
בשטחים  ועדת הבדיקה של האו"ם בנוגע להפגנות

 2018הפלסטינים הכבושים בשנת 

 
( לשלוח בדחיפות ועדת בדיקה בינלאומית, S-28/1)החלטה  2018מאי  18מועצת זכויות האדם החליטה ביום 

משפט הבינלאומי של זכויות העצמאית, לחקור את כל הטענות בדבר הפרות של המשפט הבינלאומי ההומניטרי ו

רצועת עזה הכבושה, בהקשר של ההתקפות בהאדם בשטח הפלסטיני הכבוש, כולל מזרח ירושלים, ובמיוחד 

 40-מועצה במהלך מושב הל , ולדווח2018מרץ  30יקף שהחלו ביום הה-רחבותאזרחיות הפגנות ההצבאיות על ה

 .2019בחודש מרץ 

 

על  מנדט שלהשל האו"ם לסייע ולאפשר לועדת הבדיקה לפעול בהתאם לההחלטה מבקשת מנציב זכויות האדם 

 :מנת

 

 " המשפט הבינלאומי של זכויות האדם של המשפט הבינלאומי ההומניטרי ולכאורה הפרות הלחקור את כל

בשטח הפלסטיני הכבוש, כולל מזרח ירושלים, ובמיוחד ברצועת עזה הכבושה, בהקשר של ההתקפות 

, במהלך כן , בין אם לפני2018מרץ  30יקף אשר החלו ביום הה-אזרחיות רחבותההפגנות ההצבאיות על 

 מכן;או לאחר 

 של מומחים ובעלי המנדט של "ההליכים המיוחדים"  םאת הנסיבות, בסיועלקבוע את העובדות ו

 להוות פשעי מלחמה; שעלולותלרבות אלה יחס להפרות לכאורה, הרלוונטים, ב

 ים להפרות;לזהות את אלה שאחרא 

  על מנת למנוע ולשים קץ לחסינותהטלת אחריותלצעדים של  ותהנוגע אלוכלגבש המלצות, במיוחד , 

, בנוגע להפרות הללו, ובנוגע פיקודיתולהבטיח מתן דין וחשבון, לרבות אחריות פלילית אישית ואחריות 

 מפני פגיעות נוספות; ם על אזרחיה להגנ

 (, ודו"ח סופי 2018בנוגע לכך במושב מספר שלושים ותשע )ספטמבר פה -ולהציג למועצה עדכון בעל

 (."2019בכתב במושב הארבעים )מרץ 

 

 .2019ועדת הבדיקה תדווח למועצת זכויות האדם במרץ 

 

וכן לאסוף הועדה לנסוע לאיזור, להיפגש עם עדים ועם קורבנות, בכוונת על מנת לממש את המנדט שניתן לה, 

 קצועיים.דה ילוו על ידי צוות של חוקרים ממקורות.  חברי הועחומר ממגוון רחב של 

 

 חברי הועדה:

 מר סנטיאגו קנטון )ארגנטינה(, יו"ר

 גב' שרה חוסיין )בנגלדש(

 גב' קארי בטי מורונגי )קניה(

 

 חברי ועדה לשעבר:

 מר דיוויד מייקל קריין )ארה"ב(

 

 S-28/1החלטת מועצת זכויות האדם 

 

 קשר יצירת
 :עבור הגשת חומר לועדה

coioptprotests@ohchr.org 

 

 דוברות הועדה:

mediacoioptprotests@ohchr.org 

http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/S-28/1
mailto:coioptprotests@ohchr.org
mailto:mediacoioptprotests@ohchr.org


 קול קורא להגשת חומר לועדה
 

לתחום אחריותה.  הועדה הועדה מזמינה אנשים פרטיים, קבוצות וארגונים להגיש מידע וחומר כתוב הנוגע 

 בדבר:מידע מיוחד במעוניינת ב

 

 לכאורהע להפרות ולפגיעות גהעובדות והנסיבות בנו .1

 זיהויים של האחראים .2

ולהבטיח מתן דין וחשבון, טרה למנוע ולשים קץ לחסינות , במדים להטלת אחריותהמלצות בנוגע לצע .3

 וכן לרבות אחריות פלילית אישית ואחריות פיקודית;

 המלצות בנוגע להגנה על אזרחים. .4

 

 חומר לועדה:ההגשת  הליך

 

 .2018 נובמבר 15 יוםמלא יאוחר , מחבר)ים(קשר של ההניתן לשלוח לוועדה חומר בכתב, בצירוף פרטי 

 

 coioptprotests@ohchr.orgבדואר אלקטרוני: 

 

 The United Nations Commission of Inquiry on the 2018 protests in the Occupiedבדואר: 

Palestinian Territory, Palais de Nations, CH-1211 Geneva, Switzerland 

 

 .נא לציין האם יש לשמור את החומר, או חלק ממנו, בסודיות 

 .ניתן להגיש חומר באנגלית, צרפתית, ערבית ו/או עברית 
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