
צדק שחווה העם במחסור החריף לרמז  הנןישראליות ההתנחלויות ה
  הפלסטיני

  
  

ישראליות התנחלויות בנוגע להבירור העובדות הוועדת הבינלאומית ל – 2013בינואר,  31ז'נבה, 
על ישראליות התנחלויות ההשלכות הל בנוגע ההכבוש פרסמה היום את ממצאיסטיני בשטח הפל

  הפלסטיני.זכויות האדם של העם 
  

וזאת בשל  שוניםדרכים בבצורות ומספר רב של זכויות אדם של הפלסטינים מופר הדו"ח קובע כי 
  .קיומן של ההתנחלויות

  
המאופיינות בעיקר על ידי שלילת הזכות  הפרותדפוס כולל של ות יוצרו ביניהן, ותהפרות אלה קשור

  .יומיומיעל בסיס  תומתרחשה ת מערכתיות נגד העם הפלסטינילהגדרה עצמית ואפליו
  

 ,הפיתוח ,הבנייה ,את תהליך התכנוןבגלוי, וממשלות ישראל הובילו  1967מאז כי קובע הדו"ח עוד 
     יו.שליטה מלאה על הןל ה, והיבתהליך זה ישירהגיבוש והעידוד של ההתנחלויות והשתתפו באופן 

  
את כל פעולות לאלתר ישראל חייבת להפסיק לאמנת ג'נבה הרביעית  49סעיף ל התאםב"

  .מצרפתשאניה, נשיאת הוועדה כריסטין  'גב הללא תנאים מוקדמים", אמרות יוההתנחלו
  

מעשה  ישראליים.היהודים ההבלעדית של  םלטובת תתחוופמוקמות ומתנחלויות ההדו"ח קובע כי ה
פרדה מוחלטת בין המתנחלים לשאר המערכת  בעזרתמתבצע ההתנחלויות שימור וקידום 

ומתאפשרת נתמכת הנה פרדה המערכת זו של  .הכבוש סטיניאוכלוסייה המתגוררת בשטח הפלה
  של האוכלוסייה הפלסטינית. יהבזכויות תפוגעה הנוקשבאמצעות שליטה צבאית ומערכת אכיפה 

  
לשים קץ למדיניות וות, כל ההפרבנוגע ל מלאדין וחשבון היום לממשלת ישראל להבטיח  אנו קוראים"

  .מפקיסטן רת הוועדהסמא ג'הנגיר, חבא גב ' הטיח צדק לכל הקורבנות", אמרולהבהפטור מעונש 
  

עצמית ולפי  הגדרלזכות בהתאם לות חמורות של התחייבויותיו הדו"ח קובע כי ישראל מבצעת הפר
בית לשיפוט  סמכות מעניקהאמנת רומא קובע בנוסף כי הדו"ח  ההומניטארי.הבינלאומי משפט ה

  .הכבושהפלסטיני  שטחבתוך האוכלוסיות לטרנספיר של  בנוגעהדין הפלילי הבינלאומי 
  
עקירות ההריסות וההפינויים,  לנישול, ה של ישראל בנוגעפרות הנוגעות למדיניותההסדר הגודל של "
אלימות ה ההיגיון שעומד מאחורי .אלו זכויות אדם ותפרההטבע הנרחב של , מעיד על אדמההמ

על מנת , תהמאדמזו מקומית אוכלוסייה  עקורלהרצון  נורכושם הנגד פלסטינים והוהפחדה נגד 
  מבוצואנה. וועדהה תדאו, חבריוניטי  גב ' האמר "תנחלויות,הההרחבת אפשר ל

  
והניבו רווחים מכך , באופן הקמת ההתנחלויות על  והקלו כי גופים פרטיים אפשרובנוסף הדו"ח קובע 
 ישיר ועקיף. 


