
 
 

 ,וישראל ירושלים המזרחית, כולל יםהכבוש  יםהפלסטיני יםעל השטח החקירהועדת 

 ח ראשון ו"ד מפרסמת

לעצירת הסכסוך חיוני והאפליה נגד פלסטינים   המתמשך דו"ח: סיום הכיבוש הישראלי  ה

טינה מוגברת  נה  מזי" מעונש פטור אינסופי של אלימות, בעוד ש"תרבות של ה מעגל ה  בלימתול

 .התארכות הסכסוךמובילה ל , חוסר יציבות וים נשניםמתח ת מתדלקו

  ן אפליה נגד פלסטינים הה פלסטיני וה  בשטחישראל    של   המתמשך הכיבוש    – (  2022ביוני    7ג'נבה )

  הדו"ח לפי  . כך  סכסוךוהתארכות האי היציבות  ל ,  באזורלהמשך המתיחות  מרכזיות  השורש  הסיבות  

  ירושלים המזרחית על השטח הפלסטיני הכבוש, כולל    העצמאית החדשה  ועדת החקירההראשון של  

 , שפורסם היום. וישראל 

זיהתה עקירה    וועדההמזין טינה מוגברת בקרב העם הפלסטיני.    פטור מענישה, הוועדה ציינה כי  כמו כן

מצור  ה, בנייה והרחבת התנחלויות, אלימות מתנחלים ומבנים  בכפייה, איומים בעקירה בכפייה, הריסות 

 . אלימות  ם הנשנים של גורמים התורמים למחזוריעל עזה כ 

עובדה  הבסיסיות כוונו ברובם המוחלט כלפי ישראל,  השורש  הממצאים וההמלצות הרלוונטיים לסיבות  "

ולמציאות של מדינה אחת הכובשת את  -כאינדיקציה לאופי הא   מאבחניםשאנו   סימטרי של הסכסוך 

 יושבת ראש ועדת החקירה.   , ם פילאיתהשנייה", אמרה נוואנ

העמודים לאחר שביצעה הערכה של המלצות שהועלו על ידי ועדות    18הוועדה פרסמה את הדו"ח בן  

מידעומשלחות    בדיקה והדיונים    איסוף  האו"ם  מנגנונים אחרים של  גם  כמו  בעצמה  שקודמות,  היא 

 . קיימה 

לירדן,  שתי    קיימה   הוועדה  ואחת  לז'נבה  עניין שונים, לרבות  התייעצו קיימה  ומשלחות  יות עם בעלי 

 ארגוני חברה אזרחית ישראלים ופלסטיניים. 

  פרות ההעל  הבטיח אחריותיות  לקריאות    לרבות,  באופן גורף שהמלצות אלו לא יושמו  בנוסף,  "מצאנו  

וירי חסר אבחנה של    בידי ישראל,  של החוק ההומניטרי הבינלאומי ושל חוקי זכויות האדם הבינלאומיים

  יחד עם תחושת החסינות   ,היישום הזהאי  לתוך ישראל.    ותפלסטיני  חמושותרקטות על ידי קבוצות  

ב ,  נישה עפני  מ הכיבוש,  ראיות  את  לסיים  כוונה  אין  שלישראל  לכך  נגד    עקביתהוהאפליה  רורות 

בלב    ,פלסטינים  שעומדים  וחוזרות ההם  שיטתיות  מזרח  בשטח  הן    הפרות  כולל  הכבוש,  הפלסטיני 

 . פילאיישראל", הוסיפה גב' הן בירושלים ו

להמשך  שלה   בדו"ח  השורש  לסיבות  ישירות  הקשורות  ובהמלצות  בממצאים  התמקדה  הוועדה   ,

להערכתה, המלצות מרכזיות לא יושמו והדבר נמצא    .סכסוך ה  והימשכותהמתיחות באיזור, אי היציבות  

  של  כישלונה כולל בבסיס רוב ההמלצות,  שעומדותסוגיות כלליות פר בלב הסכסוך. הוועדה זיהתה מס

  וקולקטיביות   אישיות  זכויות  של  הפרות ,  כיבוש   של  אלה  לרבות,  המלחמה  ומנהגי  דיני  את  לקיים   ישראל

 .אחריותיות  וחוסר

בבירור כי סיום    יםמצביעשל מנגנונים וגופים קודמים של האו"ם  סקירתנו של הממצאים וההמלצות  "

ישראל, בהתאם להחלטות מועצת הביטחון, נותר חיוני בעצירת מעגל האלימות המתמשך.  בידי  הכיבוש  

ההיסטורי ולהתקדם לעבר הגדרה עצמית    הצדק-איהעולם יכול להתחיל להפוך את  רק עם סיום הכיבוש  

 . מילון קוטארי  חבר ועדת החקירהשל העם הפלסטיני," ציין 

לישראל אין כוונה לסיים את הכיבוש. למעשה,  זה ברור ש הוסיף: "כריסטופר סידוטי    חבר ועדת החקירה

היא קבעה מדיניות ברורה כדי להבטיח שליטה קבועה מלאה על השטח הפלסטיני הכבוש. זה כולל  

נוחה    דמוגרפי שינוי   וסביבה  לפלסטינים  דכאנית  סביבה  על  שמירה  באמצעות  אלה  שטחים  של 
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ת התסכול הפלסטיני ומובילות לתחושת  א  מזינותלמתנחלים ישראלים. המדיניות והפעולות של ישראל  

 הסכסוך". את הימשכות וייאוש. הם מתדלקים את מעגל האלימות  

זכויות האדם  מתייחסת לעתים קרובות לכיבוש כהצדקה להפרות    הדו"ח גם ציין כי הרשות הפלסטינית 

בפועל  זה  . יחד עם זאת, הרשויות בעבחירות לפרלמנט ולנשיאות  וכסיבה המרכזית לכישלון בקיוםשלה  

אחר הוראות הדין    ואינן ממלאות ,  מגלות מחויבות מועטה לשמירה על זכויות אדם ועל החוק הבינלאומי

 . ההומניטארי הבינלאומי 

כך שהוועדה תערוך  מסכם ב,  2022ביוני    13-של מועצת זכויות האדם ב   50-לישיבה ה ח, שיוצג  הדו"

  להבטחת יות  , ותעבוד עם מנגנוני אחריותזכויות אדם  הפרות טענות על  חקירות וניתוח משפטי לגבי  

בקפידה את האחריות של מדינות    תבחןוועדה גם  תאגידית. ההמדינית וה אישית,  ה  ברמה  אחריותיות

 .פרטיים במדיניות המשך הכיבוש  גורמים שלישיות ושל 

 רקע כללי: 

זכו "לחקור, בשטח הפלסטיני    2021במאי    27-יות האדם של האו"ם הסמיכה את הוועדה במועצת 

הכבוש, כולל מזרח ירושלים, ובישראל, את כל ההפרות לכאורה של המשפט ההומניטארי הבינלאומי  

    ". ולאחריו   2021באפריל    13עד ה  ואת כל ההפרות וההפרות לכאורה של דיני זכויות האדם הבינלאומיים 

על מינויהם של נוואנתם פילאי )דרום אפריקה(, מילון  , נשיא מועצת זכויות האדם הודיע  2021ביולי  

)אוסטרליה( לכהן כשלושת חברי וכריסטופר סידוטי  גב' פילאי תכהן   קוטארי )הודו(  כי  וציין    הוועדה 

החלטה "ל A/HRC/RES/S-30/1 כיו"ר.  החקירה  מוועדת  עוד  השוביקשה  סיבות  את  רש  חקור 

  להמשך המתיחות באיזור, אי היציבות וההיגררות לסכסוך כולל האפליה השיטתית שמבוססת על זהות 

דתית  או  גזעית   אתנית,  החקירה  לאומית,  ועדת  ולאסיפה    הוסמכה."  האדם  זכויות  למועצת  לדווח 

 .בהתאמה,  2022וספטמבר  2022הכללית מדי שנה מיוני 

 *** 

ביוני לאחר הצגת    14-אלא לאחר מסיבת עיתונאים שיערכו ב   , תהנציבים לא יערכו ראיונות לתקשור

 הדו"ח שלהם למועצת זכויות האדם. 

מועצת זכויות האדם    אחראי מדיה קשר עם: רונאלדו גומז,    צרו למידע נוסף ובקשות לתקשורת, אנא  

המידע הציבורי של מועצת זכויות האדם   אחראימתיו בראון,  rolando.gomez@un.orgבכתובת 

המידע הציבורי של מועצת זכויות    אחראי או פסקל סים,    matthew.brown@un.orgבכתובת    

 . simp@un.org האדם בכתובת 

  ועדת החקירה על השטח הפלסטיני הכבוש, כולל מזרח ירושלים וישראל למידע נוסף על עבודתה של  

ה בקישור  האינטרנט  באתר  בקרו  https://www.ohchr.org/ar/hr-  :באאנא 

israel/index-bodies/hrc/co 
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