
 
 

، معتقلون لحين انتهاء (موقوفون)معتقلون : 2019في القدس لعام ( األحداث)معلومات حول القاصرين 

 (قُدّمت ضدّهم لوائح اتّهام)اإلجراءات، ومتّهمون 

من ُمجمل % 38فلسطينّياً يشّكلون  349,572من بينهم  919,438تفيد معطيات دائرة اإلحصاء المركزيّة أّن عدد سّكان القدس 

 . سّكان المدينة

 اعتقاالت .1

غير يهود معظمهم فلسطينّيون، وغالبيّتهم الّساحقة 520من بينهم  640بلغ عدد القاصرين الذين اعتُقلوا في القدس  2019في 

في المقابل، بلغ عدد . 14معتقالً تحت سّن الـ  28ومن ضمنهم ( فلسطينيّون: فيما يلي)فلسطينيّون من سّكان القدس الشرقيّة 

من القاصرين الذين اعتُقلوا خالل الّسنة %81 هذا يعني أّن أكثر من  14.1، اثنان منهم تحت سّن  120القاصرين اليهود المعتقلين

 2.الماضية في القدس فلسطينيّون

 

 معتقلون قاصرون فلسطينيّون

 عدد المعتقلين الجنس السنّ 

 327 ذكر 16-18

 2 أنثى 16-18

 163 ذكر 14-15

 - أنثى 14-15

  28 ذكر 12-13

 - أنثى 12-13

 520   المجموع
 

 

 معتقلون قاصرون يهود

 عددّالمعتقلين الجنس السنّ 

 78 ذكر 16-18

 5 أنثى 16-18

 28 ذكر 14-15

 7 أنثى 14-15

 1 ذكر 12-13

 1 أنثى 12-13

 120   المجموع
 

 

  

 : 3لوائح اتّهام .2

منها ضدّ قاصرين فلسطينيّين من  189: الئحة اتّهام ضدّ قاصرين في مدينة القدس 235تقديم  2019جرى خالل العام 

نحو )الئحة اتّهام ضدّ قاصرين يهود في القدس  46؛ وفي المقابل قُدّمت (من ُمجمل لوائح االتّهام %80نحو )القدس الشرقيّة 

 (. من ُمجمل لوائح االتّهام 20%

ضدّ قاصرين فلسطينيّين كلّها ، (ال يشمل) 14والـ 12في القدس تتراوح أعمارهم بين الـلوائح اتّهام ضدّ قاصرين  10 قُدّمت 

 (.منها% 100أي )من القدس الشرقيّة 

منها قُدمت % 83نحو (: ال يشمل) 16والـ 14الئحة اتّهام ضدّ قاصرين في القدس تتراوح أعمارهم بين سّن الـ 82وقُدّمت 

 . ضدّ قاصرين يهود% 17ضدّ قاصرين فلسطينيّين مقابل ما يقارب 

                                                           
تناول الردّ . ب-أ. 3، جدول إكسل 1.3.2020جمعيّة حقوق المواطن، ردّ شرطة إسرائيل على طلب حّرية الحصول على معلومات في  1

  . معظم القاصرين غير اليهود في القدس فلسطينيّون علماً أنّ  -المذكور معطيات تخّص قاصرين يهود وقاصرين غير يهود 
  .المصدر نفسه 2
 . ب3المصدر نفسه، بند  3



 
 

الئحة اتّهام،  143( ال يشمل) 18-و 16وبلغ عدد لوائح االتّهام التي قُدّمت ضدّ قاصرين في القدس تراوحت أعماُرهم بين 

 . منها ضدّ قاصرين يهود% 22منها ضدّ قاصرين فلسطينّيين مقابل نحو % 78نحو 

 

 اصرون فلسطينيّون معتقلون ق

 الجنس السنّ 

عدد المعتقلين الذين 

قُدّمت ضدّهم الئحة 

 اتّهام
 111 ذكر 16-18

 1 أنثى 16-18

 67 ذكر 14-15

 - أنثى 14-15

 10 ذكر 12-13

 - أنثى 12-13

 189   المجموع
 

 

 قاصرون يهود معتقلون 

 السنّ 
الجن

 س

عدد المعتقلين 

الذين قُدّمت 

الئحة ضدّهم 

 اتّهام
 29 ذكر 16-18

 2 أنثى 16-18

 10 ذكر 14-15

 5 أنثى 14-15

 - ذكر 12-13

 - أنثى 12-13

 46   المجموع
 

 

  4:اعتقال لحين انتهاء اإلجراءات أو قرار آخر .3

منهم كانوا فلسطينيّين مقابل  %87نحو : قاصرين لحين انتهاء اإلجراءات أو قرار آخر 203اعتُقل في القدس  2019في العام 

 .  يهود% 13نحو 

 جميعهم -( ال يشمل) 12-14قاصراً تراوحت أعمارهم بين 11 اعتُقل في القدس لحين انتهاء اإلجراءات أو قرار آخر 

 .فلسطينيّون

ات أو قرار آخر هناك الذين اعتُقلوا في القدس لحين انتهاء اإلجراء( يشمل) 14-16قاصراً المتراوحة أعمارهم بين  74من الـ 

 . يهود %13.5فلسطينيّون مقابل  86.5%

 %85.6الذين اعتُقلوا في القدس لحين انتهاء اإلجراءات أو قرار آخر هناك  18-16قاصراً المتراوحة أعمارهم بين  118من الـ 

 . يهود %14.4فلسطينيّون مقابل 

 

فلسطينيّون معتقلون لحين انتهاء اإلجراءات أو 

 قرار آخر

 الجنس السنّ 

عدد المعتقلين 

لحين انتهاء 

اإلجراءات أو 

 قرار آخر
 100 ذكر 16-18

 1 أنثى 16-18

 64 ذكر 14-15

 - أنثى 14-15

 11 ذكر 12-13

 

يهود معتقلون لحين انتهاء اإلجراءات 

 أو قرار آخر

 الجنس السنّ 

عدد المعتقلين 

لحين انتهاء 

اإلجراءات أو 

 قرار آخر
 15 ذكر 16-18
 2 أنثى 16-18
 8 ذكر 14-15
 2 أنثى 14-15
 - ذكر 12-13
 - أنثى 12-13

                                                           
 . أ3المصدر نفسه، بند  4



 
 

 - أنثى 12-13

 176   المجموع
 

 27   المجموع
 

 

 

 

  5لوائح اتّهام أمنيّة  .4

من بينها الئحة اتّهام واحدة قُدّمت ضدّ قاصر يهودّي . الئحة اتّهام أمنيّة ضدّ قاصرين في القدس 179قُدّمت  2019في العام 

صرين فلسطينيّين، اشتملت تهماً متنّوعة نوردها أدناه موّزعة قُدّمت ضدّ قا (178)والبقيّة كلّها ( حيازة سّكين بما يخالف القانون)

 : وفقاً لنوع التهمة ومفّصلة في ثالثة جداول وفقاً لمجموعات عمريّة

 

ةّضد: 1جدول رقم   (:الئحة اتّهام 13) 14-12القاصرين الفلسطينيّين المتراوحة أعمارهم بين  لوائحّاالتهامّالمقدم 

 
 نوع التهمة الموّجهة

 

عدد 

 المعتقلين

 1 خرق أمر إغالق منطقة أو عرقلة الّسلطة

  -إلقاء زجاجة حارقة 

  378 األمر بشأن تعليمات األمن رقمأ من  53البند 
1 

 1 قذف جسم أو شيء نحو شخص أو ممتلكات 

 -رشق حجارة 
  66.األمر بشأن تعليمات األمن رقم

1 

 4 . رشق حجر أو غرض نحو سيّارة بهدف اإليذاء

تعريض شخص للخطر أثناء سفره أو انخراطه في 

  خلفية قوميّة -حركة المرور 
2 

 2 . تصّرف بدافع العنصريّة أو الكراهية تجاه جمهور ما

األمر من  53خالفاً للبند  -تصّرف ضدّ سير النظام العاّم 

  .378 بشأن تعليمات األمن رقم
1 

 
 المجموع

 
13 

 

 (:الئحة اتّهام 71) 16-14مجموعة القاصرين الفلسطينيّين المتراوحة أعمارهم بين : 2جدول رقم 

 
 نوع التهمة الموّجهة

 

عدد 

 المعتقلين

 1 إرهابيّ التأييد العلنّي لتنظيم 

 1 التأييد العلنّي لتنظيم إرهابّي والتحريض على اإلرهاب

 1 حيازة سالح، ذخيرة أو موادّ تخريبيّة

 2 مخالفة تشّكل عمالً إرهابيّاً  -تشديد عقوبة 

 2 الشروع في تنفيذ عمل إرهابيّ 

 1 تحريض وتأييد تنظيم معاٍد 

                                                           
 .ج3المصدر نفسه، بند  5



 
 

 2 خرق أمر إغالق منطقة أو عرقلة الّسلطة

  -إلقاء زجاجة حارقة 

  378 أ من األمر بشأن تعليمات األمن رقم 53

1 

إلقاء أو وضع موادّ تخريبيّة بقصد التسبّب بالموت أو 

 األضرار

2 

 1 إلقاء أّي شيء نحو إنسان أو ممتلكات 

  -رشق حجارة 

 66األمر بشأن تعليمات األمن رقم 

6 

 13 األذىرشق حجر أو أّي شيء نحو سيّارة بهدف إلحاق 

 3 رشق أّي شيء بهدف إلحاق األذى بإنسان أو ممتلكات 

 2 رشق سيّارة متحّركة بحجر أو أّي جسم

 17 خلفية قوميّة -تعريض إنسان للخطر في مسار مرورّي 

 9 . تصّرف بدافع العنصريّة أو الكراهية تجاه جمهور ما

  -تصّرف ضدّ سير النظام العاّم 

  378في األمر بشأن تعليمات األمن رقم  53

2 

 1 اإلشادة العلنيّة بعمل إرهابّي أو تأييده أو التشجيع عليه

 1 دعوة علنيّة صريحة لتنفيذ عمل إرهابيّ 

دعوة علنيّة لتنفيذ عمل ُعنفّي أو إشادة بالعنف، تأييده أو 

 التشجيع عليه

1 

 2  30مخالفة البند  -التواُطؤ على تنفيذ عمل إرهابّي 
 

 المجموع
 

71 
 

 (:الئحة اتّهام 66) 18-16مجموعة القاصرين الفلسطينيّين المتراوحة أعمارهم بين : 3جدول رقم 

 
 نوع التهمة الموّجهة

 

عدد 

 المعتقلين

 1 عدم منع مخالفة أو عدم التبليغ عنها

 1 حيازة سّكين بما يخالف القانون

 1 حيازة سّكين ألهداف غير مشروعة 

 1 مخالفة تشّكل عمالً إرهابيّاً  -تشديد عقوبة 

 5 الشروع في تنفيذ عمل إرهابّي 

الشروع في تنفيذ عمل إرهابّي محدّدة عقوبته بالّسجن 

 المؤبّد

1 

 2 عرقلة شرطّي ضمن مالبسات خطيرة

 16 خرق أمر إغالق منطقة أو عرقلة الّسلطة

 - . دخول وخروج -خرق أمر إغالق منطقة 

  -إلقاء زجاجة حارقة 

  378 رقماألمر بشأن تعليمات األمن أ من  53البند 

3 

 3 شخصيّة وهميّة أمام سلطة رسميّة/انتحال ُهويّة

إلقاء أو وضع موادّ تخريبيّة بقصد التسبّب بالموت أو 

 أضرار

1 

 2 قذف شخص أو ممتلكات بجسم أو شيء ما

 7 66مخالفة األمر بشأن تعليمات األمن رقم  /رشق حجارة 



 
 

رشق سيّارة متحّركة بحجر أو جسم ما بهدف إلحاق 

 الضرر

9 

 1 قذف شخص أو ممتلكات بجسم ما

 2 رشق سيّارة متحّركة بحجر أو قذفها بجسم ما

من أمر بشأن ( أ) 70مخالفة البند  -دخول إلى منطقة مغلقة 

  378تعليمات األمن رقم 

1 

 1 االتصال مع عميل أجنبي

 1 تقديم خدمة أو وسائل لتنظيم إرهابّي 

 1 حمل سالح، ذخيرة أو موادّ تخريبيّة 

 -تعريض شخص للخطر أثناء انخراطه في حركة المرور 
 خلفية قوميّة

7 

 18 . تصّرف بدافع العنصريّة أو الكراهية تجاه جمهور ما

األمر من  53خالفاً للبند  -تصّرف ضدّ سير النظام العاّم 

  .378 بشأن تعليمات األمن رقم

2 

 1 ( عقوبات)التواطؤ لتنفيذ مخالفة 

 2 التواطؤ لتنفيذ جريمة 

 2  30مخالفة البند  /التواطؤ لتنفيذ عمل إرهابّي 

 1 استخدام أداة قذف أو إطالق بما يخالف للقانون 

 1 استخدام أو إبراز مستند مزيّف
 

 المجموع
 

66 
 

 


