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 :مقذمة

قصاع لمعام الحادي عذخ عمى التتػاصل معاناة سكان قصاع غدة جخاء الحرار اإلسخائيمي السفخوض عمى 
التػالي، إلى جانب شيف واسع مغ االنتياكات الستكخرة. وتذتج معاناة األشفال الفمدصيشييغ في قصاع غدة، كػن 

اعية قػض فخصيع في الحرػل عمى حياة شبيعية، وحخميع مغ التستع الحرار وما أفخزه مغ مذكالت اجتس
 بحقػقيع االقترادية واالجتساعية والثقافية.

 

فقج لعب الحرار دورًا جػىخيًا في تقػيس أسذ االقتراد الفمدصيشي في القصاع، وتدبب في تػسع غيخ مدبػق 
ساسية كتػصيل الكيخااء والسياه لمسشازل، لطاىختي البصالة والفقخ، باإلضافة إلى تجىػر مدتػى الخجمات األ

 ي فاقستو مذكمة انقصاع التيار الكيخاائي. حوالتمػث البيئي ال
 

محخومػن مغ تمقي و قز في الغحاء والجواء والسمبذ، ومغ تجىػر الخعاية الرحية، ويعاني أشفال قصاع غدة مغ ن
معب، وحتى الداحات التي كانت متػفخة داخل تعميع مشاسب، ومغ التستع في أوقات فخاغيع، فال أماكغ مخررة ل

 .تتقمز مداحاتياالسجارس نفديا 
 

 كسا أن قجرتيع عمى التستع بسذاىجة بخامج التخفيو عمى أجيدة التمفديػن محجودة ججًا، سػاء لجية انقصاع التيار
شائخات السخاقبة لفتخات شػيمة، وعػدتو أحيانًا في ساعات متأخخة مغ الميل، أو استسخار تحميق  الكيخاائي

 اإلسخائيمية في أجػاء قصاع غدة، ما يؤثخ عمى البث التمفديػني ويؤدي إلى تقصع اإلرسال أو تػقفو.
 

يتػاصل التي تذكل مداسًا بحقػق األشفال عمى االنتياكات غيخ السباشخة، بل اإلسخائيمية وال تتػقف االنتياكات 
يػمًا بعج و ، ياإلسخائيمة السحتمة عمى أيجي قػات االحتالل سقػط األشفال شيجاء وجخحى في األراضي الفمدصيشي

بإشالق رصاص حي ومغ قشاصة  يػم تتكخس حقيقة تعسج قتل السجنييغ واألشفال مشيع عمى وجو الخرػص
 .بغخض القتل

 

كسا لقج حاولت سمصات االحتالل في الدابق تدويخ الحقائق وتبخيخ قتميا لألشفال باألخصاء أو األضخار اليامذية، 
حجث مع أشفال عائمة بكخ وشحيبخ وأبػ جامع وعذخات العائالت التي قزت بقرف إسخائيمي تحت ركام 

 مشازليا، فكانت الحريعة دائسًا وقػع األخصاء أو نقز السعمػمات.
 

واليػم تبجو حقيقة أن القتل العسج ىػ سياسة مشطسة تشتيجيا سمصات االحتالل في تعامميا مع السجنييغ، والسيسا 
. ومغ الديل عمى السخاقب أن يرل إلى ىحه الحقيقة ليذ مذخوعاألشفال مشيع، وأن السجنييغ تحػلػا إلى ىجف 

فقط مغ خالل الػقائع السيجانية وأعجاد الزحايا، بل ومغ خالل الترخيحات التي يصمقيا كبار السدئػليغ في دولة 
 االحتالل، واإلشادة الجائسة بأعسال القتل.

 

يجيػىات التي سخات تػثق كيف يتعامل القشاصة مع قتل األشفال وكأنو لعبة يتخاىشػن فييا عمى كسا أن بعس الف
 اصصياد األشفال.
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الحي يرادف ذكخى  ،30/3/2018خالل مديخات العػدة التي بجأت مشح تاريخ  ،سمػك قػات االحتاللطيخ ي  و 
 بسػجبالقانػنية واألخالقية  يالتداماتامغ  في السشاشق الذخقية لسحافطات قصاع غدة، تحماًل كامالً يػم األرض 

السفخشة والسسيتة في مػاجية مجسػعات مغ األشفال  لمقػة ياالسػاثيق والسعاىجات الجولية، مغ حيث استخجام
عمى استسخار الحرار السفخوض عمى قصاع  احتجاجيععغ لمتعبيخ  بذكل سمسي والشداء والذبان الحيغ تطاىخوا

ألوضاع اإلندانية، وفي الػقت نفدو التحكيخ بحقيع في العػدة إلى قخاىع ومجنيع التي تجىػر ا مغغدة والحج 
 ىجخوا مشيا.

 

الجديسة والسشطسة التي تختكب  االنتياكات اإلسخائيمية يحاول ىحا التقخيخ أن يزع مجسػعة مغ الحقائق حػل
، واالغاز بالسصاط سعجني السغمفال  ، والخصاصحيث واجيتيع بالخصاص الحي ،بحق األشفال والسجنييغ عسػماً 

واستيجفت ستطاىخيغ بذكل مباشخ، السديل لمجمػع، واستخجمت قشابل الغاز كدالح كانت تصمقيا تجاه ال
خالل  الصػاقع الصبية التي كانت تخمي الذيجاء والجخحى، بالخغع مغ بخوز ووضػح شاراتيع السسيدةالرحفييغ و 

 .في مديخات العػدةقياميع بعسميع 
 

ولكشو يزعيا في سياقيا السػضػعي، كػنيا ليدت حالة استثشائية،  ،التقخيخ عمى حالة قتل الصفل دمحم أيػب يخكد
 وإنسا ىي جخيسة ارتكبت في سياق مشطع مغ االنتياكات السػجية ضج األشفال.
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 السياق العام للتعامل مع األطفال:

واألشفال عمى وجو الل في التعامل مع السجنييغ السيجانية سياقًا واضحًا ألساليب قػات االحتتطيخ الحقائق 
، وىي تجرك جيجًا ٧٠٠٢ية ىي تفخض حرارًا محكسًا ومذجدًا عمى قصاع غدة مشح سبتسبخ الخرػص، فسغ ناح

. وذلظ بالخغع مغ كػن دولة بالحقػق األساسية لألشفالاألثخ الكارثي لحرارىا عمى األشفال وقجرتيع عمى التستع 
لزسان احتخام حقػق الصفل وعمييا واجب ضسان التجخل ب األمع الستحجة الخاصة ي اتفاقيةاالحتالل شخفًا ف

الحقػق التي نرت عمييا االتفاقية بجءًا مغ الحق في الحياة ومخورًا بجسمة الحقػق االقترادية واالجتساعية 
لسعابخ والحجود والبحخ واألجػاء. ا ال زالت تديصخ بذكل كامل عمىوالثقافية التي تكفميا االتفاقية لألشفال، كػنيا 

التي تفخضيا االتفاقية دون القجرة عمى  االلتدام بالػاجباتبستصمبات  ال تدتصيع أن تف   وكػن أي سمصة محمية
 التحكع بالسػارد والحجود.

 
ششت قػات االحتالل ثالث ىجسات عدكخية واسعة الشصاق،  ،وااإلضافة إلى الحرار واالنتياكات شبو اليػمية

األمخ الحي تطيخه أعجاد ضحايا ىحه  ،ن السجنيػن والسيسا األشفال، واألعيان السجنية ىجفًا حخايًا لتمظ القػاتكا
 اليجسات مغ األشفال. 

 

يقجم التقخيخ حريمة إحرائية لمزحايا األشفال الحيغ سقصػا بخصاص قػات االحتالل، أو تحت قرف شائخاتيا 
   وحتى تاريخو. ٧٠٠٠سبتسبخ أيمػل/ ومجفعيتيا الحخاية مشح نياية 
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 مسيرة العودة:

مغ آذار/  30في يػم األرض الحي يرادف لقج انصمقت مديخات واعترامات ما أشمق عميو مديخة العػدة الكبخى 
إلعسال الحق في التجسع الدمسي والتعبيخ عغ الخأي، حيث لع يمحظ نػذجًا شكمت االعترامات الدمسية و مارس، 

مخكد السيدان وغيخىع مغ السخاقبيغ بسا في ذلظ الرحافييغ والعامميغ في الحقل اإلعالمي أي مطيخ يذيخ  باحثػا
 اً قػات األمغ والذخشة وضعت حػاجد  فإن ةووفقًا لمسعمػمات السيجانيإلى نػايا بتحػيل ىحا الحخاك إلى فعل عشيف. 

ية لمتفتير خذية أن يشجس بيشيع مغ يحسل تخزع مغ خالليا مغ يحىبػن لمسذاركة في ىحه التجسعات الدمس
 سالحًا.

 

العام العالسي، حيث الخأي مذاىج القشز والقتل وعجد الزحايا الحيغ سقصػا في الجسعة األولى  وصجمتىحا 
ولكغ الػقائع جاءت مغايخة، حيث واصمت قػات االحتالل  ،الػقائع تشقل مباشخة عمى اليػاء وحيث الحقيقة واضحة

 ة السفخشة والسسيتة، واستخجام القشز في قتل السذاركيغ عسجًا واجماء باردة والسيسا األشفال. استخجام القػ 
 

عمى أيجي مديخات العػدة مسغ قزػا في واحدب تػثيق مخكد السيدان لحقػق اإلندان، فقج بمغت حريمة شيجاء 
( شييجًا، مغ 35ريخ إصجار التقخيخ )، وحتى تا30/3/2018خالل الفتخة السستجة مشح قػات االحتالل اإلسخائيمي 

 .في تغصية التطاىخات ساعمى رأس عسمي اكان يغ، وصحافيأشفال( 4بيشيع )
( 25( مدعفًا، و)21و) ( سيجة،100( شفاًل، و)573( مرابًا، مغ بيشيع )3165السرابيغ ) عجد في حيغ بمغ

 ( أصيبػا بالخصاص الحي.1749ومغ بيشيع ) صحافيًا،
 

جاد الذيجاء والسرابيغ خالل مديخات العػدة وخاصة في أيام الجسعة، نية قػات االحتالل إيقاع ارتفاع أع طيخي
 .او تيجيج مغ أي نػع عمى حياة وسالمة جشػدىا البجنيةدون أن يذكمػا خصخًا أكبخ الخدائخ في صفػف السجنييغ، 

  وىع األشفال: ةيديخات الدمسزحايا لخصاص القشاصة خالل مذاركتيع في السشيجاء كوقج سقط أراعة أشفال 
 

 تاريخ الهفاة تاريخ االصابة محافظة االصابة محافظة السكن نهع االصابة العمر االسم .#

 30/03/2018 30/03/2018 رفح رفح عيار ناري في الخقبة 17 ابخاىيع صالح ابخاىيع أبػ شعخ 1

 06/04/2018 06/04/2018 رفح رفح عيار ناري في الخقبة 15 عالء الجيغ يحيى الداممي 2

 06/04/2018 06/04/2018 غدة غدة عيار ناري في البصغ 14 حديغ دمحم عجنان ماضي 3

 20/04/2018 20/04/2018 شسال غدة شسال غدة عيار ناري في الخأس 14 دمحم ابخاىيع أيػب أيػب 4
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 :شاهذ على سياسة القتل العمذ  الطفل محمذ أيوب

عجادي في مجرسة الفاخػرة التابعة لػكالة اإلشالب في الرف األول ىػ عامًا(، و  14) دمحم ابخاىيع أيػب أيػب
( أفخاد في مشدل العائمة في 8(، ويقصغ مع أسختو السكػنة مغ )االفمدصيشييغ )األونخو  غغػث وتذغيل الالجئي

  مشصقة الفالػجا في مخيع جباليا في محافطة شسال غدة.
 

أعسل مػضفًا " الصفل دمحم، صخَّح لسخكد السيدان بإفادة جاء فييا ىػ والج الذييجعامًا(، و  42ابخاىيع أيػب أيػب )
مختبي الذيخي عغ شيخ مارس الساضي،  حكػميًا، وتعاني أسختي مغ وضع اقترادي سيء، إذ أنشي لع أتمق  

غ، وأنا أيزًا ػمات التي شالت رواتب السػضفيغ الحكػمييمقتصع لسجة عام تقخيبًا بعج الحد وكشت أتقاضى راتباً 
ممتدم بأقداط شيخية لمبشظ، وجسيع أبشائي الدتة أشفال، وال أستصيع تػفيخ الحج األدنى مغ مراريفيع الذيخية، 

عامًا(، وكأي شفل كان يبحث عغ ما يذغل وقتو فيو في ضل انعجام الخيارات التي  14) يبمغ مغ العسخابشي دمحم 
، كان دمحم يحىب ىػ ومجسػعة مغ أصجقاءه 30/03/2018عػدة بتاريخ أستصيع تػفيخىا لو، ومشح بجاية مديخات ال

إلى  يعػد، ثع السديخاتالعػدة كل يػم جسعة تقخيبًا، وكان يذاىج تمظ  مديخاتإلى مشصقة شخق أبػ صفية أيغ تقام 
ق أبػ أخبخني أنو يخغب في الحىاب لسشصقة شخ و ، 20/04/2018السشدل، استيقظ دمحم صباح يػم الجسعة السػافق 

، لكشي رفزت خػفًا عميو، وخػفًا مغ أن يراب وأن يكػن بحاجة لمعالج الحي لغ السديخاتصفية لسذاىجة 
أستصيع تػفيخه لو، لكغ بعج أن تشاولشا شعام الغحاء، رافق دمحم والجتو في زيارتيا لسشدل أىميا في مذخوع بيت الىيا، 

مغ مداء اليػم نفدو، اترل  18:00وعشج حػالي الداعة  ولكشو تخكيا في الصخيق وتػجو إلى مكان التطاىخات،
عامًا(، وأخبخني أن ابشي دمحم أصيب اصابة شفيفة في رأسو، فتػجيت  21بي ابغ أخي أحسج حسػدة أيػب )

مدخعًا إلى السدتذفى اإلنجونيدي في محافطة الذسال، ولكشي لع أججه ىشاك، فتػجيت بعجىا إلى مدتذفى العػدة 
فديا، وأخبخوني أن ابشي في مدتذفى الذفاء بسجيشة غدة، وذىبت إلى مدتذفى الذفاء، وىشاك في السحافطة ن

 عمست بأنو قج استذيج.
 

 :الطفل أيوباستهذاف مالبسات 

عشج  الستشػعةنيخان أسمحتيا عمى حجود الفرل الذخقية لسحافطة شسال غدة، فتحت قػات االحتالل الستسخكدة 
 األشفال السجنييغ بسا فييع، تجاه مئات 20/4/2018السػافق الجسعة يػم  صباحغ م 10:00حػالي الداعة 

الحيغ تطاىخوا قخب حجود الفرل الذخقية شخق مقبخة الذيجاء شخق جباليا في محافطة شسال غدة، ضسغ  والشداء
 الثة مػاششيغث في قتل . وتدبب إشالق قػات االحتالل لمشارالخابعة عمى التػالي الدمسية، لمجسعةمديخات العػدة 
وأحسج رشاد عبجهللا  وأصيب بعيار ناري في الخأس، عامًا(، 24ىع: أحسج نبيل دمحم أبػ عقل ) مغ بيشيع شفل،

، وأصيب بعيار (عاماً  14) دمحم ابخاىيع أيػب أيػبوأصيب بعيار ناري في الطيخ، والصفل عامًا(، 24العثامشة )
 شفال، وصحافي واحج. أ 10مػاششًا بيشيع  85وإصابة  ناري في الخأس،

 

جوان، ومدتذفى العػدة ومدتذفى كسال ع اإلنجونيديالسدتذفى كل مغ مغ جيتيا وصفت السرادر الصبية في 
ة الستػسصيغ جخاح السرابيغ بوىي السدتذفيات الثالث التي يشقل ليا الجخحى والسرابيغ في شسال غدة، 

مػاششًا آخخ  27ية في أجداء متفخقة مغ الجدع، كسا أصيب مػاششًا باألعيخة الشار  35ة ، حيث تبيغ إصابوالخصيخة
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فيسا عالجت األشقع  مػاششًا الستشذاق الغاز السديل لمجمػع، 22بقشابل الغاز واألعيخة السصاشية، ىحا وتعخض 
مغ  19:00حتى انتياء التطاىخة عشج حػالي الداعة  ، وذلظمغ حاالت استشذاق الغاز ميجانياً الصبية عجًدا آخخ 

 داء اليػم نفدو.م
 

 عامًا(: 18ويبمغ مغ العسخ )استذياد الصفل دمحم أيػب، أفاد السػاشغ باسل سامي حدغ أيػب  ضخوف وحػل
، تػجيت أنا ووالجي سامي حدغ 2018 /4/ 20مغ مداء يػم الجسعة السػافق  14:30عشج حػالي الداعة )

أيػب وعسي فايد حدغ أيػب، وأبشاء عسي إلى مخيع مديخة العػدة الكائغ في مشصقة أبػ صفية شخق بمجة جباليا 
شخق محافطة شسال غدة، وعشج وصػلي إلى السكان رأيت السئات مغ السػاششيغ وعجد كبيخ مغ الخيام السقامة في 

وكانػا  ،ػن يجمدػن بالقخب مغ الخيام ومشيع مغ كان بالقخب مغ حجود الفرل الذخقيةتمظ السشصقة، وكان السػاشش
ومشيع مغ كان يحسل العمع الفمدصيشي، وخالل ذلظ كشت أسسع صػت األعيخة الشارية  ،الذعارات الػششيةبييتفػن 

عشج الذبان  وكشت أشاىج قشابل الغاز التي كانت تدقط بيغ السػاششيغ، واعج حػالي نرف ساعة، اتجيت
الستػاججيغ بالقخب مغ 
الدياج الفاصل، عمى بعج 

ًا مغ متخ  (200حػالي )
الدياج الذخقي الفاصل، 

ًا مغ كبيخ  اً شاىجت عجدو 
يعتمػن  جشػد االحتالل

السقامة في  الدػاتخ الخممية
 ويصمقػن ، جانبيع مغ الحجود

تجاىشا، الشار وقشابل الغاز 
 شبانًا وأشفاالً  وشاىجت
وألقيشا أنا وىػ  ... دمحم إبخاىيع أيػبالصفل رأيت أحج أقاراي وىػ  ... وىشاكدقصػن عمى األرض، ، وييرابػن 

 قشابل الغاز بذكل كثيف مسا دفعشي ، واعج لحطات بجأ جشػد االحتالل بإشالقبعس الحجارة تجاه جشػد االحتالل
الذبان حػلو  وتجسعاألرض، يدقط عمى  أحج األشخاصرأيت صػت إشالق نار، و لميخوب، وخالل ذلظ سسعت 

دمحم وكان يختجي قسيز  فتػجيت نحػىع مباشخة ورأيت، عشجىا رأيت السراب يختجي ححاء يذبو ححاء دمحم، وحسمػه
ووضعػه في مغ رأسو، فحزخ رجال اإلسعاف وقامػا بحسمو عمى الحسالة،  تديل"تػتي المػن" وكانت الجماء 

 .(بأنو استذيج وفي مداء اليػم نفدو انصمقت بو،...وعمست الحقاً  إسعافسيارة 
 

  :لمركز الميزان باآلتي عاماا( 82أفاد المهاطن أحمد خالد عبد هللا أبه اشكيان ويبمغ من العمر )كما 
، تػجيت إلى مشصقة أبػ صفية 2018/ 4/ 20مغ مداء يػم الجسعة، السػافق  13:30)عشج حػالي الداعة 

ة، لمسذاركة في مديخة العػدة، وعشج وصػلي إلى السكان رأيت السئات مغ شخق بمجة جباليا شخق محافطة شسال غد 
( خيسة مقامة في تمظ السشصقة، وكان السػاششػن يجمدػن بالقخب مغ الخيام، ومشيع مغ 15السػاششيغ وما يقارب )

عمع كان بالقخب مغ حجود الفرل الذخقية وكان مشيع مغ ييتف ضج قػات االحتالل، ومشيع مغ كان يحسل ال
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الفمدصيشي، وخالل ذلظ كشت أسسع صػت األعيخة الشارية وكشت أشاىج قشابل الغاز التي كانت تدقط بيغ 
مغ تقخيبًا ( متخ 100السػاششيغ، وتػجيت نحػ الذبان الستػاججيغ بالقخب مغ الدياج الفاصل وكشت أبعج مدافة )

كان يعتمي  ومشيع مغ ،ػاتخ الخممية العاليةالد يتسخكدون فػق الدياج الذخقي الفاصل، وشاىجت جشػد االحتالل 
جشػد يصمقػن األعيخة الشارية وقشابل الغاز السديل لمجمػع اتجاىشا، الوكان  الدػاتخ الخممية الرغيخة في جانبيع،

مغ مداء اليػم  16:30ويدقصػن عمى األرض، وعشج حػالي الداعة  وكان عجد مغ الذبان واألشفال يرابػن 
 بعيجًا عغ الحجودالحتالل قشابل الغاز السديل لمجمػع بذكل كثيف، وفي ذلظ الػقت كشت نفدو، أشمق جشػد ا

وسسعت صػت مغ الغاز،  ىخااً  بعيجًا عغ الحجود، واجأ الذبان واألشفال يخكزػن تقخيباً  متخ (250)مدافة 
"شييج الذبان ييتفػن  يختجي قسيز "تػتي المػن" يدقط عمى األرض، فبجأ أحج األشفال وكانرأيت و ، إشالق لمشار

، وخالل ذلظ رأيت الجماء تشدف بذكل كثيف مغ فػق أذنو شييج"، فحىبت إليو مدخعًا وحسمتو مع  بعس الذبان
انصمقت  التيانصمقػا بو إلى سيارة اإلسعاف و حزخ رجال اإلسعاف مدخعيغ ووضعػه عمى الحسالة، و اليسشى، 

متخ مغ الدياج الفاصل لسذاىجة األحجاث، وعشج حػالي  (250)حػالي ، ورجعت إلى مكاني عمى بعج بجورىا
سسعت الذبان يتحجثػن بأن الخيام السقامة في تمظ السشصقة، و مغ مداء اليػم نفدو اتجيت إلى  20:00الداعة 

 أنو مغ عائمة "أيػب".قج استذيج و  الحي حسمتو الصفل السراب
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 النتيجة:

وتقخيخ الػفاة والتقخيخ الصبي ورصج مخكد السيدان لحاالت القتل  شيػد العيان إلى التي تدتشج،تذيخ السعمػمات 
السدافة إن إلى مجسػعة مغ الحقائق، واإلصابات الخصيخة الدابقة، وزيارة الباحثيغ السيجانييغ لسػقع اإلصابة، 

ل أي لع يذك صفلك ومتخًا، أي أن 250إلى  200التي تفرل أيػب عغ الحجود تخاوحت وفقًا لذيػد العيان بيغ 
. تؤكج اإلصابة التي جاءت في مػضع قاتل خمف األذن أنيا رصاصة قشز سيسا تيجيج أو خصخ عمى الجشػد.

بإصابة أيػب. وإذا أضيف إلى ىحه الحقائق كع الفيجيػىات التي  ةغ كانت إصابتيع شبييوأن عجد مغ السرابي
سبقت الحجث وتخافقت معو بشذخ القشاصة  نذخىا الجشػد االحتالل أنفديع في أوقات سابقة، مع الترخيحات التي

 وإعصاء تعميسات واضحة بالقتل، إلى جانب ترخيحات وزيخ الجفاع التي تذيج بسا تقػم بو قػاتو مغ أعسال قتل.
  

 اإلجراءات القانونية التي اتخذها المركز:

فة األوراق لحرػل عمى كابسا يذسل ا الصفل/دمحم إبخاىيع أيػب،بشاء ممف قانػني حػل جخيسة قتل  -
 ، وإفادات شيػد العيان. الثبػتية

 . اإلسخائيمية الجيروالتأميغ في وزارة  ى لجي قدع الجعاو  اخصارتقجيع  -
فػري حػل اشتباه محتسل بتشفيح جخيسة جشائية )قتل عسج( لمسجعي  جشائي تقجيع شمب فتح تحقيق -

 العدكخي اإلسخائيمي.
 1الحقائق" تقييع وتقري ستالم الصمب وتحػيمو " آلليةا الشيابة العدكخية يفيج بأنو تع استالم رد مغ -

(FFAM )غ تػفخىاوالسمف قيج الفحز وسػف يتع تبميغ الشتائج لمسخكد في حي  . 
 

تأتي ىحه اإلجخاءات والجيػد، التي يبحليا مخكد السيدان لحقػق اإلندان في سياق سعيو الجائع لتعديد الحساية 
ولتعديد تستع السجنييغ الفمدصيشييغ  العقاب،فالت مغ إلسخائيمية، ومجابيو سياسة اإلت االقانػنية لزحايا االعتجاءا

 بالحساية.
 
 
 
 
 

                                                                    
بناء عهى تىصٍات " نجنة تٍركم" انىاردة فً تقرٌر انهجنة  4102دي سهطات االحتالل  بعد عدوان . آنٍة جدٌدة تم استحداثها ن 1

 4103انحكىمٍة 
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 الخالصة:

السجنييغ الفمدصيشييغ وال سيسا ستسخار االنتياكات السػجية ضج اليججد استشكاره إذ مخكد السيدان لحقػق اإلندان 
انػن الجولي اإلنداني، والقانػن الجولي لحقػق يخى في مزي في انتياك قػاعج القو  ،في قصاع غدة األشفال
 لمسجنييغ في تػفيخ الحسايةانعكاسًا شبيعيًا لعجد السجتسع الجولي عغ القيام بػاجباتو القانػنية واألخالقية  ،اإلندان

 في األراضي الفمدصيشية السحتمة وفي قصاع غدة عمى وجو الخرػص. 
 

لدمػك لمسػضفيغ السكمفيغ األمع الستحجة سجونة انتياكًا جديسًا لويطيخ سمػك قػات االحتالل مخالفة واضحة و 
أنو ال يجػز لمسػضفيغ السكمفيغ بإنفاذ القػانيغ استعسال القػة إال عمى " 2(3التي تشز في السادة )بإنفاذ القػانيغ 

بقجر ما يعشي قجر  ومفيػم القػة ىشا ال يعشي القتلالزخورة القرػى وفى الحجود الالزمة ألداء واجبيع.  في حالة
 وتذجد السجونة في تعميقيا عمى السادة نفديا عمى:  .متشاسب مغ القػة لتحقيق اليجف، وحساية حياة الجشػد

أ( يذجد ىحا الحكع عمى أن استعسال القػة مغ قبل السػضفيغ السكمفيغ بإنفاذ القػانيغ يشبغي أن يكػن أمخا )
السأذون بو لمسػضفيغ السكمفيغ بإنفاذ القػانيغ أن يدتخجمػا مغ القػة ما استثشائيا، ومع أنو يػحي بأنو قج يكػن مغ 

تجعمو الطخوف معقػل الزخورة مغ أجل تفادى وقػع الجخائع أو في تشفيح االعتقال القانػني لمسجخميغ أو السذتبو 
 بأنيع مجخمػن، أو السداعجة عمى ذلظ، فيػ ال يجيد استخجام القػة بذكل يتعجى ىحا الحج،

( يقيج القانػن الػششي في العادة استعسال القػة مغ قبل السػضفيغ السكمفيغ بإنفاذ القػانيغ وفقا لسبجأ التشاسبية. ب)
ويجب أن يفيع أنو يتعيغ احتخام مبادئ التشاسبية السعسػل بيا عمى الرعيج الػششي في تفديخ ىحا الحكع. وال 

مع اليجف السذخوع السصمػب القػة بذكل ال يتشاسب  يجػز بأية حال تفديخ ىحا الحكع بسا يدسح باستعسال
 .تحقيقو

ج( يعتبخ استعسال األسمحة الشارية تجبيخا أقرى. ويشبغي بحل كل جيج مسكغ لتالفي استعسال األسمحة الشارية، )
وال سيسا ضج األشفال. واػجو عام، ال يشبغي استعسال األسمحة الشارية إال عشجما يبجى الذخز السذتبو في 

تكابو جخما مقاومة مدمحة أو يعخض حياة اآلخخيغ لمخصخ بصخيقة أخخى وتكػن التجابيخ األقل تصخفا غيخ كافية ار 
لكبح السذتبو بو أو إللقاء القبس عميو. وفى كل حالة يصمق فييا سالح ناري يشبغي تقجيع تقخيخ إلى الدمصات 

 .السخترة دون إبصاء
( عمى أن الحق في الحياة ىػ 14نية والدياسية في تعميقيا العام رقع )ىحا وتؤكج المجشة السعشية بالحقػق السج

 الحق األعمى الحي ال يجػز الخخوج عميو حتى في أوقات الصػارئ العامة.
كسا تؤكج المجشة الفخعية لحسية وتعديد حقػق اإلندان، في استعخاضيا لسبادئ مشع انتياكات حقػق اإلندان 

رغيخة في البشج الثامغ مغ الباب ألف " في ضل إعسال حق الفخد في الحياة والحخية السختكبة باستعسال األسمحة ال
واألمان عمى شخرو، كسا يزسشو اإلعالن العالسي لحقػق اإلندان ويؤكجه مغ ججيج العيج الجولي الخاص 

حر تساما تجشب بالحقػق السجنية والدياسية،  ال يجػز استخجام األسمحة الرغيخة القاتمة عغ قرج إال عشجما يتع

                                                                    
السؤرخ في  34/169مجونة لقػاعج سمػك السػضفيغ السكمفيغ بإنفاذ القػانيغ اعتسجت ونذخت عمى السأل بسػجب قخار الجسعية العامة لألمع الستحجة  2

 .1979خ انػن األول/ديدسبك 17
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ذلظ مغ أجل حساية األرواح. وال يجػز لمسدؤوليغ الحكػمييغ، بسغ فييع السػضفػن السكمفػن بإنفاذ القػانيغ وغيخىع 
األسمحة الرغيخة ضج األفخاد إال في حاالت الجفاع عغ الشفذ  امغ السػضفيغ السكمفيغ بحفظ الشطام، أن يدتخجمػ 

ػت أو بإصابة خصيخة، أو لسشع ارتكاب جخيسة بالغة الخصػرة تشصػي عمى أو لجفع خصخ محجق ييجد اآلخخيغ بالس
تيجيج خصيخ لألرواح أو لمقبس عمى شخز يسثل خصخا مغ ىحا القبيل ويقاوم سمصتيع، أو لسشع فخاره، وذلظ فقط 

 .عشجما تكػن الػسائل األقل تصخفا غيخ كافية لتحقيق ىحه األىجاف
وفقًا لشطام روما  ،يختقي لسدتػى جخائع الحخبقج  بذكل مسشيج ومشطع غكسا أن استخجام العشف ضج السجنيي

 األساسي الخاص بالسحكسة الجشائية الجولية.
 

مغ قبل السكمفيغ بإنفاذ القانػن تتقاشع  القيػد السفخوضة عمى استخجام القػة ويخى مخكد السيدان لحقػق اإلندان أن
استخجام القػة فيسا يعخف بالزخورة الحخاية، التي في أحج جػانبيا  مع قػاعج القانػن الجولي اإلنداني التي تجيد

وتذكل قاعجة الزخورة الحخاية مع قاعجتي التشاسب والتسييد تذيخ إلى مشع الخصخ الجاىع وحساية حياة الجشػد. 
ورة، كسا . وفي الحالة مػضع البحث ال يسكغ الحجيث عغ تػفخ شخط الزخ يأحج أىع قػاعج القانػن الجولي اإلندان

أن السدتيجفيغ في مجسػعيع مجنييغ غيخ مدمحيغ وال يذكمػن خصخًا مغ أي نػع عمى حياة الجشػد، لحلظ فسجخد 
اني وانتياك استيجافيع بإشالق الشار غيخ مذخوع، وتعسج قتميع يذكل انتياكًا جديسًا لقػاعج القانػن الجولي اإلند

 خصيخ لحقػق اإلندان.
يتة التي استخجمتيا قػات االحتالل لع تكغ أبجًا تتشاسب مع محتجيغ ومتطاىخيغ في إن القػة السفخشة والسس

 مديخات سمسية، وأن إشالق الشار عمييع ىػ تعسج في القتل وإيقاع األذى بيع.
قػاعج القانػن إن سمصات االحتالل ليدت مصمقة اليجيغ في استخجام ما شاءت مغ قػة، وعمييا واجب احتخام 

ومبادئ حقػق اإلندان، ويربح االحتخام ممدمًا مغ الشاحية  . وعمييا واجب باحتخام الحق في الحياةنالجولي اإلندا
القانػنية كػن دولة االحتالل مغ أشخاف العيج الجولي الخاص بالحقػق السجنية والدياسية واتفاقية حقػق الصفل، 

االنتياكات اإلسخائيمية الخصيخة لحقػق  وأمام استسخار وتراعج عميو .كسا ىي شخف في اتفاقية جشيف الخابعة
 :فإن مخكد السيدان يصالب ،اإلندان
 وفقًا لمسعمػمات الكافية حػل االنتياكات السشطسة التي تسارسيا  السجعي العام لمسحكسة الجشائية الجولية

والتي قج ترل لسدتػى جخائع الحخب، ػن الجولي، وال سيسا معاىجة روما، قػات االحتالل لقػاعج القان
 الذخوع بالتحقيق في حادث الصفل أيػب وغيخه مغ السجنييغ وال سيسا األشفال، وتقجيع السدؤوليغ لمعجالة.

  السجتسع الجولي بالتحخك العاجل والفاعل لػقف انتياكات قػات االحتالل اإلسخائيمي، والعسل عمى تصبيق
، ويذجد السخكد عمى أن استسخار شعػر السدئػليغ في دولة العجالة في األراضي الفمدصيشية السحتمة

 .اتاالحتالل بالحرانة أسيع ولع يدل في ترعيج االنتياك
 تسييجًا إلنياء ةلسجتسع الجولي بتػفيخ الحساية الجولية لمدكان السجنييغ في األراضي الفمدصيشية السحتما ،

االحتالل العدكخي اإلسخائيمي وتسكيغ الذعب الفمدصيشي مغ مسارسة حقو األصيل وغيخ القابل 
 .لالنتقاص في تقخيخ مريخه بشفدو

 
 انتيى


