
3. אמנת האו"ם 
לזכויות הילד 

 המדינות החברות יכבדו ויבטיחו את הזכויות המפורטות 
באמנה זו לכל ילד שבתחום שיפוטן". 

לפועלי  הפך  שאותם  ילדים   160 של  למותם  גרם  חמאס 
עבודה במהלך הבנייה של המנהרות לתוך ישראל.

אלפי ילדים בעזה נשלחים מדי שנה למחנות מלחמה, שם 
מלמדים אותם כיצד להילחם ולשנוא את ישראל.

של  בהברחה  לעסוק   11 בני  צעירים  ילדים  מאלץ  חמאס 
חומרי נפץ לישראל.

53% מהילדים ברשות הפלסטינית סובלים מאלימות. 
93% מהמקרים, הם אלימות במשפחה.

סובלים  הפלסטינית  ברשות  הספר  בתי  מתלמידי   50%
מאלימות פיזית ומילולית. 70% מהמורים נושאים מקלות או 

צינורות.

1. אמנת האו"ם 
 נגד עינויים

יעילים,  באמצעים  תנקוט  חברה  מדינה  כל   
למניעת  אחרים  או  משפטיים  מנהליים,  תחיקתיים 
מעשי התעללות בכל שטח שבסמכותה השיפוטית."

מהעצורים  כ-96%  עינתה  הפלסטינית  הרשות 
כללו  העינויים  שיטות   .2007-2013 במהלך  שלה 
הוצאות מבוימות להורג, מכות והשהיה בתנוחות 

מכאיבות לתקופות זמן ארוכות.

נרשמו לפחות 6 מקרי מוות.

חמאס אסר על ארגוני זכויות אדם לבקר עצירים 
בבית המעצר לביטחון פנים באל-אנצאר.

 למעלה מ-500 מקרים של עינויים התרחשו בגדה 
משנת   80% של  גידול  ב-2013:  ובעזה  המערבית 

.2012

4. האמנה הבינלאומית
בדבר זכויות אזרחיות 

ומדיניות

זו  זכות  בתוקף  עצמית.  להגדרה  הזכות  העמים  לכל   
חופשיים הם לקבוע את מעמדם הפוליטי ולשקוד בחופשיות 

על פיתוחם הכלכלי, החברתי והתרבותי "

העצמאית  הפלסטינית  )הנציבות   ICHR הניטור  קבוצת 
שרירותיים  מעצרים   685 ב-2013  תיעדה  אזרח(  לזכויות 

ברשות הפלסטינית ו-470 בעזה. 

לאחר מבצע ההגנה של ישראל כנגד חמאס ב-2014 חמאס 
הוציא להורג, על-ידי ירייה בראש, 17 אזרחים.

באופן שגרתי מוציא חמאס להורג חשודים בשיתוף פעולה 
עם ישראל, לעיתים ללא משפט.

הן  מוות,  הוא  העונש על המרת דת האסלאם בדת אחרת 
ברשות הפלסטינית והן בעזה.

מגבלות פוליטיות קיימות על הפגנות בדרכי שלום, מסיבות 
עיתונאים, סמינרים ומפגשים של יחידים ושל קבוצות. 

2. אמנת האו"ם
לביעור כל אפליה 
כנגד נשים לצורותיה

 המדינות החברות תענקנה על פי חוק שוויון 
מלא לנשים עם תנאי הגברים"

בשטח שבשליטת הרש"פ עדותה של אישה שווה 
לחצי עדות של גבר.

אנסים שמסכימים להתחתן עם הקורבנות שלהם 
זוכים להקלה בהעמדה לדין פלילי. 

רק לגברים מותר להתלונן על גילוי עריות  בשמם 
של קטינים.

קרוב  כנגד  במשטרה  תלונה  להגיש  מנת  על 
אישה  חייבת  מינית,  התעללות  בעוון  משפחה 

להיות מלווה על ידי קרוב משפחה שהוא גבר. 

הפלסטינית  ברשות  הנשואות  מהנשים   50%
ובעזה הן מתחת לגיל 18.  

נאשמים ברצח על רקע כבוד המשפחה מקבלים 
בדרך כלל עונשים קלים )3 שנות מאסר או פחות( 

וכמעט אף פעם לא  מקבלים מאסר עולם. 

אמנות והפרות
אדם  לזכויות  הנוגעות  בינלאומיות  אמנות   15 על   2014 באפריל  חתמה  )רש"פ(  הפלסטינית  הרשות 
ולמשפט הומניטארי. מכון ירושלים לצדק מציג שמונה דוגמאות להפרות מתמשכות של אמנות אלה



7. האמנה הבינ"ל בדבר
ביעור כל אפליה 
גזעית לצורותיה

כלל,  מן  הוצאה  אבחנה,  משמעה  גזעית  אפליה   
הגבלה או העדפה על בסיס גזע, צבע, ייחוס משפחתי, 

או מוצא לאומי או אתני". 

בקולנוע,  "היהודים"  מתוארים  הפלסטינית  ברשות 
השותה  כגזע  לימוד  ובתוכניות  בעיתונות  בטלוויזיה, 
את דמם של קורבנותיו בסתר - אם לא ניתן להשמיד 
אותם לחלוטין, אז לכל הפחות חייבים לזרוק אותם אל 

מחוץ לישראל.

של  בקרב  הראשונה  ההגנה  בשורת  עומדים  "אנו 
האנושות נגד הכלבים "     

)העיתון הרשמי של הרש"פ, אל-חיאת אל-ג'דידה, 14/07/14(    

גורמים  ע"י  הממונת  פלסטינית  נוער  תנועת 
אירופאים מדמה יהודים לעורבים ועכברושים    

)מקור: ערוץ הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ, 18/10/13 (    

"ישראלים הם עטלפי החושך " 
)מקור: ערוץ הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ, 14/05/14(    

פלסטינים שמוכרים את בתיהם או נכסיהם ליהודים 
עומדים בפני עונש מוות.

8. אמנת וינה בדבר
יחסים דיפלומטיים 

אין  דיפלומטית  משימה  מתקיימת  בו  במקום 
להשתמש באמצעי שאיננו עולה בקנה אחד עם המשימה"  

בשגרירות   נמצאו  ואקדחים  סער  רובי  נפץ,  חומרי 
הפלסטינית  בפראג ב-2013.

זו.  אמנה  של    בוטה  הפרה  על  מצביע  זה  אירוע 
הפלסטינית  הרשות  של  ובהווה  בעבר  התנהגותה 
גם  נשק  במאגרי  מחזיקה  שהיא  כך  על  מצביעה 

בשליחויות דיפלומטיות אחרות. 

5. אמנת האו"ם
נגד שחיתות 

וניהול  באחריות  נשיאה  יושרה,  לקדם  מנת  על   
נאות של ענייני ציבור ורכוש ציבורי. "

יו"ר הרשות הפלסטינית מחמוד עבאס )שווי ההון 
השתלט  דולר(  מיליון  מ-100  למעלה  שלו  העצמי 
המנהלים  מועצת  את  מילא  הרשות,  כספי  על 
שלה בבני בריתו ודחה את הניסיונות לביקורת על 

פעילותה.

חמאס מונה בתוכו מועדון של 1,700 מיליונרים.

ההון של מנהיג חמאס, חאלד משעל, מוערך במעל 
בחשבונות  נמצא  הכסף  דולר.  מיליארד  ל-2.6 
הבריח  שמשעל  דווח  לאחרונה  ומצריים.  קטאריים 
של  כסוי  תחת  לטורקיה  מסוריה  דולר  מיליון   12
מלחמת האזרחים בסוריה. חברות בקטאר הקשורות 

למשעל  נרשמו תחת שמן של אשתו ובתו.

כאשר מת יאסר ערפאת, מנהיג הרשות הפלסטינית, 
 1.3 מעל  הסתיר  שהוא  שלו  החשבון  רואי  מצאו 
סביב  סודיים  בחשבונות  במזומן  דולר  מיליארד 

העולם.

6. האמנה בדבר זכויות
אנשים עם מוגבלויות 

 המדינות החברות יאסרו כל אפליה על בסיס של 
מוגבלות"

הרשות הפלסטינית מונעת מאנשים בעלי פיגור שכלי 
מלהצביע. 

אמנות והפרות

לנצח את האי-צדק. ביחד.
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