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 בדרך הגישה לקהילת הרועים בפארסייה חסימה חדשהדרישה דחופה לפתוח : הנדון
 

 

, גמזועדכנה עכשיו את פעילת זכויות האדם שרון    ,שבבקעת הירדן  הסייקהילת הרועים בפאר .1

לקהילה  היחידה את דרך הגישה פראמצעות תלולית ע"ל חסם הבוקר בכי טרקטור של צה

 :(32.341183,35.509295 :של מקום החסימה )נ.צ
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ילדים, אשר מתגוררים במבנים קשישים, גברים, נשים ו עשרותת הכולל המדובר בקהיל .2

ללא חיבור למים, לחשמל ולתשתיות מינימליות. מרביתם לא בתי ספר ומרפאות, לארעיים, 

 מעדרי צאן. ומתפרנסיםהפה,  ן היד אלחיים מ

-הביןהחובות המוטלות על המפקד הצבאי של האזור לפי החוק  חסימת הדרך מפירה את .3

בין היתר, . זכויות התושבים הפלסטינים המוגניםפוגעת ב, והחל בגדה המערבית אומיל

)ראו תקנה ועוד זמינים הזכויות לחופש התנועה והעיסוק, למים, לחינוך, לשירותי בריאות 

 (;1907לתקנות הנספחות לאמנת האג בדבר הדינים והמנהגים של המלחמה ביבשה ) 43

לאמנה  12סעיף (; 1948) האדם זכויות על האוניברסאלית להכרזה 23-ו 13פים סעי

סעיפים (; 1991()אושררה בישראל בשנת 1966הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות )

()אושררה 1966לאמנה הבינלאומית בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות ) 11-13, 6

( )אושררה 1989לאמנה בדבר זכויות הילד )  27-ו  24,  3(; הוראות סעיפים  1991בישראל בשנת  

בעניין  9.7.2004(; חוו"ד המייעצת של ביה"ד הבינלאומי לצדק מיום 1991בישראל בשנת 

-102ית חומה בשטח הפלסטיני הכבוש", קבעה בפסקאות "השלכותיה המשפטיות של בני

, האמנה הבינלאומית בדבר , כי האמנה בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות113

והאמנה בדבר זכויות הילד הנ"ל חלות גם על התנהלות ישראל  זכויות אזרחיות ומדיניות,

)פורסם בנבו, שראל עיריית בית לחם נ' מדינת י 1890/03 ; בג"צבשטחים הכבושים

עאדל אחמד  13/86"צ בג; 1( 4), פ"ד נאחורב נ' שר התחבורה 5016/96 צ"בג(; 3.2.2005

  2150/07  "צבג(;   11.1.1987)פורסם בנבו,    נ' מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה ושומרון שאהין

)פורסם   הביטחוןאח' נ' שר    24-עלי חסיין מחמוד אבו צפייה, ראש מועצת הכפר בית סירא ו

 ((.29.12.2009בנבו, 

זים הישראליים הלא מאחהתנחלויות ולגישה לכי הם את דרר שלא מוכר שצה"ל חסמאח .4

מטעמים  בעהנ פארסייה,לדווקא חסום את דרך הגישה ההחלטה לאזור, ברור כי חוקיים ב

דומה  עיקרון איסור האפליה בדין הישראליאפליה פסולה ) מהווהגם גזעניים ופוליטיים ו

 ((.1949) לאמנת ג'נבה הרביעית 27להוראת סעיף 

לחץ על הההתעללות ולהגביר את מצער מאוד כי צה"ל בחר לנצל את משבר הקורונה, כדי  .5

 .מזה דורי דורות הקהילה בפארסייה לעזוב "מרצון" את מקום מגוריה

. ככול 16:00( בשעה 24.3ר )עד למחלאור המתואר לעיל, נבקשכם לפתוח את החסימה  .6

ות זכויות האדם המלווים אותה /בפארסייה ופעיליהקהילה , עד אז תיפתחשהחסימה לא 

 .ישקלו את צעדיהם
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