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 مػقػدمػػة
 

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

إف استيداؼ الوالديف  ، بؿمثؿ القتؿ واالصابة تقتصر االنتياكات الموجية لحقوؽ األطفاؿ عمى االنتياكات المباشرة
ويشكؿ مساسًا جديًا بجممة حقوؽ اإلنساف  المستشفى، يؤثر بشكؿ مباشر عمى حياة ىؤالء األطفاؿو المدرسة و المنزؿ و 

  .لألطفاؿبالنسبة 
وما ينتج عنو  ،، بغض النظر عف طبيعة ىذا النزاعوترتبط عمميات استيداؼ األطفاؿ بشكؿ واسع بوجود نزاع مسمح

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

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

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

الموجية ضد األطفاؿ في أوقات النزاع المسمح ضمف دور مركز  االنتياكاتيأتي ىذا التقرير والذي يتناوؿ أىـ 
رسمية الموثقة لالنتياكات والمشاركة في عمميات الرصد واإلبالغ التابعة الاؼ غير الميزاف لحقوؽ اإلنساف كأحد األطر 
 اإلطار التاريخي والتسمسؿ باستعراض التقرير يبدأو  ،2013مف العاـ  الثانيالربع لألمـ المتحدة، حيث يغطي التقرير 

 ،طفاؿ في أوقات النزاع المسمحالصادر عف األمـ المتحدة والخاص بحماية األ 1612لموصوؿ إلى القرار  الزمني
نتياكات الموجية ضد األطفاؿ والسياؽ الواجب االواآللية التي ترفع بيا التقارير مف الجيات المشاركة في متابعة 

 باإلضافة إلى التعريفات الخاصة بالطفؿ. ،عامؿ بوتال
في قطاع  2013مف العاـ  ثانيالالربع األطفاؿ خالؿ  االنتياكات الموجية لحقوؽمف ثـ يستعرض التقرير مجمؿ 

ذ يعرض التقرير . غزة الموجية ضد األطفاؿ المتعارؼ عمييا وقت النزاع المسمح وباألخص في  االنتياكات التسعةوا 
 فإنو يتناوؿ ما يقع منيا عمى األرض وليس بالضرورة أف تقع كؿ االنتياكات. األراضي الفمسطينية المحتمة،

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

 . 1612مس األمف مف ضحايا أحداث داخمية مرتبطة بحالة النزاع المسمح وفقًا لممفيـو الموسع لقرار مج
 عف دائرة النزاعوينتيي التقرير بخاتمة استداللية تعبر عف مدى التزاـ قوات االحتالؿ والجماعات المسمحة وما انبثؽ 

 بالقوانيف واالتفاقيات الدولية الخاصة بحماية األطفاؿ وقت النزاع المسمح.مف ظروؼ انسانية وأوضاع معيشية 
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 توطػئػة
 انتياؾ في الذروة الثمانينيات عقد وخاصة الثانية األلفية مف األخيرة العقود في المسمحة اتوالنزاع الحروب شكمت
 األطفاؿ تجارة السيما االنتياكات لباقي إضافة المسمحة، النزاعات في واستخداميـ تجنيدىـ خاصة األطفاؿ حقوؽ

 لمطفولة أف متعددة دولية ومواثيؽ سباتمنا 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 وعرضت اعتمدت الطفؿ بحقوؽ خاصة اتفاقية لوضع المتحدة األمـ تداعت
 . 1990 سبتمبر/أيموؿ 2 في نافذة وأصبحت 1989 عاـ في العامة الجمعية قرار
مثؿ االتفاقية مجموعو مف المعايير وااللتزامات غير قابمة لمتفاوض، تمت الموافقة عمييا عالميًا، وتوفر الحماية و وت

 مف ىـ دوف الثامنة عشرم األشخاص الدعـ لحقوؽ األطفاؿ. وباعتماده ليذه االتفاقية، أقّر المجتمع الدولي بحاجة
كبار. ولدعـ القضاء لدرء سوء المعاممة واالستغالؿ المنتشريف إلى رعاية خاصة وحماية ال يحتاجيا ال 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 

يا لجنة حقوؽ الطفؿ. وىو ما تـ بالفعؿ حيث كمؼ تأثير الصراعات المسمحة عمى األطفاؿ، وذلؾ إثر توصية قدمت
 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 ا ألطفاؿ، وا 

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

اؿ مف االستغالؿ البروتوكوليف االختيارييف الممحقيف باالتفاقية والمتعمقيف بحماية األطف 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 اإلجباريالمسمحة سف الثامنة عشر كحد أدنى لمتجنيد 
في  باإلتجارفي النشاطات العدائية. فيما يشدد البروتوكوؿ االختياري المتعمؽ عشر مف االشتراؾ اشتراكًا مباشرًا 

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

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

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

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

 
عف مجمس األمف الدولي، والذي وضع إطارًا إلزاميًا آللية الرصد واإلبالغ  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 
واستخداـ الجنود األطفاؿ في انتياؾ ألحكاـ القانوف الدولي المعموؿ بيا، وعف سائر االنتياكات وأعماؿ اإليذاء التي 

 "  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 

 وفريؽ عمؿ عمى مستوى القطر، وخطة عمؿ لدعـ األطفاؿ المتضرريف . 1612واإلبالغ بخصوص القرار 
آلية الرصد واإلبالغ ال تيدؼ  إتباعأف ضماف الرصد المنتظـ، عممًا بإلى 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  1882قـ وقد وسع مجمس األمف الدولي بموجب قراره ر 
 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  2010وفي عاـ 
 األمف.
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 األمف مجمس قرار بحسب عنيا واإلبالغ الطفؿ حقوؽ انتياكات لمراقبة ةآليأنشأت  المحتمة الفمسطينية اضياألر  وفي
 ومنذ رسمية غير عمؿ مجموعة تقـو حيث.  اليونيسيؼ 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  1612نشأ مجمس األمف، بموجب القرار أ
تبمغ عف ستة  1612واإلبالغ عنيا. وىذه اآللية التي يشار إلييا باسـ آلية الرصد واإلبالغ المنشأة بموجب القرار 

 المستشفيات، أو المدارس مياجمة كجنود، واستخداميـ اؿاألطف 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 .(األطفاؿ
 (القسري التيجير السيئة، والمعاممة لتعذيبا األطفاؿ،

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

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

 1612بموجب القرار  عنيا اإلبالغ يتـ التي االنتياكات

  يجب أف تكوف األحداث قد وقعت في سياؽ نزاع مسمح ومرتبطة بو. :السياؽ
 .عاـ 18 فدو  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 

نيد أو استخداـ ال يجوز أف تقـو المجموعات المسمحة المتميزة عف القوات المسمحة ألي دولة في أي ظرؼ مف الظروؼ بتج .1
 .األشخاص دوف سف الثامنة عشرة في األعماؿ الحربية

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

 وؿ عمى المركز القانوني ألي طرؼ في أي نزاع مسمح. ال يؤثر تطبيؽ ىذه المادة بموجب ىذا البروتوك .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؛)
 موافقة مستنيرة مف اآلباء أو األوصياء القانونييف لألشخاص؛ب( أف يتـ ىذا التجنيد الطوعي ب)
 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 مادةال

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

األطفاؿ بشكؿ مباشر وغير مباشر نتيجة  استيداؼفي وتيرة  استمراراً  ،2013 الحالي مف العاـ الربع الثانيشيد 
مصابيف  نتيجة تعرضيـ  (5) أطفاؿ قتمى و (1)سقوط  ىذه الفترة تفقد سجم ،الصراع القائـ مع قوات االحتالؿ

األجساـ االستيداؼ المباشر واالعتقاؿ و و بآخر بالصراع مع قوات االحتالؿ مف خالؿ ألحداث مرتبطة بشكؿ أ
 .المتفجرة والحرائؽ الناتجة عف الحصار الذي تفرضو تمؾ القوات عمى القطاع ويتأثر منو األطفاؿ بشكؿ رئيسي

 

 كانت عمى النحو التالي: ويورد التقرير أىـ األحداث التي أدت إلى مقتؿ األطفاؿ واصابتيـ في قطاع غزة والتي
 الشرقية، الفصؿ حدود عمى محيطيا وفي المراقبة ابراج داخؿ المتمركزة اإلسرائيمي االحتالؿ قوات فتحت 

 الموافؽ الجمعة يـو مساء مف 17:30 الساعة حوالي عند متقطع، بشكؿ الرشاشة أسمحتيـ نيراف
 شرؽ اإلسالمية الشيداء مقبرة شرقي قةمنط في تواجدوا الذيف المواطنيف، مف عدد تجاه ،5/4/2013

 الخضراء المساحات في التنزه لغرض الحدود، تمؾ مف متراً  400 إلى 20 بيف ما يتراوح بعد عمى جباليا،
 إصابة في تسبب ما لمدموع، المسيؿ الغاز قنابؿ مف عدد إطالؽ تخممو -خموية رحالت -المنطقة في

 التفاح حي سكاف مف وىو -اليمنى الساؽ في ناري بعيار (عاماً  16) خضر أبو صالح محمد يزيد: الطفؿ
 أف الميدانية التحقيقات وتفيد. بالمتوسطة جراحو الشفاء مستشفى في الطبية المصادر ووصفت غزة، بمدينة
 أصبح الجمعة يـو أف ذكره والجدير. المناطؽ تمؾ في ساعات ةالثالث عف زادت لمدة استمر النار إطالؽ
 الفصؿ، حدود قرب المزروعة المساحات ووسط الخالء في لمتنزه والشباف الفمسطينية العائالت فيو تتجو يوماً 
 .لمدموع المسيؿ الغاز وقنابؿ المباشر النار بإطالؽ المتنزىيف استيداؼ االحتالؿ قوات فيو كررت يـو وىو

 :يلي بما للمركز صّرح ،(عاما   71) خضر أبو صالح محمد يزيد: الطفل له تعرض ما وحول

 احلدًدٌح ادلنطمح إىل ًتاٌرحدٌد جثاٌٍا ضزق ِنطمح إىل أػّاًِ أتناء تزفمح ذٌجيد 5/4/2013 ادلٌافك اجلّؼح ٌٌَ ِٓ 13:00 اٌساػح حٌايل ػند

 جٍثاخ مخس ًضاىدخ اٌفصً، حدًد لزب ٌرٌاجدًْ نيٌاننادل ِٓ اٌىثري حٌايل فطاىدخ ،ىنان إىل ًصٍنا حٍث اٌطيداء، ِمربج ضزق اٌٌالؼح

 ٌٍمٌْ ادلٌاننني تؼط واًْ اٌفاصً، اٌسٍه داخً ذمزٌثاً ِرت 100 تؼد ػٍى ٌرٌلفٌْ أسٍحريُ حيٌٍّْ إسزائٍٍٍني جنٌد ًأرتؼح إسزائٍٍٍح ػسىزٌح

 ِرراٌٍح أسالن ثالثح ِٓ ذرأٌف اٌفصً فحدًد) األًي اٌفاصً اٌسٍه تاجتاه رمدِدف ِرمطغ، ٔار إنالق صٌخ أمسغ ًوند اإلسزائٍٍٍني، اجلنٌد ػٍى احلجارج

 اجلٍثاخ ضاىدخ ثُ ،"تٍره رًح.. تٍره، رًح: "يل ٌمٌي جندي سّؼدف ادلطاىدج، ٌغزض ،اٌطائه دائزياٌ اٌسٍه ًصٍد حرى ،(لصريج ِسافح ذفصٍيا

 ثدأخف أصثد، لد أًٔ أٌمند أرظاً، سمطدً ذزذؼص اٌٍّنى تمدًِ ضؼزخ  ثُّ ،اجتاىي ًأٌمٍرو حجزاً فأِسىد ،ِىأً جتاه ذرمدَ اٌؼسىزٌح

 ًوند دِاً، ذنشف وأد حٍث اٌمّاش، ِٓ لطؼح تٌاسطح لدًِ أحدىُ رتط ثُ ذمزٌثاً، أِرار 10 ِسافح اٌغزب جتاه ػًّ أتناء سحثينً ِثرؼداً، شحفتاٌ

 ينرٔمٍ ثُ ،(اٌطزلً اخلط) اَاٌؼ اٌطارع إىل ٔارٌح دراجح تٌاسطح اٌطثاْ أحد ٔمٍين ًىنان احلدًد ِٓ ِرت 200 ِسافح إىل محًٌٍٔ وثري، تأمل أضؼز

 جزاحح لسُ يف جزاحٍح ػٍٍّح يل أجزًا ثُ اٌالسِح، اٌفحٌصاخ يل ًأجزًا سرمثاياال لسُ إىل أدخًٌٍٔ حٍث تغشج، اٌطفاء ِسرطفى إىل ِدٍٔح سٍارج
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 ػظّح يف ِرفرد وسز ِٓ أػأً أٔين ذثني فمد ادلسرطفى ػٓ صدر اٌذي اٌطة ٌٍرمزٌز ًًفماً -اٌمدَ ِطط -ىاٌٍّن ٌمدًِ ادلسرطفى، داخً اٌؼظاَ

 .األميٓ ٌٍىاحً اخلارجً اجلأة ػٍى ٌٍجٍد ًفمداْ ِرسغ، ًجزح األميٓ ٌٍىاحً اخلارجٍح اٌزِأح

 
 الشرقية، الفصؿ حدود عمى محيطيا وفي المراقبة ابراج داخؿ المتمركزة اإلسرائيمي االحتالؿ قوات فتحت 

 الموافؽ الجمعة يـو مساء مف 17:30 الساعة حوالي عند متقطع، بشكؿ الرشاشة أسمحتيـ نيراف
 اإلسالمية الشيداء مقبرة شرقي الواقعة المنطقة في تواجدوا الذيف المواطنيف، مف عدد تجاه ،26/4/2013

 التنزه لغرض الحدود، تمؾ مف متراً  300 إلى 50 بيف ما تتراوح مسافة عمى جباليا، شرؽ الحدود بمحاذاة
 ريشة جميؿ وائؿ جميؿ: الطفؿ إصابة في تسبب ما -خموية رحالت -المنطقة في الخضراء المساحات في
 المصادر ووصفت غزة، بمدينة الثالثيني شارع سكاف مف وىو اليمنى، الساؽ ناري بعيار (عاماً  16)

 بمدينة الشفاء مستشفى في العالج الستكماؿ وحولتو بالمتوسطة جراحو عدواف كماؿ مستشفى في الطبية
 . المنطقة تمؾ في الساعتيف عف زادت لمدة استمر النار إطالؽ أف الميدانية التحقيقات تفيدو . غزة

 
  عف وفاة 1/5/2013أعمنت المصادر الطبية في مستشفى غزة األوروبي، مساء يـو األربعاء الموافؽ ،

، 26/7/2012، متأثر بجراحو التي أصيب بيا بتاريخ عامًا( 16عدي سميماف حمداف أبو جزر، )الطفؿ 
جراء اصابتو بصعقة كيربائية ناتجة عف تماس كيربائي في نفؽ عمى الشريط الحدودي مع مصر، وىو مف 

( قتموا بسبب 20( شخصًا مف بينيـ )240سكاف حي تؿ السمطاف في رفح. ليرفع عدد ضحايا األنفاؽ إلى )
عدد القتمى خالؿ العاـ الحالي  ( طفؿ،  وبمغ14قصؼ إسرائيمي لألنفاؽ ومحيطيا، ومف بيف قتمى األنفاؽ )

 .2006( طفؿ منذ العاـ 2( قتمى بينيـ )10) 2013
 

  عالء الديف معيف ، الطفؿ 8/5/2013مف صباح يـو األربعاء الموافؽ  10:00أصيب عند حوالي الساعة
، مف سكاف مخيـ الشاطئ غرب مدينة غزة بعيار ناري في البطف وحالتو خطرة حسب عامًا( 15كسكيف )

صادر الطبية في مستشفى دار الشفاء بالمدينة وتفيد التحقيقات أف الضحية كاف عمى سطح منزؿ جيرانو الم
برفقة ابف صاحب المنزؿ وىو صديقو ويتبع المقاومة وكاف ينظؼ سالحو عندىا خرج عيار ناري منو 

عمى خمفية استقر في بطف الطفؿ كسكيف. وقد حققت الشرطة الفمسطينية في الحادث واعتقمت صديقو 
 الحادث.

 
  في أحد المنازؿ 28/5/2013مف مساء يـو الثالثاء الموافؽ  20:45وقع انفجار، عند حوالي الساعة ،

السكنية بجباليا في محافظة شماؿ غزة، ما تسبب في إصابة مالؾ المنزؿ وثالثة مف أطفالو بجراح وصفتيا 
رر المنزؿ بشكؿ جزئي طفيؼ جراء االنفجار. المصادر الطبية في مستشفى كماؿ عدواف بالطفيفة. كما تض

وتفيد التحقيقات الميدانية أف األب كاف يعبث بمواد جسـ متفجر ما تسبب في وقوع االنفجار، ىذا وفتحت 
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، أعواـ( 5محمود ) عامًا(، 11آماؿ ): األطفاؿ وتفيد المعمومات الميدانية أف ،الشرطة تحقيقًا في الحادثة
 جباليا.   مف سكاف ، / البرشأعواـ( 3ومحمد )

 
 حتجاز واعتقاؿ األطفاؿا 

 مف أو القطاع أراضي في توغالتيا خالؿ مف سواء التعسفي االعتقاؿ سياسةواصمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي 
واألطفاؿ الذيف يقتربوف مف سياج الفصؿ بيدؼ العمؿ أو حتى التنزه  الحصى جمع وعماؿ الصياديف مطاردة خالؿ

حقوؽ  ر، وتواصؿ قوات االحتالؿ اعتقاؿ األطفاؿ واحتجازىـ بما يتعارض مع أبسط معاييطؽواستكشاؼ المنا
في  في قطاع غزة طفؿ (4)اعتقمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي خالؿ الفترة التي يتناوليا التقرير  اإلنساف، حيث

 .تصاعد ممحوظ في وتيرة استيداؼ األطفاؿ باالعتقاؿ في القطاع
 

 فاؿ في قطاع غزة والتي كانت عمى النحو التالي:ي اعتقمت فييا قوات االحتالؿ األطأىـ األحداث التويورد التقرير 
 

 خميؿ محمود الطفؿ البريج، مخيـ شرؽ الفصؿ حدود عمى المتمركزة اإلسرائيمي االحتالؿ قوات اعتقمت 
 يوـ مساء المنزؿ مف يـنجم خرج فقدو لذوي ووفقا البمح، دير مدينة سكاف مف ،(عاماً  17) بدواف محمود
  األجيزة وأخبروا  واألصدقاء األقارب لدى عنو وابحث وقد لممنزؿ يعود ولـ ،11/4/2013 الموافؽ الخميس
 صديؽ كونو اإلسرائيمي، االحتالؿ قوات لدى معتقالً  يكوف أف ذوه ورجح نتيجة، إلي يتوصموا ولـ األمنية،
 .اإلسرائيمي االحتالؿ قوات لدى معتقؿ أنو ذويو أكد الذي محمود أشرؼ لمطفؿ

 
 الطفؿ غزة، قطاع وسط البريج، مخيـ شرؽ الفصؿ حدود عمى المتمركزة اإلسرائيمي االحتالؿ قوات اعتقمت 

 الشرقية، الفصؿ حدود اجتياز حاوؿ عندما ،(عاماً  17) العمر مف البالغ محمود منصور سمير أشرؼ
 الخميس يـو مساء البريج، مخيـ في الواقع منزلو مف ابنيـ رجخ فقد المعتقؿ، لذوي ووفقاً  البريج، مخيـ شرؽ

 نجميـ مف اتصاؿ تمقوا ،15/4/2013 الموافؽ االثنيف ويـو لممنزؿ، يعود ولـ ،11/4/2013 الموافؽ
 .اإلسرائيمي االحتالؿ قوات لدى معتقؿ أنو فييا أخبرىـ

 :يمي ما فييا جاء مركزال لباحث المعتقؿ والد بيا أدلى بالقسـ مشفوعة إلفادة ووفقاً 

 بموؾ البريج، مخيـ في وأسكف ،(أفراد 6) مف مكونة أسرة ولدي متزوج ،(عاماً  46) العمر مف أبمغ محمود، محمد منصور سمير أنا"
 يعود ولـ ،11/4/2013 الموافؽ الخميس يوـ مساء المنزؿ مف أشرؼ ابني خرج ،(1996-8-20) مواليد مف اشرؼ وابني ،(4)

 لدى واألحد، والسبت الجمعة يـو عنو البحث وواصمت شيء، عنو اعرؼ ولـ مكانو، لمعرفة الحي، في أصدقاءه عنو لتسأ لممنزؿ،
 أنو وأخبروني الفمسطينية، األمنية األجيزة وأبمغت لنتيجة، أتوصؿ لـ لكنني مصيره لمعرفة جيدي كؿ وبذلت والمعارؼ، والجيراف األقارب

 الجواؿ عبر ىاتفي اتصاؿ تمقيت ،15/4/2013 الموافؽ االثنيف يـو مف 15:20 الساعة حوالي عند ،االسـ بيذا شخص لدييـ يوجد ال
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 اجتياز حاوؿ عندما اإلسرائيمي االحتالؿ قوات لدى معتقؿ أنو أخبرني  اشرؼ ابني صوت وسمعت – أرقاـ بدوف - ،(خاص) رقـ مف
 ".  اإلسرائيمي االحتالؿ قوات لدى معتقؿ أنو تأكدت حينيا الياتؼ، وأقفؿ الشرقية الفصؿ حدود

 
 

 فمسطينييف ثالثة البريج مخيـ شرؽ شماؿ الفصؿ، حدود عمى المتمركزة اإلسرائيمي االحتالؿ قوات اعتقمت 
 حاوال عندما ،24/4/2013 الموافؽ األربعاء يـو مف 22:30 الساعة حوالي عند وذلؾ طفؿ، بينيـ مف

 19)العمر مف البالغ السعيدني جمعة سميماف: ىـ والمعتقميف يج،البر  مخيـ شرؽ شماؿ الفصؿ حدود اجتياز
 مف البالغ اهلل فرج الميدي عبد عزات يىيح ،(عاماً 18)العمر مف البالغ اهلل فرج عمى محمد أحمد ،(عاماً 
 النصيرات، شيداء بمدرسة الثانوية المرحمة في طالب ىو اهلل فرج يحي الطفؿ اف يذكر ،(عاماً  17) العمر
 مف الياتؼ عمى اتصاالً  اهلل فرج الطفؿ ذوي تمقى  الحؽ وقت وفي النصيرات، مخيـ سكاف مف عيـوجمي
 اإلسرائيمي االحتالؿ قوات أف وأبمغيـ اإلسرائيمي، االحتالؿ قوات مف أنو المتصؿ أخبرىـ ،(خاص) رقـ

 .الفصؿ حدود اجتياز لمحاولتيـ اهلل، فرج الطفؿ بينيـ مف ثالثة اعتقمت

 :يمي ما فييا جاء المركز، لباحث المعتقميف أحد والد بيا أدلى بالقسـ مشفوعة فادةإل ووفقاً 

( أفراد 10) مف مكونة أسرة ولدي متزوج  النصيرات، مخيـ سكاف مف ،(عاماً  47) العمر مف أبمغ اهلل، فرج محمد الميدي عبد عزات أنا" 
 حوالي عند النصيرات، شيداء بمدرسة الثانوي الثاني الصؼ في طالب وىو ،(1996-11-4) مواليد مف وىو يحى ابني بينيـ مف

 في المنزؿ، في الميمة تمؾ يبيت لـ حيث يعد، ولـ المنزؿ مف محمد ابني خرج ،24/4/2013 الموافؽ األربعاء يوـ مف 22:30 الساعة
 أنو وأخبرتني ،عنو الفمسطينية الشرطة بسؤاؿ وقمت شيء، عنو أعرؼ ولـ والمعارؼ، واألصدقاء األقراب لدى عنو بحثت التالي اليـو
 ىاتفي عمى اتصاالً  تمقيت ،25/4/2013 الموافؽ الخميس يوـ مساء مف 16:00 الساعة حوالي عند ،حوؿ مكانو عمـ ليا ليس

 ابنؾ: لي اؿوق اإلسرائيمية الشرطة مف أنو العربية المغة يتحدث كاف الذي المتصؿ وابمغني ،(األرقاـ يظير لـ) خاص رقـ مف المحموؿ،
 حدود قرب ،(االسرائيمي الجيش) عمييـ قبض حيث لدينا معتقميف السعيدني، وسميماف اهلل، فرج أحمد وىـ أخريف، اثنيف ومعو يحيى

 .يحي ابنى مع وتحدثت ابنؾ ىي خذ وقاؿ غدًا، (نتيفوت) محكمة عمى ابنؾ سيعرض وقاؿ  الفصؿ،

 عمى حدود الفصؿ شماؿ شرؽ قرية وادي غزة، عند حوالي قوات االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة  اعتقمت
، كاًل مف محمود بكر رمضاف اليركمي )عبيد(، البالغ 14/5/2013صباح الثالثاء الموافؽ  6:45الساعة 

، عندما حاوال اجتياز حدود عامًا( 17رؤوؼ إياد موسى عبيد البالغ مف العمر )عامًا(،  28مف العمر )
قرية وادي غزة )جحر الديؾ(، واقتادتيـ  تمؾ القوات لجية غير معمومة. يذكر  الفصؿ الواقعة شماؿ شرؽ

أف كالىما مف سكاف حي الشجاعية، ويعمالف في مكب النفايات الواقع شماؿ قرية وادي غزة )جحر 
   مف اليـو نفسو. 15:00حوالي الساعة الديؾ(. وأفرجت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي عنيما عند 
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 ية:خالصة احصائ

تستمر قوات االحتالؿ في انتياكاتيا لمفمسطينييف في قطاع غزة وعمى الخصوص فئة األطفاؿ التي خصصت ليا 
القاضي بحماية  12 -16األمـ المتحدة عناية خاصة برزت مف خالؿ اتفاقيات أبرمت حوؿ الطفؿ وصواًل إلى القرار 

 األكثر طفاؿاأل ومعاقبة مقترفييا، فمازاؿ االنتياكاتتمؾ  األطفاؿ في أوقات النزاع المسمح، واتباع آلية اإلبالغ عف
 والديو، حدأ فقد وأ لإلصابة تعرض مف فمنيـ، المباشرة وغير المباشرة سرائيميةاإل االعتداءات آلثار وتعرضاً  معاناة
دوف  ،قؿ وعذبومنيـ مف اعت واالستقرار مفاأل عف بحثاً  سكنو مكاف مف االنتقاؿ عمى جبرأ وأ منزلو دمر مف ومنيـ

مع وجود بعض ع بالحد األدنى مف حرية االختيار، أي مراعاة لخصوصية ىذه الفئة الضعيفة والتي ال تتمت
عالقة بالصراع وأثرت عمى األطفاؿ مثؿ والتي ليا  المشكالت واألزماتمف بعض  وما نشأ الداخمية،االنتياكات 

حصيمة مع  رال تذكاالنتياكات تكاد  نتيجة ىذهإال أف  مشكمة انقطاع التيار الكيربائي والعمؿ في األنفاؽ،
 .االنتياكات التي تقترفيا قوات االحتالؿالمتضرريف نتيجة 
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 الخاتمة
 

انتياكات حقوؽ األطفاؿ المرتبطة بالنزاع المسمح في قطاع غزة، حيث شيدت الفترة التي  تمراراس 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 والنساء. غزة قطاع في لمفمسطينييف

 

 غزة قطاع في الفمسطينييف األطفاؿ ضد الموجية االنتياكات استمرار استنكاره يجدد اإلنساف لحقوؽ الميزاف مركز
 لحقوؽ الدولي والقانوف اإلنساني، الدولي 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
 جعش 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
 فمسطينيةال األراضي في العدالة تطبيؽ عمى والعمؿ اإلنساف، لحقوؽ الدولي والقانوف اإلنساني الدولي القانوف لقواعد
 .لمعدالة وتقديميـ االنتياكات ىذه بارتكاب أمروا أو ارتكبوا مف كؿ ومالحقة المحتمة
 حقوؽ انتياكات تجاه الدولي المجتمع سموؾ ميزت التي العقاب مف اإلفالت حالة إنياء ضرورة عمى يشدد والمركز
 .مةالمحت الفمسطينية األراضي في اإلنساني الدولي القانوف وقواعد اإلنساف
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