ההתנחלויות הישראליות הנן רמז למחסור החריף בצדק שחווה העם
הפלסטיני
ז'נבה 31 ,בינואר – 2013 ,הוועדת הבינלאומית לבירור העובדות בנוגע להתנחלויות הישראליות
בשטח הפלסטיני הכבוש פרסמה היום את ממצאיה בנוגע להשלכות ההתנחלויות הישראליות על
זכויות האדם של העם הפלסטיני.
הדו"ח קובע כי מספר רב של זכויות אדם של הפלסטינים מופר בצורות ובדרכים שונים וזאת בשל
קיומן של ההתנחלויות.
הפרות אלה קשורות ביניהן ,ויוצרות דפוס כולל של הפרות המאופיינות בעיקר על ידי שלילת הזכות
להגדרה עצמית ואפליות מערכתיות נגד העם הפלסטיני המתרחשות על בסיס יומיומי.
עוד קובע הדו"ח כי מאז  1967הובילו ממשלות ישראל ובגלוי ,את תהליך התכנון ,הבנייה ,הפיתוח,
הגיבוש והעידוד של ההתנחלויות והשתתפו באופן ישיר בתהליך זה ,והיה להן שליטה מלאה עליו.
"בהתאם לסעיף  49לאמנת ג'נבה הרביעית ישראל חייבת להפסיק לאלתר את כל פעולות
ההתנחלויות וללא תנאים מוקדמים" ,אמרה גב' כריסטין שאניה ,נשיאת הוועדה מצרפת.
הדו"ח קובע כי ההתנחלויות מוקמות ומפותחות לטובתם הבלעדית של היהודים הישראליים .מעשה
שימור וקידום ההתנחלויות מתבצע בעזרת מערכת הפרדה מוחלטת בין המתנחלים לשאר
האוכלוסייה המתגוררת בשטח הפלסטיני הכבוש .מערכת זו של הפרדה הנה נתמכת ומתאפשרת
באמצעות שליטה צבאית ומערכת אכיפה נוקשה הפוגעת בזכויותיה של האוכלוסייה הפלסטינית.
"אנו קוראים היום לממשלת ישראל להבטיח דין וחשבון מלא בנוגע לכל ההפרות ,ולשים קץ למדיניות
הפטור מעונש ולהבטיח צדק לכל הקורבנות" ,אמרה גב ' אסמא ג'הנגיר ,חברת הוועדה מפקיסטן.
הדו"ח קובע כי ישראל מבצעת הפרות חמורות של התחייבויותיו בהתאם לזכות להגדר עצמית ולפי
המשפט הבינלאומי ההומניטארי .הדו"ח קובע בנוסף כי אמנת רומא מעניקה סמכות שיפוט לבית
הדין הפלילי הבינלאומי בנוגע לטרנספיר של אוכלוסיות בתוך השטח הפלסטיני הכבוש.
"סדר הגודל של ההפרות הנוגעות למדיניותה של ישראל בנוגע לנישול ,הפינויים ,ההריסות והעקירות
מהאדמה ,מעיד על הטבע הנרחב של הפרות זכויות אדם אלו .ההיגיון שעומד מאחורי האלימות
והפחדה נגד הפלסטינים ונגד רכושם הנו הרצון לעקור אוכלוסייה מקומית זו מאדמתה ,על מנת
לאפשר הרחבת ההתנחלויות ",אמרה גב ' יוניטי דאו ,חברת הוועדה מבוצואנה.
הדו"ח קובע בנוסף כי גופים פרטיים אפשרו והקלו על הקמת ההתנחלויות והניבו רווחים מכך  ,באופן
ישיר ועקיף.

