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

طق، طي تحوالت حقوق بشري در اين منا ترينمهمتعدادي از  دربرگيرنده» فلسطين
بندي كلي و تقسيمعنوان و در قالب د 9باشد. اين رويدادها در مي 1400 آذر و ديهاي ماه

 هايسازمانتحوالت مرتبط با «و » تحوالت مربوط به سازوكارهاي سازمان ملل متحد«
  مورد بررسي قرار گرفته است. » غيردولتي فعال در حوزه حقوق بشر

  
مبستگي و ه روز اتحادبه برگزاري دو رويداد موازي به مناسبت  در اولين شماره از بولتن

شود كه يكي در دفتر سازمان ملل در ژنو و اشاره مي 2021نوامبر  29با مردم فلسطين در 
ي ها برخديگري در مقر اصلي سازمان ملل در نيويورك برگزار شده است. در اين نشست

ان از مقامات سازمان ملل، نمايندگاني از اتحاديه آفريقا، كشورهاي عرب، سازم
 وها با خواندن بيانيه و ارسال پيام اتحاد هاي اسالمي و برخي سران دولتهمكاري

ها انيهرح شده در بيموضوعات مط نيترمهماند. همراهي خود را با مردم فلسطين نشان داده
هاي خود، محكوميت ها و اخراج فلسطينيان از خانهسازيشامل محكوم كردن شهرك

ي هاي حقوق بشرسازمان گذارينامام اسرائيل در آپارتايد اسرائيل، محكوم كردن اقد
المللي در كمك به پايان و مسئوليت جامعه بين» هاي تروريستيسازمان«فلسطيني با عنوان 

  باشد. اسرائيل مي اشغالگري
به درخواست تعدادي از گزارشگران ويژه سازمان ملل از نماينده  دومين گزارش بولتن

هاي فلسطيني سازمان گذارينامدر خصوص  ت خارجيسياسامور اتحاديه اروپا در 
اند كه كند. گزارشگران در اين نامه مطرح كردهاشاره مي» هاي تروريستيسازمان« عنوانبه

جبهه ها را با اين شش سازمان فلسطيني ارتباط آن گذارينامارتش اسرائيل براي تصميم 
هاي عضو و تعدادي از دولتكه توسط اسرائيل  )PFLP( نيفلسط يآزاد يبرا يمردم
 دييتأقطع  طوربه لياسرائشده، توجيه كرده است.  گذارينامگروه تروريستي  عنوانبه
 يمال تأمين يرا كنترل و از آنها براها جبهه مردمي آزادي فلسطين اين سازمان كندمي
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اين  ، از زمانحالبااينكند. مياستفاده  سميترور جيخود، جذب اعضا و ترو اتيعمل
شواهد و مدارك شفافي براي توجيه ادعاهاي اسرائيل وجود نداشته اكتبر، در  گذارينام

  است.
هاي فلسطيني و درخواست جهت ديدار سازمان گذاريناممنفي  تأثيراتبه  در سومين گزارش

در راستاي اين موضوع و با توجه به . اشاره شده است هاي هدفدولت بايدن با سازمان
 يآنتون، از 2021سازمان غيردولتي حقوق بشري در دسامبر 3المللي آن، تاب بيناهميت و باز

دفاع  ريگانتز وز يبن ديداراز  شاند تا پيآمريكا، درخواست كرده امور خارجه ريوز ،نكنيبل
ي با عنوان نيفلسط يشش سازمان جامعه مدن آميزتوهين گذارينام، دنيبادولت با  لياسرائ

عنوان  را هايليها و اسرائينيخطرناك آن بر فلسطرا بررسي و اثرات » ستيهاي تروريسازمان«
شود و با شش  هاگذارينام يخواستار لغو فور اندآمريكا درخواست كرده دولتها از كند. آن

داشته باشد؛ اسرائيل شواهدي را منتشر كند كه نشان دهد اين ادعاها سازمان هدف مالقات 
به دست تحت شكنجه  يهابر اساس اعترافو  ندارد زيآمخشونت يهاتيبا فعال يارتباط چيه

  است.  المللبينحقوق  نقض آشكار اين امر آمده
 انيپاالمللي در خصوص به اهميت پاسخگويي بيندر گزارش چهارم اين بولتن 

 زمينه سازمان ملل در ژهيرشگر وگزااشاره شده است. مايكل لينك،  لياسرائ ياشغالگر
لزوم ، گزارشي در خصوص 2021در دسامبر  هاي اشغالي فلسطين،سرزمين رحقوق بش

 مزبورقطعنامه  منتشر كرده است. سازمان ملل تيامن يشورا 2334 قطعنامه توجه به مفاد
تمام داند و اظهار كرده مي »المللنينقض فاحش حقوق ب« ي رالياسرائ يهايسازشهرك

و  فوراً« ديبا ،يقدس شرق ازجمله ن،يفلسط يلاشغا يدر اراض يسازشهرك يهاتيفعال
 تيامن يشورا يهااز دستورالعملكدام چياز ه لياسرائبه گفته وي  ».كامالً متوقف شود

مواخذه  ،نيساله فلسط 54را به خاطر اشغال  لياسرائ ديبا يالمللنيجامعه ب؛ و نكرده تيتبع
 و يالمللنيب جامعه ه قاطعبدون مداخلو سخنان و قوانين خود را جدي بگيرد.  كند

وجود ندارد كه  يديام چيه ،توضيح رقابلياشغال غ كيبه  ييپاسخگودرخواست براي 
قابل اي ندهيدر آ هايريدادن به درگ انيو پا خود سرنوشت نييتع يبرا ياننيحق فلسط

  .محقق شود ي،نيبشيپ
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در خصوص خطر  كننده ويژه روند صلح خاورميانه به هشدار هماهنگ پنجمين موضوع
ادامه وجه به تبا ، 2021. وي در نوامبر پردازدميهاي اشغالي ها در سرزمينتشديد خشونت

 استخودر تيامن ياز شورا ن،يفلسط ياشغال يهانيسرزم روزانه در سرتاسر يهاخشونت
 تيهمبر ا همچنين وي اتخاذ كند.اطق مناين تر را در قبال هماهنگ يكرديتا رو كرد

و  يلما ديبحران شد«نمود و گفت:  تأكيد آرام كردن اوضاع يبراين طرف يهاتالش
 يجار يهاخشونت كند.يم ديتهدرا  يدر كرانه باختر ينيفلسط يثبات نهادها ،ياقتصاد
 نشينانرك، خشونت شهلياسرائ ها توسطخانه بيتخر ،يسازتوسعه شهرك ازجمله

 يجيتدر كاهششده است. اگر چه  يديمدامن زدن به نااو  هاتنش شيافزا باعثهمچنان 
 يتينام ،ياقتصاد تي، اما وضعاست» دلگرم كننده« ،ورود كاالها و مردم يها براتيمحدود
   ».باشدمي يجد ينگران هيما«همچنان  غزه يو انسان

 بهادن د انيپا برايپارلمان اروپا  گانندينمابه درخواست  در گزارش ششم اين بولتن
كشور  21پا از پارلمان ارو گانندينما نفر از 370. رائيل اشاره شده استاس ديآپارتا جنايت

 هياتحاد مسئول سياست خارجيخارجه اروپا و  يبه وزرااي در نامه 2021در دسامبر 
و  ييبجااز جا يريجلوگ يبرا هماهنگو  يتا اقدامات فور انددرخواست كرده ،اروپا

 رخواست،اين ددر  اتخاذ شود. نيفلسط ياشغال يهانيسرزم درها ينيفلسط يانتقال اجبار
اره اش لياسرائ ديبان حقوق بشر در مورد آپارتادهيد اخير سازمان گزارشبه نمايندگان 

طبق  نيفلسط ياشغال يهانيدر سرزم لياسرائ هاينقضارتكاب «  طبق گزارش كه اندكرده
ها سال ده عتقدندنمايندگان م. »مطابقت دارد ديآپارتا تيجنا يقانون فيبا تعر ،اساسنامه رم

 هايليآن اسرائ شده كه در زيآمضيتبع يتيمنجر به واقعاز فلسطينيان  تيمالك سلباشغال و 
 هيتحادمهم است كه ا ها معتقدند بسيار. آنحقوق متفاوت و نابرابر دارند هاينيو فلسط

  .نندك تيحما يمللالنيب ييمربوط به پاسخگو يهااز تالش يياروپا يهااروپا و دولت
به قانون ضدتروريسم اسرائيل و مبنا قرار گرفتن آن براي  هفتمين گزارش بولتن حاضر

مركز حقوق بشر . ده استكرتروريست اشاره  عنوانبههاي فلسطيني سازمان گذارينام
 يرقانونيغر با موضوع دنظيدرخواست تجديك  2021لندن در نوامبر  SOASدانشگاه 
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بر » يستيترور يهاسازمان« عنوانبه ينيحقوق بشر فلسط يهاسازمان گذارينامبودن 
 هاي ويژه سازمان ملل ارسال كرده است.اسرائيل به رويه 2016مبناي قانون ضدتروريسم 

اين درخواست نشان داده كه قانون ضدتروريسم اسرائيل براي توجيه ابطال و نقض آزادي 
المللي حقوق وني درخواست شده در ميثاق بينبيان و اجتماعات از شرايط و اهداف قان
در  .نقض آشكار اعالميه مدافعان حقوق بشر استمدني و سياسي استفاده نكرده و اين امر 

منع ) كنوانسيون Fاين درخواست اشاره شده كه اسرائيل با انجام اين اقدام، ماده دوم بند(
  .را نقض كرده است 1973آپارتايد 

بريتانيا براي  دانشگاه 30به درخواست دانشجويان بيش از  تندر گزارش هشتم اين بول
كند گزارش عنوان مي است. شده گذاري در آپارتايد اسرائيل اشارهامتناع از سرمايه

هاي اقتصاد و علوم سياسي لندن، ناتينگهام، برمينگام، پاليموث، دانشجويان دانشگاه
بان حقوق بشر مبني بر ارتكاب ديدهسازمان  اخير اشاره به گزارشبا گالسگو و ...، 

درخواست  خود هاياز دانشگاه ،اسرائيل به جرائم آپارتايد و آزار و اذيت فلسطينيان
هاي حقوق بشري جاري در استفادهكه در سوء يهايگذاري در كمپانياز سرمايه اندكرده

اقدام  هببيانيه خودداري كنند. همچنين در اين فلسطين اشغالي مشاركت دارند، 
ميليون دالر) به  598,7ميليون پوند ( 450اختصاص  در زمينههاي بريتانيا دانشگاه
 كنندهاي رژيم آپارتايد اسرائيل ايفاء نقش ميهايي كه در فعاليتگذاري در شركتسرمايه

  نيز اشاره شده است. 
كوب نظارتي براي سر فناورياز  لياسرائبه استفاده  و در آخرين عنوان از بولتن

 2021بان حقوق بشر در نوامبر اي كه توسط سازمان ديدهدر مقاله آميزهاي صلحمخالفت
 يچهره برا صياز تشخ لي، ارتش اسرائگزارشاين ر اساس بده است. شمنتشر شد، اشاره 

استفاده  يدر كرانه باختر انينيفلسط ياز اطالعات شخص ميداده عظ گاهيپا كي جاديا
طبق تعريف را » غيرعادي« ها،داده ستميس . ايندهديم يتيرتبه امن كيبه آنها و  كنديم

 يهاييبازجو يبرا خودكار طوربه مظنون، افراد و دهديم صيتشخ، خودسرانه مقامات
در  فناوريبه اعتقاد نويسندگان، رژيم اسرائيل با استفاده از اين  .شونديانتخاب م سيپل

 نامحدوديكنترل هم كند و مي يو خنث ييا شناسار زيآممسالمت يهامخالفت هم نيفلسط
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به  هانظارتد. اين زنيدامن م حقوق بشربه نقض و اعمال از افراد  ياگسترده تيبر جمع
   حفظ كند. ان،ينيخود را بر فلسطآپارتايد و آزار و اذيت كند تا يكمك م لياسرائ

 صويرتان خشونت بتواند اميد كه انتشار اين گاهنامه از سوي سازمان دفاع از قرباني
هاي اشغالي فلسطين براي مخاطب تري از وضعيت جاري حقوق بشر در سرزمينروشن
زمان مخاطب خاص (نهادهاي ديپلماتيك، امنيتي، نظامي و زبان ايجاد نموده، همفارسي

گيري از ها و رويكردهاي مناسب و هوشمندانه براي بهرهحقوقي) را جهت اتخاذ رويه
  ش رژيم صهيونيستي در نقض فاحش حقوق بشر ياري رساند.چهره مخدو

  
  الملليها و اقدامات نهادها و سازوكارهاي بينگيريبخش نخست: موضع

  روز اتحاد و همبستگي با مردم فلسطين  
و با گذشت  2021نوامبر  29همزمان با روز اتحاد و همبستگي با مردم فلسطين، در تاريخ 

ر مقر نو و ديگري دژو رويداد جداگانه در دفتر سازمان ملل در د گذارينامسال از اين  40
  اصلي سازمان ملل در نيويورك برگزار شد. 

ندگان هاي موازي، تعدادي از مقامات سازمان ملل و همچنين روسا و نمايدر اين رويداد
  ائت نمودند.  هايي را ارسال و قرها و بيانيهها پيامدولت

د. رائت كرقرا  ديركل دفتر سازمان ملل متحد در ژنو، پيام دبيركلاز مقامات سازمان ملل، م
م اي شوراي امنيت (نماينده دائهمچنين رئيس مجمع عمومي سازمان ملل و رئيس دوره

  اند. مكزيك در سازمان ملل) به قرائت بيانيه پرداخته
اعراب  ساير اقدامات اسرائيل بر حقوق بشر مردم فلسطين و تأثيررئيس كميته ويژه بررسي 

ي عرب، هاي اشغالي و همچنين نماينده اتحاديه آفريقا، نماينده اتحاديه كشورهاسرزمين
اي شورهسازمان همكاري اسالمي و نماينده دائم آذربايجان در سازمان ملل، از طرف ك

  هايي قرائت كردند. جنبش عدم تعهد بيانيه
، نيكاراگوئه، ويتنام، اردن، ها، مقامات ارشد سنگال، مصر، چيندر سطح سران دولت

، امارات متحده عربي، هند، روسيه النكا، تركيه، لبنان، ايران، ونزوئال، تونس،اندونزي، سري
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راي خارجه كشورهايي چون همچنين وز ژاپن، آفريقاي جنوبي، بنگالدش، مالزي و ...
يك، اتحاديه اروپا ، فيليپين، كوبا، سوريه، آرژانتين، بحرين، عربستان سعودي، مكزقزاقستان

هايي و اتحاديه كشورهاي عربي هم به مناسبت روز اتحاد و همبستگي با مردم فلسطين پيام
  اند. ارسال كرده

  از: اندعبارتها ها و پيامبيانيه اينبرخي از نكات محوري 
به و  جانبهيكاقدامات  زاشاره به درخواست دبيركل از طرفين براي اجتناب ا - 

  المللي؛آميز مناقشه بر اساس قوانين بينحل مسالمت انداختن تأخير
ايجاد تعامل سازنده براي پايان دادن به محاصره غزه و بهبود شرايط زندگي  - 

  ؛فلسطينان
 ؛المللينقض آشكار قوانين بين مثابهبهها سازيمحكوم كردن شهرك - 
شغالي هايي كه در مناطق ابا شركتمحكوم كردن روابط تجاري كشورها اشاره به  - 

  هاي غيرقانوني قرار دارند؛و در ميان شهرك
حل راه جاي پيگيرياز سوي اسرائيل، به اشاره به تثبيت آپارتايد و تبعيض نژادي - 

 دولت؛صلح دو 

 ؛1967حل صلح دو دولت بر اساس مرزهاي لزوم دستيابي و حمايت از راه - 
فلسطين  لزوم اعطاي حق تعيين سرنوشت به فلسطينيان و به رسميت شناختن - 

 المقدس؛يك دولت مستقل به پايتختي بيت عنوانبه

سازمان ملل در كمك به پايان دادن  ويژهبهالمللي اشاره به مسئوليت جامعه بين - 
 اشغال فلسطين؛

 متحدهاياالتاز سوي  ويژهبههاي مالي بر اهميت افزايش حمايت تأكيداستقبال و  - 
ها با جهت افزايش مشاركت سفارخليجهاي عرب حوزه و شركا همچون دولت

آژانس كمك و امداد سازمان ملل در راستاي انجام اقدامات حمايتي از مردم 
 فلسطين؛

   ؛المقدسبرگزاري انتخابات آزاد در بيتاشاره به لزوم  - 
هاي سازمان«  عنوانبههاي فلسطيني محكوم كردن اقدام اسرائيل در تعيين سازمان - 

  ؛»تروريستي
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هاي خود، دامن زدن به خشونت، فلسطينيان از خانه محكوم كردن اخراج - 
  ؛ه بهانه تحكيم حاكميت دولتب اشغالگريگرايي و نژادپرستي، ادامه افراط

  ؛هاي اسرائيلبار زندانيان فلسطيني در بازداشتگاهاشاره به وضعيت اسف - 
هاي سياسي، اقتصادي و بشردوستانه براي كمك ضرورت تداوم حمايتاشاره به  - 

  ؛م فلسطينبه مرد
 70فزايش احقوق فلسطينيان بويژه زنان و بر  19پاندمي كوويد  تأثيراتاشاره به  - 

   هاي دريافت كمك از سوي بازماندگان خشونت مبتني بر جنسيت؛درصدي تماس
   ؛اشاره به هدف قرار دادن غيرنظاميان توسط اسرائيل - 
 گروه ازجملهللي الماشاره به آمادگي دولت فلسطين براي همكاري با جامعه بين - 

  ؛1967حل دو دولت بر اساس مرزهاي چهارجانبه و شوراي امنيت براي نجات راه
  ؛1الملليآزموني براي اعتبار جامعه بين عنوانبهاشاره به مساله فلسطين  - 

ربي غكدام از كشورهاي قابل ذكر است در اين رويداد، نمايندگان رژيم اسرائيل و هيچ
  شركت نكردند. 

  
 روپاتعدادي از گزارشگران ويژه سازمان ملل از نماينده اتحاديه ا درخواست 

 عنوانبههاي فلسطيني سازمان گذارينامدر خصوص  در سياست خارجي
  »هاي تروريستيسازمان«

اي به نماينده سياست در نامه 2021دسامبر  8سازمان ملل در تاريخ  تعدادي از كارشناسان
ر ببني مل، در خصوص اقدام اخير وزير دفاع اسرائيل خارجي اتحاديه اروپا، جوزپ بور

خواستار » هاي تروريستيسازمان« عنوانبهشش سازمان حقوق بشري فلسطيني  گذارينام
  پيگيري موضوع شدند. 

حقوق بشري  سازمان شش يفرمانطي گانتز،  يبنوزير دفاع اسرائيل،  2021اكتبر  19در 
ها را اعالم و فعاليت آن يستيترور يهاازمانس عنوانبهرا  يو جامعه مدن ينيفلسط

                                                            
١ https://www.un.org/unispal/document/united‐nations‐office‐at‐geneva‐commemorates‐
international‐day‐of‐solidarity‐with‐the‐palestinian‐people‐press‐release/ 
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نوامبر، فرمانده ارشد  3در  گذاريناماز اين  دو هفته بعدانگاري و ممنوع اعالم كرد. جرم
 يهانيدر سرزم »يرقانونيغ يهاانجمن«ها را سازمان نيا يكرانه باختر در لياسرائ ينظام
دفاتر آنها را سازد ر ارتش اسرائيل را قادر مي. به اعتقاد كارشناسان، اين اماعالم كرد ياشغال
آنها دارايي و  ريكاركنان آنها را دستگ د،بودجه آنها را قطع كنو آنها را ممنوع  تيفعال د،ببند

. به اعتقاد كارشناسان، اين اقدام اسرائيل تهديدي براي پايان دادن به كار درا مصادره كن
و تقاضا براي پاسخگويي و درخواست پايان  مشاركتي و عملياتي، مستندسازي حقوق بشر

  آيد. يك اشغال طوالني و ناعادالنه به شمار مي
، ساكت كردن صداي گذارينام نياتر كنند يكي از پيامدهاي مهمگزارشگران بيان مي

فلسطينياني است كه از احترام به حقوق بشر در هر دو طرف اسرائيلي و فلسطيني حمايت 
 انيزنان و كودكان، زندانتعداد زيادي از افراد به حاشيه رانده شده مانند كنند و نماينده مي

 محافظتبدون  هستند كه با اين اقدام نيفلسطهاي اشغالي سرزميندر  ييو جوامع روستا
اقدام جوامع را بيشتر در معرض تبعيض و خشونت مخصوصاً خشونت  نيا گيرند.قرار مي

   .دهديقرار م نمبتني بر جنسيت عليه زنان و دخترا

 يشده بخش نييتع يهاسازمانكند كه ها بيان مياين نامه در خصوص عملكرد اين سازمان
 مورد دهند،ي كه انجام ميكار ليبه دلو  هستندمدرن  يالمللنيبجنبش حقوق بشر از 

داراي مقام مشورتي با اكوسوك (شوراي اقتصادي و  از آنها ياريبس گيرند.قرار مي احترام
برخي  باشند و ارتباط خوبي با نهادهاي سازمان ملل دارند.تماعي سازمان ملل متحد) مياج

ها . اين سازماناندكرده افتيدر يالمللنيب زيجوا شانيحقوق بشر يهاتيفعال يبرااز آنها 
ها، انتشارات و پيشنهادهاي اساسي براي ارتقاء و محافظت از حقوق بشر از طريق گزارش

هاي حقوق بشري جدي و گسترده به المللي در خصوص نقضهاي بينينبرگزاري كمپ
  كنند. اسرائيل، مطرح مي اشغالگريواسطه 

هاست در معرض كمپيني قرار دارند كه ها مدتها، آندر نتيجه حمايت قوي اين سازمان
ها را تا فعاليت آن، شودهاي خصوصي طرفدار آن رهبري ميتوسط اسرائيل و سازمان

  .كندقطع  ان راهاي مالي خارجي آنحمايتها و كمكو ف تضعي  
  



  11                  )             3( هاي اشغالي فلسطينبازتاب برخي تحوالت حقوق بشري در سرزميننگاهي به 
 

 

  

 

  يجامعه مدن يهاحقوق بشر و سازمان يبرا يالمللنيب يهاتيحما
 رايپيشنهاداتي ب ،كيدموكراتخوب  يهاوهيو ش يالمللنيب نيقواندر اين نامه به برخي 
 ياجامعه در هر يجامعه مدن يهاسازمان يحقوق بشر يكار ضرورحمايت و حفاظت از 

  اشاره شده است. 
 -  عنوانبهآميز را المللي آزادي بيان و اجتماعات مسالمتاول اينكه قوانين حقوق بشر بين

كند. براي هر جامعه و دولتي كه مدعي تضمين مي -هاي اساسي براي همهبخشي از آزادي
د. اين ي هستنحقوقي اساس هااين باشد،المللي ميپايبندي به حاكميت قانون و نظم بين

هاي غيردولتي، نهادهاي حقوق بشري، جوامع مدني و سازمان محافظتحقوق به 
ها اشاره هاي مذهبي، احزاب سياسي و فعاليت حقوق اقليتهاي كارگري، گروهاتحاديه

هاي منطقي و منطبق بر حاكميت قانون كند تا آزادانه فعاليت و منتقدانه از محدوديتمي
  دفاع كنند. 

اعمال  اشغال يك سرزميندر طول  كساني طوربه را هاتيها و محدودضمانت قوقح نيا
 چيه« :آميز گفتهو اجتماعات صلح تشكل حق در مورد 2ليوتوك وكه د طورهمان كند.مي

  ».جامعه به آن حمله كند يهاهيبه پا ضرر زدنبدون  تواندينم يگذارقانون
 1999ل در ساحقوق بشر را مدافعان  هياعالمسازمان ملل متحد  يمجمع عمومدوم اينكه 

جمع مآرا توسط  اتفاقبهاما  ست،ين آورالزام ياز نظر قانوناين اعالميه گرچه  .كرد بيتصو
وب در اتخاذ چارچ آن است. ياسيس تيدهنده اهم نشانكه اين  شوديم تيحما يعموم
ا ر يمتعدد تعهداتعالميه اين ا، جتماعاتو ا ييگردهما، انيب ياساس يهايآزاداز  يقانون

 در خصوص كار مدافعان حقوق بشر بيان كرده است. 

جرم  ايممانعت  يبرا يمل تيو امن سميمبارزه با ترور قوانين از ديها نبادولت اينكه و سوم
 يمدن يهايآزاد توجيهغيرقابلمحدود كردن  اي يحقوق بشر يهاكار سازمان يانگار

 يحقوق بشر همگ يشورا و يازمان ملل متحد، مجمع عمومس تيامن يشورا .استفاده كنند
 يالمللنيب نيمنطبق با قوان ياوهيش به ديبا سمياند كه اقدامات ضد تروربه صراحت گفته

                                                            
٢ de Tocqueville 
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كند. در  محدودرا خاص  اهدافو  تواند فراتر از آنها به كار گرفته شودياعمال شود و نم
هاي استكباري و اي براي دولتوسوسه وانعنبهدنياي مدرن، تكيه بر قوانين ضدتروريسم 

دموكراتيك با گرايشات ضدليبرال تبديل شده تا به واسطه آن انتقادهاي مطرح شده از 
شان را هاي جوامع مدني در خصوص سوابق حقوق بشري وحشتناكسوي سازمان

  اعتبار كنند.بي
   

  ليفقدان شواهد متقاعدكننده توسط اسرائ
اين شش  گذاريناماند كه ارتش اسرائيل براي تصميم مطرح كرده گزارشگران در اين نامه

 يبرا يجبهه مردمها را با ارتباط آن» غيرقانوني«و » تروريسم« عنوانبهسازمان فلسطيني 
گروه  عنوانبههاي عضو كه توسط اسرائيل و تعدادي از دولت )PFLP( نيفلسط يآزاد

جبهه  كندمي دييتأقطع  طوربه لياسرائ شده، توجيه كرده است. گذارينامتروريستي 
خود،  اتيعمل يمال تأمين يرا كنترل و از آنها براها اين سازمان ،مردمي آزادي فلسطين

 كند. مياستفاده  سميترور جيجذب اعضا و ترو

در  گذاريناماين  ، از زمانحالبااين .است يجد اريبس ياتهامات هااينطبق اين درخواست، 
 اطالعاتد و مدارك شفافي براي توجيه ادعاهاي اسرائيل وجود نداشته است. شواهاكتبر، 
 ،يغرب يهاو نه به دولت نه عموماً اتهامات را  نيا ليدهد كه اسرائيموجود نشان م يعموم

كنند، ارائه نكرده است. گزارش حمايت مي هاسازمان نياز كار ا ميرمستقيغ اي ميكه مستق
دهد كه ادعاي اين داخلي اسرائيل منتشر شده است نشان ميهاي معتبري كه در رسانه

امنيتي اسرائيل از  مأمورانهاي سخت اي است كه از بازجويياز گزارش محرمانه گذارينام
در ماه مه، كارمندان سابق يك سازمان غيردولتي هفتم و نامرتبط نشأت گرفته است. 

 رغميعل ه وبه اشتراك گذاشت يياروپا ياهاروپا و دولت هيگزارش را با اتحاد نيا لياسرائ
  .خود را ثابت كند ينتوانسته ادعاها دولتاز  يمكرر تعداد يهادرخواست

در خصوص عدم  يياروپا كيپلماتيمقامات ارشد د رياظهارات اخگزارشگران به برخي 
  :ازجملهاند. ارائه شواهد كافي تا به امروز اشاره كرده
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وامبر ن 17 خيبه تارحاديه اروپا در امور سياست خارجي نماينده ات هيانيباشاره به  - 
هنوز ايم و گويي در اين زمينه درخواست كردهخپاساسرائيل براي ما از : «2021

 ».ميانكرده افتيدر ياپاسخ قانع كننده

نوامبر  2 تاريخ در ،3يكاون مونيس يآقا رلند،يامور خارجه ا ريوزاشاره به بيانيه  - 
 چيما ه«اعالم كرده كه  نيو فلسط ليبه اسرائ خطابي ديبازد يطكه ، 2021

به دست هاي غيردولتي با تروريسم سازمان نيارتباط ا يبرا يمدرك معتبر
مطرح كردن  براي  ليكه اسرائ ي... سندامدهيند چنيناينمن مطمئناً و  يمااوردهين

 .»است ازين مورد يشتريشواهد ب ني، بنابراكندارائه نمي ياتهام نيچن
كه  2021نوامبر  3امور خارجه نروژ در  ريوز ،4تفلديهو كنيخانم آناشاره به بيانيه  - 

به اين ادعاها  يمستندساز و يمدر تماس هست ليبا دولت اسرائ ما«  :ه استگفت
 ادعاها وجود نداشته باشد، مااين اثبات  يبرا ياگر مستندات كاف .ستا عهده آنها
از  يقبل يهايبررس طبق. لغو شود ميتصم اين كه كنيممي درخواست

مشاركت در از موضوع  يانشانه چي، هديدهآسيبهاي مالي سازمان كنندگانتأمين
  ». مشاهده نشده است هاي تروريستيفعاليت

 يهاانسازم نيا هيلع لياسرائ يادعاها ايآكند كه نامه گزارشگران اين پرسش را مطرح مي
 بيآس زياداحتمالبهآنها همچنان و معتقد است كه ند؟ بما يباقبدون دليل  ديبا ينيفلسط
هاي حقوق هايي كه از انتقاد سازمانهايي كه توسط دولتيكي از روش .بينندمي يجد

باشد. با ها و تكرار آن ميشود، تهمت زدن به اين سازمانترسند، بكار گرفته ميبشري مي
ه ه اين نتيجه خواهند رسيد كمالي ب كنندگانتأمينهاي خارجي و اين انتظار كه دولت

ارزد و انرژي سياسي و ها به تحمل سختي و دردسر آن نميحمايت از اين سازمان
شود. بنابراين مصرف ميها از آناساس هاي بيديپلماسي زيادي براي ارزيابي اين تهمت

  ناريو باشد.  المللي بايد مراقب اين سجامعه بين
  

                                                            
٣ Simon Coveney 
٤ Anniken Huitfeldt 
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  ليو اسرائ نيحقوق بشر در فلسط يهانسازما يبرا كوچك شدن فضا
تعهدات  يدر اجرا توجهيقابل طوربه ليكارشناسان سازمان ملل، دولت اسرائاين  از نظر

 منتشر شده يهاگزارش بوده است. طبقناتوان مدافعان حقوق بشر  هيخود بر اساس اعالم
 ،ينياعم از فلسط با مدافعان حقوق بشر ليرفتار اسرائ ،يتوسط سازمان ملل و جامعه مدن

با  ريكنند، مغايكار م ياز اشغالگر يناش ياتيمسائل ح يكه رو يالمللنيب اي يلياسرائ
  باشد.ميحقوق بشر  ياساس يهاضمانت

اشغال  شتريب تيبا تثب و ستيرو به بهبود نموجود  تيوضعكنند كه گزارشگران بيان مي
و  قيتحق يباكانه خود برايب يهاتيمدافعان حقوق بشر همچنان به فعال، لياسرائ ينظام

ها دهند، همه نشانهياست، ادامه م اشغالگري نيا ئي ازمقابله با نقض حقوق بشر كه جز
كه نسبت به كساني هستند  يمدافعان همچنان جزو اهداف اصل نياز آن است كه ا يحاك

  نگران هستند. هافعاليت آن ياز اثربخش وتحمل ندارند  هاآنانتقادات 
كميسر عالي باشله،  شليرا با نظرات مكامالً خود  اند كهزارشگران در نامه خود بيان كردهگ

ه اظهار داشت 2021اكتبر  26دانند. وي در تاريخ حقوق بشر، درباره اين وضعيت موافق مي
اقدام  كي يالمللنيب ينهادها ريسا ايدر نزد سازمان ملل  مطالبه حقوق« كه: است
 ستين سميترور نيفلسط ياشغال يهانياز حقوق زنان در سرزم تيماح .ستين يستيترور

 من از …شودتلقي نمي سميبازداشت شده ترور يهاينيبه فلسط يحقوق يهاارائه كمك و
 عنوانبه فلسطيني يحقوق بشر يهاسازمان گذارينام كنمدرخواست مي يلياسرائ مقامات
  ». كند ي را لغوستيترور يهاسازمان

  اند:پاياني نامه، گزارشگران موارد زير را از مسئول اتحاديه اروپا تقاضا كردهدر بخش 
 يچارچوب زماندر يك  شواهد ملموس و معتبر جهت ارائه لياز اسرائدرخواست  - 

هاي جهت نشان دادن و ثابت كردن تروريستي بودن سازمانكوتاه و مشخص 
 فلسطيني؛ 

از اين  تأخيروري و بدون ف نظر كردندرخواست از اسرائيل براي صرف  - 
 ؛مشخصزمان در كوتاه مدت و  يشواهد عدم ارائهدر صورت ، گذارينام
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معنادار هاي فلسطيني و داشتن فرايندي سازي اين سازمانلزوم پافشاري بر شفاف - 
 دهت واربه تمام اتهاما پاسخگويي يبرا يالمللنيب يحقوق يهاتيو منطبق با حما

 هاي اسرائيل؛رغم باقي ماندن ادعاعلي

 يجامعه مدن يهاسازمان گريشده و د گذارينام يهااز سازمان تيحما لزوم - 
 جيترو و يمستندسازو درخواست جهت ادامه  ،ينظر مالاز  ويژهبه ،ينيفلسط

 هاي اشغالي فلسطين؛سرزميندر مورد نقض حقوق بشر در  ييپاسخگو

وزه حخدمات در  اندهندگارائهو  يمؤسسات مالدرخواست كار و تعامل با  - 
 وشده  نييتع يهابودجه سازماناز جريان داشتن  نانياطمو كسب خود  ييقضا

 ؛بدون مانع آنها يمالهاي ادامه فعاليت
و  نيدر فلسط جوامع مدني يهاسازمانو بر نقش مهم مدافعان حقوق بشر  تأكيد - 

 ؛لياسرائ اشغالگريل در انتقاد از ياسرائ
كوب سر يراب يتيو امن سميضد ترور نياز قوان سوءاستفادهنظارت بر استفاده و لزوم  - 

 .كننديتالش م لياسرائ يدادن به اشغالگر انيپا يبرا كه حقوق بشر مدافعان
  

  از:  اندعبارتگزارشگران و كارشناسان امضا كننده اين بيانيه 
 ؛نيفلسط هاي اشغالينيحقوق بشر در سرزم تيوضع ژهيگزارشگر و - 
  ؛مدافعان حقوق بشر تيوضع ژهيگزارشگر و - 
 ؛سميمقابله با ترور نياز حقوق بشر در ح تيارتقا و حماويژه  زارشگرگ - 
 ؛آميزمسالمت هايو انجمن اتحق تجمع ويژه گزارشگر - 
 ؛انيو ب دهيعق ياز حق آزاد تيحما و ارتقاء ژهيگزارشگر و - 
 ؛زنان و كودكان ويژهبه افراد، قاچاق در ژهيگزارشگر و - 
 آن؛ عواقبو زنان، علل  هينت علخشو ژهيگزارشگر و - 

  ؛زنان و دختران هيعل ضيكارگروه تبع - 
 .5و حقوق بشر تجارت كارگروه - 

                                                            
٥ https://www.ohchr.org/Documents/Countries/PS/LetterHRJosepBorrell.8.12.2021.pdf 
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 خواست جهت ديدار دولت درهاي فلسطيني و سازمان گذاريناممنفي  تأثيرات
  هدفهاي سازمان بايدن با 
در  )AIDA(الملليبينتوسعه  يهاانجمن آژانسهاي سازمان ملل و تعدادي از آژانس

هاي سازمان گذاريناممنفي  تأثيراتاي در خصوص ،  بيانيه2021نوامبر  9 تاريخ 
  اند.منتشر كرده» هاي تروريستيسازمان« عنوانبهغيردولتي فلسطيني از سوي اسرائيل 

 يكرانه باختر اسرائيل در مينوامبر توسط فرمانده نظا 7در  تصميمي كهاز ها آژانساين 
 يراننگبراز ا اتخاذ شد، ،ينيفلسط يردولتيشش سازمان غفعاليت بودن  رمجازياعالم غ يبرا

و  ينمد يفضا شتريب شيفرسا«باعث  ميتصم نيكه ا اندعميقي كرده و بيان داشته
   است.شده » بشردوستانه

 يآزاد يبرا ميجبهه مردگفتني است بهانه اسرائيل براي اين اقدام، ادعاي وابستگي آنها به 
  .باشدمي PFLP(6( نيفلسط

هاي اشغالي سرزمينهماهنگ كننده امور بشردوستانه سازمان ملل در  ،7نگزيستها نيل
از  كي چيهو  شودميگرفته  يجد ارياتهامات بس نيا«گفت:  ياهياني، در بفلسطين
 يبرا ييمبنا عنوانبه بتواند مكتوب و مرتبطي كه، اسناد AIDAسازمان ملل و  يهاآژانس

به تعامل با همه  شتريكسب اطالعات ب يما برا نكرده است. افتيشد، درادعاها بااين 
  ».داد ميادامه خواه بوطهمر يشركا

تانه و بشردوس الملليبين نياز قوان ديبا سميقانون مبارزه با تروردر اين بيانيه اشاره شده كه 
تواند در يمنو كند  يرويپ بيان و اجتماعات ياحترام كامل به حق آزاد ازجمله حقوق بشر

سازمان  يهاآژانس يبرا بشردوستانه اعمال شود. هايفعاليتمورد حقوق بشر مشروع و 
را تحت  يجد يهاينگران ،آن اثراتو  لياسرائ 2016 سميقانون ضد ترور يگستردگ« ملل
  ».كندمي جاديا الملليبين نيقوان

                                                            
٦ Popular Front for the Liberation of Palestine 
٧ Lynn Hastings 
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 يگدر زند يه مدنجامع يبه نقش ضرور يبا تعهد قوما «آمده است:  هيانيب نيدر ا
ها انسازم نيابسياري از با  ها،يريدرگ يبرا زيآممسالمت يهاحلراه افتنيو  كيدموكرات
  .»كنيممي يمال تيحمارا از آنها  يو برخ كنيممي يهمكار

جامعه  يهاو سازمان يالمللنيب نيقوانمان به واسطه به ايستادگيما «: افزودندها آژانس نيا
 جيرا ترو كيدموكرات يهاحقوق بشر و ارزش ،يالمللنيشردوستانه بكه حقوق ب يمدن
و حقوق  نيحقوق بشر فلسط مستقيم بهرا حمله  ميتصمو اين  داد ميخواه ادامه ،دهنديم

  .8»ناميممي ي دنيابشر در همه جا
يردولتي سازمان غ 3المللي آن، در راستاي اين موضوع و با توجه به اهميت و بازتاب بين

يكا، آمر امور خارجه ريوز ،نكنيبل يآنتون، از 2021دسامبر 5ق بشري در تاريخ حقو
ت دولبا  ليدفاع اسرائ ريگانتز وز يشده بن يزيربرنامه ديداراز  شياند تا پدرخواست كرده

هاي سازمان«نوان با ع ينيفلسط يشش سازمان جامعه مدن آميزتوهين گذارينام، دنيبا
عنوان  هايليو اسرائ هاينيخطرناك آن را بر فلسطبكشد و اثرات را به چالش » تروريستي
حمله مقامات  حيو صر علني طوربه اندآمريكا درخواست كرده دولتها از كند. آن

شود و با  هاگذارينام يرا رد كند، خواستار لغو فور نيفلسط يبه جامعه مدن يلياسرائ
  داشته باشد.شش سازمان هدف مالقات 

محكوم شده  الملليبين انياز مقامات و حام يتوسط گروهاقدام كه  نياامه، طبق اين ن
را  ينيو فلسط يلياسرائ يروهايكه تخلفات ن ينيبرجسته فلسط يهاگروه تياست، فعال

گذشته،  شابهم »يادعاها«اروپا  هياتحاد ي. به گفته سخنگوكرده است ديكنند، تهدميرصد 
 ياز بودجه برا سوءاستفادهاي مبني بر نشانهو » نشدهبا سند و مدرك ارائه «كدام هيچ
 نيكه ا كننديادعا م يليكه مقامات اسرائ يشواهدديده نشده است.  سميترور تيحما
ها از ت. اين سازمان، همچنان محرمانه اسدخيل هستند »يستيترور يهاتيفعال«ها در گروه

قرار دادن بني گانتز، شواهدي را  اند كه با تحت فشارآمريكا درخواست كردهوزير خارجه 
 ،ندارد زيآمخشونت يهاتيبا فعال يارتباط چيهكند كه نشان دهد اين ادعاها نه تنها منتشر 

                                                            
٨ https://news.un.org/en/story/2021/11/1105292 
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ا كه ب يانياست كه تحت شكنجه از زندان ييهابر اساس اعتراف ياديبلكه تا حد ز
 نقض آشكار امربه دست آمده و اين  هاي غيردولتي مرتبط نيستندكدام يك از سازمانهيچ

گسترده استفاده  طوربهو كارشناسان سازمان ملل  هااز سازمان يبرخاست.  المللبينحقوق 
   اند.كودكان، را مستند كرده ازجمله ،ينيفلسط انيزندان هياز شكنجه عل يلياسرائ يروهاين

 يهاسازمان با كينزد يوگوادامه گفت«به  دولتتعهد  رغميعلدر اين نامه اشاره شده، 
از «نها آ بيان داشته كهوزارت امور خارجه  ي، سخنگو»حقوق بشر انيو حام يجامعه مدن

 ا انجاماروپ هيكه اتحاد كاري »ستنديشش سازمان آگاه ن نيبا ا داريد يبرا يابرنامه چيه
كه با  كنيمميدرخواست اتهامات، از شما  نيو شدت اتعهدات با توجه به  داده است.

ها ي فوري داشته باشيد. اين سازمانهدف، مالقات ينيفلسط زمانساشش  ندگانينما
فعان ساكت كردن مدا يبرا كيستماتيس طوربه يلي، مقامات اسرائها سالهد يبرامعتقدند، 

 هاسوءاستفادهين ا دنيدر به چالش كش المللنيجامعه بو  اندتالش كرده ينيحقوق فلسط
 نياوند و ش سورج ياندهيفزا طوربهها ندچار ضعف بوده و اين امر باعث شده كه آ

  كند. رييتغ ديبا است كه چيزي
ورد كارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در م در اين گزارش به هشدار اخير برخي از

ست. ااشاره شده  ينيمدافعان حقوق فلسط هيعل يلياسرائ يروهاين» ترگستردهب سركو«
بردند و  ورشي نيكار بهداشت فلسط هاييتهبه كم مأموران ،2021در ماه ژوئنبراي مثال 

ه بآن را  يو سه نفر از اعضا ليآن را تعط يبهداشت حياتي و خودسرانه خدمات طوربه
وجوان ن كيبالفاصله پس از گزارش قتل در مورد ديگر، كردند.  ياتهامات مشكوك زندان

ع اتر دفاه دفب يليائاسر يروهاين ه،يدر ماه ژوئ يليتوسط سربازان اسرائ رمسلحيساله غ 17
 هحمله كرد باشد،مي هدف يهااز گروه يكيكه )، DCIP( نيفلسط -الملليبيناز كودكان 
زمان را از اين سا ليارتش اسرائ محرمانه كودكان بازداشت شده توسط يهاو پرونده

 اند.مصادره كرده
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از مدافعان  تيحفاظت و حما«متعهد به  آمريكادولت اند كه ها عنوان كردهاين سازمان
 يكشور چيه و اين براي اسرائيل و »است يديكل تياولو كي عنوانبهحقوق بشر 

 .9تعهد است نياثبات ا يبرا ياتيفرصت ح كي نيا تواند استثنا باشد.نمي
  تنداز:هاي امضا كننده اين نامه عبارسازمان
 كايآمر متحدهاياالت المللبينعفو  - 

 )DAWN(جهان عرب اكنون  يبرا يدموكراس - 
 حقوق بشر بانديده - 

  
 ليسرائا ياشغالگر انيپاالمللي در خصوص اهميت پاسخگويي بين  

هاي اشغالي سرزمين حقوق بشر زمينه سازمان ملل در ژهيگزارشگر ومايكل لينك، 
 امهقطعن لزوم توجه به مفاد، گزارشي در خصوص 2021دسامبر  23در تاريخ  فلسطين،

ن داد انيپاوي در اين گزارش به لزوم  منتشر كرده است. لسازمان مل تيامن يشورا 2334
ده كر تأكيد پنج سالالمللي بعد پاسخگويي بينو اسرائيل  يسازشهرك يهاتيبه تمام فعال
مواخذه   ،نيله فلسطسا 54را به خاطر اشغال  لياسرائ ديبا يالمللني: جامعه بكندو بيان مي

  رد. و سخنان و قوانين خود را جدي بگي كند
براي  درخواست و يالمللنيب جامعه بدون مداخله قاطع«: ه استگفت نكيلمايكل 
 يابر انينيوجود ندارد كه حق فلسط يديام چيه ،توضيح رقابلياشغال غ كيبه  ييپاسخگو

  .»دمحقق شو ي،نيبشيقابل پاي ندهيدر آ هايريدادن به درگ انيو پا خود سرنوشت نييتع
 بيصوت تيامن يتوسط شورا 2016دسامبر  23كه در  2334عنامه قطبه اعتقاد گزارشگر، 

داند و اظهار كرده مي »المللنينقض فاحش حقوق ب« ي رالياسرائ يهايسازشد، شهرك
 اً فور« ديبا ،يقدس شرق ازجمله ن،يفلسط ياشغال يدر اراض يسازشهرك يهاتيتمام فعال

  ».و كامالً متوقف شود

                                                            
٩ https://www.hrw.org/news/2021/11/05/joint‐letter‐secretary‐blinken‐biden‐
administration‐should‐meet‐palestinian‐ngos 
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 ديحل دو دولت را تهدراه احيايها امكان كه گسترش شهرك اشاره شدهقطعنامه  نيدر ا
 حاكم باشد. انينيو فلسط لياسرائ نيو روابط ب يبر اشغالگر ديبا يالمللنيب نيو قوان كنديم

كه  ييهانيو سرزم ليقلمرو اسرائ نيتا ب ه استاز كشورها خواست نيهمچن قطعنامه نيا
  قائل شوند. زيمااشغال كرده است، ت 1967از سال  لياسرائ

 شدياجرا م يالمللنيقطعنامه واقعاً توسط جامعه ب نياگر ا«: بيان كرده است ژهيگزارشگر و
قرار  داريصلح عادالنه و پا كيدر آستانه  زياداحتمالبهما  كرد،يم تياز آن تبع ليو اسرائ

از هر زمان  شيب اشغالگريريشه كند، يم يچياز قطعنامه سرپ ليدر عوض، اسرائداشتيم. 
در حال  اشغالگريحفظ  يها براينيفلسط هيعلاسرائيل ، خشونت عميق شده يگريد

اشغال  نيتريدادن به طوالن انيپا يبرا ياستراتژ چيه يالمللنياست و جامعه ب شيافزا
  .»جهان ندارد ينظام

 يقطعنامه به شورا بيكه از زمان تصو يگزارش 20در «مايكل لينك اشاره كرده است كه 
از  لياند كه اسرائاعالم كرده يدر هر مناسبت يو ندهينما اي ركليارائه شده است، دب تيامن
 نشدهتاكنون مشخص  اينكرده است. آ تيتبع تيامن يشورا يهااز دستورالعملكدام چيه

؟ ندارد يدادن به اشغالگر انيپا يبرا يازهيعالقه و انگ چيه لياسرائ ياسيس رهبريكه 
 يبرا يالمللنيجامعه ب توجهقابل لينشان دهنده عدم تماكه  است يآمار ،هاز هم ترمهم
 ي، زمان2016در سال باشد. مي لياسرائ يخود در رابطه با اشغالگر يهادستورالعمل ياجرا

در كرانه  يلياسرائ نشينشهرك 400000حدود  د،يرس بيبه تصو 2334كه قطعنامه 
 آمارپنج سال بعد،  داشت. وجود يلمقدس شرقاتيدر ب نشينشهرك 218000و  يباختر
رسيده  230000ي به المقدس شرقتيو در ب  475000ي به در كرانه باختر هانينششهرك
 مياز انتقاد مال تري پوياتر و مقدمتيواقع نيا .دهديرا نشان م يدرصد 12 شيكه افزا است

  .»است لياسرائ يرقانونياز رفتار غ يالمللنيجامعه ب
بر حقوق را  يمبتن يكرديتا رو درخواست كرده است يالمللنياز جامعه ب ژهيگر وگزارش

 ،لياسرائ پاسخگويي برايالزم و اقدامات  و از ابزارها هندتوسعه د انهيصلح خاورم يبرا
استفاده از تنها ند. به گفته وي، استفاده كن يالمللنيب نيبا قوانآن  پيروي و مطابقت
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و  هاينيفلسط يبرا تواند هم، ميو حقوق كامل يبرابر ،پذيريليتمسئوبر  يمبتن يكرديرو
  10.»كند جاديمرفه را ا ياندهيامكان آ هايلياسرائهم 
 

 كننده ويژه روند صلح خاورميانه در خصوص خطر تشديد  هشدار هماهنگ
  هاي اشغاليها در سرزمينخشونت

با ، 2021نوامبر  30ر تاريخ د انهيروند صلح خاورم ژهيهماهنگ كننده و ،11لندزتور ون
 ياز شورا ن،يفلسط ياشغال يهانيروزانه در سرتاسر سرزم يهاادامه خشونتتوجه به 

  را در قبال منطقه اتخاذ كند. يترهماهنگ كرديتا رو كرد خواستدر تيامن
 التيتشك يرو شيپ يهاغزه و چالشنوار و  يكرانه باختر تيبا اشاره به وضعوي 

ران نگ اين مناطقدر  ريتحوالت اخ«: گفت ي امنيتشورا يبه اعضا نيخودگردان فلسط
 ن اوضاعآرام كرد يبراين هماهنگ طرف يهاتالش تيبر اهم گريبار د وي». كننده است

خطر فرو با  ،شودو قاطعانه عمل ن عياگر سر«كه واقعيت  نيا ي خود ازنگراننمود و  تأكيد
  را بيان كرد. »شويممواجه مي خشونت مرگبار كيرفتن در 

 ودو كودك  ازجمله ينيفلسط 4ه منجر به كشته شدن ها در ماه گذشتافزود: خشونت يو
 .ه استدش لياسرائ يتيامن يروهايكودك بر اثر اقدامات ن 12 ازجملهنفر  90شدن  يزخم

 كيزن و  كي ازجمله يرنظاميغ 9كشته و  يلياسرائ يرنظاميغ كينيز مدت  نيدر هم
 ند.اهشد يزخم امنيت اطالعات يروهايكودك و شش عضو ن

  
  هاچالش

در كرانه  ينيفلسط يثبات نهادها يو اقتصاد يمال ديكه بحران شد ه استونزلند گفت يآقا
توسعه  ازجمله جانبهيك يهاو گام يجار يهاخشونت كند.يم ديتهدرا  يباختر
ها، دامن زدن به تنش شيافزا باعثهمچنان  لياسرائ ها توسطخانه بيو تخر يسازشهرك

                                                            
١٠https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28010&LangID=E 
١١ Tor Wennesland 



  22                                                                                                                            89گزارش راهبردي 

 

انداز بازگشت به مذاكرات خودگردان و كاهش چشم التيتشك گاهيجا فيتضع ،يديناام
  شود. ميمعنادار 

 ياز سو يشتريب يهاگام«استدالل كرد كه  وي با اشاره به كاهش خصومت در نوار غزه
 يهاهادن بازگشت نامكا تيكه در نها نياز است داريپا يحلراه نيتضم يها براهمه طرف

  ».آوردرا فراهم  غزه به نوار نيدولت فلسط يقانون
  

  سازيشهرك
در  نانينشخشونت مربوط به شهرك«ه است گفت نيهمچن اين كارشناس سازمان ملل

 گريو د نانينشدر مجموع، شهرك». مانده است يباق يادهنده هشدارباال و سطوح 
ند كه اهها انجام دادينيفلسط هيعل حمله 54حدود  يدر كرانه باختر يلياسرائ انيرنظاميغ

 نانينششهرك هيحمله عل 41نيز انينيفلسط .ه استنفر شد 26شدن  يمنجر به زخم
نفر  9شدن  ينفر و زخم كيند كه منجر به كشته شدن اهانجام داد انيرنظاميو غ يلياسرائ
  .ه استشد
ددًا مج، هادر شهرك يمسكون يدر مورد واحدها هيچند اعالمبا برجسته كردن ونزلند  يآقا

 يساسا يهستند و مانع يرقانونيغ يالمللنيب نيها بر اساس قوانهمه شهرك«كرد كه  تأكيد
   .»ماننديم يصلح باق يبرا

در محله  انينيفلسط يبراواحد مسكوني  6000ضمن اشاره به طرح ساخت  ژهيفرستاده و
ساكن در  يهاينيفلسط يابر يواحد مسكون 1300و حدود  يشرقالمقدس بيت 12هيسويالع

 نياز چن )بر اساس پيمان اسلو يكرانه باخترتوافق شده   ياز مناطق ادار يكي( Cمنطقه 
توسعه و پيش را  يشتريب يهاتا طرح ه استخواست لياستقبال كرد اما از اسرائ ياقدامات
در  انينيفلسط يبرا يشده قبل بيتصو يهاهمه طرح يرا برا يساختمان يو مجوزها ببرد

  صادر كند. يالمقدس شرقتيو ب Cمنطقه 
  
  

                                                            
١٢ al-Issawiya 
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  هاي بشردوستانه كمك
و  يابيبشردوستانه، باز يهاكه تالش ه استدر مورد غزه گفت كارشناس سازمان ملل

 يو دامه دارد.ا مناطق اشغاليدر  تيوضع تيتثب يها براگام ريهمراه با سا ،يبازساز
ه اما گفت خواند،» دلگرم كننده«مردم را ورود كاالها و  يها براتيمحدود يجيكاهش تدر

  ».باشدمي يجد ينگران هيما«همچنان  غزه يو انسان يتيامن ،ياقتصاد تيكه وضع است
 يآژانس امداد و كار سازمان ملل برا يمال و ناپايدار نامطمئن تيبه وضع نيهمچن وي

 يدالر ونيليم 60در حال حاضر با كسري كه  ه) اشاره كردUNRWA( ينيآوارگان فلسط
آژانس هنوز حقوق ماه  نيا .رو استروبه 2021در سال  يخدمات ضرور تأمين يبرا

معلمان، پزشكان، پرستاران و كاركنان  ازجملهپرسنل سازمان ملل  28000از  شينوامبر ب
حاميان از آنها  ياريكه بسرا پرداخت نكرده است؛ و اين در حالي است بهداشت، 

  .13باشدمي باالبسيار  يكاريبنرخ كه  ييجاهستند،  هاي بزرگي در غزهخانواده
 

  هاي غيردولتينهادها و سازمان ها و اقداماتبخش دوم: فعاليت
  ديآپارتا به جنايتدادن  انيپا برايپارلمان اروپا  گانندينمادرخواست 

  اسرائيل
به اي هر نامد 2021دسامبر  7در تاريخ كشور  21پارلمان اروپا از  گانندينما نفر از 370
ت درخواس ،جوزپ بورل ،اروپا هياتحاد مسئول سياست خارجيخارجه اروپا و  يوزرا
 يجباراو انتقال  يياز جابجا يريجلوگ يبرا هماهنگو  يتا اقدامات فور اندكرده
 و ليائاسر يرقانونيغ يهاشهرك نيو باتخاذ  نيفلسط ياشغال يهانيسرزم درها ينيفلسط

  قائل شود. ، تمايزليمعامالت اسرائ
 تيواقع«اين در غزه و  رياخهاي درگيري ديپارلمان به تشد ندگانينمادر اين نامه 

 »ها از حقوق متفاوت و نابرابر برخوردارندينيها و فلسطيليكه در آن اسرائ زيآمضيتبع

                                                            
١٣ https://news.un.org/en/story/2021/11/1106832 
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قدس  يهادر محله ازجملهها ينيفلسط گسترده يآوارگ، اشغال ها سالو ده اشاره كرده
  اند. كرده يادآوريرا  نيفلسط ياشغال هاينيمناطق سرزم گريو د يشرق
 ديبان حقوق بشر در مورد آپارتادهيد اخير سازمان گزارشبه نمايندگان  اين درخواست،در 
 يهانيدر سرزم لياسرائ هاينقضارتكاب «  طبق گزارش كه اندكردهاشاره  لياسرائ
و نسبت » مطابقت دارد ديآپارتا تيجنا ينونقا فيبا تعر ،طبق اساسنامه رم نيفلسط ياشغال

  اند. به آن ابراز نگراني شديد كرده
 ،ياسيپارلمان از سراسر اروپا و احزاب س ندگانينما عنوانبهاند آنها در نامه خود بيان كرده

تنش در غزه،  ديتشد ن،يفلسط ياشغال يهانيو سرزم لياسرائ يكنون تينگران وضع قاًيعم
غزه  ديدهآسيب تيجمع يبرا رانگريو يانسان يامدهايهر دو طرف و پ يرنظاميتلفات غ

محافظت كنند و آنها را  انيرنظاميكه از همه غ اندخواستهاز هر دو طرف همچنين  .ندهست
 يالمللنيب نيبدون مانع را طبق قوانو بشردوستانه  يدور نگه دارند و دسترس بياز آس

  فراهم كنند.
 نيغزه و همچنهاي اخير در دهد كه درگيريين درخواست نشان ميبه اعتقاد نمايندگان، ا

بايد براي بررسي و است و  دفاعغيرقابل يتيوضع ،ياشغال يهانيو سرزم ليسراسر اسرائ
  يابي علل آن فوري رسيدگي شود.ريشه

 يتيمنجر به واقعاز فلسطينيان  تيمالك سلباشغال و ها سال نمايندگان معتقدند ده
حقوق متفاوت و نابرابر دارند.  هاينيو فلسط هايليشده كه در آن اسرائ زيآمضيتبع

 المقدستيب ي ودر سراسر كرانه باختر انينيفلسط يگسترده و انتقال اجبار ييجابجا
  است. تيواقع نياز ا يبخش ،يشرق

 تيوضععقيده خود و هم متحدان همفكرهمكاري با  دياروپا بانمايندگان پارلمان معتقدند 
تر، امن ياندهيآ يهموار كردن راه برا يبرا يمحكم يهاموجود را به چالش بكشد و گام

 هيمهم است كه اتحاد اريبسو  ها برداردينيها و فلسطيلياسرائ يبرا كيعادالنه و دموكرات
 كنند. تيحما يالمللنيب ييمربوط به پاسخگو يهااز تالش يياروپا يهااروپا و دولت

اعالم شده اروپا در خصوص  استياز س تيحماخواستار پافشاري بر ها همچنين آن
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 تيارتقا و به فعل نهيها در زمتالشو ادامه  لياسرائ يهايسازبودن شهرك يرقانونيغ
  اند. رساندن اين سياست شده

، گسترش ادامه اشغالگريكه  ندنگران هست ر،ياخ عيبا توجه به وقا آنها عنوان كردند
تنها منجر به  ،ينيكشور فلسط كي جاديروند صلح با هدف ا كيجود ها و عدم وشهرك

را به خطر  هايلياسرائ نيو همچن هاينيفلسط يو آزاد تيشود و امنميخشونت افزايش 
 . 14خواهد انداخت

  
  هاي فلسطينيسازمان گذارينامقانون ضدتروريسم اسرائيل مبناي  

ان از طرف شش سازم 2021نوامبر  21لندن در تاريخ  SOASمركز حقوق بشر دانشگاه 
 گذارينامبودن  يرقانونيغاي به واسطه ر چندصفحهدنظيدرخواست تجدفلسطيني، يك 

قانون  بر مبناي» يستيترور يهاسازمان« عنوانبه ينيحقوق بشر فلسط يهاسازمان
 عدمهاي ويژه سازمان ملل ارسال كرده و معتقد است اسرائيل به رويه 2016ضدتروريسم 

  گيرد. مي ناديدهاقدامات، حق دفاع را  نيبرابر ا در مؤثرنظر  ديدرخواست تجد كيوجود 
زادي قض آاين درخواست نشان داده كه قانون ضدتروريسم اسرائيل براي توجيه ابطال و ن

 يثاقبيان و اجتماعات از شرايط، اهداف قانوني و رعايت تناسب درخواست شده در م
  سياسي استفاده نكرده است. المللي حقوق مدني و بين

ه، قيد كردبه آن م ، قانون مبارزه با تروريسم كه اسرائيل خود راكنداين درخواست بيان مي
د معتق SOASنقض آشكار اعالميه مدافعان حقوق بشر است. مركز حقوق بشر دانشگاه 

ار كردن، اعتببراي بي در دست اسرائيل» قانوني مثالً«اي حربه عنوانبهاست اين قانون 
  هاي حقوق بشر فلسطيني به كار رفته است. غيرقانوني و ضعيف كردن كار سازمان

) كنوانسيون Fدر اين درخواست اشاره شده كه اسرائيل با انجام اين اقدام، ماده دوم بند(
 واسطهبهها و اشخاص آزار و اذيت سازمان«را نقض كرده است.  1973آپارتايد منع 

                                                            
١٤https://www.caabu.org/news/news/370‐european‐parliaments‐call‐end‐forced‐
dispossession ‐palestinians‐referencing 
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ها مخالف به خاطر اينكه آنهايشان شان و آزاديز حقوق اساسيها امحروم كردن آن
  ».آپارتايد هستند

هاي تروريستي سازمان عنوانبهها اين سازمان گذارينامهمچنين مطابق اين درخواست، 
ا بو مخالفت  ابزار ديگري در دست اسرائيل براي خنثي كردن مقاومت قانوني مانندبه

  گرايانه توصيف شده است. ت تبعيضها و اقداماقوانين، سياست
  داز:هايي مطرح شد كه عبارتندر اين درخواست توصيه

يج عدول غيرقانوني از ترو مثابهبه گذارينامدرخواست از اسرائيل جهت لغو اين  - 
 المللي حقوق مدني سياسي؛اجتماعات تحت ميثاق بينآزادي عقيده و 

حت بند ابل پيگرد بودن تآپارتايد و ق به منزله هاگذارينامبه رسميت شناختن اين  - 
 المللي كيفري؛اساسنامه ديوان بين 7از ماده  2

 شر؛وق ببررسي سازگاري قانون مبارزه با تروريسم با قوانين و استاندارهاي حق - 

روپا براي حذف و اتحاديه ا متحدهاياالت ويژهبهدرخواست از كشورهاي ثالث  - 
هاي هاي بدنام سازي سازمانكمپين آويزدست عنوانبه» تروريسم«عنوان 

 فلسطيني؛

ها و اقدامات سيستماتيك با هدف ساكت تقاضا از اسرائيل براي توقف سياست - 
  .15كردن جامعه مدني فلسطينيان و مدافعان حقوق بشر

  
 گذاري در هاي بريتانيا براي امتناع از سرمايهدرخواست دانشجويان دانشگاه

  آپارتايد اسرائيل
گزارشي ، 1400 آذرماه 10تحليلي ميدل ايست مانيتور، در روز چهارشنبه  – پايگاه خبري

گذاري در رژيم بريتانيا جهت امتناع از سرمايه هايدانشگاه از در خصوص درخواست
  منتشر كرده است.  آپارتايد اسرائيل

 8بريتانيا، در روز دوشنبه  دانشگاه 30بيش از در اين گزارش به درخواست دانشجويان 
اشاره  رژيم آپارتايد اسرائيل در گذاريجهت امتناع از سرمايههاي خود از دانشگاه، ذرماهآ

                                                            
١٥ https://www.alhaq.org/cached_uploads/download/2021/12/07/soas‐memo‐
1638860121.pdf 
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المللي به مناسبت روز بين» 16دوستان االقصي«نهاد سازمان مردمشده است. همچنين 
درخواست منظور ثبت بهاندازي كارزاري براي دانشجويان راه بهاقدام همبستگي با فلسطين 

  كرده است. خود هاي از دانشگاه
هاي اقتصاد و علوم سياسي لندن، ناتينگهام، دانشجويان دانشگاهكند گزارش عنوان مي

بان حقوق بشر سازمان ديده اخير اشاره به گزارشبا برمينگام، پاليموث، گالسگو و ...، 
 خود هاياز دانشگاه ،مبني بر ارتكاب اسرائيل به جرائم آپارتايد و آزار و اذيت فلسطينيان

هاي حقوق بشري استفادهكه در سوء يهايگذاري در كمپانياز سرمايه انددرخواست كرده
، هيولت پاكارد 17هاي رولز رويسكمپاني ويژهبهجاري در فلسطين اشغالي مشاركت دارند، 

(كمپاني  20و بوكينگ.كام(كمپاني نظامي، امنيتي، فضايي) 19هاي بي.ِاي.ايي، سامانه18(اچ.بي)
  خودداري كنند.  گردشگري)

ت ساخ اقدام بهكمپاني رولز رويس » دوستان االقصي«نهاد بيانيه سازمان مردممطابق 
حمله به غيرنظاميان در  منظوربهكه توسط رژيم اسرائيل  35 –هاي اف قطعات جنگنده

هت جري الزم كمپاني اچ.پي به ارائه فناوهمچنين و كرده  ،غزه مورد استفاده قرار گرفته
يه اعالم 13ها كه متناقض با بند هاي نظارتي رژيم اسرائيل در ايست بازرسيد سامانهكاربر

  باشد، اقدام كرده است. ميجهاني حقوق بشر 
ختصاص ا در زمينههاي بريتانيا اقدام دانشگاه بهنهاد بيانيه اين سازمان مردمهمچنين در 

هاي هايي كه در فعاليتدر شركتگذاري ميليون دالر) به سرمايه 598,7ميليون پوند ( 450
  نيز اشاره شده است.  كنندرژيم آپارتايد اسرائيل ايفاء نقش مي

ميالدي، از  2020دانشگاه منچستر، در سال اقدامات،  باوجوداينكند گزارش عنوان مي
هاي فعال در زمينه ميليون دالري) در كمپاني 13ميليون پوندي ( 10گذاري بيش از سرمايه

                                                            
١٦ Friends of Al‐Aqsa (FOA) 
١٧ Rolls‐Royce PLC 
١٨ Hewlett Packard (HP) 
١٩ BAE Systems 
٢٠ Booking.com 
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هاي حقوق بشري تعدد از سوي گروهاندازي كارزارهاي مها راهلسطين، پس از سالاشغال ف
  امتناع كرده است. 

دانشگاه  اقدام منفي تأثيرهايي كه تحت يكي از كمپانيهاي اين گزارش، بر اساس يافته
آالت ماشين زياديكه براي مدت زمان  باشدمي21قرار گرفت، كمپاني كترپيالرمنچستر 
هاي فلسطينيان فراهم ها و زيرساختتخريب خانهدر راستاي  ي ارتش اسرائيلسنگين برا

  .٢٢كرده استمي
  

  آميزهاي صلحنظارتي براي سركوب مخالفت فناورياز  لياسرائاستفاده   
بان يدهسازمان د در دو نفر از مديران بخش اسرائيل و فلسطين و بخش مربوط به آسيا،

 فناورياي با موضوع استفاده اسرائيل و چين از مقاله 2021نوامبر  24در تاريخ  حقوق بشر
  اند. جو منتشر كردهنظارتي براي سركوب مخالفان صلح

 ميداده عظ گاهيپا كي جاديا يچهره برا صياز تشخ لي، ارتش اسرائگزارشاين بر اساس  
ابق سوها، كه شامل عكس كندياستفاده م يدر كرانه باختر انينيفلسط ياز اطالعات شخص

سربازان  كههنگامي .دهديم يتيرتبه امن كيبه آنها و  شوديآنها م التيو تحص يخانوادگ
كنند، يرا اسكن م ينيفلسط كي، صورت Blue Wolfهوشمند  يبرنامه گوشاسرائيلي با 

ها آن بهور اجازه عب ايبازداشت شود  ديدهد كه فرد بايسبز نشان م ايزرد، قرمز  سه رنگ
  داده شود.

هم  ر چيندكارگرفته در اسرائيل، هدر اين مقاله عنوان شده كه مشابه سيستم هوشمند ب
 شده) استفاده IJOP( كپارچهيمشترك  اتيبه نام پلت فرم عملسيستم نظارت جمعي 

ودسرانه خطبق تعريف را » غيرعادي« ها،داده ستميسكالن  است. نويسندگان معتقدند اين
 يهاييوبازج يبرا IJOP توسط خودكار طوربه مظنون، راداف و دهديم صيتشخ، مقامات

  .شونديانتخاب م سيپل

                                                            
٢١ Caterpillar 
٢٢ https://www.middleeastmonitor.com/20211201‐calls‐for‐30‐uk‐universities‐to‐divest‐from‐
companies‐complicit‐in‐israeli‐apartheid 
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كه پگاسوس  يافزار جاسوسها از نرمدولت نويسندگان معتقدند در همين راستا، بسياري از
ي برخي از هاهك كردن دستگاه يشده است، برا طراحي ان.اس.او يليتوسط شركت اسرائ

كشور جهان استفاده  45 در مخالفان و فعاالن حقوق بشرنگاران، روزنامهها و شخصيت
اه دستگ كي ،يگوش يمتن يهااميو پ كروفونيم ن،يبه دورب يپگاسوس با دسترس اند.كرده

ا ب اسرائيلآورند كه نويسندگان مثال مي .كندمي ليتبد حملقابل يابزار نظارت كيرا به 
هايي كه نشاغل در سازما ينيلسطشش فعال حقوق بشر ف يهاتلفن پگاسوسافزار نرم

  خوانده شد، هك كرده است. » تروريستي«توسط اين رژيم 
 يهالفتمخا هم نيدر فلسط فناوريبه اعتقاد ايشان رژيم اسرائيل با استفاده از اين 

راد از اف ياگسترده تيبر جمع نامحدوديكند و كنترل مي يو خنث ييرا شناسا زيآممسالمت
كند تا يكمك م ل،يبه اسرائ هانظارتد. اين زنيدامن م قوق بشرحبه نقض و اعمال 

  حفظ كند. ان،ينيخود را بر فلسطآپارتايد و آزار و اذيت 
ئيل اسرا نظارتيواشنگتن پست در مورد برنامه نويسندگان در گزارش خود به مقاله اخير 

شته نو ينه باخترساكن كرا ينيفلسط كي، به نقل از آن تأثيركنند كه در خصوص اشاره مي
 مليا فاز م شهيها همنيدورب رايز ميكنينم ياحساس راحت روابطماندر  گريما د« :است

  و اين واقعيتي وحشتناك است. » رنديگيم
ها در لتاقدام دوكند كه يم جابيحقوق بشر ا يالمللنيب نيقوانبه اعتقاد نويسندگان، 

سب منا ،يانونق يبا استانداردها افراد يشخص اطالعات سازيذخيرهاستفاده و  ،يآورجمع
سازي ها استفاده و ذخيرهدولت ديبدان معناست كه با نيا مطابقت داشته باشد. ي،و ضرور

كه يابي به يك هدف مشروع، قانوني و زمانياطالعات شخصي را در هنگام دست
ند تا كن بيصوت ينيقوان ديها بادولتجايگزين بهتري براي آن وجود ندارد، انجام دهند. 

 يرويپاستانداردها  نيدهند از ايكه انجام م يكه هرگونه نظارت شودحاصل  نانياطم
 ينتا زما يظارتن فناوريفروش، صادرات، انتقال و استفاده از  قيتعل يبرا ديآنها با كند.يم

 ييهاركتش ديبا نيآنها همچن وجود داشته باشد، تالش كنند. يكاف يحقوق بشر قواعدكه 
  نند.كاند، مجازات كرده ليحقوق بشر را تسه ديكه نقض شد ينظارت يهاستميس نيكه ا را
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از  يبرخ يكنترل صادرات را بر رو متحدهاياالتدولت در گزارش عنوان شده كه 
 ييهاتيمحدود نياما چن قرار داده استان.اس.او گروه  راً يو اخ ينيچ ينظارت يهاشركت

 يكافبه تنهايي  -كنديرا قطع م متحدهاياالت فناوريها به شركت نيا يكه دسترس -
  .23مستقر هستند متحدهاياالت ييها خارج از حوزه قضاشركت نيا رايز ستين
 

  

                                                            
٢٣ https://www.hrw.org/news/2021/11/24/mass‐surveillance‐fuels‐oppression‐uyghurs‐and‐
palestinians 


