
 
المناصرة الدولية 

 
 فشع / أٚفذخ اٌذشوح اٌؼا١ٌّح ٌٍذفاع ػٓ األطفاي

فش٠ك ِخرص تّجاي راس آ 16 -9فٟ اٌفرشج ِٓ فٍسط١ٓ 

 ٚرٌه ِٓ أجً دساٌٝ تشٚوسً إٌّاصشج اٌذ١ٌٚح 
ذٕف١ز ػٍٝ  فٟ االذذاد االٚسٚتٟ جاألطشاف اٌفاػً

اٌّثادا اٌرٛج١ٙ١ٗ ٌالذذاد االٚسٚتٟ تشأْ األطفاي 
فٟ راخ اٌٛلد،  .  فٟ فٍسط١ٓجٚاٌصشاػاخ اٌّسٍخ

فشع فٍسط١ٓ / ذمَٛ اٌذشوح اٌؼا١ٌّح ٌٍذفاع ػٓ األطفاي
فٟ اٌذتٍِٛاس١ح الذذاد االٚسٚتٟ ٌثؼصاخ ادػُ ترمذ٠ُ اي
ٚي اٌٝ االذذاد ألآِ أجً ذمذ٠ُ ذمش٠ش٘ا فٍسط١ٓ 

اٌصشاع ػٍٝ األطفاي دٛي ذأش١ش االٚسٚتٟ 
 . اٌفٍسط١١ٕ١ٓ

 

  14فٟ  ٌذمٛق االٔساْ جاٌساِٟج اٌّفٛضٔششخ 

أرٙاواخ دمٛق االٔساْ إٌاجّح ػٓ دٛي راس ذمش٠ش٘ا آ
اٌٙجّاخ اٌؼسىش٠ح االسشائ١ٍ١ح ٚػ١ٍّاخ اٌرٛغً فٟ 

 . ٚال س١ّا لطاع غضج األساظٟ اٌفٍسط١ٕ١ح اٌّذرٍح
 

  ْػٍٝ راس آ 26فٟ ٚافك ِجٍس دمٛق اإلٔسا

 ِمشسا خاصا تٛظغس٠رشاسد فٌٛه األِش٠ىٟ  ذؼ١١ٓ
 .دمٛق االٔساْ فٟ األساظٟ اٌفٍسط١ٕ١ح اٌّذرٍح

 
 
 
 
 
 

 
 

تقرير حول األطفال المعتقلين : ملف
 

سرطٍك اٌذشوح اٌؼا١ٌّح  ١ٔساْ 17إد١اء ١ٌَٛ األس١ش اٌفٍسط١ٕٟ فٟ  

 فشع فٍسط١ٓ ذمش٠ش٘ا دٛي األسشٜ / ٌٍذفاع ػٓ األطفاي
أتشص  اٌرمش٠ش ٠رعّٓ. األطفاي فٟ اٌسجْٛ االسشائ١ٍ١حاٌفٍسط١١ٕ١ٓ 

خالي اٌؼاَ  االدصائ١اخ ٚاٌّؼط١اخ اٌّرؼٍمح تاألطفاي األسشٜ
اترذاء ِٓ  ِطثٛػح ذٛفش ِٕٗ ٔسخح اٌىرش١ٔٚح ٚأخشٜ  ٚسد،2007

.  2008ٌؼاَ ١ٔساْ اٌساتغ ػشش ِٓ 

 
ِٓ ت١ٓ ٘ؤالء  ،فٟ اٌعفح اٌغشت١ح ( ػاِا18دْٚ سٓ ) طفً فٍسط١ٕٟ 700، اػرمٍد اٌمٛاخ االسشائ١ٍ١ح 2007فٟ ػاَ 

ٚوّا فٟ .  -ٚ ِذاوّحأاٌسجٓ دْٚ ذّٙح - االداسٞ ػرماي  االتٕاء ػٍٝ أٚاِش طفال 30دٛاٌٝ األطفاي، ذُ ادرجاص 

اٌٍٛاذٟ اػرمٍٓ  طفالخشالز ِٓ ت١ٓ اي. (%98.9)٘ؤالء اٌّؼرم١ٍٓ وأٛا روٛس  اٌؼظّٝ ِٓ جاٌغاٌثٟ، فئْ اٌسٕٛاخ اٌساتمح

خشٜ فٟ أ طفٍح اٌمثط ػٍٝ ذُ إٌماءٌىٓ ٚ 2008شثاغ ِٓ شٙش فٟ ٚلد الدك ، أفشض ػٓ إدذا٘ٓ 2007خالي اٌؼاَ 

 .صاي شالشحٞ ال اخ فٟ اٌسجْٛ االسشائ١ٍ١ح اٌّذرجضأٞ أْ ػذد اٌطفالخ. اٌشٙش ٔفسٗ
 

األطفاي اٌفٍسط١١ٕ١ٓ اٌّذرجض٠ٓ فٟ اٌسجْٛ االسشائ١ٍ١ح ِٚشاوض االػرماي فٟ اسشائ١ً ، ذشاٚح ػذد 2007فٟ ػاَ 

 2006سلاَ اٌّسجٍح فٟ اٌؼاَ سلاَ ِشاتٙح ٌرٍه األأل٘زٖ ا ِؼرمً، 416ٚ ٚ 310 ت١ٓ  ٚاألساظٟ اٌفٍسط١ٕ١ح اٌّذرٍح

ِٚشاوض االػرماي ٚاٌرذم١ك، ِٓ  فٟ اٌسجْٛ االسشائ١ٍ١ح ا طفال فٍسط324ٟٕ١واْ ٕ٘ان ، راسآ 31تراس٠خ . (420 - 340)

. االداسٞػرماي  االأس١شا ذُ ادرجاصُ٘ ٚفما ألٚاِش 13ظُّٕٙ 

 
 ٚصً ػذد األطفاي اٌفٍسط١١ٕ١ٓ اٌز٠ٓ ذُ اػرماٌُٙ ِٓ لثً اٌمٛاخ 2008 ٚ آراس 2000خالي اٌفرشج اٌٛالؼح ت١ٓ أ٠ٍٛي 

 . 6000اٌٝ ِا ٠ض٠ذ ػٍٝ االسشائ١ٍ١ح 

 
٠رؼشظْٛ ذذم١ك ٚاٌسجٓ، فُٙ شٕاء االػرماي ٚايُ٘ أدمٛقئرٙاواخ التشىً سٚذ١ٕٟ ٠ٓ اٌّؼرم١ٍٓ ي اٌفٍسط١ٕٟااألطف٠رؼشض 

 ج اٌّؼاٍِٗ اٌماسٟذصً ٌذسجح ٚٔفس١ح ج جسذٞجػاًٌَِسٛء 
. اٌرؼز٠ةٚفٟ تؼط األد١اْ إٌٝ  جا١ٌّٙٓٚ جاٌالأسأٟٚ

 ِٓ  األطفاي اٌّؼرم١ٍٓ ٠رُ دشِأُٙ اٌؼظّٝ ِٓجاٌغاٌثٟ
تّذاَ ٚغاٌثا ِا ٠ذشِْٛ ِٓ اٌؼاجٍح  االسرؼأح جاِىأٟ

  .سشُ٘ ٚاٌؼاٌُ اٌخاسجٟأاالذصاي ب
 
 

 توصيات 
 

اسشائ١ً فٛسا سٓ اٌثٍٛؽ فٟ ٠ٕثغٟ أْ ذشفغ  -1
ػاِا  18اٌٝ ػاِا  16ِٓ اٌّذاوُ اٌؼسىش٠ح 

وّا ٘ٛ اٌذاي فٝ اٌرشش٠ؼاخ اٌّذ١ٍح 
 . اإلسشائ١ٍ١ح

 
 األُِ جالذفالٟفٛسا اسشائ١ً االِرصاي ػٍٝ  -2

جشاء ذذم١ك دل١ك إ اٌرؼز٠ة ٚجاٌّرذذج ٌّٕا٘ط
فٝ ج١ّغ ادػاءاخ سٛء ِؼاٍِح اٌّؼرم١ٍٓ 

اٌفٍسط١١ٕ١ٓ ٚذمذ٠ُ اٌّسؤ١ٌٚٓ ػٓ ٘زٖ 
  . ػذاٌحًٌاالػرذاءاخ 

 
 ٚاٌذشوح اٌؼا١ٌّح اٌع١ّشسرمَٛ وً ِٓ ِؤسسح 

فشع فٍسط١ٓ ٌٚجاْ اٌؼًّ / ٌٍذفاع ػٓ األطفاي
دٛي ٠َٛ ِؤذّش صذفٟ فٟ ساَ اهلل   ػمذ باٌصذٟ 
  .اٌفٍسط١ٕٟاألس١ش 

 النشرة االلكترونية

 
آذار في 

  

  ًطفً فٍسط29ٟٕ١ِمر    
 لٛاخ ػٍٝ أ٠ذٞ اي

  .٠حاالسشائ١ً
أٚ ٠ثذٚ وأٛا، ُِٕٙ  6 -

وأٛا، ٠شرشوْٛ  َأٔٗ
 لرا١ٌحػّاي أ فٟ
 

 فٟ ِمرً طفً ٚادذ 
سٛء جشاء غضج 

 اسرخذاَ اٌسالح 
 

 324  ػذد األطفاي
اٌفٍسط١١ٕ١ٓ اٌّذرجض٠ٓ 

ِٚشاوض  فٟ اٌسجْٛ
سشائ١ٍ١ح  االػرماي اال

 فر١اخ  3- 
دْٚ ذّٙح أٚ  13 -

 (اػرماي إداسٞ)ِذاوّح 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  قادمة أحداث 

 
٠َٛ األس١ش :  ١ٔسا17ْ

اٌفٍسط١ٕٟ 
 

اٌزوشٜ اٌسرْٛ :  أ٠اس15
 ٌٍٕىثح  

 

 
 2008اٌؼذد اٌصأٟ، آراس 

.  فشع فٍسط١ٓ- ػٓ األطفاي فٟ اٌذشوح اٌؼا١ٌّح ٌٍذفاع اٌذ١ٌٚح إٌّاصشج فش٠ك ج ٠صذس٘ا ٔششج شٙشٞج ٟ٘ إٌششج االٌىرشٟٚٔ
 e-bulletin@dci-pal.org :اٌىراتح ػٍٝ اٌثش٠ذ االٌىرشٌٟٚٔالشرشان، ٠شجٝ 

 
 

   يوما90
اٌرٟ اٌفرشج اٌض١ِٕح ٟ٘ 

٠ّىٓ أْ ٠مع١ٙا اٌسج١ٓ 
، تّا فٟ رٌه فٍسط١ٕٟاي

اٌطفً، فٟ اٌذثس 
االٔفشادٞ دْٚ اٌسّاح 
 ٌٗ تاالذصاي ِغ ِذا١ِٗ
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