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הודעה לעיתונות
אמנסטי אינטרנשיונל :המעמד של מדינה משקיפה שניתן
לפלסטין באו"ם צריך לקדם את הצדק
ההכרה ההיסטורית בפלסטין כמדינה משקיפה שאינה חברה באו"ם מביאה עימה חובות לפי החוק הבינלאומי ,אמר היום אמנסטי
אינטרנשיונל.
ההצבעה ביום חמישי בעצרת הכללית של האו"ם בניו יורק הוכרעה על ידי  831קולות בעד 48 ,נמנעים ,ו 9-נגד.
פלסטין נמצאת בעמדה לאשרר את אמנת רומא של בית הדין הפלילי הבינלאומי ( )ICCואמנות אחרות של זכויות אדם ושל המשפט
ההומניטארי הבינלאומי ,לחיזור האחריותיות על הפרות זכויות אדם ופשעים על פי החוק הבינלאומי.
"צעד זה יפתח את הדלת לקורבנות של הפרות זכויות אדם לבקש צדק ויעצים אותם לתבוע את זכויותיהם" ,אמרה ווידני בראון,
מנהלת בכירה לנושאי מדיניות וחוק בינלאומי באמנסטי אינטרנשיונל.
"בפרט ,הוא צריך לקדם את המאמצים להבטחת צדק בינלאומי בעקבות פשעי מלחמה ופשעים אפשריים נגד האנושות ,שבוצעו על
ידי כל הצדדים במהלך העימות ב 8001-8009-בעזה ובדרום ישראל".
"פלסטין צריכה להיעתר באופן מיידי לאמנת רומא ולאשר כי היא מקבלת את סמכות שיפוטו של בית הדין הפלילי הבינלאומי בנוגע
לפשעים שבוצעו מאז ה 8-ביולי  .8008עליה גם להיעתר לאמנות והסכמים נלווים".
"הקורבנות שסבלו במהלך עימות  8001-8009חיכו זמן רב מדי לצדק .פלסטין צריכה לפעול במהירות על מנת להבטיח שהצדק לא
יתעכב עוד" ,אמרה בראון.
לחץ לא-מקובל לוותר על הצדק
אמנסטי אינטרנשיונל מודאג מדיווחים על כך שמספר מדינות ,לרבות בריטניה וארה"ב ,הפעילו לחץ על הדיפלומטים הפלסטינים
לוותר על מנגנוני אחריותיות על פשעים לפי החוק הבינלאומי.
"הגישה של הקורבנות לצדק היא לא משהו שאפשר לסחור בו" ,אמרה בראון.
"עמדה זו מדאיגה במיוחד לאור דיווחים על הפרות של המשפט ההומניטארי הבינלאומי שבוצעו בעזה ובישראל בעת הלחימה
האחרונה בין ישראל וקבוצות פלסטיניות מזוינות".
אמנסטי אינטרנשיונל גינה את הכישלון המתמשך הן של ממשל חמאס בפועל בעזה והן של ישראל לנהל חקירות מהירות ,יסודיות,
עצמאיות ובלתי-תלויות של חשדות לפשעים שבוצעו במהלך עימות .8001-8009
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ענישה קולקטיבית
דאגה נוספת מיוחדת היא האיומים מצד ישראל ,כי היא תעכב העברת כסף המגיע לרשות הפלסטינית בגלל ההצבעה באו"ם לגבי
מעמדה של פלסטין.
הגבלות שמטילה ישראל על תנועת סחורות ואנשים כבר הביאו לחנק הכלכלה הפלסטינית ואילצו פלסטינים רבים להיות תלויים
בסיוע הומניטארי.
אמנסטי אינטרנשיונל הפציר שוב ושוב בישראל להסיר לחלוטין את המצור על עזה ,המטיל עונש קולקטיבי על למעלה מ 8.4-מיליון
פלסטינים תוך הפרה ברורה של החוק הבינלאומי.
"מניעת כסף או משאבים תחריף את המצב ההומניטרי" ,אמרה בראון" .על פי החוק הבינלאומי ,על ישראל ,ככוח כובש ,נאסר
השימוש בענישה קולקטיבית והיא אחראית לרווחתם של אלו תחת כיבושה".
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