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تعتبخ شخيحة األشفال األكثخ تأثخًا واستيجافًا في أوقات الشداع السدمح نطخًا لحاجتيع الساسة لالعتساد عمى الغيخ 
، بأنفديع مى حياتيع ومرالحيعلتمبية حاجاتيع الحاتية، وعجم استصاعتيع اتخاذ التجابيخ األمشية الالزمة لمحفاظ ع

إن  لحلظ ال تقترخ االنتياكات السػجية لحقػق األشفال عمى االنتياكات السباشخة مثل القتل واالصابة، بل
ويجعميع عخضة  السدتذفى، يؤثخ بذكل مباشخ عمى حياة ىؤالء األشفالو السجرسة والسشدل و استيجاف الػالجيغ 

  مداسًا ججيًا بجسمة حقػق اإلندان بالشدبة لألشفال.ويذكل  لسختمف أنػاع االنتياكات، بل
وما يشتج  ، بغس الشطخ عغ شبيعة ىحا الشداع،وتختبط عسميات استيجاف األشفال بذكل واسع بػجػد نداع مدمح

سػاء  ،عشو مغ تكػيغ جساعات مدمحة وتجييدات عدكخية قج تمعب دورًا في تػسيع دائخة الخصخ حػل األشفال
الحقًا خالل ىحا التقخيخ. وليذ ببعيج ما يحجث في األراضي  يخدتيجافيع أو استغالليع كسا سػف بتجشيجىع أو اس

الفمدصيشية السحتمة وباألخز في قصاع غدة، فقج مدت قػات االحتالل وبذكل جػىخي بجسمة حقػق اإلندان 
واعتقال تياكات مغ قتل وإصابة بالشدبة لمفمدصيشييغ في قصاع غدة وال سيسا األشفال والشداء وقج تشػعت تمظ االن

إلى تجميخ السشازل وتيجيخ أصحابيا واستيجاف السدتذفيات والسجارس ومشع وصػل السداعجات اإلندانية مغ 
مسارسات قػات االحتالل عمى شال مختمف أوجو الحياة في القصاع، وضيخ ىحا جميًا خالل خالل حرار خانق 

 .األرض
ىع االنتياكات السػجية ضج األشفال في أوقات الشداع السدمح ضسغ دور مخكد يأتي ىحا التقخيخ والحي يتشاول أ 

خسسية السػثقة لالنتياكات الأحج األشخاف غيخ وكػنو في الجفاع عغ حقػق األشفال السيدان لحقػق اإلندان 
جية ضج االنتياكات السػ والسذاركة في عسميات الخصج واإلبالغ التابعة لألمع الستحجة، حيث يغصي التقخيخ 

 .2012 العام األشفال خالل
الرادر عغ األمع  1112لمػصػل إلى القخار  الدمشي اإلشار التاريخي والتدمدل باستعخاض التقخيخ يبجأو  

واآللية التي تخفع بيا التقاريخ مغ الجيات السذاركة  ،الستحجة والخاص بحساية األشفال في أوقات الشداع السدمح
باإلضافة إلى التعخيفات الخاصة  ،عامل بوتجية ضج األشفال والدياق الػاجب النتياكات السػ االفي متابعة 

 بالصفل.
. وإذ في قصاع غدة 2017 العام األشفال خالل االنتياكات السػجية لحقػق مغ ثع يدتعخض التقخيخ مجسل 

باألخز في يعخض التقخيخ االنتياكات التدعة السػجية ضج األشفال الستعارف عمييا وقت الشداع السدمح و 
 األراضي الفمدصيشية السحتمة، فإنو يتشاول ما يقع مشيا عمى األرض وليذ بالزخورة أن تقع كل االنتياكات.

استشادًا إلى مجسػعة السبادئ التػجييية التي  1112ويدتخجم التقخيخ تفديخ كل انتياك مغ انتياكات القخار 
وقج (، وقج تع تعجيل بعس البيانات الػاردة في التقخيخ UNICEFأعجتيا مشطسة األمع الستحجة لمصفػلة يػنيدف )

وفقًا لمسفيػم السػسع لقخار مجمذ إذا وجج عجد مغ ضحايا أحجاث داخمية مختبصة بحالة الشداع السدمح  يزاف
 . 1112األمغ 

مغ  لشداععغ دائخة اعغ مجى التدام قػات االحتالل والجساعات السدمحة وما انبثق  تػضحويشتيي التقخيخ بخاتسة 
 ضخوف اندانية وأوضاع معيذية بالقػانيغ واالتفاقيات الجولية الخاصة بحساية األشفال وقت الشداع السدمح.
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 انتياك في الحروة الثسانيشيات عقج وخاصة الثانية األلفية مغ األخيخة العقػد في السدمحة والشداعات الحخوب شكمت
 األشفال تجارة السيسا االنتياكات لباقي إضافة السدمحة، الشداعات في واستخجاميع تجشيجىع خاصة األشفال حقػق 

 لمصفػلة أن متعجدة دولية ومػاثيق مشاسبات وفي أعمشت قج الستحجة األمع أن مغ الخغع ىعم الجشدية، واالعتجاءات
 جشيف إعالن في و اإلندان، لحقػق  العالسي اإلعالن في ذلظ ورد فقج خاصتيغ، ومداعجة رعاية في الحق

 الخاص الجولي العيج وفى والدياسية السجنية بالحقػق  الخاص الجولي العيج وفى ،1924 لعام الصفل لحقػق 
 يسثمػن  الحيغ األشفال تػاجو التي الخصيخة االنتياكات تمظ وإزاء والثقافية، واالجتساعية االقترادية بالحقػق 
 والترجيق لمتػقيع وعخضت اعتسجت الصفل بحقػق  خاصة اتفاقية لػضع الستحجة األمع تجاعت البذخية، مدتقبل

 . 1990 سبتسبخ/أيمػل 2 في نافحة وأصبحت 1989 عام في العامة الجسعية قخار بسػجب واالنزسام
مغ السعاييخ وااللتدامات غيخ قابمة لمتفاوض، تست السػافقة عمييا عالسيًا، وتػفخ الحساية  ةوتسثل االتفاقية مجسػع

سغ ىع دون الثامشة م األشخاص ل. وباعتساده ليحه االتفاقية، أقّخ السجتسع الجولي بحاجةاألشفا والجعع لحقػق 
إلى رعاية خاصة وحساية ال يحتاجيا الكبار. ولجعع القزاء لجرء سػء السعاممة واالستغالل  مغ العسخ عذخ

 العالع.السشتذخيغ برػرة متدايجة في أنحاء 
يػصي بأن يعيغ األميغ العام خبيخًا مدتقاًل  1993ستحجة قخارًا في عام ىحا وقج اتخحت الجسعية العامة لألمع ال

لجراسة تأثيخ الرخاعات السدمحة عمى األشفال، وذلظ إثخ تػصية قجمتيا لجشة حقػق الصفل. وىػ ما تع بالفعل 
 حيث كمف األميغ العام لألمع الستحجة الديجة غخاسا ماشيل بإعجاد تقخيخ بالخرػص. 

ضخورة بشاء  إلى-أثخ الشداعات السدمحة عمى األشفال  حػل-1996غخاسا ماشيل في عام  وقج دعت دراسة
نطام لمخصج واإلبالغ عغ االنتياكات الجديسة لحقػق األشفال، وإلى ضخورة مذاركة مجمذ األمغ الجولي في 

 السزسار.ىحا 
والشداعات السدمحة، كسا اعتسجت  الستحجة حػل األشفال تعييغ أول مسثل لألميغ العام لألمعتع  1997وفي عام 

البخوتػكػليغ االختيارييغ السمحقيغ باالتفاقية والستعمقيغ بحساية األشفال مغ  2000الجسعية العامة في عام 
االستغالل الجشدي والسذاركة في الرخاع السدمح. حيث يحجد البخوتػكػل االختياري الخاص بعجم مذاركة 

. ويصالب الجول ببحل أقرى شاقاتيا اإلجباري الثامشة عذخ كحج أدنى لمتجشيج األشفال في الشداعات السدمحة سغ 
لحطخ مغ ىع دون الثامشة عذخ مغ االشتخاك اشتخاكًا مباشخًا في الشذاشات العجائية. فيسا يذجد البخوتػكػل 

اإلباحية؛ عمى  في األشفال، وبغاء األشفال واستخجام األشفال في السػاد والعخوض باإلتجاراالختياري الستعمق 
ضخورة تجخيع ىحه االنتياكات الخصيخة لحقػق الصفل ويخكد عمى أىسية زيادة الػعي العام والتعاون الجولي في 

 الجيػد الخامية لسكافحة تمظ االنتياكات.
مغ حجع  انديجيحقػق الصفل شخحًا مفراًل لمشرػص و  ةباتفاقي انالسمحق اناالختياري نػفخ البخوتػكػاليو  

التجابيخ السعشية بحقػق  امات عمى نحػ أوسع مسا جاء في االتفاقية األصمية، كسا أنيسا استخجما لديادةااللتد 
 اإلندان. 

بذأن األشفال والشداعات السدمحة قائسة  2001وقج أدرج األميغ العام لألمع الستحجة في تقخيخه الدشػي لعام 
قائسة باالنتياكات  2003كسا عخض في تقخيخه لعام  ع،يدتخجمػنيبأشخاف السشازعات الحيغ يجشجون األشفال أو 

  اآلتي:البالغة لحقػق الصفل أثشاء السشازعات والستسثمة في 
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 ؛القتل والتذهيو بحق األطفال 
 ؛تجشيد األطفال أو استخداميم في القتال 
 ؛االعتداءات عمى السدارس والسدتذفيات 
 ؛حق األطفالاالغتراب أو غيره من أشكال العشف الجدسي الجديم ب 
 ؛االختطاف 
 .الحرمان من وصهل السداعدات اإلندانية لألطفال 
 

 :ىي األولية لمقائسة انتياكات ثالثة الفمدصيشي الفخيق وأضاف
 االعتقال 
 التعذيب  
 (.السشازل ىدم) القدري  والتيجير 

 
آللية الخصج  عغ مجمذ األمغ الجولي، والحي وضع إشارًا إلدامياً  1612صجر القخار رقع  2005وفي عام 

واإلبالغ في البمجان التي يدػدىا نسط راسخ في تجشيج األشفال، ومتزسشًا لالنتياكات الدتة سالفة الحكخ، وحجد 
ذلظ اإلشار دور اآللية في " جسع وتقجيع معمػمات مػضػعية ودقيقة ومػثػقة في الػقت السشاسب عغ عسميات 

ياك ألحكام القانػن الجولي السعسػل بيا، وعغ سائخ االنتياكات تجشيج األشفال واستخجام الجشػد األشفال في انت
 السدمحة "  الستزخريغ بالرخاعاتوأعسال اإليحاء التي تختكب في حق األشفال 

وقج شمب مغ كل فخق األمع الستحجة القصخية في البمجان السجرجة في قائسة األميغ العام ألن تؤسذ آلية لمخصج 
 الستزخريغ.وفخيق عسل عمى مدتػى القصخ، وخصة عسل لجعع األشفال  1612واإلبالغ بخرػص القخار 

آلية الخصج واإلبالغ ال تيجف  إتباعضسان الخصج السشتطع، عمسًا بأن إلى كسا دعا قخار مجمذ األمغ السحكػر 
مع أنو  باألساس إلى السالحقة الجشائية برػرة مباشخة أو السذاركة باإلجخاءات الجشائية الػششية أو الجولية،

 باإلمكان تحػيل قزايا االنتياكات إلى مشطسات تدانج الزحايا في رفع دعاوى قزائية.
مغ معاييخ اختيار البمجان أو األشخاف  2009لدشة  1882وقج وسع مجمذ األمغ الجولي بسػجب قخاره رقع 

 اءات الجشدية.االعتجو  االغتراب، التذػيو ،السمدمة باإلبالغ عغ ىحه االنتياكات بحيث تذسل القتل
بمج تقػم بخفع تقاريخىا مخة كل شيخيغ لسجمذ  14في  1612تػاججت فخق عسل تصبيقًا لمقخار  2010وفي عام 

 األمغ.
 مجمذ قخار بحدب عشيا واإلبالغ الصفل حقػق  انتياكات لسخاقبة ةآليأنذأت  السحتمة الفمدصيشية األراضي وفي

 غيخ عسل مجسػعة تقػم حيث .اليػنيديف مغ وبجعع لسدمحةا الشداعات في األشفال حػل 1612 رقع األمغ
  .األشفال بحق الدتة الخخوقات عغ شػعية تقاريخ بخفع( 2007) عام ومشح رسسية

آلية لخصج أخصخ االنتياكات التي ُتختكب ضج األشفال في حاالت  1612أنذأ مجمذ األمغ، بسػجب القخار 
تبمغ  1612ذار إلييا باسع آلية الخصج واإلبالغ السشذأة بسػجب القخار الرخاع واإلبالغ عشيا. وىحه اآللية التي ي

 أو السجارس مياجسة كجشػد، واستخجاميع األشفال تجشيج تذػيييع، أو األشفال عغ ستة انتياكات جديسة )قتل
 السداعجات سبيل قصع األشفال، اختصاف الخصيخة، الجشدية االنتياكات مغ وغيخه االغتراب السدتذفيات،
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باإلضافة إلى ثالثة انتياكات أضافيا الفخيق العامل في األراضي الفمدصيشية وىي  .(األشفال عغ اإلندانية
 (القدخي  التيجيخ الديئة، والسعاممة التعحيب األشفال، واعتقال )احتجاز

لستحجة السعشي تذكل تقاريخ آلية الخصج واإلبالغ األساس لعسل الفخيق العامل التابع لسجمذ األمغ التابع لألمع ا
باألشفال والشداع السدمح ويسكغ أن تدفخ في نياية األمخ عغ فخض جداءات معيشة، أو محاورة الجساعات 
السدمحة التي ُيبمغ عغ ارتكابيا انتياكات ضج األشفال لػضع خصة عسل بذأن كيفية وضع حج ليحه االنتياكات 

 .برػرة مشيجية
 

1111

  يجب أن تكػن األحجاث قج وقعت في سياق نداع مدمح ومختبصة بو. :الدياق
 .عام 18 دون  ىع مسغ األشخاص أي أشفال، أو شفل :الزحية

 .لمجولة تابعة غيخ مدمحة مجسػعة أو لجولة تابعة مدمحة قػات في أفخاد :االنتياك مرتكب
 

 . لمجولة التابعة ةالسدمح القػات إلىتذيخ  :السدمحة القهات
 لتعخيفيا وفقاً  وذلظ دولة ألي السدمحة القػات عغ الستسيدة السدمحة السجسػعات إلى تذيخ :السدمحة السجسهعات

 . السدمحة الشداعات في األشفال اشتخاك بذأن الصفل حقػق  التفاقية االختياري  البخوتػكػل مغ الخابعة السادة في

 إال حخب جخائع عغ مدئػليغ يكػنػا أن يسكغ السجنييغ بأن تطيخ الجولية السسارسات أن مغ بالخغع :الحظةم 
   .  السجنييغ نذاشات عمى تخكد لع الخصج واإلبالغ آلية أن

 

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

السدمحة ألي دولة في أي ضخف مغ الطخوف بتجشيج أو استخجام  ال يجػز أن تقػم السجسػعات السدمحة الستسيدة عغ القػات .1
 .األشخاص دون سغ الثامشة عذخة في األعسال الحخبية

تتخح الجول األشخاف جسيع التجابيخ السسكشة عسمياً لسشع ىحا التجشيج واالستخجام، بسا في ذلظ اعتساد التجابيخ القانػنية الالزمة  .2
  .لحطخ وتجخيع ىحه السسارسات

 يؤثخ تصبيق ىحه السادة بسػجب ىحا البخوتػكػل عمى السخكد القانػني ألي شخف في أي نداع مدمح.  ال .3
تقػم الجول األشخاف التي تدسح بالتصػع في قػاتيا السدمحة الػششية دون سغ الثامشة عذخة بالتسدظ بالزسانات لكفالة  3.3السادة 

 :ما يمي كحج أدنى
 حقيقياً؛ أ( أن يكػن ىحا التجشيج تصػعاً )
 ب( أن يتع ىحا التجشيج الصػعي بسػافقة مدتشيخة مغ اآلباء أو األوصياء القانػنييغ لألشخاص؛)
 ج( أن يحرل ىؤالء األشخاص عمى السعمػمات الكاممة عغ الػاجبات التي تشصػي عمييا ىحه الخجمة العدكخية؛)
 .يع في الخجمة العدكخية الػششيةد( أن يقجم ىؤالء األشخاص دليالً مػثػقاً بو عغ سشيع قبل قبػل)
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 بحق األطفال )اإلصابة( القتل والتذهيو: 
قػات وتيخة استيجاف األشفال بذكل مباشخ وغيخ مباشخ نتيجة الرخاع القائع مع  في ، استسخاراً 2017شيج العام 

لالستيجاف السباشخ نتيجة تعخضيع ( 167واصابة )، قتمىأشفال  (5)سقػط  ىحه الفتخة تقج سجمو  ،االحتالل
نتيجة ألحجاث مختبصة بالرخاع القائع مع قػات  ، وتعخضيع لإلصابةمغ قبل قػات االحتاللالشار  بإشالق

وإشالق الشار ومخمفات االحتالل سحمية االحتالل، كاالنفجارات الشاتجة عغ األجدام السذبػىة والرػاريخ ال
 بأسمحة تعػد لمفرائل السدمحة. 

 
 2012 العام خالل األطفال من الزحايا أعداد( 1) رقم جدول

 

 
 
 
 
 
 
 

 األطفال في قطاع غزة والتي كانت عمى الشحه التالي: اصابةمقتل و أىم األحداث التي أدت إلى  وفيسا يمي
فتحت قػات االحتالل اإلسخائيمي الستسخكدة عشج حجود الفرل شخق مخيع البخيج، نيخان أسمحتيا وقشابل الغاز 

، تجاه عجد مغ الفمدصيشييغ 3/2/2017مغ يػم الجسعة السػافق  16:30ة السديل لمجمػع، عشج حػالي الداع
الحيغ تػاججوا قخب )تمة أم حدشية( الػاقعة  بسحاذاة حجود الفرل شخق مخيع البخيج، حيث تجسيخ العذخات مغ 

رميمة بإشالق الذبان واألشفال، ووفقًا لمتحقيقات السيجانية، قام جشػد االحتالل اإلسخائيمي الستسخكديغ خمف تمة 
مغ سكان مخيع  ( عامًا،16عيخة الشارية وقشابل الغاز، أسفخ ذلظ عغ إصابة الصفل / عمى نبيل عمي وشاح )األ

بعيار ناري في أسفل البصغ، وقام الذبان بحسمو واترمػا عمى سيارة اإلسعاف  السغازي في محافطة ديخ البمح،
قمتو إلى مدتذفى شيجاء األقرى بجيخ البمح، حيث أجخيت لو التابعة لجسعية اليالل األحسخ الفمدصيشي التي ن

عسمية جخاحية، ووصفت جخاحو بالستػسصة. يحكخ أن وشاح مغ سكان مخيع السغازي، ويجرس في مجرسة 
 السشفمػشي لمثانػية بسخيع السغازي.

 السػافق ةالجسع يػم مداء 3:30 الداعة حػالي عشج وشاح، وفي الدياق ذاتو، أفاد الصفل السراب عمي
 ىشاك إلى وصمت وعشجما ،(حدشية أم) تمة قخب البخيج، مخيع شخق  الػاقعة الفرل حجود إلى تػجيت ،03/02/2017

بعج  وشاىجت الفرل، حجود عشج مختمفة مدافات عمى وكانػا السكان في متجسيخيغ وشفل شاب( 30) حػالي شاىجت
 خمف مغ رؤوسيع تطيخ رممية تمة خمف متسخكديغ جشػد( 3) تورأي وجيب عدكخي، سيارتيغ الحجود مغ الشاحية الذخقية

 في بألع فذعخت باتجاىشا الشار االحتالل جشػد أشمق حيث الفرل، حجود عغ أمتار( 10) أبعج حػالي وكشت ... التالل،
 ةمداف إلى بحسمي الذبان وقام وصخخت يجي في دماء فذاىجت فيو أصبت الحي السكان في يجي ووضعت البصغ، أسفل

التي  الفمدصيشي األحسخ لميالل التابعة االسعاف سيارة عمى آخخون  واترل متخ إلى ناحية غخب الحجود،( 200)
 عسمية لي وأجخيت العسميات قدع إلى أدخمتو  البمح، بجيخ األقرى شيجاء مدتذفى إلى ونقمتي حزخت إلى السكان

  جخاحية.

 األطفال من الزحايا

 5 عدد القتمى من األطفال نتيجة الرراع مع قهات االحتالل

 112 االحتالل قهات الرراع مع نتيجة األطفال من الجرحى عدد

 122 سهع القتمى والجرحىمج



9 

 

جود الفرل شخق مخيع البخيج، نيخان أسمحتيا وقشابل الغاز أشمقت قػات االحتالل اإلسخائيمي الستسخكدة عشج ح
 ، تجاه فعالية شعبية ضسغ24/2/2017مغ يػم الجسعة السػافق  15:30السديل لمجمػع، عشج حػالي الداعة 

القجس بعجما تجسيخ العذخات مغ الذبان واألشفال في السشصقة القخيبة مغ حجود الفرل جشػب  ىبة فعاليات
مغ ( عامًا،16عغ إصابة الصفل: دمحم إياد دمحم الصػيل البالغ مغ العسخ )الحادث أسفخ و ج، شخق مخيع البخي

، وقامت سيارة اإلسعاف التابعة اليدخى بعيار ناري في الداق  سكان مخيع السغازي في محافطة ديخ البمح،
ى العالج، ووصفت لجسعية اليالل األحسخ الفمدصيشي بشقمو إلى مدتذفى شيجاء األقرى بجيخ البمح، لتمق

 السرادر الصبية اصابتو بالستػسصة.

مغ يػم الجسعة السػافق  16:50فتحت قػات االحتالل اإلسخائيمي نيخان أسمحتيا الخشاشة، عشج حػالى الداعة 
، تجاه األراضي الدراعية في محافطة شسال غدة، وأصابت شفاًل. وتفيج التحقيقات السيجانية أن 3/3/2017

الستسخكدة عمى حجود الفرل الذسالية فتحت نيخان أسمحتيا الخشاشة تجاه األراضي الدراعية  قػات االحتالل
شسال مشصقة الديفا في مجيشة بيت الىيا، محافطة شسال غدة، ما أدى إلى إصابة الصفل مرصفى فايق عبجربو 

سمو في أرض زراعية صيب بعيار ناري في قجمو اليدخى، وذلظ أثشاء عأعامًا(، وىػ مدارع، حيث 17سمسان )
متخ عغ حجود الفرل الذسالية، ويبعج الصفل عغ حجود الفرل الذسالية نحػ  400تعػد لعائمتو وتبعج نحػ 

 متخ، ىحا ومغ جيتيا وصفت السرادر الصبية في السدتذفى اإلنجونيدي جخاحو بالصفيفة. 500

 السػافق الثالثاء يػم مداء مغ 23:55 ةالداع حػالي عشج مجفعية، قحيفة( 15) حػالي االحتالل مجفعية قرفت
 استذياد عغ القرف أسفخ الذخقية، الفرل حجود عمى يتػاججون  كانػا مػاششيغ ثالث تجاه ،21/3/2017

 حي سكان مغ األيسغ والحراع الخأس في بذطايا أصيب ،(عاماً  16) - عاذرة أبػ أحسج شعبان يػسف/ الصفل
 إلى وصل والبصغ، الرجر في شطايا ،(عاماً  25) - العكخ هللا عصا وحيج دمحم/ واصابة رفح، في الذابػرة
 مخيع في يبشا سكان مغ وىػ األوروبي، غدة لسدتذفى تحػيمو وجخى  رفح في الشجار يػسف أبػ مدتذفى
 األحسخ اليالل شػاقع وتسكشت ىحا بالخصيخة، إصابتو فييا الصبية السرادر وصفت حيث رفح، وسط الالجئيغ

 مغ التشديق بعج ،22/3/2017 السػافق األربعاء فجخ مغ 1:10 الداعة حػالي عشج الذييج ىإل الػصػل مغ
 مثخ( 500) بعج عمى والسراب متخ،( 300) مدافة عمى عاذرة أبػ جثة عمى عثخت حيث الفمدصيشي، االرتباط

 .إصابة دون  السكان مغ اليخب مغ الثالث وتسكغ الذخقية، الفرل حجود مغ

الل اإلسخائيمي، الستسخكدة عشج حجود الفرل شخق خانيػنذ، نيخان أسمحتيا، عشج حػالي الداعة فتحت قػات االحت
، تجاه العذخات مغ الذبان واألشفال بيشسا كانػا في السشصقة 6/6/2017مغ مداء يػم الثالثاء السػافق  5:30

ىخ في السشصقة الحجودية ضسغ فعاليات رفس القخيبة مغ حجود الفرل شخق بمجة خداعة شخق خان يػنذ، لمتطا
شمقت قػات االحتالل الشار والقشابل السديمة لمجمػع، تجاه السذاركيغ أالحرار السفخوض عمى قصاع غدة، حيث 

عشج اقتخابيع مغ حجود الفرل شخق بمجة خداعة شخق خان يػنذ، عمى مجار ساعة تقخيبًا ما أسفخ عغ إصابة 
عامًا(، أصيب بذطية عيار ناري في  15حسدة فػاز إبخاىيع أبػ رجيمة، ) شيع الصفلمغ بي( مػاششيغ بجخوح 3)

مداء اليػم نفدو أعمشت  8:10إلى مدتذفى غدة األوروبي لتمقي العالج، وعشج حػالي الداعة  ونقمػاالرجر. 
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مًا( متأثخًا عا 32السرادر الصبية في مدتذفى عدة األوروبي عغ استذياد السػاشغ/ فادي إبخاىيع الشجار )
 بالستػسصة. اآلخخيغ بجخاحو، فيسا وصفت حالة السرابيغ

 الثالثاء يػم مداء مغ 5:00 الداعة حػالي عشج) الحادث في السرابيغ أحج وىػ ،(عاماً  25) قجيح، العبج رسسي وأفاد السػاشغ ندار
 قصاع عمى بالحرار السشجدة التطاىخات يف لمسذاركة أصجقائي، بعس بيشيع مغ أشخاص 10 حػالي مع ذىبت ،6/6/2017 السػافق

 مجسػعة شاىجت وصػلشا وعشج يػنذ، خان شخق  خداعة، بمجة شخق  الشجار، حي شخق  الفاصل الحجودي الذخيط مغ بالقخب غدة
 الحجودي، الذخيط داخل تتػاجج االحتالل قػات وكانت الحجود ... مغ متًخا 250 حػالي بعج عمى يقفػن  السذاركيغ مغ األشخاص
 الذخيط داخل أيزا وشاىجت الحجودي، الذخيط غخب متخ 20 إلى 10 بيغ يتخاوح بعج عمى تشتذخ جيبات 10 حػالي وشاىجت
 تصمق االحتالل قػات بجأت لحطات بعج. االحتالل قػات مغ الجشػد مغ عجد مشيا كل عمى يتسخكد رممية تالل ثالث الفاصل الحجودي

 عمى السذاركيغ مغ مجسػعة مع اقف كشتو  نار إشالق صػت سسعت دقائق عجة وبعج ... ،تجسعشا مكان تجاه لمجمػع مديمة قشابل
 باتجاه أجخي  وبجأت أصبت، أنشي وشعخت األيسغ، فخحي في بزخبة شعخت ثع الفاصل، الحجودي الذخيط مغ شخقاً  متخ 50 حػالي بعج

 مشي أمتار عجة بعج عمى وكان األرض عمى مشصقتشا سكان مغ وىػ( عاماً  15) رجيمة أبػ حسدة الصفل شاىجت ذلظ وخالل الغخب،
 مغ أنو أعخف كشت آخخ شخًرا شاىجت كسا بحسمو، وقامػا حػلو تجسعػا الذبان مغ عجد وشاىجت أصيب، أنو ويقػل يرخخ وسسعتو

 الذباب، مغ عجد سمشيالذبان... وح مغ مجسػعة وحػلو األرض، عمى واقع الشجار، إبخاىيع فادي اسسو أنو عمست والحقا الشجار عائمة
 أبػ حسدة السراب الصفل أيزاً  وصل حيث الحجود، عغ شخقاً  متخاً  250 حػالي ويبعج جكخ باسع يعخف الحي الذارع إلى وأوصمػني

 غدة مدتذفى إلى نقمتشا إسعاف سيارة إلى نقمشا وتع ... السكان، في متػقفة كانت ماغشػم نػع مغ سيارة في نقمشا وجخى  رجيمة،
 في الجخاحة لقدع إلى ونقمت األيسغ، فخحي في مخخج دون  مجخل ناري  عيار وجػد وتبيغ إسعافي تع وصػلشا وعشج بي،األورو 

 في وجػدنا وخالل. مدتقخة حالتو ولكغ صجره في بذطية أصيب أنو فيست الحي حسدة، الصفل نفديا لمغخفة معي وأدخل السدتذفى،
 العسميات، غخفة في وىػ استذيج قج الشجار فادي وىػ أصيب الحي الثالث السػاشغ أن تعمس مداءً  8:00 الداعة حػالي وعشج الغخفة،
 .األيسغ جانبو في ناري  بعيار أصيب أنو تبيغ حيث

 األعيخة غدة، قصاع وسط البخيج مخيع شخق  جشػب الفرل حجود عشج الستسخكدة اإلسخائيمي االحتالل قػات أشمقت
 تجاه م،28/7/2017 السػافق الجسعة يػم مداء 16:30 الداعة حػالي عشج ع،لمجمػ  السديل الغاز وقشابل الشارية
 حجود مغ القخيبة السشصقة في واألشفال الذبان مغ العذخات تجسيخ بعجما القجس انتفاضة ضسغ شعبية فعالية

 مخيع سكان مغ ،(عاماً  17) ىسيدة أبػ جبخ حديغ الخحسغ عبج/ الصفل استذياد عغ ذلظ أسفخ وقج الفرل،
 .اصابتو لحطة ىسيدة أبػ لمصفل السداعجة تقجيع حاوال عشجما شفل بيشيع مغ آخخيغ اثشيغ وأصيب كسا البخيج،

 50) حػالي بعج عمى( عاماً  17) ىسيدة أبػ جبخ حديغ الخحسغ عبج الصفل كان فبيشسا السيجانية لمتحقيقات ووفقاً 
 نيخان اإلسخائيمي االحتالل جشػد أشمق لبخيجا مخيع شخق  جشػب الػاقعة السشصقة في الفرل حجود عغ( متخ

 عساد إسساعيل/ الصفل حاول وحيغ األرض، عمى وسقط األيدخ الكتف في إصابتو إلى أدى مسا صػبو أسمحتيع
 الداق في وأصابػه الشار عميو اإلسخائيمي االحتالل جشػد أشمق لخفيقو السداعجة تقجيع( عاماً  15) جبخ شالل

 ىحا عشج األمخ يتػقف ولع  السكان، نفذ في األرض عمى أيزاً  وسقط الػعي فقج حيث األيدخ والفخح اليدخى 
 الصفل سحب حاول عشجما( عاماً  23) الخالجي رجب عمي مؤمغ/ الذاب تجاه الشار بإشالق  الجشػد فقام  الحج
 .األيسغ فخحه في ناري  بعيار وأصابػه ىسيدة أبػ
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 األحسخ اليالل لجسعية التابعة اإلسعاف سيارات إلى وأوصمػىع سميعوح سحبيع مغ والذبان الفتية بعس تسكغ ثع
 في الصبية السرادر وأوضحت البمح، ديخ في األقرى شيجاء مدتذفى إلى الزحايا بشقل وقامت الفمدصيشي،
 الجية مغ الطيخ مشترف مغ ومخخج األيدخ الكتف في ناري  بعيار أصيب ىسيدة أبػ الصفل بأن السدتذفى

 .بالستػسصة اآلخخيغ جخاح وصفت فيسا رسسيًا، استذياده عغ مغوأع العميا

 شسال محافطة في حانػن  بيت مجيشة وشسال جباليا بمجة شخقي السخاقبة أبخاج في الستسخكدة االحتالل قػات فتحت
 مغ 13:00 الداعة حػالي عشج لمجمػع، السديل الغاز قشابل مغ كبيخاً  عجداً  وأشمقت الخشاشة، أسمحتيا نيخان غدة،
 الذخقية الفرل حجود قخب تطاىخوا الحيغ واألشفال الذبان مئات تجاه ،8/12/2017 السػافق الجسعة يػم مداء
 شسال محافطة في حانػن  بيت معبخ قخب الذسالية الفرل حجود قخب كحلظ جباليا، شخق  الذيجاء مقبخة شخق 
 وصفت جيتيا مغ ،شفالً ( 11) بيشيع شاً مػاش( 74) إصابة في تدبب ما ،العاصسة انتفاضة مديخات ضسغ غدة،

 .والخصيخة بالستػسصة السرابيغ جخاح العػدة ومدتذفى اإلنجونيدي السدتذفى مغ كل في الصبية السرادر

 السػافق الدبت يػم فجخ مغ 3:50 الداعة حػالي عشج صػاريخ، بثالثة اإلسخائيمية الحخبية الصائخات قرفت
 إصابة في تدبب الحي األمخ غدة، شسال محافطة في جباليا شخق ( سابقا) السجنية اإلدارة مػقع ،9/12/2017

 في واسع تجميخ وحجوث الجدع، أنحاء في متفخقة بخضػض( واحج عام) نامػس أبػ دمحم وسام كخيع/ الصفل
 جخاح اإلنجونيدي السدتذفى في الصبية السرادر وصفت جيتيا مغ. السحيصة السشازل في أضخارو  السػقع،
 .بالستػسصة نامػس بػأ الصفل

 السػافق األربعاء يػم فجخ 1:45 الداعة حػالي عشج واحج، براروخ إسخائيمية حخبية ةشائخ  قرفت
 أضخاًرا عغ أسفخ ما خانيػنذ، غخب جشػب السػاصي، بسشصقة الشجار، حي في خالية أرض 13/12/2017

 والسرابيغ.  وشفل امخأة  بيشيع الستشاثخ، اجالدج بذطايا سكانيا مغ( 3) وأصيب مشداًل،( 11) في متفاوتة جدئية
 3) الشجار يحيى الخحسغ عبج دمحم ،(عاماً  48) الشجار إبخاىيع كامل خالج ،(عاماً  30)- الشجا دمحم سعػد وفاء: ىع

 (.سشػات
 

 حتجاز واعتقال األطفالا 

 أوغدة  قصاع أراضي داخل تػغالتيا خالل مغ سػاء التعدفي االعتقال سياسةواصمت قػات االحتالل اإلسخائيمي 
واألشفال الحيغ يقتخبػن مغ سياج الفرل بيجف العسل أو حتى  الخخدة جسع وعسال الرياديغ مصاردة خالل مغ

يشتيظ ، وتػاصل قػات االحتالل اعتقال األشفال واحتجازىع بسا أو حتى االحتجاج التشده واستكذاف السشاشق
 (13)مت قػات االحتالل اإلسخائيمي خالل الفتخة التي يتشاوليا التقخيخ اعتق حقػق اإلندان، حيثل الجولية خسعاييال

 .في قصاع غدة شفالً 
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 2012 العام خالل األطفال من السعتقمين أعداديهضح ( 2) رقم جدول

 
 
 
 

حداث التي اعتقمت فييا قهات االحتالل األطفال في قطاع غزة والتي كانت عمى الشحه ويهرد التقرير أىم األ
 التالي:

 
/  السػاشغ ،24/1/2017 السػافق الثالثاء يػم صباح مغ 11:30 الداعة حػالي عشج االحتالل، قػات اعتقمت

. غدة شسال محافطة شخق   خقيةالذ الفرل حجود مغ بالقخب تػاججه أثشاء( سشة14) شيحو أبػ عبجالسشعع دمحم إياد
 الذيخ مشصقة سكان مغ وىػ شيحو، أبػ الصفل اعتقمت االحتالل لجير تابعة قػة أن السيجانية التحقيقات وتفيج
 غدة، شسال محافطة في جباليا شخق  صفية أبػ مشصقة شخق  الذخقية الفرل حجود مغ بالقخب تػاججه أثشاء زايج،
 الداعة حػالي عشج الصفل عغ االحتالل قػات  وأفخجت ىحا. لمتحقيق عتووأخز مجيػلة جية إلى اقتادتو حيث

 .نفدو اليػم مداء مغ 14:00

اعتقمت قػات االحتالل اإلسخائيمي الستسخكدة عشج حجود الفرل شخق قخية وادي الدمقا، عشج حػالي الداعة 
وىػ ن مجيشة ديخ البمح،  ، اثشيغ مغ بيشيع شفل، مغ سكا30/01/2017مداء يػم االثشيغ السػافق  19:00

عامًا(، وكالىسا مغ سكان مجيشة ديخ البمح، وذلظ أثشاء محاولتيسا التدمل  17خالج فيرل حسجان أبػ خساش )
عبخ الذخيط الحجودي شخق قخية وادي الدمقا واقتادتيسا إلى جية غيخ معمػمة وقامػا بالتحقيق معيسا ثع أفخجت 

 عشج حاجد بيت حانػن )ايخز(. 31/01/2017السػافق عشيسا في ساعات مداء يػم الثالثاء 

، الصفل 18/2/2017مغ يػم الدبت السػافق  23:30اعتقمت قػات االحتالل اإلسخائيمي، عشج حػالي الداعة 
عامًا( بيشسا كان يحاول التدمل عمى حجود الفرل شخقي بمجة الذػكة في  14بجر إسساعيل سمسان التخابيغ، )

 لو، وأفخج عشو بعج ساعات.رفح، حيث جخى اعتقا

مغ صباح يػم الثالثاء  8:00فتحت الدوارق الحخبية اإلسخائيمية نيخان أسمحتيا الخشاشة، عشج حػالي الداعة 
، تجاه مخاكب الرياديغ الفمدصيشييغ التي تػاججت في عخض بحخ مشصقة الػاحة شسال 21/2/2017السػافق 

واعتقمت خسدة مغ الرياديغ، وأصابت أحجىع.  وتفيج  غخب مجيشة بيت الىيا في محافطة شسال غدة،
التحقيقات السيجانية أن زوارق االحتالل فتحت الشار تجاه مخكب )حدكة ماتػر( يدتقمو خسدة مغ الرياديغ، 

ميل( مغ شاشئ بحخ بيت الىيا، بالقخب مغ حجود الفرل الذسالية، وأصابت  3أثشاء تػاججه عمى بعج حػالي )
عامًا(، بعيار ناري في الخاصخة اليدخى، ثع حاصخت السخكب 23) -خان" صبخي محسػد بكخ الرياد "دمحم عس

 -محسػد صبخي محسػد بكخ ومغ بيشيع شفل ىػ  واعتقمت الرياد باإلضافة لمرياديغ األربعة السخافقيغ
قػات عامًا(، وجسيعيع مغ سكان مخيع الذاشئ بسجيشة غدة، كحلظ استػلت عمى القارب. ىحا وأفخجت 17)

 األطفال من السعتقمين

 13 االحتالل قهات الرراع مع نتيجة األطفال من السعتقمين عدد
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مغ مداء اليػم نفدو، فيسا أفخجت عغ الرياد  10:00االحتالل عغ الرياديغ األربعة عشج حػالي الداعة 
مغ مداء اليػم نفدو، ووصفت السرادر الصبية في مدتذفى الذفاء  11:30السراب عشج حػالي الداعة 

 اإلصابة بالستػسصة.

مداء يػم  10:00الفرل الذخقية، عشج حػالي الداعة  اعتقمت قػات االحتالل اإلسخائيمي، الستسخكدة عشج حجود
، ثالثة أشفال فمدصيشييغ حاوال اجتياز حجود الفرل الذخقية قخب مػقع ناحل 13/03/2017االثشيغ السػافق 

م، والسعتقميغ ىع: عالء جسيل صبخي أبػ 1948عػز شخقي مجيشة غدة باتجاه األراضي السحتمة لعام 
عامَا(، 16عامًا(، ودمحم محسػد عبجالفتاح عبج الشبي ) 15في يػسف مقبل )عامًا(، ومكخم مرص13خاشخ)

وجسيعيع مغ سكان مخيع جباليا شسال مجيشة غدة. ، حيث جخى اعتقاليع مغ قبل قػات االحتالل وجخى 
مغ مداء اليػم نفدو،  14:00اقتيادىع إلى مدتػششة نحال عػز شخقي غدة، أفخج عشيع عشج حػالي الداعة 

 .ل معبخ بيت حانػن مغ خال

مغ مداء يػم األحج  23:00فتحت الدوارق الحخبية اإلسخائيمية نيخان أسمحتيا الخشاشة، عشج حػالي الداعة 
، تجاه مخاكب الرياديغ الفمدصيشييغ التي تػاججت في عخض بحخ مشصقة الػاحة شسال 14/5/2017السػافق 

حديغ أميغ رشجي أبػ ىػ  بيشيع شفلمغ ثالثة صياديغ غخب مجيشة بيت الىيا في محافطة شسال غدة، واعتقمت 
عامًا(، وىع مغ سكان بمجة جباليا الشدلة في نفذ السحافطة. ىحا وأفخجت قػات االحتالل عغ الصفل 14) وردة

، عبخ معبخ بيت حانػن 15/5/2017مغ مداء يػم االثشيغ السػافق  15:00حديغ أبػ وردة عشج حػالي الداعة 
 ."إيخز"

ػات االحتالل الستسخكدة عمى حجود الفرل الذخقية قحيفة مجفعية واحجة عمى األقل، وفتحت نيخان أشمقت ق
، تجاه الصفميغ/ معاذ باسع دمحم 21/11/2017مغ يػم الخسيذ السػافق  17:00رشاشاتيا، عشج حػالي الداعة 

قية، شخق جباليا في محافطة عامًا(، قخب حجود الفرل الذخ 16عامًا(، ودمحم حديغ ربيع سالع ديب)16السجىػن)
 شسال غدة، واعتقمت الصفميغ.

وتفيج التحقيقات السيجانية أن الصفميغ السجىػن وسالع ديب وكالىسا مغ سكان مخيع جباليا في محافطة شسال 
غدة، اجتازا حجود الفرل، شخق مشصقة أبػ صفية شخق جباليا في محافطة شسال غدة، وأن قػات االحتالل 

جفعية واحجة، وفتحت نيخان رشاشاتيا تجاىيسا، األمخ الحي أدى إلى إصابة الصفل دمحم "سالع ديب" أشمقت قحيفة م
 بذطايا في أنحاء متفخقة مغ جدجه، فيسا اعتقمت تمظ القػات كال الصفميغ.
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 مياجسة السدارس والسدتذفيات 

كل مباشخ أو مغ خالل ليجسات قػات االحتالل، سػاء بذبذكل مدتسخ قصاع غدة  تتعخض السجارس في
، يشتج عشو مغ إلحاق األضخار بياوما أو مغ خالل الرخاع مع قػات االحتالل، استيجاف محيط تمظ السجارس، 

 .في قصاع غدة تزخر مجرستيغخ خالل الفتخة التي يتشاوليا التقخي وثق السخكد حيث

 2012 العام خالل السدارس الستزررة أعداديهضح ( 3) رقم جدول

 
 
 
 

 

في قطاع  تعرضت فييا السدارس ألضرار نتيجة الرراع مع قهات االحتاللويهرد التقرير أىم األحداث التي 
 والتي كانت عمى الشحه التالي: ،غزة

مغ مداء يػم الجسعة السػافق  21:15الداعة  بخسدة صػاريخ، عشج حػالي الصائخات الحخبية اإلسخائيميةقرفت 
، مػقع المػاء التابع ألحج الفرائل الفمدصيشية شخق مجيشة الذيخ زايج في مجيشة بيت الىيا في 8/12/2017

دكتة ال( نتيجة عاماً  54) عصاهللامحافطة شسال غدة، األمخ الحي تدبب في استذياد السػاشغ/ ماىخ دمحم دمحم 
( سيجات. كسا أحجث 4( أشفال، و)7( مػاششًا بيشيع )21نحاء متفخقة مغ الجدع، وإصابة )قمبية ورضػض في أال

 ( مشدل31)والثانػية بذكل جدئي  القرف تجميخًا واسعًا في السػقع، وأحجث أضخارًا في مجرسة خميفة بغ زايج
  .تع تزخرىع بذكل جدئي سكشي

مغ مداء يػم األربعاء السػافق  21:35محمي الرشع عشج حػالي الداعة يعتقج أنو  صاروخ أصاب
وتفيج  ، مجرسة غازي الذػا األساسية الجنيا لمبشيغ في مجيشة بيت حانػن في محافطة شسال غدة.13/12/2017

الكائشة بالقخب مغ بمجية بيت حانػن مغ السجرسة راروخ سقط عمى سػر الصابق األول الالتحقيقات السيجانية أن 
دبب في أضخار في نػافح صفيغ، كسا خمق حالة مغ الحعخ في السكان، دون أن يبمغ سجيشة، األمخ الحي تالفي 

 .عغ وقػع إصابات

 

 

 

 

 

 الستزخرة السجارس

 2 االحتالل قػات الرخاع مع نتيجة السجارس الستزخرة عجد
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تطيخ اإلحرائيات السدتشجة إلى أعسال الخصج والتػثيق والتي تخاعي السعاييخ الجولية لمخصج واإلبالغ، وتخكد 
ل في نتياكات التي أضافتيا مجسػعة العسمزافًا إلييا اال 1612أكثخ عمى االنتياكات السذسػلة في القخار 

السشطسة لحقػق الفمدصيشييغ في قصاع  انتياكاتياتػاصل قػات االحتالل  األراضي الفمدصيشية السحتمة، إلى أن
 عمى الخغع مغ كػنيا شخفًا فييا.ل غدة، والسيسا حقػق الصف

 

الشاجسة عغ الرخاع وباألخز  االعتجاءات آلثار وتعخضاً  معاناة األكثخىع  شفالاألوتذيخ السعمػمات إلى أن 
التي ليا عالقة األزمات السذكالت و  مثل السباشخة وغيخ مثل عسميات القتل واالعتقال، السباشخة سخائيميةاإل

 مثل مذكمة انقصاع التيار الكيخبائي عمى األقل مغ وجية نطخ السخكد بذكل واسعبالرخاع وأثخت عمى األشفال 
باإلضافة لدػء استخجام األسمحة والعبث باألجدام السذبػىة واالنفجارات الجاخمية وغيخىا  . ىحاالحرارواستسخار 

 بآخخ.مغ الحػادث السختبصة بالشداع السدمح بذكل أو 
 

 غدة قصاع في الفمدصيشييغ األشفال ضج السػجية االنتياكات استسخار استشكاره يججد اإلندان لحقػق  السيدان مخكد
 الجولي والقانػن  اإلنداني، الجولي القانػن  قػاعج انتياك في قجماً  اإلسخائيمية حتاللاال قػات مزي في يخى و 

 في السجنييغ تجاه واألخالقية القانػنية بػاجباتو القيام عغ الجولي السجتسع لعجد شبيعياً  انعكاساً  اإلندان لحقػق 
 خصػات اتخاذ عغ الجولي سجتسعال عجد وأن. الخرػص وجو عمى غدة قصاع وفي السحتمة الفمدصيشية األراضي

 .انتياكاتيا مػاصمة عمى القػات تمظ -يدل ولع – شجع فاعمة
 

 االحتالل قػات انتياكات لػقف والفاعل العاجل بالتحخك الجولي السجتسع مصالبتو السيدان مخكد يججد كسا
 في العجالة تصبيق عمى عسلوال اإلندان، لحقػق  الجولي والقانػن  اإلنداني الجولي القانػن  لقػاعج اإلسخائيمي
 .لمعجالة وتقجيسيع االنتياكات ىحه بارتكاب أمخوا أو ارتكبػا مغ كل ومالحقة السحتمة الفمدصيشية األراضي
 انتياكات تجاه الجولي السجتسع سمػك ميدت التي العقاب مغ اإلفالت حالة إنياء ضخورة عمى يذجد والسخكد
 .السحتمة الفمدصيشية األراضي في إلندانيا الجولي القانػن  وقػاعج اإلندان حقػق 

 

 
 انتيى


