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  خالصه اجرايي
هاي اشغالي نگاهي به برخي تحوالت حقوق بشري در سرزمين«اولين شماره از بولتن  

اطق، طي تحوالت حقوق بشري در اين من ترينمهمدر برگيرنده تعدادي از » فلسطين
عنوان و در قالب دو  10باشد. اين رويدادها در مي 1400هاي شهريور و مهر ماه

بط با تحوالت مرت«و » تحوالت مربوط به سازوكارهاي سازمان ملل متحد«بندي كلي تقسيم
  ست.  مورد بررسي قرار گرفته ا» غيردولتي فعال در حوزه حقوق بشر هايسازمان

  
ي غيردولت هايسازمانو  اهدولتبه موضوع مواضع و ديدگاه  در اولين گزارش اين بولتن

مين نشست شوراي حقوق بشر وهشتچهلهاي اشغالي فلسطين در به وضعيت سرزمين
هاد و ن 24كشور و  42، 1400پرداخته شده است. در اين خصوص در مهرماه  7تحت آيتم 

شورا (بررسي وضعيت حقوق بشر در  7غيردولتي در جلسه مرتبط با آيتم  سازمان
حوري بيانيه ي فلسطين) به بيان نظرات خود پرداختند. نكات مهاي اشغالسرزمين

، چين، مصر به فارسخليج يهمكار يشورا ياز كشورها يندگينما كشورهاي بحرين به
ن ازماسنمايندگي از گروه كشورهاي عربي، اندونزي، پاكستان به نمايندگي از اعضاي 

ع دفا هايسازمانين بيانيه همكاري اسالمي، روسيه، عربستان سعودي و فلسطين و همچن
يام خاني يهود، موسسه كنگره جه، بان حقوق بشراز قربانيان خشونت، موسسه الحق، ديده

و تلخيص  محور يابير اين بخش دهايي است كه  بان سازمان ملل ازجمله بيانيهو ديده
  اند. شده

ه آپارتايد ها بر موضوعاتي همچون: لزوم توجه و رسميت بخشيدن بدر اين سخنراني
 يآوارگ ،انيزندانتوجهي به نيازهاي پزشكي و بيشكنجه  ان،كودك ي بابدرفتاراسرائيل، 

، هاي اشغاليدر سرزمينآميز اسرائيل در تخصيص آب ، سياست تبعيضانيرنظاميغ
 هاي فعال درهاي سازمان ملل در خصوص شركتپايگاه داده يرسانروزبه

عادالنه  وفصلحلبراي » حل دو دولتراه«اربرد هاي اسرائيل، لزوم كسازيشهرك
شده است.  تأكيدو ....  حقوق بشر دينقض شد براي لياسرائ ييعدم پاسخگو ات،مناقش
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 و پايان تعصب 7يهودي نيز موضوعاتي چون لزوم لغو و حذف آيتم  هايسازمانبرخي از 
در  هوديدولت  تيمحكوم درهاي متعدد قطعنامه بيتصو، اعتراض به شورا يليضد اسرائ
كاركنان توسط  يزيهودستاتهام تبليغ و تشويق ي گانه شورا در سال وهاي سهاجالس

  اند.آژانس امداد و كمك سازمان ملل را مطرح كرده
شورا در  وهشتچهلدر اجالس  كميسر عاليبه گزارش  در دومين گزارش اين بولتن

در آن  صورت گرفتهضات هاي اشغالي و تبعيخصوص تخصيص منابع آب در سرزمين
تخصيص منابع آب، ارائه اقداماتي براي  وتحليلتجزيهاشاره شده است.  اين گزارش بر 

المللي، كيفيت نامناسب آب در دسترسي عادالنه به آب آشاميدني سالم مطابق قوانين بين
عي رويه از منابع طبيهاي آبي، استخراج بيهاي اسرائيل بر زيرساختسياست تأثيرغزه، 

  كند. بار براي محيط زيست اشاره ميآب و پيامدهاي فاجعه
به گزارش ساالنه كميته بررسي حقوق مسلم مردم  سومين مورد اشاره شده در اين بولتن

سپتامبر  2فلسطين در هفتاد و ششمين جلسه مجمع عمومي سازمان ملل در فاصله زماني
دهي و توصيه برنامه دارد با گزارش تمأموريپردازد. اين كميته مي 2021اوت  31تا  2020

سرنوشت خود، استقالل  نييها اجازه دهد از حق تعينيبه فلسطاقدام به مجمع عمومي، 
. برخي اقدامات انجام شده توسط كميته شامل بسيج و خود استفاده كنند تيو حاكم يمل

ها و با سازمان يهمكار، نياز مسئله فلسط هايآگاه شيافزا، كيپلماتيجامعه دكردن همراه 
  باشد. زمينه مي در ايني سازتيظرفو  سازمان ملل ينهادها

حمله به سازمان به بيانيه كارشناسان سازمان ملل در خصوص  گزارش چهارم اين بولتن
واقع در كرانه ، رهي) در البDCIP( نيدفاع از كودكان در فلسط يالمللنيدفتر بي ردولتيغ

در مورد  دقيقو  يانتقاد طوربه رياخ هايسالدر ازمان كه كند. اين سباختري اشاره مي
 يستيونيصه ميتوسط ارتش رژ ينيو كشتار كودكان فلسط عضو ، نقصيريدستگ يالگوها
مورد يورش نظاميان اسراييلي قرار گرفته. كارشناسان  اخيراًهايي منتشر كرده، گزارش

 نيرا كه ارتش ا يادار زاتينه و تجهاسناد محرما اندرژيم اسرائيل خواسته زسازمان ملل ا
  بازگرداند. در اسرع وقت ضبط كرده است،  در جريان حمله به اين سازمان شورك
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 شدتبها ر لياسرائ به آپارتايد ياعتباربخشسازمان حقوق بشري،  20، در پنجمين گزارش
 هيداتحا در شدن اسرائيل ناظر نسبت به عضوخود را  قيعم ينگراناند و محكوم كرده

چهل و  ازشده  تأكيداند. در اين نامه اعالم و خواستار رد عضويت اين رژيم شده قايآفر
ورا اسرائيل در ش ديآپارتا به موضوع كشور 9حقوق بشر، حداقل  يشوراسومين نشست 

ييل، بر ت اين اقدام اسراداشتن روند محكومي زنده نگاهبر لزوم  تأكيداند و ضمن پرداخته
سركوب  و ينژاد ضيتبعبررسي  ياب برايحقيقت تأسيستازه  ونيسياز كمحمايت 

تهاي نامه غيردولتي مذكور در ان هايسازمانشده است.  تأكيددر فلسطين  كيستماتيس
اين  راييل دراند تا مقام نظارتي را كه به رژيم اساز اتحاديه آفريقا درخواست كرده مجدداً

  اتحاديه داده شده، پس بگيرد.
ي سازمان حقوق بشري فلسطين 5، بر درخواست مشترك ارش بولتن حاضردر ششمين گز

عليه  انهيجويو اقدامات تالف يات جمعمجازهاي ويژه سازمان ملل، در خصوص از رويه
ورد اشاره قرار فلسطيني از زندان م 6پس از فرار  لياسرائ يهازندانزندانيان سياسي در 

 طوربه لياسرائ اشغالگر ميرژق بشري، سازمان حقو 5. به اعتقاد اين گرفته است
آزار  حمله و يبرا هازندانخود در  ژهيو يروهاياستقرار ن جهت يااز هر بهانه كيستماتيس

 ونيوانسبر اساس كن ليبا تعهدات اسرائكه كند ياستفاده م ينيفلسط انيزندان تيو اذ
  چهارم ژنو در تضاد كامل است.

گردان و انتقاد از سازمان غيردولتي به مقامات دولت خود 24 نامهبه  هفتمين گزارش بولتن
د ها در بيانيه خواين سمن نقض حقوق بشر در مناطق تحت كنترل آن اشاره كرده است.

به ي رسم يدهاو ضعف نها ي بنيادينهايآزاد و حقوق ميوخاند وضعيت كرده تأكيد
 به چالش يرا برا نيفلسط ياسيس تيكمك كرده و ظرف نيفلسط يداخل تيوضع فيتضع
  . كرده است فيتضع يخارج مشكالت دنيكش

         بان حقوق بشر با دو سازمانبه بيانيه مشترك سازمان ديده گزارش هشتم اين بولتن
زمان مخالفت با همو  لياسرائ دياز آپارتا تيحما انيپاحقوق بشري در خصوص لزوم 

 انينيفلسطاين بيانيه معتقد است زندگي پردازد. ي مينيفلسطنهاد خودگردان  مقاماتسركوب 
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، اشغال و آپارتايد اسرائيل است و از سوي ديگر با تحت كنترل سواز يك يدر كرانه باختر
 آن روبرو يتيامن يروهايو ن نيفلسطگر دولت تشكيالت خودگردان هاي سركوبسياست

  . باشدمي
وص حمالت رژيم بان حقوق بشر در خصبه گزارش ديده در نهمين گزارش بولتن

در اين  هاي ماه مه با حماس اشاره شده است.هاي بزرگ در درگيريصهيونيستي به برج
 و نقد ادعاي» جنايت جنگي« عنوانبهها گزارش به نقض قوانين جنگ در تخريب اين برج

 يبرا و استفاده هابرج در ينيمسلح فلسط يهاروهمبني بر حضور گ يليمقامات اسرائ
  اشاره شده است.  ياهداف نظام

به گفتگوي مجازي موسسه الحق با رئيس شوراي حقوق بشر، پيش از  بخش پاياني اين بولتن
روزرساني ساالنه وهشتمين جلسه و بررسي موضوع بحراني و فوري تأخير در بهآغاز چهل

ها و اسرائيلي سازيهاي تجاري مرتبط با شهركهاي سازمان ملل براي شركتداده
  ها اشاره كرده است. روزرساني اين دادهعنوان توجيهي براي تأخير در بههاي مالي بهمحدوديت

 

اميد كه انتشار اين گاهنامه از سوي سازمان دفاع از قربانيان خشونت بتواند تصوير 
هاي اشغالي فلسطين براي تري از وضعيت جاري حقوق بشر در سرزمينروشن

، امنيتي ،مخاطب خاص (نهادهاي ديپلماتيك زمانهمزبان ايجاد نموده، مخاطب فارسي
ها و رويكردهاي مناسب و هوشمندانه براي ) را جهت اتخاذ رويهنظامي و حقوقي

گيري از چهره مخدوش رژيم صهيونيستي در نقض فاحش حقوق بشر ياري بهره
  رساند.
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  يالمللها و اقدامات نهادها و سازوكارهاي بينگيريبخش نخست: موضع
   7حقوق بشري تحت آيتم  هايسازمانو  هادولتنگاهي به مواضع  
شد،  برگزار 1400مين نشست شوراي حقوق بشر كه در شهريور و مهرماه وهشتچهل

، به بررسي وضعيت حقوق بشر در 7هاي گذشته خود، تحت آيتم همانند اجالس
اد نه  20ناظر و  كشور عضو و 42هاي اشغالي فلسطين پرداخت. طي اين بررسي سرزمين

  ختند. غيردولتي به بيان نظرات و مواضع خود پردا هايسازمانحقوق بشري ملي و 
  

  ها:نگاهي به نكات محوري برخي از سخنراني
  هاي تعدادي از كشورهاالف) بيانيه

 ياشور ياز كشورها يندگينما نكات محوري بيانيه قرائت شده توسط دولت بحرين به
   فارسخليج يهمكار
ود خمستمر  يو همبستگ نيفلسط مسئلهدر مورد شاره به بيان موضع محكم خود ا - 

 ؛حقوق بشر نهيدر زم اين كشوربا ملت 
از  اشغال شده يهانيبر تمام سرزم نيملت فلسط يدائم تيحاكملزوم حمايت از  - 

 ي؛الديم 1967ژوئن 

 ؛پايتخت آن عنوانبه المقدستيب قرار گرفتن و نيكشور مستقل فلسطاشاره به ايجاد  - 
 يهاقطعنامهحل صلح دو كشور و لزوم تضمين حقوق پناهندگان مطابق با راه - 

 ؛يالمللنيب
مناقشه  نيا حلهرا افتني يالمللي براعه بينهاي هماهنگ جامتالشاشاره به لزوم  - 

 و درخواست از طرفين براي از سرگيري روند صلح و مذاكرات؛

با ها و مغايرت آن يسازو شهرك نيسطمردم فل حقوقنقض اشاره به محكوميت  - 
 ه.هاي مربوطالملل و قطعنامهنيتمام اصول حقوق ب
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  نكات محوري بيانيه قرائت شده توسط چين
با وجود گذشت چهار  هاي فلسطين اشغاليسرزميناشاره به وضعيت وخيم در  - 

 ماه از درگيري در غزه؛

ها، اخراج تخريب خانه ها ودرخواست از اسرائيل براي متوقف ساختن درگيري - 
 ها و پايان محاصره طوالني غزه؛سازيشهرك گسترشفلسطينيان، عدم 

 المللي؛لزوم حمايت از حقوق مردم فلسطين مطابق قوانين بشردوستانه بين - 

 لزوم حمايت از ايجاد يك كشور مستقل فلسطيني و ارتقاي روند صلح خاورميانه؛  - 

و ساير منابع مورد نياز  واكسن ازجملهن هاي خود به دولت فلسطياشاره به كمك - 
 گيري كرونا.در همه

  
  نكات محوري بيانيه قرائت شده توسط مصر به نمايندگي از گروه كشورهاي عربي

منابع آب در  صيتخصاشاره به گزارش كميسر عالي حقوق بشر در مورد  - 
 ؛هاي فلسطين اشغاليسرزمين

ي و محدود كردن دسترسي ه باختردر كران يليهاي اسرائگسترش شهركاشاره به  - 
 عادالنه به منابع آب؛

بر  لياسرائ يسازشهرك تيتوقف فعالالمللي براي لزوم همكاري جامعه بين - 
 شوراي امنيت؛ 2334اساس قطعنامه 

در زمينه كشتن جوانان فلسطيني،  ، قدرت اشغالگر،اشاره به اقدامات اسرائيل - 
توجهي به نيازهاي ، بيانيه زندانشكنج ان،استفاده از كودكو سوء يبدرفتار
 ها و ...؛انهخ، تخريب انيرنظاميغ يآوارگ پزشكي،

تنها راه براي  عنوانبه لياسرائ ي بر لزوم پاسخگوييگروه عرب تأكيداشاره به  - 
و به  ديهاي آپارتااستيدادن به س انيپار، و نقض حقوق بش يجنگ اتيتوقف جنا

 توسط جامعه جهاني.شناختن آن  تيرسم
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  نكات محوري بيانيه قرائت شده توسط اندونزي
 وابراز نگراني شديد از نقض حقوق بشر مردم فلسطين توسط قدرت اشغالگر  - 

 بر حمايت هميشگي اندونزي از حقوق آنان؛ تأكيد

ر باشاره به نگراني بابت نقض حقوق فلسطينيان در زمينه آب و بهداشت آب  - 
 اساس گزارش كميسر عالي حقوق بشر؛ 

قوق ح ديدر مورد نقض شداسرائيل طرفانه يمستقل و ب ييعدم پاسخگوشاره به ا - 
 ؛و تمايل به ادامه استعمار خود تيبشر هيعل تيو جنا يجنگ اتيبشر، جنا

قوق المللي در برابر نقض آشكار حلزوم مسئول دانستن اسرائيل توسط جامعه بين - 
 هاي اشغالي؛بشر در سرزمين

 المللي خود و احترام به قوانينل به تعهدات بينلزوم پايبند بودن اسرائي - 
 بشردوستانه؛

ص نقض در خصو لياسرائ تيمصون يدادن به الگو انيپا در هادولتلزوم اقدام  - 
 .الملليبين نيقوان جسورانه

 

نكات محوري بيانيه قرائت شده توسط پاكستان به نمايندگي از اعضاي سازمان 
  همكاري اسالمي

 بر اساسالمللي بين نيقوانو  قوق بشردوستانهح دينقض شدمحكوميت  - 
  ،چهارم ژنو ونيكنوانس

 يكشتارها عامل عنوانبه لياشغالگر اسرائ يروهاياز مجازات ن تيمصونبر  تأكيد - 
 فلسطينيان؛ يرقانونيغ

، هاخانه بيتخر ،شكنجه ،كودكاناز استفاده سوءاشاره به وحشيگري و  - 
 ي؛بعد هاينسل يبرا يدشد يمدهاايپو ايجاد  يرقانونيهاي غييجابجا
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 اتيجنا هسته اصلي استعمار و عامل تداوم عنوانبههاي اسرائيلي اشاره به شهرك - 
 و محروميت فلسطينيان از منابع حياتي آب؛  تيبشر هيعل تيو جنا يجنگ

در خصوص تداوم  يعال سرياز كم ياسالم يسازمان همكاراشاره به درخواست  - 
 31/36ها طبق قطعنامه شهركزمينه هاي فعال در ده شركتدا گاهيپا يرسانروزبه

 ،2016سال 
حقوق بشر،  دينقض شد براي ليو معنادار اسرائ صريح ييعدم پاسخگواشاره به  - 

به ادامه  قيتشوعاملي جهت  عنوانبه تيبشر هيعل تيو جنا يجنگ اتيجنا
 .دي، تداوم استعمار و آپارتاانيرنظامي، تجاوز به غينظام اتيعمل

  
  وري بيانيه قرائت شده توسط روسيهنكات مح

 كجانبهياقدامات  و مغايرت نيحقوق بشر در فلسط تيوضعي از نگران ابراز - 
  ؛الملليحقوق بشردوستانه بين يبا هنجارها لياسرائ

 نييپا زانيم، لياسرائ يرقانونيهاي غيسازشهرك تيفعالاز  ژهيو ينگرانابراز  - 
   ي؛هاي اشغالنيدر سرزم يعيمحدود به منابع طب وي ناعادالنه ، دسترسييپاسخگو

بر  فعليعادالنه مناقشه  وفصلحلبراي » حل دو دولتراه«اشاره به لزوم كاربرد  - 
  ؛المللحقوق بين يعموم ياصول و هنجارهااساس 

كميته  تيبا حمابين دو طرف روند صلح معنادار  عيآغاز سر اشاره به لزوم - 
 جهتگروه چهارجانبه  ياز اعضا يكي عنوانبهو آمادگي روسيه چهارجانبه 

  .هاي سازشحلراه ي و تسهيلابيدستو منطقه  ياصل گرانيبا باز كينزد يهماهنگ
  

  نكات محوري بيانيه قرائت شده توسط عربستان سعودي 
منابع آب در  صيتخصگزارش در مورد  ي حقوق بشرعال سريكم ابراز قدرداني از - 

  ؛هاي فلسطين اشغاليسرزمين
يكي از موضوعات اصلي در دستور كار شوراي  عنوانبه 7بر اهميت آيتم  تأكيد - 

 حقوق بشر؛
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جهت بررسي  7از اقدام برخي كشورها در خصوص تحريم آيتم  تأسفابراز  - 
 ؛نيحقوق بشر در فلسط تيوضع

اشاره به حق اساسي دسترسي به آب و اعمال محدوديت دسترسي به اين حق  - 
 ت.دم پذيرش مسئوليت اسرائيل در برابر اين تخلفاو ع اشغالگرتوسط رژيم 

  
  نكات محوري بيانيه قرائت شده توسط دولت فلسطين

 يرسانروزبهو لزوم شورا  ميبر اساس تصم ابيقتيحق ونيسيكار كماشاره به  - 
 هاي اسرائيل؛سازيهاي فعال در شهركشركت ستيل

هاي فلسطين در سرزمين منابع آب صيتخص كميسر عالي در زمينه گزارشاشاره به  - 
 يرايبسو  2010 يو قطعنامه مجمع عموم ي حقوق بشرجهان هيماعالو نقض اشغالي 

 ؛ توسط اسرائيل آب و بهداشت در زمينه حقوق الملليهاي بيننامهاز موافقت گريد

مبني  الملليبين يگزارشات سازمان ملل متحد و نهادهااشاره به آمار ارائه شده توسط  - 
 سهم سرانه مصرفدرصد آب مصرفي ساكنان غزه و اختصاص  97سب بودن بر نامنا

 روز؛ در تريل 300از  شيب نشينانو براي شهركدر روز  تريل 70 نيدر فلسط

ها، خانه بيتخر ساكنين واخراج ، در ماه مه گذشته يتجاوزگر نيآخر اشاره به - 
مانعت از مو غزه  نوارساله  13محاصره  ،و نمازگزاران يحمالت روزانه به اماكن مذهب

 ؛19 ديكوو يريگهمه يها برااز ورود واكسن يريو جلوگ يبازساز
 هادولت يبرخ يو انتقاد از ادعا ديو آپارتا ضيتبع عنوانبهتخلفات  اشاره به اين - 

 از خود؛ حق دفاع  عنوانبهجهت رسميت دادن به اقدام اسرائيل 

 ،اشغالگررژيم هاي در زندان يزندان 4700از  شيب ها و حضوراشاره به وضعيت زندان - 
 ؛هااز آن ي، و اشاره به اعتصاب غذاي برخزن 40كودك و  200، يادار ينفر زندان 550شامل

المللي جامعه بين از درخواست ،الملليبين نيقوان ه و نقضسال 54 ياشغالگر اشاره به ادامه - 
 ؛حل دو دولتساس راهبر او درخواست مذاكره  ياشغالگر نيدادن به ا انيپا يبرا
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و كشور در سازمان ملل متحد  139توسط  نيدولت فلسطشناختن  رسميت بهاشاره به  - 
مشكل پناهندگان مطابق با مردم فلسطين و حل  سرنوشت نييحق تعبرخورداري از 

 .الملليهاي بينقطعنامه
 

  غيردولتي هايسازمانهاي تعدادي از ب) بيانيه
  ده توسط سازمان دفاع از قربانيان خشونتنكات محوري بيانيه قرائت ش

المقدس، محروميت زندانيان فلسطيني اشاره به اعمال محدوديت براي ساكنين بيت - 
 ؛ مبهم و ناعادالنه يحقوق تيوضعاز حقوق ساير زندانيان يهودي و ايجاد 

از  زندانيان تيمحرومو اقدامات سركوبگرانه قدرت اشغالگر اشاره به افزايش  - 
خانواده زندانيان  ديبازد تيممنوع، ، شكنجهيهاي پزشكم مراقبتعد ،ليتحص

 ؛»يتيامن تيممنوع«تحت عنوان 
» يحصر خانگ« وصدها خانه به زندان  ليتبدفلسطينيان و از  يارياخراج بساشاره به  - 

  ؛هاي آنهابر كودكان و خانوادهمجازات جمعي  يو روان ياجتماعجدي  آثار و
بد و درد و رنج زندانيان و رويارويي آنان با جنايات در بر شرايط  تأكيداشاره و  - 

 .الملليهاي بينثاقيها و مونيكنوانستضاد با 
  

  نكات محوري بيانيه قرائت شده توسط موسسه حقوق بشري الحق
در آميز اسرائيل در تخصيص آب اشاره به رژيم آپارتايد و سياست تبعيض - 

 ،هاي فلسطين اشغاليسرزمين
و فروختن آب به بهاي گزاف به  از منابع زيرزميني ازحدبيشتخراج اسانتقاد از  - 

  ها؛ينيفلسط
و  نيسرنوشت مردم فلسط نييو نقض حق تع لياسرائ ديآپارتا ميحفظ رژاشاره به  - 

  ؛آنها يعيبر منابع طب يدائم تيحاكم
هاي عضو جهت به رسميت شناختن آپارتايد اسرائيل و درخواست از دولت - 

 ي؛سازآب و شهرك صيتخص نهيدر زم اين رژيم يزآمتبعيض استيس
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 يمندبهره بخشي بابتجهت توقف اقدامات خود و اطمينان ليز اسرائدرخواست ا - 
 ؛سرنوشت نييتعحق آب و بهداشت و  نهيدر زماز حقوق خود  ياننيفلسط

اي بر رمؤثدخيل در اقدامات مجرمانه و ارائه راهكارهاي  فعاالن مسئوليت قبول - 
  ؛فلسطيني ديدهآسيبمردم 

غل ص مشاخصوداده سازمان ملل متحد در  گاهيساالنه پا روز رسانياز به  نانياطم - 
 .2021در سال  لياسرائ يرقانونيغهاي سازيمربوط به شهرك

  
  بان حقوق بشرنكات محوري بيانيه قرائت شده توسط سازمان ديده

ش تال و لياسرائ ديآپارتا تيشناختن واقع تيزمان به رسماشاره به فرا رسيدن  - 
  همگاني براي پايان دادن به اين جنايت؛

 عبور از«با عنوان  ليدر ماه آور بانديدهاي منتشر شده صفحه 213اشاره به گزارش - 
 يضد بشر اتيجنا به يليسرائمقامات اگيري مبني بر ارتكاب با نتيجه» آستانه
  ؛تيو آزار و اذ ديآپارتا

حفظ سلطه بر  يدولت برا يكل استيد سدر مور موجودمستندات اشاره به  - 
 ؛كيستماتيهمراه با سركوب س انينيفلسط

، يجنوب يقايدر آفر ليسابق اسرائ رانياز سفاشاره به صداي اعتراف برخي  - 
، يبجنو يقايسابق سازمان ملل متحد و مقامات آفر ركليدباعضاي كنست جاري، 

با  لياسرائ آميزتبعيضرفتار و  ديبه آپارتا رهي، فرانسه و لوكزامبورگ و غايبينام
  ؛هافلسطيني

 كه گفته يو اشاره ب ليدولت اسرائ استيس عنوانبهحفظ وضع موجود اشاره به  - 
وجود  انينيبا فلسط كيپلماتيروند د چيه« كهبنت  وزيرنخستبه  كيمقام نزد

 ؛»داشتندارد و نخواهد 
 يمواز يرهاو آزا ديآپارتامبني بر  الملليجامعه بيناشاره به تشخيص علني  - 

  يان؛نيفلسطزندگي  تيواقع عنوانبه
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با ايجاد  ديبردن نظام آپارتا نيسازمان ملل متحد در از باشاره به نقش محوري  - 
و سركوب  ضيتبع، هاي مكرريريدرگ يعلل اصل« يبررس يبرا قيتحق ونيسيكم
 »يمذهب اي ي، نژادي، قوميمل تيبر اساس هو كيستماتيس

اقدامات  جيبس مأموريت اسازمان ملل متحد ب از ندهينما كتعيين يدرخواست  - 
 .در سراسر جهان ديو آپارتا ضيتبع ر،دادن به آزا انيپا يالمللي برابين
 

  يلي)ئ(سمن اسرا نكات محوري بيانيه قرائت شده توسط كنگره جهاني يهود
اي بر، 2021سپتامبر  14در سازمان ملل متحد در  لياسرائ ريسفاشاره به درخواست  - 

 ؛ شهيهم يبرا باريكشورا  نيا يليضد اسرائ و پايان تعصب 7لغو دستورالعمل آيتم 

شامل  2021در سال  لياسرائ هيعل شوراي حقوق بشر سازمان مللاقدامات ذكر  - 
  ؛هوديدولت  تيچهار قطعنامه در محكوم بيتصو

 يستيونيصه ميدر مورد رژ ژهيجلسه و به برگزاريشورا در ماه مه  اشاره به اقدام - 
  ؛هوديدولت  هيعلدائمي  »قيتحق ونيسيكم« به ايجاد و رأي

سازمان  كي با حمله حماس (كه آن را زمانهم ژهينشست و نيااشاره به برگزاري  - 
با  المقدسبيتها در يها و ناآرامادامه خشونت ي خواند) به اسرائيل و ستيترور
 رائيل؛ و به خطر افتادن امنيت مردم اس يعناصر افراط كيتحر

 هيعل ديآپارتا يميقد ي وجعل يادعااشاره به اميدواري از مطرح نشدن دوباره  - 
 اي براي اين اتهام؛ و نبود هيچ زمينه لياسرائ

و تحريم  7دادن به آيتم  رأيبراي از كشورها  زياديتعداد اشاره به امتناع  - 
شورا به  ليضد اسرائيدهنده عدم تعميم سوگند و نشان بزرگداشت اعالميه دوربان

 همه كشورها؛

 سال  ستيكنفرانس دوربان، ببعد از در سراسر جهان  داردامنه يزيهودستاشاره به ي - 
  ؛كيستماتيس طوربه ياز نژادپرست انيهودي اتيتجربو تالش جهت حذف  ،شيپ

مبارزه با  بخشي از شامل شدنبراي اطمينان رهبران جهاناشاره به درخواست از  - 
 ي.از مبارزه با نژادپرست يبخش نعنوابه يزيهودستي
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  نكات محوري بيانيه قرائت شده توسط سازمان حقوق بشري خيام 

قض آشكار نو  بيمار انيزندان هيعل هازنداندر داخل  ليتخلفات اسرائاشاره به  - 
  ؛ژنو 4 و 3 ونيكنوانس 91و  16مواد  بر اساسبشردوستانه  نيها و قوانتوافقنامه

 وو شرح آزار  اسراء الجعابيصو  باتيرح اديا يانانزند اشاره به وضعيت - 
 ها در زندان؛هاي آنشكنجه

 ؛ي اسرائيلهابه زندان ياز سازمان بهداشت جهان ياعزام مأموريت پزشكدرخواست جهت  - 
به  مشقيهاي گلوله وابزار، گاز  كننده عرضه يهاشركت ي ازستيانتشار لاشاره به  - 

 ؛ لياسرائ هايزندان

 ت اشغالگراعمال فشار بر قدرو حقوق بشر  هاي حاميدولتتالش  اشاره به - 
  ؛، زنان و كودكانمارانيب يآزادجهت 

 ي؛زياليد مارانيو ب يسرطان مارانيب ازجملهزن و مرد  يزندان 500اشاره به وجود  - 

زنداني و فرار گروهي از  نفر 4650المللي به رنج جامعه بين يتوجهيببه  اشاره - 
 شان براي هميشه؛از بين رفتن آزادي زندان گيلبوا و

 نقض حقوق نيدترين به شدداد انيالمللي در مورد پاجامعه بيناشاره به سكوت  - 
 ي زندانيان.آزاد يبرا ليبشر و اعمال فشار بر دولت اشغالگر اسرائ

  
  بان سازمان ملل (سمن اسرائيلي)نكات محوري بيانيه قرائت شده توسط ديده

نس آژا ن نفرت در خاورميانه با ميانجيگري سازمان ملل واشاره به از بين برد - 
ت كمك و امداد سازمان ملل عليه مبارزه با يهودستيزي و مقابله با حمال

 ها؛ عليه اسرائيلي تروريستي

 هايكتابز فراتر ا«سازمان ملل متحد با عنوان  بانديده ريگزارش اخاشاره به  - 
 100از  شيبهاي اجتماعي توسط انهو تبليغ خشونت و يهودستيزي در رس» يدرس

  ي؛علن طوربه آژانس سازمان مللكاركنان  گريو د ريمعلم ، مد
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و  اشاره به متعهد كردن آژانس امداد و كمك سازمان ملل به انجام تعهدات - 
، آلمان، متحدهياالتا ازجملههاي مالي آن كننده تأميناستاندارهاي خود توسط 

  ؛نسازما نيدالر به ا هاميليونصدها  ساالنه ا كمكباروپا  هيو اتحاد انگلستان
ط توس سميرو ترو يزيهودستسازمان ملل مبني بر تحريك ي باناشاره به گزارش ديده - 

  ؛نو ارد هي، لبنان، سوريمستقر در غزه، كرانه باخترآژانس امداد و كمك كاركنان 
 بوكيسفسيستماتيك در صفحات  طوربهترويج خشونت مورد  113اشاره به  - 

 . 1بان سازمان مللكاركنان آژانس امداد و كمك طبق گزارش ديده

 نگاهي به گزارش كميسر عالي حقوق بشر در خصوص اختصاص منابع آب 
  هاي اشغالي فلسطيندر سرزمين

رشي در مين اجالس شوراي حقوق بشر، گزاوهشتچهل، در 2021در تاريخ اول اكتبر 
شرحي از گزارش دفتر كميسارياي  و S‐30/1روزرساني شفاهي قطعنامه خصوص به

 نيفلسط ياشغال هاينيآب در سرزمعالي حقوق بشر در خصوص اختصاص منابع 
  . ارائه شد 7شوراي حقوق بشر تحت آيتم  43/32المقدس بر اساس قطعنامه بيت ازجمله

 هازجمل، نيسطفل ياشغال هاينيمنابع آب در سرزم صيتخص وتحليلتجزيهبر گزارش  نيا
م سال يدنيبه آب آشام عادالنه ياز دسترس نانياطم يرا برا ياقداماتو را ارائه  المقدسبيت

  كند.يم هيتوص يالمللنيب نيمطابق قوان
قدس  ملهازج يو مستمر در كرانه باختر يكاف طوربهدهد كه آب يگزارش نشان م نيا

 د.به آب دارن يودمحد يدسترس ينيفلسط 660،000به  كيو نزد ستيدر دسترس ن يشرق
نابرابر  طوربهها يليها و اسرائينيفلسط نيدهد كه آب بينشان م نيگزارش همچن نيا

  از: اندعبارت. برخي از داليل اين موضوع شوديم عيتوز
 ؛هاينيشده توسط فلسط شنهاديآب پ يهابه موافقت با پروژه لياسرائ ليعدم تما - 
از  هافتياز منابع اختصاص  يردارببهره و در جستجو ياننيفلسط يفن يهاچالش  - 

 هاي زيرزميني؛سفره

 دسترسي به امكانات؛ و ييجابجا يهاتيمحدود - 

                                                            
١https://hrcmeetings.ohchr.org/HRCSessions/RegularSessions/48session/Pages/Statements.a
spx?SessionId=46&MeetingDate=01/10/2021%2000:00:00 
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 مشترك آب. تهيموجود در عملكرد كم يهاچالش - 

 نيزار شهرك نشه 450 حدود در قبال يليمقامات اسرائكند گزارش بيان مي، نيعالوه بر ا
و دبا ) المقدس شرقيبيت ي(به استثنا ينه باخترساكن كرا ينيفلسط ونيليم 2,7و  يلياسرائ

 زجملهائل از مسا يعيوس فينابرابر در ط رفتاري منجر به كه كننديقانون مجزا رفتار م
ود مسد وتصرف ي با لياسرائ يهاشهركشده  تأكيددر گزارش  شود.يبه آب م يدسترس
ها، مصادره بيتخر. انددهكربراي فلسطينيان محدود آب را  يعيبه منابع طبدسترسي  كردن،

 در ينيفلسط ريپذبيجوامع آس يرا برا يشتريب يهاچالش ي،اموال و اخراج اجبار
  كرده است. جاديبه آب ا يدسترس

 ازيندر غزه  – تيز جمعا يمين -نفر  ونيليم كيحدود در اين گزارش، تخمين زده شده 
دار رخورب ينييپا يتانداردهاآب در غزه از اس تيفيك دارند. يبهداشت مداخالت به آب و
 يدنيمآب آشا يكنند كه از استانداردهايم افتيدر يدرصد از خانوارها آب 96است و 

  .ستيبرخوردار ن
 شي، افزايآب يهارساختيبر ز لياسرائ يهااستيها و سوهيش تأثيرهمچنين اين گزارش بر 

مربوط به  يهاش، كمبود برق و چالبسته شدن مرزها، هاي و تخريبنظام يهاتنش
  و تشديد وضعيت موجود اشاره كرده است. آب تيريمد
 2آب و بهداشت آب تأسيساتمورد از  290 ،2021هاي ماه مه در درگيري ،مثالعنوانبه
  شدند. بيتخر اي دنديد بيآس

دست دادن خطر از  و افزايشآب غزه  كشيلوله ستميسدر اين گزارش به قديمي شدن 
اشاره شده است. همچنين به فاضالب  خلوط شدن آن باو منشت  قيآب از طر

 يبندطبقه زاتيمواد و تجه وارداتاعمال شده توسط اسرائيل در خصوص  يهاتيحدودم
 يهارساختيز بازسازيمانع از كه  -و آهن مانيمانند س - »3مصرف دوگانه«شده با عنوان 

  نيز اشاره شده است.  شوديآب م

                                                            
٢ water, sanitation and hygiene(WASH) 
٣ dual-use 
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 يسالم برا يدنيبه آب آشام يدسترس تيمحدود يمنف يامدهايپدارد  تأكيدگزارش 
از درآمد خود را  يمين يحت ايم سويكغزه تا  ساكنين بار است.در غزه فاجعه انينيفلسط

به فروشندگان خصوصي كه آب  براي خريد از مردم برخيكنند.يآب م ديصرف خر
ها را در معرض خطرات آنكنند كه اين موضوع شود، اعتماد ميكنترلي بر آنها اعمال نمي

عدم  تأثيرتحت بيشتر  ويژهبهزنان و دختران  دهد.يقرار م شانيسالمت يبرا بسياري
 طوربهكه  ييكارها نيو همچن يتيجنس يازهايندسترسي به آب سالم و بهداشت بابت 

  گيرند. دهند، قرار مييدر خانه انجام م يسنت
 يبرا يقابل توجه يامدهايپ نيهمچنب كند كه عدم دسترسي به آاين گزارش بيان مي

باعث  ستيدر دسترس ن يكاف اندازهبهآب در غزه  ازآنجاكه به همراه دارد. ستيز طيمح
با  پر شدن بيشتر ازسه برابر  تقريباً با سرعت هاي زيرزميني آب از سفرهشده استخراج 

همچنين  .استشده  اينفوذ آب در شيافزا ي، انجام شود كه منجر بهعيطبهاي بارندگي
بحران  نيو همچن هاادامه درگيرياز  يآب ناش يهارساختيمكرر به ز هايرتخسا
 شده است. ينيرزميز يهاآب يآلودگ شيبرق منجر به افزا يجار

 عنوانبه) 2و نوار غزه (معروف به اسلو يتوافقنامه موقت در كرانه باختردر اين بيانيه به 
شده است. اين توافقنامه اشاره  يآب در كرانه باختر مصرف ميتنظ نهيدر زم يديتوافق كل

سال دوام داشته باشد، تا به امروز تغييري نكرده و ثابت كرده كه ناكافي و  كه قرار بود پنج
  ناعادالنه است. 

 و انينيفلسط يشنهاديپ يهابه موافقت با پروژه لياسرائ ليعدم تماهمچنين اين بيانيه 
 ازجملهرا دهه  كيبه  كينزد يمشترك آب برا تهيكماز ي نيفلسط مقامات اخراج
   كند. بيان ميآب  باتيترت ياجرا يهاتيمحدود

، به يلياسرائ يهاشهرك يتأمين آب دائم يبرا لياسرائ يندبتياولو گزارش تأكيد دارد
، ازجمله حقوق از حقوق بشرها ينيفلسط يبرخوردار است و بر حق نيضرر مردم فلسط
  گذارد.يتأثير م شدتهبآب و بهداشت 

و استفاده  هيتصف يها براتالش شيافزا طرفين جهتبه  ييهاهيگزارش شامل توص نيا
  .است المقدسبيتازجمله  نيفلسط ياشغالهاي نيمجدد از آب در سرزم
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  :ليها به دولت اسرائهيتوص
 هاييصادرات و دسترس و واردات يهاتيمحاصره غزه، لغو محدود انيپا - 

 نه؛بشردوستا

 ؛يآب يهارساختيز يبازساز ليتسه - 
 ؛ ينيسطآب با مقامات فلبر مسائل مربوط به نظارت شفاف جهت برنامه  كي جاديا - 

الگر، عنوان قدرت اشغبه ليازجمله آب ، به نفع اسرائ يعيتوقف برداشت منابع طب - 
 است. ريمغا يالمللنيبشردوستانه ب نيكه با قوان

  
  :نيدولت  فلسط به هاتوصيه
آب  قانون يو اجراي هايي از كرانه باخترنابرابر آب در بخش عيبه توز يدگيسر  - 

  ؛2014در سال 
ه در و حقوق بشردوستان يالمللنيب بشر حقوقمطابقت اقدامات مقامات غزه با  - 

 ؛رابطه با حقوق آب و بهداشت
 ينيرزميز يهادر بهبود مقررات استخراج آب ينيفلسط مقاماتاز  تيحما لزوم - 

 .٤زيرزمينيآب هاي ازحد از سفرهكاهش برداشت بيش يبرا در غزه
  

  نيفلسط مردممسلم  حقوقنگاهي به گزارش كميته بررسي در خصوص  
كميته بررسي حقوق مسلم مردم فلسطين در گزارش ساالنه خود به هفتاد و ششمين جلسه 

ط اين ، به اقدامات انجام شده توس٥2021اوت  31مجمع عمومي سازمان ملل در تاريخ 
  اشاره كرده است.  2021اوت  31تا  2020سپتامبر  2كميته در فاصله زماني 

سازمان  ياست كه توسط مجمع عموم ياتهيكم ٦،نياعمال حقوق مسلم ملت فلسط تهيكم
كمك به  جياز روند صلح و بس تي، حمانيفلسط مردمارتقاء حقوق  منظوربهملل متحد 

                                                            
٤https://hrcmeetings.ohchr.org/HRCSessions/RegularSessions/48session/Pages/Statements.asp
x?SessionId=46&MeetingDate=01/10/2021%2000:00:00 
٥ https://www.un.org/unispal/document/2021-annual-report-of-committee-on-the-exercise-of-
the-inalienable-rights-of-the-palestinian-people-to-the-un-general-assembly-a-76-35/ 
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در  نيو فلسط لياسرائبين در روند صلح دم پيشرفت و به دليل نگراني از ع نيمردم فلسط
بار  نيچند تهيكم .شده است تأسيس يمجمع عموم 3376قطعنامه مطابق  1975نوامبر  10

دهد. مقر اصلي آن در نيويورك را تشكيل مي يرسمريو غ يدر طول سال جلسات رسم
به مجمع عمومي دهي و توصيه برنامه اقدامي به دارد با گزارش مأموريتواقع شده و 

خود و  تيو حاكم يسرنوشت خود، استقالل مل نييها اجازه دهد از حق تعينيفلسط
در سال  استفاده كنند. يمجمع عموم 3236حق بازگشت خود مطابق قطعنامه  نيهمچن
 نيشد. ا جاديا يتوسط مجمع عموم ياننيحقوق فلسطدر خصوص  ژهيواحد و 1977
مربوط به حقوق ملت  اتي، مطالعات و نشريسازآماده منظوربهتحت هدايت كميته واحد 
مختلف سازمان ملل متحد و  ينهادها يان،نيمربوط به حقوق فلسط يها، قطعنامهنيفلسط
اين كميته شد.  جادي، ادهدميانجام خود اهداف  ارتقاء يكه سازمان ملل متحد برا ياقدامات

  دولت ناظر تشكيل شده است. 24كشور عضو و   25از 
ارائه  يمجمع عموم 20/75بر اساس قطعنامه فصل و  7صفحه و  27در ارش حاضر گز

  .شده است
  .فصل اول به معرفي و اهداف كميته پرداخته است  
 در دوره  نيفلسط مسئله مربوط به ياسيس نهيبر زم يفصل دوم شامل مرور

 باشد.ساالنه اخير ميگزارش 

 توسط مجمع عمومي  ذار شدهواگ مأموريتو  فيوظا بهسوم و چهارم  يهافصل
 است.  شامل اعضا و دفاتر و مشاركت در كار كميته اختصاص يافته

 مطابق  ياننيفلسط حقوقي برا تهيقدامات انجام شده توسط كمفصل پنجم به ا
مجمع عمومي اشاره كرده است. برخي از اين  21/75و   20/75 هايقطعنامه

  اقدامات شامل :
  ؛كيپلماتيد جامعهكردن بسيج و همراه  - 
 ؛نياز مسئله فلسط هايآگاه شيافزا - 
 ؛سازمان ملل متحد يو نهادها يردولتيغ هايسازمان ،يدولتنيهاي ببا سازمان يهمكار - 

                                                                                                                                                            
٦ Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People 
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 زمينه؛ در اين سازيظرفيتايجاد  - 

 ق مطابو  يتوسط بخش ارتباطات جهانات انجام شده بر اقدام يفصل ششم مرور
 باشد. عمومي مي مجمع 23/75 قطعنامه

  يته هاي ارائه شده توسط اين كمهيو توص يريگجهينتفصل هفتم اين گزارش به
  اشاره كرده است. 

 ودر جلسات  مشورتموضوعاتي همچون فرايند  ،خود يهاهيتوص نيدر تدو تهيكم نيا
و  يالمللنيب يهاكنفرانس و برگزاري گسترش شده، افتيدر يهي، جلسات توجكميته دفتر
ي امنطقه هايزمانساو ي، مدن ها و جوامعسازمانعضو،  يه كشورهامربوط ب يدادهايرو

  را بكار برده است. 
  ترين اقدامات مطرح شده در اين فصل عبارتنداز:ممه

ي در سازشهرك يهاتيفعال در پاسخ به الحاق و تهيكم يقدام فورالف) اشاره به ا
  فلسطين؛

  ها؛يريدرگو  نزاعدر پاسخ به  تهيكم ياقدام فورب) اشاره به 
  ؛نيسطدر فل اتانتخابافتادن  قيبه تعو واكنشدر  تهيكم يفورانجام شده اقدامات ج) اشاره به 
  ؛بشر قوقو شوراي ح ي، مجمع عمومتيامن يشورا همكاري با انجام شده قداماتد) اشاره به ا

  ي؛مدن و جوامع يالمللنيجامعه بكمك با اهداف  جيو ترو تيحماه) لزوم 
  ي؛امنطقه هايسازمانعضو و  يكشورها ات انجام شده توسطقدامو) ا

  ؛19- كوويد يريگدر پاسخ به همه انجام شده از اقدامات تيحماز) لزوم 
  .سازمان ملل متحد ينهادها ريو سا رخانهيدب ات انجام شده توسطاقدامح) 

  
  لتيحمله به دفتر يك سازمان غيردوبيانيه كارشناسان سازمان ملل در خصوص 
  كرانه باختري در

 رژيم صهيونيستي دولت از 2021اوت  13در تاريخ  كارشناسان حقوق بشر سازمان ملل
كشور از دفتر  نيرا كه ارتش ا يادار زاتياسناد محرمانه و تجه درخواست كردند
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ضبط كرده واقع در كرانه باختري ، رهي) در البDCIP( نيدفاع از كودكان در فلسط يالمللنيب
  بازگرداند. وقت  در اسرعاست، 

 بشريحقوق  يهاتيدر فعال لينگران مداخله ارتش اسرائ عميقاًما «: نديگويكارشناسان م
ها و ها، اتصال دهندهسكيها، هارد دنهايرا». ميسازمان مردم نهاد مشهور و معتبر هست كي

ن فلسطيني المللي دفاع از كودكاملزومات در حمله شبانه آخر ماه ژوئيه از دفتر بين ريسا
   ضبط شده است. 

 ي ونيفلسطالمللي و بين يمدنجامعه  هايسازمان يكار ضرور«كنند: كارشناسان اظهار مي
هاي اتفاق يو بررس يمستندساز در موردپذيري ايجاد و افزايش ظرفيت مسئوليت يلياسرائ

  ». باشدمي نيفلسط ياشغال نيحقوق بشر در سرزم آسيب زننده به
در مورد  دقيقو  يطور انتقادبهالمللي دفاع از كودكان فلسطيني ، دفتر بينرياخهاي در سال«

در  يستيونيصه ميتوسط ارتش رژ ينيو كشتار كودكان فلسط عضو ، نقصيريدستگ يالگوها
 ايسكوت  است.هايي منتشر كرده و غزه گزارش ي، ازجمله قدس شرقياشغال يكرانه باختر
متعهد  لياسرائ واست  يبشر اجتماعاتو  انيب يحقوق اساس نقض هاتيفعال نيممانعت از ا
  . »كند تياز آن حما 1966 الملليبين ثاقيدو م بيتصو قيشده از طر

را در  ينيكودك فلسط 11 لياسرائ ينظام يروهاي، ن2021 هيژوئ انيسال تا پا ياز ابتدا
 2020در سال  ينياز مرگ ثبت شده كودكان فلسط ترشيبآمار  نيا .كشتند يكرانه باختر
ماه مه  هايدرگيريدر غزه  ينيكودك فلسط 67گزارش شده است كه  نياست. همچن

  اند.كشته شده 2021
 نيتحت قوانهاي اشغالي در سرزمين انيرنظاميهمه غ زندگي«كنند گزارشگران عنوان مي

تر بيشدر مورد حقوق كودكان  ويژهبهامر  نيشود. ايم و حمايت محافظت الملليبين
  . »صادق است

هاي اشغالي در بخشي از اين بيانيه گزارشگر ويژه وضعيت حقوق بشر در سرزمين
فلسطين، گزارشگر ويژه ترويج و ارتقاء حق آزادي بيان، گزارشگر ويژه حق آزادي 

ما از «كنند آميز و گزارشگر ويژه وضعيت مدافعان حقوق بشر بيان مياجتماعات مسالمت
طرفانه در مورد نقض آشكار يب قاتيتحقسازي و شفافعدم  خصوص ديرينه درانتقادات 
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 لياساس، ما از دولت اسرائ نيبر ا .ميآگاه هست ليتوسط ارتش اسرائ ياننيحقوق بشر فلسط
انجام  در راستايطرف ينهاد ب كي جاديا جهت يالمللنيبا جامعه ب كنيمدرخواست مي

 يها مطابق با استانداردهامرگ نيرد ادر مو يو عموم بدون محدوديتشفاف،  قاتيتحق
اي اجتناب از رب را قاتيتحق نيبه دست آمده از ا نتايجكند و  يالملل همكارنيحقوق ب

  ».تكرار اين الگوي تراژدي در آينده مورد استفاده قرار دهد
كامل به  طوربهتا  درخواست كردند لياز دولت اسرائ نيكارشناسان سازمان ملل همچن

 بيوتصبه  1998سازمان ملل در سال  يدافعان حقوق بشر كه در مجمع عمومم هياعالم
  ، احترام بگذارد.رسيد

ن مدافعا از بشر به حقوق يقدرت اشغالگر با تعهد واقع كي«كنند: بيان ميكارشناسان 
شان دادنآزار و   دنكر محرومنه اينكه با كند يم قيتشوها را و كار آنحقوق بشر محافظت 

  ». آنان را ساكت كند
ها و اتهامات اگر گزارش يگذارد، حتباحترام  مدافعان يانتقاد هاييبررس بايد به يدولت نيچن«

از اشغالگران  يكي يحت - دولتي نيو چن مورد بازخواست قرار دهد.آنها رفتار دولتمردان را 
اقدام نقض شود و  نيعنوان آخرتنها بهبايد  كه حقوق بشر پذيردمي - يطوالنبا سابقه  ينظام

 ».7رديقرار گ ييقضا ينيبازبرفتاري مضر و نقض شده مورد  عنوانسپس تنها به

  
  
  
  
  
  
  

                                                            
٧https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27381&
LangID 
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  هاي غيردولتينهادها و سازمان ها و اقداماتبخش دوم: فعاليت
 عنوان عضو ناظر در اتحاديه آفريقامحكوميت اعتباربخشي به آپارتايد اسرائيل به  

 يسازمان حقوق بشر 19به همراه  ،2021سپتامبر  27در تاريخ  لحقا موسسه حقوق بشري
، ضمن يادآوري در ژنو قايآفر هياتحاد ندگانيبه نما يابا ارسال نامه ييقايو آفر ينيفلسط

 شدتبهرا  لياسرائ به آپارتايد ياعتباربخشاقدامات گروه آفريقا براي مبارزه با نژادپرستي، 
 قايآفر هياتحاد شدن اسرائيل در ناظر نسبت به عضوخود را  قيعم ينگرانمحكوم كردند و 

   اعالم و خواستار رد عضويت اين رژيم شدند.
مدت يبا اشغال طوالن ليدهه، اسرائ نيچند يراامضا كننده اين بيانيه معتقدند ب هايسازمان

؛ نيمردم فلسطخانمان كردن بيو انتقال و  ينيفلسط هاينيسرزم يرقانونيالحاق غ و
در  لياسرائ همچنين كرده است. اعمال نيخود را بر مردم فلسط و تجاوزگري سركوب
حق بازگشت  و كرده يكوتاه انينيفلسط هيحقوق اول تياحترام، حفاظت و رعا خصوص

  ناديده گرفته است. خارج از كشور را  شدگان بهديپناهندگان و تبع
و  يا، منطقهيالش جامعه مدندهه ت كياز  شيب از گذشتس در اين نامه اشاره شده پ

 هادولتهاي ويژه و هاي سازمان ملل، رويهمجموعه ،ديآپارتا نهيدر زمفلسطيني  يالمللنيب
، 2019دسامبر  12در . اندشناختهرا به رسميت  نيمردم فلسط رب اسرائيل ديآپارتا نيز رژيم

ها و استيستداوم  تصديق كردسازمان ملل متحد  ينژاد ضيتبعو رفع  حذف تهيكم
 ينژاد كيتفكسبب  كند،را نقض مي يالمللنيب ونيكنوانساين  3ماده  كه لياسرائ يهاوهيش

، در 2020ژوئن  16در  .داده است تحت تأثير قراررا  انينيفلسطو زندگي است و آپارتايد 
هاي كاري) رويه ويژه سازمان ملل( شامل گزارشگران ويژه و گروه 47 سابقه،يب ياقدام
ناعادالنه  تيواقع كيتبلور « يالحاق كرانه باختر يبرا لياسرائ ايهبرنامه دار دادند كههش

 عميقاً و تحت حاكميت يك دولت هستند اما  مكان كيكه در  يمردمگروه از است: دو 
  ». باشدمي 21قرن  ديآپارتا داراي حقوق نابرابرند و اين تصويري از
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به  كشور 9حقوق بشر، حداقل  يشورانشست  چهل و سوميناز شده كه  تأكيددر نامه 
رها اين كشو اند.ته در شورا پرداختهصورت گرف مذاكرات يط اسرائيل در ديآپارتا موضوع
 اند.دهبو قطر وان ، پاكستي، لبنان، مالزراني، تونس، اايبي، ناميجنوب يقاي، آفرنيفلسط شامل:

يي) قايفرآكشور  28با (كشور عضو  57، متشكل از ياسالم نفرانس، سازمان كنيعالوه بر ا
  .توجه كرده است لياسرائ ديآپارتاموضوع  بهخود ي  هاهيانيدر بنيز 

ر در خصوص اين نامه، در ادامه به اجالس ويژه شوراي حقوق بش كنندهتهيه مؤسسات
يق اي تاريخي براي ايجاد كميسيون تحقنقض حقوق مردم فلسطين كه به تصويب قطعنامه

 همه موارد«داد تا  مأموريتاند. اين قطعنامه به اين كميسيون تحقيق اره كردهمنجر شد، اش
 ليالدو همه  2021 ليآور 13 از حقوق بشر يالمللنيب نينقض و سوءاستفاده از قوان

 كياتستميو سركوب س ضيها، تبعيريشدن درگ يو طوالن يثباتي، برمكر يهاتنش ياصل
  را مورد بررسي قرار دهد. » يمذهب اي ي، نژادي، قوميمل تيبر اساس هو

 موارد، لياسرائوسط و تحكيم آپارتايد تادامه امضا كننده اين نامه با توجه به  هايسازمان
  اند:زير را خاطرنشان كرده

در  ليناظر اسرائ عضويترد  يبرا آوردن و فشاربخشي اعتبار جهتاعتراض  - 
 گيري؛آفريقا بدون رأي هياتحاد

رد ادر مو خود قاتيتحق و آغازياب حقيقت تأسيستازه  ونيسياز كملزوم حمايت  - 
و سركوب  ينژاد ضيتبع ازجمله نيدر فلسط تيوضع يعلل اصلض و بررسي نق
 ؛كيستماتيس

شورا  يهاهيانيدر ب لياسرائ ديآپارتا ميرژلزوم به رسميت شناختن و محكوم كردن  - 
 ؛مجامع گريو د

ت سركوب و مجازا يالمللنيب ونيتعهدات خود تحت كنوانس لزوم پايبندي به - 
 ه؛انجام نشد حالتابه كهدرصورتيتصويب آن و  ديآپارتا تيجنا
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سازمان ملل متحد و  ژهيو تهيكم يبازسازجهت  و پشتيباني درخواستاشاره به  - 
 .8لياسرائ ديآپارتا تيبه جنا يدگيرس يبرا ديآپارتا هيمركز سازمان ملل عل

  
  

  امضا كننده: هايسازمان
1. Addameer Prisoner Support and Human Rights Association – Palestine 

 2. Al‐Haq – Palestine 

 3. Al Mezan Centre for Human Rights – Palestine 

 4. Center for Defense of Liberties & Civil Rights – Palestine 

 5. Civic Coalition for Palestinian Rights in Jerusalem 

 6. Housing and Land Rights Network ‐ Habitat International Coalition  

7. Human Rights & Democracy Media Center (SHAMS) – Palestine 

 8. International Service for Human Rights (ISHR) 

 9. Kenya Human Rights Commission 

 10. Kenya Palestine Solidarity Network  

11. Palestinian Centre for Human Rights (PCHR) - Palestine  
12. Palestinian Human Rights Organizations Council (PHROC) 
 13. Palestinian Solidarity Alliance – South Africa 

 14. Palestine Solidarity Campaign – South Africa 

 15. South African BDS Coalition 

 16. South African Jews for a Free Palestine 

 17. The Community Action Center/Al‐Quds – Palestine 

 18. The Palestinian  Initiative for the Promotion of Global Dialogue and Democracy 

(MIFTAH) ‐ Palestine 19. Women’s Centre for Legal Aid and Counseling ‐ Palestine  
20. West African Human Rights Defenders' Network (ROADDH/WAHRDN) - 
Togo 

  
  هايسازمان حقوق بشري فلسطيني از رويه 5مروري بر درخواست مشترك 

ان عليه زنداني انهيجويو اقدامات تالف يمجازات جمعويژه سازمان ملل در خصوص 
 لسطيني از زندانف 6پس از فرار  لياسرائ يهازندانسياسي در 

، موسسه حقوق بشري الحق و چهار موسسه فعال حقوق 2021سپتامبر  11در تاريخ 
هاي ويژه سازمان ملل جهت اي در خصوص درخواست از رويهبشري فلسطيني نامه

                                                            
٨ https://www.alhaq.org/advocacy/18853.html 
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. 9هاي اسرائيل ارسال نمودندمداخله فوري براي بررسي وضعيت زندانيان سياسي در زندان
 ي،جمع يهامداوم و مجازاتهاي انتقام جويانه؛يتالفاقدامات  مه،بخش مقد 4اين نامه در 

   ها منتشر شد.گيري و توصيهالمللي و نتيجهممنوعيت مجازات جمعي مطابق قوانين بين
  

	مقدمه: ) 1

 ي ازنيرزميز يتونل حفر قياز طري نيفلسط ياسيس ي، شش زندان2021سپتامبر  6 ر تاريخد
بالفاصله پس از فرار  فرار كردند. يي است،باال يتيامن كه داراي سيستم البويزندان گ

 يزندان 350از  شيب، اشغالگر يروهايو ن 10ليزندان اسرائخدمات  سازمان، يانزندان
   كردند. منتقلنامعلوم  يهارا به مكانا لبويدر زندان گ ينيفلسط

، يمعاز اقدامات ج ياخود را در مورد اعمال مجموعه يجد يهاي ما نگرانسازمان 
 ياسيس انيانزند هيعل ليو خودسرانه توسط مقامات اشغالگر اسرائ انهيجوي، تالفيهيتنب

ه در خودسران كه - ينيفلسط زنداني 4700از  شيشامل ب - دارنديابراز م ينيفلسط
 هاينيسرزم ميمق ينيفلسط انيرنظاميغ نيهمچن اند.محبوس شده لياسرائ هاينزندا
 يهاخانوادهو قصاص  خودسرانه يهايريو دستگ حمالت، هدف نيفلسط ياشغال
هاي چهارم ژنو سيون) كنوان1بند ( 33ماده  اند. مطابقي قرار گرفتهفرار انيزندان

نقض مطلق  ياشغال يهانيدر سرزم تيافراد تحت حماعليه  يجمع هايمجازات
   .است يالملل عرفنيحقوق ب

و  ينيفلسط اني، حقوق زندانرديصورت نگ يادهند كه اگر مداخلهيما هشدار م هايسازمان
  شود. تر ميموجود وخيم تيفقط وضع ورود يم نياز ب تياشخاص تحت حما

 يجمع يهامداوم و مجازاتهاي انتقام جويانه،يتالفاقدامات  ) 2
با بستن تمام   لياسرائ يهاخدمات زندانسرويس فرار از زندان، حادثه بالفاصله پس از 

، ينيفلسط يزندان 4700از  شيب يدسترس و يتماس خارجهرگونه ، هاشتگاهبازداها و زندان

                                                            
٩ https://www.alhaq.org/advocacy/18822.html 
١٠ Israeli Prison Services  
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 تهي، كم2021سپتامبر  9 در تاريخ خانواده و وكال را ممنوع كرد. ياعضا با ازجمله مالقات
ماه سپتامبر  انيها تا پااطالع داد كه مالقات انيزندان يهاسرخ به همه خانواده بيالمللي صلبين

 يهااز زندان وكال شده يزيربرنامه يدهايهمه بازدها سازمان زندانعالوه  به شود.يمتوقف م
موسسه حقوق بشري حمايت از  از يلي، وك2021سپتامبر  6در كرده است. لغو را  لياسرائ

قرار گرفت و  تيمورد آزار و اذجهت بي 12مونيهنگام ورود به زندان د 11زندانيان فلسطيني
را در مورد  زيادي يهاي، نگرانليمالقات با وك تيممنوع .غو كردندرا لزن  انيمالقات با زندان

اقدامات اعمال  ي وويژه شكنجه و بدرفتاربه انيزندان هيحقوق بشر عل و موارد نقض مستندات
  كند.يم تشديد ليتوسط مقامات اشغالگر اسرائ انهيجويتالف

امير با آد انياز زندان تيحما و حقوق بشر ، انجمن2021سپتامبر  8 لغايت 6 در تاريخ
 ياسرا نجمنا سابق و انيو زندان شدگانبازداشتامور  يبرا نيفلسط ونيسيكم يهماهنگ
امات سط مقو خودسرانه تو انهيجوي، تالفيهي، تنبياز اقدامات جمع يا، مجموعهينيفلسط

تحت  فلسطينيان هدف قرار گرفتن و ينيفلسط ياسيس انيزندان هيعل لياسرائ اشغالگر
  ي را ثبت كردند. اشغال هاينيساكن در سرزمو  تيماح

از  شيب يو انتقال اجبار البويشامل، بسته شدن كامل زندان گ ياقداماتتوان به مي، اين راستادر 
زندان  2در بخش  ياسيس انيزندان ژهيانتقال و، نامعلوم يهابه مكان ينيفلسط يزندان 350

و با درجه امنيتي باال در بدنام  يهانبه زندايني فلسط يزندان 90متشكل از حدود  ا لبويگ
ي اسالمجنبش جهاد مرتبط با  ينيفلسط زندانيانانتقال گسترده و  نقب ،رامون، نفحاهاي بيابان

 نيقرار گرفتند و چند يدر سلول انفراد يبرخ اين مياندر هاي اسرائيل را نام برد. در زندان
 14بت نيش نيروهاي و زندان اسرائيل سرويسكه  يياج - 13شونيرهبر برجسته به بازداشتگاه ك

و  ياجبار ييجدامنتقل شدند.  - كردندياز شكنجه استفاده م ييطور معمول در بازجوبه
در سراسر  يوابسته به جنبش جهاد اسالم ينيفلسط ياسيس يزندان 170از  شيب يپراكندگ
منتقل شدن و پراكندگي  زا ينيفلسط يزندان 150، 15در زندان اوفر صورت گرفت. هازندان

                                                            
١١ Addameer 
١٢ Damon Prison 
١٣ Kishon Detention Center 
١٤ Shin Bet forces 
١٥ Ofer prison 
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 هايشانسلولتهديد به آتش زدن كردند و  يخوددار ليمقامات اشغالگر اسرائتوسط  ياجبار
 .كردندطور موقت انتقال آنها را متوقف بهرو مقامات زندان كردند. از اين 

همه  هيعل يهيو اقدامات تنب انهيجويهاي اسرائيل اقدامات تالف، سازمان زنداننيعالوه بر ا
، همه گسترش داد لياسرائ يهارا در زندان -نفر 4700از  شيب -  ينيفلسط ياسيس انيزندان
هاي غذاخوري را تعطيل كرد و زندانيان را براي هاي زندانيان سياسي را بست، سالنبخش

از  يانمونهتواند دسترسي به مواد غذايي و بهداشتي در محدوديت قرار داد كه اين مي
 لياسرائ اشغالگرمقامات  انهيجويو تالف يهيالوقوع خودسرانه، تنببيو قرسركوب مداوم 

 هاي اسرائيل ساعات، سازمان زندان16در زندان رامون ي باشد. نيفلسط ياسرا هيعل
از هشت ساعت به دو ساعت هواخوري زندانيان و گردش روزانه در حياط زندان را 

زيادي از زندانيان به ماندن در سلول خود  تعداد زمانهماين در حالي است كه كاهش داد، 
در  ينيفلسط انيانزند يبرا يعموم يهابه تلفن ي، دسترسگريد ي. در اقداممحكوم شدند

  زندان رامون ممنوع شد. 1بند 
، ، خودسرانهيمالت جمعح ژهيو يروهايهاي اسرائيل و ن، سازمان زنداننيعالوه بر ا

ادند كه دمتعدد انجام  يهادر زندان ينيفلسط انيزندان هيرا عل زيآمو خشونت انهيجويتالف
كنش به وادر  6در بخش  ينيفلسط انيكه زندان ييجاد. بو آنها زندان نقب نيتربرجسته

وسايل  ازجملههاي خود را با همه متعلقاتشان اتاق ،و سوء استفاده يمجازات جمع
 نيرشتيكه زندان نقب ب الزم به ذكر استشخصي و مايحتاج روزانه به آتش كشيدند. 

ده ش ميبخش تقس 18 بهداده است كه  يرا در خود جا ينيفلسط ياسيسزنداني تعداد 
  .اتاق است 12 ياست و هر كدام دارا

از هر  كيستماتيس طوربه لياسرائ اشغالگر ميرژسازمان حقوق بشري،  5به اعتقاد اين 
 انيزندان تيحمله و آزار و اذ يبرا هازندانخود در  ژهيو يروهاياستقرار ن جهت يابهانه
 نيمورد از ا 25از  شيب موسسه آدامير، 2020تنها در سال  كند.ياستفاده م ينيفلسط

را به بند  انيزندان يلياسرائ ژهيو يروهايحمالت، ن نيدر طول ا .ه استحمالت را ثبت كرد

                                                            
١٦ Ramon prison 
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فلفل  ير و اسپرآوگاز اشك از ،دهندميقرار  يكيزيآنها را مورد تعرض ف اندازند،يم
، نيعالوه بر ا .كننداستفاده ميان يزندان و آزار و اذيتسوءاستفاده  يبرا ياگسترده طوربه
زندان  يهارا در اتاق آنان يكيلوازم الكترون هيو كل انيزندان لياغلب وسا يلياسرائ يروهاين

 العادهوقف تيبه زندان، كه ماه 17اسرائيل اشغالگرنيروهاي كنند. حمالت يمصادره م
  شوند.مينقض حقوق بشر  براي تأييديدارند،  يزيآمخشونت
 جاديا العاده وفوق تياعالم وضعبا  لياسرائ اشغالگر، مقامات لياسرائ يهازندان عالوه بر

، يشغالا يدر شمال كرانه باختر ويژهبهشهرها،  نيخودسرانه ب يبازرس يهاستيا
 ساكن تيمردم تحت حما هيعل همرا  يجمع و انهيجويخودسرانه، تالف يهامجازات
ن در اي روستاشهر و  نيبه چند روهاينكند. اين اعمال مي هاي اشغالي فلسطينسرزمين
 انيزندان يهاانوادهخ هيعلرا  جويانهتالفي وخودسرانه  يهايريحمله كردند و دستگ مناطق
  .اعمال كردند يفرار
سه اشغالي نائورا در مناطق  يروستا حمله بهدر  اشغالگرنيروهاي ، 2021سپتامبر  7در 

 هاميا ي،فرار يدر همان روز پدر زندان .ندخودسرانه بازداشت كرد طوربهرا  ينيجوان فلسط
در  كردند. ديرا به ترور پسرش تهد ويچند ساعته احضار و  ييبازجو يرا برا ،18يكمامج
حمله  نيجن يكيشهر در نزدروستا و  نيبه چند نيز اين نيروها ،2021سپتامبر  8 تاريخ
  ند.خودسرانه بازداشت كرد صورتبهرا  يفرار انيشش نفر از بستگان زندانو  ندكرد

	الملليممنوعيت مجازات جمعي مطابق قوانين بين ) 3

نيروي هاي اسرائيل و توسط سازمان زندانتصويب و اجرا شده  يجمع يهااعمال مجازات
 هاي اشغالي،در سرزمين تيتحت حماساكن و ص و اشخا ينيفلسط زندانيان هيعل اشغالگر

 1بند  است.شده ممنوع  الملليبين نيدر قوان صراحتبهبا هدف قصاص، ارعاب و اجبار، 
هر «و  يمجازات جمع تيممنوعسند براي بيان  نيترحيچهارم ژنو صر ونيكنوانس 33ماده 

به  تواندينم يتيحماشخص تحت  چيه«ند كه كيم انيدهد و بيرا ارائه م »نوع مجازات
 يمطلق مجازات جمع تيممنوع .»كه شخصًا مرتكب نشده مجازات شود يجرم ليدل

                                                            
١٧ Israeli occupation forces(IOF) 
١٨ Ayham Kamamji 
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قرار  تأكيدمورد  شتريب 1977 يالحاق اول چهارم ژنو با پروتكل ونيمندرج در كنوانس
چه توسط عوامل نظامي و چه  يدر هر زمان و هر مكان«يكه در آن مجازات جمعگيرد مي

  باشد. مي ممنوعغيرنظامي 
ر اشغالي فلسطين، د يهانيحقوق بشر در سرزم تيوضع ژهيو گزارشگر ،نكيل كليما

كند كه يخاطرنشان م حقوق بشر سازمان ملل متحد، يجلسه شورا نيچهل و چهارم
 تيممنوعوخ بحث الحاقي توسط اسرائيل، رس يهاپروتكلرغم تصويب نكردن علي

سبب  -رخ جهاني نظر صليب س بر اساس  -الملل عرفي مجازات جمعي در حقوق بين
  معنا دهد. الملل بشردوستانهنيحقوق ب »ينقض جد«شود كه هرگونه نقض آن، مي
 هيگر علبه دستور مقامات اشغال هاسازمان زندانكه  جويانهتنبيهي و تالفي قدامات گستردها
است،  ام دادهانج انياناز زند يجمع ييانتقال و بازجو و ينيفلسط ياسيس يزندان 4700از  شيب

 يعجمتهبازداشت دس و طور خاصبه ي. مجازات جمعباشدنقضي واضح و روشن مي
 ونيكنوانس 49الگر، ماده در قلمرو قدرت اشغ تيعنوان اشخاص تحت حمابه ياننيفلسط

  كند.يعمل م يعنوان مجازات جمعبه خودخوديبهكند و يچهارم ژنو را نقض م
 يهااعمال مجازات زندان، يهاتمام بخش يلي، شامل تعطنيبر اعالوه  يمجازات جمع

طقه، خودسرانه در سراسر من يبازرس يهاستيا جادي، ايهيخودسرانه و اقدامات تنب
، تعرض، نيفلسط يبه شهرها و روستاها اسرائيل اشغالگرنيروهاي  آميزخشونتحمالت 

 31ه ماد باشد كه ي ميفرار انيخانواده زندان ياز اعضا ييو بازجو انهبازداشت خودسر
فظت افراد محا هيعل ياخالق اي يكيزياجبار ف گونههيچ« با مضمون چهارم ژنو ونيكنوانس
را نقض  »شودياعمال نم ثاز اشخاص ثال ايكسب اطالعات از آنها  يبرا ويژهبهشده 
خاص و اش ينيفلسط انيكه زندان يمجازات جمعتنبيهي و در مجموع  اقدامات كند. مي

 نيواندهد، مطابق قيرا مورد هدف قرار م ياشغال يهانيدر سرزم نيفلسط تيتحت حما
  .شودميمحسوب  »يجنگ تيجنا« الملليبين
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	گيرينتيجه ) 4

 انيزندان يمجازات جمعتنبيهي و  دهند كه اقداماتيهشدار م نيفلسط يمدن هايسازمان
قدرت  -  ليبا تعهدات اسرائ ،هاي اشغاليدر سرزمين تيو افراد تحت حما ينيفلسط

كه بدون  ميكنيم تأكيدما  چهارم ژنو در تضاد كامل است. ونيبر اساس كنوانس -اشغالگر
 ينيفلسط انيهاي اسرائيل، حقوق زندانسازمان زندان يهااستيبر س عامل سومي نظارت

  وخامت اين وضعيت افزايش خواهد يافت. نقض خواهد شد و  ،بدون مجازات
 انيحفاظت از حقوق زندان با هدف يفور يما درخواست هايسازمان، موجود تيبه وضعبا توجه 

هاي توسط سازمان زندان انهيجويو اقدامات تالف يدر برابر مجازات جمع ينيفلسط ياسيس
  باشند. ميسازمان ملل  ژهيو يهاهيروخواستار مداخله فوري دهند و ياسرائيل ارائه م

  ها:توصيه
هاي و سازمان زندان -اشغالگرقدرت  - لياسرائين و حمايت اشاره به تضم - 

 نيباالتربراي زندگي بهتر و دستيابي به  ياسيس انيحقوق زندان به حفظاسرائيل 
اقدامات دادن به همه انواع  اني، اجتناب و پايو روان يبهداشت ياستانداردها

 ي؛نيفلسط زندانيان هيعل جويانهتالفي

 يبر انتقال اسرا المقدسبيتسرخ در  بيصل يالمللنيب تهيماشاره به نظارت ك - 
ارائه  يبرا اشغالگرمقامات  ي ازريگيپ، لبوآيمانده در زندان گيباق ينيفلسط

و اطالع دادن محل زندانيان به  منتقل شده انيمكان زندان تأييدجهت  اطالعات
 اقوام و خانواده آنها؛

 ينيفلسطزندانيان قوق همه سرخ از ح بيصل يالمللنيب تهيكملزوم محافظت  - 
 يو جمع انهيجويخودسرانه، تالف يهااز مجازات لياسرائ يهامحبوس در زندان

 ؛فرار بزرگ حادثه پس از

چهارم  ونيمتعاهد كنوانس يهافطر هيو كل يالمللنيجامعه بلزوم انجام تعهدات  - 
در  بشردوستانه يالمللنيب نيقوان يحفاظت از حقوق بشر و اجرا يژنو برا
 .هاي اشغاليسرزمين
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  درخواست كننده: هايسازمان

 سابق انيشدگان و زندانامور بازداشت يبرا نيفلسط ونيسيكم - 

 ينيفلسط يسازمان حقوق بشر 11متشكل از  نيسازمان حقوق بشر فلسط يشورا - 
 ينسازمان جامعه مد 142، متشكل از نيفلسط يردولتيغ هايسازمانشبكه  - 

 نيفلسط
 ينيسطفل ياسرا انجمن - 
 انجمن انعاش االسره - 

  كنندگان رونوشت دادخواست:دريافت
 نيسطفل هاي اشغالينيحقوق بشر در سرزم تيوضع ژهيگزارشگر و مايكل لينك، - 

 ؛1967از 
 ؛خودسرانه يهاكارگروه بازداشت ي، رئيستوم يخانم ل - 
 يانرانسيظالمانه، غي رفتارها ريشكنجه و سا ژهيگزارشگر و ،ملزر لسيپروفسور ن - 

 ؛زيرآميتحق و
 نياز باالتر ي افرادحق برخوردار ژهيگزارشگر و ،خانم تالنگ موفوكنگ - 

 سالمت جسم و روح  يبرا يابيقابل دست هاياستاندارد

  
  ز نقض اسازمان غيردولتي به مقامات دولت خودگردان و انتقاد  24 برنامهمرور

  حقوق بشر در مناطق تحت كنترل آن
غيردولتي فعال در حوزه حقوق بشر،  هايسازمانتعدادي از  ،2021اوت سال  25در تاريخ 

اي را خطاب به مقامات اجرايي و دولتي فلسطين صادر و در آن از وضعيت وخيم بيانيه
. اين 19اندهاي بنيادين در مناطق تحت كنترل دولت خودگردان انتقاد كردهحقوق و آزادي

و ضعف  بنيادين هايآزادي و حقوق ميوخاند وضعيت كرده تأكيدها در بيانيه خود سمن
                                                            

١٩ https://www.alhaq.org/advocacy/18743.html 
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 نيفلسط ياسيس تيكمك كرده و ظرف نيفلسط يداخل تيوضع فيبه تضعي رسم ينهادها
 ياثربخش يطيشرا نيچن كرده است. فيتضع يخارج مشكالت دنيبه چالش كش يرا برا

م با مرد يالمللنيگسترده ب ياز همبستگ يمندبهره يبرا ييو توانا ينيفلسط مقاماتو نقش 
المقدس و نوار ي پس از حمله اخير اسرائيل به  بيتالمللنيدر مجامع مختلف ب نيفلسط

مردم و مبارزه آنها در مواجهه با  يبه نوبه خود بر دستاوردها نياكند. غزه را محدود مي
  دارد. يمرحله كنون يجد يبه بررس ازيگذارد و نيم يمنف تأثيراشغال و استعمار 

 ديشاهد وخامت شد 2021و آغاز سال  2020سال  انيدر پام كردند ها اعالاين سازمان
ضمن  هي، قوه مجرييقانون مراجع قضا صالحاتبا ا .ميها هستيحقوق و آزاد تيوضع

قوا را كه در  كيقانون و تفك تيضمانت كننده حاكم ي و، اصول قانون اساسمخالفت با آن
انحالل  .است تضعيف كرده شده، كيدتأ نيفلسط يو قانون اساس نياستقالل فلسط هياعالم
(ساف) با همه  نيفلسط بخشآزاديكامل سازمان  بتيو غ نيفلسط گذاريقانون يشورا

 كيقرار داده و  يياجرانهاد  تيموميسه مقام را تحت كنترل و ق نيآن، ا ياجزا و نهادها
  كرده است.  جاديرا ا غير دموكراتيكو  خواهتماميت ميرژ

خواستار  نيفلسط جمهوررئيس، يسال جار ليدر اوااند نده بيان كردههاي امضا كنسمن
هاي يريدستگ از زمان .شد يجمهور استير براي دوره يعموم آزاد و انتخابات يبرگزار

به تعويق  رخداد ني، اانيو ب دهيعق يآزادبه خاطر تجمعات و استفاده از خودسرانه  ياسيس
 ياز نامزدها يسابق و تعداد اني، زندانياسيساز فعاالن  يادي. تعداد زافتاده است

و نامزد  ياسيفعال س قتلها با نقض نياجزء دستگيرشدگان بودند.  يانتخابات يهاستيل
. حق ديها به اوج خود رسيحقوق و آزاد تيوضع نقض، نزار بانات، و يانتخابات پارلمان

و افسران با  يتيامن يهاسي، توسط سروانيو ب دهيعق يو سركوب آزاد آميزمسالمتتجمع 
مورد شكنجه و آزار قرار معترضان  شود.نهاد اجرايي نقض مي وابسته به يرنظاميلباس غ

زنان  ويژهبهحريم خصوصي آنان مصادره و  با توسل به زورمعترضان  يها. تلفنگيرندمي
نگاران با حمله به روزنامههاي امنيتي همچنين شود. سرويسبا انتشار محتواي آن نقض مي

كنندگان از شركت ياديو تعداد ز همطبوعات را نقض كرد يآنها آزاد زاتيو مصادره تجه
  اند.كردهو محاكمه  ريرا دستگ زيآممجامع مسالمت نيدر ا
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 است كه توسط ينيشهروندان فلسط يهايحقوق و آزاد ياقدامات نقض جد نيهمه ا
  ست.شده ا نيتضم پيوسته،به آنها  نيحقوق بشر كه دولت فلسط يالمللنيب هايكنوانسيون

وسط ت نيفلسط درسركوب  استيها و ادامه سيحقوق و آزاد تيبا توجه به وخامت وضع
 با رام نيا كشور، حركت به سمت استبداد به وضوح مشهود است. نيا يتيامن يهانيرو

 ،يمدن هايسازمان ي فعاليت، كوچك شدن فضايدولت ينهادها ريكنترل و تسخ ،انحصار
 هياعالم ،يقانون اساس دينقض شد ،آميزمسالمتات و تجمع انيب و دهيعق يآزاد ينف

ار آشك بشر حقوق يالمللنيب هايكنوانسيونو  نيفلسط ني، حقوق و قواننياستقالل فلسط
قابله با م يبرا فيضع يداخل تيبا توجه به موارد فوق و با توجه به وضعشود. مي

 ين بيانيهبا امضاء ا يو جامعه مدن يحقوق بشر هايزمانسا، يو خارج يداخل يهاچالش
  دارند: تأكيد ريبر موارد ز

ات و در قبال تخلف و رئيس قوه مجريه دولت يو مل يقانون تيمسئولاشاره به  - 1
 يظامرنيبا لباس غ يتيامن يروهايتوسط ن ينيشهروندان فلسط هيعل ديحمالت شد

  ين؛فلسط ياف و قانون اساس، منشور سنياستقالل فلسط هيبر اساس اعالم
قوق در حفاظت از حكوتاهي دولت  ليدولت به دل سيرئ اشاره به لزوم محاكمه - 2

ات تجمعمطبوعات،  يحفاظت از آزاد، عدم عمل به تعهدات خود براي شهروندان
 و شكست در مديريت بحران كنوني؛  انيو ب دهيعق يو آزاد زيآممسالمت

 دينقض شد يبرا رهيرام اهللا و الب ،نيفلسط سيلپ كلرئيس اشاره به لزوم محاكمه - 3
، تعرض و ضرب و زيآماز تجمعات مسالمت يريجلوگ ازجملهحقوق شهروندان 

قانون و  شكنجه برخالفو  ازحدبيشاستفاده از زور و  يريشتم معترضان، دستگ
 ي؛رفتار نيقوان

 كنندگانشركتو محاكمه  يريدستگ يبرا دادستان عموميمسئول دانستن اشاره به  - 4
 يطبق استانداردها االجراالزماز حقوق اساسي  -آميزمسالمت در اجتماعات

 وي ، مسئول بودنخودسرانه هايسحب و منجر شدن به -حقوق بشر يالمللنيب
ارائه  يفريك تيشكا پرونده مربوط به  قاتيتحقنتيجه ماندن شكست و بيدر 
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در مورد نقض حقوق  ينجامعه مد هايسازمانتوسط  2021 هيژوئ 1شده در 
 زيآمضيتبع ياوهيبه شهاي سياسي به نيروهاي امنيتي و ارائه پرونده شهروندان

 ي توسط وي؛تيو خدمات امن ييمقام اجرا تيجلب رضا يبرا

 يقاتيدر تحق ي،اسينزار بانات، فعال س در زمينه قتلعدالت اشاره به برقراري  - 5
النه براي عامالن قتل وي و تضمين و رسيدگي در دادگاهي عاد طرفانهبي ،شفاف

 از جرم؛  بازدارندگياجراي حكم براي حفظ فلسفه مجازات در 

 ييجنا قاتيو آغاز تحق يريپذتيو مسئول ييمجدد اصول پاسخگو تأييداشاره به  - 6
تضمين شده موارد نقض حقوق  هيدر مورد كل يو نظام يتوسط دادستان عموم
 ؛فلسطيني شهروندانتوسط قانون اساسي 

جنبه  صرفاًها كه گفتگو نافرجام ماندن كننده به امضاء هايسازماناشاره به واكنش  - 7
و همچنين اعتقاد به برگزاري  آنها جينتاو عدم بررسي  روابط عمومي داشته

و احترام به  ييپاسخگو نيو تضم ياقدامات جداي در آينده همراه با مذاكره
 ي؛عموم يهايحقوق و آزاد

 يفاياحضور فعال در جامعه و  يبرا ياسيسو فعاالن  گرانيباز دعوت ازاشاره به  - 8
، اتخاذ مواضع شجاعانه، ابتكار يمرحله جد نيخود در ا يو اجتماع ينقش مل
در صورت نقض آنها و  يستادگيها، ايحفاظت و ارتقاء حقوق و آزاد يعمل برا

 ؛نهيزم نيخود در ا يهاتيانجام مسئول
 استيانتخابات ر يبرگزار يفرمان فورصدور اشاره به درخواست جهت  - 9

 نييو ساف و تع نيفلسط يمل يانتخابات شورا ي،عموم گذاريقانون ي،جمهور
از  نانياطم يمناسب برا يهاحلراه افتني ي،سال جار انيزمان آنها قبل از پا

المقدس بدون دخالت مقامات رژيم اشغالگر، برگزاري انتخابات آزاد در  بيت
بين جوانان فلسطيني، تقويت حق مشاركت سياسي، استقرار مجدد تقويت اميد در 

نهادهاي آن، تقويت وضعيت داخلي فلسطين در برابر اشغال و  كار آييساف و 
 .ليرائمقابله با تخلفات اس يبرا يمدن يهاتالش
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  :بيانيه نيكننده ا امضا هايسازمان

Palestinian NGOs Network 
Al-Haq, Law in the Service of Man 
Jerusalem Legal and Human Rights Center 
Addameer Prisoner Support and Human Rights Association 
Al Mezan Center for Human Rights 
Defense for Children International – Palestine 
Hurryyat Center for Defense of Liberties and Civil Rights 
Palestinian Center for Human Rights 
Arab World Democracy and Electoral Monitor (Al Marsad) 
The Civil Commission for the Independence of Judiciary and Rule of Law (Istiqlal) 
Palestinian Center for the Independence of the Judiciary and the Legal Profession 
(MUSAWA) 
Coalition for Accountability and Integrity (AMAN) 
Palestinian Initiative for the Promotion of Global Dialogue and Democracy (MIFTAH) 
Human Rights and Democracy Media Center (SHAMS) 
Najdeh Society 
Union of Health Work Committees 
Reform Organization 
Bisan Center for Research and Development 
The Palestinian Working Woman Society for Development 
Women’s Center for Legal Aid and Counseling 
Women’s Studies Center 
Treatment and Rehabilitation Center for Victims of Torture 
Mothers’ School Society 
Union of Agricultural Work Committees 
 

 ي بان حقوق بشر با دو سازمان حقوق بشرنگاهي به بيانيه مشترك سازمان ديده
  ينيفلسط مقاماتو سركوب  لياسرائ دياز آپارتا تيحما انيپادر خصوص 
 22شر قاهره در تاريخ و دو سازمان الحق و موسسه حقوق ب  بان حقوق بشرسازمان ديده

اي قرائت نموده و در آن ي حقوق بشر، بيانيه، در جريان جلسه شورا2021سپتامبر 
و  يلياسرائ اماتمقخواستار پايان بخشيدن به آپارتايد اسرائيل شدند. در اين نامه به اقدام 

ه اره شداش ينيها فلسطونيليم تيو آزار و اذ »ديآپارتا تيبشر هيعل تيجنا« شدنمرتكب
 ،تحت كنترل سويكاز  ينه باختردر كرا انينيفلسطاست. اين بيانيه معتقد است زندگي 

گر دولت هاي سركوباشغال و آپارتايد اسرائيل است و از سوي ديگر با سياست
  .باشدمي آن روبرو يتيامن يروهايو ن نيفلسطتشكيالت خودگردان 
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، 2021ژوئن  ماهدر فعال و منتقد دولت فلسطين،  ،نزار باناتدر اين بيانيه به كشته شدن 
ازمان سه س اشاره شده است.در الخليل و ضرب و شتم  يريپس از دستگ در زمان كوتاهي

 طوربه خودگردانهاي اخير، مقامات تشكيالت اين بيانيه معتقدند در ماه كنندهتهيه
از  ياديزاند و تعداد باري جمعيت معترضين در مرگ نزار بانات را متفرق كردهخشونت

 ازجمله يساياتهامات سو آزادي بيان و  آميزمسالمت ه جرم تجمعاتها را بينيفلسط
  اند. هبازداشت كرد »يانزاع فرقه« جاديو ا »مقامات باال«به  نيتوه

در  يليمقامات اسرائ اقدام يحقوق بشر يهاگروه كهدرحاليها معتقدند، اين سازمان
 زينخودگردان  التياند، تشككرده را مستندمخالف خود  يهاينيفلسطخصوص بازداشت 

 وخودسرانه بازداشت و آنان را مورد شكنجه را خود مخالفان  كيستماتيس طوربه
 يطوالن ينف ياصل مقابله با علل منظوربهمده كه آاند. در ادامه بيانيه قرار داده يدرفتارب

  هند.د انيپا لياسرائ دياز آپارتا تيبه حما ديعضو با يها، كشورهاينيمدت حقوق فلسط
 التيمشاركت آنها با تشكايد اطمينان داشته باشند كه بعضو  يكشورهاهمچنين 

رد مو انينيفلسط يحقوق اساس در حمايت از، نيفلسط يتيامن يروهاين ازجملهخودگردان، 
  گيرد. ارزيابي قرار مي

 كرده و تيحما فلسطيندر  يالمللنيب يفريك وانيد قاتياز تحق ديبا نيهمچن هادولت
 يهايري، آزار و شكنجه و دستگديآپارتا ازجمله يجد يالمللنيب اتيعامالن جنا

  خودسرانه را مورد بازخواست قرار دهند.
 يهااز درخواست يالمللنيو جامعه ب نيفلسط در اين بيانيه بر لزوم حمايت مقامات

بخشي از نانياطم اشاره شده و خواستار ريفراگ ياسيس يندگينما ديتجد يبرا ياننيفلسط
داده و انتخاب  رأي يواقعو  ياانتخابات دوره قيتوانند از طريم انينيهمه فلسط اينكه
  . 20شده است، شوند

  
  

                                                            
٢٠ https://www.hrw.org/news/2021/09/22/end‐support‐israeli‐apartheid‐and‐palestinian‐
authority‐repression 
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  امضاكننده اين بيانيه: هايسازمان
  موسسه حقوق بشري الحق - 
  موسسه مطالعات حقوق بشر قاهره  - 
 بان حقوق بشرسازمان ديده - 

  
 بان حقوق بشر در خصوص حمالت رژيم صهيونيستي نگاهي به گزارش ديده

  هاي چهارگانه برجبه 
مالت اسرائيل به ، گزارشي در خصوص ح2021اوت  23 در تاريخبان حقوق بشر ديده

  كرده است. هاي ماه مه منتشردر درگيري هاي بلند غزهساختمان
  برخي از نكات محوري اين گزارش عبارتنداز:

 ها و قلمداد شدن اين اقداماتاشاره به نقض قوانين جنگ در تخريب اين برج - 
 ؛»جنايت جنگي« عنوانبه

 رد ينيمسلح فلسط يهاروهمبني بر حضور گ يليمقامات اسرائ اشاره به ادعاي - 
 ا؛دعا نياثبات ا يبرا يمدركبدون ارائه  ياهداف نظام يبرا و استفاده هابرج

 129نفر شامل  260در خصوص كشته شدن سازمان ملل متحد اشاره به گزارش  - 
 ؛غزهبه  لياسرائ ماه مه تدر حمالكودك  66غيرنظامي و 

 2400 شدن سكونتغيرقابلمبني بر تخريب و  يمقامات محلاشاره به سخنان  - 
، يصنعتواحد  2000از  شيبواحد و تخريب  50000آسيب به  ي،واحد مسكون

   ي؛و خدمات يتجار
اين  ي درنيمسلح فلسط يهاهگرومبني بر حضور  لياسرائاشاره به ادعاي دولت  - 

 نيتررزشبا ا«، دفاتر يخاص، اطالعات نظام يمقر واحدها زجملها ها،ساختمان
 چيهو نداشتن  لياسرائ هياستفاده عل يبرا» حماس يكيتكنولوژ زاتيتجه

   ؛ادعاها نياز ا تيحما يبرا ياطالعات
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، مبني بر مجاز بودن جنگ نيقوان ايبشردوستانه  يالمللنيب نيقواناشاره به  - 
 مواضع نظامي يكديگر؛ قرار دادنف هاي متخاصم تنها براي هدطرف

بدون هدف قرار دادن  هيرويحمالت ب و ممنوع كردنجنگ  نيقواناشاره به  - 
عدم تناسب سود نظامي با  نظاميان و غيرنظاميان نيب اهداف نظامي، عدم تمايز

   صدمات وارد شده به غيرنظاميان؛
سپر « عنوانبه به استفاده از غيرنظاميان ينيمسلح فلسط يهاگروه متهم كردن - 

با  ينظام يروهاين و قلمداد كردن جاگيري مشترك و از روي عمد» انساني
 ؛»جنايت جنگي« عنوانبه انيرنظاميغ

 يدستور نقض جد پروااز روي عمد و بيكه  يافراد» مسئول بودن« اشاره به - 
   ؛»يجنگ اتيجنا«مرتكبين  عنوانبهدهند يجنگ را م نيقوان

 27تاريخ در ياب حقيقت كميسيونحقوق بشر در تشكيل  اشاره به اقدام شوراي - 
 .نيفلسط ياشغال هاينيها در سرزمبه تخلفات و سوء استفاده يدگيرس يمه برا

  
  ئيس شوراي حقوق بشر با رالحق نگاهي به گفتگوي مجازي موسسه حقوق بشري

  سازمان ملل
 يشورا يجلسه عاد نيموهشتچهلآغاز از  شيالحق پموسسه ، 2021سپتامبر  3در تاريخ 

در  .كرده استشركت اي مجازي در جلسهشورا  سيبا رئ ،حقوق بشر سازمان ملل متحد
 هايساالنه داده روز رسانيدر به  تأخير يو فور ي، الحق به موضوع بحرانگفتگو نيا

ر د هايلياسرائ يسازمرتبط با شهرك يتجار يهاشركت يسازمان ملل متحد برا
  .ي فلسطين اشاره كرده استهاي اشغالسرزمين

جلسه  نيموهشتچهلالحق ضمن تشكر از برگزاري اين نشست مجازي قبل از شروع 
  با جامعه مدني، به نكات زير اشاره كرده است: حقوق بشر يشورا
هاي مالي دفتر كميسارياي عالي سازمان اشاره به رسيدگي به موضوع محدوديت - 

 ملل براي انجام وظايف خود؛
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روزرساني در به رتأخيتوجيهي براي  عنوانبههاي مالي محدوديتاشاره به  - 
در  36/31بق قطعنامه مطا لياسرائ هاييدر شهرك ساز هاي سازمان مللداده

 شوراي حقوق بشر؛ 46اجالس 

شورا در خصوص  10/44اشاره به ساير وظايف و اقدامات مطابق قطعنامه   - 
داري از باالترين راي برخورها و حق هر فرد بدسترسي به داروها، واكسن

 استانداردهاي سالمت جسم و روح؛

 هاي در دست اقدام جهتاشاره به درخواست از رئيس شورا براي توضيح فعاليت - 
 هاي مالي؛رفع محدوديت

ام بخشي از توانايي دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر در انجاشاره به اطمينان - 
 وظايف محوله خود؛ موقعبه

هاي نوآورانه براي مقابله با هاي ذينفع در مورد راهت گسترده طرفاشاره به مشور - 
 ها.اين چالش

  
	 	


