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 مقدمة

باعتقال الفمسطينين وتعذيييم وممارسة كافة انواع لقد تخطت دولة االحتالل كل القوانين الدولية والحقوقية فيما يتعمق 

 االنتياكات ضدىم، باالضافة الى سياساتيا التي تنتيجيا ضد الفمسطينين عامة و عمى راسيم االطفال والنساء .

في جانبيا االول، ان الممارسات التي تمارسيا ضد االطفال تعتبر مرفوضة عمى المستوى الدولي، وان من االىمية 

ان يتمتع جميع اطفال العالم بكافة حقوقيم التي نصت عمييا القوانين الدولية كونيم بامس الحاجة الى الرعاية بمكان 

ان استمرار قوات االحتالل الصييوني بسياسة االعتقال   1الصحية، والجسمية، والنفسية وىي ما كفمتو جميع القوانين.

يم بموجب اكثر من سبعة وعشرون اتفاقية دولية؛ و اضافة لالطفال الفمسطينين ضاربة عرض الحائط ضرورة حمايت

نظام قضاء االحداث و محاكمات عادلة ليؤالء االطفال شامل في النظام القانوني االسرائيمي، نالحظ غياب عمى ذلك 

 . 2يعمل  فيو موظفون وقضاة واعضاء نيابة مكمفون بتنفيذ القانون بما يتناسب مع حقوق الطفل

التي حقوق الاالخر، و فيما يتعمق باالسيرات الفمسطينيات تجاوزت سمطات االحتالل الصيويني كل الجانب  عناما 

او قد  الطفال او معيمة لعائمتيا تكون أما   والتيالمرأة وانتيكتيا بشكل صارخ حيث ان االسيرة  نصت عمييا اتفاقيات 

اساليب  مثاال العمى سبيل الحصرن وقمعين تكون في زىرة شبابيا. وتستخدم قوات االحتالل كل السبل الذاللي

 االسرى بشكل متابعة  ىيئة االسرى والمحررين بما فييا دائرتيا القانونية  . يتضمن عمل3الضغط والترىيب بحقين

                                                           
1
()ب((، اما 3) 04تنص اتفاقٌة حقوق الطفل على وجوب التعامل مع االطفال خارج نطاق اجراءات القضائٌة حٌثما امكن  وفقا للمادة )  

الحاالت التً ٌتعٌن فٌها محاكمة االطفال كمالذ اخٌر ، ٌجب معاملتهم بكراامة واحترام فً جمٌع االوقات  بما ٌتناسب مع سالمتهم ومع 

والتً تعترف بحماٌة  9101؛ وكما ورد فً اتفاقٌة جنٌف الرابعة بشأن حماٌة المدنٌن وقت العرب عام   04هم" وفقا للمادة ظروفهم وجرمت

 عامة االطفال باعتبارهم مدنٌٌن ال ٌشاركون فً االعمال العدائٌة 
2
 ومعتقل اداري واحد  18واقل حكم ، شهر  82ومتوسط االحكام  ، شهر  81طفال  اعلى حكم كان  02تم محاكمة خالل شهر اربعة   

 الف شٌكل . 22  2/0282ومجموع الغرامات فً شهر 
3
 9101ان حماٌة النساء المقاتالت فً النزاعات المسلحة الدولٌة لهن نطاق حماٌة خاصة وعام توفره اتفاقٌات جنٌف الثالثة العام   

(من اتفاقٌة جنٌٌف الثالثة 90( من المادة )3رتها االتفاقٌة ما جاء فً الفقرة )؛ ومن بٌن المبادئ التً قر9111والبرتوكولون االضافٌان لعام 

 على "وجوب ان تعامل النساء بكل االعتبار الواجب لجنسهن" 9101لعام 
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وتوثيق ىذه االنتياكات منذ المحظات االولى لالعتقال ومن ثم  بشكل متخصصاالطفال واالسيرات  فئةعام و 

 والتي قد تمييا محاكمة ثم فترة السجن.اجراءات التحقيق 

وبخاصة اثناء اعتقال النساء الممارسات الوحشية خالل لحظات االعتقال االولية  يتبع جنود االحتالل العديد من

والتي يعانون لينتيي االمر بالنساء واالطفال في داخل المعتقل ، واالطفال يتبعيا المزيد من اجراءات التحقيق اليمجية

 من حرمانيم لحقوقيم االساسية التي كفمتيا جميع المواثيق واالتفاقيات الدولية والقوانين البشرية.خالليا 

طفل  152عاما في سجون االحتالل فبمغ ما يقارب  21-21وفيما  يتعمق بعدد االطفال الذين تتراوح اعمارىم بين 

تمارس التي و التالية3 سجن مجدو، عوفر، وسحن دامون)اشبال القدس وضواحييا(  السجونفمسطيني، موزعين داخل 

 ة.قمع، والتنكيل، والمعاممة الميينبحقيم كل أشكال ال

، ويالحظ ان ما يقارب طفال   271وبمغت  1222وقد تزايد عدد حاالت اعتقال االطفال التي تم رصدىا منذ بداية  
ابريل وحتى تاريخ تسميم التقرير، حيث ادخمت بياناتيم الى نظام ىيئة خالل شير استالم ممفاتيا  حالة جديدة تم 02

 االسرى والمحررين.

 51و) 4( طفل في سجن عوفر202تجدر االشارة الى انو ومن خالل تقارير الزيارات الميدانية لمسجون تم رصد ) 
( شبل من اسرى القدس وضواحييا في سجن الدامون واالشارة 15( في سجن مجدو، و ) 3اسير شبل في قسم 

 لالطفال القدس في الحجز المنزلي.

الموقوفات منين  اسيرة، امرأة 04االستطالعات الحديثة االخيرة بأن عدد االسيرات الفمسطينيات قد وصل  تشيرو 

 وكمين يقبعن في سجن الدامون االسرائيمي ،7وواحدة احتجاز اداري دون محاكمة 6محكومةاسيرة  31و 5اسيرة  32
                                                                                                                                                                             

 
 
4
من  94من منازلهم  31تم اعتقالهم خالل الشهر  990من بداٌة العام  و  919عدد االشبال فً سجن عوفر   9491/ 9/5حتى تارٌخ  

 من القدس بدون تصرٌح . 91الشارع و
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عمما بانو قد وردتنا معمومات من خالل احد التقارير بان االسيرات حديثات االعتقال يتم احتجازىن في ما يسمى 

والحقوقية لمالسيرات  8االمنية بمعبر شارون ولمدة طويمة لوحدىن ودون ادنى مقومات الحياة مما يزيد من التخوفات

، في بيئات السجون الرديئة التي ال تصمح لمعيش، ويتم مارس بحقين مختمف أنواع التعذيب الجسدي والنفسيالمواتي ي

 الزيارات وىم فواز زكريا شمودي وحنان الخطيب. ىيئة شؤون االسرى وبالتنسيق مع محامو متابعتيم من قبل محامو

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             
5
األسٌرة إسراء خضر أحمد غنٌمات /الخلٌل /  -ألسٌرة فاطمة رمضان ٌوسف علٌان/ رام هللا/ مخٌم قلندٌا.ا االسيرات الموقوفات  

أبوحسٌن( / األسٌرة صفاء أكرم أبو سنٌنة) ؛ األسٌرة وفاء محمود عبدالرحمن مهداوي )نعالوة( /طولكرم / الشوٌكة؛صورٌف.
األسٌرة سائدة محمد ؛ األسٌرة سونٌا سٌف الدٌن الحموري)العواودة( / الخلٌل؛األسٌرة لما عبد المطلب خاطر )الفاخوري(/ الخلٌل؛الخلٌل

صالح  األسٌرة سمر؛األسٌرة بلسم ٌوسف شراٌعة )الشٌحة( / اللد؛ األسٌرة فوزٌة نصر قندٌل)حمد( / رام هللا / الطٌرة؛عٌسى بدر / الخلٌل
االسٌرة روان نادر عبد الحفٌظ/ الخلٌل ، هبة محمد علً ابو جاجة /  ؛االسٌرة دٌنا  أحمد سعٌد الكرمً /الخلٌل؛سلٌمان ابو ظافر / غزة

 بٌت لحم 
6

 األسٌرة آٌات ٌوسف صالح محفوظ /الخلٌل؛ األسٌرة صابرٌن محمد حٌدر زبٌدات/ الجلٌل/ دٌر حنا؛ األسٌرة:االسٌرات المحكومات 

أمانً خالد نعمان حشٌم/ القدس/ كفر عقب؛األسٌرة  ٌاسمٌن تٌسٌر عبدالرحمن شعبان /جنٌن /الجلمة؛األسٌرة أمل جهاد علً طقاطقة 

/بٌت لحم /بٌت فجار؛األسٌرة مٌسون موسى محمود جبالً /بٌت لحم / الشواورة؛األسٌرة روان نافز محمد أبو زٌادة /رام هللا/ 

ح إبراهٌم دوٌات/ صور باهر/ القدس؛ األسٌرة مرح جودت موسى باكٌر/ بٌت حنٌنا/ القدس؛األسٌرة إسراء بٌتللو؛األسٌرة شروق صال

رٌاض جمٌل جعابٌص/ جبل المكبر/ القدس؛األسٌرة حلوة سلٌم محمد علٌان )حمامرة(/ بٌت لحم/ حوسان؛األسٌرة نسرٌن حسن عبد هللا 

عواد/ رام هللا/ قلندٌا؛ األسٌرة عطاٌا خلٌل إبراهٌم غبو عٌشة/ القدس/ كفر عقب؛ حسن /القدس / غزة؛األسٌرة  نورهان إبراهٌم خضر 

األسٌرة منار مجد عبد المجٌد شوٌكً/ القدس /سلوان؛األسٌرة ملك محمد ٌوسف سلٌمان / القدس / بٌت صفافا؛ األسٌرة أنسام عبد 

أبو عٌادة/ كفر قاسم ؛ األسٌرة غدٌر ٌوسف محمد األطرش/ الخلٌل  الناصر موسى شواهنة /قلقٌلٌة / أماتٌن؛األسٌرة شاتٌال سلٌمان محمد

؛األسٌرة عائشة ٌوسف عبد هللا االفغانً/ القدس/ راس العامود؛ األسٌرة جٌهان حشٌمة/ القدس / العٌساوٌة؛ األسٌرة إسراء سمٌح بدوي 

د سعد /بٌت لحم؛األسٌرة بتول خالد إبراهٌم رمحً /رام جابر/ الخلٌل؛روان عبد محمد عمبر /رام هللا/جفنا.؛ألسٌرة أمل عبد هللا محمو

هللا؛ األسٌرة أمٌنة عودة حسٌن محمود /القدس/جبل المكبر؛األسٌرة فدوى نزٌه كامل حمادة / القدس /صور باهر؛األسٌرة بٌان حسن 

اعٌل أبو غنام / القدس ٌرة سوزان إسمربٌع فرعون )عزام( /القدس /العٌزرٌة؛ األسٌرة آسٌا محمد سلٌمان كعابنة / نابلس / دوما؛األس

 ؛ واالسٌرة نهٌل بواقنة من طولكرم /حً الطور
7
 األسٌرة فداء محمد ٌوسف دعمس / الخلٌل / بٌت أمر:االسيرات االعتقال االداري   

8
وكانت فترة  91/5" حضرت الٌنا االسٌرة نهٌل بواقنة من طول كرم وهً محكومة لغاٌة (ع ، بوهذا ما ورد على لسان االسٌرة)    

 طوٌلة بمعبر شارون دون ان ٌحضروها للدامون ....."
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 اللحظة االعتق

 
الموجو ليم  تيم امنية من خالل اعتراف معتقل اخر عنيم او من خالل  الفمسطينينيتم اعتقال االطفال في الغالب  

معمومات استخبارية؛ حيث تتعدد طرق االعتقال واماكنو، حيث افاد االسرى عن لحظات االعتقال بانيا مفاجأة 
السمحة واحيانا اعقاب ا9ووحشية، حيث يتعرض فييا الطفل وباالغمب الى الضرب المبرح جسديا باليراوات والعصي 

. وقد يتم اخذ الطفل من البيت او من المدرسة او يتم تنفيذ االعتقال من خالل  10التي يحمميا الجنود االسرائيميين
وىم ال يعممون  بان اسمائيم مكتوبة؛  او من خالل المظاىرات او من خالل   11نقطة التفتيش والحواجز االسرائيمية

التواجد في الشارع حيث يقوم الجنود بتوقيف الطفل بحجة انو شوىد يرشق الحجارة قبل ايام او ساعات، او من 
 طفل بناءا عمى ، او يتم تسميم ال13او من بمدىم  وىم برفقة والدييم 12بالقرب من السياج الفاصل عمى حدود غزة؛

 

،   وال يعطى ىؤالء االطفال فرصة باالتصال بذوييم او بمحامي وفي 14اتصال من ضابط لذويو حتى يتم استجوابو
دون  بطريقة وحشية من حيث يؤخذ الطفل من فراشو بالصياح ويتم اخراجو اغمب االحيان يتم اعتقاليم ليال من البيت

                                                           
9
 . طفل تعرض للضرب المبرح اثناء االعتقال 83تم رصد خالل هذا الشهر   

10
، وقام عدد من الجنود باقتحام البٌت   9/9/9491الرابعة فجرا   " تم اعتقاله من بٌته حوالً الساعةح، غ ( وهذا ما حدث مع االسٌر) 

بعد ان كسروا باب المدخل ، وانتشروا بداخله ، ودخل عدد من الجنود غرفته وكان جالسا ٌدرس المتحانات التوجٌهً ، اعثوا بالبٌت 
على ظهره حتى وصلوه  ٌلة وهم ٌدفعوه وٌضربوهقٌدوا ٌدٌه الى الخلف وعصبوا عٌنٌه وجروه مسافة طوبالفساد ثم اخرجوه من البٌت ، 

واجروا له فحص طبً سرٌع  ثم ادخلوه لكونتٌنر وبقى حتى ساعات العصر   فتشوه تفتٌش عاريللجٌب ...ونقل ال حاجز الجلمة وهناك 

"...  82/80/0281، اعتقل بتارٌخ  )أ. ص(وكذلك ( وغٌرهم ؛  ع ،ي( ؛ و) ص ،ي، )( ت )أ. : ومن االشبال التً تعرضوا للضرب

هجم علٌه عدد من رجال الشرطة ، وبطحوه على االرض وانهالوا علٌه بالضرب المبرح على ظهره بالعصً التً كانت معهموكذلك 
 ".ضربوه باٌدٌهم وارجلهم ومن ثم قٌدوا ٌدٌه وعصبوا عٌنٌه وادخلوه لسٌارة الشرطة

11
 اعتقل من جاجز قلندٌا ،ش(  س)مثال  

12
، بالقرب من السٌاج الفاصل على حدود غزة ..... وافاد بانه تفاجئ بتطوٌق الجنود له وعلى  90/3/9491اعتقل بتارٌخ ، ص("د  ) 

 الفور تم رمٌه ارضا وتم تقٌده ...".
13

فجأة اوقفتهم سٌارة من بلده حوال الساعة الرابعة عصرا وكان راكبا بالسٌارة برفقة والده و 1/3/9491(" اعتقل فً ،ت )دكما حصل مع 

 شرطة وطلبوا هوٌاتهم وطلبوا الهوٌات ومن ثم اخبروا الوالد بان هناك امر اعتقال ضد محمد وانزلوه من السٌارة واعتقلوه مباشرة ...." 
14

سلم نفسه الى معسكر سالم فً ساعات الظهر وبقى مقٌد الٌدٌٌن ومعصب العٌنٌن  داخل كرفان    99/3/9491تم اعتقاله فً  ،ر( ي ) 

وبقى حتى منتصف اللٌل وخالل هذا الوقت تم حرمانه من الماء والطعام والدخول الى الحمام وعند نومه ٌتم صفعه للٌستٌقظ من قبل 

طفل بٌنما  94، قد ٌكون من البٌوت وبلغ عددهم   بناءا على تقارٌر الزٌارةل التً تمت خالل هذا الشهر الجنود.؛ وتم رصد مكان االعتقا

طفل فً حٌن عدد االطفال التً تم اعتقاللهم من الحواجز  طفل  وعدد االطفال التً تم اعتقالهم  91االطفال التً تم اعتقالهم من الشارع 
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ود في محتويات البيت باالضافة  وقد تتم تعريتيم من مالبسيم كاممة ما اضافة الى عبث الجن 15 تبديل مالبس نومو
عدا المالبس الداخمية بدون مراعاة لحالة الطقس، يضاف الى ذلك ادخال الطفل لمجيب العسكري والعمل عمى 

رفس باالرجل مضايقتو من قبل الجنود باحذيتيم ذات النعل الحديدي وبواسطة البواريد التي بحوزتيم او ايدييم او ال
، والجدير بالذكر انو يتم اعتقاليم من قبل المستعربين في بعض االحيان 16فيما بينيم من خالل جموسو بين اقداميم 

 .17وتعريضيم لمضرب المبرح

اما فيما يتعمق بعممية االعتقال لالسيرات يتم اعتقالين من خالل الحواجز؛ او بطريقة وحشية من البيت بعد اقتحامو  
، حيث يتم اعتقالين بتيمة 20، وقد تكون عزباء في ريعان شبابيا 19؛ وقد تكون خطبية اسير18مجية ليالبصورة ى

ومحاولة طعن عمى الحواجز او النيا  والدة منفذ عممية او بتيمة  21نشاطات في تقديم الخدمة او بحجة حيازة سكين
تصريح  او االنضمام الى تنظيم معادي  ادخال شرائح ىواتف نقالة لالسرى عن طريق المناطيد او الدخول بدون

 او  22وزيارة دولة معادية اثناء عوتيا من البمد او بتيمة محاولة دعس او التحريض عمى وسائل التواصل االجتماعي

 

، وقد تكون 24، وقد تكون بتيمة عممية تفجير23بتيمة زيارة اىالي اسرى وشيداء الذي يدخل ضمن العمل االجتماعي
وىذه تيم تكون باطمة باغمبيتيا؛ ويكون االعتداء عمييم بالضرب والعمل عمى خمع 25ى معبر بتيمة المرور عم

                                                                                                                                                                             
عدد االطفال التً تم اعتقالهم بالقدس دون تصارٌح طفل  وعدد االطفال التً تم اعتقالهم مقابلة بالقدس دون تصارٌح طفل واحد  بٌنما 

 واستداعاء ومخابرات  طفالن. 
15

دخل عدد من الجنود غرفته وهو نائم وشدوه من فرشته وهم ٌصٌحون " 80/0/0282ر( واعتقل بتارٌخ  ) ع، وهذا ما حصل مع  

ون ان ٌسمحو له بتبدل مالبس نومه ومن ثم عملوا على تقٌٌد دٌه الى الخلف وعصبوا عٌنٌه وجروه مسافة لٌستٌقظ، ثم اخرجوه من البٌت د
طوٌلة وهم ٌدفعوه وٌضربوهعلى ظهره  ومن ثم نقل الى حاجز جلمة وفتشوه تفتٌش العاري واجروا له فحص طبً سرٌع ثم ادخلوه 

 لكونتٌنر  وبقى فً حتى الصباح ". 
16

" حٌث قام عدد من الجنود باقتحام البٌت بعد ان  99:44من منزله لٌال الساعة    1/1/0282اعتقل فً ،  ف( ،ب )وهذا ما حدث مع 

 كسروا باب المدخل  وانتشروا بداخله فتشوه غرففة غرفة واعبثوا فً البٌت فسادا ......... عمل على تقٌٌد ٌدٌه الى الخلف وعصبوا عٌنٌه
ى الجٌب العسكري العمل على مضاٌقته  من ثم نقلة الى مقر ال دي سً او وهناك فتشوه ثم ادخلوه لغرفة واخرجوه من المنزل واداخاله ال

اجلسوه عللى كرسً وقٌدٌو ٌدٌه من الجهتٌن بالكرسً وقٌدوا قدمٌه وبقى على الحالى حتى الصباح  ؛ مما جعل الطفل ٌشعر باوجاع نتٌجة 
".... داخل الجٌب قام الجنود بمضاٌقته واجلسوه بٌن اقدامهم م  ، ع )وكذلك االسٌر التحقٌق ؛  الوضعٌة الصعبة ، وفً الصباح تم نقله الى

 ودعسوا علٌه بأحذٌتهم كل الطرٌق 
17

 ) م، د ( .االسٌر الشبل
18

 .90/0/9491؛واالسٌرة )أ ،د(   والتً اعتقلت بتارٌخ 90/8/9498االسٌرة )س ،ر(  والتً اعتقلت  
19

 99/3/9491والتً اعتقلت بتارٌخ االسٌرة) ب ،م (  
20

 االسٌرة )ف، س( والتً اتهمت بالتحرٌض على الفاسبوك  
21

 1/9/9491االسٌرة )م، ن( والتً اعتقلت  
22

 وهً والدة شهٌد  5/8/9498االسٌرة )س ،م(  والتً اعتقلت فً  
23

 98/1/9498االسٌرة ) ص، ن(  والتً اعتقلت بتارٌخ   
24

 ص( . كما حصل مع االسبرة )أ،   
25

 90/0/9491كما حدث من االسٌرة )اس ،ة (   والتً تم اعتقالها  
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، وتقديين  26حجابيم وجرىم وتصويرىم بصورة ىمجية من خالل بطحيا عمى االرض وشتميا بابشع المسبات
االعتقال يتم ممارستيا  ؛  باالضافة الى كافة االنتياكات التي تمارسيا بحق االطفال في لمحظة27باالصفاد الحديدية 

 عمى النساء .

 التحقيق

، في كثير من االحيان 28يتبع االعتقال تقييد اليدين والقدمين بالمرابط البالستيكية مع الضغط بشكل قوي الى خمف

،  وجر االطفال الى الحواجز ويتم تفتشييم تفتيش 29يجرى تحقيق في الميدان مباشرة، في الجيب العسكري او الشارع 

؛ من ثم نقميم 30عاري واجراء ليم فحص طبي سريع واحالتيم الى كونتينر وابقائيم فيو حتى ساعات الصباح 

ساعة  10لممعسكر  لمتحقيق معيم ويتم اخذ البصمات والتصويرىم، في غرفة مغمقة "زنزانة"؛  وتحت ضوء مشعل 

حرارة الغير مناسبة و يتم تقييدىم الى كرسي داخل الغرفة الضيقة لخمق جو نفسي ضاغط والحيطان خشنة وال

وىم مقيدين اليدين لمخمف ومكبمي االرجل واحيانا   31يوميا ساعة ( 25 -5والتحقيق معيم لفترة طويمة  تترواح من) 

ويمة تحت المطر في ايام الشتاء معصبوا االعين وفي بعض االحيان في مراكز التحقيق يتم شبحيم واقفين لساعات ط

 وترىيبيم وضربيم وتيديدىم بانياء حياتيم او التحرش بيم جنسيا او ايذاء افراد  32و يقوم الجنود بالصراخ في وجوىيم

 

 

                                                           
26

 .3/0/9491والتً اعتقت بتارٌخ  ،ة( االسٌرة )شكما حدث مع   
27

 .99/9/9444كانت من موالٌد   1/9/9491كما حدث مع االسٌرة )م، ن(   والتً تعتبر قاصر  عند اعتقالها    
28

ولم ٌحكم بعد تعرض لمثل هذا االنتهاك  اال  وهو تقٌٌد الٌدٌن   1/3/9491)م ،ة(  ، اعتقل فً تارٌخ على سبٌل المثال : االسٌر الشبل 

 الى الخلف وتعسٌب عٌنٌه.
29

 ، تم التحقٌق معه مٌدانً ومن ثم اعتقلوه . 9/0/9491، اعتقل فً تارٌخ  م( ،س)،كما حدث مع االسٌر الشبل 
30

 من مخٌم جنٌن  ، ر( عب)وهذا ما حدث مع االسٌر   
31

ٌوم ، وحقق معه لساعات طوٌلة فً اللٌل والنهار  وهو مقٌد الٌدٌن  95"......بقى فً زنزانة انفرادٌة مدة ،ف(ب )مثال االسٌر الطفل 

ة  وهو ٌوم وتم التحقٌق معه لساعات طوٌل 94نقل الى عسقالن وضع فً زنزانة لمدة    ،ٌة (اد نضال )والقدمٌن بالكرسً  ؛ ومثل االسٌر 

 مقٌد الٌدٌن بالكرسً .
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عن اصدقائيم ومعارفيم، عالوة عمى ذلك قد يمنعوا الماء  33من العائمة في حال عدم االدالء بالمعمومات المطموبة

ول الى الحمام وعندما ينام يتم صفع االسرى النساء واالطفال من اجل ايقاظيم واحيانا يتم تقديم عرض  والطعام والدخ

 العمل مع المخابرات االسرائيمية لمعمل مع الشاباك كمخبرين او كعمالء لصالح االحتالل. 

يق معيم وتعذيبيم دون اي ، وىناك يجري التحق 34معظم االسرى االشبال يتم اقتيادىم الى مستوطنات لمتحقيق معيم

رقابة من محققي الصميب االحمر الدولي او من المحامين الفمسطينين، مما يعرض االسرى لمخطر واالستفراد بيم 

 واجبارىم عمى التوقيع عمى افادات بالمغة العبرية ال يعرفون مضمونيا .

تحقيق  وبنية نقميم الى السجون  ولكن في عالوة عمى ذلك  وبعد التحقيق معو يتم اييام االشبال بانتياء فترة ال

وىي غرف يتواجد بيا جواسيس لصالح االحتالل من اجل الحصول عمى  35الحقيقة يتم نقميم الى غرف العصافير

وىي طريقة غير شرعية و مرفوضة دوليا؛ وىذه تابعة لمراكز التحقيق وفي بعض االحيان يستخدموا  معمومات

 ة عميو في توكيل  المحامي وكذلك المساعدة المالية  وغيرىا من االمتيازات.الترغيب من خالل عرض المساعد

مييا وخالل التحقيق، تحرم سمطات االحتالل اإلسرائيمي األطفال الفمسطينيين القصر من غالبية حقوقيم المتعارف ع
االلتزام بالصمت، حق 3 الحق في معرفة سبب االعتقال، والحق في الحصول عمى المعمومات و دوليا، أبرزىا

و. ومن خالل ىذه االساليب التحقيق مع بسبب اعتقالو ومكانأحد أفراد العائمة  بابالغ  واستشارة محام خاص، والحق
 سمطات االحتالل ضربت بعرض الحائط حقوق االطفال وتعاممت معيم كمخربين.

 

                                                           
33

"... كان ٌتم الصراخ علٌه اثناء التحقٌق وتهدٌده بالضرب واطالق   1/2/0282، اعتقل بتارٌخ  ب،ت( )كما حصل مع االسٌر الشبل  

فً البصق علٌه " .... كان ٌتم الصراخ علٌه والتعمد  90/9/9491اعتقل بتارٌخ   ) ط، ش(وكما حدث مع االسٌر الشبلالنار علٌه .."، 

على وجوب حصول االطفال ووالدٌهم على التمثٌل القانونً اثناء عملٌة  وهذا ٌخالف ما نصت علٌه اتفاقٌة الطفلاثناء التحقٌق ؛ 

(؛ والتً ٌتطلب االمر ان ٌتم منح االطفال االحترام الكامل لخصوصٌتهم فً جمٌع االوقات ) المادة 9()ب()9)04االستجواب  وفقا للمادة)

( وهذا ٌعنً على 9) 04(( ٌجب ان" ٌعاملوا بطرٌقة تتفق مع تعزٌز شعورهم بالكرم والقٌمة " مع مراعاة العمر ) المادة 1()ب()9)04

 ((.3)31وجه الخصوص ان ٌجب ان تكون قٌود صارمة على استخدام القٌود ضدهم ) المادة 
34

"..... انزلوه الى فً مستوطنة كرمً شزمرون وهناك فتشوع تفتٌشا عاري واجروا له الفحص الطبً    (م،ع)وهذا ما حدث من االسٌر   

ثم نقل الى مركز الشرطة فً مستوطنة تسوفٌم  وهناك حقق معه  لعدة الساعات وهو مقٌد الٌدٌن للخلف  من ثم نقل الى سجن حوارة  ثم 
 الى مجد لالشبال"

35
ٌوم من تحقٌق الجلمة نقل لمدة ثالثة اٌام عند  العاصفٌر مجٌدو ثم ارجعوه لٌومٌن  95"...وبعد ( ف |، ب )السٌر الطفلكما حصل مع ا 

اخرٌن فً الجلمة ومن هناك نقل الى سجن مجدو لالشبال "، وللٌوم الطفل لم ٌزار من قبل االهل" ؛ وما حدث مع االسٌر فادي نزار 
 . . 049134508اسماعٌل حالوة  رقم الهوٌة 
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 التحقيق مع  االسيرات 

لمنع التكرار واكثر في شدة؛ حيث تواصل المخابرات االحتالل  يختمف عن التحقيق مع االطفال وبنفس الطرق ال

تحرم و ، 36من قبل المجندات يتم تفتش االسيرات تفتشيا عاريا  ةوعاد العسكري تحقيقا مكثفا وقاسيا مع االسيرات

عمييا وتم توجيو الشتائم ليا عمى يد المحققين، عالوة عمى الصراخ المتواصل  37المحاميمع المقاء االسيرة من 

يجدر الذكر بأن ىناك العديد من النساء الفمسطينيات االسيرات  ،38معمومات خالل التحقيقدالء البغرض إرىابيا 

افدن بانو تم التحقيق معين بعد اصابتين بالرصاص برغم نزفين بسبب االصابة طوال فترة التحقيق 

 التي تمتد ساعات طويمة.

 الجممة ، بتاح تكفأ، مسكوبية ، عوفر ، عسقالن، ارئيل  (.تكمن مراكز التحقيق في اماكن مختمفة )  

احيانا ، والجدير بالذكر في بعض االحيان  يمجأ الممحققين  السيرات تكون  المدة اكثر من شيربينما ا 

االسرائمين الى  المحكمة لمحصول عمى غطاء قانوني او ما يسمى تصريح  باستخدام العنف  اثناء فترة 

 التحقيق.

 السجن ومراكز االعتقال 

يعيشون ظروف اعتقال  ) عوفر ، ومجدو، والدامون ( ان االطفال الفمسطينيين في سجون االحتالل
وان ظروف الحياة المالئمة ، صعبة تفتقر إلى أدنى معايير حقوقيم كأطفال التي تكفميا الشرائع والقوانين الدولية

 ، حيث تنعدم خصوصية االفراد في ظل غرف 39شكل عام غير متوفرةواالنسانية داخل سجون االحتالل االسرائيمي ب

                                                           
36

 3/0/9491تارٌخ اعتقالها  (ن ،ش)االسٌرة   
37

وحوالً الساعة الثالثة ونصف تم اعتقالها من المنزل ةكانت بالزنانٌن المسكوبٌة ونمنعت  99/3/9491موقوفة بتارٌخ  ،م( ب  )االسٌرة  

 ٌوما 91من اللقاء المحامً لمدة 
38

ود بالقدس وتم ضربها على فمها واحدهم جلس على بطنها ومن ثم من باب العم 1/9/9491اعتقلت ب  ،ن(  كما حدث مع االسٌرة) م  

تم تقٌٌدها باالصفاد الحدٌدٌة ومن ثم نقلت الى عرفة ال تعرف اٌن ، حٌث كان بها شخص الذي ٌصرخ علٌها بصوت عالً واحد االشخاص 

ساعات  1كوبٌة وبقٌت بزانزانة المسكوبٌة حوال اعتدى علٌها بالضرب بالحائئط معتدٌا علٌا محاوال خلع جاكٌتها  ثم نقلت اتحقٌق بالمس

 حٌث انها وسعة وصغٌرة وبها كامٌرات مراقبة 
39

حٌث ٌنص القانون الدولً االنساتً  على انه " ٌنبغً اٌالء االعتبار المناسب للمعاملة الخاصة التً تتم على القاصرٌن " فٌما ٌتعلق  

 (11بسجنهم "وفقا التفاقٌة جنٌف الرابعة ، المادة 
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م لكل  1.1أمتار لكل سجين، مقابل  3حتى عتقال مكتظة االغرف ضيقة تحتوي اعدادا كبيرة من االسرى، حيث ان 
، واستخدام غير معياري لتقييد المساجين والمعتقمين إلى السرير، حرارة ورطوبة غير محتممتين في دول الغربسجين 

فمثال نقص في عدد  المالعق  داخل الغرف في الصيف، وبرد في الشتاء، نقص في المعدات األساسية لممساجين، 
تحمام وال يمكن استخداميا اال فمثال الحمامات خارجية لالس شروط صحية متدنية، 40المعدن وفرشات غير مناسبة 

اما دورة المياه في  ، عند الخروج من الغرف في الوقت المخصص " الفورة" وىي ال تتجاوز اربع ساعات خالل اليوم
الغرفة الضيقة، و انعدام المصارف لممياه في الغرف ويتم التخمص من المياه عن طريق رفعيا بالكريك ) مجرود(  

من اتفاقية جنيف الرابعة لحقوق  74في ىذا اإلطار، يخالف االحتالل اإلسرائيمي المادة ، و  41ووضعيا في دورة المياه
 اإلنسان، التي تحظر نقل المعتقمين من أراضييم المحتمة إلى سجون االحتالل. 

كبار في العادة، يسجن االحتالل األطفال الفمسطينيين في أقسام خاصة باألشبال، والبعض منيم يسجنون في أقسام ال
؛ ويعاني االسرى االطفال من نقص تفتقر السجون اإلسرائيمية إلى كل مقومات الحياة األساسيةو بسبب االكتظاظ. 

الطعام ورداءتو وانعدام النظافة، وانتشار الحشرات واالكتظاظ واالحتجاز في غرف ال يتوفر فييا تيوية وانارة 
، نقص في المالبس وعدم توفر وسائل المعب والترفيو والتسمية، مناسبتين، واالىمال الطبي وانعدام الرعابة الصحية

االنقطاع التام عن العالم الخارجي والحرمان من زيارة االىل، وعدم توفر مرشدين واخصائيين نفسيين، االحتجاز مع 
والعزل في البالغين ومع اطفال جنائيين اسرائيمين في السجون الجنائية، وبتعرضون الى االساءة المفظية والضرب 

وباضافة الى اعتقاليم  مصابين  الحبس االنفرادي والتحرش الجنسي والعقوبات الجماعية وتفشي العديد من االمراض
من االشارة الى ىناك عدد من االطفال يتم حرمانيم .وخالل ىذا شير تم رصد حالتين لطفمين مصابين بالرصاص 

ونقص في العمال   ،43دائمة وبحاجة الى متابعة طبية مستمرة واالطفال يعانوامن امراض صحية؛ 42من حق التعميم 
 والجدير بالذكر؛ ة االجتماعيين في قسم من السجون وفي مجموعات عالج وتأىيل السجناء الذين ال يتحدثون العبري

 لمحاكمة األطفال المقدسيين )حممة إلى الحبس المنزلي في بعض سمطات االحتالل االسرائيميةفي القدس، تمجأ 
 (.اليوية اإلسرائيمية الزرقاء

                                                           
40

الخاص باالسرى االشبال  " فرشات غٌر مناسبة ولم تبدل منذ سنتان  ونقص فً عدد  3رقم هوٌته  متواجد فً قسم  ع،د( الشبل ) االسٌر

 المالعق "
41

الخاص باالسرى االشبال  وما ورد على لسانه "  تم طلب اكثر من مرة بفتح مصارف داخل  3متواجد فً قسم  الشبل )ع، د(االسٌر 

الغرف لتصرٌف المٌاه المسح ولكن ال تجاوب...  وٌجب مسح الغرف وعدم اخراج اي نقطة ماء خارج الغرفة واال كل االسلر فً الغرفة 
 وغٌرذلك غٌر مسموح "سٌعاقبون  وعلٌهم  تجمٌع الماء فً المجرود 

42
سنه وحكم بست سنوات وقضى ثالثة سنوات  من ثم تم تقدٌم طلب تسجٌل  90فً سجن مجدو  اعتقل وعمره  3شبل فً قسم  س(  ، ع)

 المتحانات التوجٌهً اال ان طلب رفض بدون وجه حق .
43

من اصابتٌن نتٌجة اطالق الرصاص الحً علٌه بحاجةو الى استعمال عكازات لكً ٌستطٌع المشً  كونه ٌعانً  7/2/0282  ة(  )ع، 

 قبل اعتقاله  وتواجده على الكرسً ادى اللى فتح مكان القطب فً قدمه ، مما ادى الى شعوره باالك شدٌدة". 
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، ويحدث بعد اتفاق المحامي المتابع لقضية الطفل مع المحكمة يختص الحجز المنزلي باالطفال االسرى المقدسيين

وقد يستمر الشير او سنة واكثر لحين االنتياء من الممف.ويمنع الطفل االسير من مغادرة المنزل ومتابعة حياتو 

دراسة و ال يتم حساب مدة االحتجاز المنزلي من مدة الحكم الذي يصدر بعد ذلك، حيث يقضي الطبيعية من لعب او 

الطفل مدة الحبس كاممة بعد اصدار الحكم النيائي في ممفو، برغم عدم اعالم االىل بأن فترة الحجز المنزلي غير 

 مشمولة ضمن مدة الحكم.

ى خمع الحجاب لوجود كاميرات لممراقبة ودخول ونخص النساء بالذكر حيث يضاف الى ذلك عدم قدرتين عم
السجانين من غير تنسيق مسبق وعمى فجأة الى الغرف، وعدم حصولين عمى احتياجاتين الصحية الشيرية.اضافة 

 الى منع حق الزيارات لالطفال من قبل اىميم ومنع االسيرات من رؤية اوالدىن بشكل خاص. 

خل السجن تتطور الحقا الى التيابات بسبب االىمال الطبي، وعدم اضافة الى اصابة بعضين بحروق وكسور دا

عالج اصابتيم بالرصاص اثناء االعتقال مما يؤدي الى اضطرارىن الى التعايش مع االالم الرصاص في اجسامين 

ضافة الى والتقرحات، وكذلك مع االالم العمميات التي قد تجرينيا وعدم التئام الجروح بسبب البيئة الصحية السيئة. ا

امراض مزمنة اخرى كالروماتيزم وضعف السمع وعدم انتظام ضربات القمب، اضافة الى العديد من االمراض 

 .44النفسية

                                                           
إصاابة فاً مان تعاانً   االسيٌرة روان عنبير /رام ه ؛ة من تقرحاات  والتهااب فاً القولاونتعانً األسٌر  األسٌرة فداء دعمس / الخلٌل. 44

األسيٌرة أمييل ؛تعاانً األساٌرة ماان مارض نفساً وكااذلك مان الرباو والغاادة الدرقٌاة. األسييٌرة ٌاسيمٌن شيعبان/ جنييٌن؛القادم وضاغوطات نفساٌة

فاطميه ؛طبٌعاًجراء أربع عملٌات لها وما زالت الغرز موجودة فً جسمها وتحتااج لجلساات عاالج ‘تعانً من اآلآلم بعد  طقاطقة / بٌت لحم

األسيٌرة ميرح  ؛تعاانً مان الرومااتٌزم سيوزان عوٌيوي /مين الخلٌيل ؛تعانً من ضعف سمع وعدم انتظام بادقات القلاب  رام ه علٌان من /

تعاانً مان حاروق فاً جمٌاع أنحااء  األسٌرة اسراء جعابٌص/ الجلٌيل ؛دة رصاصات فً قدمها عند اعتقالهاأصٌبت األسٌرة بع باكٌر/ القدس

أصٌبت األسٌرة بعدة رصاصات فاً الكتاف والصادر والرقباة عناد  األسٌرة شروق دوٌات/ القدس؛جمٌلٌة.جسدها وهً بحاجة إلى عملٌات ت

 من اتفاقٌة جنٌف 00بالتالً تعارض  المادة  باالضافه ألسٌرات اخرٌات ٌعانٌن من أوضاع صحٌة مختلفة .؛عتقالهاا

 

 

 


