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  ادانة واستنكار برسم المجتمع الدولي  بيان 

  حرب على أطفال غزة
  

كتب علـى اطفـال غـزة ان  وكأنه ية تفتك بأطفال ونساء وشيوخ غزة ...... انها من جديد .. ألة القتل االسرائيل

  .  وكأن حدود العمر لديهم  ممنوع ان يتجاوز  سنون الطفولة  .... , او يحلموا ال يكبروا

  
لمجـازر الجـرائم وا ترتكـب افضـع  اسـرائيلو   1948نسان في كانون االول صدور االعالن العالمي لحقوق االمنذ 

  ة لحقوق االنسان بحق الشعب الفلسطيني البشعة واالنتهاكات الصارخ
  

فـال لفها وجبروتهـا  فـي ارتكـاب المجـازر وسـفك دمـاء اطصـواسـتمرت فـي وبسبب صمت العـالم , تجـرأت اسـرائيل 
كـــل مـــا ورد فـــي  ط،ئعـــرض الحـــابتضـــرب ل , وهـــا هـــي االن تتعـــود مـــن جديـــد  ونســـاء وشـــيوخ الشـــعب الفلســـطيني

، حــق كــل فــرد فــي الحيــاة والحريــة وســالمة شخصــهابتــداء مــن المــادة الثالثــة فيــه التــي تــنص علــى  االعــالن , 
ولغاية صـباح  2014لسابع من تموز منذ ا بارتكابها جريمة ضد االنسانية بكل معنى الكلمة في قطاع غزة لتقتل 

فلســطيني جلهــم مــن النســاء واالطفــال , حيــث قــدرت االوســاط  500مــا يزيــد عــن  2014تمــوز  21اليــوم االثنــين 
جــريح   3000مــن االطفــال  باالضــافة الـى مــا يزيــد عــن %  مــنهم 40ينـاهز  الطبيـة وتقــارير االونــروا الــى ان مــا

ولــو او المجتمــع الــدولي تحــرك منــذ بدايــة .  لالتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة دون أي اعتبــار ال للمجتمــع الــدولي وال
  حرب االبادة هذه لما وصلت االمور لتدمير حي الشجاعية على رؤوس ساكنيه . 

  
  

ينبغي على الدول التي وقعت على هذه االتفاقية انه على  ية الدولية لحقوق الطفلبعة من االتفاقاالمادة الر تنص 

سـكوت المجتمـع الـدولي ... و ق المعترف بها في هذه االتفاقية الى اقصى حد تسـمح بهـا مواردهـا.تطبيق الحقو
عتبر مشاركة بما تقوم به اسرائيل. اين انتم يا من وقعتم على المـادة التاسـعة عشـر مـن ئم التي ترتكب، تعن الجرا

ن جميـع اشـكال العنـف  او الضـرر او مـاالتفاقية الدولية لحقـوق الطفـل والتـي تـنص علـى " تـوفير الحمايـة للطفـل 
نظــركم؟ بقايــا اطفــال غــزة يســألوكم، اجيبــوهم يــا  خ؟ هــل هــذه هــي الحمايــة مــن وجهــة االســاءة  او االســتغالل..ال

  اصحاب الضمير؟
   

". ايـن انـتم  يـا مـن حمايـة االطفـال مـن النزاعـات المسـلحةالتـي تـنص علـى "اين انتم من المادة الثامنـة والثالثـين 
الطفــل للنظــر فــي ، ايــن اللجنــة المعنيــة بحقــوق لــدول االطــراف التــي تعهــدت بتنفيــذ االتفاقيــةبمتابعــة التــزام اتعهــدتم 

  مؤسسات الدولية الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني.الالتقارير التي  تقدمها 
بـالقول ان اسـرائيل لـم توقـع علـى اتفاقيـة حقـوق الطفـل نقـول وللتـذكير ان اسـرائيل قـد وقعـت  ولمن يريد ان يتـبجح 

آب/ اغســطس  12علــى اتفاقيــة جنيــف الرابعــة بشــأن حمايــة االشــخاص المــدنيين فــي وقــت الحــرب المؤرخــة فــي 
مـنهم تنقصـهم  اذا كـان كـل سـكان االراضـي المحتلـة و قسـم)  :  59 دة المـا باحـد بنودهـا (  التي تـنصو  1949
 وجب على دولة االحتالل ان تسمح بعمليات االغاثة لمصلحة هؤالء السكان وتوفر لهـا التسـهيالت الكافية المؤن 



خاصة تللـك المتعلقـة بـالمواد الغذائيـة والطبيـة , فـي حـين نجـد ان مئـات البعثـات والطـواقم الطبيـة غيـر قـادرة علـى 
  ر ... الوصول لقطاع غزة بسبب اغالق كافة المعاب

  
  

من الملحق االول من االتفاقية بشأن مناطق ومواقـع االستشـفاء واالمـان علـى "ال يجـوز بـأي  11كما تنص المادة 
  ..حال ان تكون مناطق االستشفاء واالمان هدفًا للهجوم

   
ول العربيـة والمـدني فـي الـد, وباسـم المجتمـع االهلـي  منـارة  –شبكة حقوق الطفل في المنطقة العربيـة الإننا وبأسم 

المـؤثرين فـي صـنع القـرارات فـي و نطلـق صـرخة الـى صـانعي القـرارات  وبأسم الهيئات والمنظمات الحقوقية كافة , 
العالم والذين ال زال لديهم الحد االدنـى مـن الحـس االنسـاني  وااللتـزام بمبـدأ وجـوب حمايـة حقـوق االنسـان وحقـوق 

  ء جميعًا بدءًا من : الطفل وباالعراف والمواثيق الدولية، الى هؤال
  هيئات االمم المتحدة وعلى راسها امينها العام السيد بان كي مون.  -
 المنظمات والمؤسسات والبرلمانات الدولية والعربية المعنية بحقوق الطفل وحقوق االنسان.  -
 والدولية.  الحكومات العربية واالوروبية -

  
ق االنســـان الـــذي يـــأتي فـــي صـــميم القـــانون الـــدولي نـــدعوكم ونناشـــدكم ومـــن مبـــدأ وجـــوب حمايـــة حـــق حمايـــة حقـــو 

الضغط على جميع الحكومـات الفاعلـة فـي التـأثير علـى اسـرائيل ومـن يسـاندها ي والسريع و للتضامن والتحرك الفور 
  ق ما يلي: يفي ممارساتها وجرائمها ضد االنسانية والتطهير العرقي في قطاع غزة لتحق

طاء ء وغيرها الى قطاع غزة مع تأمين غنسانية من غذاء ودوافتح معبر رفح امام دخول المساعدات اال -
  وضمانات دولية لذلك. 

ضـــمان ســـالمة المـــدنيين العـــزل وخاصـــة االطفـــال والنســـاء والشـــيوخ مـــن جميـــع اشـــكال العنـــف واالســـاءة  -
 واالعمال العسكرية. 

وفـق القـانون الـدولي وقف العدوان على قطاع غزة ومحاكمة المسؤولين االسرائيليين بتهمة جـرائم الحـرب  -
 وخاصة اؤالئك الذين هم في موضع القرار. 

 
  

   العربية لحقوق الطفل شبكةال
  منارة 


