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ن ع فيه، ميشيل باشليت، تعرب املفوضة السامية حلقوق اإلنسانبيان صادر عن 
 على قطاع غزة قلقها إزاء مقتل عدد من األطفال الفلسطينيين يف التصعيد األخير

11/8/2022 
 
 

أعربت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان عن قلقها إزاء مقتل عدد من األطفال الفلسطينيين 
، وقُتل طفالن آخران فلسطينياً طفالً 17األخير. فخالل األعمال العدائية يف غزة، قُتل يف التصعيد 

يف  37آب/أغسطس خالل عمليات إسرائيلية يف الضفة الغربية، ليرتفع عدد الوفيات إىل  9يف 
 األرض الفلسطينية احملتلة، منذ بداية العام.

، ميشيل باشيليت، يف بيان صدر مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وقالت
أمر مزعج للغاية، كما أن قتل وتشويه العديد اليوم اخلميس إن إحلاق األذى بأي طفل أثناء النزاع "

 ".من األطفال هذا العام أمر غير معقول

آب/أغسطس فادحة، إذ حتقق  7و 5لكلفة املدنية للتصعيد األخير يف غزة بين وكانت ا
، كان هناك ما 48مكتب حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة من أنه من بين القتلى الفلسطينيين الـ 

 وأربع نساء. طفالً 17، بينهم مدنياً 22ال يقل عن 

ن ما يقرب من ثلثيهم من املدنيين، تم اإلبالغ عن إصابتهم، كا فلسطينياً 360ومن بين 
من كبار السن. ويف عدد من احلوادث، كان األطفال هم  19امرأة، و 58طفال و 151بما يف ذلك 

 غالبية الضحايا.

وأصابت عدة ضربات إسرائيلية أهدافا مدنية للوهلة األوىل، مما تسبب يف وقوع إصابات 
 يف صفوف املدنيين وإحلاق أضرار بأعيان مدنية.

 أو قتل منه يُتوقع هجوم شن   يُحظر. واضح القانون الدويل اإلنساينوقالت باشيليت: "
 عسكريةال امليزة مع متناسبة غير بطريقة املدنية، باألعيان الضرر إحلاق أو عَرَضا، املدنيين إصابة

 ".تتوقف أن الهجمات هذه ملثل يجب. املتوقعة واملباشرة امللموسة

يف املقابل، قالت باشيليت إنه يف انتهاك للقانون الدويل اإلنساين، أطلقت اجلماعات 
الفلسطينية املسلحة أيضا مئات الصواريخ وقذائف الهاون يف هجمات عشوائية، مما تسبب يف 

ة يف إسرائيل وكذلك يف غزة. وقوع إصابات يف صفوف املدنيين وإحلاق أضرار بأعيان مدني
 .إسرائيلياً 70وبحسب السلطات اإلسرائيلية، أصيب ما جمموعه 

 توتر يف الضفة الغربية

، ال تزال التوترات عالية فيما يعتبر وقف إطالق النار بعد التصعيد األخير يف غزة صامداً
 للغاية يف الضفة الغربية.
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بالرصاص احلي الذي أطلقته القوات آخرون  90حيث قُتل أربعة فلسطينيين وأصيب 
من عمره، أطلق جنود إسرائيليون النار  16آب/أغسطس. من بين القتلى فتى يف  9اإلسرائيلية يف 

. وأطلق جنود إسرائيليون جريحاً 76عليه خالل شن حملة اعتقاالت يف نابلس، كما خل فت العملية 
رشقهم بعض الفلسطينيين باحلجارة واأللعاب عاما، بعد أن  16النار على فتىً آخر يبلغ من العمر 

 النارية عند حاجز تفتيش يف اخلليل.

وقالت باشيليت إن االستخدام الواسع للذخيرة احلية من قبل القوات اإلسرائيلية يف عمليات 
أدى إىل  2022إنفاذ القانون يف جميع أنحاء الضفة الغربية، بما يف ذلك القدس الشرقية، يف عام 

 قة يف عدد القتلى الفلسطينيين.زيادة مقل

ووث ق مكتب حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة يف األرض الفلسطينية احملتلة هذا العام 
 .طفالً 20، من بينهم فلسطينياً 74مقتل 

وأضافت أنه يف العديد من احلوادث، استخدمت القوات اإلسرائيلية القوة املميتة بطريقة 
 الدويل حلقوق اإلنسان.يبدو أنها تنتهك القانون 

 دعوة إىل املساءلة

ودعت املفوضة السامية إىل إجراء حتقيقات فورية ومستقلة ونزيهة وشاملة وشفافة يف 
 جميع احلوادث التي قُتل أو أصيب فيها أي شخص.

 يف اإم –يستمر االفتقار شبه الكامل للمساءلة يف األرض الفلسطينية احملتلة وقالت: "
نون اإلنساين الدويل، أو يف تكرار للقا غزة يف العدائية األعمال خالل ألطرافا جميع انتهاكات

 بما الغربية، الضفة يف االحتالل وقانون للقانون الدويل حلقوق اإلنسان االنتهاكات اإلسرائيلية
 ".يف ذلك حوادث االستخدام غير الضروري وغير املتناسب للقوة بما الشرقية، القدس فيها

يقود  -إىل جانب االنتهاكات طويلة األمد  -وشددت على أن مناخ اإلفالت من العقاب 
 دوامة العنف وتكرار االنتهاكات.

األحداث مثل تلك يف نابلس الوضع يف فلسطين هش  للغاية، وتهدد وأضافت تقول: "
بإشعال املزيد من األعمال العدائية يف غزة. إن ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ضرورية ملنع 
املزيد من إراقة الدماء، بما يف ذلك من خالل ضمان استخدام األسلحة النارية بشكل صارم بما 

 ".يتفق مع املعايير الدولية



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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