
Relatório
1
 da missão de inquérito internacional independente

2
 para 

investigar as implicações dos colonatos israelitas nos direitos civis, 

políticos, económicos, sociais e culturais do povo palestino no 

Território Palestino Ocupado, incluindo Jerusalém Oriental. 

 

Conclusões e Recomendações 

 

V. Conclusões 

100. Os factos que chegaram ao conhecimento da missão indicam que o Estado de Israel tem 

tido o controlo total dos colonatos no Território Palestino Ocupado desde 1967 e continua a 

promovê-los e sustentá-los através de infra-estruturas e medidas de segurança. A missão faz 

notar que, apesar de todas as resoluções pertinentes das Nações Unidos declarando que a 

existência dos colonatos é ilegal e pedindo a sua cessação, o planeamento e o crescimento dos 

colonatos continua, tanto para as estruturas existentes como para novas estruturas. 

101. A criação dos colonatos na Cisjordânia, incluindo Jerusalém Oriental, é uma malha de 

construções e infra-estruturas que conduz a uma anexação incapacitante que impede o 

estabelecimento de um Estado Palestino contínuo e viável e prejudica o direito do povo 

palestino à sua autodeterminação. 

102. Os colonatos foram criados e desenvolvidos à custa da violação de leis internacionais de 

direitos humanos e do direito humanitário internacional aplicáveis no Território Palestino 

Ocupado, como reconhecido, nomeadamente, pelo Tribunal Internacional de Justiça, no seu 

parecer consultivo de 9 de Julho de 2004. 

103. Os colonatos são estabelecidos para o benefício exclusivo dos judeus israelitas, e estão a 

ser mantidos e desenvolvidos através de um sistema de segregação total entre os colonos e o 

resto da população que vive no Território Palestino Ocupado. Este sistema de segregação é 

suportado e facilitado por rigoroso controlos militares e policiais, em detrimento dos direitos da 

população palestina. 

104. A missão considera que, em relação aos colonatos, Israel está a cometer violações graves 

das suas obrigações decorrentes do direito à autodeterminação e certas obrigações decorrentes 

do direito internacional humanitário, incluindo a obrigação de não transferir a sua população 

para o Território Palestino Ocupado. O Estatuto de Roma estabelece a jurisdição do Tribunal 

Penal Internacional sobre a deportação ou transferência, directa ou indirectamente, por uma 

potência ocupante, de parte da sua própria população para o território que ocupa, ou a 

deportação ou transferência da totalidade ou de parte da população do território ocupado, dentro 

                                                           
1 Tradução não oficial das secções V e VI do documento A7HRC/22/63 do Conselho dos Direitos Humanos da 

Assembleia Geral das Nações Unidas, publicado em 7 de Fevereiro de 2013. 

2 A missão foi presidida por Christine Chanet, advogada e juíza francesa, membro da Comissão de Direitos Humanos 

das Nações Unidas, de que já foi presidente por duas vezes, e integrou ainda Asma Jahangir, advogada paquistanesa, 

presidente da Ordem dos Advogados do seu país e activista de direitos humanos, e Unity Dow, juíza, activista de 

direitos humanos e escritora do Botswana. 



ou fora desse território. A ratificação do Estatuto pela Palestina pode levar à responsabilização 

de Israel por graves violações da lei dos direitos humanos e sérias violações do direito 

internacional humanitário e a exigir justiça para as vítimas. 

105. A existência dos colonatos teve um forte impacte sobre os direitos dos palestinos. Os seus 

direitos à liberdade de autodeterminação, à não-discriminação, à liberdade de movimentos, à 

igualdade, ao devido processo, ao julgamento justo, a não ser detido arbitrariamente, à liberdade 

e à segurança pessoal, à liberdade de expressão, à liberdade de acesso aos locais de culto, à 

água, à educação, à habitação, a um padrão de vida adequado, à propriedade, ao acesso a 

recursos naturais e a tratamento eficaz, estão a ser violados de forma consistente e numa base 

diária. 

106. O volume de informações recebidas sobre desapropriações, despejos, demolições e 

deslocações, revela a magnitude destas práticas. Estas são particularmente generalizadas em 

determinadas áreas e agudas em Jerusalém Oriental. 

107. A missão observou que as identidades dos colonos que são responsáveis pela violência e 

intimidação são conhecidos das autoridades israelitas, no entanto, estas acções continuam a ser 

praticadas com impunidade. Somos levados à conclusão nítida de que há uma prática 

institucionalizada de discriminação contra o povo palestino quando a questão da violência é 

abordada. A missão acredita que a motivação por trás dessa violência e da intimidação contra os 

palestinos e as suas propriedades é impelir as populações locais para longe das suas terras para 

permitir a expansão dos colonatos. 

108. A missão está seriamente preocupada com o grande número de crianças que são presas ou 

detidas, inclusive por delitos menores. Elas são invariavelmente maltratadas, é-lhes negado o 

devido processo legal e um julgamento justo. Em violação do direito internacional, elas são 

transferidas para centros de detenção em Israel. 

109. As crianças são sujeitas a assédio e violência, e deparam-se com obstáculos significativos 

para frequentar instituições de ensino, o que limita o seu direito de ter acesso à educação. A 

potência ocupante, Israel, está a faltar ao seu dever de proteger o direito de acesso à educação 

das crianças palestinas e a não facilitar o adequado funcionamento das instituições educacionais. 

110. As informações recolhidas pela missão mostram que algumas entidades privadas têm, 

directa ou indirectamente, viabilizado, facilitado e lucrado com a construção e crescimento dos 

colonatos. 

111. As mulheres sozinhas nas suas casas, os beduínos e de outros grupos vulneráveis são alvos 

fáceis para a violência dos colonos, criando um sentimento de insegurança na sociedade 

palestina em geral. 

 

VI. Recomendações 

112. A missão apela a Israel para que, em conformidade com o artigo 49 da Quarta Convenção 

de Genebra, cesse todas as actividades dos colonatos sem condições prévias. Além disso, deve 

iniciar imediatamente um processo de retirada de todos os colonos do Território Palestino 

Ocupado. A missão também exorta Israel a assegurar compensação adequada, eficaz e expedita 



para todas as vítimas palestinas pelos danos sofridos como consequência das violações de 

direitos humanos que são resultado dos colonatos, de acordo com a obrigação internacional do 

Estado de proporcionar reparação eficaz. Sempre que necessário, devem ser dados passos para 

proporcionar tal reparação em concordância com os representantes do povo palestino e com a 

ajuda da comunidade internacional. 

113. A missão apela a Israel para pôr fim às violações dos direitos humanos que estão ligadas à 

presença de colonatos. 

114. A missão apela a Israel para assegurar a plena responsabilização por todas as violações, 

incluindo todos os actos de violência dos colonos, de forma não-discriminatória, e a acabar com 

a política de impunidade. 

115. A missão insta Israel a pôr fim a prisão e detenção arbitrárias do povo palestino, 

especialmente crianças, e a respeitar a proibição da transferência de prisioneiros do Território 

Palestino Ocupado para o território de Israel, em conformidade com o artigo 76º da Quarta 

Convenção de Genebra. 

116. A missão apela a todos os Estados-Membros para que cumpram com as suas obrigações ao 

abrigo do direito internacional e assumam as suas responsabilidades nas suas relações com um 

Estado que viola normas imperativas de direito internacional e, especificamente, para que não 

reconheçam uma situação ilegal resultante das violações de Israel. 

117. As empresas privadas devem avaliar o impacte sobre os direitos humanos das suas 

actividades e tomar todas as medidas necessárias – inclusive terminando os seus interesses 

comerciais nos colonatos – para garantir que eles não têm um impacto negativo sobre os direitos 

humanos do povo palestino, em conformidade com o direito internacional, e com os Princípios 

Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos. A missão apela a todos os Estados-Membros 

para que tomem as medidas adequadas para assegurar que as empresas sediadas no seu território 

e/ou sob a sua jurisdição, incluindo aquelas de que são proprietários ou que controlam, que 

realizam actividades nos colonatos ou com eles relacionadas, respeitam os direitos humanos nas 

suas operações. A missão recomenda que o Grupo de Trabalho sobre Empresas e Direitos 

Humanos ser informado deste assunto. 


