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 مػقػدمػػة

 

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

إف استيداؼ الوالديف  تقتصر االنتياكات الموجية لحقوؽ األطفاؿ عمى االنتياكات المباشرة مثؿ القتؿ واالصابة، بؿ
نواع ويجعميـ عرضة لمختمؼ أ المستشفى، يؤثر بشكؿ مباشر عمى حياة ىؤالء األطفاؿو المدرسة والمنزؿ و 

  ويشكؿ مساسًا جديًا بجممة حقوؽ اإلنساف بالنسبة لألطفاؿ. االنتياكات، بؿ
وما ينتج عنو  ، بغض النظر عف طبيعة ىذا النزاع،وترتبط عمميات استيداؼ األطفاؿ بشكؿ واسع بوجود نزاع مسمح

سواء بتجنيدىـ  ،طفاؿمف تكويف جماعات مسمحة وتجييزات عسكرية قد تمعب دورًا في توسيع دائرة الخطر حوؿ األ
الحقًا خالؿ ىذا التقرير. وليس ببعيد ما يحدث في األراضي الفمسطينية  يردأو استيدافيـ أو استغالليـ كما سوؼ 

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

وتيجير أصحابيا واستيداؼ المستشفيات والمدارس ومنع وصوؿ المساعدات اإلنسانية مف خالؿ حصار خانؽ طاؿ 
 مختمؼ أوجو الحياة في القطاع.

طفاؿ في أوقات النزاع المسمح ضمف دور مركز يأتي ىذا التقرير والذي يتناوؿ أىـ االنتياكات الموجية ضد األ
رسمية الموثقة لالنتياكات والمشاركة الأحد األطراؼ غير وكونو في الدفاع عف حقوؽ األطفاؿ الميزاف لحقوؽ اإلنساف 

 .2014 لحاليامف العاـ  األوؿالربع في عمميات الرصد واإلبالغ التابعة لألمـ المتحدة، حيث يغطي التقرير 
الصادر عف األمـ المتحدة  1612لموصوؿ إلى القرار  الزمني اإلطار التاريخي والتسمسؿ باستعراض لتقريرا يبدأو  

واآللية التي ترفع بيا التقارير مف الجيات المشاركة في متابعة  ،والخاص بحماية األطفاؿ في أوقات النزاع المسمح
 باإلضافة إلى التعريفات الخاصة بالطفؿ. ،عامؿ بوتنتياكات الموجية ضد األطفاؿ والسياؽ الواجب الاال

في  2014األوؿ مف العاـ الحالي الربع األطفاؿ خالؿ  االنتياكات الموجية لحقوؽمف ثـ يستعرض التقرير مجمؿ 
ذ يعرض التقرير االنتياكات التسعة الموجية ضد األطفاؿ المتعارؼ عمييا وقت النزاع المسمح قطاع غزة . وا 

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

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

 . 1612مف ضحايا أحداث داخمية مرتبطة بحالة النزاع المسمح وفقًا لممفيـو الموسع لقرار مجمس األمف 
مف  عف دائرة النزاععف مدى التزاـ قوات االحتالؿ والجماعات المسمحة وما انبثؽ  توضحوينتيي التقرير بخاتمة 
 معيشية بالقوانيف واالتفاقيات الدولية الخاصة بحماية األطفاؿ وقت النزاع المسمح.ظروؼ انسانية وأوضاع 
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 توطػئػة
 انتياؾ في الذروة الثمانينيات عقد وخاصة الثانية األلفية مف األخيرة العقود في المسمحة والنزاعات الحروب شكمت
 األطفاؿ تجارة السيما االنتياكات لباقي فةإضا 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، مستقبؿ يمثموف الذيف األطفاؿ تواجو التي الخطيرة االنتياكات تمؾ وا 
 بموجب واالنضماـ والتصديؽ لمتوقيع ضتوعر  اعتمدت الطفؿ بحقوؽ خاصة اتفاقية لوضع المتحدة األمـ تداعت
 . 1990 سبتمبر/أيموؿ 2 في نافذة وأصبحت 1989 عاـ في العامة الجمعية قرار

وتمثؿ االتفاقية مجموعو مف المعايير وااللتزامات غير قابمة لمتفاوض، تمت الموافقة عمييا عالميًا، وتوفر الحماية و 
 مف ىـ دوف الثامنة عشرم األشخاص فاقية، أقّر المجتمع الدولي بحاجةالدعـ لحقوؽ األطفاؿ. وباعتماده ليذه االت

إلى رعاية خاصة وحماية ال يحتاجيا الكبار. ولدعـ القضاء لدرء سوء المعاممة واالستغالؿ المنتشريف  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 
تأثير الصراعات المسمحة عمى األطفاؿ، وذلؾ إثر توصية قدمتيا لجنة حقوؽ الطفؿ. وىو ما تـ بالفعؿ حيث كمؼ 

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

البروتوكوليف االختيارييف الممحقيف باالتفاقية والمتعمقيف بحماية األطفاؿ مف االستغالؿ  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 اإلجبارينى لمتجنيد المسمحة سف الثامنة عشر كحد أد
في  باإلتجارعشر مف االشتراؾ اشتراكًا مباشرًا في النشاطات العدائية. فيما يشدد البروتوكوؿ االختياري المتعمؽ 

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

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

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

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

 
غ عف مجمس األمف الدولي، والذي وضع إطارًا إلزاميًا آللية الرصد واإلبال 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 

الدولي المعموؿ بيا، وعف سائر االنتياكات وأعماؿ اإليذاء التي واستخداـ الجنود األطفاؿ في انتياؾ ألحكاـ القانوف 
 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 
 توى القطر، وخطة عمؿ لدعـ األطفاؿ المتضرريف .وفريؽ عمؿ عمى مس 1612واإلبالغ بخصوص القرار 

آلية الرصد واإلبالغ ال تيدؼ  إتباعضماف الرصد المنتظـ، عممًا بأف إلى 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  1882وقد وسع مجمس األمف الدولي بموجب قراره رقـ 
 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  2010عاـ  وفي
 األمف.
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 األمف مجمس قرار بحسب عنيا واإلبالغ الطفؿ حقوؽ انتياكات لمراقبة ةآليأنشأت  المحتمة الفمسطينية األراضي وفي
 ومنذ رسمية غير عمؿ مجموعة تقـو حيث.  ليونيسيؼا 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  1612أنشأ مجمس األمف، بموجب القرار 
تبمغ عف ستة  1612لية الرصد واإلبالغ المنشأة بموجب القرار واإلبالغ عنيا. وىذه اآللية التي يشار إلييا باسـ آ

 المستشفيات، أو المدارس مياجمة كجنود، واستخداميـ األطفاؿ 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 .(طفاؿاأل
 (القسري التيجير السيئة، والمعاممة التعذيب األطفاؿ،

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

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

 1612بموجب القرار  عنيا اإلبالغ يتـ التي االنتياكات

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

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

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

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

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

 قانوني ألي طرؼ في أي نزاع مسمح. ال يؤثر تطبيؽ ىذه المادة بموجب ىذا البروتوكوؿ عمى المركز ال .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؛)
 ف اآلباء أو األوصياء القانونييف لألشخاص؛ب( أف يتـ ىذا التجنيد الطوعي بموافقة مستنيرة م)
 ج( أف يحصؿ ىؤالء األشخاص عمى المعمومات الكاممة عف الواجبات التي تنطوي عمييا ىذه الخدمة العسكرية؛)
 .د( أف يقدـ ىؤالء األشخاص دلياًل موثوقًا بو عف سنيـ قبؿ قبوليـ في الخدمة العسكرية الوطنية)
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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 المادة

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

في وتيرة استيداؼ األطفاؿ بشكؿ مباشر وغير مباشر نتيجة  ، استمراراً 2014مف العاـ الحالي  األوؿشيد الربع 
نتيجة تعرضيـ  مصابيف( 22قتمى، و)أطفاؿ  (1)سقوط  ىذه الفترة تفقد سجم ،ـ مع قوات االحتالؿالصراع القائ

مف خالؿ سواء مف بعض الجماعات المسمحة، أو ألحداث مرتبطة بشكؿ أو بآخر بالصراع مع قوات االحتالؿ 
القطاع ويتأثر منو  ؿ تجاهممارسات قوات االحتالاألجساـ المتفجرة الناتجة عف االستيداؼ المباشر واالعتقاؿ و 

 .األطفاؿ بشكؿ رئيسي

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

 الساعة حوالي عند الرشاشة، أسمحتيا نيراف الشرقية، الفصؿ حدود عند المتمركزة اإلسرائيمي االحتالؿ قوات فتحت
 مقبرة شرقي الحدود قرب تواجدوا الذيف األطفاؿ مف عدد تجاه ،2/1/2014 الموافؽ الخميس يـو مف 13:00

 خاطر أبو شحدة جميؿ عدناف: الطفؿ إصابة في تسبب ما غزة، شماؿ محافظة في جباليا شرؽ اإلسالمية الشيداء
وتوفي  بالخطيرة جراحو عدواف ؿكما مستشفى في الطبية المصادر ووصفت الحوض، في ناري بعيار ،(عاما   16)

 .3/1/2014عمى أثرىا الحقًا في مساء اليـو التالي الجمعة الموافؽ 

 :بالتالي المركز باحث( عاماً  16) خاطر أبو منير محمد: الطفؿ وأفاد 

ي الساعة عند حوال الشرعي الثانوي األوؿ الصؼ امتحانات آخر ناانيائ بعد األصدقاء مف ومجموعة يعم وابف أنا تذىب" 
 -طعاماً  نامع ناوأخذ جباليا، شرقي الشرقية لممقبرة خموية نزىة في ،2/1/2014مف ظير يـو الخميس الموافؽ  12:00

 عف تبعد الجديدة الصحي الصرؼ أحواض شرؽ تقع رممية لتمة ناووصم شرقًا، لمتنزه ناذىب ثـ ناأفطر  المقبرة وفي -خضروات
 الفاصؿ السياج مف بالقرب الحدود داخؿ اً متوقف اسرائيمياً  جيباً  ناشاىد وىناؾ ،الغرب ناحية متراً  250بػ تقدر مسافة الفصؿ حدود
 عدناف وذىب ناعمي وافناد الفصؿ، حدود مف يقتربوف سناً  ايصغرون الذيف األطفاؿ مف عدد ناشاىد كما الجنود، مف عدد وحولو
 نار اطالؽ صوت تسمع باتجاىيـ يمشوف ىـ وبينما ذلؾ ءوأثنا حياتيـ، عمى خوفاً  بيـ لالمساؾ األصدقاء مف واثنيف
 بشكؿ تواصؿ النار اطالؽ ولكف لمساعدتو التقدـ تحاول ،يمن أمتار بعد عمى كاف ،يويد ويرفع أرضاً  يسقط عدناف توشاىد
 أحد تىدشا دقائؽ وبعد األمتار عشرات بعد وعمى المكاف، عف مبتعداً  التمة أعمى مف توتدحرج أرضاً  تفانبطح كثيؼ،
 مف قصيرة مسافة وبعد األقداـ عمى وسيرا حمالً  وأصدقائي ونقمناه أنا وتفساعد ،باتجاىي مسرعاً  ويأتي عدناف يحمؿ يأصدقائ
 ".عدواف كماؿ مستشفى إلى ونقمتو األحمر اليالؿ لجمعية تابعة اسعاؼ سيارة وصمت المصاب نحمؿ ونحف الركض

وذلؾ  اليمنى الخاصرة يميف الواقع الشرياف في ناري بعيار ابني أصيب" :الميزاف كزمر  لباحث الجريحالطفؿ  والد أفادكما  
 الشفاء مستشفى في المركزة العناية قسـ إلى يحولوه عدواف كماؿ مستشفى في األطباء جعؿ النزيؼ وتواصؿحسب األطباء، 

 حوالي عند بصحبتو والدتو وخرجت التنسيؽ تـو  االسرائيمية المستشفيات أحد إلى لتحويمو التنسيؽ أجري وىناؾ غزة، بمدينة
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( إيرز) حانوف بيت معبر في الدخوؿ اجراءات مف انتيائيـ وبعد ،3/1/2014 الموافؽ الجمعة يـو فجر مف 3:45 الساعة
 حوالي عند بجراحو متأثراً  ابني توفي األخضر، الخط داخؿ المستشفى إلى ستنقمو التي االسرائيمية االسعاؼ سيارة إلى نقمو وأثناء
 ."نفسو الجمعة فجر مف 5:00 الساعة

 ،9/1/2014 الموافؽ الخميس يـو صباح مف 7:30 الساعة حوالي عند اإلسرائيمي االحتالؿ طائرات أطمقت
 أسفر يونس، خاف شرؽ معف منطقة في شخصاف، يستقميا كاف"  تكتؾ"  نارية دراجة تجاه األقؿ عمى واحداً  صاروخاً 
 ووصفت الطبي ناصر مستشفى لىإ نقميما وجرى بجروح، يستقميا كاف مف واصابة اجةالدر  تدمير عف القصؼ
 بينما طفيفة بجروح (أعواـ 3) الغمباف محمد اهلل عبد ىبة الطفمة إصابة عف القصؼ أسفر كما بالمتوسطة، جراحيما

 .المنزؿ نوافذ مف عدد زجاج تحطـ نتيجة معف منطقة في منزليا في كانت

 ،13/1/2014 الموافؽ األحد يـو مف 16:50 الساعة حوالي عند بصاروخيف، اإلسرائيمي، حتالؿاال طائرات قصفت
 وقد النصيرات، مخيـ شماؿ الكيرباء، توليد محطة مف بالقرب غزة، وادي مجرى في يقع الفصائؿ، ألحد تابع موقع
 جراء اليسرى، األذف في روحبج ،(سنوات 3) العمر مف البالغ دالؿ، بيجت محمد الطفؿ إصابة عف القصؼ أسفر
 لشراء بقالة باب عمى والده برفقة الطفؿ وجود تصادؼ حيث المغراقة، قرية في يقع تجاري محؿ واجية زجاج تطاير
 تضرر كما. العالج لتمقى البمح دير في قصىاأل شيداء مستشفى إلى ونقؿ القصؼ، لحظة لنجمو، األغراض بعض
. الصفيح ألواح وتطاير واألبواب، النوافذ تكسير جراء سكني منزؿ( 21)و اريتج محؿ المستيدفة المنطقة محيط في
 تحطـ جراء( د) االبتدائية النصيرات ذكور ومدرسة ،(ب) المشتركة اإلعدادية مدرسة وىما مدرستيف تضررت كما

 .النوافذزجاج بعض 

 حوالي عند متقطع، بشكؿ أسمحتيا نيراف الشرقية، الفصؿ حدود عند المتمركزة اإلسرائيمي االحتالؿ قوات فتحت
 مقبرة شرقي الحدود قرب تواجدوا الذيف الشباف مف عدد تجاه ،17/1/2014 الموافؽ الجمعة يـو مف 16:00 الساعة
 اليـو مساء مف 18:30 الساعة حتى النار اطالؽ استمر غزة، شماؿ محافظة في جباليا شرؽ اإلسالمية الشيداء
 ضياء/ الطفؿ: ىما التنفس، في بضيؽ اثنيف إصابة في تسبب ما لمدموع، مسيؿ غاز بؿقنا عدة اطالؽ وتخممو نفسو،
 .القطاع شماؿ جباليا مخيـ سكاف مف وكمييما ،(عاماً  25) الكحموت صالح وضياء ،(عاما   17) الناطور أحمد

 الموافؽ األحد ـوي صباح مف 9:15 الساعة حوالي عند واحدًا، صاروخاً  االسرائيمية، االستطالع طائرات أطمقت
 غزة، شماؿ محافظة في بجباليا الصفطاوي شارع في الممش عمارة قرب تسير كانت نارية دراجة تجاه ،19/1/2014

 الجسـ، مف متفرقة أنحاء في بشظايا ،(الدراجة راكب) ،(عاماً  26) سعد حسف نايؼ أحمد اصابة في تسبب ما
 11) الغؼ شحادة فريد صالح :والطفؿ بالخطيرة، جراحو غزة بمدينة الشفاء مستشفى في الطبية المصادر وصفت

 .بالمتوسطة جراحو عدواف كماؿ مستشفى في الطبية المصادر ووصفت اليمنى، الساؽ في بشظية أصيب (عاما  
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 مف 15:00 الساعة حوالي عند أسمحتيا، نيراف الشرقية، الفصؿ حدود عند المتمركزة اإلسرائيمي االحتالؿ قوات فتحت
 مقبرة شرقي الحدود قرب تواجدوا الذيف واألطفاؿ الشباف مف العشرات تجاه ،24/1/2014 الموافؽ الجمعة يـو

 اليـو مساء مف 17:30 الساعة حتى النار طالؽإ وتواصؿ غزة، شماؿ محافظة في جباليا شرؽ اإلسالمية الشيداء
 إصابة في تسبب ما. الرائحة كريو والغاز وعلمدم المسيؿ الغاز وقنابؿ المطاطية األعيرة إطالؽ ذلؾ وتخمؿ نفسو،

 معدنية بأعيرة منيـ( 4) أصيب بينما ناري، بعيار أصيب شاب الجرحى بيف مف وكاف طفؿ، بينيـ مف شباف،( 7)
 أبو سمماف منير معاذ: ىـ والجرحى المستشفى، ووصموا الغاز استنشاؽ جراء باختناؽ أصيبوا( 2)و بالمطاط، مغمفة
 عوض اهلل عبد محمد اهلل عبد األيمف، الفخذ في ناري بعيار وأصيب زايد، الشيخ مدينة سكاف مف( عاماً  18) غبّيط

 بعيار أصيب( عاماً  18) قمر أبو حسونة نصر ومحمد ،اليمنى اليد في بالمطاط مغمؼ بعيار أصيب( عاماً  22)
 أصيب( عاماً  21) عصر أبو سالـ نافذ سالـ. جباليا مخيـ سكاف مف وكالىما األيسر، الذراع في بالمطاط مغمؼ
 في بالمطاط مغمؼ بعيار أصيب( عاماً  20) الجماؿ عمر ممدوح ويحيى اليمنى، القدـ في بالمطاط مغمؼ بعيار

 سكاف مف (عاما   17) المدىوف عمر محمود بياء :والطفؿ. غزة بمدينة الشجاعية حي سكاف مف وكالىما الظير،
 جراء باختناؽ أصيبا النزلة، جباليا سكاف مف( عاماً  22) زقوت يحيى الديف ييمح ونزار غزة، بمدينة الجالء شارع

 :يمي بما المركز غبيط أبو معاذ الجريح وأفاد  ،الغاز استنشاقيما

 شماؿ جباليا شرؽ الشرقية لمحدود ،24/1/2014 الموافؽ الجمعة يـو مساء مف 14:00 الساعة حوالي عند يوحد تذىب"  
المسيرات األسبوعية السممية في  أيضاً  أشاىد ولكي المنطقة، لتمؾ فييا أذىب التي األولى المرة وىي ه،التنز  لغرض القطاع

 المنطقة تصمو و  ،يأصدقائ مف عنيا سمعأ والتي االحتالؿ وقوات واألطفاؿ الشباف بيف ما جمعة يـو كؿ تحدث التي المنطقة،
 تقدر مسافة الحدود عف وتبعد المقبرة، شرؽ تقع رممية تمة أعمى ووقفت ،نفسو اليـو مساء مف 14:30 الساعة حوالي عند
 الساعة حوالي عند وذلؾ الفصؿ، حدود مف االقتراب يحاولوف الذيف الشباف أشاىد نتك وبينما ،الغرب ناحية متراً  200بػ

 داخؿ توقفت عسكرية تجيبا( 6) حوؿ انتشروا الذيف االحتالؿ جنود مف كبير عدد ىناؾ كاف نفسو، الجمعة مساء مف 15:00
 رأيت وقد لمدموع، المسيؿ الغاز يطمقوف كانوا كما الحدود، مف يقترب مف كؿ تجاه متقطع بشكؿ النار يطمقوف الفصؿ حدود
 أنيـ اعرؼ كنت عندىا ونقميـ بحمميـ يقوموف الحضور مف عدد وكاف األرض عمى يسقطوف واألطفاؿ الشباف مف عدداً 

 أرضًا، توسقط عمييا الوقوؼ أستطيع لـ ثـ تتحرؾ، اليمنى يبساق تشعر  فجأة األحداث ىذه أشاىد أنا وبينما مصابيف،
 متراً  150 لمسافة نيحممو  الذيف الشباف مف عدد نيوصم حيث النجدة، طالباً  تفصرخ األيمف، يفخذ مف تنزؼ الدماء توشاىد
 قدـ وىناؾ عدواف، كماؿ مستشفى إلى نينقمت األحمر لميالؿ تابعة اسعاؼ سيارة المقبرة شرقي تتوقؼ كانت حيث الغرب، إلى

 أياـ لعدة الطبية لمرعاية حتاجأ يوأن بأعصابيا، أضر ولكنو الساؽ، عظاـ يطاؿ لـ العيار أف وقالوا المالئـ، العالج يل األطباء
 ."المستشفى في
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 ،31/1/2013 الموافؽ الجمعة فجر مف 3:00 الساعة حوالي عند واحد، بصاروخ اإلسرائيمية الطائرات قصفت
 ،األطفاؿ مف( 2) بينيـ مواطنيف( 6) بإصابة تسبب ما بالكامؿ، دمرتو مياه بئر أصابت زراعية أرض مستيدفة
 تعود ،(2ـ 16.700) مساحتيا تبمغ دفيئة( 13) وتدمير بالكامؿ، دمر منزؿ بينيـ منزؿ( 2) وتدمير ،واحدة وسيدة
  رفح، شماؿ مصبح حي أرض مف( 34) القطعة في والكائنة صبيح، أبو سميماف صبيح حسيف لممواطف البئر ممكية
 ىو أصيب حيث ،(عاماً  49) زكار، أبو نصر عياد شكري المواطف ويستأجره ساكنيو، عمى بالكامؿ منزؿ وتدمير
 نزؿم في بالغة ضرارأ لحاؽا  و  ،(عاماً  27) شادية، وابنتو ،(عاما   17) وائؿ، والطفؿ ،(عاماً  23) شادي، ونجميو
 جميعاً  نقموا حيث ،(اعواـ 7) لميس، الطفمة وابنتو أصيب الذي ،(عاماً  36) زيد، أبو حمداف عزات عصاـ المواطف

 .بالمتوسطة إصابتيـ المستشفى في الطبية المصادر وصفتو  رفح، في النجار مستشفى إلى

 مف 14:15 الساعة حوالي عند سمحتيا،أ نيراف الشرقية، الفصؿ حدود عند المتمركزة اإلسرائيمي االحتالؿ قوات فتحت
 مقبرة شرقي الحدود قرب تواجدوا الذيف واألطفاؿ الشباف مف العشرات تجاه ،14/2/2014 الموافؽ الجمعة يـو

 اليـو مساء مف 18:00 الساعة حتى النار طالؽإ وتواصؿ غزة، شماؿ محافظة في جباليا شرؽ اإلسالمية الشيداء
 تسبب ما. لمدموع المسيؿ الغاز وقنابؿ بالمطاط، المغمفة المعدنية واألعيرة النارية، عيرةاأل إطالؽ ذلؾ وتخمؿ نفسو،
 معدني بعيار( 1) أصيب بينما نارية، بأعيرة منيـ( 9) وأصيب أطفاؿ،( 4) بينيـ مف فمسطينياً ( 17) إصابة في

. ورضوض باختناؽ أصيب( 1)و الجسـ، في مباشرة أصابتيـ غاز بقنبمة( 6) أصيب حيف في بالمطاط، مغمؼ
. اليمنى الساؽ في ناري بعيار وأصيب جباليا، مخيـ سكاف مف( عاماً  21) وشح كامؿ فواز أحمد: ىـ والجرحى
. اليمنى القدـ مفصؿ في ناري بعيار وأصيب غزة، بمدينة الشعؼ حي سكاف مف( عاماً  20) جحا رجب نافز محمود
 ووصفت. اليسرى الساؽ في ناري بعيار وأصيب بجباليا، الفالوجا سكاف مف( عاماً 22) زممط شعباف تيسير ومحمد

 بمدينة الشفاء مستشفى في العالج الستكماؿ وحولتيـ بالخطيرة جراحيـ عدواف كماؿ مستشفى في الطبية المصادر
: قووشقي اليسرى، الساؽ في ناري بعيار وأصيب جباليا، مخيـ سكاف مف( عاماً  28) شالش محمد العبد سعيد و. غزة

 سكاف مف (عاما   17) اهلل جاد زكي رائد محمد: والطفؿ. األيمف الفخذ في ناري بعيار أصيب ،(عاماً  18) عرفات
 حانوف، بيت سكاف مف( عاماً  24) حمداف عايش نزار محمد. اليمنى الساؽ في ناري بعيار أصيب بجباليا، السكة

 بغزة، رضوا الشيخ حي سكاف مف( عاماً  24) خّمة اىيـابر  يوسؼ محمد. اليسرى الساؽ ركبة في ناري بعيار وأصيب
 أصيب الىيا، بيت مشروع سكاف مف( عاماً  18) غبف أبو أميف محمود ورامز. اليسرى اليد في ناري بعيار وأصيب
 أحمد ضياء :واألطفاؿ. بالمتوسطة جراحيـ المستشفى في الطبية المصادر ووصفت. اليمنى القدـ في ناري بعيار
. بجباليا، الزعتر تؿ سكاف مف (عاما   16) وشح محمد رائد تامر .جباليا، مخيـ سكاف مف (عاما   17) طورالنا أسعد

 مف( عاماً  25) فوؿ أبو العبد الباري عبد بالؿ. بجباليا، الجرف سكاف مف (عاما   17) النبي عبد سعيد معيف وميند
 ىندي الرحيـ عبد طارؽ غزة، بمدينة الشجاعية حي مف( عاماً  25) جرادة عوض عطية بكري. جباليا، مخيـ سكاف
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 بمدينة الشجاعية حي مف( عاماً  22) حّمس رجب عّراـ عائد غزة، بمدينة الشجاعية حي مف( عاماً  21) غنيمة أبو
 23) المبحوح محمد محمود وأحمد ،في انحاء مختمفة مف الجسـبشكؿ مباشر بقنابؿ غاز  اأصيبو وجميعيـ  غزة،
 .السقوط جراء األيمف الكتؼ في وبخمع لمدموع المسيؿ الغاز جراء باختناؽ أصيب بجباليا، لفالوجاا سكاف مف( عاماً 

 مف 14:30 الساعة حوالي عند أسمحتيا، نيراف الشرقية، الفصؿ حدود عند المتمركزة اإلسرائيمي االحتالؿ قوات فتحت
 مقبرة شرقي الحدود قرب تواجدوا الذيف واألطفاؿ الشباف مف العشرات تجاه ،21/2/2014 الموافؽ الجمعة يـو

 اليـو مساء مف 17:40 الساعة حتى النار اطالؽ وتواصؿ .غزة شماؿ محافظة في جباليا شرؽ اإلسالمية الشيداء
 تسبب ما. لمدموع المسيؿ الغاز وقنابؿ بالمطاط، المغمفة المعدنية واألعيرة النارية، األعيرة إطالؽ ذلؾ وتخمؿ نفسو،
 معدني بعيار( 1) أصيب بينما نارية، بأعيرة منيـ( 7) وأصيب ،طفميف (2) بينيـ مف فمسطينياً ( 12) إصابة في

 جراحو وصفت طفؿ بينيـ مف الجسـ في مباشرة أصابتيـ غاز بقنابؿ( 4) أصيب حيف في بالبالستيؾ، مغطى
 والجرحى. عدواف كماؿ ستشفىم البقية وصؿ بينما غزة بمدينة الشفاء مستشفى الجرحى مف ثالثة ووصؿ بالخطيرة،

 في غاز بقنبمة أصيب غزة، بمدينة الشجاعية حي سكاف مف (عاما   16) حّمس اهلل عبد مدحت محمد :الطفؿ: ىـ
 صالح محمد اهلل عبد: والطفؿ بالخطيرة، جراحو غزة بمدينة الشفاء مستشفى في الطبية المصادر ووصفت الرأس

 في الصحفي المصور. اليسرى الساؽ في ناري بعيار أصيب ،"3" بموؾ -لياجبا مخيـ سكاف مف (عاما   17) الشرافي
 أدى بالمطاط مغمؼ  ناري بعيار أصيب الشاطئ، مخيـ سكاف مف( عاماً  20) السباح عاطؼ خالد: مشارؽ وكالة
 في ناري بعيار أصيب جباليا، مخيـ سكاف مف( عاماً  20) انشاصي اهلل عبد عمر وائؿ. اليمنى الساؽ في الكسر إلى
 حسيف سميـ. بالخطيرة جراحيما الطبية المصادر ووصفت غزة بمدينة الشفاء مستشفى وصال وكالىما اليمنى، القدـ
 المصادر ووصفت اليسرى الساؽ في ناري بعيار أصيب بجباليا، عناف حي سكاف مف ،(عاماً  25) الغماري أحمد
 ياسر وأحمد. غزة بمدينة الشفاء مستشفى في العالج تكماؿالس وحولتو بالخطيرة جراحو عدواف كماؿ بمستشفى الطبية
 كماؿ ابراىيـ. اليمنى الساؽ في ناري بعيار وأصيب جباليا، بمخيـ اليوجا شارع سكاف مف( عاماً  19) عفانة محمد
 عماد عاىد. اليسرى الساؽ في ناري بعيار وأصيب جباليا، بمخيـ اليوجا شارع سكاف مف( عاماً  23) الغندور ابراىيـ
 شحادة يوسؼ وأحمد. اليسرى الساؽ في ناري بعيار وأصيب الىيا، بيت مشروع سكاف مف( عاماً  28) بطاح سعيد
 يده كؼ في بالبالستيؾ مغطى معدني بعيار أصيب غزة، بمدينة الصبرة حي سكاف مف( عاماً  21) شريعة أبو

 بشكؿ غاز بقنبمة وأصيب بجباليا، الزعتر تؿ سكاف مف( عاماً  18) زقوت محمد عصاـ جياد: مف وكؿ. اليسرى
 بشكؿ غاز بقنبمة أصيب جباليا، مخيـ سكاف مف( عاماً  21) السحار أحمد ناصر منذر. األيمف الكتؼ في مباشر
 بشكؿ غاز بقنبمة أصيب غزة، بمدينة التفاح حي سكاف مف( عاماً  23) السكني سميـ كماؿ أحمد. الرأس في مباشر
 . بالطفيفة جراحيـ عدواف كماؿ بمستشفى الطبية المصادر تووصف. الرأس في مباشر
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 الجمعة يـو مساء مف 18:30 الساعة حوالي عند رفح، في النجار يوسؼ أبو مستشفى في الطبية المصادر أعمنت
 الحوض في مدخؿ ناري بعيار ،(عاما   12) عدواف، أبو نافع محمد فضؿ الطفؿ إصابة عف ،21/2/2014 الموافؽ
 محمود صابةا  و  رفح، شرقي الشمالية الشوكة بمدة في صوفا معبر قرب لألغناـ رعيو خالؿ األيمف، الفخذ مف ومخرج
 عالء بيا أدلى إفادة ووفؽ الميدانية، التحقيقات وتفيد الميداني، الضبط قوات مف ،(عاماً  21) معمر، محمد ناىض
  :مركزلم فضؿ الطفؿ شقيؽ وىو (عاماً  22) عدواف أبو نافع محمد

 الموافؽ الجمعة يـو مساء مف 14:00 الساعة حوالي عند األغناـ لرعي ،(عاماً  12) وفضؿ ،(عاماً  27) نضاؿ أشقائي توجو" 
 حدود عف الغرب ناحية مف (ـ2000) حوالي يبعد الذي العائمة منزؿ مف الشرؽ إلى (ـ400) حوالي بعد عمى ،21/2/2014

 وبعد خمفو، فضؿ شقيقي تاركاً  المنطقة مف نضاؿ عاد المذكور اليـو مساء فم 16:00 الساعة حوالي وعند الشرقية، الفصؿ
 بحثاً  المذكورة المنطقة لمحيط توجيت عندىا ،فضؿ أخي يرجع ولـ دقيقة،( 20) لحوالي استمر نار إطالؽ صوت سمعنا ذلؾ
 عمى تسيؿ والدماء ظيره عمى األرض عمى ممقى فضؿ شقيقي وجدت بعدىا ساعة، مف ألكثر البحث عممية واستمرت عنو،

 وتمكنوا وصموا الذيف باإلسعاؼ، فاتصمت الفصؿ، حدود مف الغرب إلى( ـ400) حوالي الشرقية الحدود عف ويبعد منو األرض
 في النجار يوسؼ أبو لمستشفى نقمو وجرى ذاتو، اليـو مساء مف 18:25 الساعة حوالي عند لشقيقي، الوصوؿ مف التنسيؽ بعد

 في ناصر لمستشفى نقمو وجرى الحوض، في ناري بعيار اصابتو جراء الصحية حالتو بخطورة األطباء مف وأبمغت رفح،
 .المركزة العناية لغرفة بعدىا وأدخؿ جراحية، لعممية خضع حيث خانيونس

 شابيف ،3/3/2014 الموافؽ االثنيف يـو مساء مف 19:55 الساعة حوالي عند االسرائيمي، االحتالؿ طائرات قصفت
 استشياد في تسبب ما غزة، شماؿ محافظة في حانوف بيت غربي الحميد عبد السمطاف شارع في جدافايتو  كانا نيفاث

 وصفتيا بجراح الثاني الشاب واصابة الفور، عمى( عاماً  21" )الزعانيف" حسف صابر موسى مصعب: الشاب
 وزارة ولكف الشفاء، مستشفى في جالعال الستكماؿ وحولتو بالخطيرة عدواف كماؿ مستشفى في الطبية المصادر
 21) ناصر أحمد يوسؼ شريؼ: وىو ذاتو، المساء مف متأخر وقت في بجراحو متأثراً  وفاتو عف أعمنت الصحة
 الطبية المصادر وصفتيا بجراح ،(عاما   15) البسيوني ذياب ابراىيـ محمد: الطفميف اصابة في تسبب كما(. عاماً 
 عودة حسف وفيؽ ورانية -والساقيف والراس البطف في بشظايا أصيب حيث -ةبالخطير  عدواف كماؿ مستشفى في

 بثّ  كما. حانوف بيت سكاف ومف السبيؿ، يعبر كاف وكالىما اليسرى، اليد كؼ في بشظية واصيبت (عاما   13)
 وقت في جاء وأنو خاصة منيـ، والنساء األطفاؿ سيما ال المدنييف السكاف نفوس في واليمع الخوؼ االنفجار صوت
وفي ىذا الحدث . غزة شماؿ محافظة سماء في االسرائيمية االستطالع لطائرات مكثؼ تواجد ظؿ في باليدوء اتسـ

 أفاد الطفؿ محمد البسيوني المركز بالتالي:

 القريب االستقامة مسجد في العشاء صالة ألداء توجيت 3/3/2014 الموافؽ االثنيف يـو مساء مف 7:00 الساعة حوالي عند
 مف انتييت وعندما مقطوعة، الكيرباء كانت ،طاف عبد الحميد غرب مدينة بيت حانوف شماؿ القطاعمفي شارع الس منزلنا فم



14 

 

 لمدة عنده جمست المسجد، ويقابؿ منزلو أسفؿ وىو ناجي عمي يممكو ماركت سوبر إلى واتجيت المسجد مف خرجت الصالة
 وقالوا فرفضوا لممنزؿ، العودة يريدوف كانوا ما إذا سألتيـ عمي، منزؿ في يفمتواجد أشقائي مف ثالثة كاف تقريبًا، ساعة نصؼ
 المنطقة، عمى يخيـ, دامس الظالـ كاف منزلي، إلى عائداً  أمشي وبدأت وقفت حينيا مقطوعة، الكيرباء أف بما سيبقوف بأنيـ
 ،ال أعرؼ كـ مف الوقت فقدت الوعي ميع وأغمي أرضاً  سقطت انفجار، صوت سمعت فجأة, تقريبًا، أمتار عشرة مسافة مشيت
 وعندما يجري بشخص شعرت ثـ أصرخ، بدأت حينيا ،ساقي اليمنى في شديد خذالف بحالة وشعرت صحوت بقميؿ بعدىا

 بي وجرى حممني مصاب، أنني فعرؼ أصرخ بدأت بجانبي، سقطو  تعثر بي  األرض، عمى ممدد وأنا بقدمي قدميو اصطدمت
 وأدخموني أوقفوىاف مدنية كانت تسير بالصدفة في المكاف سيارة إلى نقمي في فساعده عمي شاىدنا عمي، ماركت سوبر ناحية
 في االستقباؿ قسـ إلى نينقال منيا، نيوأنزال توقفت دقائؽ، عشرة حوالي وبعد مسرعة، السيارة وانطمقت معي اركبو  بيا،

 بسرعة، مالبسي األطباء خمع بطني، ومف اليمنى ساقي مف تسيؿ الدماء كانت الىيا، بيت بمدة في عدواف كماؿ مستشفى
 نفسي وجدتو  صحوتبنفسي، و  بعدىا لـ أدر وحقنوني أخرى غرفة إلى بسرعة أدخموني ثـ ،باألشعة لجسدي تصوير لي وأجروا
 الثالثاء التالي اليـو مساء مف 4:30 الساعة أف ما ىو الوقت أخبرني أحدىـ يـوسألت,طبيبيف حولي ومف السرير عمى ممداً 

 تـ حيث ،5/3/2014 الموافؽ األربعاء الالحؽ اليـو صباح لغاية الطبية المراقبة وتحت الغرفة في بقيت ،4/3/2014 الموافؽ
 فخدي جانب أصابت شظية عف عبارة اإلصابة أف تبيف وقد العالج، أتمقي اآلف وأنا العظاـ، قسـ في أخرى غرفة إلى نقمي

 ذلؾ وكاف جزئي، بشكؿ والكبد عشر واالثنا البنكرياس لدي تمزؽ وقد ىذا رقبتي، في صغيرة يةوشظ بطني في وشظيتيف األيمف
 الذي كنت متواجد فيو، المكاف مف قريبيف شابيف تجاه اإلسرائيمي االحتالؿ قوات أطمقتو صاروخ جراءحسبما أخبرني أىمي 

 .فقتمتيما

 الموافؽ الخميس يـو مف 20:00 الساعة حوالي عند حالبم دير مدينة سكاف مف سنوات( 10) خ ،س الطفمة أصيبت
 ووفقا. اليمنى الناحية مف ومخرج اليسرى الجية مف مدخؿ والبطف اليسرى اليد في ناري بعيار  6/3/2014
 حمؿ وأثناء المغازي مخيـ في الواقعة شقتو في جدىا لمنزؿ زيارة في ةالطفم تكان وبينماالمتوفرة لممركز  لممعمومات

  ناري عيار فخرج الخطأ طريؽ عف الزناد عمى بالضغط سوسف الطفمة شقيقة قامت( كالشنكوؼ) نوع مف الحس عميا
 بمدينة الشفاء دار مستشفى إلى حولت ثـ األقصى شيداء مستشفى إلى سوسف الطفمة نقمت. مباشرة الطفمة أصاب

 المقاومة في يعمؿ الطفمة أقارب أحد فأ يذكر. الفائقة العناية قسـ في ترقد وىي بالخطيرة جراحيا ووصفت غزة
 .إليو يعود والسالح

 حي في سكني منزؿ في ،11/3/2014 الموافؽ الثالثاء يـو مف 18:30 الساعة حوالي عند داخمي، انفجار وقع
 انشراح: ىي والطفمة وطفمة، سيدتيف بينيـ مف واحدة، عائمة مف أشخاص( 4) اصابة في تسبب ما غزة، بمدينة الدرج

 بالمتوسطة، يـجراح غزة بمدينة الشفاء مستشفى في الطبية المصادر ووصفت ،(عاما   17) كحيؿ عادؿ يؽتوف
 . مجاوريف وبمنزليف بالمنزؿ جزئية أضراراً  االنفجار وأحدث
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 لعائمة يعود سكني منزؿ في ،13/3/2014 الموافؽ الخميس يـو مف 19:10 الساعة حوالي عند انفجار، وقع
 عمي عطية عايشة: السيدة/ وىـ المنزؿ، أفراد مف( 6) اصابة في تسبب حانوف، بيت في الواد شارع في الحمديف
 عف أعمنت التي غزة بمدينة الشفاء مستشفى في لمعالج وحولت بالخطيرة جراحيا ووصفت ،(عاماً  62) محمديف
 23) عتاب: وزوجتو ،(عاماً  35) محمديف عطية الفتاح عبد اسماعيؿ: والمواطف ساعات، بعد بجراحيا متأثرة وفاتيا
 في الطبية المصادر ووصفت ،(أعواـ 4) ورنيف ،(سنوات 3) وساـ ،(سنوات 5) الفتاح عبد: وأطفالو ،(عاماً 

 شظايا مف لعالجو عدواف كماؿ مستشفى إلى وساـ الطفؿ تحويؿ وتـ بالمتوسطة، جراحيـ حانوف بيت مستشفى
 -الصحي العمؿ لجاف التحاد التابع -العودة مستشفى إلى عتاب: وأم حولت بينما الساقيف، كمتا في بيا أصيب
 محمي صاروخ سقوط عف ناجـ االنفجار أف شرطية مصادر وتفيد. السابع الشير في حامؿ لكونيا حالتيا لمتابعة
 .طفيؼ بشكؿ مجاور منزؿ وتضرر بالغ بشكؿ المنزؿ تضرر في الصاروخ وتسبب. الخطأ طريؽ عف المنزؿ عمى

 مف 13:30 الساعة حوالي عند أسمحتيا، نيراف الشرقية، الفصؿ حدود عند المتمركزة اإلسرائيمي االحتالؿ واتق فتحت
 ينظميا التي الوصوؿ مقيدة ممنطقةل المناىضة األسبوعية التظاىرة تجاه ،21/03/2014 الموافؽ الجمعة يـو ظير
 شماؿ محافظة في جباليا شرؽ اإلسالمية الشيداء مقبرة شرقي الكائنة الحدودية المنطقة في واألطفاؿ الشباف مف عدد
 األعيرة إطالؽ ذلؾ وتخمؿ نفسو، اليـو مساء مف 18:15 الساعة حتى متقطع بشكؿ النار طالؽإ وتواصؿ غزة،
 المصادر وصفتيا بجراح طفؿ، أحدىـ المشاركيف مف أربعة إصابة في تسبب ما. لمدموع المسيؿ الغاز وقنابؿ النارية
 الجرف منطقة سكاف مف ،(عاماً  20) العيوطي موسى حسف عماد: وىـ بالمتوسطة، عدواف كماؿ مستشفى في الطبية
 18) البس فارس نعيـ وفارس بجباليا، النزلة منطقة سكاف مف ،(عاماً  25) نصر محمد الكريـ عبد نضاؿ بجباليا،
 بيت مشروع سكاف مف ،(عاما   17) فوؿ أبو العبد سعيد محمود: والطفؿ غزة، بمدينة التفاح حي سكاف مف ،(عاماً 
 .اليمنى الساؽ في ناري بعيار أصيب وجميعيـ الىيا،

 انفجار اثر ،30/3/2014 الموافؽ حداأل يـو فجر مف 16:00 الساعة حوالي عند متفاوتة بجروح أطفاؿ ستة أصيب
 مستشفى الى المصابيف نقؿ تـو  رفح، مدينة غرب السعودي الحي في بو يعبثوف األطفاؿ مف عدد كاف مشبوه جسـ
 متوسطة، بجروح أصيب (عاما   14)  محسف أبو عماد محمد: وىـ العالج لتمقي المدينة في النجار يوسؼ أبو

 حالتو ووصفت الرأس في بشظية اصيب ( أعواـ 10) أميف وشقيقو طفيفة، جروح (عاما   13)  احمد وشقيقو
 و الوجو في طفيفة جروح (أعواـ 6) النيرب وائؿ مؤمف متوسطة، جروح (عاما   11) المغاري محمد رجب بالخطيرة،

 العياف شيود وافادة لممركز المتوفرة المعمومات ووفؽ. والحوض االيسر الفخذ في جروح (عاما   13) محمود شقيقو
 يقةالحد مف بالقرب لمنفايات مكب في عميو عثروا مشبوه بجسـ األطفاؿ مف مجموعة عبث جراء وقع االنفجار فاف

 الى أدى ما األرض عمى بإلقائو أحدىـ قاـ حيث السعودي الحي في بو والعبث بنقمو وقاموا رفح، غرب اليابانية



16 

 

 الى الشرطة مف قوة ووصمت المكاف، في وجودىـ تصادؼ األطفاؿ مف عدد إصابة عف الشظايا تناثر وأسفر انفجاره
  .مالبساتو في تحقيقاً  وفتحت الحادث مكاف

 المواصي منطقة في ،30/3/2014 الموافؽ حداأل يـو فجر مف 17:00 الساعة حوالي عند غامض انفجار وقع
 متفاوتة، وجروح بشظايا اشخاص( 5) إصابة عف االنفجار اسفر لمبتروؿ، االغا محطة مف بالقرب يونس خاف غرب
 جروح ،(عاماً  18) المجايدة زياد مصطفى: وىـ العالج لتمقي بالمدينة الطبي ناصر مستشفى لىإ المصابيف نقؿ وتـ
 جروح (عاما   14) عمر الطفؿ وابنو األيمف، الفخذ في جروح ،(عاماً  43) شاىيف شاىيف ضياء القدميف، في وبتر
 23) الزقزوؽ محمود ىيثـ يسر،األ والكتؼ اليمنى القدـ في جروح( عاماً  22) الزقزوؽ عمر خطاب اليمنى، اليد في

 جراء وقع نفجاراال فاف العياف شيود وافادة لممركز المتوفرة المعمومات ووفؽ. اليسرى والقدـ البطف في جروح( عاماً 
 ،لمبتروؿ االغا محطة مف بالقرب المواصي طريؽ عمى تواجده أثناء يفالمواطن أحد بحوزة كاف مشبوه جسـ انفجار
 باف المعمومات وترجح ث،الحاد مالبسات في التحقيؽ وباشرت المكاف الى الشرطة مف قوة وصمت الحؽ وقت وفي

 الصرؼ مياه تجميع برؾ مف بالقرب المحررة األراضي في المواطف عمييا عثر قذيفة انفجار نتيجة وقع الحادث
 .يونس خاف غرب المجايدة حي مقابؿ الصحي

 االعتداء عمى المدارس والمستشفيات 

تسببيا في إلحاؽ أضرار مادية جسيمة في قطاع غزة،  تواصؿ قوات االحتالؿ االسرائيمي استيدافيا لممنشآت العامة
مف مظاىر االنتياكات الموجية ضد  1612المدارس والمستشفيات، والتي يعتبرىا القرار  في المنشآت العامة والسيما
الخاصة ومعاقبة مقترفي االنتياؾ. بحيث تتعمد قوات االحتالؿ قصؼ مناطؽ مفتوحة أو  األطفاؿ وتستوجب الحماية

كف فارغة مخصصة لمتدريب وىي قريبة مف المدارس والمستشفيات وغيرىا باستخداـ قنابؿ وصواريخ ثقيمة ال أما
نية أو المدارس محيطيا المدني سواء المنازؿ السكيقتصر ضررىا عمى اليدؼ المباشر بؿ وتمحؽ أضرارًا جسيمة في 

خالؿ الفترة التي يغطييا  ( مدارس5)مادية في الميزاف إلحاؽ قوات االحتالؿ أضرارًا مركز ورصد  والمستشفيات.
 عمى النحو اآلتي:التقرير، 

 الموافؽ األحد يـومساء  مف 16:50 الساعة حوالي عند ،اثنيف بصاروخيف ،ةاإلسرائيمي طائراتال قصفت
 شماؿ الكيرباء، توليد محطة مف بالقرب غزة، وادي مجرى في يقع ،المقاومة فصائؿ ألحد تابع موقع ،13/1/2014

 في بجروح ،(سنوات 3) العمر مف البالغ دالؿ، بيجت محمد الطفؿ إصابة عف القصؼ أسفر وقد النصيرات، مخيـ
 والده برفقة الطفؿ وجود تصادؼ حيث المغراقة، قرية في يقع تجاري محؿ واجية زجاج تطاير جراء اليسرى، األذف
 لتمقى البمح دير في قصىاأل شيداء مستشفى إلى قؿون القصؼ، لحظة لنجمو، األغراض بعض لشراء بقالة باب عمى
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 واألبواب، النوافذ تكسير جراء سكني منزؿ( 21)و تجاري محؿ المستيدفة المنطقة محيط في تضرر كما. العالج
 ذكور ومدرسة ،(ب) المشتركة اإلعدادية مدرسة وىما لحقت أضرار جزئية في مدرستيف كما. الصفيح ألواح وتطاير

 .(د) بتدائيةاال النصيرات

 الموافؽ الجمعة يـو فجر مف 2:30 الساعة حوالي عند اثنيف، بصاروخيف ،ةاإلسرائيمي طائراتال قصفت
 عف أسفر ما غزة، شماؿ محافظة في جباليا غرب، يقع الفمسطينية المقاومةألحد فصائؿ  قعو م ،31/1/2014

 يدىا في بجرح ،(عاماً  32) حجر أبو سفار  حسف تحفة: وىي المستشفى، حداىفإ وصمت بجراح سيدتيف إصابة
 عبد وفاء: وىي ميدانياً  عولجت فقد الثانية أما بالطفيفة، عدواف كماؿ مستشفى في الطبية المصادر وصفتيا اليسرى
 منزليا نوافذ أحد زجاج تحطـ جراء وذلؾ األيسر، يدىا كؼ في بجرح وأصيبت ،(عاماً  27) حجر أبو فارس الكريـ
. المكاف محيط في سكنية منازؿ( 4) بنوافذ أضرّ  القصؼ أف الميدانية التحقيقات وتفيد. لقصؼا مكاف مف القريب

 ورشة ومبنى -المكاف شرؽ جنوب الكائنة -لمبنات واألساسية الثانوية الصواري ذات مدرسة: ىما عامتيف وبمنشأتيف
 المعمومات وتفيد. جزئي بشكؿ بغزة، الداخمية رةوزا في والتجييز اإلمداد لقسـ التابعة اآلليات ودائرة المركزية الصيانة
 .ماىيتو تعمـ وال سابقًا، جياز المخابرات العامة موقع محيط في أقيـ متراً  200 بمساحة بركس المستيدؼ أف الميدانية

 الجمعة يـو فجر مف 2:45 الساعة حوالي عند متتالية، صواريخ بخمسة االسرائيمي، االحتالؿ طائرات قصفت
 الشمالي الجزء في الصحي الصرؼ أحواض جنوب الكائنة والسياحية، االنتاجية بيساف مدينة ،31/1/2014 الموافؽ
 كمي، بشكؿ طبقات، ثالثة مف مكوف مبنى تدمير في تسبب ما غزة، شماؿ محافظة في الىيا بيت مف الشرقي
 وكانت. بالطفيفة عدواف كماؿ ىمستشف في الطبية المصادر وصفتيا بجراح المدينة أمف أفراد مف اثنيف واصابة
 مدرستيف العامة المنشآت ومف. تجاري ومحؿ ومركبة، سكنية، منازؿ( 5)و عامة، منشآت( 5) األضرار حصيمة

 الشقيري أحمد ومدرسة -الدولية الغوث لوكالة التابعة واالعدادية، االبتدائية حانوف بيت عزبة ذكور مدرسة): ىما
 .تعميمي مركز باإلضافة ،(المستيدؼ المبنى شرؽ الكائنتيف لمبنيف، الثانوية

 حتجاز واعتقاؿ األطفاؿا 
 مف أوغزة  قطاع أراضي داخؿ توغالتيا خالؿ مف سواء التعسفي االعتقاؿ سياسةواصمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي 

ؿ بيدؼ العمؿ أو حتى التنزه واألطفاؿ الذيف يقتربوف مف سياج الفص الحصى جمع وعماؿ الصياديف مطاردة خالؿ
حقوؽ اإلنساف، ل الدولية رمعاييينتيؾ ال، وتواصؿ قوات االحتالؿ اعتقاؿ األطفاؿ واحتجازىـ بما واستكشاؼ المناطؽ

في تصاعد  في قطاع غزة أطفاؿ (2)اعتقمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي خالؿ الفترة التي يتناوليا التقرير  حيث
 .غزة قطاعفي األطفاؿ  اعتقاؿممحوظ في وتيرة 
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 ويورد التقرير أىـ األحداث التي اعتقمت فييا قوات االحتالؿ األطفاؿ في قطاع غزة والتي كانت عمى النحو التالي:

 حوالي عند ،(الديؾ جحر) غزة وادي قرية شرؽ شماؿ الفصؿ حدود عند المتمركزة اإلسرائيمي االحتالؿ قوات اعتقمت
 السواركة غنيـ محمود إبراىيـ اهلل فرج عبدربو: الطفميف ،19/1/2014 الموافؽ دحاأل يـو صباح 10:00الساعة

 لممعمومات ووفقاً  .(عاما   16) العمر مف البالغ ظاىر أبو محيسف صابر وباسـ ،(عاما   17) العمر مف البالغ
( متر 300) حوالي بعد عمى (الديؾ جحر) غزة وادي قرية شرؽ شماؿ األغناـ مف قطيع يافيرعا كان فبينما المتوفرة

 غير لجية واقتادتيـ اإلسرائيمي االحتالؿ قوات مف راجمة قوة ااعتقمتيم ،عف حدود الفصؿ الشرقية يةالغرب ناحية مف
 السواركة يزاؿ ال فيما ،(ايرز) حانوف بيت معبر عبر ظاىر أبو الطفؿ عف أفرجت نفسو اليـو مساء وفي معمومة،

 أدلى بيا والد الطفؿ المعتقؿ عبدربو:ووفقًا إلفادة  .االعتقاؿ رىف

 قرية في وأسكف ،(أفراد 6) مف مكونة أسرة ولدي متزوج ،(عاماً  43) العمر مف أبمغ السواركة غنيـ محمود ابراىيـ اهلل فرج أنا" 
 بمدرسة العامة الثانوية في طالب وىو ،(9/6/1996) مواليد مف وىو عبدربو يدعى األكبر ونجمى ،(الديؾ جحر) غزة وادي
 يرعىل عبدربو ابني ذىب ،19/1/2014 الموافؽ األحد يـو صباح 10:00 الساعة حوالي عند البريج، مخيـ في البمعاوي فتحي
( عاماً  16) العمر مف البالغ ظاىر أبو محيسف صابر باسـ صديقو المدرسية، برفقة اإلجازة فترة في كاف حيث األغناـ مف قطيع
وفي ساعات المساء عاد  القرية فيناؾ دائمًا نرعى أغنامنا، شرؽ شماؿ الواقع النفايات مكب ماؿش الواقعة المنطقة في وكانا

عبدربو حيث أطمقت قوات  وابنيصديقو أبو ظاىر وأخبرنا أف قوات االحتالؿ المتمركزة شرؽ السياج الفاصؿ اعتقمتو ىو 
 الموافؽ االثنيف صباح اليـو التالي 12:10 الساعة اليحو  وعند وأبقت عمى ابني في السجف، مساءً  االحتالؿ سراح أبو ظاىر

 لدييـ معتقؿ عبدربو أف لي وأكد اإلسرائيمية الشرطة مف أنو المتصؿ وأخبرني النقاؿ ىاتفي عمى اتصاؿ تمقيت ،20/1/2014
 .اتؼالي اغمؽ ابني مع بالتحدث لي يسمح أف منو طمبت وعندما اليوية، برقـ وزودتو ابني ىوية رقـ مني وطمب

 

 الموافؽ االثنيف يـو صباح مف 9:00 الساعة حوالي عند الرشاشة أسمحتيا نيراف اإلسرائيمية الحربية الزوارؽ فتحت
 -الواحة منطقة وغرب شماؿ البحر عرض في تواجدت التي الفمسطينييف الصياديف مراكب تجاه ،20/1/2014

 صيد قارب المطاطية الزوارؽ وحاصرت غزة، شماؿ ظةمحاف في الىيا بيت غربي -المائية الفصؿ حدود مف القريبة
 ثـ الزوارؽ، أحد نحو والسباحة مالبسيما خمع عمى متنيا عمى كانا اثنيف صياديف وأجبرت ،(مجداؼ حسكة) نوع مف

 ،(عاما   17) وردة أبو رشدي كماؿ أحمد: والطفؿ ،(عاماً  18) وردة أبو رشدي أميف يوسؼ: وىما اعتقمتيما،
 تقدر مسافة الشاطئ عف تبعد منطقة في كانت الحسكة أف الميدانية التحقيقات وتفيد. الشماؿ نحو والحسكة واقتادتيما

 شمالي الواحة منطقة شماؿ والكائنة( الرفصودة) الممنوعة لممنطقة المحددة االشارة عف وتبعد بحرية، أمياؿ بػثالثة
 الساعة حوالي عند سبيميما االحتالؿ قوات وأخمت ىذا ،الجنوب إلى متراً  200بػ تقدر مسافة الىيا بيت غرب
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 عمى وأبقت ،"ايرز" حانوف بيت معبر خالؿ مف( 21/1/2014 الموافؽ الثالثاء) التالي اليـو فجر مف 00:00
 . لدييـ محتجزة الصيد شباؾ مف قطع( 8) وعدد القارب

 يـو مساء مف 14:45 الساعة حوالي عند الشمالية، الفصؿ حدود داخؿ المتمركز االسرائيمي االحتالؿ قوات اعتقمت
 في( البدوية) النصر أـ قرية شمالي الشمالية، الفصؿ حدود قرب اثنيف مواطنيف ،29/1/2014 الموافؽ األربعاء
 16) حشيش أبو يوسؼ ماىر جياد :والطفؿ ،(عاماً  19) الزغيبي عايد أحمد طارؽ: وىما غزة، شماؿ محافظة

 راجمة اسرائيمية قوة أف الميدانية التحقيقات وتفيد. الحدود قرب األغناـ يرعياف كانا نمابي القرية، سكاف مف ،(عاما  
 . الحدود مف اقترابيما أثناء المواطنيف اعتقمت المكاف في تواجدت

 الموافؽ الثالثاء يـو صباح مف 6:30 الساعة حوالي عند الرشاشة أسمحتيا نيراف اإلسرائيمية الحربية الزوارؽ فتحت
 -الواحة منطقة غرب شمالي البحر عرض في تواجدت التي الفمسطينييف الصياديف مراكب تجاه ،11/2/2014

 أف الميدانية التحقيقات وتفيد. غزة شماؿ محافظة في الىيا بيت غربي -الشمالية المائية الفصؿ حدود مف القريبة
 عمى يتواجد كاف مجداؼ حسكة نوع مف يفمسطين صيد قارب حاصرا االسرائيمية لمبحرية يتبعاف مطاطييف زورقيف
 فضؿ: الصياد متنو عمى مف واعتقمت ،(الرفصودة) الضوئية االشارات بمحاذاة الشاطئ مف واحد متر كيمو عمؽ
 اثنيف، صياديف متنيا عمى مف واعتقمت وحاصرتيا ثانية حسكة نحو اتجيت ثـ ،(عاماً  24) السمطاف رمضاف جماؿ
 تتجو أف قبؿ قاربيما عمى واستولت ،(عاما   17) أحمد :ونجمو ،(عاماً  41) لصميبيا رجب النبي عبد محمد: ىما

 بيت معبر خالؿ مف نفسو اليـو مساء مراكبيـ دوف عنيـ وأفرج ىذا. عميو وتستولي األوؿ بالمعتقؿ الخاص لمقارب
 (.ايرز) حانوف

 يـو مساء مف 16:30 الساعة حوالي عند ،الشمالية الفصؿ حدود عمى المتمركزة االسرائيمي االحتالؿ قوات اعتقمت
 محافظة في البدوية النصر أـ قرية شماؿ الحدودي السياج مف اقتربا وطفؿ شاب ،27/2/2014 الموافؽ الخميس
 17) الرشايدة سميماف شحدة مصطفى: والطفؿ ،(عاماً  18) الرشايدة سميماف صالح الديف صالح: وىما غزة، شماؿ
 بيدؼ الحدودي السياج مف اقتربا المعتقميف أف الميدانية التحقيقات وتفيد. النصر أـ يةقر  سكاف مف وىما ،(عاما  

 مف 22:30 الساعة حوالي عند الرشايدة الطفؿ عف االحتالؿ قوات وأفرجت. العمؿ لغرض المحتمة لألراضي التسمؿ
 .عسقالف سجف في معتقالً  الديف صالح عمى أبقت فيما نفسو، اليـو مساء

 الموافؽ االثنيف يـو مساء ساعات في الشمالية، الفصؿ حدود عمى المتمركزة االسرائيمي االحتالؿ اتقو  اعتقمت
: وىما غزة، شماؿ محافظة في" البدوية" النصر أـ قرية شمالي الحدودي السياج مف اقتربا اثنيف طفميف ،3/3/2014

 المعتقميف ذوي وأفاد. القرية سكاف مف ،(اما  ع 16) الزوارعة أحمد عمي وأمير ،(عاما   17) العر موسى ماىر موسى
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 العر أسرة تمقت حتى ىما أيف يعمموا ولـ نفسو، االثنيف صباح مف 11:00 الساعة حوالي عند سوية خرجوا أنيـ
 سجف في لدييا معتقؿ ابنيـ أف فيو تخبرىـ 10/3/2014 الموافؽ االثنيف يـو مساء االسرائيمية الشرطة مف اتصاالً 

  .السبع بئر

 ،12/3/2014 الموافؽ األربعاء يـو مساء الشرقية، الفصؿ حدود عمى المتمركزة االسرائيمي االحتالؿ قوات اعتقمت
 25) الزوارعة موسى محمد بساـ: وىما غزة، شماؿ محافظة في جباليا شرقي الحدودي السياج مف اقتربا وطفؿ شاب
 مف خرجا المعتقميف أف الميدانية التحقيقات وتفيد. (عاما   16) راشد أبو سمماف محمد موسى: والطفؿ ،(عاماً 

 الخميس يـو مساء اتصاالً  تمقييـ بعد االحتالؿ قوات لدى معتقالف أنيما ذوييما وعمـ نفسو، اليـو صباح منزلييما
 يـبمخ" 9" بموؾ سكاف مف راشد أبو أف ذكره الجدير. االحتالؿ لدى موقوفيف ابنائيـ بأف يفيد 13/03/2014 الموافؽ
 .السمع في مشكمة مف ويعاني جباليا،
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 :خالصة احصائية 

عمى الرغـ مف ؿ المنظمة لحقوؽ الفمسطينييف في قطاع غزة، والسيما حقوؽ الطف قوات االحتالؿ انتياكاتيا تواصؿ
المعايير الدولية  . وتظير اإلحصائيات المستندة إلى أعماؿ الرصد والتوثيؽ والتي تراعيكوف دولة االحتالؿ طرفًا فييا

مضافًا إلييا االنتياكات التي أضافتيا  1612لمرصد واإلبالغ، وتركز أكثر عمى االنتياكات المشمولة في القرار 
 مجموعة العمؿ في األراضي الفمسطينية المحتمة.

وباألخص الناجمة عف الصراع  االعتداءات آلثار وتعرضاً  معاناة األكثرىـ  طفاؿاألوتشير المعمومات إلى أف 
 مف ومنيـ والديو، حدأ فقد وأ لإلصابة تعرض فقد حياتو، ومنيـ مف مف فمنيـ، المباشرة وغير المباشرة سرائيميةاإل

دوف أي مراعاة  ،مف اعتقؿ وىناؾ ،واالستقرار مفاأل عف بحثاً  سكنو مكاف مف االنتقاؿ عمى جبرأ وأ منزلو دمر
مع وجود بعض المشكالت واألزمات والتي  داؼ المستشفيات والمدارس،إلى استي ةفاضىذا باإل لمعايير حقوؽ الطفؿ.

مثؿ مشكمة انقطاع التيار  عمى األقؿ مف وجية نظر المركز بشكؿ واسعليا عالقة بالصراع وأثرت عمى األطفاؿ 
ت الداخمية . ىذا باإلضافة لسوء استخداـ األسمحة والعبث باألجساـ المشبوىة واالنفجاراالحصارواستمرار  الكيربائي

 .وغيرىا مف الحوادث المرتبطة بالنزاع المسمح بشكؿ أو بآخر.

 2014الحالي  مف العاـ األوؿالربع خالؿ  عدد الضحايا مف األطفاؿجدوؿ يوضح 
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 الخاتمة
 

اكات حقوؽ األطفاؿ المرتبطة بالنزاع المسمح في قطاع غزة، حيث شيدت الفترة التي انتي 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. غزة قطاع في لمفمسطينييف

 

 غزة قطاع في الفمسطينييف األطفاؿ ضد الموجية االنتياكات استمرار استنكاره يجدد اإلنساف لحقوؽ الميزاف مركز
 لحقوؽ الدولي والقانوف اإلنساني، ليالدو  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 اإلنساني الدولي القانوف لقواعد
 .لمعدالة وتقديميـ االنتياكات ىذه بارتكاب أمروا أو ارتكبوا مف كؿ مالحقةو  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
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