وشرة إخباريت
األطفال المتضررون مه الىزاعاث المسلحت
إسرائيل واألرض الفلسطينية المحتلة
كانون الثانًٌ/ناٌر وشباط/فبراٌر 2011
منذ عام  ، 2007قامت مجموعة بقيادة اليونيسف ،بتعزيز الجيود الرامية الى إعداد التقارير حول اثر النزاع المسمح عمى األطفال في إسرائيل
واألرض الفمسطينية المحتمة .تتضمن أعضاء ىذه المجموعة كل من مع مركز الميزان لحقوق اإلنسان ،ومؤسسة إنقاذ الطفل ،والحركة العالمية
لمدفاع عن األطفال – فرع فمسطين ،ومؤسسة بتسيمم ،والمركز الفمسطيني لحقوق اإلنسان ،ومؤسسة  War Childاليولندية ،ومكتب تنسيق الشؤون
اإلنسانية ،ومكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان ،واليونسكو ،واألونروا ،ومنظمة الصحة العالمية .وتشمل اإلنتياكات ضد األطفال القتل
واإلصابات واإلعتقال واالحتجاز وسوء المعاممة والتعذيب ،وتجنيد واستخدام األطفال من قبل القوات المسمحة والجماعات ،واليجمات عمى المدارس
والمستشفيات ،والتشريد والحرمان من وصول المساعدات اإلنسانية بما في ذلك الوصول إلى الخدمات الصحية والتعميم .يتم إصدار ىذه النشرة كل
شيرين ،حيث تسمط الضوء عمى االتجاىات واألنماط لالنتياكات المرتكبة ضد األطفال خالل فترة التقرير.

في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير ،قتل ثالثة أطفال فمسطينيون (فتاة واحدة وفتيان اثنان) وتعرض  64طفالً فمسطينياً

لإلصابة ( 58فتى و 6فتيات) .تضمن ىذا العدد ما ال يقل عن  12طفالً دون سن الثانية عشرة.
يمثل ىذا الرقم زيادة بنسبة  19بالمائة في عدد األطفال

الجنسية

الفمسطينيين الذين تعرضوا لإلصابة بالمقارنة مع فترة
التقرير السابقة ( 52طفالً في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون
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إصابات

األول/ديسمبر  .)2010ولم يبمغ عن أية حاالت قتل أو
إصابة بين أطفال إسرائيميين.
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أما في غزة ،قتل طفالن نتيجة ذخائر غير منفجرة وقتمت
فتاة عمرىا  12عاما عندما انفجرت عبوة ناسفة قبل األوان .تشير التقارير المحمية إلى أن نشطاء من الجبية الشعبية،
لجان

المقاومة

الفمسطينية

المسمحة،

قامت

بإعداد

عبوة

ناسفة

حيث

إنفجرت قبل اوانيا .وقتل الطفل الثاني ،وىو فتى يبمغ  13عاما ،نتيجة الذخائر غير المنفجرة في رفح .أما في الضفة
الغربية ،قتل فتى في الخامسة عشر من عمره عمى أيدي
مستوطنين إسرائيميين من مستوطنة بات عاين ،بينما كان يعمل
عمى أرض عائمتو في قرية بيت أمر قرب الخميل.

أصيب  44طفالً في سياق أنشطة عسكرية لقوات األمن

اإلسرائيمية ،بمن فييم  19طفالً أصيبوا في حي سموان في القدس
الشرقية .تضمنت اإلصابات األخرى إصابة عشرة أطفال بواسطة

القوات اإلسرائيمية خالل مظاىرات لممجتمع المدني الفمسطيني.
وأصيب خمسة أطفال في أحداث تورط فييا مستوطنون إسرائيميون

في الضفة الغربية ،بما يشمل فتى في سن السابعة عشرة من
قرية جالود كان عائداً إلى منزلو بعد زراعة أرض عائمتو عندما
أطمق مستوطن من مستوطنة كيدا بالقرب من نابمس النار عميو

عدد األطفال الذٌن أصٌبوا حسب الجنسٌة فً شهري كانون
الثانًٌ/ناٌر وشباط/فبراٌر ( 2011المصدر :مكتب تنسٌق الشؤون
اإلنسانٌة).

وأصابو في الصدر .وأصيب ثالثة أطفال آخرون في سن بين  3و 11سنة عندما قامت مركبات مستوطنين بدىسيم في
الضفة الغربية.
أصيب طفالن نتيجة ذخائر غير منفجرة في غزة .وأطلقت مجموعة فلسطٌنٌة مسلحة مجهولة الهوٌة ،صاروخا

لم ٌصب هدفه ،حٌث إنفجر على منزل فً غزة واصاب طفال واحدا .وتعرض أربعة أطفال إلطالق نار من قبل قوات
األمن اإلسرائيمية ،وذلك أثناء جمعيم الحصى والخردوات المعدنية في المنطقة العازلة في غزة.
وقعت  52بالمائة من اإلصابات في غزة ،ووقعت  42بالمائة من اإلصابات في الضفة الغربية وحدثت  04بالمائة منيا
في حي سموان في القدس الشرقية .فإن عدد األطفال الذين يصابون أثناء المواجيات بين الفمسطينيين والقوات اإلسرائيمية

في سموان في سياق أنشطة االستيطان ال يزال مرتفعاً.

االعتقال واالحتجاز
فتى فمسطينياً في عمر  14-15سنة في المعتقالت اإلسرائيمية حتى نياية شير شباط/فبراير .5411
تواجد ً 551
يمثل ىذا الرقم زيادة في عدد األطفال المحتجزين لممرة األولى منذ خمسة أشير (انخفض عدد األطفال المحتجزين بنسبة
 54بالمائة ما بين آب/أغسطس وكانون األول/ديسمبر  .)5414من بين األطفال المحتجزين ،وجد  30طفالً في عمر

 12-15سنة في نياية كانون الثاني/يناير  ،5411وىو أيضاً يمثل زيادة بنسبة  15بالمائة عن أرقام شير كانون
األول/ديسمبر ( 34طفالً) .وفي  3كانون الثاني/يناير  ،5411أطمق سراح فتى بعد أن قضى حوالي  15شي اًر في
االحتجاز اإلداري .وبالنتيجة ،ال يوجد حالياً أطفال رىن االحتجاز اإلداري.

عدد األطفال الفمسطينيين في المعتقالت اإلسرائيمية (المصدر :نشرة الحركة العالمية لمدفاع عن األطفال – فرع فمسطين
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سوء المعاممة والتعذيب
تم خالل فترة التقرير توثيق  33حالة إساءة معاممة وتعذيب
ألطفال فمسطينيين أثناء االعتقال والتحقيق واالحتجاز عمى يد

السمطات اإلسرائيمية وفي بعض الحاالت ادى ذلك الى
التعذيب .وكان األطفال المعنيون باألمر في  10حالة من

أمثلة على االنتهاكات المبلغ عنها فً  36حالة من إساءة المعاملة والتعذٌب فً شهري كانون الثانًٌ/ناٌر وشباط/فبراٌر ( 2011المصدر :الحركة العالمٌة
للدفاع عن األطفال – فرع فلسطٌن).
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القدس الشرقية .تضمن ذلك ربط اليدين ( 31حادثة) ،والضرب ( ،)52وعصب العينين ( ،)55والتيديدات لذات الطفل
( ،)15والشبح ( ،)13والركل ( ،)5والحرمان من الغذاء والماء الكافي ( ،)5والحبس االنفرادي ( .)3وقد أفاد األطفال
بسوء المعاممة والتعذيب في جميع المناسبات التي تم أخذ إفادات فييا .وأفاد  14أطفال بأنو تم نقميم إلى سجون داخل

إسرائيل ،وىو ما يتعارض مع اتفاقية جنيف .وأفاد فتى واحد بتعرضو العتداء جنسي خالل التحقيق ،وأفاد فتى آخر بأن
المحقق اإلسرائيمي حاول تجنيده كمخبر.

في األول من شباط/فبراير  ،2011اعتقل الجنود اإلسرائيميون في الساعة الخامسة صباحاً الفتى عدي ابن العاشرة من حي

سموان في القدس الشرقية واتيموه بقذف الحجارة .وقد أفاد بأنو استيقظ عمى صوت قرع عمى الباب األمامي وأشخاص يقولون:
"افتحوا الباب ،إنو الجيش" .ذىبت والدة عدي إلى الباب فيما وقف ىو وشقيقتو منى البالغة من العمر  12سنة وراءىا .كان
حوالي عشرة جنود إسرائيميين ينتظرون في الخارج .لم يقولوا لماذا يعتقمون عدي أو إلى أين سيأخذونو .تم ربط يديو من األمام

وأخذ إلى مركبة عسكرية.

بدأ أحد الجنود باستجوابو ،ثم ىدده" :سنأخذك إلى المسكوبية ونترك الشرطة يضربونك إلى أن تقول لنا ما الذي فعمتو" .أفاد
عدي بأنو كان "خائفاً جداً" .وقام الجندي الجالس بجواره بشد شعره والنفخ في وجيو لترىيبو .وعند الوصول إلى المسكوبية ،تم
فك يديو وجرى احتجازه مع شخصين بالغين.

وقال عدي أنو استيقظ بعد عدة ساعات عندما "صرخ" رجل شرطة منادياً باسمو ،وتم أخذه لمتحقيق .سمحوا لجده بالحضور وفقاً
لمقانون المدني اإلسرائيمي .واتيموا عدي بقذف الحجارة ،فأنكر ىذه التيمة ،ثم أطمق سراحو بكفالة بقيمة  5000شيكل (1400

دوالر أمريكي).
المصدر :نشرة الحركة العالمية لمدفاع عن األطفال – فرع فمسطين حول األطفال المحتجزين ،شباط/فبراير .2011

تجنبد واستخدام األطفال من قبل القوات والجماعات المسمحة
لم ٌبلغ عن أي حوادث.

التهجير
في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير ،ىدمت السمطات اإلسرائيمية  63مبنى فمسطينياً في منطقة ‘ج‘ من الضفة الغربية

والقدس الشرقية ،بما في ذلك  35منزالً .ونتيجة لذلك ،فقد  142شخصاً منازليم ،بمن فييم  53طفالً .كما تعرض
 534شخصاً آخرين ،بمن فييم  104طفالً ،ألضرار أخرى نتيجة اليدم ،والذي تسبب بتيجير مجتمعات وتيديد موارد
الرزق.
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الهجمات واألضرار التي لحقت المدارس
تم توثيق خمسة اعتداءات عمى المدارس خالل فترة التقرير ،بما في ذلك ىدم غرفة صفية خالل ساعات الدوام المدرسي
عمى يد السمطات اإلسرائيمية بواسطة جرافات .كانت الغرفة الصفية تخدم  12طالباً في الصف الخامس في مجتمع الدقيقة

البدوي الالجئ في جنوب الخميل .وفي غزة ،تعرضت مدرستان ألضرار بسبب الغارات الجوية اإلسرائيمية التي كانت

تستيدف المناطق القريبة منيا ،مما أدى إلى إغالق إحدى المدرستين لمدة يومين.

فضالً عن ذلك ،أصدرت السمطات اإلسرائيمية أم اًر بيدم خيمة تستخدم كباحة مدرسة لألطفال في مدرسة النبي صمويل،

وأم اًر بوقف أعمال البناء في مدرسة في قرية الرماضين في محافظة الخميل.

الحرمان من الوصول إلى المساعدات اإلنسانية وتأثير النزاع عمى الوصول إلى الخدمات األساسية
الوصول إلى الرعاية الصحية
ال يزال األطفال المحتاجون إلى رعاية طبية مختصة خارج غزة يواجيون قيوداً شديدة وأحياناً مميتة تمنع وصوليم إلى ىذه

الرعاية .حتى شباط/فبراير  ،5411صادق مكتب االرتباط اإلسرائيمي عمى  250طمباً من أصل  332طمباً ألطفال
لعبور إيرز لمحصول عمى العالج الطبي خارج غزة .وتم تأخير  24طمباً ورفض طمب واحد .إن كالً من التأخير في

معالجة الطمبات ورفضيا يمكن أن ينطوي عمى مخاطر تيدد حياة األطفال المرضى الذين ينتظرون الحصول عمى عالج
طبي عاجل .لمزيد من المعمومات حول تحويل المرضى من قطاع غزة ،يرجى االطالع عمى:
http://issuu.com/whoopt/docs/update_rad_january_2011 OR http://issuu.com/whoopt/docs/update_rad_february_2011

الوصول إلى التعميم
تم توثيق خمس حوادث خالل فترة التقرير

الوصول إلى التعليم – الحوادث حسب المنطقة والمرتكبين

مما أدى الى عدم قدرة األطفال من
الوصول إلى التعميم أو تعرضوا لممضايقات
أو إلطالق النار وىم في طريقيم إلى
المدرسة أو أثناء تواجدىم في المدرسة.
تضمن ذلك إصابة طفل نتيجة إطالق النار
عميو من القوات اإلسرائيمية التي كانت

تتمركز أمام مدرسة ثانوية حيث وردت
التقارير بأن األطفال قاموا برشق الحجارة.
اعتداء عمى أطف ال مدرسة من قبل مستوطنين مقنعين .كما تم تعطيل الوصول الى المدارس
تضمنت الحوادث األخرى
ً
والتأخير المتكرر لممرافقة العسكرية اإلسرائيمية التي يفترض أن تحمي األطفال الفمسطينيين من عنف المستوطنين وىم في
طريقيم إلى المدرسة في قرية التواني ،واخالء مدرستين في الضفة الغربية لحماية األطفال من نيران الجيش اإلسرائيمي.
لالتصال:

كاثرين ويبيل ،مسؤولة قسم االتصال ،اليونيسف – األرض الفمسطينية المحتمة ،ىاتف،+972-54-778-7609 :

بريد إلكترونيcweibel@unicef.org :
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