التقرير السىوي الهتهاك حقوق الاوسان في مديىة القدس

"االنتهاكات اليت تَطال االطفال يف مديهة القدس  -للعام " 2018

اصضعث وخضة الغصض والخىزُم في مؤؾؿت امللضس ي جلغٍغها الؿىىي خىٌ
اهتهاواث خلىق الاػفاٌ بمضًىت اللضؽ .اط جىاصل ؾلؼاث الاخخالٌ اهتهان
خلىق الاػفاٌ صون اصوى مغاعاة للجاهب الاوؿاوي والىفس ي لالػفاٌ .وجائذ
ابغػ الاهتهاواث زالٌ العام 2018
ًا
ًا
ًا
اعخللذ كىاث الاخخالٌ في عام  2018ما ًؼٍض عً  435كاصغ (طوىعا واهازا) مً بُنهم  28ػفل – أكل مً  12عاما – مً
مضًىت اللضؽ وطىاخيها .جدضر عملُاث الاعخلاٌ زالٌ ؾاعاث اللُل املخأزغة وٍخسللها اكخدام املىاػٌ وجغوَع و جغهُب
ًا
الاػفاٌ واهاليهم باالؾلحت والىالب البىلِؿُت .و ٌُعخلل الاػفاٌ اًظا زالٌ ؾاعاث النهاع باللغب مً مضعاؾهم او ازىاء
،

جىجههم للمسجض الاكص ىً .خعغض الاػفاٌ زالٌ الاعخلاٌ واملداهمت ملا ًخعغض له الىباع مً كؿىة الخعظًب

والخدلُم ،و املعاملت الغير الاوؿاهُت ،وجمُع ما ًسالف اللىاهين الضولُت واجفاكُت الؼفل .إط جىتهً الؿلؼاث إلاؾغائُلُت
اللىاهين الضولُت املخعللت بدلىق ألاػفاٌ مً زالٌ اهتهاج الؿُاؾاث اللاؾُت عىض اعخلاٌ ومداهمت ألاػفاٌ التي ال
جغاعي أعماع ألاػفاٌ وال حشيل لهم مداهم زاصت .باإلطافت إلى أن الاخخالٌ ًدضص عمغ الؼفل بما صون اٌ

ًا
 16عاما،

وطلً وفم الجهاػ اللظائي إلاؾغائُلي الظي ٌؿدىض في اؾخصضاع ألاخيام طض ألاؾغي ألاػفاٌ إلى ألامغ العؿىغي عكم
" ،"132والظي خضص فُه عمغ الؼفل ،بمً هى صون الؿاصؾت عشغ ،وفى هظا مسالفت صغٍدت لىص املاصة عكم "

 "1مً

اجفاكُت الؼفل والتي عغفذ الؼفل بأهه ول إوؿان لم ًخجاوػ الثامىت عشغ.
هما جخعامل الؿلؼاث إلاؾغائُلُت مع ألاػفاٌ الفلؿؼُيُين مً زالٌ مداهم عؿىغٍت جفخلغ للحض ألاصوى مً معاًير
ًا
املداهماث العاصلت ،زصىصا ألامغ العؿىغي  ،132الظي ٌؿمذ لؿلؼاث الاخخالٌ باعخلاٌ أػفاٌ في عمغ

ًا
 12عاما.

وجغاوخذ أؾباب الاعخلاٌ إما بحجت "إللاء ػجاجاث خاعكت " أو بحجت مداولت جىفُظ ػعً أو خُاػة ؾىين هما ًضعي
الجاهب إلاؾغائُلي ،وٍخم على أزغ طلً جدىٍل ألاػفاٌ املعخللين إلى مغاهؼ الشغػت إلاؾغائُلُت وغغف الخدلُم .وواهذ آزغ
ًا
جلً الاهتهاواث الحىم الصاصع عً مدىمت (عىفغ) الاخخاللُت بسجً الؼفل أيهم باسم صباح (  )17اما مً ؾيان
ًا
مسُم كلىضًا شمالي اللضؽ ملضة (  )35عاما ،وغغامت مالُت بلُمت ملُىن شُيل ،بضعىي جىفُظه عملُت ػعً في العام
ًا
 ،2016ووان عمغه خُنها ( )14عاما.

جفغض ؾلؼاث الاخخالٌ هفاالث مالُت باهظت الزالء ؾبُل الاػفاٌ وما ًلُه في بعع الاخُان مً الحبـ املنزلي وابعاص
الاػفاٌ عً املسجض الاكص ى لفترة ػمىُت ػىٍلت.
ًا
فالؼفل وض مر الرجبي  14اما عاوى مً اشض اهىاع الخعظًب أزىاء الاعخلاٌ والخدلُم .فبعض اعخلاله جم جلُُض
ّ ٌ
عُيُه واخخجؼ في املمغ بين الغغف .ولضي جىجهه الى غغفت الخدلُم كام الجىىص بىطع اكضامهم في ػغٍله
أػغافه وعصب
وصفعه مً جهت زغي .وفىع صزىله لغغفت الخدلُم انهالىا علُه بالظغب والغول والصغار والاؾئلت .هما وطعىا خبال
على عكبخه وسحبىه للخلف ليي ًسىلىهه ،وواهىا ًظغبىه على وجهه ،وجم اجباعه على الجلىؽ على ألاعض وجم طغبه
هظلً مً ول الجهاث مؿخسضمين العصا باالطافت الى تهضًضه بالصعم الىهغبائي .افغج عىه بخاعٍش  2018/8/27بعضة
شغوغ منها  :الحبـ املنزلي ختى نهاًت الاجغاءاث اللاهىهُت طضه ،الابعاص مً منزله في ؾلىان الى حي واصي الجىػ ،وصفع
هفالت هلضًت اطافت الى الخىكُع على هفاالث مالُت.
اؾخمغث ؾلؼاث الاخخالٌ بؿُاؾت هضم املىاػٌ الؿىىُت للمىاػىين امللضؾُين .ففي عام  2018هضمذ ؾلؼاث الاخخالٌ
 58ميشأة ؾىىُت هخج عنهم حشغٍض  143ػفل وخغمانهم مً شعىع الامان والاؾخلغاع والؼمأهِىت .وٍغافم هضم البُىث
الاعخضاء على افغاص العائلت بالظغب والاعخلاٌ وما ًيخج عً هظه الاخضار مً اطؼغاباث هفؿُت للؼفاٌ ,عضا عً ػعؼعت
اؾخلغاع العائلت وجضهىع وطعها الاجخماعي والاكخصاصي والخأزيراث التي جىعىـ على الاػفاٌ.
ٌعاوي الاػفاٌ امللضؾُين مً مظاًلاث املؿخىػىين املؿخمغة مً شخم وطغب مبرح .اط اعخضي املؿخىػىىن بالظغب على
الؼفلين ميماتي كشعم  5سىوات و تهامة كشعم  8سىوات ازىاء لعبهم لىغة اللضم .و عىض عجىعهم للبِذ اخخجؼتهم
شغػت الاخخالٌ في حي بؼً الهىي في بلضة ؾلىان.
ًا
ازغ اهتهاواث خلىق الؼفل واهذ اعضام الفتى قاسم محمد العباس ي  17اما مً بلضة ؾلىان واصابت  3ازغون بعض
إػالق الغصاص باججاه مغهبتهم عىض خاجؼ "بِذ إًل" شماٌ مضًىت البيرة  .واصعى الاخخالٌ ان ؾائم املغهبت خاوٌ اكخدام
خاجؼ بِذ أًل فأػلم الجىىص علُه الىاع وأصابىه بجغوح زؼيرة بِىما اؾدشهض الفتى كاؾم.

