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5/10/2004 

  نداء بالتحرك العاجل
  لوقف قتل األطفال الفلسطينيين  فوراً على المجتمع الدولي أن يتحرك

 

، وتتسبب في معاناة مئات آالف الفلسطينيين 250 فلسطينياً، وتجرح أكثر من 81 تقتل ما يزيد عن إسرائيل  
  في فلسطين الموضحة أدناه الحالة الراهنة يطلب تدخلكم العاجل فياإلنسانمركز الميزان لحقوق  ،،، في قطاع غزة

 

 وحقوق الطفل في األرضي الفلسـطينية       اإلنسان لحقوق   اإلسرائيلية بشدة االنتهاكات    اإلنسانيدين مركز الميزان لحقوق     
يهيب المركز بالمجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفعـال لوضـع حـد لتلـك              و.  خاصةً في شمال قطاع غزة     ،المحتلة

لـى  حقوق الطفل إ   والمؤسسات واألفراد العاملين في مجال       اإلنسانكما يناشد المركز كافة مؤسسات حقوق       . االنتهاكات
نساني الدولي ومعايير   انتهاكات القانون اإل  استمرار  اتخاذ الخطوات الالزمة وحشد طاقاتهم نحو تدخل فاعل يضمن منع           

 .  اإلنسان في األراضي الفلسطينية المحتلةحقوق 
 

 :ختصرةمقدمة م
 بعملية اجتياح واسعة النطاق فـي المنـاطق         اإلسرائيلي شرعت قوات االحتالل     28/9/2004منذ ليلة الثالثاء الموافق     
 وأخـرى  صواريخ القسام    إطالقعملية لوقف   وكانت قوات االحتالل قد أعلنت أنها تقوم بتلك ال        . الشمالية من قطاع غزة   
حصيلة الخسائر في األرواح حتـى      وبلغت  .  في قطاع غزة   اليهودية المستوطناتأراضيها، وعلى   محلية الصنع صوب    

 270 نحـو    إصابة إلى باإلضافة.  منهم من األطفال   25 شهيداً،   81من بداية العملية اإلسرائيلية العسكرية      اليوم السادس   
لخاصة والعامة علـى    لى جانب تدمير عدد كبير من المنازل السكنية والممتلكات ا          إ اهذ.  طفالً 90هم  بينبجراح مختلفة،   

 . متناسبة، بما تشمله من قوات جوية وآليات عسكرية ثقيلةالأيدي قوات االحتالل التي استخدمت القوة المفرطة وغير 
 

 قذيفـة   اإلسـرائيلية  الدبابات   إحدى أطلقت   2004 سبتمبر 30 من مساء يوم الخميس الموافق       3:00عند حوالي الساعة    
ثمانية دون  بينهم  عشرة منهم،   ، فقتلت   جئينجمعوا بالقرب من مركز مخيم جباليا لال      صوب مجموعة من الشبان الذين ت     

 . أطفالعشرة فلسطينياً بجراح مختلفة، من بينهم 30 نحو إصابةكما أسفرت القذيفة عن . الثامنة عشر من العمر
 

  المـدنيين،  اناة السـكان  وض على المناطق الشمالية من قطاع غزة بتصاعد مع        روتسبب الحصار العسكري المشدد المف    
 ومنع  اإلمداد والغذاء والدواء والتيار الكهربائي، بسبب قطع طرق         هايالمكساسية   الكثير من المواد األ    إلىالذين يفتقرون   
 .   واإلغاثيةنسانيةسعاف والمؤسسات اإلورجال اإلالفنية دخول الطواقم 

 

بسبب منع وصول تلـك المـواد مـن قبـل قـوات         د،  وقوص حاد في كمية الغذاء وال     ويعاني جنوب قطاع غزة من نق     
 بفرضها إغالقاً يقسم القطـاع       تلك المنطقة من مدينة غزة     إلى التي تمنع الحركة على الطرق الرئيسة المؤدية         ،االحتالل

عالوة على ذلك يعاني عدد كبير من السكان، بما فيهم األطفال، من نقـص فـي األدويـة                  . إلى ثالث مناطق منفصلة   
 .  الطبية بسبب ذلك اإلغالقوالخدمات
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 :خلفية عامة
واعتبر . 1967 عقب حرب حزيران من العام       ، القدس الشرقية  ، بما في ذلك    قطاع غزة والضفة الغربية    إسرائيلاحتلت  

اتفاقيـة جنيـف    نصوص  نطبق عليها   ت وأن األراضي الفلسطينية محتلة      ،هذا االحتالل غير شرعي   أن  المجتمع الدولي   
 مـن   همكفـاح الفلسطينيون  واصل  ،  ت االحتالل تلالفترة التي   وخالل  .  بحماية المدنيين في وقت الحرب      الخاصة الرابعة

 الشوارع  إلى خرج الفلسطينيون    2000وفي شهر أيلول من العام      . قامة دولتهم المستقلة  ، وإ ستقاللاال و ةحريالأجل نيل   
غير  اً والتي اتخذت طابع   ،الحقاً بانتفاضة األقصى  لى المسجد األقصى، فيما عرف      إ )شارونأريئيل  (كردة فعل لزيارة    

 الدولي في قمعهـا لتلـك       اإلنسانيوقد ارتكبت قوات االحتالل العديد من االنتهاكات المخالفة للقانون          . في بدايتها عنيفاً  
فـال  مـن األطفـال، واسـتخدام األط      على األقل    منهم   700 فلسطينياً،   3000ذلك قتل ما يزيد عن      بما في    نتفاضة،اال

 منزالً سكنياً في قطاع غـزة وحـده،         5000كما دمرت قوات االحتالل ما يزيد عن        . كمتعاونين ومخبرين لتلك القوات   
 . األفراد والبضائعقيودًأ مشددة على حركة وفرضت عليه 

عيشون في   فلسطينياً ي  1,4مليون فلسطيني في األراضي الفلسطينية المحتلة، منهم نحو         الونصف  ماليين  نحو ثالثة   يسكن  
% 40 على نحو    اإلسرائيلي، تسيطر قوات االحتالل     اً مربع ًأمتر كيلو 360بلغ مساحة قطاع غزة نحو      فيما ت . قطاع غزة 

 مستوطنة  19وجد نحو   تعسكرية، حيث   المواقع  الوألغراض االستيطان اليهودي،    المساحة، وتستخدمها   هذه  جمالي  إمن  
 .  سرائيلية في قطاع غزةإ

 

 :القانون الدولي
 انتهاكات خطيرة لمعاهدة جنيف الرابعـة       ،سرائيليالتي تقوم بها قوات االحتالل اإل     الممارسات المذكورة أعاله، و   تمثل  

انتهاكـات جسـيمة    حيث تحرم االتفاقية على قوة االحتالل ارتكاب أي         . والمتعلقة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب     
والعقوبات الجماعية، واستهداف    غير المتناسبة، و،   المفرطة تخدام للقوة  اس مثل  والتي توصف بجرائم الحرب،    ،التفاقيةل

 ).146،147،33،53،49،47: ادوالم(المدنيين أو االنتقام منهم وتدمير ممتلكاتهم 
التي وقعت عليهـا فـي العـام        ، و 1989اتفاقية حقوق الطفل الصادرة في العام     في إطار   سرائيل بالتزاماتها   إت  أخلّ كما

رتكبت انتهاكات بحق األطفال الفلسطينيين خاصة فيما يتعلق بالحق في الحياة، والحق في السكن المالئم                حيث ا  ،1991
 فـي   األساسـي  على األرض انتهاك الحـق       اإلسرائيليةحيث بينت الممارسات    ). 27،  6: المادة(من بين باقي الحقوق     

  .وسالمكن آمن يضمن أن يعيشوا باحترام السكن المالئم والذي يضمن لألطفال والنساء والرجال الحصول على س
 

 :التدخل المطلوب
بإبداء تضامنها عبر إرسـال      اإلنسان األفراد والمؤسسات العاملة في مجال حقوق        يناشد اإلنسانمركز الميزان لحقوق    

ـ إلى  الرسالة المرفقة أدناه إلى الهيئات الدولية ذات العالقة، وبالتوقيع على هذا النداء عبر إرسال رسالة                  علـى   زالمرك
، وسـيظهر علـى     واألفراد الموقعين على هذا النداء يومياً       قائمة المنظمات  وسيتم تحديث . العنوان البريدي المبين أدناه   

 .  org.mezan.www: موقع المركز على العنوان التالي
، ووقف االنتقام من األطفـال      اإلنسان الحترام حقوق    من طرفكم تدعو   نموذج الرسالة المرفقة، أو رسالة       إرسالالرجاء  

 أن الرسـالة    إلىيرجى االنتباه   .  في بلدكم  والدوليينالمحليين   المسئولين   إلىوالمدنيين في األراضي الفلسطينية المحتلة      
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 إلى حكوماتهم وإلـى     رسائل، وإلى أنه تم الطلب من المنظمات غير العربية توجيه           تحتوي على معلومات اتصال هامة    
 . الحكومة اإلسرائيلية

 ىانتهــ

 
 نموذج رسالة 

:السيدة/ السيد  
 

 المسـماة    قد أعلنت أنها ستستمر في عمليتها العسكرية       اإلسرائيلية أن الحكومة    اإلنسانعلمنا من مركز الميزان لحقوق      
محلياً، نعة  صالصواريخ الم من إطالق    إسرائيل ما تدعيه    والتي تقوم بها في قطاع غزة كردة فعل تجاه        " عملية أيام الندم  "

 فلسطينياً، مـنهم    81 قد قتل    اإلسرائيليمن المؤكد أن الجيش     و.  غزة سرائيلية في قطاع  تجاه المناطق والمستوطنات اإل   
 إلـى  28/9/2004تـدة مـن     م منـزالً سـكنياً خـالل الفتـرة الم         180وأنه قد دمر    .  سنة 18  سن  ممن هم دون   25
 فلسطينيين بتـاريخ  عشرةفقد قتل . اً وراءه مئات من الفلسطينيين بدون مأوى، غالبيتهم من األطفال        ، تارك 5/10/2004

 ثمانيـة .  في مخيم جباليا لالجئين    صوب حشد من الفلسطينيين   دبابة   قذيفة   اإلسرائيليش  ي حين أطلق الج   30/10/2004
هـم مـن    العسكرية اإلسرائيلية    ضحايا العملية    غالبيةفإن  عالوة على ذلك    .  دون الثامنة عشرة من العمر     ضحايامن ال 

فيما ال تزال حياه سكان المنطقة معرضة للخطـر بسـبب           . في أي من نشاطات عسكرية    من غير المشاركين    المدنيين  
 منطقة شمال غزة وباقي مناطق القطاع والذي يحول دون وصول االحتياجـات             ىالحصار الذي تفرضه تلك القوات عل     

 . للسكان، ويشمل ذلك مياه الشرب واألدوية والرعاية الطبية والتيار الكهربائي األساسيةالمعيشية 

تشكل تلك الممارسات انتهاكات خطيرة التفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب والموقعة في العـام        
الجماعي بهم، أو اسـتهداف المـدنيين،        العقاب   وإيقاعوالتي تمنع بموجبها تدمير الممتلكات الخاصة بالمدنيين،        . 1949

إن عمليـات القتـل والتـدمير    .  من االتفاقية)47، 49، 53،  33( وفقاً للمواد    المفرطة، وغير المتناسبة  استخدام القوة   و
انتهاكاً خطيـراً   حيث تشكل   الضرورة الحربية، و  على أرضية   واالستيالء على الممتلكات التي ترتكب ال يمكن تبريرها         

 .    من اتفاقية جنيف الرابعة147ة لنص الماد
 

حق كل امـرأة وطفـل      بما في ذلك     في السكن المالئم،     اإلنسانالممارسات أن قوات االحتالل انتهكت حق       هذه  وتؤكد  
، اإلنسـان فتدمير المنازل السكنية يعتبر انتهاكاً جسـيماً لحقـوق          . مكان آمن ليقيم فيه بكرامة وسالم     بأن ينعم   بورجل  

االلتـزام بمبـدأ   ، وعـدم  وقائيةتدابير ت االحتالل ألية اقو الدولي، خاصة في ضوء عدم أخذ اإلنسانيون  ومبادئ القان 
مـن  و.  التي تنص عليها اتفاقيـة جنيـف الرابعـة         الضرورة العسكرية ومبدأ  ،   بين األهداف المدنية والعسكرية    التمييز

باستحقاقاتها في بيئة من تقرير     وتفي  عاقدية، وأن تحترم    االلتزام بتعهداتها الت  ه على دولة االحتالل     الضروري مالحظة أن  
 . المصير، وعدم التمييز، والمساواة بين الجنسين، وسيادة القانون، وعدم العدوان

 من التزاماتها التعاقدية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهـد الـدولي               إسرائيللقد تنصلت   
 االتفاقية الخاصة بالقضـاء علـى       إسرائيلعالوة على ذلك انتهكت     . صادية واالجتماعية والثقافية  الخاص بالحقوق االقت  

 .1979 فبراير من العام 2 والتي وقعت عليها بتاريخ ،جمع أشكال التمييز العنصري، خاصة المادة الخامسة
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األطفـال  بمنع استخدام  المتعلق ضافياإل تعهداتها بخصوص اتفاقية حقوق الطفل، والبروتوكول إسرائيلوأخيراً، تنتهك  
 . أي معايير لحماية األطفال والمدنيين الفلسطينييناإلسرائيليةفي حين لم تستخدم القوات . في النزاعات المسلحةكجنود 

 
 لوقف أعمال قتل المدنيين، وتدمير منازل الفلسـطينيين السـكنية،   إليكمنطالبكم بان تستخدموا كافة الصالحيات الموكلة   

اصة الحملة العسكرية المستمرة في قطاع غزة، وأن تتخذوا الخطوات الكفيلة للحفاظ على حياة المدنيين واألطفال في                 خ
 . كافة الظروف

 
 

 )التوقيع(
 )االسم الشخصي واسم المؤسسة(

 .      الميزانإلىنسخة 
 

 
 

 :جهات اتصال إسرائيلية ودولية ذات عالقة
Officials in Israel:  

• Ariel Sharon  
Prime Minister of Israel  
3 Kaplan St. 
P.O. Box 187, Kiryat Ben-
Gurion 
Jerusalem 91919 

Tel: +972 (0)2 675-5555 
Fax: +972 (0)2 651-2631 
Website: 
http://www.pmo.gov.il 
E-mail: 
pm_eng@pmo.gov.il   

• Shaul Mofaz 
Minister of Defense 

Kaplan St., Hakirya 
Tel-Aviv 61909 

Tel: +972 (0)3 569-2010 
Fax: +972 (0)3 691-6940 
Website: 
http://www.mod.gov.il 
E-mail: sar@mod.gov.il  

• Lt. Gen. Moshe Ya’alon 

IDF Chief of Staff 
Tel: +972 (0)3 568–6601 

Fax: +972 (0)3 569–6777 

• Menahem Mazuz  
Attorney-General 

Ministry of Justice  
9 Salah al-Din Street  
Jerusalem 91010  
Fax: +972 (0)2 628-5438  

E-mail: sar@justice.gov.il  

• Menachem Fenklestein 
Office of the Military 

Prosecutor 
Tel: +972 (0)3 569–2911 

Fax: +972 (0)3 568–4370 

• Sallai Meridor  
Chairman of the Executive 

World Zionist 
Organization/Jewish 
Agency for [the Land of] 
Israel  
Fax: +972 (0)2 625–2352  

E-mail: sallaim@jazo.org.il  
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 مـركـز الميـزان لحقـوق اإلنسـان
AALL--MMEEZZAANN  CCEENNTTEERR  FFOORR  HHUUMMAANN  RRIIGGHHTTSS  

• Josh Schwarcz,  
Secretary General  

The Israeli Embassy or other official 
representation in your country; find a list 
at: http://www.israel-
mfa.gov.il/mfa/go.asp?MFAH0czk0 

 
International Officials 

• H.E. Kofi Annan 
UN Secretary General  
UN Headquarters 
UN Plaza 
New NY 10017 
United States 
E-mail:ecu@un.org, 

coi@un.org  
 
• Office of the President of 

the General Assembly 
United Nations 
Headquarters 
Conference Building 
New York, NY 10017 
United States 

Tel: (212) 963-2486, -5067 
Fax: (212) 963-3301, -3133 
E-
mail:presidentga58@un.org 

• European Commission 
E-mails: sg-

registre@cec.eu.int; sg-

plaintes@cec.eu.int; 
Futurum@cec.eu.int 

• European Parliament:  
E-mails: pcox@europarl.eu.int; 

foreign-press@europarl.eu.int  

• Herr Elmar BROK  
European Parliament 
Committee on Foreign 
Affairs, Human Rights, 
Common Security and 
Defence Policy, Chairman 

Bât. Altiero Spinelli, 10E130  
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60 
B-1047 Bruxelles/Brussel 
Fax: +32 (0)2 284–9323 
E-mail: ebrok@t-online.de  

• European Court of 
Human Rights  
Council of Europe 

      67075 Strasbourg-Cedex 
      Tel:  +33 (0)3 88 41 20 18 
      Fax: +33 (0)3 88 41 27 30 

• ICC - International Criminal 
Court 
Maanweg, 174 
2516 AB The Hague 
The Netherlands  
Tel: + 31 (0)70 515–8515  
Fax: +31 (0)70 515–8555 
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