تقرير حىل اعتقاالت األطفال في مدينة القدس
الربعي الثالث
أصذسد ٔدذح انشصذ ٔانزٕثٛك ف ٙيؤسسخ انًمذس ٙرمشٚشْب انشثع ٙانثبنث دٕل اعزمبالد األطفبل ثًذُٚخ انمذط،
ٔرُبٔل انزمشٚش أعذاد ٔإدصبئٛبد األطفبل انز ٍٚرى اعزمبنٓى منذ شهر حزيران  2016ولغاية شهر آب  2016دست
انفئبد انعًشٚخ ٔدست يُبطك االعزمبل دٛث سصذد انًمذس ٙلٛبو سهطبد االدزالل ثبعزمبل  149طفم ف ٙيذُٚخ
انمذط خالل األشٓش انزٚ ٙغطٓٛب انزمشٚش كبَذ أعذادْى كبٜر :ٙسصذ دبنخ اعزمبل ٔادذح خالل شٓش دضٚشاٌ ٔ 38

دبنخ اعزمبل خالل شٓش رًٕص ٔ  10دبنخ اعزمبل خالل شٓش آةٔ .2كبَذ عًهٛبد االعزمبل خالل سبعبد يزأخشح
يٍ انهٛم ٔدزٗ سبعبد انفجش ٔفٔ ٙضٕح انُٓبس
اإلسشائٛهٛخ ٔرى رًذٚذ اعزمبل ثعضٓى يٍ

أٚضب ،كًب ٔرى عشض يعظى

األطفبل عهٗ انًذبكى

أجم اسزكًبل إجشاءاد انزذمٛك يعٓى ثُبء عهٗ طهت ششطخ

االدزالل يٍ انًذكًخ ٔ ،رج ٍٛانزمبسٚش االَزٓبكبد انشٓشٚخ انز ٙرصذسْب انًمذس ٙأٌ انسهطبد اإلسشائٛهٛخ شُذ

دًالد اعزمبل اسزٓذفذ األطفبل خالل انفزشح انزٚ ٙغطٓٛب ْزا انزمشٚش؛ ٔرشأدذ أسجبة االعزمبل إيب ثذجخ "إنمبء
صجبجبد دبسلخ " أٔ ثذجخ يذبٔنخ رُفٛز طعٍ أٔ دٛبصح سك ٍٛكًب ٚذع ٙانجبَت اإلسشائٛهٚٔ ،ٙزى عهٗ أثش رنك
رذٕٚم األطفبل انًعزمه ٍٛإنٗ يشاكض انششطخ اإلسشائٛهٛخ ٔغشف انزذمٛك .رٕضخ األشكبل انجٛبَٛخ أدَبِ
عًهٛبد االعزمبل رشكضد ف ٙيُطمخ انعٛسٕٚخ ،سهٕاٌ ،انجهذ انمذًٚخ ٔغٛشْب يٍ انًُبطك.
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ما تم توثيقه من قبل مؤسسة المقدسي ،دائرة الرصد والتوثيق

2يب رى رٕثٛمّ يٍ لجم يؤسسخ انًمذس ،ٙدائشح انشصذ ٔانزٕثٛك

أٌ يعظى

كًب رٕثك األشكبل انجٛبَٛخ أدَبِ دبالد اعزمبل األطفبل ف ٙيذُٚخ انمذط

دست انفئبد انعًشٚخ يُز شٓش دضٚشاٌ/

ٔ 2016نغبٚخ شٓش آة ،2016 /إر رُزٓك انسهطبد اإلسشائٛهٛخ انمٕاَ ٍٛانذٔنٛخ انًزعهمخ ثذمٕق األطفبل يٍ خالل
اَزٓبج انسٛبسبد انمبسٛخ عُذ اعزمبل ٔيذبكًخ األطفبل انز ٙال رشاع ٙأعًبس األطفبل انًعزمهٔ ٍٛال رشكم نٓى يذبكى
خبصخ .ثبإلضبفخ إنٗ أٌ االدزالل ٚذذد سٍ انطفم ثًب دٌٔ ال  16عبيبًٔ ،رنك ٔفك انجٓبص انمضبئ ٙاإلسشائٛه ٙانز٘
ٚسزُذ ف ٙاسزصذاس األدكبو ضذ األسشٖ األطفبل إنٗ األيش انعسكش٘ سلى " ٔ ،"132انز٘ دذد ف ّٛسٍ انطفم ،ثًٍ
ْٕ دٌٔ انسبدسخ عششٔ ،فٗ ْزا يخبنفخ صشٚذخ نُص انًبدح سلى "  "1يٍ ارفبلٛخ انطفم ٔانز ٙعشفذ انطفم ثأَّ كم
إَسبٌ نى ٚزجبٔص انثبيُخ عشش  ،كًب رزعبيم انسهطبد اإلسشائٛهٛخ يع األطفبل انفهسط ٍُٛٛٛيٍ خالل يذبكى عسكشٚخ
رفزمش نهذذ األدَٗ يٍ يعبٛٚش انًذبكًبد انعبدنخ ،خصٕصب ً األيش انعسكش٘

 ،132انز٘ ٚسًخ نسهطبد االدزالل

ثبعزمبل أطفبل ف ٙسٍ  12عبيب ً .فكًب رظٓش األشكبل انًشفمخ أدَبِ رشأدذ أعًبس األطفبل انز ٍٚرى اعزمبنٓى خالل
فزشح كزبثخ انزمشٚش ف ٙأغهت انذبالد ث ٍٛسٍ الخبيسخ عشش ٔانثبيُخ عشش.
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