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 2022نيسان  11

 سرائيلية حبق األطفال تقرير االنتهاكات اإل

و  قسوة  أكثر  لتصبح  املقدسيني،  األطفال  االعتداءات على  وترية  االحتالل  شراسة تتزايد  ينتهج  ، حيث 
إجحاف   أكثر  واالتفاقات ته  عنجهيعلى    بذلك   امؤكد  األطفال،  حبق    اسياسات  للمواثيق  احرتامه  وعدم 

 ال متت لإلنسانية أبي صلة ال من قريب وال من بعيد. ة االحتاللالدولية، أن حكوم

االعتقاالت و   بدم ابرد،  ابإلعدامستهدافهم  ابوتتمثل االنتهاكات حبق األطفال املقدسيني أببشع صورها  
ما يرتتب عليها من إصدار قرارات  ، و حتت سن املسؤولية والقصر أيض ا  املتكررة واملستمرة حبق األطفال

دون مراعاة لفئاهتم العمرية، ابإلضافة لذلك استهدافهم واستخدام   الفعلي  لسجنابحكام  وأ  حلبس املنزيل، اب
، وال ننسى سياسة االحتالل  شهري    املختلفةصاابت  اإل القوة املفرطة جتاهم ما يؤدي لتسجيل العديد من  

للمنازلابستصدار قرارات   األهايل على  تجارية وتنفيذها آبلياهتم أو من خالل إجبار  النشآت  املو   هدم 
قسر ا مأوىتنفيذها  دون  عام  األطفال كل  مئات  يرتك  والذي  فقدان ،  نتيجة  ا  نفسية صعبةجد  وحبالة   ،

 .مأمنهم

سياسة االحتالل اليت ال تبايل ابستهداف األطفال وحىت قتلهم، ففي السادس    ومن األبشع على اإلطالق، 
  قوات   برصاص  ،( عام ا  16)  العمر   من  والبالغ   "جفال  انفز   ايمن"  الطفل  من آذار استهدف االحتالل  

ا مع قافلة الشهداء، ومل    .احملتلة  القدس  شرق   جنوب   ديس  أبو  بلدة  يف  اإلسرائيلي  االحتالل لريتقي شهيد 
ييع  مث أفرج عنه، وش بذلك فحسب، بل احتجزت جثمانه الطاهر والصغري ملدة يومني،  االحتالل    يكتف  
   يف البلدة.  هجثمان 
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  آذار  من  امنالثّ   يوم  مساء  اإلسرائيلي  االحتالل  قوات   سّلمتوابحلديث عن احتجاز جثامني الشهداء،  

 .  احملتلة  ابلقدس   العيساوية  بلدة   من  (عاًما  16)  عصب  أبو   عمر   الطفل  املقدسي  الشهيد  جثمان   ، 2022

  111بعد احتجاز جثمانه يف ثالجات االحتالل ملدة    احملتلة،  ابلقدس  األمحر  اهلالل  مجعيةمن خالل  
االحتالل  بعد إطالق  ،املنصرم لعاممن ا الثاين تشرين 17 يف استشهد عصب  أبويوم ا، ويذكر أن الطفل 

الوصول    أو حىت  الطبيةطواقم  ال  هم تدخلرفضو ،  احملتلة  ابلقدس  القدمية  البلدة  النار عليه بشكل مباشر يف 
الطفل جثمان  يوم ا    311منذ    يف ثالجاهتا  أن سلطات االحتالل ال تزال حتتجزيف السياق  ويذكر    .إليه

 من بلدة كفر عقب مشال القدس احملتلة. عاًما(  17زهدي الطويل )

 
 عاًما  16ال  ايمن جفالشهيد الطفل ارتقاء   -/آذار  06 

 
 تشييع جثمان الشهيد الطفل ايمن جفال بعد احتجازها ملدة يومي  - آذار   /08
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، حممد  فدوى محادةاملقدسية  منع أطفال األسرية  حبق األطفال إيالم اومن املشاهد األكثر ، وخالل آذار

  والدهتما تقضي حيث  الدامون سجنتقدمي هدية عيد األم وزيرهتا يف  ، وأمحد من بلدة صور ابهر
أطفال مقدسيني من أمهاهتم  8ويذكر أن سلطات االحتالل حترم  .سنوات  10  البالغة حمكوميتها
 األسريات. 

 
 أمام سجون الدامون مد أبناء األسرية فدوى محادةأمحد وحم  - /آذار23

(  35رصدت حمافظة القدس اعتقال حنو )ويف ملف اعتقاالت األطفال  كان  خالل شهر آذار،   طفال 
نسى يظهر شراسة االحتالل ضد األطفال واالعتداء عليهم ابلضرب إضافة إىل يال  أبرزها املشهد الذي  

 حممد، والطفل عاما   11 حجازي داوود رأيناه يف حالة اعتقال الطفلنياعتقاهلم، وهذا املشهد الذي 
 بغاز الفلفل. ا همبعد هتديدمها برشّ  سنوات  9 سنقرط يعقوب 
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 يف االعتقاالت  وصل عدد يف القدس، مركز معلومات وادي حلوة إحصائيات  حبسبويشار إىل أنه و 

  عاما ، 12 من أقل- املسؤولية جيل من أقل/  طفالن "   بينهم من اعتقال، حالة  163 القدس مدينة
 فتااتن.  بينهم قاصر ا  41 و

 
حلظة اعتقاهلما  سنقرط  يعقوب  حممد و   حجازي  الطفالن داوود   -/ آذار06  

عدة   وما يلحق عمليات االعتقال هذه قرارات جائرة تصدر حبق األطفال، وخالل شهر آذار صدر 
وثالثة أحكام ابلسجن الفعلي داخل سجون  ،قرار إبعاد حبق طفل، وقرار حبس منزيل قرارات، منها:

لفرتات متفاوتة. ابإلضافة إىل تسجيل أربع إصاابت ابلضرب املربح والرصاص املطاطي وغريها   االحتالل
 العشرات ابالختناق ابلغاز السام 
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ة القدس لالنتهاكات يف  حسب رصد حمافظ يف التقريرأدانه توضح املعلومات املذكورة املرفقة اجلداول 

 . 2022حمافظة القدس خالل شهر آذار لعام 
 

 : ( يوضع االعتقاالت حبق األطفال يف حمافظة القدس خالل شهر آذار 1)جدول 

 مكان االعتقال  اسم الطفل  التاريخ 
من شارع انبلس عقب نشوب مناوشات   اعتقال فىت قاصر مل تُعرف هويته   آذار  5

جمموعة من  يف املكان بينُه وبني 
 املستوطنني 

 عاما   11داوود حجازي  الطفل  آذار  6
 سنوات  9حممد يعقوب سنقرط الطفل 

 من بلدة العيسوية 

 عاما   14محد حممود خاطر ل  الطف آذار  6
 عاما   13معاذ عويوي الطفل 

من بلدة العيسوية / منطقة "اخلروبة"  
واعتدت عليهما ابلدفع، وتعمدت  

كما وجهت هلما  ما،  يالضغط على عنقه
 الشتائم واأللفاظ النابية. 

  نيالطفل املستعربني  من وحدة اختطفت  ذار آ 7
 فادي  وأمحد  القوامسي آدم

 حنينا  بيت   بلدة  يف  الفرير مدرسة   أمام  من

عرف منهم:  ، ( ةفتي   7اعتقال ) آذار  7  
كرمي نوافلة، حممد مجال ربيع، مصطفى  

األفندي،  ربيع، عمر عليان، يوسف عالء 
 .وعليان حداد

 

 . من بلدة أبو ديس بعد حماصرهتم يف مبىن
خالل  برصاصة يف وجهه،   أصيب أحدهم

 املواجهات يف البلدة 

 الطفل يزن احلسين  آذار  8
 الطفل علي قنيب 

 الطفل حممد الّسعو  

 من حّي الشيخ جرّاح 

 ابب امللك فيصل  اعتقال فتاة مل تعرف هويتها  آذار 13
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خالل مواجهات اندلعت بني بلديت بيت   عاما "   13الطفل حممد مرار " آذار 16

 إجزا وبيت دقو 
بعد أن أوقفته ومن مث سلمته استدعاء   تحقيق ل استدعاء طفل ل آذار 17

 للتحقيق. 
بارك اعتقال طفلني مل تعرف هويتهما  آذار 18

ُ
 أثناء تواجدمها يف املسجد األقصى امل

بارك تعرف هويتهما اعتقال طفلني مل  آذار 18
ُ
 أثناء تواجدمها يف املسجد األقصى امل

 القدمية  ابلبلدة الواد  شارع من البشييت  الرمحن  عبد  الطفل  آذار 21
 زين شويكي  ل الطف آذار 22

 جواد جربيل الطفل 
 سلوان  بلدةمن  

عاما ( ورضا   15أيهم فضل العموري ) آذار 23
عاما (  وسامر حممد  15حممد حسن )

 عاما (  13حسن )

 بلدة بيت إجزا  من  

 الطفل نور سعيد غلمة  آذار 23
 الطفل مصطفى وائل جعربي  

 مدينة القدس من  

 البلدة القدمية من  حزينة  عمر  الفىت  آذار 23
"  احلداد عالء عدي " الطفل  استدعاء آذار 28

  منزله اقتحام  بعد للتحقيق (  عام ا  12)
 وتفتيشه 

   القدمية  البلدة من 

 العسكري ة الزيتون حاجز عبوره خالل شرخ  أبو  اتمر  الفىت  آذار 29
 ( 1جدول رقم )

 ( يوضح قرارات اإلبعاد حبق األطفال يف حمافظة القدس: 2جدول رقم )

 املكان املبعد عنه  مدة االبعاد   االسم التاريخ 
  العمود  ابب   منطقة عن  عاد باإل 5/5/2022 اتريخ حىت الرجب  نضال   أمحد الفىت  آذار 29

  بقيمة   مالية وكفالة 
 شيكل1000

 ( 2جدول رقم )
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Public Relation Unit   
 ( يوضح قرارات احلبس الفعلي حبق األطفال يف حمافظة القدس: 3جدول رقم )

 مدة االعتقال  االسم التاريخ 
 شهرا   20 ملدة الفعلي  السجن عشاير  نعيم الفىت  آذار   16
  أبو هاين  أمين "  الشبل  املقدسي األسري آذار 24

 ( عام 15" )اهلوى
شهر ا  11 ملدة الفعلي  السجن  

  ألف  16 بقيمة مالية   غرامة عليه  وفرضت 
 شيكل 

  بلدة من" عبيد محزة  حممد"  املقدسي الفىت  آذار 29
 . احملتلة القدس  مشال العيساوية 

 ( أشهر  7) ملدة

 ( 3جدول )

 يوضح قرارات احلبس املنزيل حبق األطفال يف حمافظة القدس: ( 4جدول رقم )

 قراراحلبس املنزيل  اسم الطفل  التاريخ 
 أيم  5 ملدة  املنزيل احلبس عاما   11 حجازي داوود آذار  6

 ( 4جدول رقم)

 ( يوضح اإلصاابت حبق أطفال حمافظة القدس خالل شهر آذار  5اجلدول رقم )

 املكان اسم الطفل  التاريخ 
  على ابلضرب االحتالل  قوات  اعتدت آذار  2

 مقدسية  فتاة
 احملتلة  ابلقدس جرّاح  الشيخ حيّ  يف

إصابة أحد الفتية برصاصة يف وجهه،   آذار  7
عقب اندالع مواجهات يف بلدة أبو  

 ديس 

 بلدة أبو ديس 

غلف  ابلرصاص املعدين امل  إصابة طفلني آذار 22
 ابملطاط 

 احملتلة  القدس مشال   قلندي خميم  يف

 ( 5جدول )

 


