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0גשי גגד אלימות לגושא המיוחדה לרווחית גישה מגיעו* תגרוו:

רב, שלום

 של אדם זכויות למען הפועלים ישראלים אדם זכויות ארגוני בשם אליכם פונה אני
 לדווחית כניסה אשרת להעניק שלא ההחלטה בעקבות הכבושים, בשטחים פלסטינים
נשים. נגד אלימות מניעת לנושא האו״ם של המיוחדת

 שונים, בתחומים מומחים הם האו״ם של האדם זכויות מועצת של מיוחדים דווחים
 באו״ם. החברות במדינות האדם זכויות מצב לשיפור בהתנדבות, עובדים אשר

 פרופסורית היא נשים, נגד אלימות מניעת לנושא המיוחדת הדווחית מאנג׳ו, ראשידה
 מאז מיוחדת כדווחית המכהנת עולמי שם בעלת נשים לזכויות ומומחית למשפטים

2009.

 בכירים פקידים אלימות, שורדות נשים לפגוש היתה מאנג׳ו פרופ׳ של ביקורה מטרת
 את לחזק בכדי אזרחית, חברה ארגוני וכן חוק, אכיפת אנשי ובהם הפלסטיני, בממשל
 עצמם על שנטלו הבינלאומיות להתחייבויות בהתאם נשים זכויות לקידום עבודתם

האדם. זכויות אמנות על החתימה עם

 היה להחלטה הבסיס פוסט, ג׳רוזלם בעיתון שצוטט כפי החוץ, משרד דובר פי על
 את מקרוב לבחון כדי בפלסטין לבקר ביקשה אשר הדווחית, של האשרה בקשת נוסח
 לבקר מבקשת הדווחית היתה לו כי ואמר הדובר הוסיף עוד שם. האשה זכויות מצב

 יותר רחב מביקור כחלק ב״פלסטין״(, לביקור )בניגוד הפלסטינית הרשות בשטחי
מאושר. הביקור היה אזי בישראל,

 לעשות ויש בישראל, גם הפושה בינלאומית, ברמה חולה רעה היא נשים נגד אלימות
 תחת החיות שנשים כך על המצביעים מחקרים ישנם מכך, יתרה למגרה. מאמץ כל

מגדרי. רקע על אלימות למעשי יותר אף חשופות סכסוך, ובאזורי כיבוש

 מכשול שימת הינה זה, בנימוק משלחתה וחברי מאנג׳ו מפרופ׳ כניסה אשרת שלילת
 הגדרת על ויכוח בשל הכבושים בשטחים האשה מעמד לקידום פעילות בפני מכוון

 הינו בישראל, הדווחית תבקר אם אלא הביקור על לאסור ההחלטה הפלסטיני. שלטון
 הקובע האו״ם, למגילת 55 לסעיף ומנוגדת כובש ככוח ישראל של כוחה של ציני ניצול

אדם. זכויות על והגנה לקידום לפעול בארגון החברות המדינות כל על כי

 הדווחית של כניסתה את ולהתיר זו אומללה החלטה מחדש לשקול לכם קוראים אנו
הכבושים. לשטחים המיוחדת

 בצלם, ישראל, אינטרנשיונל אמנסטי הפנייה: על החתומים האדם זכויות ארגוני
 בישראל, עינויים נגד הציבורי הוועד בישראל, האזרח לזכויות האגודה גישה, במקום,
 למען משפט-רבנים שומרי שתיקה, שוברים עדאלה, דין, יש הפרט, להגנת המוקד
אדם. לזכויות ורופאים האדם זכויות

 פטריק נטע עו״ד
יש-דין ארגון מנכ״לית
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