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 مـقـدمــة
 

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

أو استيدافيـ أو استغالليـ. وليس ببعيد ما يحدث في األراضي الفمسطينية المحتمة وباألخص في قطاع غزة، فقد 
ف في قطاع غزة وال سيما األطفاؿ مست قوات االحتالؿ وبشكؿ جوىري بجممة حقوؽ اإلنساف بالنسبة لمفمسطينيي

صابة إلى تدمير المنازؿ وتيجير أصحابيا واستيداؼ المستشفيات  والنساء وقد تنوعت تمؾ االنتياكات مف قتؿ وا 
 والمدارس ومنع وصوؿ المساعدات اإلنسانية مف خالؿ حصار خانؽ طاؿ مختمؼ أوجو الحياة في القطاع.

 

صابة ( قتياًل مف األطفاؿ و 12سقوط ) 2013ؿ العاـ المنصـر شيدت الفترة التي يغطييا التقرير خال ، بجراح( 21)ا 
نتج عف تمؾ  اع غزة أو مافي قطالحربية وقد سقط أغمب ىؤالء الضحايا في أحداث مرتبطة بعمميات قوات االحتالؿ 

ة نفسيا التي يغطييا عبث بيا ىؤالء األطفاؿ، في حيف اعتقمت قوات االحتالؿ في الفتر العمميات مف مخمفات متفجرة 
 .( طفاًل دوف مراعاة اللتزاماتيا بموجب القانوف الدولي اإلنساني والقانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف23التقرير )

 

التقرير ، ويأتي 2013 خالؿ عاـ االنتياكات الموجية ضد األطفاؿ في أوقات النزاع المسمح أبرز ىذا التقرير يتناوؿ
سيامو المتواصؿ وكجزء مف نشاطاتو لمدفاع عف حقوؽ األطفاؿ يزاف لحقوؽ اإلنسافمركز المتعبيرًا عف اىتماـ  ، وا 

  .رسمية الموثقة لالنتياكات والمشاركة في عمميات الرصد واإلبالغ التابعة لألمـ المتحدةالكأحد األطراؼ غير 
 

ويستخدـ التقرير تفسير كؿ . في قطاع غزة العاـاألطفاؿ خالؿ  االنتياكات الموجية لحقوؽ أبرزيستعرض التقرير 
استنادًا إلى مجموعة المبادئ التوجييية التي أعدتيا منظمة األمـ المتحدة لمطفولة  1313انتياؾ مف انتياكات القرار 

(، وقد تـ تعديؿ بعض البيانات الواردة في التقرير وأضيؼ عدد مف ضحايا أحداث داخمية UNICEFيونيسؼ )
 . 1313وفقًا لممفيـو الموسع لقرار مجمس األمف  مرتبطة بحالة النزاع المسمح

 

ويشير إلى أف استمرار االنتياكات الموجية ضد األطفاؿ في سياؽ النزاع المسمح،  ويخمص التقرير في خاتمتو إلى
استمرار وتصاعد االنتياكات اإلسرائيمية ىي المحرؾ الرئيس النتياكات حقوؽ األطفاؿ ويطالب المجتمع الدولي 

العاجؿ لوقؼ االنتياكات اإلسرائيمية. ويدعو األميف العاـ لمتحرؾ وتوظيؼ المعمومات التي تصمو عبر اآللية  بالتحرؾ
 الدولية لمرصد واإلبالغ في وقؼ ىذه االنتياكات.
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 :بحق األطفكل )اإلصكبة( القتل والتشويه أوًل/

 ،نتيجة الصراع القائـ مع قوات االحتالؿاستيداؼ األطفاؿ بشكؿ مباشر وغير مباشر  ، استمرار2013 العاـشيد 
نتيجة تعرضيـ ألحداث مرتبطة بشكؿ أو  طفالً  (21)جرح و  قتياًل مف األطفاؿ (12)سقوط  ىذه الفترة تفقد سجم

األجساـ المتفجرة والحرائؽ الناتجة عف االستيداؼ المباشر واالعتقاؿ و بآخر بالصراع مع قوات االحتالؿ مف خالؿ 
 .األطفاؿ بشكؿ رئيسيضو تمؾ القوات عمى القطاع ويؤثر عمى حقوؽ الحصار الذي تفر 

والتي اكنت  3112خالل العكم في قطكع غزة  أبرز األحداث التي أدت إلى مقتل أو إصكبة أطفكلويورد التقرير 
 على النحو التكلي:

  9:00  الساعة حوالي عند اليسرى، ياقدم في ناري بعيار (سنوات 2) العديني عبدربه أحمد نكهد الطفمة أصيبت
 أف يذكر. العالج لتمقي األقصى شيداء مستشفى إلى العديني ونقمت ،19/01/2013 الموافؽ السبت يـو صباح مف

 وادي قرية مف الشرقية المنطقة في متقطع بشكؿ أسمحتيا نيراف فتحت الفصؿ، حدود قرب المتمركزة االحتالؿ قوات
 البمح، دير مدينة شرؽ جنوب السمقا، وادي قرية في الواقع منزليا أماـ تميو تكان بينما العديني أصيبت، حيث السمقا

 .متر 1000 حوالي مسافة الفصؿ حدود عف المنزؿ يبعد و

 :يلي مك فياك جكء المراز لبكحث الطفلة والدة باك أدلت بكلقسم مشفوعة إلفكدة ووفقكً 

 قرية في وأسكف ،(أفراد 5) مف مكونة أسرة ولدي متزوجة ،(عاماً  28) العمر مف أبمغ العديني، سعيد زايد ىنادي أنا
 الساعة حوالي عند ،كيمو متر واحدب تقدر مسافة الفصؿ حدود عف منزلنا ويبعد اليدى، روضة شارع السمقا، وادي
 مواليد مف العديني عبدربة أحمد ناىد وابنتي أنا كنت بينما ،19/1/2013 الموافؽ السبت يـو صباح 8:00

 وكاف مصدر الصوت مف  لمنيراف إطالؽ صوت سمعت بالقرب مني، أبنتي وكانت المنزؿ، أماـ جالسيف ،(2010)
 وصرخت األرض عمى سقطت، شاىدتيا عيني أماـ تميو ابنتي كانت وبينما الشرقية، المنطقة في الفصؿ حدود ناحية
 42) العديني عبدربة سمير عميا ؿووص فحممتيا اليسرى، ساقيا مف تنزؼ دماء شاىدت وتفقدتيا قمت الفور وعمى
 الحكومية العيادة إلى ابنتي ونقمت عميا، يممكيا التي ،(التكتؾ) النارية الدراجة عمى بوضعيا فقمت ،(عاماً 

 دير مدينة في األقصى شيداء مستشفى إلى بنقميا ىناؾ الممرضيف أمرني الفور وعمى القرية، في ،(المستوصؼ)
 ثالثة بعد المشفى غادرنا حيث  متوسطة، ابنتي إصابة أف األطباء وأخبرني الجوالع لمفحص خضعت حيث البمح،

 .ساعات

، في استراحة ومطبخ 17/3/2013مف مساء يوـ األحد الموافؽ  20:55عند حوالي الساعة انفجرت عبوة ناسفة 
ح، ىـ صاحب ( أشخاص بجرا3األنس الكائنة عمى شاطئ بحر جباليا في محافظة شماؿ غزة، أسفر عف إصابة )

عامًا( بشظايا في الوجو والرقبة والفخذ األيسر والساعد األيسر،  52االستراحة: حسيف ديب محمد أبو القمصاف )
ابراهيم فكيز ابراهيم أحمد عامًا(، بشظايا في كؼ اليد اليسرى، والطفؿ:  18والعامميف فييا: أيمف رزؽ نظمي نصار )

الجسـ، ووصفت المصادر الطبية في مستشفى الشفاء جراح نصار  بشظايا في أنحاء متفرقة مف عكمًك( 13)
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محمية ناسفة بالمتوسطة، بينما وصفت جراح اآلخريف بالطفيفة. وتفيد التحقيقات الميدانية أف مجيوليف وضعوا عبوة 
شرقية الواجية ال -في الجية الشمالية الشرقية لغرفة متنقمة )كونتينر( يقع عمى الشارع الرممي لمشاطئالصنع 
 تسببت في تضرر الغرفة ومحتوياتيا بشكؿ بالغ.  -لالستراحة

جمس أسفؿ برج خشبي في الجية الشرقية مف أ كنت : "بينماوأفكد أبو القمصكن )صكحب الستراحة( المراز بأنه
مف  19:00بوجود شخص ما أعمى البرج، عند حوالي الساعة  تشعر  متر 800 االستراحة التي تتربع عمى مساحة

 شاىدت أحدىـ االستراحة، ثـ (كونتينر) غرفة ثالثة شباف يتحركوف حوؿ تشاىدو المكاف  تاء األحد نفسو، تفقدمس
 تعدـ الحديث معيـ وفّضم تقرر  ... مستقاًل دراجة نارية، بينما جمس االثناف اآلخراف قرب االستراحة ينسحب

، 100باالتصاؿ بالشرطة عمى الرقـ  نينصحفبداية بأحد ضباط أمف الشاطئ  تاالتصاؿ بالشرطة، حيث اتصم
 تانتظر  ... في ىؤالء الشباف وحركتيـ المشبوىة وكيوعف شكبما رأيتو يـ توأبمغبالشرطة عمى رقـ الياتؼ  فاتصمت

 مرة أخرى ... 19:20عند حوالي الساعة  100قـ االتصاؿ بالشرطة عمى الر  تعاود دوف فائدة ... قدـو الشرطة
تصؿ بأحد أ قررت أف ما يجري وتحديد موقع االستراحة بدقة لو ...ل يالمكالمة رغـ وصف متمقي بعدـ جدية تشعر 
حضرت الشرطة البحرية عند اتصمت و  تقريبًا، وبالفعؿ 19:40الشخصية في الشرطة البحرية عند الساعة  يمعارف

عف كيس الشرطة  عامميف معأنا وال بحثت ... المكاففي وقت كاف فيو الشباف قد انسحبوا مف  20:00حوالي الساعة 
ا الشباف يحممونو في المكاف ولكنيـ لـ يجدوه، وجمسوا في االستراحة بعد مغادرة الشرطة البحرية، وعند ىدنأبيض شا
  .ر والطفؿ أحمدالفتى نصاكما أصيب جرائو  بت، أصاالستراحة ىزانفجار ضخـ صوت ب تفوجئ 20:50الساعة 

 

 نيراف الشرقية، الفصؿ حدود عمى محيطيا وفي المراقبة براجأ داخؿ لمتمركزةا اإلسرائيمي االحتالؿ قوات فتحت
 عدد تجاه 5/4/2013 الموافؽ الجمعة يـو مساء مف 17:30 الساعة حوالي عند متقطع، بشكؿ الرشاشة أسمحتيـ

 إلى 20 بيف ما وحيترا بعد عمى جباليا، شرؽ اإلسالمية الشيداء مقبرة شرقي منطقة في تواجدوا الذيف المواطنيف، مف
 عدد إطالؽ تخممو -خموية رحالت -المنطقة في الخضراء المساحات في التنزه لغرض الحدود، تمؾ مف متراً  400
 في ناري بعيار (عكمكً  13) خضر أبو صالح محمد يزيد: الطفؿ إصابة في تسبب ما لمدموع، المسيؿ الغاز قنابؿ مف

 جراحو الشفاء مستشفى في الطبية المصادر ووصفت غزة، ينةبمد التفاح حي سكاف مف وىو -اليمنى الساؽ
 والجدير. المناطؽ تمؾ في ساعات الثالث تجاوزت لمدة استمر النار إطالؽ أف الميدانية التحقيقات وتفيد. بالمتوسطة

 المزروعة تالمساحا ووسط الخالء في لمتنزه والشباف الفمسطينية العائالت فيو تتجو يوماً  أصبح الجمعة يـو أف ذكره
 الغاز وقنابؿ المباشر النار بإطالؽ المتنزىيف استيداؼ االحتالؿ قوات فيو كررت يـو وىو الفصؿ، حدود قرب

 .لمدموع المسيؿ
 :يلي بما للمركز صّرح ،(عاما   71) خضر أبو صالح محمد يزيد: الطفل له تعرض ما وحول

 جباليا شرؽ منطقة إلى أعمامي أبناء برفقة توجيت 35/4/201 الموافؽ الجمعة يـو مف 13:00 الساعة حوالي عند
 يفمواطنال مف الكثير شاىدت...  ىناؾ إلى وصمنا حيث الشيداء، مقبرة شرؽ الواقعة الحدودية المنطقة إلى وبالتحديد
 إسرائيمييف جنود وأربعة إسرائيمية عسكرية جيبات خمس وشاىدت الفصؿ، حدودفي المنطقة القريبة مف  يتواجدوف

 عمى الحجارة يمقوف المواطنيف بعض كافو  الفاصؿ، السمؾ داخؿ تقريباً  متر 100 بعد عمى يتوقفوف أسمحتيـ حمموفي
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 الفصؿ فحدود) األوؿ الفاصؿ السمؾ باتجاه تقدمتف متقطع، نار إطالؽ صوت أسمع وكنت اإلسرائيمييف، الجنود
 ،متر عف السياج الحدودي الرئيس 200عد حوالي وىو يب ،(قصيرة مسافة تفصميا متتالية أسالؾ ثالثة مف تتألؼ
 تجاه تتقدـ العسكرية الجيبات شاىدت ثـ ،"بيتؾ روح.. بيتؾ، روح: "لي يقوؿ جندي سمعتف المشاىدة، لغرض
 بدأتف أصبت، قد أني أيقنت أرضًا، سقطتو  ترتعش اليمنى بقدمي شعرت  ثـّ  ،اتجاىي وألقيتو حجراً  فأمسكت ،مكاني

 مف قطعة بواسطة قدمي أحدىـ ربط ثـ تقريبًا، أمتار 10 مسافة الغرب تجاه عمي أبناء سحبنيو  ،مبتعداً  زحؼبال
 أحد نقمني وىناؾ الحدود مف متر 200 مسافة إلى حمموني كبير، بألـ أشعر وكنت دمًا، تنزؼ كانت حيث القماش،
 حيث بغزة، الشفاء مستشفى إلى مدنية يارةس نيتنقم ثـ ،(الشرقي الخط) العاـ الشارع إلى نارية دراجة بواسطة الشباف

 داخؿ العظاـ جراحة قسـ في جراحية عممية لي أجروا ثـ الالزمة، الفحوصات لي وأجروا ستقباؿاال قسـ إلى أدخموني
 مف أعاني أنني تبيف فقد المستشفى عف صدر الذي الطب لمتقرير ووفقاً  -القدـ مشط -ىاليمن قدميي ف المستشفى،

 لمكاحؿ الخارجي الجانب عمى لمجمد وفقداف متسع، وجرح األيمف لمكاحؿ الخارجية الرمانة عظمة في متفتت كسر
 .األيمف

 الساعة حوالي عند الرشاشة، أسمحتيا نيراف الشرقية، الفصؿ حدود عمى المتمركزة اإلسرائيمي االحتالؿ قوات فتحت
 مقبرة شماؿ الحدود قرب تواجدوا الذيف األطفاؿ مف عدد تجاه ،20/8/2013 الموافؽ الثالثاء يـو مساء مف 18:40
 (عكمكً  13) المبحوح يوسف طلعت لؤي: الطفميف إصابة في تسبب ما غزة، شماؿ بمحافظة جباليا شرقي الشيداء
 12) عيطة أبو حسن سايل حسنو الرأس، وفروة اليسرى القدـ في أعيرة وشظايا األيمف الفخذ في ناري بعيار
. بالمتوسطة جراحيما عدواف كماؿ مستشفى في الطبية المصادر ووصفت األيسر، الفخذ في ناري بعيار ،(عكمكً 

 :.عمى النجو اآلتي الجريح ويورد التقرير مقتطفات مف إفادة

 حدود مف متراً  300بػ تقدر لمسافة ناووصم جباليا، شرؽ الزراعية األراضي في لمتنزه يأصدقائ مف وستّة 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 ىإل يوأصدقائ ت أنافيرب وقؼ،.. وقؼ: الركيكة بالعربية عمي ينادي صوت توسمع ،ناتجاى

 عتفسم ،تنيض اإلطالؽ توقؼ أف وبعد النار، إطالؽ تواصؿ بسبب أرضاً  تانبطح أمتار بعد وعمى المكاف،
 اسرائيمييف جنود خمسة تفشاىد الصوت مصدر إلى تفنظر  وقؼ،.. ىوف تعاؿ: يل يقوؿ ثانية مرة المنادي صوت
 صوت يىروب أثناء توسمع المكاف، عف مبتعداً  بسرعة تكضفر  ،ونيويناد الشرقية الفصؿ حدود داخؿ يتوقفوف
.. يأصدقائ كذلؾو  المنطقة عف البتعادل الجري تواصم نيأن بيد ساقي كمتا في بتأص نيأن توشعر  نار، إطالؽ
 تشاىد حيث الركض، إكماؿ نستطيع ولـ أرضاً، ووقعنا عيطة، أبو سييؿ حسف يصديق يومع تتوقف ذلؾ وبعد
 يصديق كما أصيب ،عمى يدي وتحسست رأسي بيدي فوجدت دماءً  اليسرى يقدم ومف األيمف يفخذ مف تنزؼ الدماء

 كماؿ مستشفى إلى ناونقم دقائؽ بعد المكاف وصؿ الذي باإلسعاؼ اتصموا ناأصدقائ بقية وصوؿ وبعد فخذه، في
 ". شماؿ القطاع لتمقي العالج عدواف
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 مف 8:30 الساعة حوالي عند أسمحتيا، نيراف الشمالية، الفصؿ 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 ةإصاب 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 ،(عكمكً  11) الشنبكري اللطيف عبد رفيق
 الدراسة ترؾ وقد حانوف بيت عزبة سكاف مف الشنباري الطفؿ أف الميدانية التحقيقات وتفيد بالمتوسطة، جراحو عدواف
 .البطاطا محصوؿ جني في أسبوع منذ ويعمؿ رتو،أس إعالة في والده لمساعدة لمعمؿ واتجو

 :يلي بمك المراز، حكنون بيت ساكن من( عكمكً  32) عودة أبو محمد خكلد علي: المزارع وفي هذا الخصوص أفكد
 أبو فايز: الحاج مزرعة في البطاطا محصوؿ جني في( الشنباري رفيؽ محمد: زوجتو شقيؽ) أعمؿ أنا ونسيبي"

 مف 7:00 الساعة حوالي عند تذىب ... الزراعية سمرة أبو بورة منطؽ في الشمالية الفصؿ لحدود المالصقة شماس
 تقدر مسافة الفصؿ حدود عف تبعد التي البطاطا مزرعة في اوعممن كالمعتاد، نسيبي صحبة لعممي األحد يـو صباح

 200 مسافة الحدود عف تبعدو  والبصؿ البازيالءب مزروعة خضروات مزرعة الشماؿ مف وتحدىا ،مترً  500ػحوالي ب
 ولدوريات الغربي الشماؿ إلىالواقع  لممراقبة برج في المتمركزيف االحتالؿ لجنود ةمكشوف بكامميا والمزرعة فقط، متراً 

 وفي نفسو األحد صباح مف 8:30 الساعة حوالي عند لعمؿا وبينما كنا نواصؿ الفصؿ، حدود داخؿ السيارة االحتالؿ
 سمعت محمد نسيبي مف أمتار عشرة بعد عمى أتواجد كنت وبينماد، بار  جوي منخفض بعد ساطعة وشمس ىادئ جو

 محمد وسقط النار، اطالؽ وتواصؿ يصرخ، سمعتو ثـ محمد، جوار مف تتطاير الرماؿ وشاىدت ناري عيار صوت
 يتجمعوف العماؿ مف اً عدد شاىدت األثناء ىذه في اليسرى، ساقو مف تنزؼ الدماء فشاىدت تجاىو فأسرعت أرضًا،
 70 مسافة بو سرنا بشدة، يتألـ محمد كاف االسعاؼ، بسيارة زرعةمال مالؾ اتصؿ حيف في بحممو فساعدوني حولو،
 وسرنا الدراجة عمى معو ومحمد فركبت عجالت أربعتشير عمى  نارية دراجة راكباً  المزارعيف أحد جاء حتى تقريباً  متراً 
 الطريؽ وصولنا وعند البورة، مف الشرؽ إلى الىيا وبيت البدوية القرية بيف ما ؿالواص الطريؽ سالكيف المستشفى نحو

 عدواف كماؿ مستشفى إلى فنقؿ المسعفوف نسيبي إلييا ورافقتو في سيارة اإلسعاؼ، التي نقمتنا االسعاؼ سيارة وصمت
 إجراء بيدؼ العظاـ لقسـ لوهحو  ثـ االستقباؿ قسـ في العالج لنسيبي قدموا وىناؾ الىيا، بيت مشروع في الحكومي
 ." ساقو في جراحة

 الساعة حوالي عند مدفعية، قذائؼ ثالثة الشرقية الفصؿ حدود قرب المتمركزة اإلسرائيمي االحتالؿ قوات أطمقت
 ،(البحيري) سبيخة أبو لعائمة 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 نطقةالم في يقعاف
 منزؿ قذيفتيف أصابت فقد المتوفرة لممعمومات ووفقاً  اإلسرائيمي، االحتالؿ قوات عندىا تتمركز التي الشرقية الفصؿ
 بياء شقيقو يسكف فيما األوؿ، الطابؽ في كفيس والذي ،(عاماً  34) العمر مف البالغ سبيخة أبو سالـ سمماف أحمد

 من البكلغة سبيخة أبو سلمكن 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 2) العمر
 العمر مف البالغة سبيخة أبو سالـ طالؿ بثينة السيدة أصيبت كما القصؼ، سببو داخمي نزيؼ جراء رسمياً  وفاتيا عف
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 ،(سنوات 3) محمد وشقيقه ،(سنوات 2)العمر من البكلغ سبيخة أبو سلمكن باكء بالل: وىـ أطفاليا و ،(عاماً  28)
 سالـ سمماف إلى ممكيتو وتعود المجاور المنزؿ ىعم الثالثة القذيفة سقطت فيما  والعموية، السفمية األطراؼ في أصيبوا
. ومحتوياتيا المستيدفة المنازؿ في ضرارأ وقوع في القصؼ وتسبب ،(عاماً  70) العمر مف البالغ سبيخة أبو بحيري
 جراح الطبية المصادر ووصفت البمح، دير مدينة في األقصى شيداء مستشفى إلى نقموا الجرحى أف بالذكر الجدير
 .بالمتوسطة ثينةب السيدة

 :باكء سكلم أبو سبيخة بكلتكلي وفي هذا السيكق أفكد والد األطفكل المصكبين

 ،(أفراد 4) مف مكونة أسرة ولدي متزوج ،(عاماً  30) العمر مف أبمغ  ،(البحيري) سبيخة أبو سالـ سمماف بياء أنا" 
 مسافة الشرقية الفصؿ حدود عف منزلي عدويب األبرار، مسجد بجوار الشرقية، المنطقة -المغازي مخيـ في وأسكف
 الطابؽ أسكف وأنا األوؿ الطابؽ يسكف ،(عاماً  34) أحمد أخي طبقتيف مف مكوف والمنزؿ ،(متر 700) حوالي ب تقدر

 مف 15:30 الساعة حوالي عند الزراعة، مجاؿ في وأعمؿ ،(متر 160)  حوالي المنزؿ ومساحة ،(البدرـو) األرضي
 تابعة دبابة شاىدت منزلي، شرؽ( متر 30) حوالي بعد عمى أجمس كنت بينما ،24/12/2013 افؽالمو  الثالثاء يـو

 بعد آخر انفجار صوت أعقبو شديد انفجار صوت سمعت ثـ الفصؿ، حدود داخؿ تتمركز اإلسرائيمي االحتالؿ لقوات
 بثينة زوجتي وشاىدت أحمد، أخي منزؿ مف يتصاعد دخاف شاىدت جري، ما لتفقد المنزؿ إلى ىرولت. لحظات
( سنوات 3) بالؿ ابني وشاىدت السفمية، أطرافيا مف دماً  تنزؼ ،(عاماً  28) العمر مف البالغة سبيخة أبو سالـ طالؿ
 أقاربي، ألحد تابعة مدنية سيارة وحضرت الشارع، إلى بيا وىرولت زوجتي حممت الفور وعمى مصاب، أيضاً 

 شيداء مستشفى إلى وتحركنا السيارة في معنا ووضعو بالؿ ابني بحمؿ يأقارب أحد وقاـ في السيارة زوجتي فوضعت
 ابني إصابة عف أيضاً   أسفر القصؼ أف منيـ عرفت حيث أقاربي شاىدت المستشفى وفي البمح، دير في األقصى

 إصابة أف األطباء وأخبرني ،(سنوات 3) حال وتدعي أحمد، شقيقي ابنة واستشياد ،(سنوات6) العمر مف البالغ أحمد
 بالؿ يزاؿ ال فيما المستشفى محمد غادر حيث السفمية، األطراؼ في وبالؿ محمد ابني وا صابة متوسطة بثينة زوجتي
 ..."اً كبير  اً دمار  وشاىدت القصؼ وأثار محتوياتو تفقدت المنزؿ إلى رجعت وعندما المستشفى، في ووالدتو

 
 :حتجكز واعتقكل األطفكلاثكنيًك، 

 مف أو القطاع أراضي في توغالتيا خالؿ مف سواء التعسفي االعتقاؿ سياسةؿ اإلسرائيمي واصمت قوات االحتال
واألطفاؿ الذيف يقتربوف مف سياج الفصؿ بيدؼ العمؿ أو حتى التنزه  الحصى جمع وعماؿ الصياديف مطاردة خالؿ

حقوؽ اإلنساف،  رع معاييوتواصؿ قوات االحتالؿ اعتقاؿ األطفاؿ واحتجازىـ بما يتعارض م .واستكشاؼ المناطؽ
ما في ،قطاع غزة طفاًل مف سكاف (23)اعتقمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي خالؿ الفترة التي يتناوليا التقرير  حيث

 .تصاعد ممحوظ في وتيرة استيداؼ األطفاؿ باالعتقاؿ في القطاع يشير إلى
 

 فكل في قطكع غزة والتي اكنت على النحو التكلي:ويورد التقرير أهم األحداث التي اعتقلت فياك قوات الحتالل األط
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 18:00 الساعة حوالي عند السمقا، وادي قرية شرؽ الفصؿ حدود قرب المتمركزة اإلسرائيمي االحتالؿ قوات اعتقمت
 ،(عكمكً  11) العمر من البكلغ مغصيب أبو محمد محمود عبداهلل مف كالً  ،28/1/2013 الموافؽ االثنيف يـو مف

 وادي قرية شرؽ الواقعة الفصؿ حدود مف اقتربا عندما ،(عاماً  20) العمر مف البالغ مغصيب أبو محمد سعيد ومحمد
 فقد ذوييـ مف المتوفرة لممعمومات ووفقاً  .البمح دير مدينة سكاف مف وكالىما  البمح، دير مدينة شرؽ جنوب السمقا،
وفي . االحتالؿ قوات لدى معتقميف أنيـ يخبرىـ ،(أوفوكيـ) شرطة مف أنو نفسو عف عرؼ شخص مف اتصاالً  تمقوا

 هذا السيكق يفيد شقيق المعتقل محمد:
 الساعة حوالي عند البمح، دير مدينة في أسكف ،(عاماً  25) العمر مف أبمغ مغصيب، أبو محمد سعيد أحمد أنا

 في يكف لـ حيث ،(عاماً  19) محمد شقيقي عف والدتي سألتني ،28/1/2013 الموافؽ االثنيف مساءمف  22:00
 فأخبروني عنو الحي في أصدقاءه وسألت مغمؽ، فوجدتو ىاتفو عمى باالتصاؿ فقمت عنو، بالبحث وأمرتني المنزؿ،

 أنا"  وقاؿ العربية يتحدث شخص عمي فرد جوالو، عمى أخرى مرة االتصاؿ حاولت البحث وبعد يشاىدوه لـ أنيـ
 قوات لدى معتقؿ شقيقي أف فشككت الياتؼ، واغمؽ ةربيوكانت ليجتو غريبة غير ع," وأمؾ أخوؾ أطخ سوؼ

 اتصاؿ تمقيت ،29/1/2013 الموافؽ الثالثاءالتالي  يـوال مساء مف 16:00 الساعة حوالي وعند اإلسرائيمي االحتالؿ
 عبداهلل عمو وابف محمد، أخوؾ أف: لي وقاؿ ،(أفوكيـ) شرطة مف أنو المتصؿ عف نفسو الجواؿ وعرؼ ىاتفي عمى
 الخاص الياتؼ أيضًا رقـ وطمب مني بشقيقي بطاقة اليوية الخاصة رقـ وطمب مني لدينا، معتقميف مغصيب أبو

 قوات لدى معتقميف عمي وابف شقيقي يزاؿ وال أعطيتو، عمى ابنيـ عمى حد تعبيره وقد يطمئنيـ كي عمي بعائمة
 .اإلسرائيمي االحتالؿ

 

 مف 15:00 عةالسا حوالي عند المغازي مخيـ شرؽ الفصؿ حدود قرب المتمركزة اإلسرائيمي االحتالؿ قوات اعتقمت
 رشكد مجدي ،(عكمك 11) العمر من البكلغ النعكمي، عبيد يوسف محمد: مف كؿ  ،8/2/2013 الموافؽ الجمعة يـو

 ادىـاقت حيث الشرقية، الفصؿ حدود مف االقتراب حاوال عندما ،(عكمك 11) العمر من البكلغ ،المسكلمة الاريم عبد
 باك أدلى بكلقسم مشفوعة إلفكدة ووفقك. المغازي مخيـ سكاف مف والمسالمة النعامي أف يذكر ة،معموم غير لجية
 :المعتقلين األطفكل أحد والد
 أكبرىـ ،(أفراد 10) مف مكونة أسرة ولدي متزوج ،(عاماً  43) العمر مف أبمغ المسالمة، رشيد عبدالكريـ رشاد أنا

 مسجد خمؼ ،(A)بموؾ المغازي مخيـ في وأسكف المدرسة، في تالميذ أوالدي وجميع لعامة،ا الثانوية في يدرس
 ألداء المسجد إلى امتوجي كنت بينما ،8/2/2013 الموافؽ الجمعة يـو صباح 11:00 الساعة حوالي الدعوة، عند

 بمدرسة العامة ةالثانوي في طالب مجدي أف عمماً  الحي، في ،(عاماً  17) مجدي ابني شاىدت الجمعة صالة
 طعاـ لتناوؿ األسرة أفراد تجمع لممنزؿ، وعدت الصالة مف فرغت أف وبعد والتعميـ، التربية لوزارة التابعة المنفموطي

 25) الكريـ عبد شقيقي أبمغني العصر ساعات ومع ذىب، أيف أعرؼ ولـ عنو وسألت مجدي ابني أشاىد ولـ الغذاء،
 لممنطقة توجيت الفور عمى المغازي، مخيـ شرؽ الواقعة الشرقية الفصؿ دودح ناحية توجو قد مجدي أف ،(عاماً 

 حدود قرب المتمركزة اإلسرائيمي االحتالؿ قوات أف فأخبروني الشرقية المنطقة سكاف عنو وسألت عنو، لمبحث الشرقية
 عائمة مف وىو يرافالج أحد أخبرني اليـو نفسو مف المساء ساعات وفي المنزؿ، إلى وعدت اثنيف، اعتقمت الفصؿ
 الميزاف لمركز وتوجيت. عمييـ االتصاؿ خالؿ مف ذلؾ وعرفوا اإلسرائيمي االحتالؿ قوات اعتقمتو قد ابنيـ أف النعامي
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 اإلسرائيمي االحتالؿ قوات لدى معتقؿ ابني ومف خالؿ التدخؿ القانوني أف المركز أكد فقد نجمي مصير لمعرفة
 .الشرقية ؿالفص حدود اجتياز محاولتو بدعوى
 بينيـ مف فمسطينييف ثالثة البريج مخيـ شرؽ شماؿ الفصؿ، حدود عمى المتمركزة اإلسرائيمي االحتالؿ قوات اعتقمت
 الفصؿ حدود اجتياز حاوال عندما ،24/4/2013 الموافؽ األربعاء يـو مف 22:30 الساعة حوالي عند وذلؾ طفؿ،
 فرج عمى محمد أحمد ،(عاماً  19)العمر مف البالغ السعيدني جمعة سميماف: ىـ والمعتقميف البريج، مخيـ شرؽ شماؿ
 الطفؿ اف يذكر ،(عكمكً  11) العمر من البكلغ اهلل فرج المادي عبد عزات يىيح ،(عاماً 18) العمر مف البالغ اهلل

 وفي ت،النصيرا مخيـ سكاف مف وجميعيـ النصيرات، شيداء بمدرسة الثانوية المرحمة في طالب ىو اهلل فرج يحي
 االحتالؿ قوات مف أنو المتصؿ أخبرىـ ،(خاص) رقـ مف الياتؼ عمى اتصاالً  اهلل فرج الطفؿ ذوي تمقى  الحؽ وقت

 حدود اجتياز لمحاولتيـ اهلل، فرج الطفؿ بينيـ مف ثالثة اعتقمت اإلسرائيمي االحتالؿ قوات أف وأبمغيـ اإلسرائيمي،
 .الفصؿ

 :يلي مك فياك جكء المراز، لبكحث المعتقلين أحد والد باك أدلى بكلقسم مشفوعة إلفكدة ووفقكً 

 أسرة ولدي متزوج  النصيرات، مخيـ سكاف مف ،(عاماً  47) العمر مف أبمغ اهلل، فرج محمد الميدي عبد عزات أنا" 
 الثانوي الثاني الصؼ في طالب وىو ،(4/11/1996) مواليد مف وىو ىييح ابني بينيـ مف( أفراد 10) مف مكونة

 مف محمد ابني خرج ،24/4/2013 الموافؽ األربعاء يـو مف 22:30 الساعة حوالي عند النصيرات، شيداء مدرسةب
 والمعارؼ، واألصدقاء األقراب لدى عنو بحثت التالي اليـو في المنزؿ، في الميمة تمؾ يبيت لـ حيث يعد، ولـ المنزؿ

 حوالي عند عمـ حوؿ مكانو، يـديل ليس أنو نيوأخبرو  الفمسطينية عنو، بسؤاؿ الشرطة وقمت شيء، عنو أعرؼ ولـ
 خاص رقـ مف المحموؿ، ىاتفي عمى اتصاالً  تمقيت ،25/4/2013 الموافؽ الخميس يـو مف مساء 16:00 الساعة

 ابنؾ: لي وقاؿ اإلسرائيمية الشرطة مف أنو العربية المغة يتحدث كاف الذي المتصؿ بمغنيوأ ،(رقـ المتصؿ يظير لـ)
 الجيش) عمييـ قبض حيث لدينا معتقميف السعيدني، وسميماف اهلل، فرج أحمد وىـ أخريف، اثنيف عووم يحيى

 مع وتحدثت ابنؾ ىي خذ وقاؿ غدًا،( نتيفوت) محكمة عمى ابنؾ سيعرض وقاؿ  الفصؿ، حدود قرب ،(االسرائيمي
 يحي. ابنى
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 خالصة احصكئية:

ف الدولي اإلنساني والقانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف في تعامميا مع قواعد القانو قوات االحتالؿ في انتياؾ  استمرت
األمـ المتحدة عناية خاصة برزت مف  ـخصصت لي فيذاألطفاؿ ال السيما حقوؽو  ،في قطاع غزةالسكاف المدنييف 

الذي يشدد  1612 وصواًل إلى القرار اإلعالف العالمي لحقوؽ الطفؿ واالتفاقية الدولية لحقوؽ الطفؿ ومالحقيا خالؿ
وأنشأ القرار آلية دولية لمرصد واإلبالغ عف االنتياكات الموجية لحقوؽ  حماية األطفاؿ في أوقات النزاع المسمح، عمى

 معاناة األكثر إال أنيـ طفاؿاألالطفؿ خالؿ النزاعات المسمحة. وبالرغـ مف اىتماـ المجتمع الدولي بحماية حقوؽ 
 مف ومنيـ والديو، حدأ فقد وأ لإلصابة تعرض مف فمنيـ، المباشرة وغير لمباشرةا سرائيميةاإل العتداءاتل وتعرضاً 

أدنى اكتراث دوف أي  ،ومنيـ مف اعتقؿ واالستقرار مفاأل عف بحثاً  سكنو مكاف مف االنتقاؿ عمى جبرأ وأ منزلو دمر
ألخرى وتوفر حماية خاصة بقواعد القانوف الدولي التي تحظر استيداؼ المدنييف واألعياف والممتمكات المدنية ا

المرتبطة بالصراع المسمح أو الناتجة عف السياسات  وجود بعض االنتياكات الداخميةلألطفاؿ. ىذا باإلضافة 
األطفاؿ مثؿ مشكمة انقطاع التيار الكيربائي والعمؿ  حقوؽ األطفاؿ عمىوتؤثر بشكؿ مباشر ، والممارسات اإلسرائيمية

مع حصيمة المتضرريف نتيجة االنتياكات التي تقترفيا قوات  راالنتياكات تكاد ال تذك في األنفاؽ، إال أف نتيجة ىذه
مف التزاماتيا بموجب القانوف قوات االحتالؿ تحمؿ فمف خالؿ األرقاـ التي يستعرضيا التقرير يتبيف مدى  االحتالؿ

يف الخاصيف بالحقوؽ المدنية والسياسية الدولي لحقوؽ اإلنساف كونيا طرفًا في اتفاقية حقوؽ الطفؿ وفي العديف الدولي
 واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، وااللتزامات التي يفرضيا القانوف الدولي اإلنساني وال سيما اتفاقية جنيؼ الرابعة.

 

 3112 العكمخالل  عدد الضحكيك من األطفكلجدول يوضح 
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 12 قتل 
 21 جرح
 23 كلاعتق
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 الخالصة
 

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  يشكؿو  الدولي القانوفقواعد  ينتيؾ الذي الشامؿ رالحصا إطار في
 ويؤثر بشكؿ كبير عمى األطفاؿ والنساء. غزة قطاع في لمفمسطينييف

 
كما يظير عدد الضحايا الكبير تعمد قوات االحتالؿ استيداؼ األطفاؿ فمعظـ حاالت اإلصابة والقتؿ واالعتقاؿ 

تحمؿ  راث بحياتيـ، األمر الذي يظير مدىعف استيداؼ متعمد لألطفاؿ أو في أحسف األحواؿ عدـ االكت ناجمة
بموجب القانوف الدولي اإلنساني والسيما اتفاقية جنيؼ الرابعة والقانوف الدولي لحقوؽ  اقوات االحتالؿ مف التزاماتي

  .الطفؿ والسيما  االتفاقية الدولية لحقوؽ الطفؿ
 

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

 قوؽ الطفؿ.السبب الرئيس وراء تصاعد االنتياكات الموجية لح اإلنساف
 

 عف الدولي المجتمع لعجز ةطبيعي ويشير مركز الميزاف إلى أف استمرار االنتياكات اإلسرائيمية وتصاعدىا يمثؿ نتيجة
 وجو عمى غزة قطاع وفي المحتمة الفمسطينية األراضي في المدنييف تجاه واألخالقية القانونية بواجباتو القياـ

تسبب في استمرار الحصانة واإلفالت مف العقاب  فاعمة خطوات تخاذا عف الدولي المجتمع عجز وأف. الخصوص
 .انتياكاتيا مواصمة عمى القوات تمؾ -يزؿ ولـ – شجععف ارتكاب انتياكات جسيمة لقواعد القانوف الدولي، كما 

 

 لقواعد ياإلسرائيم االحتالؿ قوات انتياكات لوقؼ والفاعؿ العاجؿ بالتحرؾ الدولي المجتمع يطالب الميزاف مركز
 المحتمة الفمسطينية األراضي في العدالة تطبيؽ عمى والعمؿ اإلنساف، لحقوؽ الدولي والقانوف اإلنساني الدولي القانوف

 .لمعدالة وتقديميـ االنتياكات ىذه بارتكاب أمروا أو ارتكبوا مف كؿ ومالحقة
 

ومات التي يتمقاىا بموجب اآللية الدولية لمرصد كما يدعو مركز الميزاف األميف العاـ لألمـ المتحدة عمى توظيؼ المعم
ؿ في األراضي في وضع حد النتياكات حقوؽ األطفا 1612واإلبالغ الناشئة عف قرار مجمي األمف الدولي 

 الفمسطينية المحتمة.
 
 

 انتاى

 


