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 לכבוד
 מר גבי אשכנזי

 שר החוץ
 

 שלום רב,

 הנדון: גירוש צוות הנציבות העליונה של האו"ם לזכויות אדם

 העליונה של האו"ם לזכויות אדם.לנתק קשר" עם הנציבות "להחלטת משרדך אנו, ארגוני זכויות אדם בישראל, פונים אליך בנוגע 

של הנציבות בינלאומיים . כתוצאה מכך, עובדים לא יאושרו ולא יחודשו כחלק מהחלטה זו, כך נראה, אשרות עבודה של צוות הנציבות

 גיע.חדשים אינם יכולים להעובדים ולעזוב נאלצים שאשרתם פגה 

הגדה  –. המשרד פועל בשטחים הכבושים 1996שנה, מאז  25על כבר כמעט ומשרד הנציבות העליונה של האו"ם לזכויות אדם פ

העובדה שישראל היא המחליטה ועובדיו נדרשים לאשרות ישראליות רק בשל  – ורצועת עזה (ירושליםמזרח כולל )המערבית 

 .הבלעדית מי ייכנס לשטחים

החליט שבראשו אתה עומד כעת, בצעד חסר תקדים, המשרד ואולם למעלה משנות דור,  הנציבות מזהלעובדי אשרות כאלו ניתנו 

 משרד הנציבות. תבעבוד תוך פגיעה ,הנפיקןלכליל להפסיק 

בהפרות  כרוכה ממהותהה ,הביקורת המתבקשת על מדיניותן בשטחים ם להשתקתממשלות ישראל עסוקות מזה שנים במאמצי

אדם של מיליוני פלסטינים. כחלק ממדיניות ששואפת להנציח מציאות זו, משרד החוץ, החמורות, מתמשכות ורחבות היקף של זכויות 

קמפיין השמצה, הוקעה  –באופן גלוי או עמום, ישיר או עקיף  –מנהלים המשרד לעניינים אסטרטגיים וגופים ישראליים נוספים 

במסגרת האמת על מעשיה של ישראל בשטחים. את החושפים  ,פלסטינים, ישראלים ובינלאומייםוהרחקה נגד ארגונים ופעילים 

להשתיק את בניסיון  כל זאת. אנטישמיות, סיוע לטרור ושלל שקרים נוספים עלטענות כזב שימוש בב יםבוחלגופים אלה אינם קמפיין ה

 לאפשר את המשך הכיבוש, הדיכוי והנישול מבלי לתת על כך דין וחשבון.והביקורת 

מגבלות תנועה דרקוניות על עובד משרד הטלת נציבות האו"ם מצטרף לשלל צעדים קודמים ומתמשכים, בהם הצעד הנוכחי נגד 

, מר עומר שאקר; תיוגו של מנהל ארגון HRWהשטחים של מנהל משרד מאמנסטי ברמאללה, מר ליית' אבו זיאד; הרחקתו מישראל ו

על הסנקציות האמריקאיות נגד בית הדין בירך ראש הממשלה רונה אף לאח ; ועוד ועוד.כ"מחבל בחליפה" אלחאק, מר שעוואן ג'בארין

 עוד ניסיון אגרסיבי להלך אימים על גוף בינלאומי מרכזי הפועל למען ההגנה על זכויות האדם. –הפלילי הבינלאומי בהאג 

באזור ומפרים את חובותיה  עבודת משרד הנציבותפוגעים ב ,ניתוק הקשר עם נציבות האו"ם והסירוב לחדש אשרות עבודה לעובדיה

ה לביצוע תפקידן ולקיום ים שבשליטתולאפשר להן לפעול בשטח סוכנויותיום, לשתף פעולה עם "של ישראל, החתומה על מגילת האו

 .ם"מטרות האו

האדם הפרת זכויות ואת  משמעויות המדיניות הישראלית הסתיר אתלכישלון: הם לא יצליחו ל ה צפוייםקההשתכל מהלכי אולם 

 .ולא ישתיקו אותנו עבודתנו ועבודת עמיתינולא ישתקו את , שמבצעת ישראל בשטחים שבשליטתה

את ולאפשר  פיק אשרות חדשות,נלה ,כנדרשאשרות שהייה לחדש , נציבותהנגד צוות שננקטו  יםאנו קוראים לך לחזור בך מהצעד

  ה התקינה של הנציבות.עבודתהמשך 

 על החתום, 

 המצוינים מעלההארגונים 

 העתקים: 
 בנימין גנץ, שר הביטחון וראש הממשלה החליפי

 שר הפנים –אריה מכלוף דרעי 
 השרה לנושאים אסטרטגיים –אורית פרקש הכהן 


