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דו"ח מטעם קבוצת מומחים הולנדית רב-תחומית ,על נוהלי המעצר ,החקירה,
המאסר והשפיטה של ילדים פלסטינים על ידי הרשויות הצבאיות בישראל ,ועל
השלכותיהם.

מבוא
דו"ח זה נועד להפנות את תשומת לבה של ממשלת הולנד בכלל ,ואת תשומת לבו של שר החוץ
ההולנדי בפרט ,לנוהלי המעצר ,החקירה ,המאסר והשפיטה של ילדים פלסטינים בגדה המערבית
על ידי הרשויות הצבאיות בישראל .כותבי הדו"ח פונים אל שר החוץ ההולנדי בבקשה כי במגעיו
עם הרשויות הישראליות והפלסטיניות ,ובמידת האפשר גם במסגרת האיחוד האירופי ,יעמוד על
כך שביישום הנוהלים הנ"ל יישמרו זכויות הילד הבינלאומיות והנורמות הנובעות מהן.
סיכום
לבקשת ) gate48פלטפורמה לישראליים ביקורתיים בהולנד( ו ,Palestine Link-ביקרה קבוצת
מומחים רב-תחומית הולנדית מ 23-בנובמבר עד  1בדצמבר  2013בישראל ובשטחים הפלסטינים
הכבושים בגדה המערבית .הביקור נערך בין השאר בעקבות דיווחים מדאיגים של ארגונים
ישראלים ,פלסטינים ובינלאומיים ,ביניהם גם יוניסף ) ,(UNICEFומטרתו הייתה לגבש תמונה
עכשווית של נוהלי המעצר ,החקירה ,המאסר והשפיטה של ילדים פלסטינים המואשמים על ידי
רשויות הצבא בישראל בביצוע מעשים פליליים .קבוצת המומחים התעניינה במיוחד בהשלכות
הנוהלים האלה על הילדים עצמם ,על משפחותיהם ועל קהילתם .כל זאת במטרה להגיש
לממשלת הולנד המלצות קונקרטיות לפעולות שיינקטו בשיתוף עם ממשלת ישראל והרשות
הפלסטינית ,כדי להבטיח שילדים פלסטינים יזכו ליחס המכבד את זכויותיהם ,כפי שהוסכם
עליהן באמנות הבינלאומיות לזכויות הילד.
קבוצת המומחים ניהלה שיחות עם ילדים והוריהם ,עם מורים בבתי ספר ,עם עורכי דין
המשתדלים להעניק לילדים פלסטינים תמיכה משפטית מתאימה ,עם אנשי מקצוע בתחום
בריאות הנפש המטפלים בילדים פלסטינים ,עם נציגי יוניסף ,הרשות הפלסטינית ,ארגונים לא-
ממשלתיים ) (NOGישראליים ,פלסטינים ובינלאומיים העוסקים בזכויות הילד ובזכויות אדם וכן
נציגי ממשלת הולנד )ברמאללה ובתל-אביב( .כמו כן נוכחו חברי הקבוצה בכמה ישיבות של בית
המשפט הצבאי בעופר )בגדה המערבית( ושוחחו שם עם נציג של דובר צה"ל .ניסיונות ובקשות
לשוחח גם עם נציגי ממשלת ישראל או חברי כנסת לא צלחו.
על סמך ממצאיה שלה ,השיחות שניהלה ,הממצאים המסכמים )(Concluding observations
של ועדת האו"ם לזכויות הילד הנוגעת לישראל ,1הדו"ח האחרון של יוניסף 2ופרסומים ומקורות
מידע רבים אחרים ,3הגיעה קבוצת המומחים למסקנה כי בהתנהלות רשויות הצבא בישראל כלפי
ילדים פלסטינים המואשמים בביצוע מעשים פליליים יש משום הפרה חמורה של זכויותיהם ,או
לחילופין אי שמירה עליהן .כמו כן יש להתנהלות זו השפעה שלילית ביותר על חייהם של
הילדים ,משפחותיהם וסביבתם הישירה ,דבר שלכשעצמו מעלה שאלות רבות בנוגע לשמירת
זכויותיהם של הילדים ומשפחותיהם.
אי אפשר להתייחס לנוהלים אלה בנפרד מההקשר הכללי ,ובעיקר משאלת כיבוש השטחים
הפלסטינים על ידי ישראל ,הנמשך בינתיים כבר כמעט חמישים שנה .גופים מוסמכים
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בינלאומיים שונים מצאו כי הן הכיבוש עצמו ,הן ההתנחלויות ופעולות ישראליות ספציפיות
אחרות בשטחים הפלסטינים הכבושים )כמו הקמת גדר ההפרדה( נוגדים את החוק הבינלאומי.
דעה נחרצת בנושא זה הובעה בין השאר על ידי מועצת הביטחון ,בית המשפט הבינלאומי ,הצלב
האדום הבינלאומי ,מועצת זכויות האדם וכן ועדות זכויות אדם שונות של האו"ם .מכאן שיש
לחפש את הפיתרון בסיום הכיבוש ,כפי שאכן נקראה ישראל במפורש לעשות על ידי האו"ם4,
וזאת במסגרת הסכם )שלום( בין ממשלת ישראל והרשות הפלסטינית .קבוצת המומחים סבורה
כי על ממשלת הולנד להפנות את תשומת הלב – במסגרת שיחות השלום הנוכחיות ,ובמידת
האפשר במסגרת האיחוד האירופי  -להתנהלות של אנשי צבא ישראלים כלפי ילדים פלסטינים.
יש לשאוף לשינוי הנוהלים בטווח קצר ,וכן להחלת החוק הבינלאומי הרלוונטי ,כפי שהוא
מתבטא באמנה הבינלאומית לזכויות הילד ובאמנת ז'נבה הרביעית.
האחריות לשמירה על זכויות הילד מוטלת בראש ובראשונה על ממשלת ישראל .קבוצת המומחים
קוראת לממשלת הולנד לבטא באופן מפורש ,ובמידת האפשר גם במסגרת האיחוד האירופי ,את
דאגתה מההפרות חמורות של זכויות הילד המלוות את הנוהלים הנ"ל ולעמוד על כך שישראל
תקיים את חובותיה על פי אמנת זכויות הילד ,שהיא עצמה חתומה עליה.
קבוצת המומחים מציעה צעדים קונקרטיים שממשלת הולנד תוכל להמליץ עליהם ,ובמקרה
הצורך גם להציע את עזרתה ביישומם .מדובר בצעדים שיבטיחו שהנוהלים הנ"ל יקוימו אך ורק
במידה שהם שומרים על זכויות הילד הבינלאומיות והנורמות הנובעות מהן5:
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לערוב לכך שמעצר ומאסר של ילדים פלסטינים ינקטו אך ורק כאופציה אחרונה ולמשך
זמן קצר ככל האפשר;
להחליף את נוהל המעצר הלילי בשיטה של זימונים לדין .לדאוג שהורי ילד/ה עצור/ה
יקבלו בתוך  24שעות דיווח על מקום הימצאו/ה ועל אפשרויות הביקור ,וכן יקבלו אישור
לבקר את בנם/בתם בתכיפות בעת המעצר;
לדאוג לתיעוד בווידאו של כל חקירות הילדים הפלסטינים ולהבטיח נוכחות עו"ד בעת
החקירה וכן נוכחות של אחד ההורים ,או מי שנבחר על ידיהם כאיש/אשת אמון .במקרה
שלא יקויים התנאי הזה ,ו/או שהתיעוד בווידאו יצביע על אי סדרים בעת החקירה ,יש
לשלול שימוש בכל מידע מרשיע שהתקבל מהחקירה בתור הוכחה;
לפתח חלופות למעצר ,כדי להבטיח ששלילת חירות תהווה אופציה אחרונה;
לנקוט צעדים שיבטיחו כי הנוהלים הקיימים של שפיטה על ידי בתי משפט צבאיים לנוער
יהיו תואמים לנורמות הבינלאומיות בנושא זה;
לדאוג לכך שתנאי המעצר של ילדים פלסטינים יעמדו בנורמות הבינלאומיות ,כשתשומת
לב מיוחדת מוקדשת לחינוך מתאים ,טיפול רפואי ונפשי ,ספורט ובילוי וכן פיקוח בלתי-
תלוי על היחס לילדים אלה;
לתמוך ולחזק את התוכניות הקיימות לשיקומם הפיזי והנפשי ושילובם מחדש בחברה,
של ילדים פלסטינים השבים לקהילה לאחר מעצר ,חקירה ,מאסר ושפיטה על ידי רשויות
הצבא הישראליות ,כמו גם תוכניות המסייעות למשפחותיהם ומחזקות אותן.

קבוצת המומחים פונה לממשלת הולנד בבקשה להניע את השלטונות הישראליים להעמיד את
עצמם לבדיקה בכל הנוגע לצעדים קונקרטיים אלה.
החלטת מועצת הביטחון של האו"ם  22 ,(S/RES/242), 242בנובמבר 1967
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