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הודעה לעיתונות
אמנסטי אינטרנשיונל :ישראל חייבת לעצור את הבנייה
בהתנחלויות בגדה המערבית
ההכרזה של ממשלת ישראל שבכוונתה להרחיב התנחלויות בגדה המערבית בתגובה להצבעה באו"ם על מעמדה של פלסטין כמדינה
משקיפה ,מפרה זכויות האדם ואת המשפט ההומניטארי הבינלאומי ,אמר היום אמנסטי אינטרנשיונל.
"בנייה בהתנחלויות היא הסיבה לעקירה בכפייה ,מספר עצום של הפרות זכויות אדם והיא מהווה הפרה בוטה של המשפט הבינלאומי.
ישראל חייבת להפסיק לאלתר את כל הבנייה של התנחלויות ותשתיות קשורות כצעד ראשון לקראת העברת כל המתנחלים
מהשטחים הכבושים" ,אמרה אן האריסון ,סגנית מנהל תכנית המזרח התיכון וצפון אפריקה באמנסטי אינטרנשיונל.
"הכרזה זו שולחת איתות חזק לעולם ,כי לממשלת ישראל הנוכחית אין כבוד לזכויות אדם ולחוק הבינלאומי .בניית התנחלויות מפרה
את זכויותיהם של הפלסטינים בגדה המערבית הכבושה ואסורה בכל הנסיבות".
ישראל אמרה ביום שישי ה 03-בנובמבר ,כי היא אישרה כ 0,333-יחידות דיור נוספות לבנייה או להרחבת התנחלויות במקומות לא
מוגדרים בגדה המערבית הכבושה.
ההודעה באה יום לאחר שפלסטין הוכרה כמדינה משקיפה שאינה חברה באו"ם ,על ידי הצבעה בעצרת הכללית של האו"ם בניו יורק.
על פי דיווחים ,מספר הצעות אחרות להרחבות תהיינה באזור אסטרטגי המכונה  E1הנמצא בין ירושלים המזרחית להתנחלות מעלה
אדומים.
בידי הצבא הישראלי כבר יש תוכניות לפינוין בכפייה והעברתן של  03קהילות פלסטיניות  -כ 0,033-בני אדם ,רובם בדואים משבט
הג'האלין – מבתיהם ב E1-ובאזור גוש ההתנחלות מעלה אדומים.
הרשויות הישראליות לא התייעצו עם הקהילות והתושבים מתנגדים למהלך .נגד רוב הבתים והמבנים בקהילות אלו יש צווי הריסה.
מאז הצבעת העצרת הכללית של האו"ם ביום חמישי האחרון ,דווח כי מתנחלים מליד היישובים הבדואים הגבירו את טקטיקות
ההטרדה והאלימות.
לדברי התושבים ,ילדים ורועי צאן הותקפו והמתנחלים מנגנים מוסיקה בקול רם ומאירים בזרקורים על הכפרים הבדואים.
קהילות הג'האלין נעקרו פעמים רבות מאז  ,8491כאשר הפכו לפליטים מאדמותיהם הנמצאות בשטח שהפך למדינת ישראל.
מדיניות ההתנחלויות הישראלית בשטחים הפלסטינים הכבושים מאופיינת באפליה על רקע לאומני ,אתני ודתי.
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ההתנחלויות ,שכולן נבנו על אדמות פלסטיניות ,הן ליהודים בלבד ,הזכאים לאזרחות ישראלית ולהגנתו של החוק הישראלי גם אם
הם מהגרים ממדינות אחרות ,שהולכים לגור בהתנחלויות בשטחים הפלסטינים הכבושים מבלי שהתגורר בעבר במדינת ישראל.
הפלסטינים ,הכפופים לחוק הצבאי ולא לחוק האזרחי הישראלי ,אינם מורשים להיכנס או להתקרב אל ההתנחלויות הישראליות או
להשתמש בכבישים של מתנחלים ,ולפיכך מנועים מהם מקורות לפרנסתם והם מוגבלים בתנועתם.
המתנחלים גם מקבלים הטבות משמעותיות ,כספיות ואחרות ,והם רשאים לנצל קרקעות ומשאבי טבע השייכים לאוכלוסייה
הפלסטינית.
סעיף  94לאמנת ג'נבה הרביעית אוסר על הכוח הכובש להעביר את אוכלוסייתו האזרחית לתוך השטח שהוא כובש.
בניית התנחלויות בגדה המערבית הכבושה נמשכה במהלך שנת  .0380לאחרונה ,ב 6-בנובמבר  ,0380משרד הבינוי והשיכון הוציא
למכרז בנייה של  8,011יחידות במזרח ירושלים ובהתנחלות אריאל ,שבצפון הגדה המערבית.
ישראל הודיעה בעבר על תוכניות חדשות להרחבת התנחלויות בתגובה ליוזמות דיפלומטיות פלסטיניות באו"ם.
ב 0-בנובמבר  ,0388בעקבות קבלתה של פלסטין לארגון הכלכלי ,חברתי ותרבותי של האו"ם ,אונסק"ו ,הודיעה ממשלת ישראל כי
כ 0,333-בתים חדשים ייבנו במזרח ירושלים ובהתנחלויות בגדה המערבית אפרת ומעלה אדומים.
כעבור שנים עשר ימים ,ב 81-בנובמבר  ,0388משרד השיכון פרסם מכרזים ל 0,003-יחידות דיור חדשות מעבר לקו הירוק.
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