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 : דנמרק, שוודיה, שווייץ והולנדמנהלת זכויות האדם והמשפט הבינלאומי

 רקע

  ממשלתיים ישראלים -במשותף ארגונים לא מממנותדנמרק, שוודיה, שוויץ והולנד
ופלסטינים דרך "מנהלת זכויות האדם והמשפטי הבינלאומי" )להלן: המנהלת(. למנגנון 

 דולר מיליון 01 מתוכםמיליון דולר במשך ארבע שנים,  1..0מימון זה יש תקציב מוערך של 
-ברסיטת בירממשלתיים. המענקים מנוהלים על ידי המכון המשפטי באוני-לארגונים לא

 (.NIRASתחומי )-( וחברה אירופית לייעוץ רבIoL-BZUזית )

  מיליון דולר למשך שלוש שנים,  01.1, המנהלת הודיעה על העברת מענקים בסך 2104במרץ
בלוחמה משפטית נגד בכירים  בהם ארגונים המעורביםארגונים ישראלים ופלסטינים,  24-ל

)חרם,  BDSקמפיינים של  יםישראל, מקדמם בנגד חברות בעלות קשרים עסקייישראלים ו
ברטוריקה דמונית וההאשמות שווא  יםמשיכת השקעות וסנקציות( נגד ישראל, ומשתמש

 בדבר פשעי מלחמה ואפרטהייד.

  ארבעת הממשלות הנ"ל, בשיתוף עם המרכז לפיתוח ארגונים לא2112-2101בין השנים ,-

ולר בקירוב לארגונים ישראלים מיליון ד 01(, העניקו NDCממשלתיים ברמאללה )

 NGO Monitorדוחות ו "זכויות אדם וממשל תקין". )רא במסגרת תכניתופלסטינים 

 (.כאןו כאן  NDCהמימון הבעייתי של בנושא

 " לגבי הארגונים המועמדים ומעמיק ףערכה שקותהליך הטענות המנהלת בדבר ביצוע "
 בשטח. למענקים, אינן נתמכות על ידי פעילות הארגונים

  ב"זכויות אדם  וההתמקדות הרשמיתהראיות מצביעות על כך שלמרות השותפים החדשים
ישראלים -פט ההומניטארי הבינלאומי גם יחד", התמיכה לארגונים פוליטיים אנטיוהמש

 ממשיכה.

  המנהלת מעניקה "מענקי ליבה" לארגונים הנבחרים מראש. "מענקי הליבה", אשר להם
 תומכים בתקציב הכללי של ארגונים ובקידום האג'נדה שלהם.הגבלות חלקיות, 

  את  מקדםלדוגמה, הארגון הפלסטיני בדיל קיבל "מענק ליבה" מהמנהלת. ארגון בדיל
, ומקדם יוזמות נגד תהליך השלום ולמען מסגרת של "שהידים"ה"התנגדות" וה רטוריקת

 והיה מעורב בפעילויות אנטישמיות. BDS. הארגון גם מקדם קמפיינים של "מדינה אחת"

  זכויות  קידום" בשםזית פרסם דו"ח -, המכון המשפטי באוניברסיטת ביר2104בפברואר
" )אנגלית וערבית(. מסמך זה מהווה הבינלאומי: קווים מנחים משפטהפלסטינים בהתאם ל

על מנת להכפיש ולבודד את ישראל בזירה מדריך אסטרטגי לניצול מושגים משפטיים 
גבולותיה, ישראל היא בין בלי קשר לית )לוחמה משפטית(, ולהדגיש שהבינלאומ

 פורסםללא יוצא מהכלל". דו"ח זה  לחלוטין אסורקיומם ה"משטרים הגזעניים אשר 
 בדף הפייסבוק של מנהלת זכויות האדם. בהבלטה

  ,נידונהבו  השתתף בפאנלמנהלת, מוסטפא מרי, ה כ"למנבכנס ההשקה של הדו"ח 
של המאה העשרים וייתכן  11-ישראל אשר החלה בשנות ה דיניות הקולוניאליסטית של"מה

צורך ב"מסגרות משפטיות חדשות אשר יגדירו את הכיבוש כלא חוקי, ב" ושאף לפני כן
יהפכו את הפעולות הישראליות לפשעים ויתמכו באיחוד של פלסטין והפלסטינים". 

ק, המוביל את הלוחמה המשפטית נגד ח-בארגון הפלסטיני אל ד בעברועבמוסטפא מרי 
 ישראל ומקבל גם הוא מענקים ממנהלת זכויות האדם.

http://www.ngo-monitor.org/article/promoting_israel_s_isolation_switzerland_sweden_denmark_netherlands_funding_for_ndc_and_ngos
http://www.ngo-monitor.org/article/continued_support_for_radical_political_advocacy_ngos_analysis_of_new_grants_from_the_ngo_development_center
http://www.rightsecretariat.ps/events/96-list-of-prequalified-csos
http://www.badil.org/en/component/k2/item/1738-art2
http://www.badil.org/en/al-majdal/item/1979-art4
http://lawcenter.birzeit.edu/iol/en/project/outputfile/6/986afcc6c9.pdf
http://lawcenter.birzeit.edu/iol/en/project/outputfile/6/986afcc6c9.pdf
https://www.facebook.com/HRIHLSecretariat
http://lawcenter.birzeit.edu/iol/en/index.php?action_id=106&id_legal=616
http://lawcenter.birzeit.edu/userfiles/Public_Report_BZU_Conference_FINAL.pdf
http://www.linkedin.com/in/mmari
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 עם המנהלת, חיברה הערכה של  ףעובדת באופן רצי בריטית אשרי, יועצת מאוומרווט ריש

. הערכה זו קראה להתמקדות רחבה NDC-ה באמצעותמדינות אלו  מטעםהמימון הקודם 
ההומניטארי  משפטפיתוח אסטרטגיה למנהלת זכויות האדם וההבינלאומי ו" משפטיותר ב

-עם ארגון אל עבדהיש ניגוד עניינים, שכן היא  רישמאווי". כמו מרי, להבינלאומי בפלסטין
 .ישראלים נוספים-ארגונים אנטיעם   כמו גםזית, -חק ואוניברסיטת ביר

 

 ישראלים קיצוניים-מענקים חדשים מדנמרק, שוודיה, שוויץ והולנד לארגונים אנטי

 של  מחקר מפורטNGO Monitor  ,וזכו מראה כי הארגונים המקבלים מענקים מהמנהלת

, התקפות משפטיות, BDS-( פעילים בקמפיין הNDCמהמסגרת הקודמת )למענקים גם 
יה וההאשמות שווא בדבר צורות נוספת של לוחמה פוליטית נגד ישראל ושימוש בדמוניזיצ

ות שמסגרת זו מקדמת אינן עולות בקנה אחד עם "אפרטהייד" ו"פשעי מלחמה". הפעילוי
 וללות אתושתמיכה הרשמית של מדינות אלו בתהליך השלום ובפתרון שתי המדינות, ה

 הלגיטימציה של ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי.

  שנים  1מיליון דולר במשך  01.1על מתן מענק משותף על סך  ההכריז, המנהלת  2104במרץ
ממשלתיים -ארגונים לא 24-)במסגרת מנהלת זכויות האדם והמשפט הבינלאומי(, ל

המעורבים בלוחמה משפטית נגד ישראל, מקדמים את ישראלים ופלסטינים, בהם כאלה 

)חרם, משיכת השקעות וסנקציות( וגורמים לדמוניזציה של מדינת ישראל  BDS-קמפיין ה
 לדוגמא:והעם היהודי. 

o ובילימ ביןהפלסטינית והוא  "זכות השיבה"הוקם במטרה לקדם את  ארגון בדיל 

את מפת הדרכים  הדוחה באופן מוחלט. הארגון חתום על מסמך SBD-קמפיין ה
ויוזמת השלום הערבית, דבר הסותר את המדיניות של המדינות המממנות את 

 קריקטורות פורסמושנתית ובה  "תחרות זכות שיבה"הארגון. הארגון עורך 
ושלילת הזכות של ישראל להתקיים. , תמונות המתארות מדינה אחת אנטישמיות

הקריקטורות האנטישמיות, שוויץ הקפיאה את חשף את  NGO Monitor-ש לאחר
בנושא הדימויים האנטישמיים או המימון לארגון. אין תיעוד לכך שבוצעה חקירה 

מונות הפוגעניות עדיין . רוב התמקרים דומים בעתידקיימים מנגנונים שימנעו האם 
 זמינות באתר הארגון.

o הוא אחד הארגונים המובילים של לוחמה  המרכז הפלסטיני לזכויות אדם
משפטית, במיוחד במאמציו לקדם תביעות משפטיות נגד בכירים ישראלים 

זילנד. הארגון גם תבע בארה"ב חברות -בבריטניה, הולנד, שוויץ, ספרד וניו
פשעי הארגון גם מפיץ האשמות בדבר "עם ישראל. המקיימות קשרים עסקיים 

", ומקדם הגשת תביעות נגד ישראל בבית הדין הפלילי מעונש פטור", ו"מלחמה
 הבינלאומי. 

o ו לוחמה משפטית, ארגון פלסטיני המקדם חק-אל-BDS  .מגיש  הארגוןנגד ישראל
למועצת זכויות האדם של האו"ם  חוות דעת משפטיות ודו"חות מוטיםבאופן קבוע 

", לגיטימי-לתת לגיטימציה ללאנוספות. לדוגמה, בדו"ח בשם " יםבינלאומי גופיםו
המשפט הישראליות באמצעות "הצפה של בית לחבל במערכות  הציעהארגון 

קודו ומשאביו". המשפט ]העליון הישראלי[ על ידי עתירות בתקווה לשבש את תפ
ן ג'אברין הוא "אחד מהפעילים ווקבע כי מנכ"ל הארגון, שאה העליוןבית המשפט 

הבכירים של ארגון הטרור החזית העממית לשחרור פלסטין". החזית העממית 
לכך שהמדינות מוגדרת כארגון טרור על ידי האיחוד האירופי, איך אין שום תיעוד 
נוגדות לחוקים התורמות לארגון ביצעו הערכה לכך שהמימון לא יוסט לפעולות המ

 המקומיים ובינלאומיים בדבר מימון טרור.

http://www.mervatrishmawi.co.uk/default.html
http://www.mervatrishmawi.co.uk/default.html
http://www.mervatrishmawi.co.uk/About-me.html
http://www.mervatrishmawi.co.uk/Clients-Testimonials.html
http://www.ngo-monitor.org/article/ngo_development_center_ndc_
http://www.ngo-monitor.org/article/ngo_development_center_ndc_
http://www.rightsecretariat.ps/files/14.03.30_Secretariat_PR_Launch_Event_FINAL.pdf
http://www.badil.org/en/about-badil
http://www.ngo-monitor.org/article/ngo_leadership_in_boycott_and_divestment_campaigns
http://www.badil.org/ar/press-releases/135-2010/2863-press-eng-32
http://www.ngo-monitor.org/article/badil_s_antisemitic_cartoon_questions_for_danchurchaid_trocaire_and_funders
http://www.ngo-monitor.org/article/badil_s_antisemitic_cartoon_questions_for_danchurchaid_trocaire_and_funders
http://pchrgaza.org/files/Reports/English/pdf_spec/PCHR-UJ-BOOK.pdf
http://pchrgaza.org/files/Reports/English/pdf_spec/PCHR-UJ-BOOK.pdf
http://pchrgaza.org/files/Reports/English/pdf_spec/PCHR-UJ-BOOK.pdf
http://www.pchrgaza.org/portal/en/index.php?option=com_content&view=article&id=6357:pchr-release-the-principle-and-practice-of-universal-jurisdiction-pchrs-work-in-the-occupied-palestinian-territory-&catid=36:pchrpressreleases&Itemid=194
http://www.ngo-monitor.org/data/images/File/lawfare-monograph.pdf
http://www.ngo-monitor.org/articles.php?cat_id=33
http://www.ngo-monitor.org/article/ngos_propogandize_at_un_periodic_review_of_israel
http://www.ngo-monitor.org/data/images/File/Al_Haq_report-Legitimising_the_Illegitimate.pdf
http://www.ngo-monitor.org/data/images/File/Al_Haq_report-Legitimising_the_Illegitimate.pdf
http://www.thedailybeast.com/articles/2011/02/15/shawan-jabarins-controversial-appointment-to-human-rights-watch-board.html
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o קשר הדוק עם החזית העממית לשחרור פלסטין, המוכר על  אדאמירלארגון נראה ש
ידי האיחוד האירופי כארגון טרור. הקשר של אדאמיר עם ארגון טרור מפר את 

 החוק המקומי והבינלאומי:

  ,לצאת יית'ע'עבדולטיף ישראל מנעה מיו"ר הארגון ואחד ממקימיו ,
 משטחה לחו"ל עקב חברותו בחזית העממית.

 בחזית העממית. בכירהית יו"ר הארגון, היא חברה , סגנח'לידה ג'רר 

 גזברית הארגון, היא אשתו של חבר החזית העממית ברגותי-סוהה אל ,
 אחמד קטמש.

 החזית העממית  מזכ"למחברות הארגון, היא בתו של  , אחתסומוד סעדאת
 אחמד סעדאת.

 חבר וועד הארגון הוא ככל הנראה אחיין של ג'ורג' חבש, מייסד  יוסוף חבש
 החזית עממית. 

  ,באשמת  2102באוקטובר  01-ב נעצראיימן נסאר, חוקר בצוות של הארגון
 קשרים עם החזית העממית.

 

 להתקפות משפטיות? בסיס

  השותפות של עם ההומניטארי הבינלאומי יחד  במשפטהתמקדותה החדשה של המנהלת
זית מהווה מקור לדאגה. הרטוריקה הקיצונית -המכון המשפטי באוניברסיטת ביר

והפוגענית שעושה בה המכון המשפטי מראה כי הוא אינו מסוגל לנהל את הפרויקטים של 
 .מטרת המנהלת של "דיאלוג מדיניות"המנהלת או ליישם את 

  קידום רסם דו"ח תחת הכותרת "זית פ-, המכון המשפטי באוניברסיטת ביר2104בפברואר
" )אנגלית וערבית(. מסמך זה זכויות הפלסטינים בהתאם לחוק הבינלאומי: קווים מנחים

ת ישראל מהווה מדריך אסטרטגי לניצול מושגים משפטיים על מנת להכפיש ולבודד א
ולהדגיש שבלי קשר לגבולותיה, ישראל היא בין בזירה הבינלאומית )לוחמה משפטית(, 

 פורסם. דו"ח זה ה"משטרים הגזעניים אשר קיומם אסור לחלוטין ללא יוצא מהכלל"
 בהבלטה בדף הפייסבוק של מנהלת זכויות האדם.

 מטרות הפוליטיות מכיוון ש"כיבוש פי הדו"ח, ההאשמה בדבר "כיבוש" אינה מספקת לל
כשעצמו הינו חוקי, ומשטר הכיבוש עלול להישאר חוקי גם אם מדיניות מסוימת של ל

כוחות הכיבוש אינה חוקית או מהווה פשע מלחמה" וכי "זה רומז שההפרות הישראליות 
ינלאומי מוגבלות רק לשטחים הפלסטינים הב במסגרת המשפטשל זכויות הפלסטינים 

 הכבושים".

 פעילים לטעון ל"אפרטהייד, קולוניאליזם וטיהור אתני" ישראלי למוצע , במקום זאת
ואף מוקדם יותר, בניסיון לחתור תחת קיומה של מדינת ישראל, ללא קשר  0442משנת 

על מנת למשוך בני ברית פוליטיים )במיוחד ממדינות אפריקה  שפה זו נבחרהלגבולותיה. 
 ואמריקה הלטינית( ולהעצים את הקמפיין נגד ישראל בבתי המשפט הבינלאומיים.

 שלהן על  האוניברסאלית לפי דו"חות המכון, נדרש ממדינות להשתמש בסמכות השיפוט
להעמיד לדין בכירים ישראלים בגין "פשעי מלחמה". ל"ישויות פרטיות, כולל חברות  מנת

עסקיות" נאמר כי הם חשופות לתביעות "משפטיות ופליליות" בגין ההפרות של ישראל. 
בינלאומי על חברה משפטי הבינלאומי. אין שום איסור  משפטטענות אלו הן עיוות גס של ה

http://bbcwatch.org/tag/addameer/
http://pflp.ps/english/2013/06/jarrar-on-the-66th-anniversary-of-the-naksah-the-way-forward-is-unity-and-resistance/
http://pflp.ps/english/2013/06/jarrar-on-the-66th-anniversary-of-the-naksah-the-way-forward-is-unity-and-resistance/
http://www.alterinfo.net/Interview-with-Khalida-Jarrar-Popular-Front-for-the-Liberation-of-Palestine_a35430.html
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הפועלות כך נחשבות כי חברות  טענההכרה בשום בו ואין פרטית לפעול בתוך שטח כבוש, 
 נעשה בשטח.לאחריות ב ובכך נושאות ,מסייעות ותומכות בכיבושכ

  אשר מפנה לדו"חות של ארגונים מקומיים פורטלאתר מנהלת זכויות האדם כולל בתוכו ,
 01-ופיתוח". נכון ל מדיניות לדיאלוגקיימא -דה של פלטפורמה ברתואמור "לתרום לייסו

, הפורטל מציג ארבעה מסמכים, אשר כוללים עיוותים משמעותיים של 2104במרץ, 
ממשלתיים -הבינלאומי על מנת לנצלו נגד ישראל, וכולם חוברו על ידי ארגונים לא משפטה

ן המרכז הפלסטיני לזכויות אדם וארגו חק, הוועד הציבורי נגד עינויים,-ם כגון אליפוליטי
קידום ת לצדדי זה מדגים שאין יכולת ליישם את מטרות המנהל-עדאלה. קידום נרטיב חד

על ארגונים קיצוניים.  תמשכתות הממכדיאלוג. בנוסף, נתונים אלו מראים את ההסת
ת הכישלון לשתף פעולה עם מגוון רחב יותר של שחקנים בחברה האזרחית מבטיח שעבוד

 ותלבה את הסכסוך. לא תהיה יעילההמנהלת 

 

 ניתוח השינויים במנהלת זכויות האדם

  במחקרי כפי שהודגםMonitorNGO  הקודם אשר היה הגוף לבין , היחסים בין הממשלות
ממשלתיים, לא היו ברורים. מסמכים -האחראי על המענקים, המרכז לפיתוח ארגונים לא

בניהול המימון ובהליך קבלת   NDC-הזמינים לציבור הציגו מידע סותר לגבי תפקיד ה
 ההחלטות.

 רמים שרק נציגי התו ךלו על ידי כהמנהלת החדשה הגבירה את השקיפות לגבי תהליכים א
, האחראית על קבלת ההחלטות והערכת ועדת ההיגוי)ארבעת הממשלות( ירכיבו את 

זית יהיו "נוכחים בכל פגישות ועדת ההיגוי, -ואוניברסיטת ביר NIRASהפרויקטים. חברת 
 א הזכות להחליט או להצביע".לל

  ,ממשלתיים -נכתב כי "ארגונים לא 2102בהערכת ההשפעה של המנהלת לשנת בנוסף
או לקשר אותם לארגונים או  להכיר להםמרגישים באופן כללי שהמנהלת אינה תורמת 

מומחים אחרים בזירה הלאומית והבינלאומית", ושהיא לא "מאפשרת לשותפים לערוך 
 לגבי מדיניות הממשלות ושל האיחוד האירופי".דיאלוג באופן קולקטיבי עם התורמים 

 הוספה כמטרה מרכזית לתוכנית. מדיניותת ודיאלוג ו, "בניית יכולבסבב המימון החדש "

( "יש נוכחות והשפעה בינלאומית NDC-)בניגוד ל NIRAS-, ללפי הערכה טכנית שבוצעה
-, והיא מסוגלת להניע רישות בינלאומי", ושלמכון המשפטי באוניברסיטת בירמאוד חזקה

. למרות זאת, תהבינלאומיהמחקר  והפעילות המשפטית  לכאורה מומחיות בתחוםזית יש 
 כפי שצוין לעיל, פעילות זו רק תוסיף על ההשפעה שלילית שיש למסגרת החדשה.
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