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   30.8.2021                                      לכבוד

 יאיר לפיד

 שר החוץ

 שלום רב,

 העליונה לזכויות אדםהאו"ם  צוות נציבות של    כתמתמש  מניעת כניסההנדון:  

אדם בישראל, פונים  לנתק קשר" עם הנציבות  "החוץ  להחלטת משרד  בנוגע בזאת  אליך אנו, ארגוני זכויות 

זו, כך נראה,  אדם. כחלק מהחלטה  לזכויות  של האו"ם  אשרות עבודה של צוות מזה קרוב לשנה שהעליונה 

לעזוב  ונאלצשאשרתם פגה  של הנציבות  בינלאומיים  . כתוצאה מכך, עובדים  לא אושרו ולא חודשו הנציבות

להעובדים  ו  גיע.חדשים אינם יכולים 

( המדיניות לא ו( פנינו בנדון לקודמך בתפקיד, מר גבי אשכנזי. לא זכינו למענה  20.10.2020לפני כעשרה חודשים 

חידוש עבודתה של הנציבות כאן, ללא הפרעה או שיבוש,  ולכן אנו שבים ופונים כעת, בתקווה כי  –השתנתה  

 יתאפשרו בהקדם.

אדם פעיל  של האו"ם לזכויות  הגדה   –. המשרד פועל בשטחים הכבושים  1996מאז  משרד הנציבות העליונה 

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

מאז ואולם  ,  ללא כל קושי אשרות כאלו ניתנו משך למעלה משנות דור  .המחליטה הבלעדית מי ייכנס לשטחים

וסיף  נאלץ להמשרד הנציבות להפסיק להעניקן. כתוצאה מכך,  החליט    החוץד , בצעד חסר תקדים, משר2020

 .נוכח בשטח  ללא צוות בינלאומי  לתפקד

"ישראל חולקת עם האיחוד האירופי אינטרסים  בפגישתך לפני כחודש, עם שרי החוץ של האיחוד האירופי אמרת:

דם, זכויות לקהילה הלהט"בית, מחויבות  אבל יותר מזה, היא חולקת עם האיחוד האירופי ערכים: זכויות א  -

ברה אזרחית חזקה, חופש דת.  ח  ,למרכיבי היסוד של הדמוקרטיה בהם עיתונות חופשית, מערכת משפט עצמאית

יחד במשבר האקלים, בטרור הבינלאומי, בגזענות, בקיצוניות".  אנחנו מחויבים להילחם 

, בשטחים  להשתיק ביקורת מתבקשת על מדיניותןערכים כאלה לא מתיישבים עם מאמצי ממשלות ישראל אלא ש

פלסטינים. הבהפרות חמורות, מתמשכות ורחבות היקף של זכויות    כרוכה ממהותהה  מדיניות אדם של מיליוני 

תוך   ,פלסטינים, ישראלים ובינלאומייםארגונים ופעילים  של השמצה והרחקה  עם  מתיישבים  אף אינםערכים כאלה  

להשתיק את הביקורת ניסיון גס  ב אנטישמיות, סיוע לטרור ושקרים נוספיםכזב אשר מנסות לייחס   בטענותשימוש 

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

פיק נולהכנדרש אשרות שהייה  לחדש ,  נציבותהנגד צוות ע"י המשרד  שננקטו    יםאנו קוראים לך לחזור מהצעד

 ה התקינה של הנציבות.עבודתהמשך את ולאפשר   אשרות חדשות,

 

 על החתום,  

 הארגונים המצוינים מעלה


