التقرير الشهري النتهاك حقوق اإلنسان في مدينة القدس
"االنتهاكات التي تَطال النساء في مدينة القدس"
أطذست ٔحذة انشطذ ٔانحٕثٍك فً يؤسسة انًمذسً جمشٌشْب انشٓشي نالَحٓبكبت بًذٌُة انمذطٔ ،جُبٔل
انحمشٌش ان ًُفظم جًٍع انحبالت انًسجهة نهحعشع نحمٕق انُسبء انفهسطٍٍُبت فً انمذط خالل شٓش أٌهٕل ٔانحً
جبء أبشصْب كبَجً:
لبيث ششطة اإلححالل بئعذاد لبئًة ضًث أسًبء أكثش يٍ  60سٍذة أسًحٓب ببنمبئًة انسٕداءٔ ،رنك بأيش يٍ
لبئذ انششطة اإلسشائٍهٍة فً انمذط انمذًٌة ضذ يٍ "ٌفحعهٍ انًشبكم" داخم انًسجذ األلظى عهى حذ جسًٍحّ،
حٍث أَّ عهى كم سٍذة جحبٔل دخٕل األلظى إبشاص ٌْٕحٓب نٍحى فحظٓب ٔيٍ كبَث يٍ ضًٍ انمبئًة انسٕداء
جًُع يٍ انذخٕل خالل فحشة الححبيبت انًسحٕطٍٍُ يٍ انسبعة انسببعة طصبحب ًا ٔححى انثبنثة عظشاًا.
يُعث سهطبت االححالل دخٕل انًظهٍٍ إنى انًسجذ األلظى ألداء انظالة فٍّ يًب اضطشْى نهظالة عهى
أبٕابّ فً  9/13طالة انفجش 9/21 ،طالة انًغشة ٔانعشبء 9/22 ،يٍ طالة انفجش ححى انعشبء9/23 ،
طالة انفجش بعذ يُع انُسبء انزٌٍ جمهعٍ  40عبيب ًا يٍ دخٕل انًسجذ 9/27 ،طالة انًغشة ٔانعشبء نًٍ ْى
دٌٔ انـ  50عبيبًا 9/30-28ٔ ،طالة انفجش ححى انعشبء.
أطذس ٔصٌش جٍش االححالل "يٕشً ٌعهٌٕ" لشاس ٌمضً بحظش يب أسًبِ بحُظٍى "انًشابطٍٍ ٔانًشابطبت"
فً انًسجذ األلظى ٔاإلعالٌ عُّ كحُظٍى غٍش لبًََٕ ْذفّ اإلخالل ببأليٍ انعبو ٔيُع انًسحٕطٍٍُ يٍ الححبو
انًسجذ األلظى.
اعحذت لٕات االححالل عهى يجًٕعة يٍ انُسبء انًشابطبت عهى أبٕاة انًسجذ األلظى ،حٍث جى االعحذاء
عهٍٍٓ ببنضشة ٔانمُببم انظٕجٍة ،كًب ٔاعحمم عذد يٍُٓ ٔجى الحبدٍْ انى يشكض انششطة فً انصهذة انمذًٌة.

لبيث سهطبت اإلححالل بئبعبد عذد كصٍش يٍ انفهسطٍٍٍٍُ عٍ انًسجذ األلظى ،جضء يٍ انًصعذٌٍ ٔانصبنغ
عذدْى أكثش يٍ  45فهسطًٍُ جى إبعبدِ عٍ يذٌُة انمذط بشكم كبيم ْٔى يٍ أْبنً األساضً انًححهة عبو ،48
ٔيٍ بٍٍ انًصعذٌٍ  9يٍ انُسبء انًمذسٍبت.
لبيث لٕات االححالل بٓذو يُضل ٌعٕد نعبئهة انعصبسً فً يُطمة سهٕأٌ ،رنك بحجة عذو انحشخٍض ،حٍث
جبءت عًهٍة انٓذو يٍ دٌٔ سببك إَزاس ٔأسفشت عًهٍة انٓذو عٍ جششٌذ انعبئهة انًكَٕة يٍ
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بٍُٓى ايشأة ٔطفم.
لبيث لٕات االححالل ٔخالل انشٓش بشٍ حًهة اعحمبالت طبالت جًٍع فئبت انًجحًع ٔيٍ بٍُٓى جى اعحمبل 16
ايشأة ٔيُٓى  12ايشأة عهى ابٕاة انًسجذ االلظى.

