'الهيئة المستقلة' تطالب المجتمع الدولي بحماية األطفال والمدنيين بقطاع
غزة
تعديل حجم الخط

رام هللا  2182-88-81وفا -طالبت الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان 'ديوان المظالم' ،المجتمع الدولي والهيئات
اإلقليمية والعربية والدولية باتخاذ التدابير الفورية الالزمة لحماية السكان المدنيين بقطاع غزة ،وعلى وجه
الخصوص حماية أرواح ما يزيد عن  051ألف طفل ،يتم استهدافهم بالقصف العشوائي لقوات االحتالل الحربي
اإلسرائيلي المستمر لليوم الخامس على التوالي في أكثر مناطق العالم كثافة بالسكان.
وأضافت الهيئة ،في بيان صحافي ،اليوم األحد ،أن تلك الهجمات العسكرية المستمرة ضد السكان المدنيين
وأطفالهم في القطاع تهدد بشكل مباشر حقهم في الحياة ،وتؤدي إلى اإلضرار بصحتهم البدنية والنفسية بشكل
صارخ.
وتابعت أنه منذ بداية العدوان العسكري على القطاع في الرابع عشر من الشهر الجاري ،استشهد ما ال يقل عن
 50فلسطينياً ،حتى اللحظة ،منهم  81طفال ،وإصابة ما ال يقل عن  555بجروح بينهم  805طفال أصيب بعضهم
بإعاقات دائمة.
وقالت الهيئة إن تلك الهجمات الحربية تشكل ترويعا ً حقيقيا ً ألطفال قطاع غزة تتسبب في معاناتهم وعيشهم حاالت
الصدمة الشديدة نتيجة ألصوات االنفجارات الرهيبة والمتتالية للصواريخ التي يتم توجيهها للقطاع على مدار
الساعة ،في ظل عدم توفر المالجئ اآلمنة للعائالت الفلسطينية وأطفالهم.
وتنص اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب للعام  8151على ضمان أن يحظى األطفال ،باعتبارهم
من الفئات المحمية ،برعاية خاصة وبمعاملة إنسانية تضمن احترام حقهم في الحياة وتحظر تعريضهم للعقوبات
الجماعية واألعمال االنتقامية ،كما تكفل سالمتهم البدنية وكرامتهم اإلنسانية.
ونصت المادة  00من البروتوكول اإلضافي األول الملحق باتفاقية جنيف الرابعة على أنه 'يجب أن يكون األطفال
موضع احترام خاص وأن تكفل لهم الحماية ضد أية صورة من صور خدش الحياء ،ويجب أن تهيئ لهم أطراف
النزاع العناية والعون اللذين يحتاجون إليهما سواء بسبب سنهم أو ألي سبب آخر' .
كما نصت المادة  11من اتفاقية حقوق الطفل للعام  ،8111التي توفر حماية شامله لألطفال ،على أن 'تتعهد الدول
األطراف بأن تحترم قواعد القانون اإلنساني الدولي المنطبقة عليها في المنازعات المسلحة وذات الصلة بالطفل
وأن تضمن احترام هذه القواعد .،كما ونصت على أن تتخذ الدول األطراف وفقا ً اللتزاماتها بمقتضى القانون
اإلنساني الدولي بحماية السكان المدنيين في المنازعات المسلحة ،جميع التدابير الممكنة عمليا ً لكي تضمن حماية
ورعاية األطفال المتأثرين بنزاع مسلح'.

وأقرت االتفاقية بقائمة من الحقوق التي تنطبق في وقت السلم والحرب على السواء ،وقد أكدت لجنة حقوق الطفل
أنها تشمل حماية البيئة األسرية ،والرعاية والمساعدة األساسيتين ،وإمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية
والغذاء والتعليم ،وأن على الدول كفالة سبل وصول األطفال إلى المساعدة اإلنسانية واإلغاثة وتوفيرها لهم أثناء
النزاعات المسلحة.
ورأت الهيئة أن على الدول األطراف وفقا ً اللتزاماتها بمقتضى القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق
اإلنسان ،العمل على حماية السكان المدنيين في أوقات النزاعات المسلحة ،واتخاذ جميع التدابير الممكنة عمليا ً
لضمان حماية ورعاية األطفال المتأ ّثرين بهذه األوضاع.
وحملت دولة االحتالل المسؤولية الكاملة عن حياة أطفال القطاع ،ودعتها إلى الوقف الفوري ألعمالها العدوانية،
وحماية حياة العائالت الفلسطينية وأطفالهم ،باإلضافة إلى السماح الفوري بدخول المساعدات الطبية واإلنسانية
الضرورية وبتوفير الخدمات األساسية والسلع واألغذية الالزمة للسكان المدنيين في القطاع ،وضمان الحماية
الكاملة لألطفال ،لممارسة حقهم في التعليم والصحة والعيش الكريم أسوة بباقي أطفال العالم.

وكالة وفا

الهيئة المستقلة تطالب المجتمع الدولي بحماية األطفال والمدنيين في غزة
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رام هللا -معا -طالبت الهيئة المستقلة لحقوق االنسان "ديوان المظالم" المجتمع الدولي والهيئات اإلقليمية
والعربية والدولية اتخاذ التدابير الفورية الالزمة لحماية السكان المدنيين في قطاع غزه ،وعلى وجه الخصوص
حماية أرواح ما يزيد عن  097ألف طفل والذين يتم استهدافهم بالقصف العشوائي لقوات االحتالل الحربي
اإلسرائيلي المستمر لليوم الخامس على التوالي في أكثر مناطق العالم كثافة بالسكان.

وتؤدي تلك الهجمات العسكرية المستمرة ضد السكان المدنيين وأطفالهم في القطاع إلى التهديد المباشر
لحقهم في الحياة وإلى اإلضرار بصحتهم البدنية والنفسية بشكل صارخ .فمنذ بداية العدوان العسكري على
القطاع بتاريخ  2742/44/41استشهد ما ال يقل عن  90فلسطينياً ،منهم  41أطفال ،وإصابة ما ال يقل عن
 991بجراح من بينهم  401طفال اصيب بعضهم بإعاقات دائمة .كما وتشكل تلك الهجمات الحربية ترويعاً
حقيقياً ألطفال قطاع غزة تتسبب في معاناتهم وعيشهم حاالت الصدمة الشديدة نتيجة ألصوات االنفجارات
الرهيبة والمتتالية للصواريخ التي يتم توجيهها للقطاع على مدار الساعة ،وذلك في ظل عدم توفر المالجئ
اآلمنة للعائالت الفلسطينية وأطفالهم.

وتنص اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب للعام  4515على ضمان أن يحظى األطفال،
باعتبارهم من الفئات المحمية ،برعاية خاصة وبمعاملة إنسانية تضمن احترام حقهم في الحياة وتحظر
تعريضهم للعقوبات الجماعية واألعمال االنتقامية ،كما تكفل سالمتهم البدنية وكرامتهم اإلنسانية .ونصت

المادة ( )00من البروتوكول اإلضافي األول الملحق باتفاقية جنيف الرابعة على أنه "يجب أن يكون األطفال
موضع احترام خاص وان تكفل لهم الحماية ضد أية صورة من صور خدش الحياء ويجب أن تهيئ لهم أطراف
النزاع العناية والعون اللذين يحتاجون إليهما سواء بسبب سنهم أو ألي سبب آخر" .

ونصت المادة ( )13من اتفاقية حقوق الطفل للعام  4535والتي توفر حماية شامله لألطفال على أن "تتعهد
الدول األطراف بأن تحترم قواعد القانون اإلنساني الدولي المنطبقة عليها في المنازعات المسلحة وذات
الصلة بالطفل وأن تضمن احترام هذه القواعد .كما ونصت على أن تتخذ الدول األطراف وفقاً اللتزاماتها
بمقتضى القانون اإلنساني الدولي بحماية السكان المدنيين في المنازعات المسلحة ،جميع التدابير الممكنة
عملياً لكي تضمن حماية ورعاية األطفال المتأثرين بنزاع مسلح".

وأقرت االتفاقية بقائمة من الحقوق التي تنطبق في وقت السلم والحرب على السواء .وقد أكدت لجنة حقوق
الطفل أنها تشمل حماية البيئة األسرية والرعاية والمساعدة األساسيتين وإمكانية الوصول إلى الرعاية
الصحية والغذاء والتعليم ،وأن على الدول كفالة سبل وصول األطفال إلى المساعدة اإلنسانية واإلغاثة
وتوفيرها لهم أثناء النزاعات المسلحة.

وعليه ترى الهيئة ان على الدول األطراف وفقاً اللتزاماتها بمقتضى القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي
لحقوق اإلنسان العمل على حماية السكان المدنيين في أوقات النزاعات المسلحة ،واتخاذ جميع التدابير
الممكنة عملياً لضمان حماية ورعاية األطفال المتأث ّرين بهذه األوضاع.

و تحمل الهيئة دولة االحتالل المسؤولية الكاملة عن حياة أطفال القطاع ،وتدعوها الى الوقف الفوري ألعمالها
العدوانية ،وحماية حياة العائالت الفلسطينية وأطفالهم ،باإلضافة إلى السماح الفوري بدخول المساعدات
الطبية واإلنسانية الضرورية وبتوفير الخدمات األساسية والسلع واألغذية الالزمة للسكان المدنيين في
القطاع ،وضمان الحماية الكاملة لألطفال لممارسة حقهم في التعليم والصحة والعيش الكريم أسوة بباقي
أطفال العالم.

معا
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ديوان المظالم يطالب بحماية أطفال غزة

هنا القدس  -تطالب الهيئة المستقلة لحقوق االنسان "ديوان المظالم" في بيان له ،األحد ،المجتمع
الدولي والهيئات اإلقليمية والعربية والدولية اتخاذ التدابير الفورية الالزمة لحماية السكان المدنيين في
قطاع غزة ،وحماية أرواح ما يزيد عن (  097ألف) طفال والذين يتم استهدافهم بالقصف العشوائيهنا القد.
وأشارت الهيئة في بيانها ،إلى أن هجمات االحتالل العسكرية المستمرة ضد السكان المدنيين وأطفالهم
في القطاع سببت أضرار بصحتهم البدنية والنفسية بشكل صارخ ،حيث استشهد أكثر من ( )01شهيدا
وما يزيد عن ( )077جريحا .الفتة إلى أن تلك الهجمات الحربية تشكل ترويعاً حقيقياً ألطفال قطاع غزة
تتسبب في معاناتهم وعيشهم حاالت الصدمة الشديدة نتيجة ألصوات االنفجارات الرهيبة والمتتالية
للصواريخ التي يتم توجيهها للقطاع على مدار الساعة.،
وأوضحت الهيئة أن على الدول األطراف وفقاً اللتزاماتها بمقتضى القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي
لحقوق اإلنسان العمل على حماية السكان المدنيين في أوقات النزاعات المسلحة ،واتخاذ جميع التدابير
الممكنة عملياً لضمان حماية ورعاية األطفال المتأث ّرين بهذه األوضاع ،محملة االحتالل المسؤولية الكاملة
عن حياة أطفال القطاعhttp://www.honaalquds.net/ar/1/4/6419/?tpl=271 .
موقع هنا القدس
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رام هللا  -دنيا الوطن
تطالب الهيئة المستقلة لحقوق االنسان "ديوان المظالم" المجتمع الدولي والهيئات اإلقليمية
والعربية والدولية اتخاذ التدابير الفورية الالزمة لحماية السكان المدنيين في قطاع غزه ،وعلى
وجه الخصوص حماية أرواح ما يزيد عن  057ألف طفل والذين يتم استهدافهم بالقصف
العشوائي لقوات االحتالل الحربي اإلسرائيلي المستمر لليوم الخامس على التوالي في أكثر
مناطق العالم كثافة بالسكان.
وتؤدي تلك الهجمات العسكرية المستمرة ضد السكان المدنيين وأطفالهم في القطاع إلى التهديد
المباشر لحقهم في الحياة وإلى اإلضرار بصحتهم البدنية والنفسية بشكل صارخ .فمنذ بداية
العدوان العسكري على القطاع بتاريخ  2742/44/41استشهد ما ال يقل عن  50فلسطينياً،
منهم  41أطفال ،وإصابة ما ال يقل عن  551بجراح من بينهم  401طفال اصيب بعضهم
بإعاقات دائمة .كما وتشكل تلك الهجمات الحربية ترويعا ً حقيقيا ً ألطفال قطاع غزة تتسبب في
معاناتهم وعيشهم حاالت الصدمة الشديدة نتيجة ألصوات االنفجارات الرهيبة والمتتالية
للصواريخ التي يتم توجيهها للقطاع على مدار الساعة ،وذلك في ظل عدم توفر المالجئ اآلمنة
للعائالت الفلسطينية وأطفالهم.
وتنص اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب للعام  4111على ضمان أن يحظى
األطفال ،باعتبارهم من الفئات المحمية ،برعاية خاصة وبمعاملة إنسانية تضمن احترام حقهم في
الحياة وتحظر تعريضهم للعقوبات الجماعية واألعمال االنتقامية ،كما تكفل سالمتهم البدنية
وكرامتهم اإلنسانية .ونصت المادة ( )00من البروتوكول اإلضافي األول الملحق باتفاقية جنيف
الرابعة على أنه "يجب أن يكون األطفال موضع احترام خاص وان تكفل لهم الحماية ضد أية
صورة من صور خدش الحياء ويجب أن تهيئ لهم أطراف النزاع العناية والعون اللذين
يحتاجون إليهما سواء بسبب سنهم أو ألي سبب آخر" .

ونصت المادة ( )13من اتفاقية حقوق الطفل للعام  4131والتي توفر حماية شامله لألطفال
على أن "تتعهد الدول األطراف بأن تحترم قواعد القانون اإلنساني الدولي المنطبقة عليها في
المنازعات المسلحة وذات الصلة بالطفل وأن تضمن احترام هذه القواعد .كما ونصت على أن
تتخذ الدول األطراف وفقا ً اللتزاماتها بمقتضى القانون اإلنساني الدولي بحماية السكان المدنيين
في المنازعات المسلحة ،جميع التدابير الممكنة عمليا ً لكي تضمن حماية ورعاية األطفال
المتأثرين بنزاع مسلح" .وأقرت االتفاقية بقائمة من الحقوق التي تنطبق في وقت السلم والحرب
على السواء .وقد أكدت لجنة حقوق الطفل أنها تشمل حماية البيئة األسرية والرعاية والمساعدة
األساسيتين وإمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية والغذاء والتعليم ،وأن على الدول كفالة سبل
وصول األطفال إلى المساعدة اإلنسانية واإلغاثة وتوفيرها لهم أثناء النزاعات المسلحة.
وعليه ترى الهيئة ان على الدول األطراف وفقا ً اللتزاماتها بمقتضى القانون الدولي اإلنساني
والقانون الدولي لحقوق اإلنسان العمل على حماية السكان المدنيين في أوقات النزاعات المسلحة،
ّ
المتأثرين بهذه األوضاع.
واتخاذ جميع التدابير الممكنة عمليا ً لضمان حماية ورعاية األطفال
وتحمل الهيئة دولة االحتالل المسؤولية الكاملة عن حياة أطفال القطاع ،وتدعوها الى الوقف
الفوري ألعمالها العدوانية ،وحماية حياة العائالت الفلسطينية وأطفالهم ،باإلضافة إلى السماح
الفوري بدخول المساعدات الطبية واإلنسانية الضرورية وبتوفير الخدمات األساسية والسلع
واألغذية الالزمة للسكان المدنيين في القطاع ،وضمان الحماية الكاملة لألطفال لممارسة حقهم
في التعليم والصحة والعيش الكريم أسوة بباقي أطفال العالم.

الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان تطالب العالم بحماية األطفال والمدنيين بغزة
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بيت لحم  - PNN/طالبت الهيئة المستقلة لحقوق االنسان "ديوان المظالم" المجتمع الدولي والهيئات
اإلقليمية والعربية والدولية اتخاذ التدابير الفورية الالزمة لحماية السكان المدنيين في قطاع غزه ،وعلى وجه
الخصوص حماية أرواح ما يزيد عن  097ألف طفل والذين يتم استهدافهم بالقصف العشوائي لقوات االحتالل
اإلسرائيلي المستمر لليوم الخامس على التوالي في أكثر مناطق العالم كثافة بالسكان.
واشار بيان الهيئة الذي تلقت  PNNنسخة عنه ان تلك الهجمات العسكرية المستمرة ضد السكان المدنيين
وأطفالهم في القطاع تؤدي إلى التهديد المباشر لحقهم في الحياة وإلى اإلضرار بصحتهم البدنية والنفسية
بشكل صارخ.
واوضحت ان اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب للعام  4515تنص على ضمان أن يحظى
األطفال ،باعتبارهم من الفئات المحمية ،برعاية خاصة وبمعاملة إنسانية تضمن احترام حقهم في الحياة
وتحظر تعريضهم للعقوبات الجم اعية واألعمال االنتقامية ،كما تكفل سالمتهم البدنية وكرامتهم اإلنسانية.
ونصت المادة ( )00من البروتوكول اإلضافي األول الملحق باتفاقية جنيف الرابعة على أنه "يجب أن يكون
األطفال موضع احترام خاص وان تكفل لهم الحماية ضد أية صورة من صور خدش الحياء ويجب أن تهيئ لهم
أطراف النزاع العناية والعون اللذين يحتاجون إليهما سواء بسبب سنهم أو ألي سبب آخر" .
وان المادة ( )13من اتفاقية حقوق الطفل للعام  4535والتي توفر حماية شامله لألطفال نصت على أن
" تتعهد الدول األطراف بأن تحترم قواعد القانون اإلنساني الدولي المنطبقة عليها في المنازعات المسلحة
وذات الصلة بالطفل وأن تضمن احترام هذه القواعد .كما ونصت على أن تتخذ الدول األطراف وفقاً اللتزاماتها
بمقتضى القانون اإلنساني الدولي بحماية السكان المدنيين في المنازعات المسلحة ،جميع التدابير الممكنة
عملياً لكي تضمن حماية ورعاية األطفال المتأثرين بنزاع مسلح" .وأقرت االتفاقية بقائمة من الحقوق التي
تنطبق في وقت السلم والحرب على السواء .وقد أكدت لجنة حقوق الطفل أنها تشمل حماية البيئة األسرية
والرعاية والمساعدة األساسيتين وإمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية والغذاء والتعليم ،وأن على الدول
كفالة سب ل وصول األطفال إلى المساعدة اإلنسانية واإلغاثة وتوفيرها لهم أثناء النزاعات المسلحة.

وقالت الهيئة انه على الدول األطراف وفقاً اللتزاماتها بمقتضى القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي
لحقوق اإلنسان العمل على حماية السكان المدنيين في أوقات النزاعات المسلحة ،واتخاذ جميع التدابير
الممكنة عملياً لضمان حماية ورعاية األطفال المتأث ّرين بهذه األوضاع.
وحملت دولة االحتالل المسؤولية الكاملة عن حياة أطفال القطاع ،وتدعوها الى الوقف الفوري ألعمالها
العدوانية ،وحماية حياة العائالت الفلسطينية وأطفالهم ،باإلضافة إلى السماح الفوري بدخول المساعدات
الطبية واإلنسانية الضرورية وبتوفير الخدمات األساسية والسلع واألغذية الالزمة للسكان المدنيين في
القطاع ،وضمان الحماية الكاملة لألطفال لممارسة حقهم في التعليم والصحة والعيش الكريم أسوة بباقي
أطفال العالم.

شبكة فلسطين االخبارية

الصحف الثالث نشرت البيان ايضا القدس االيام -الحياة

االيام ص  01االثنين
0110011101

ص 01القدس االثنين 0110011101
وص  01الحياة ايضا نشرته

اشارات للبيان من مواقع متنوعه

الهيئة المستقلة تطالب المجتمع الدولي بحماية األطفال والمدنيين في غزة
وكالة معا االخبارية
http://www.forum.ramallah-land.com/showthread.php?t=118974

الهيئة المستقلة تطالب المجتمع الدولي بحماية األطفال والمدنيين في غزة
http://www.on-shop.eu/socialnetwork/view/post:48027

