مقيديف وىـ الميؿ طواؿ النـو عمى وأجبروا لمتحقيؽ، خضعوا بحري،
 منطقة في السويدية القرية سكاف مف وكالىما ،(عاما   16) ونةحس محمود خميل وأحمد ،(عاما   17) حسونة محمود

 الموافؽ الخميس ظير بعد مف 12:00 الساعة حوالي عند سبيميـ وأخمي رفح، مدينة غرب جنوب المواصي،
( مجداؼ حسكة) الصغير القارب عمى استولت االحتالؿ قوات بأف المركز المعتقميف ذوو وأفاد. 28/11/2013

 .بيـ ةالخاص والشباؾ

 



12 

 

 خالصت احصبئيت:

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

 األكثر طفاؿاأل باع للية اإلبالغ عف تمؾ االنتياكات ومعاقبة مقترفييا، فمازاؿاألطفاؿ في أوقات النزاع المسمح، وات
 والديو، حدأ فقد وأ لإلصابة تعرض مف فمنيـ، المباشرة وغير المباشرة سرائيميةاإل االعتداءات آلثار وتعرضاً  معاناة
دوف  ،ومنيـ مف اعتقؿ وعذب ستقرارواال 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
االنتياكات الداخمية، وما نشأ مف بعض المشكالت واألزمات والتي ليا عالقة بالصراع وأثرت عمى األطفاؿ مثؿ 

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

 

 2013 من العام الرابعالربع خالل  عدد الضحايا من األطفالجدول يوضح 

 

 

 

 2 قتمى أطفال
 4 مصابين أطفال

 5 اعتقال
 11 المجموع
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 الخبتمت

 

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 الفمسطينييف 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 اذاتخ 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 لةالعدا تطبيؽ عمى والعمؿ اإلنساف، لحقوؽ الدولي والقانوف اإلنساني الدولي القانوف لقواعد
 .لمعدالة وتقديميـ االنتياكات ىذه بارتكاب أمروا أو ارتكبوا مف كؿ ومالحقة المحتمة
 حقوؽ انتياكات 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

 

 

 


