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 صدر في مدينة غزة
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 مقدمة
 

ام على اقف اماداان اإلسبرائيلي على قطاع غزة، اها عداان استوبر وبرابر ع 62/8/6102برعاا  اموااق  يصادف األ
ياوًا قكان أطال هجام عسكبري ااسع امنطاق تشنه قاات االحتالل على قطاع غزة، ااتسم بأنه غيبر وسباق  20مودة 

اإلسبرائيلي تحلاًل ااضحًا ون امتزاواتها بواجب امقانان امدامي اإلنساني ته، اأظهبرت قاات االحتالل قي قساته ادواي
 االسيوا اتفاقية جنيف امبراباة اولحقها األال.

كوا أبدت تحلاًل ااضحًا ون امتزاواتها بواجب امقانان امدامي محقاق اإلنسان االسيوا اإلعالن امااموي محقاق اإلنسان 
امودنية اامسياسية اامحقاق االقتصادية ااالجتواعية اامثقاقية ااتفاقية حقاق  ااماهدين امداميين امخاصين بامحقاق 

 امطفل اولحقها األال.
 

على قطاع غزة  10/10/6102يام االثنين اموااق  اكوا ها وابراف ققد بدأت قاات االحتالل امحبرعي قي هجاوها 
اسم أطلقت عليها  ،8/0/6102 ثا  اموااق اأعلنت بشكل برسوي امشبراع قي عولية عسكبرية ااساة امنطاق يام امثال

اغيبر وسباق على قطاع غزة شابركت  عداان شاولاأطلقت امانان آلمتها امحبرعية امودوبرة قي عولية 'امجبرف امصاود' 
قيه امقاات امببرية اامبحبرية اامطائبرات امحبرعية بأنااعها اموختلفة، اابرتكبت خالمها قاات االحتالل جبرائم اأعوال قتل 
اتدويبر ااساة امنطاق، حيث استهدقت امودنيين بشكل وباشبر اوتاود اقتلت اموئات ونهم داخل ونازمهم، اأمحقت 

مسكان امودنيين اووتلكاتهم ابامونشآت ااموبراق  امحياية األساسية قي امقطاع، اطال االستهداف أيضًا دوابرًا ااساًا با
، قي انتهاكات صابرخة ملقانان ااموساجد اامودابرس اوبراكز اإلياا  امونشآت امطبية ااموستشفيات اامطااقم امطبية

 . 6102آب )أغسطس( 62ثالثا  اموااق  امدامي قبل أن ُيالن عن امتاصل التفاق اقف إطالق امنابر يام ام
 

اكان األطفال األكثبر وااناة اتابرضًا آلثابر تلك امهجوات  ااتسوت امهجوات اإلسبرائيلية باالستخدام اموفبرط ملقاة،
اامديه، اونهم ون  األطفال مإلصابة أا ققد أحد آالفاموباشبرة اغيبر اموباشبرة. حيث قتل وئات األطفال قيوا تابرض 

جببر على االنتقال ون وكان سكنه بحثًا عن األون ااالستقبرابر، اقي واظم امحاالت األطفال هم األكثبر أا دوبر ونزمه ا
 .وااناة مضافهم اعدم توتاهم بامحد األدنى ون حبرية االختيابر

 

اإلحصائي امخاص باالنتهاكات امتي تابرض مها األطفال خالل  امتقبريبر هذا يصدبر اإلنسان محقاق  امويزان وبركز
نتائج عولية تاثي  وبركز امويزان امتي  إمى امش  اموتال  بامجبرحى األطفال ايستند، امهجوة اماسكبرية ااساة امنطاق

وون سب  مهم اموشابركة قي أعوال جوع اموالاوات اون سب  مهم أشهبر باد اختيابر باحثين ويدانيين  2استوبرت مودة 
على نتائج حولة امتاثي  اموشتبركة  قيوا يتال  بقتل األطفال ي امبرصد امتاثي . كوا اعتود امتقبريبرتلقي دابرات تدبريبية ق

امتي أطلقتها أبرعع وؤسسات حقاق إنسان، هي وؤسسة امقانان ون أجل اإلنسان )امح (، اموبركز امفلسطيني محقاق 
يستابرض امتقبريبر إحصائيات تاضح عدد  اإلنسان، وؤسسة امضويبر محقاق اإلنسان، اوبركز امويزان محقاق اإلنسان

امضحايا ون األطفال، اأشكال االستهداف اموختلفة امتي تابرض مها األطفال خالل قتبرة اماولية اماسكبرية ااساة 
 امنطاق.

 
 

  



 قتل واستهداف األطفال

اإلساابرائيلية ااالسااتخدام النتهاكااات وباشاابرة منتيجااة كقااي قطاااع غاازة،  ملصاابراع تصاااعد اقاااع األطفااال كضااحايا وباشاابرين
 بقااعاد تكتابرث أن جسايوة دان  انتهاكااتقااات االحاتالل  اابرتكبات، اامقاة اموويتاة وان قبال قااات االحاتالل اموفبرط ملقاة

خااالل اماوليااة اماسااكبرية ااساااة ، 1امتناسااب اامتوييااز اوباادأ اماسااكبرية، امضاابرابرة وباادأ الساايوا اإلنساااني اماادامي امقااانان 
عليهاااا قااااات االحاااتالل اسااام )امجااابرف امصااااود(، اكاااان األطفاااال األكثااابر واانااااة اتابرضاااًا آلثاااابر امنطااااق اامتاااي أطلقااات 

امهجوات اإلسبرائيلية اموباشبرة اغيبر اموباشبرة. حيث قتل وئات األطفال قيوا تابرض وئات األطفال مإلصابة أا ققد أحد 
ن األوان ااالساتقبرابر، اقاي واظام امحااالت اامديه، اونهم ون دوبر ونزمه أا اجببر على االنتقال ون وكان سكنه بحثاًا عا

 .األطفال هم األكثبر وااناة مضافهم اعدم توتاهم بامحد األدنى ون حبرية االختيابر

 

 ( أعداد الضحايا من األطفال خالل العملية العسكرية واسعة النطاق )الجرف الصامد(0جدول رقم )

 العدد نوع الضرر
 222 األطفالعدد الشهداء من 
 2647 األطفالعدد الجرحى من 

 2746 أبويهمعدد األطفال الذين فقدوا أحد 
 30838 ممن دمرت منازلهم بشكل كلي األطفالعدد 

 93854 ممن تعرضت منازلهم ألضرار جزئية األطفالعدد 
 26 عدد المدارس التي تعرضت ألضرار

 

  

                                                           
1

 7711من البرتوكول اإلضافي األول إلى اتفاقيات جنيف، لسنة  53راجع المادة  



 التوزيع الجغرافي للضحايا من األطفال

اتشاايبر امتحقيقاااات امتاااي أجبرتهاااا ونظواااات حقااااق اإلنساااان امفلساااطينية إماااى أن امضاااحايا األطفاااال وااان امقتلاااى اامجبرحاااى 
لهجوااات اموختلفااة امتااي طاماات كاقااة وحاقظااات قطاااع غاازة، قلاام ياااد باإلوكااان امشاااابر باااألون قااي أي منتيجااة كسااقطاا 

 داخال تااجادهمعان قتلاى اجبرحاى وادنيين خاالل  فبرتأساوكاان قاي قطااع غازة، نتيجاة امهجواات امجاياة أا امببرياة امتاي 
وناااازمهم، أا أثناااا  عولياااات امقصاااف امجااااي ا/ أا امبااابري اماشااااائي منعياااان اامووتلكاااات امودنياااة األخااابر ، كامونشاااآت 
ية امااوة، امشاابرع ، األبراضي امزبراعية ااألبراضي امخامية، اموبراق  امااوة امصحية اامتاليوية اامدينية، امتجواات امسكان

امتااامي امتازيااع امجيبراقااي ملقتلااى األطفااال  اإلحصااائيكاألسااااق ااموقاااهي اوبراكااز اإلياااا م ايتضااح واان خااالل امجاادال 
خااالل اماوليااة اماسااكبرية ااساااة امنطاااق بااان كاقااة اموحاقظااات تابرضاات مهجوااات أادت بحياااة عشاابرات األطفااال اتؤكااد 

 .بل اتاود استهداقهم بامقتل يوا األطفال ونهمحياة امودنيين ال سبنتائج عدم اكتبراث قاات االحتالل ام

 ( توزيع الشهداء األطفال حسب المحافظة6جدول رقم )
 العدد المحافظة
 90 شوال غزة
 130 غزة

 77 ديبر امبلح
 126 خانيانس
 133 برقح

 222 المجموع
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90 

130 

77 

126 
133 

 رفح خانيونس دير البلح غزة شمال غزة

 توزيع الشهداء األطفال في المحافظات

 عدد الشهداء األطفال



ساألطفال حسب الفئة العمرية والجنتوزيع الشهداء   

بلغ  (سنة 06-1ن عدد ملشهدا  األطفال ون سن )أانتائج وتاباة اتاثي  اموبركز ب اإلحصائياتيتضح ون خالل 
نها األكثبر ضافًا اهشاشة، اهي أاتتسم هذه امفئة ب ون امشهدا  األطفال، ( %21)( شهيد، أي وا نسبته 332)

اامى برعاية احضانة اماامدين. يستابرض امتقبريبر قي امجداال امتامية تازيع امشهدا  حسب  األخبرينمى وساعدة إبحاجة 
 امفئة اماوبرية اامجنس كوا يلي:

 

 ( توزيع الشهداء األطفال حسب الفئة العمرية3جدول رقم )

 3دون  – 0 الفئة العمرية
 سنوات

 6دون – 3
 سنوات

 21دون – 6
 سنة

 21دون  – 21
 المجموع سنة

 222 602 022 26 81 العدد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 
92 

165 

219 

 سنة 18دون  – 12 سنة 12دون – 6 سنوات 6دون – 3 سنوات 3دون  – 0

 توزيع األطفال القتلى حسب الفئة العمرية



 ( توزيع الشهداء األطفال حسب الجنس2جدول رقم )

األطفالعدد الشهداء  الجنس  
 199 أنثى
 320 ذكر

 556 المجموع
 

 
 

 

 توزيع الشهداء األطفال حسب جهة االعتداء والسالح المستخدم

اسااتخدوت قاااات االحااتالل اإلساابرائيلي خااالل اماااداان علااى غاازة أنااعااًا وختلفااة واان األساالحة ضااد امواادنيين امفلسااطينيين 
امتااي ياقبرهااا امقااانان يين اووتلكاااتهم واان وخاااطبر امحاابرب، مقااعااد امحوايااة ملواادن جساايم اواانظماووتلكاااتهم قااي انتهاااك 

، اامخاصاااة بحواياااة اموااادنيين اووتلكااااتهم.  اقاااد 0929مااااام اإلنسااااني امااادامي، بواااا قاااي ذماااك اتفاقياااة جنياااف امبرابااااة 
استخدوت امقاات امجاية، امببرية اامبحبرية امتاباة مجيش االحتالل آالف امصاابريخ اامقذائف امواجهة اامقنابل امضخوة، 

ين ال سقاط عدد كبيبر ون امضحايا قي صفاف امودني قي تسبباامتي تحتاي آالف امكيلا غبراوات ون اموتفجبرات، وا 
 سيوا األطفال ونهم.

 

36% 

64% 

 توزيع الشهداء األطفال حسب الجنس

 ذكر أنثى



( توزيع الشهداء األطفال حسب جهة االعتداء2جدول رقم )  

 العدد جهة االعتداء
 5 بوارج حربية

  103 مدفعية / دبابة
  144 طائرة استطالع
  1 طائرة عمودية
 303 طائرة نفاثة
 222 المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 المستخدم( توزيع الشهداء األطفال حسب السالح 2جدول رقم )

 العدد وسيلة االعتداء
 6 أعيبرة نابرية
 226 صاابريخ

 106 قذيفة ودقاية
 556 المجموع

 

 

5 
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144 

1 

303 

 طائرة نفاثة طائرة عمودية طائرة استطالع دبابة بوارج حربية

 توزيع شهداء االطفال حسب جهة االعتداء



 

 

 

 

 

 

 

 األطفال الجرحى من

إصابة اموئات ون األطفال  قيامهجوات اإلسبرائيلية خالل اماولية اماسكبرية ااساة امنطاق على قطاع غزة،  تسببت
بجبراح وتفااتة، اتبركت وااناة وتااصلة ماشبرات األطفال امذين ققداا أطبراقهم أا تسببت مهم اإلصابة قي إعاقة جسدية 

انهم مذايهم ثبر اإلصابة ققط، بل أن ققدتقتصبر وااناتهم على أمم  امجبرحىأا نفسية، كوا أن اماشبرات ون األطفال 
د األباين، أا ققدانهم ونازمهم اانتقامهم ملسكن قي ظبراف قاسية أا مد  األقابرب اواايشتهم حاأقبراد عائالتهم أا أ

قي امتوتع بأعلى طاال قتبرة اماداان، تشكل تجبرعة قاسية اوؤموة تؤثبر على وستقبلهم اعلى حقهم بامية امقساة مظبراف 
 ة.ون امصحة امجسوية ااماقلي وستا  يوكن بلاغه

 اأشكالون األطفال،  اإلصاباتتاضح عدد بشكل إحصائي  تاثي  وبركز امويزانعولية يستابرض امتقبريبر نتائج 
 كوا يلي: االستهداف اموختلفة امتي تابرض مها األطفال خالل قتبرة اماولية اماسكبرية ااساة امنطاق

 
 حسب الجنس والمحافظة األطفال اإلصاباتتوزيع  (7جدول رقم )

 المجموع أنثى ذكر المحافظة
 715 270 445 شمال غزة

 820 297 523 غزة
 341 133 208 دير البلح
 263 121 142 خانيونس

 508 210 298 رفح
 2647 1031 1616 المجموع

 

1% 

81% 

18% 

 توزيع شهداء االطفال حسب السالح المستخدم

 قذيفة مدفعية صورايخ أعيرة نارية



 

 

 

 

 

 

 

 

 األطفال حسب الفئة العمرية والجنس الجرحىتوزيع 

هم ون امفئة  أكثبر ون نصف اموصابين األطفال أن امويزان محقاق اإلنسان وبركزنتائج وتاباة اتاثي   أظهبرت
أي وا نسبته  ،جبريح( 0869) األطفال ون هذه امفئة اماوبرية امجبرحىعدد  بلغحيث سنة(  06-1ون سن ) اماوبرية

اامى  األخبرينمى وساعدة إنها األكثبر ضافًا اهشاشة، اهي بحاجة أاتتسم هذه امفئة ب األطفال، امجبرحى( ون 29%)
إمى عدم اتخاذ قاات االحتالل ألية تدابيبر ون شأنها أن تجنب اهذا يشيبر بشكل ااضح برعاية احضانة اماامدين. 

امودنيين اخاصة األطفال ونهم ايالت عداانها، ايسقط كل وزاعوها حال أهداقها اماسكبرية اتدابيبر تحذيبر امسكان 
 امودنيين.

 يستابرض امتقبريبر قي امجداال امتامية تازيع امشهدا  حسب امفئة اماوبرية اامجنس كوا يلي:

 

 توزيع األطفال الجرحى حسب الفئة العمرية (8رقم ) جدول

 العدد العمرية الفئة
 351 سنوات 3دون 

 629 سنوات 2سنوات دون  3من 
 849 سنوات 06سنوات دون 2من 

 818 سنة 08سنة دون 06من  
 2647 المجموع
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 رفح خانيونس دير البلح غزة شمال غزة

 توزيع اإلصابات األطفال حسب الجنس والمحافظة

 أنثى ذكر



 

 

 

 

 

 

 

 األطفال حسب جهة االعتداء والسالح المستخدم اإلصاباتتوزيع 

 توزيع األطفال حسب ظروف االنتهاك (2) جدول رقم

 العدد ظروف االنتهاك
 1290 قصف

 5 اطالق نابر ون أببراج وبراقبة
 420 سياق عوليات عسكبرية

 899 تدويبر ونازل
 33 أخبر  

 2647 المجموع
 

 

 

 

 

 

 

 

13% 

24% 

32% 

31% 

 توزيع األطفال حسب الفئة العمرية

 سنوات 3دون 

 سنوات 6سنوات دون  3من 

 سنوات 12سنوات دون 6من 

 سنوات 18سنوات دون 12من 

 قصف
49% 

اطالق نار من أبراج 
 مراقبة
0% 

سياق 
عمليات 
 عسكرية
16% 

 تدمير منازل
34% 

 أخرى
 توزيع األطفال حسب ظروف االنتهاك 1%



 حسب المحافظة اإلصابةقبل  إعاقةتوزيع األطفال الذين يعانون من  (01جدول رقم )

 العدد المحافظة
 12 شمال غزة

 5 غزة
 13 دير البلح
 16 خانيونس

 7 رفح
 53 المجموع

 

المحافظة حسب إعاقة ىإل إصابتهم أدت الذين األطفال توزيع (00جدول رقم )   

 العدد المحافظة
 61 شمال غزة

 27 غزة
 36 دير البلح
 32 خانيونس

 24 رفح
 180 المجموع

 

  

34% 

15% 20% 

18% 

13% 

توزيع األطفال الذين ادت اصابتهم الي اعاقة 
 حسب المحافظة

 رفح خانيونس دير البلح غزة شمال غزة



 

 استهداف المنازل السكنية

شااكل اسااتهداف امونااازل امسااكنية جااز ًا واان عوليااات االسااتهداف امواانظم ملونشااآت امااوااة ااألعيااان امودنيااة اامووتلكااات 
اابرتكبات قااات االحاتالل خالماه جابرائم حابرب واية غيبر اموسباقة. بامقساة اامد األسلاب اهذ اقد تويزامخاصة األخبر ، 

  اجب امقانان امدامي اإلنساني االسيوا اتفاقية جنيف امبراباة.ون أي امتزام بو ااضحاً  تحلالً ااضحة باد أن أبدت 
اتشااايبر امحقاااائ  امواضااااعية علاااى األبرض إماااى ابرتكااااب قااااات االحاااتالل امحبرعاااي اإلسااابرائيلي انتهاكاااات جسااايوة مااانص 

حيااث اساااتهدقت تلااك امقاااات امواادنيين اووتلكاااتهم بامقصااف اامتااادويبر واان اتفاقيااة جنيااف امبراباااة،  23، ا33اموااادتين 
اامتجبريف بشكل غيبر وسباق، األوابر اماذي يبابرزه حجام امتادويبر اماذي محا  بامساكان اموادنيين اووتلكااتهم قاي األبراضاي 

 .2امفلسطينية اموحتلة
سااقاط وئاااات امضااحايا واان األطفااال باااين قتلااى اجبرحااى اهاام داخااال ونااازمهم أا أثنااا  وحاااااالتهم  اإلحصااائياتاتظهاابر 

، اعلاغ  ( أطفاال320( ودني، وان بيانهم )962امهبراب ونها، حيث بلغ عدد امشهدا  امودنيين امذين قتلاا قي ونازمهم )
 ( طفل.08( ودني، ون بينهم )28) اإلياا عدد امشهدا  داخل وبراكز 

 

 اإلصابةاألطفال حسب ظروف  المدنيين ( توزيع الشهداء06) جدول رقم
 العدد اإلصابةظروف 
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موزيد ون امتفاصيل براجع تقابريبر امويزان امشهبرية، أا أطلب اموالاوات ون اموبركز حيث يتاقبر قاعدة بيانات وحاسبة تاث  وختلف امجبرائم   

 امتي ابرتكبتها قاات االحتالل، كوا يتاقبر حصبر اتاثي  ملوتضبربرين ون امودنيين امفلسطينيين.



 مهاجمة المدارس والمستشفيات

شابرعت اماولياة اماساكبرية ااسااة امنطااق امتاي صادت قاات االحتالل اإلسبرائيلي ون اساتهداف األعياان امودنياة خاالل 
دان أن تكتبرث  ، اطامت تلك امهجوات امودابرس ااموستشفيات ااموبراكز امصحية،0/0/6102 قيها يام االثنين اموااق 

امكبياابرة امتااي محقاات بامونااازل امسااكنية  األضاابرابرنظاابرًا محجاام محجاام امخسااائبر ااألضاابرابر امتااي تلحاا  بامسااكان امواادنيين، ا 
تأجيال امباد  قاي امااام امدبراساي  تاماامودابرس ااموؤسساات امتاليوياة، ااساتخدام عادد كبيابر وان اموادابرس كوبراكاز مإليااا  
خدوت قياه اماذي اسات .ماادة أساابيعقي كاقاة اموؤسساات امتاليوياة ااموادابرس امحكاوياة اامخاصاة اامتابااة ماكاماة اميااث 

( ودابرس 2( ودبرسة ون بينها )22بادد ) أضبرابرقاات االحتالل امقاة اموفبرطة امم تبراعي امونشآت امودنية حيث محقت 
( دواابرت 9( براضااة واان بينهااا )22امتااي محقاات ببرياااض األطفااال ) األضاابرابردواابرت بشااكل كاواال، بينوااا بلياات حصاايلة 

 بشكل كاول.

( وستشاافى واان بينهااا وستشاافى ااحااد تاام تدويااه بشااكل كاواال، 00قااي ) أضاابرابرامهجوااات اإلساابرائيلية عاان  أساافبرتكوااا 
 ( عيادات دوبرت بشكل كاول.2، ون بينها ) طبية اوبراكز ( عيادة62قي ) أيضاً  أضبرابرامحقت 

. اتنادبرج هاذه 3اياتببر امقانان اإلنساني امدامي امهجوات على امودابرس ااموستشفيات انتهاكات جسايوة محقااق اإلنساان
 األوانائوة االنتهاكات امستة امخطيبرة اموبرتكبة بح  األطفال قي وناط  امنزاع اموسلح اق  قبرابر وجلاس امهجوات قي ق

0206 . 
 

 ( المدارس ورياض األطفال المتضررة في قطاع غزة03جدول رقم )
 نوع المنشأة كلي جزئي المجموع

 ودابرس 2 20 22
 برياض أطفال 9 20 22

 
 والمراكز الصحية المتضررة في قطاع غزة( المستشفيات 02جدول رقم )

 نوع المنشأة كلي جزئي المجموع
 وستشفيات 0 01 00
 عيادات طبية 2 08 62

 
 

                                                           
: " تاتبرف امدال األطبراف بح  امطفل قي امتوتع باعلي وستاي صحي يوكن أن( ون اتفاقية حقاق امطفل علي 42/7نصت اموادة ) 3

بلاغه, ابحقه  قي وبراق  عالج األوبراض اا عادة امتأهيل امصحي. اتبذل امدال األطبراف جهدها متضون أال يحبرم أي طفل ون حقه قي 
 امحصال على خدوات امبرعاية امصحية هذه "

 



 التهجير القسري 

عوليااات االسااتهداف اامتاادويبر امهائاال قااي امووتلكااات اامونااازل امسااكنية طيلااة قتاابرة اماااداان امحبرعااي إمااى عوليااات  تسااببت
ناازاح جواااعي ااضااطبر  سااكان أحيااا  اوناااط  سااكنية بأكولهااا علااى تاابرك ونااازمهم هبرعااًا واان عوليااات امقتاال اامقصااف 

مقطاااع بااد قيااام امقااات االحااتالل بتهدياد امسااكان اماشااائي ااساتهداف امونااازل، اتفاقوات هااذه امحاماة قااي كاقاة ونااط  ا
وان خاالل إمقاا  اموناشايبر اامبياناات وان امطاائبرات، أا عبابر إبرساال برساائل  األحياا بإخال  ونازمهم قي عادد وان  اأوبرهم
برسااالواان خااالل اختاابراق واجااات امبااث اإلذاعااي مااادد واان اإلذاعااات اموحليااة  أاهاتفيااة  برسااائل تهديااد باقتحااام وناااط   اا 

تفاقم وااناة األطفال اامنسا ، ال سيوا اان حامة امنزاح كانت  إمىشوال اشبرق قطاع غزة، أدت حامة امنزاح امجواعي 
 إماىامذي ضاعف حامة االبرتباك اامخاف، ابرغم مجا  امودنيين  األوبرقي ضل تااصل امقصف اامهجوات اإلسبرائيلية، 

وبراكااز إياااا  أاقااات  8س اغيبرهااا، إال أنهااا تابرضاات مالسااتهداف حيااث قصاافت قاااات االحااتالل وبراكااز اإلياااا  كامواادابر 
 اماشبرات ون امقتلى اامجبرحى قي صفاف امنازحين.

امكبيابرة  األعادادامتاي مام تكان وجهازة الساتقبال  اإليااا امودابرس اوبراكز  إمىاتااصلت وااناة األطفال طاال قتبرة املجا  
ل قي ظبراف قاسية اعاناا ون نقص ابسط احتياجاتهم، امم تنتهاي واانااة األطفاال بانتهاا  ون امنازحين، اعاش األطفا
قااااي امونااااازل اموؤقتااااة  أا اإلياااااا ، حيااااث ال ياااازال اموئااااات واااانهم قااااي وبراكااااز 62/8/6102اماوليااااة اماسااااكبرية بتااااابريخ 

 الل قتبرة اماداان.امونازل امسكنية خ أالفدوبرت قاات االحتالل  أن)امكبرقانات، اامونازل امخشبية( باد 

 

 المتضررين في المنازل السكنية حسب حجم الضرر أعدادتوزيع ( 02جدول رقم )

 عدد األسر عدد المنازل حجم الضرر
السكان المقيمين 

 األطفال منهم النساء منهم بشكل دائم

 30838 16525 60623 11166 8381 كلي
 93845 50928 190312 32623 23598 جزئي

 124683 67453 250935 43789 31979 المجموع
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 المتضررين في المنازل السكنية حسب المحافظة أعدادتوزيع ( 02جدول رقم )

السكان المقيمين  عدد األسر عدد المنازل المحافظة
 األطفال منهم النساء منهم بشكل دائم

 37617 18265 72944 12378 8255 شمال غزة
 41370 20682 74652 14040 9910 غزة

 15539 9642 35441 5932 4664 دير البلح
 15801 10700 37472 6325 4939 خانيونس

 14356 8164 30426 5114 4211 رفح
 124683 67453 250935 43789 31979 المجموع
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 خاتمة
 

اإلسبرائيلي بح  األطفال تشيبر امحقائ  ااألبرقام امتي يابردها امتقبريبر إمى حجم امجبرائم امتي ابرتكبتها قاات االحتالل 
( ياوًا. اتشيبر أعداد 20امفلسطينيين خالل هجاوها اماسكبري ااسع امنطاق امذي شنته على قطاع غزة ااستوبر مودة )

امضحايا امكبيبرة سيوا امقتلى اامجبرحى اون ققداا أحد اماامدين أا أامئك امذين أجببراا على ويادبرة ونازمهم اون ققداا 
 مى حجم االنتهاكات امجسيوة اامونظوة امتي ابرتكبت على نطاق ااسع .اموسكن جبرا  تدويبره إ

 

ايزداد أمم امضحايا اشاابرهم باإلحباط اامخذالن قي ظل عجز اموجتوع امدامي عن اماقا  بامتزاواته امقانانية 
 -0قي اموادتين ) ااألخالقية تجاه امضحايا اتجاه ضوان احتبرام قااعد امقانان امدامي اإلنساني االسيوا وا ابرد نصاً 

ون اتفاقية جنيف امبراباة امتي تؤكد وسئامية األطبراف عن ضوان احتبرام االتفاقية ااتخاذ امتدابيبر امتي ون  ( 146
اامقيام بااجبها بوالحقة كل ون يشتبه قي ابرتكابهم جبرائم حبرب أا أوبراا بابرتكاب جبرائم  ،شأنها إمزام األطبراف األخبر  

اموفبراض على قطاع غزة اونع سلطات االحتالل حبرية حبركة امبضائع ااألقبراد، وا  ابسبب استوبرابر امحصابر .حبرب
 .حال دان توكن ضحايا هدم اتدويبر امونازل امسكنية ون إعادة بنا  وساكنهم

  

شهد اماداان األخيبر تحلاًل قاضحًا ون قبل قاات االحتالل اإلسبرائيلي ون أية امتزاوات يفبرضها امقانان امدامي هذا ا 
اني قي تااولها وع امسكان امودنيين. حيث حّامت تلك امقاات ون امودنيين هدقًا ألعوامها اماسكبرية ققتلت اإلنس

ياق اآلالف ون امودنيين أغلبهم ون امنسا  ااألطفال داخل ونازمهم اهاجوت امونازل اامونشآت امودنية األخبر  قي س
 ان امدامي ايضاها قي إطابر جبرائم امحبرب.، اهي أقاال يحظبرها امقانماأقاال اماقاب اامبردع ااالنتق

 

 ون بينهم (6602) اققًا متاثي  وبركز امويزان اوؤسسات حقاق اإلنسان امزويلة بليت حصيلة امقتلى ون امفلسطينيين 
اامجبريحات ون  (2647) سيدة، قيوا بلغ عدد امجبرحى األطفال امذين تم برصدهم اتاثيقهم (699طفل، ا)  (556)
كوا تشيبر حصيلة أعوال امبرصد اامتاثي  امتي قام بها وبركز امويزان محقاق اإلنسان بامشبراكة وع  .(1442) امنسا 

ونزاًل اعناية سكنية وتاددة  (31979) ونظوات حقاق اإلنسان امزويلة إمى أن قاات االحتالل هدوت ادوبرت
ية، كوا بلغ عدد اموهجبرين قسبريًا بناية سكن (1718) دوبرت كليًا اون بين امودوبرة كلياً  (8381) اامطبقات، ون بينه

اتجدبر اإلشابرة إمى أن   .[1]سيدة (16525)طفل، ا (30838) ون بينهم (60623) جبرا  هدم ونازمهم بشكل كلى
عوليات امبرصد اامتاثي  مم تشول امونشآت ااموساكن امتي تابرضت ألضبرابر طفيفة اهي تاد باشبرات اآلالف. 

م ون امنسا  ااألطفال على امهبرب ون ونازمهم دان ون سكان امقطاع أغلبيته  520.000اأجببرت قاات االحتالل 
تاقيبر سبل خبراج آونة ون وناطقهم، ادان تاقبر وبراكز إياا  آونة تتاقبر قيها امحداد امدنيا محفظ امكبراوة اإلنسانية 
اموتأصلة، وا تسبب قي وااناة بامية مكل سكان امقطاع. اقد أسهوت امهجوات اماشاائية ااستهداف وبراكز اإلياا  

امونشآت اطااقم اموهوات امطبية ااإلنسانية قي بث وزيد ون امبرعب اامتبرايع قي نفاس اآلونين، اساهم قي إيقاع ا 
 .وزيد ون امقتلى قي صفاف اموهجبرين قسبريًا اطااقم اموهوات اإلنسانية اامصحاقيين

  

ا قاات االحتالل خالل عداانها على وبركز امويزان محقاق اإلنسان إذ يجدد استنكابره امشديد مجبرائم امحبرب امتي ابرتكبته
غزة، قإنه يستنكبر استوبرابر صوت اموجتوع امدامي اعجزه عن اماقا  بامتزاواته اقي وقدوتها إنها  حصابر غزة اا عادة 
بنا  غزة اوالحقة كل ون يشتبه قي ابرتكابهم جبرائم حبرب أا اموسئامين عن إصدابر أااوبر بابرتكابها، اها أوبر يتجاهل 

http://www.mezan.org/post/20503/%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89+%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%BA%D8%B2%D8%A9+%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86+%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A+%D8%A8%D8%B1%D9%81%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1+%D8%B9%D9%86+%D8%BA%D8%B2%D8%A9+%D9%88%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9+%D8%A5%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7+%D9%88%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%8A%D9%84+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%82%D8%A9+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8#_ftn1


متحقي  امدامية امتي أكدت على أن استوبرابر امحصانة موبرتكبي انتهاكات امقانان امدامي أسهم قي تاصيات مجنة ا
 تكبرابر ابرتكابه. 

 

قي يانيا )حزيبران( امواضي، تاصية ووثلته امخاصة بشأن األطفال  منوم اموتحدة كوا أن تجاهل األوين اماام
دا  )قائوة اماابر( بشأن انتهاك حقاق اامنزاعات اموسلحة امتي أاصت باضع امجيش اإلسبرائيلي على امقائوة امسا 

جبرائم امحبرب ون اإلسبرائيليين اون أوبراا  ملحصانة امتي يتوتع بها وبرتكبا األطفال يوثل حواية مدامة االحتالل اتازيزاً 
بابرتكاب تلك امجبرائم. اوبركز امويزان إذ يؤكد على أهوية وااصلة امجهاد امحثيثة متحقي  امادامة قي هذه امونطقة ون 

اامم اوحاسبة اموسئامين عن امجبرائم اموبرتكبة بح  امودنيين قي قطاع غزة، قإنه يشدد على أن امادامة هي امطبري  ام
إمى امسالم امحقيقي اكل وحااالت امدال امناقذة قي اموجتوع امدامي ملوفاضلة بين اموفااضات اامادامة إنوا هي اهم 

 .اتضليل
 

 انتهى
 
 


