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

 ر اين مناطق،تحوالت حقوق بشري د ترينمهمگيرنده تعدادي از  در بر» اشغالي فلسطين
عنوان و در قالب دو  13باشد. اين رويدادها در مي 1400 فندبهمن و اسهاي طي 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

  
ارشناسان اي منتشر شده توسط كهبه حجم باالي بيانيه بولتناين از گزارش در اولين 
در شش ماه  گري فلسطين اشاره شده است.عليه اسرائيل در خصوص اشغال سازمان ملل

خصوص  بيانيه توسط كارشناسان و مجموعه سازمان ملل در 14، مجموعًا 2021دوم سال 
وضوعاتي چون مصادر شده است كه به  هاي اشغاليدر سرزمينموارد نقض حقوق بشر 

هاي غيردولتي المللي، نامگذاري سازمانها در نقض قوانين بينسازيهركاهميت ش
 و، ضرورت محافظت و حمايت از مدافعان حقوق بشر »تروريست«فلسطيني با عنوان 

نشينان، برگزاري انتخابات عادالنه و و باديه منتقدان، لزوم حمايت از اقليت فلسطيني
رداخته زداشت اداري اسرائيل پط زندانيان و باهاي اشغالي و شرايدموكراتيك در سرزمين

مورد  1بيانيه به نقض حقوق بشر توسط رژيم صهيونيستي و  13در اين ميان شده است. 
  هم به انتقاد از اقدام دستگاه امنيتي دولت فلسطين اختصاص دارد.

هاي اشغالي و گزارشگر سرزمين مأموريتبه پايان اختصاص دارد  دومين گزارش بولتن
مايكل لينك كانادايي هفتمين  .شوراي حقوق بشر 49نتصاب گزارشگر جديد در نشست ا

باشد. هاي اشغالي ميگزارشگر منصوب شده توسط شوراي حقوق بشر در سرزمين
ادامه داشته است. ايشان در طول اين  2022آغاز شد و تا سال  2016مأموريت وي از سال 

 .هاي اشغالي ارائه كرده استشر در سرزمينگزارش در مورد وضعيت حقوق ب 10ها سال
حقوق بشر  تهيكم 1993سال از قطعنامه هاي اشغالي سرزمين ژهيگزارشگر و مأموريت

اين مأموريت با تأسيس شوراي حقوق بشر و جايگزيني آن با كميسيون  شود.يم يناش
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ل و نهم حقوق بشر تاكنون ادامه داشته است. براي انتصاب گزارشگر بعدي در نشست چه
  كانديدا در نظر گرفته شده است.  6شوراي حقوق بشر، 
و  )2022 مارس 25تا  هيفور 28از (به نشست آتي كميته حقوق بشر  در سومين گزارش

بررسي ميزان تطبيق اقدامات و رفتارهاي رژيم  .پرداخته شده است لياسرائبررسي ادواري 
صورت  2022دوم و سوم مارس  يهاخيدر تارصهيونيستي با مفاد ميثاق سياسي و مدني، 
هاي مفصلي را با نمايندگان رژيم صهيونيستي گرفته و طي آن كارشناسان كميته، بحث

هاي خواهند داشت. نتيجه حاصله از اين گفتگوها در قالب گزارش كميته منتشر و در ماه
  آتي در همين بولتن مورد اشاره قرار خواهد گرفت.

آميز به تشكيل كميته مصالحه و آشتي براي حل مسالمت در گزارش چهارم اين بولتن
 ينژاد ضيرفع تبع تهيكماشاره شده است.  لياسرائو  نيفلسطاختالفات تبعيض نژادي بين 

را ها و خدمات فعاليتكرده است كه   جاديموقت ا يآشت ونيسيكم كيسازمان ملل متحد 
ارائه  ينژاد ضياتهامات تبع زمينهر د اختالفاتشان وفصلحل منظوربه ليو اسرائ نيبه فلسط

ها دولت ،ينژاد ضيرفع همه اشكال تبع يالمللنيبكنوانسيون  11طبق ماده  خواهد كرد.
  .كنند تيشكا تهيبه كم گر،يكشور د كيمعاهده توسط  ييدر مورد نقض ادعااجازه دارند 

ياب يقتبولتن به عدم همكاري اسرائيل با كميته حقاشاره شده در  پنجمين موضوع
، سازمان 2021روزه غزه در ماه مه  11هاي در پي درگيريسازمان ملل اختصاص دارد. 

اي نقض حقوق بشر در غزه كارشناس براي بررسي عوامل ريشه 3اي متشكل از ملل كميته
فوريه  17روز پنجشنبه  لياسرائتشكيل داده است. به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس، 

 نيكه ا ه استنخواهد كرد و گفت يهمكار ژهيو اين كميتهكه با  هدرسماً اعالم كر، 2022
مغرضانه  ه رژيم اشغالگريعل ياناعادالنه طوربه كميته خانم ناوي پيالي، سيو رئ قاتيتحق

  كنند. عمل مي
قطع حمايت مالي خود از يك سازمان  دربه اقدام دولت هلند  در گزارش ششم اين بولتن

هانه تروريست خوانده شدن آن از سوي رژيم اسرائيل اشاره شده غيردولتي فلسطيني به ب
اي به ، در نامه2022در پي اين اقدام، تعدادي از گزارشگران سازمان ملل در ژانويه است. 

وزير امور خارجه و وزير تجارت و توسعه همكاري هلند در خصوص تصميم دولت براي 



  5                  )             4( هاي اشغالي فلسطينبازتاب برخي تحوالت حقوق بشري در سرزميننگاهي به 
 

 

  

 

هاي كار كشاورزي ابراز اديه كميتهقطع كمك مالي به سازمان غيردولتي فلسطيني اتح
ارتباط ين سازمان فلسطيني، به بهانه ابودجه  قطع يدولت هلند برا ميصمت اند.نگراني كرده

 كي عنوانبهاروپا  هياتحاد توسطكه ن يفلسط يهايآزاد يبرا يجبهه مردم آن با ياحتمال
   و اتخاذ شده است.انجام  ،شناخته شده يستيسازمان ترور

بان حقوق بشر در خصوص گزارش ساالنه سازمان ديده  گزارش بولتن حاضر هفتمين
ر گزارش سازمان داين  ن را منعكس كرده است.هاي اشغالي فلسطياسرائيل و سرزمين

هاي اشغالي ندر اسرائيل و سرزمي 2021به شرحي از وقايع اتفاق افتاده سال  2022ساالنه 
از  يمين يبرا باً يقرتهر كدام  دو دولتغم اينكه ركند عليمي عنوانفلسطين پرداخته و 

و  هاينيسركوب فلسط يهااستيس يليمقامات اسرائاما ند، اهقدرت بود ايراد 2021سال 
 استيسكند: بان بيان مي. ديدهاندهكرد دو برابررا  يهودي يهايليدادن به اسرائ ازيامت

 نيلسطف هاينيو سرزم لير اسرائدر سراس انينيبر فلسطخود حفظ سلطه  يبرا اسرائيل
 اتي، به جناهاي اشغاليسرزمينساكن در  يهاينيفلسط دي، همراه با سركوب شدياشغال
ن تي چودر اين گزارش، موضوعا .شده است ليتبد تيبشر هيعل تيو آزار و اذ ديآپارتا

ني، هاي مسلح فلسطيوقايع اتفاق افتاده در نوار غزه، سياست حصر غزه، حماس و گروه
ريب سازي و تخكرانه باختري و استفاده قدرت اشغالگر از نيروي زور و بازداشت، شهرك

ه در ها، آزادي حركت و جابجايي، دولت تشكيالت خودگردان، وقايع به وقوع پيوستخانه
  المللي مطرح شده است. و بازيگران فعال در عرصه بين 19اسرائيل، كوويد 

هاي اعمال شده توسط قدرت تحريم تأثيراترخي به ب در گزارش هشتم اين بولتن
تحت فشار قرار  باهدف 2007در نوار غزه اشاره شده است. محاصره غزه از سال  اشغالگر

 هيعل شتريب يهاميبه اعمال تحر ديتهدگفتني است دادن دولت حماس شروع شده است. 
محاصره اقتصادي  ده وبو يرقانونيغ يرنظاميمردم غ ينوار غزه به منزله مجازات دسته جمع

هزار فلسطيني با جهان خارج شده است. در اين  500باعث قطع ارتباط يك ميليون و 
ها بر برخي موضوعات حقوق بشري ازجمله: اقتصاد، جابجايي گزارش به تأثير تحريم
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آمد، محاصره دريايي و صنعت ماهيگيري، محدوديت در انرژي، وحركت و رفت
  و كنترل بر فضاي غزه پرداخته شده است.  محدوديت كاالهاي اساسي

 مردمبر  ديآپارتا مياستقرار و حفظ رژموضوع مهم به  حاضر گزارش از بولتن نهميندر 
در ژانويه  تاتيو هب ريآدام ،الحقهاي حقوق بشري سازماناشاره شده است.  نيفلسط
رائيل در گزارشي مشترك به بررسي آپارتايد و نقض ممنوعيت آن توسط اس ،2022

سازمان ملل متحد،  ژهيگزارشگر ومايكل لينك، درخواست ها به اند. اين سازمانپرداخته
در  يگزارش مشترك ن،يفلسط ياشغال نيخود در مورد سرزم يينها يگزارش موضوع يبرا

ي را المللنيب نيبر اساس قوان ديآپارتا تيممنوع لياسرائ يرفتار اشغالگر ايآكه نيمورد ا
از  ليداده شده است كه اسرائ حيگزارش توض نيدر ا .اندمنتشر كرده يا خير،كند نقض مي

مردم  يرا بر رو ديآپارتا ميخود رژ يها و عملكردهااستيس ن،يبا قوان 1948سال 
را به كرانه  آن 1967مستحكم حفظ كرده و از سال و ي كلقاعده  كي عنوانبه نيفلسط
  اشغال آن گسترش داده است.  قيطر از غزه نوارو  يقدس شرقالمبيت ازجمله يباختر

به مثابه  ي،اشغال يهانيدر سرزم هاتجارت با شهركبه موضوع  دهمين گزارش بولتن
، در 2022در فوريه  بان حقوق بشردهيد بشر اشاره كرده است.نقض حقوق  مشاركت در

در  هاكاروپا با شهر هيتجارت اتحاد دياروپا با ونيسيكمگزارشي اشاره كرده كه 
 يقانون بيتصوو به ضرورت  اعالم كندممنوع  يرا در سطح جهان ياشغال يهانيسرزم
اروپا و  هيبه بازار اتحاد يرقانونيغهاي از شهرك يورود محصوالت ناش تيممنوع يبرا

 هياتحاداشاره كرده است. همچنين بيان كرده ها اروپا به شهرك هيصادرات اتحاد تيممنوع
كمك  ياشغال يهانيمنابع در سرزم يرقانونيرا كه به استخراج غ هاييرتتجا دياروپا با

با باشد؛ و مي بشردوستانه يالمللنيب نينقض قوان زين نيكه ا اعالم كند كند، ممنوعيم
ها و سهم آنها در نقض حقوق بشر، همه كشورها و بودن شهرك يرقانونيتوجه به غ

  دهند. انيها، پاهركبا ش خود يبه روابط تجار ديها باشركت
آپارتايِد «الملل با موضوع به گزارش اخير سازمان عفو بين در يازدهمين گزارش بولتن

پرداخته شده است. » ظالمانه و جنايت عليه بشريت سلطه سيستم ،اسرائيل عليه فلسطينيان
 ليئاسرا مياعالم كرد رژ يبا انتشار گزارش) 1400بهمن  12( ،2022 هيفوردر سازمان  اين
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به  ديزده و با »هاينيفلسط هيعل ديآپارتا تيجنا«تاكنون، دست به  لياسرائ تأسيساز زمان 
طبق  پاسخگو باشد.» ترپست يگروه نژاد كي«به مثابه  نيخاطر رفتار با مردم فلسط

حفظ سلطه  يمشخص كه برا يرقانونيغ يهااقدام الملل،نيب يفريحقوق ك درگزارش 
 ونيكنوانس«. شوديم محسوب ديآپارتا يضد بشر تيجنا رد،يگيممند صورت نظام ينژاد

از حقوق و  تيو محروم يشكنجه، انتقال اجبار ،يرقانونيقتل غ» اساسنامه رُم«و  »ديآپارتا
 قاتيتحق بر پايه ديگويم المللنيب عفو اند.ها برشمردهن اقداميا ازجملهرا  هياول يهايآزاد

صورت  يسازمان كه با مشورت كارشناسان خارج نيا يحقوق يهاليگسترده و تحل
 هااستيس ن،يقوان قيدر درازمدت و از طربدون محدوديت را  يستم نيچن ليگرفته، اسرائ
  اعمال كرده است. هاينيفلسط هيعل رحمانهيو اقدامات ب

يكا آمر به موضوع حاميان ظلم و استبداد رژيم صهيونيستي در كنگره دوازدهمين گزارش
اي ال نامهارس اكنگره آمريكا ب يتن از اعضا 40 كرده است. بر اساس گزارش، حدود اشاره

 اتاقدامشيدن به پايان بخ اند برايدرخواست كردهبه آنتوني بلينكن، از دولت بايدن 
از  شوراي حقوق بشر سازمان ملل در زمينه جرائم جنگي مرتكب شدهتحقيق كميسيون 

راي ار شودستور كاعضاي كنگره معتقدند  اقدام كند. انسوي رژيم اسرائيل عليه فلسطيني
هاي سياسي، اقتصادي و حقوقي رژيم اسرائيل و افزايش چالش باهدفحقوق بشر 

  طراحي شده است.  تضعيف مشروعيت آن
 هاينيفلسط راثيمحو م ،يفرهنگ ديآپارتابه موضوع  و در آخرين گزارش اين بولتن

است. سازمان حقوق بشري الحق در گزارشي بيان كرده اشاره شده در غزه  ليتوسط اسرائ
 يهايريمربوط به درگ نيو قوان يتنها اصل ضرورت نظام نه لياسرائ يهابمبارانكه 

 نيفلسط يفرهنگ راثيم يجيبردن تدر نيبلكه هدف آن از ب كند،يمسلحانه را نقض م
 راثيقرار دادن م هدفاست.  شانيسرنوشت مردم بر منابع فرهنگ نييسلب حق تع يبرا

 انيدر جر گذارد.يم تأثيرآن سرزمين مردم  تيو موجود تياساساً بر هو ن،يفلسط يفرهنگ
 يكينزد ليبه دل يفرهنگ راثيم يهاو مكان يآثار باستانبه نوار غزه  لياسرائ يحمله نظام

قدام الحق معتقد است ا .نداهديد بيآس ميرمستقيغ طوربههدف حمله، به مناطق 
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 ميمنعكس كننده رژ گريبار د نيفلسط يفرهنگ راثيدر برخورد با م لياسرائ تكارانهيجنا
  .شده است اِعمالكل  كي عنوانبه نيمردم فلسط هيآن است كه عل ديآپارتا
 

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

، 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.

  
 الملليها و اقدامات نهادها و سازوكارهاي بينگيريت: موضعبخش نخس

 

 عليه  هاي منتشر شده توسط كارشناسان سازمان مللنگاهي به حجم باالي بيانيه
  گري فلسطين در خصوص اشغال اسرائيل

بيانيه توسط كارشناسان و مجموعه سازمان ملل  14، مجموعاً 2021در شش ماه دوم سال 
صادر شده است كه به  هاي اشغاليدر سرزمينض حقوق بشر در خصوص موارد نق

هاي المللي، نامگذاري سازمانها در نقض قوانين بينسازيموضوعاتي چون اهميت شهرك
، ضرورت محافظت و حمايت از مدافعان حقوق »تروريست«غيردولتي فلسطيني با عنوان 

نشينان، برگزاري انتخابات عادالنه ها و باديهبشر و منتقدان، لزوم حمايت از اقليت فلسطيني
هاي اشغالي و شرايط زندانيان و بازداشت اداري اسرائيل پرداخته و دموكراتيك در سرزمين

مورد  1بيانيه به نقض حقوق بشر توسط رژيم صهيونيستي و  13در اين ميان شده است. 
ري بر عنوان و هم به انتقاد از اقدام دستگاه امنيتي دولت فلسطين اختصاص دارد. مرو

  ها به شرح زير است:موضوعات اين بيانيه
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  هايه اقليتآميز و تبعيض علتوقف خشونت، سخنان نفرت  1
 (اول خرداد 2021، در اول ژوئن هافرناندو دو وارنس، گزارشگر ويژه در امور اقليت

 51با حدود اقليت عرب  -اي حمالت به اقليت فلسطيني در اسرائيل)، در بيانيه1400
گراي افراطي و افراد هاي راستتوسط گروه -درصد جمعيت اسرائيل 20ميليون نفر يا 

خودسر را محكوم و از اسرائيل درخواست كرد از همه شهروندان خود بدون تبعيض 
 شودميبه اشتراك گذاشته  ياجتماع يهاحمالت در رسانه نياگويد محافظت كند. وي مي

نفرت استفاده  و ترويج تيحما يها براگروهاين توسط  يچنين اقدامات رسديو به نظر م
آوردن  يمردم را برا و شوديخشونت بدون مجازات م كيباعث تحر و اين امرشده 
ه كارشناس سازمان ملل گفت نياكند. تحريك مي هاينيخود و حمله به فلسط يهاسالح
و عدم  يهوديو شهروندان عرب  نيب ييجدا ازجمله ين سالهچند ضي: طرد و تبعاست

وارد كرده  ينيفلسط تيبر اقل ينيخسارت سنگ ،برابر ازاتياز حقوق و امت اريبرخورد
  . 1است
  آن مسئوالنتوقف حمالت عليه منتقدان و بازداشت  .2

) با صدور 1400تير  15( 2021ژوئيه  6تعدادي از كارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در 
اند. ي ابراز نگراني كردهنيفلسطيه منتقدان مقامات اي از حمالت نيروهاي امنيتي علبيانيه
 24در  يشبانه و يريپس از دستگ ياندك يقتل نزار بنات در كرانه باختر« ها معتقدندآن

انتقادات بنات، . را دارد تكارانهيجنا يهاتمام جنبه ن،يفلسط يتيامن يروهايژوئن توسط ن
شود. دولت خودگردان يم تيكل حماو تش انيب يآزاد يعنيهر چند تند، با حقوق بشر 

 انيب يكرده كه حق داشتن آزاد بيرا تصو ياسيو س يحقوق مدن يالمللنيب ثاقيم نيفلسط
 نيفلسط يجامعه مدن ل،ياسرائ ياشغالگر رغميعل كند.يم نيتضم رااز هر نوع  ديو عقا

 بنديد پاخو يهاخود بخواهد كه به وعده يتيو امن ياسيكامالً حق دارد از رهبران س
  ».2باشند

                                                            
١ OHCHR | Israel: Violence, hate speech, discrimination against Palestinian minority must stop 
– UN expert 
 
٢https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27267&LangID=E 
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  ها، جنايت جنگيسازي اسرائيليشهرك .3
ژوئيه  9در تاريخ  ياشغال نيفلسط نيحقوق بشر در سرزم وضعيتگزارشگر مايكل ليك، 

را  يلياسرائ يهاشهرك جادياالمللي درخواست كرد از جامعه بين )1400تير  18( 2021
 يلياسرائ يهاگفت شهرك وي. دنتحت اساسنامه رم اعالم كن »يجنگ تيجنا« كي عنوانبه

قدرت اشغالگر را نقض  كيتوسط  يرنظاميغ تياز جمع ييهامطلق انتقال بخش تيممنوع
 نيتضم يكي. كننديم ها دو هدف مرتبط را دنبالشهرك ل،ياسرائ يبراد. به گفته وي كنيم

وجود  ينيفلسط يكشور واقع كحاكميت آنان تا ابد در اين مناطق و ديگر اينكه هرگز ي
 ل،يساله اسرائ 54موتور اشغال « يلياسرائ يهاگفت شهرك وي .نخواهد داشت

 يلياسرائ يهااز شهرك كردن زمان انتقاد اكنون است.» مدرن ياياشغال در دن نيتريطوالن
فقدان مبني بر سابق،  ركليمون، دب يبان كگزارشگر در ادامه به ذكر ديدگاه گذشته است. 

سازد يرا قادر م لياسرائاين فقدان است كه پرداخته و معتقد  يلمللانيب يحقوق ييپاسخگو
تنها راه  المللنيبر حقوق ب يمبتن كردي. رورديبگ دهيسازمان ملل را ناد يمتوال يهاقطعنامه

  .»3است ياشغال دائم نيعادالنه ا انيپا يراب
  نشينانمحكوميت اقدامات مكرر اسرائيل در تخريب زندگي باديه .4

در ، فلسطين ياشغالهاي نيحقوق بشر در سرزم تيوضع ژهيگزارشگر وينك، مايكل ل
 نينشهيمنازل و اموال متعلق به جامعه باد بيتخر) 1400تير 21(، 2021ژوئيه  12تاريخ 
 27 ل،ياسرائو نظامي  يدفاع يروهاين ه،يژوئ 7را محكوم كرد. در  ليتوسط اسرائ ينيفلسط
بر اساس ند. و اموال جامعه را مصادره كرد بيو مخازن آب را تخري مسكون سازه

به گفته ند. اهآواره شد - كودك  35 ازجملهنفر  70شامل حدود  - خانوار  11، هاگزارش
قدرت  كي عنوانبه لي. اسرائاست رحمانهبيو هم  يرقانونيهم غ بيتخر نيا« گزارشگر
مسلحانه  اتيدر عمل نكهيها منع شده است، مگر اينياموال فلسط بياز تخر داً ياشغالگر اك

چهارم ژنو، انتقال  ونيبر اساس كنوانس داشته باشد. ازين يمطلق به ضرورت نظام طوربه
ممنوع  شدتبهبالقوه  يجنگ تيو جنا ينقض جد كي عنوانبهاين مناطق ساكنان  ياجبار
 يسدستر ليهستند، هم به دل پذيرآسيب شدتبه نشينباديه جوامع«: ه استگفت وي .»است

                                                            
٣https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27291&LangID=E 
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 يهابخش ليارتش اسرائ نكهيا ليمحدود به آب، بهداشت، آموزش و برق و هم به دل
بر گفتني است  .»تصرف كرده است ينظام ناطقم جاديا يآنها را برا يهانياز زم ياديز

، 2021در سال  امور بشردوستانه يدفتر هماهنگ كننده سازمان ملل برااساس گزارش 
 اند،تصرف كرده يا بيرا تخر هاينيختمان متعلق به فلسطسا 421حداقل  يليمقامات اسرائ

ي شده كودك  در سراسر كرانه باختر 320حدود  ازجملهنفر  592كه منجر به آوارگي 
  . 4است
المقدس بيت ويژهبهبرگزاري انتخابات آزاد، عادالنه و دموكراتيك در فلسطين  .5

  شرقي
) 1400مرداد  4( 2021 هيژوئ 26 ريخ در تا كارشناسان حقوق بشر سازمان مللتعدادي از 

تا اقدامات  درخواست كردند ل،يو اسرائ نيخودگردان فلسط التياز تشكاي با صدور بيانيه
 استيمجدد انتخابات ر يزيربرنامه يمربوطه خود برا اراتيالزم در چارچوب اخت

انتخابات  نيا كنند نيو تضم ؛ندانجام ده را هايقوه مقننه و شهردار ن،يفلسط يجمهور
افتادن  قيكارشناسان از به تعو .5و معتبر است زيآممسالمت ك،يآزاد، عادالنه، دموكرات

انتخابات اند: و بيان كرده ي كردهنگرانعميقاً ابراز  نيشده در فلسط يزيرانتخابات برنامه
 ياسيبه اختالفات س يدگيرس ك،يدموكرات نديفرآ ديتجد يبرا رينظيب يفرصت نيفلسط
به  يابيمهم در جهت دست يپاسخگو و برداشتن گام ينهادها تيمدت، تقو يطوالن يلداخ

اند درخواست كرده لياز اسرائها آن». است نيمردم فلسط يو فرد يمل يحقوق اساس
به صراحت اعالم كند. را در انتخابات  انينيفلسط كياجازه مشاركت كامل دموكرات

 هارا دارند. آنحق مشاركت در انتخابات  انينيفلسط توافقنامه اسلوافزودند طبق كارشناسان 
انتخابات  يزمان برگزار ك،ينزد ياندهيخواستند تا در آ نيخودگردان فلسط التياز تشك
دهندگان، نامزدها، احزاب  يرأ كيحقوق دموكراتو  دهد رييتغ ديجد يهاخيتار يرا برا

قدرت اشغالگر، محترم  جملهازكامل توسط همه،  طوربه ديكنندگان باو شركت ياسيس
                                                            

٤ https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27300&LangID=E 
) هنوز تاريخي براي برگزاري دور جديد انتخابات 1400مرداد  4( 2021 هيژوئ 26گفتني است تا تاريخ تهيه اين گزارش (  ٥

   ه است.مشخص نشد
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 يحقوق اساسزء ج ،اجتماعات ده،يعق ان،يب يهايآزاد«: كارشناسان افزودند شمرده شود.
و  ياسيو بازداشت و اخالل در جلسات س يريارعاب، دستگ ب،يترت نيبه ا. بشر است

 الً حقوق بشر كام يالمللنيب يهاتيبا حما يتيتوسط هر مقام حاكم يمبارزات انتخابات
 كهدرحاليرا  كيانتخابات آزاد و عادالنه دموكرات يبرگزار يهاما چالش ناسازگار است.

ارائه شده  يهاما از كمك» .ميريگينم كمدست ميدار و خشن هستشهير يتحت اشغال
انتخابات  نيا ليتسه ياروپا و سازمان ملل، برا هياتحاد ويژهبه ،يالمللنيتوسط جامعه ب

 .6ميكنياستقبال م
  هاي اشغالي محافظت كنداسرائيل بايد از مدافعان حقوق بشر در سرزمين .6

اوت  11در تاريخ مدافعان حقوق بشر  تيدر مورد وضع ژهيالولور، گزارشگر و يمر
 ت،يها، آزار و اذيرينسبت به دستگاي )، طي صدور بيانيه1400مرداد  20( 2021
و از  يابراز نگران ياشغال يهانيرزممدافعان حقوق بشر در س هيعل ديو تهد يانگارجرم
 ظتمحاف ينيكه از تمام مدافعان حقوق بشر فلسط دهد نانيتا اطم كرد خواستدر لياسرائ

 يبخش ينيمدافعان حقوق بشر فلسط يهابه خانه ورشيو  يريدستگ«گفت: شود. وي يم
 يهانيدر سرزم هاينياست كه از حقوق بشر فلسط يكسان هيتر علاز سركوب گسترده

حفاظت از مدافعان حقوق بشر  تيبر اهمهمچنين  وي .»كننديدفاع م نيفلسط ياشغال
كه از حقوق جوامع خود در مورد مسكن،  يكسان ويژهبه ،ياشغال يدر اراض ينيفلسط

از مقامات و  تأكيدكنند، يم تيحما بيان و اجتماعات يو آزاد يبهداشت هايمراقبت
دافعان حقوق بشر را متوقف كنند و به آنها اجازه دهند هدف قرار دادن م درخواست كرد

  .7انجام دهند يتيخود را فارغ از هر نوع محدود زيآمتا كار مشروع و مسالمت
بيانيه كارشناسان سازمان ملل در خصوص بررسي مرگ كودكان در كرانه  .7

  باختري
) با صدور 1400مرداد  22( 2021اوت  13در تاريخ  كارشناسان حقوق بشر سازمان ملل

 ليرا محكوم كرده و از اسرائ يكرانه باختردر  يردولتيغ يحمله به سازماناي بيانيه

                                                            
٦ https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27338&LangID=E 
٧ https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27375&LangID=E 
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 ياز ابتدابه گفته ايشان  .كند يبررس شكلي جديتا مرگ كودكان را به  كننددرخواست مي
 يرا در كرانه باختر ينيكودك فلسط 11 لياسرائ ينظام يروهاي، ن2021 هيژوئ انيسال تا پا
 نياست. همچن 2020در سال  ينياز مرگ ثبت شده كودكان فلسط ترشيبآمار  نيا .كشتند

. اندكشته شده 2021ماه مه  هايدرگيريدر غزه  ينيكودك فلسط 67گزارش شده است كه 
را كه  يادار زاتياسناد محرمانه و تجه درخواست كردند رژيم صهيونيستي ازكارشناسان 

واقع در ، رهي) در البDCIP( نيدفاع از كودكان در فلسط يلالملنيكشور از دفتر ب نيارتش ا
، دفتر رياخ هايسالدر «بازگرداند. در اسرع وقت ضبط كرده است، كرانه باختري 

، يريدستگ يدر مورد الگوها دقيقو  يانتقاد طوربهالمللي دفاع از كودكان فلسطيني بين
 يدر كرانه باختر يستيونيصه ميتوسط ارتش رژ ينيو كشتار كودكان فلسط عضو نقص
ممانعت از  ايسكوت  است.هايي منتشر كرده و غزه گزارش يقدس شرق ازجمله، ياشغال

متعهد شده از  لياسرائ واست  يبشر اجتماعاتو  انيب ينقض حقوق اساس هاتيفعال نيا
  . »8كند تياز آن حما 1966 الملليبين ثاقيدو م بيتصو قيطر

  ئيل هاي اداري اسرابازداشتاعتصاب غذا در اعتراض به  .8
اعتصاب از اي ، در بيانيه)1400مهر  29(2021اكتبر  21در تاريخ كارشناسان سازمان ملل 

 لياز اسرائ آنها .اندابراز نگراني كرده شديداً  هاي اسرائيلغذاي پنج فلسطيني در زندان
 هايل به بازداشتكام طوربهو  ندمتهم كن اي ورا آزاد  انيزندانكه يا  ندكرد خواستدر
 يهاوهيگرفتن از ش الگوبا  ليئدولت اسراطبق اين گزارش، د. ده انيپا يرقانونيغ يادار

، از نيفلسطدر  1930دهه در  ايتانيبار توسط دولت بر نياول يبراكار گرفته شده  به حبس
 يروش نعنوابه ي، از بازداشت ادار1967سال  ها ازنيسرزم گريش در اينزمان آغاز اشغال

 در يبازداشت ادار وهيش معتقدند،كارشناسان  .ه استاستفاده كرد ياسيكنترل س يمكرر برا
 يبرا آنها به خطر انداختن جان يو حت سخت ،دكنندهيرا به اقدامات ناام انيزندان ل،ياسرائ

بار همانند سابق «د: انهكارشناسان گفت دهد.ياسفناك خود سوق م تيجلب توجه به وضع
ها همه آن اي شوند متهم و محاكمه اي يشدگان اداركه بازداشت ميخواهيم ليز اسرائا گريد

                                                            
٨ https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27381&LangID=E 
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 يو فقط برا يياستثنا طيتنها در شرا يالملل، بازداشت ادارنيب قوانيندر ». را آزاد كنند
چهارم  ونيبر اساس كنوانس«: نداهكارشناسان خاطرنشان كرد .كوتاه مجاز استزمان مدت 

به مراكز بازداشت در  ياشغال نيرا از سرزم انياشغالگر اجازه ندارد زندان، قدرت 1949ژنو 
 فهيوظ نيا ليمرتب مشاهده كرده است كه اسرائ طوربهقلمرو خود منتقل كند. سازمان ملل 

تاكنون كند و از آن خواسته است تا به تعهدات خود عمل كند، اما يرا نقض م يقانون
  .»9نداشته استدر پي  اينتيجه
  نيدادن به اشغال فلسط انيپا يبرا» شجاعانه« ديجد كرديرو .9

هاي اشغالي در تاريخ در سرزمينحقوق بشر  تيوضع يبرا ژهيگزارشگر و نك،يل كليما
 يگفت كه براسازمان ملل  يمجمع عموم)، در گزارشي به 1400آبان  3( 2021اكتبر  25
 يخودمختار تأمينو  ليسرائساله ا 54دادن به اشغال  انيپا يبه هدف جهان يابيدست

 گرياشغال«وي معتقد است  است. ازين »و شجاعانه خالق« دستورالعمل كيبه  ن،يفلسط
 ياسيس ندهيآ و يزندگ طي. شرادر جاي خود ماندگار شده است شهياز هم شتريب

كنترل شده غيرقابل  باً يتقر لياسرائ يچيسرپ، شده زيآممخاطره ازپيشبيشها، ينيفلسط
آن  يايدر مورد اح ياست و صحبت جد و نابودي مرگي سوبهوند صلح، رو ر .است

دولتي متشكل  تيتقوشاهد بلكه  ،ينيدولت فلسط كيگيري شكلشاهد نه ما  وجود ندارد.
 نينششهرك 700000حدود به  لياسرائ هايشهرك تيجمع .مياز حقوق نابرابر هست

غزه  شده، ياجبار طيمح كيعث حفظ باها ينيفلسط هيعل نانينشحمالت شهركرسد. مي
شود. اين يتر مقيعمروز روزبهآن  يشانيفقر و پر واست  ديهمچنان تحت محاصره شد

 .»است شيدر حال افزا شياشغالگر يبرا ليخشونت اسرائ زانيم در حالي است كه
و  نيقوان درخواست كرده استآن  ياصل گرانيو باز يالمللنياز جامعه ب گزارشگر

ما «كند وي همچنين بيان مي اجرا كنند. لياسرائ ياشغالگر يخود را در راستا يهاهقطعنام
كه بخواهد  ميدار ازين شجاع و خالقانه يپلماسيبه د ،بر حقوق يمبتن يكرديرو در كنار
  .10»و الحاقي بالفعل و بدتر از آن سؤاالتي بپرسداشغال  از چگونگي پنج دهه  صادقانه

                                                            
٩ https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/CountriesMandates/PS/Pages/SRPalestine.aspx 
١٠ https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27706&LangID=E 
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ق ل در تروريستي خواندن چند سازمان غيردولتي حقومحكوميت اقدام اسرائي .10
  بشري فلسطيني از سوي كارشناسان سازمان ملل

اي )، در بيانيه1400آبان  3( 2021اكتبر  25از كارشناسان سازمان ملل در تاريخ  تعدادي
شش گروه حقوق  يمعرف يگانتز، برا يبن ل،يدفاع اسرائ ريوز ميتصممشترك صراحتاً 

و بيان محكوم شدت به يستيترور يهاعنوان سازمانبهرا  ينيفلسط يمدنو جامعه  يبشر
و حقوق بشر  نيبه جنبش حقوق بشر فلسط روبه جلوحمله  كي ينامگذار نيا« كنندمي

حقوق بشر و ي دموكراسدر  هااين سازمان يساكت كردن صدا« ».در همه جا است
از كنيم درخواست مي يجامعه جهانما از . استشده ن رفتهيبشردوستانه پذ ياستانداردها

 سمياستفاده از اقدامات ضد ترورسوء« معتقدندكارشناسان  .»دندفاع كن حقوق بشر مدافعان
 انيب و اجتماعات يكند. آزاديم فيهمه را تضع تيامن ل،يشكل توسط دولت اسرائ نيبه ا
انجام به درستي ا خود رو وظيفه بتواند كار  يشود تا جامعه مدن تيكامل رعا طوربه ديبا

 ».كرد فيتضعآن را  يتيو امن سميضد ترور نياستفاده آشكار از قوانتوان با سوءيدهد و نم
كند يمبا مشكل مواجه مدافعان حقوق بشر را  نيعمًال كار ا ينامگذار نيابه نوشته بيانيه 

ببندد،  كند، دفاتر آنها را ريدهد كاركنان آنها را دستگياجازه م ليو به ارتش اسرائ
كارشناسان  .آنها را ممنوع كند يحقوق بشر يهاتيآنها را مصادره كند و فعال يهاييدارا

و  ياسيس ياز ابزارها يعيوس فيط اند،تقاضا كرده يالمللنيحقوق بشر از جامعه ب
به كار  ميتصم نينظر و لغو ا ديتجد جهت ليدرخواست از اسرائ يبرارا  كيپلماتيد
  .11دنريگ

   نيفلسط يمدن وامعجاسرائيل به حمله غيرقابل توجيه  »سميورتر«عنوان  .11
آبان  4(2021اكتبر  26در تاريخ باشله،  شليمسازمان ملل،  حقوق بشر يعال سريكم

 عنوانبه ينيفلسط يشش سازمان جامعه مدن نييتع يبرا لياسرائ ميتصم ،)1400
، اجتماعات ومشاركت  يحمله به مدافعان حقوق بشر، آزاد را »يستيترور يهاسازمان«

به گفته وي  .لغو شود فوراً  ديباخواند و بيان كرد اين عنوان  انيو ب دهيعقآزادي 

                                                            
١١ https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27702&LangID=E 
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 يو بشردوستانه در اراض يحقوق بشر يهاگروه نياز معتبرتر يبرخ همربوط يهاسازمان
 اند.داشته كينزد يبا سازمان ملل متحد همكار ها سالده يبرا كههستند  نيفلسط ياشغال

اقدام  كي يالمللنيب ينهادها ريسا ايمطالبه حقوق در سازمان ملل «: كندبيان مي يو
 يهاو ارائه كمك ياشغال نيفلسط يهانيدفاع از حقوق زنان در سرزم ست،ين يستيترور
 سميقانون مبارزه با ترور. ستين سميترورمصداق بازداشت شده  يهاينيبه فلسط يحقوق

 تيمحدود هرگونه .بشردوستانه مشروع اعمال شود يهاتيالحقوق بشر و فع يبرا دينبا
محدود  تعيين ضرورت و تناسب دقيق صورت گيرد.با  ديبا اجتماعات يدر حق آزاد
نه تنها اشتباه است، بلكه  يالمللنيب نيمشروع بر اساس قوان يهاتيفعال يكردن فضا برا

وي  ».محدود شود زيآممتمسال يگفتگو يفضاشود باعث مي رايمعكوس دارد، ز جهينت
 تيكه مدافعان حقوق بشر در رابطه با فعال مطمئن شود ديبا لياسرائ« ههمچنين بيان كرد

 شلهشوند. بايحقوق بشر بازداشت، متهم و محكوم نم يو ارتقا تيحما يمشروعشان برا
 هيرا عل» غيرقانوني«و  »تروريستي«عنوان كه  كردهدرخواست  يلياز مقامات اسرائ

  .12خود لغو كنند يهاهياعالمي در نيو بشردوستانه فلسط يحقوق بشر يهامانساز
  كنديم »پايمال«حقوق بشر را نيقوان لياسرائ يسازگسترش شهرك .12

 هياعالماي ، در بيانيه)1400آبان  12(2021نوامبر  3در  كارشناسان حقوق بشر سازمان ملل
 در  ديجد يهزاران واحد مسكونساخت  يهاطرح شبرديبر پ يمبن ليدولت اسرائ رياخ

كارشناسان  نيا محكوم كردند. شدتبهرا  يالمقدس شرقتيو ب يكرانه باختر يهاشهرك
 ياشغال يدر اراض لياسرائ يهايسازسازمان ملل بارها اعالم كرده كه شهرك«: نديگويم

 يازسشهركدرخواست كرده  لياست و از اسرائ يالمللنيب نينقض فاحش قوان، نيفلسط
بر اساس  يلياسرائ يهاشهرك «كنند: همچنين بيان مي هاآن ».كندو حذف خود را متوقف 

 يالمللنياست و جامعه ب احتمالي يجنگ تيجنا كي يالمللنيب يفرياساسنامه دادگاه ك
در  يلياسرائ يهاوجود شهرك ليدل«كارشناسان افزودند:  .»با آن برخورد كند ديبا

كنترل  تيتثب ،يحضور دائم ميتحك يبرا حقايق آماري جاديا - ياشغال يهانيسرزم
كه قوانين  - ي در اين سرزمين استرقانونيغ ي حاكميتو ادعا هگانيبقدرت  ياسيس

                                                            
١٢ https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27708&LangID=E 
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در حال حاضر « هابه اعتقاد آن .»گذارديپا م ريرا زو اساس حقوق بشر  بشردوستانه
 يالمقدس شرقتيدر ب يونرقانيغ يهادر شهرك يلياسرائ نينششهرك 700000به  كينزد

تا  انددرخواست كرده يالمللنيكارشناسان از جامعه باين  ».دكننيم يزندگ يو كرانه باختر
 يفريدادگاه ك يتوسط دفتر دادستان لياسرائ يهايسازدر مورد شهرك يجار قاتياز تحق

  .13دنكن تيحما يالمللنيب
هاي سرزميندر ان عليه فلسطيني اسرائيلي نشينانخشونت شهرك شيافزا .13

  ياشغال
، )1400آبان  19(2021نوامبر  10در تاريخ  كارشناسان حقوق بشر سازمان مللاز  تعدادي
 هيعل يلياسرائ نانينششهرك يهاخشونت اي در خصوص ابراز نگراني از افزايشبيانيه
خشونت «: معتقدندكارشناسان اند. منتشر كرده ياشغال يهانيدر سرزم انينيفلسط
». بوده است ليكننده اشغالگران اسرائنگران اريبس يهايژگياز و يكي شهيهم نانينشكشهر

 هايسالدر  ديشد يخشونت ثبت شده و حوادث زانيم ني، شاهد باالتر2021ما در سال 
امور بشردوستانه سازمان ملل متحد،  هاييبر اساس گزارش دفتر هماهنگ .ميهست اخير

 302ها (ينيفلسط هيعل نشينانشهركحمله توسط  410، 2021ماهه اول سال  10تاكنون در 
در  ينيچهار فلسطهمچنين افراد) صورت گرفته است.  هيمورد عل 108اموال و  هيحمله عل
 358، در مجموع 2020در سال اين آمار  .نداهكشته شد نشينانشهركتوسط  يسال جار

تعهدات  ياجراعدم  از« ساناين كارشنا بوده است.  مورد 335، 2019در سال  و حمله
 ي، برا27ماده  ازجمله ،چهارم ژنو ونيتحت كنوانس -اشغالگرقدرت -اسرائيل ياساس

به اعتقاد ». اندكرده يابراز ناراحتي عميقتحت اشغال، غيرنظامي  تيحفاظت از جمع
كه  ييشود، جايگرفته م دهيحفاظت شده ناد تيكه حقوق جمع ييدر فضاگزارشگران، 

كه مبني بر اينقدرت اشغالگر مشاركت پيام سياسي و  يبا همدست نشينانركشهخشونت 
 يجد تيمسئول يالمللنيجامعه ب شود،يكي مي قوم است، كيتنها متعلق به  نيسرزم نيا

                                                            
١٣https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27758&LangID=E 
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 تيمصون فضايدادن به  انيپا يبرا يماتاقداانجام سازوكارهاي پاسخگويانه و  ليتحم يبرا
  .14ي داردالمللنيقانون ب تيه حاكماز مجازات و اصرار بر احترام ب

  ليسرائا ياشغالگر انيپاالمللي در خصوص اهميت پاسخگويي بين .14
هاي اشغالي سرزمين حقوق بشر زمينه سازمان ملل در ژهيگزارشگر ومايكل لينك، 

لزوم توجه به ، گزارشي در خصوص )1400دي  2(2021دسامبر  23در تاريخ  فلسطين،
وي در اين گزارش به  منتشر كرده است. سازمان ملل تيامن ياشور 2334 قطعنامه مفاد

پنج المللي بعد پاسخگويي بينو اسرائيل  يسازشهرك يهاتيدادن به تمام فعال انيپالزوم 
ساله  54را به خاطر اشغال  لياسرائ ديبا يالمللني: جامعه بكندكرده و بيان مي تأكيد سال
بدون «: ه استگفت ويين خود را جدي بگيرد. و سخنان و قوان مواخذه كند ،نيفلسط

 رقابلياشغال غ كيبه  ييپاسخگودرخواست براي  و يالمللنيب جامعه مداخله قاطع
 انيو پا خود سرنوشت نييتع يبرا ياننيوجود ندارد كه حق فلسط يديام چيه ،توضيح

قطعنامه رشگر، به اعتقاد گزا .»محقق شود ي،نيبشيقابل پاي ندهيدر آ هايريدادن به درگ
 يهايسازشد، شهرك بيتصو تيامن يتوسط شورا 2016دسامبر  23كه در  2334
 يهاتيتمام فعالداند و اظهار كرده مي »المللنينقض فاحش حقوق ب« ي رالياسرائ

و كامًال متوقف  فوراً« ديبا ،يقدس شرق ازجمله ن،يفلسط ياشغال يدر اراض يسازشهرك
بر  يمبتن يكرديتا رو درخواست كرده است يالمللنيجامعه باز  ژهيگزارشگر و ».شود

 پاسخگويي برايالزم و اقدامات  و از ابزارها هندتوسعه د انهيصلح خاورم يحقوق را برا
قطعنامه واقعًا  نياگر ا«ند. استفاده كن يالمللنيب نيبا قوانآن  پيروي و مطابقت ،لياسرائ

در  اديما به احتمال ز كرد،يم تياز آن تبع ليسرائو ا شدياجرا م يالمللنيتوسط جامعه ب
 يچياز قطعنامه سرپ ليدر عوض، اسرائداشتيم. قرار  داريصلح عادالنه و پا كيآستانه 

  .»15كنديم
  

                                                            
١٤ https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27792&LangID=E 
١٥ https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28010&LangID=E 
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  هاي اشغالي و انتصاب گزارشگر جديد در گزارشگر سرزمين مأموريتپايان
  شوراي حقوق بشر 49نشست 

شگر منصوب شده توسط شوراي حقوق بشر در مايكل لينك كانادايي هفتمين گزار
ادامه  2022آغاز شد و تا سال  2016باشد. مأموريت وي از سال هاي اشغالي ميسرزمين

گزارش در مورد وضعيت حقوق بشر در  10ها داشته است. ايشان در طول اين سال
  هاي اشغالي ارائه كرده است. سرزمين
 ن،يفلسط ياشغال يحقوق بشر در اراض تيوضع يابيارز ،ژهيو انگزارشگر مأموريت

 تيتقو يبرا گرانيو د يها، جامعه مدنبا دولت يدر مورد آن و همكار يگزارش علن
 يهاتيرمأمو و دهايبازدشود متعهد مي ژهيگزارشگر و است. يالمللنيب هاييهمكار
 دهد رشحقوق بشر گزا يانجام و ساالنه به شورا نيفلسط ياشغال نيرا از سرزم يمنظم

شورا به  باشد.كه اين امر منوط به صدور مجوز و همكاري از سوي اسرائيل مي
هاي سرزمين ژهيگزارشگر و مأموريت دهد.يم يو فن يكيلجست يهاكمك گزارشگران

هاي ليتمسئو مأموريت نيشود. ايم يحقوق بشر ناش تهيكم 1993سال از قطعنامه اشغالي 
  :هدخوايم ژهياز گزارشگر وزير را 
بشردوستانه و  المللنيحقوق ب الملل،نيحقوق ب ينقض اصول و مبان يبررس ) 1

 12ورخ در زمان جنگ، م يرنظامياز افراد غ تيژنو در رابطه با حما ونيكنوانس
 ؛1967از سال  ليتحت اشغال اسرائ ينيفلسط يهاني، در سرزم1949اوت 

مورد  يهاده از روشو استفا مصاحبه با شاهدان، اطالعات و ارتباطات افتيدر ) 2
 ؛ مأموريتشنياز براي 

 لساتحقوق بشر در ج ونيسيخود به كم يهاهيو توص يريگجهيارائه گزارش با نت ) 3
 ل؛يها توسط اسرائنياشغال آن سرزم انيتا پا ،يآت

نون تاك اين مأموريت با تأسيس شوراي حقوق بشر و جايگزيني آن با كميسيون حقوق بشر
  ادامه داشته است. 

  هاي اشغالي عبارت بودند از:رشگران منصوب شده قبلي سرزمينگزا
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 )1993- 1995آقاي رنه فِلبر از سوئيس ( - 
 )1995- 1999آقاي هانو هالينن از فنالند ( - 
 )1999- 2001آقاي جورجيو جياكوملي از ايتاليا ( - 
 )2001- 2008آقاي جان دوگارد از آفريقاي جنوبي ( - 
 )2008- 2014آقاي ريچارد فالك از آمريكا ( - 
  .16)2014- 2016آقاي مكارم وي بي سونو از اندونزي ( - 

جود وكانديدا  6براي انتصاب گزارشگر بعدي در نشست چهل و نهم شوراي حقوق بشر، 
  دارد كه عبارتنداز:

التحصيل مقطع و فارغ 1956آمريكا، متولد  متحدهاياالتخانم سوزان اكرم از  - 
 دكتري دانشكده حقوق؛

 التحصيل مقطع دكتري؛ وكيل و فارغ1977از ايتاليا، متولد  خانم فرانسيسكا آلبانيز - 

التحصيل مقطع دكتري و فارغ 1978تراليا، متولد كاستله از اس- خانم ميشل بورگيس - 
 از دانشگاه ملي؛ 

 و متخصص در رشته حقوق؛  1974آقاي محمد اسالم از بنگالدش، متولد  - 

التحصيل و متخصص رشته ارغو ف 1976خانم يوشا ناتاراجان از استراليا، متولد  - 
 الملل و حقوق بشر؛حقوق بين

 .17التحصيل دكتري و محقق حقوق بشرو فارغ 1973آقاي رالف ويلد از انگليس، متولد  - 
  
  

 للمان مبررسي پايبندي اسرائيل به ميثاق مدني و سياسي در كميته حقوق بشر ساز  
 2022 مارس 25تا  هيفور 28خود را از  يحقوق بشر سازمان ملل متحد نشست آت تهيكم

و  يويعراق، بول ه،يوسر ل،يقطر، اسرائهاي ادواري گزارشآن  يبرگزار خواهد كرد و در ط
 خواهد كرد. يكامبوج را بررس

                                                            
١٦ https://www.ohchr.org/en/hrbodies/sp/countriesmandates/ps/pages/srpalestine.aspx 
١٧ OHCHR | Special Procedures Appointments at the 49th session of the Human Rights Council 
(28 February to 1 April 2022) 
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 طوربه ديباو  هستند ياسيو س يحقوق مدن يالمللنيب ثاقيعضو م ،كشور 173گفتني است 
نحوه  در مورد يالمللنيمستقل ب انكارشناس متشكل از نفرِ 18 تهيكم اين منظم توسط

  .رنديقرار گ يمورد بررس تهيكم يقبل يهاهيتوص نيو همچن ثاقيم ياجرا
بررسي ميزان تطبيق اقدامات و رفتارهاي رژيم صهيونيستي با مفاد ميثاق سياسي و مدني، 

صورت گرفته و طي آن كارشناسان كميته،  2022دوم و سوم مارس  يهاخيدر تار
ي را با نمايندگان رژيم صهيونيستي خواهند داشت. نتيجه حاصله از اين هاي مفصلبحث

هاي آتي در همين بولتن مورد اشاره قرار گفتگوها در قالب گزارش كميته منتشر و در ماه
  18خواهد گرفت.

  
 آميز اختالفات تبعيض نژادي تشكيل كميته مصالحه و آشتي براي حل مسالمت

  لياسرائو  نيفلسطبين 
ست اكرده  جاديموقت ا يآشت ونيسيكم كيسازمان ملل متحد  ينژاد ضيع تبعرف تهيكم

 وفصلحل منظوربه ليو اسرائ نيرا به دولت فلسط يخوبها و خدمات فعاليتكه  
  رد.كدوستانه ارائه خواهد به صورت  ينژاد ضياتهامات تبع زمينهدر  اختالفاتشان

 ينژاد ضيرفع همه اشكال تبع يللالمنيب ونيكنوانس عضو هر دو نيو فلسط لياسرائ
 ييدر مورد نقض ادعااين كنوانسيون  11تا طبق ماده  دهديها اجازه مهستند كه به دولت

 12. بر اساس بند اول ماده كنند تيشكا تهيبه كم گر،يكشور د كيمعاهده توسط 
رفع  تهيمصالحه متشكل از پنج كارشناس حقوق بشر از كم ونيسيكم ككنوانسيون، ي

 يسازمان ايمستقل از هر دولت  افراد تعيين شده كارشناساني است. عيض تشكيل شدهتب
 يدو جلسه مقدمات يآشت ونيسيكم كنند.يخود خدمت م يفرد يهادر سمت كه هستند
 ينامه داخلنييآن آ يكه ط ه استبرگزار كرد يسال جار هيفور 10و  هيژانو 19در  نيآنال

  ه است. انتخاب كرد ياست كميسيونر عنوانهبرا  19و گون كوت بيخود را تصو

                                                            
١٨ https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28159&LangID=E 
١٩ Gün Kut 
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خواهد كرد كه  هيته يگزارش ،اطالعات و شواهدپس از بررسي مصالحه  ونيسيكماين 
دولت فلسطين و اسرائيل بيان  حل دوستانه اختالفراه يخود را برا يهاهيو توص هاافتهي

در دسترس  نينالبه صورت آ لياسرائ هيعل نياسناد مربوط به پرونده دولت فلسطكند. 
  . 20قرار دارد
 ياب سازمان مللعدم همكاري اسرائيل با كميته حقيقت  

 3اي متشكل از ، سازمان ملل كميته2021روزه غزه در ماه مه  11هاي در پي درگيري
 نيدر ااي نقض حقوق بشر در غزه تشكيل داده است. كارشناس براي بررسي عوامل ريشه

در ز نيچهارده نفر  وها زن و كودك كشته ده ازجمله ينيفلسط 260از  شيها بيريدرگ
   .اندهجان باخت لياسرائ

 اعالم رسماً ، 2022فوريه  17روز پنجشنبه  لياسرائبه گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس،  
 سيرئ و قاتيتحق نيكه ا ه استنخواهد كرد و گفت يهمكار ژهيو اين كميتهكه با  هكرد

  كنند. مل ميعمغرضانه  ه رژيم اشغالگريعل ياناعادالنه ورطبه كميته خانم ناوي پيالي،
رتنش پ، روابط هشد منعكس ونيسيكم سيرئبه تند  ياكه در نامه اسرائيل ميتصم نيا

 بلقاز  شتريحقوق بشر سازمان ملل در ژنو را ب يو شورا قدرت اشغالگر نيبگذشته 
  ه است.  كرد وتارتيره

كرده  يانب در ژنو يالمللنيب ياهسازمان ملل و سازمان در لياسرائ در اين گزارش، سفير
 از ضيبعون ترفتار معقول، عادالنه و بد لياسرائ ميوجود ندارد باور كن يليواضح است دل

   دريافت كند.  قيتحق ونيسيكم ايشورا  يسو
 زجملها ليكه اقدامات اسرائ ه استباشله، گفت شليحقوق بشر سازمان ملل، م يعال سريكم

  باشد. »يجنگ تيجنا«ممكن است  ،يرنظاميبه مناطق غ ييت هواحمال
يان نيز ب بان حقوق بشردهيد ازجمله، يالمللنيبحقوقي  يهااز گروه ياز آن زمان، تعداد

 حقوق بشر باندهيو هم د كميسرهم  است. يجنگ تيبه نظر جنا ليحمالت اسرائ اندكرده
 نينناقض قوا زين لياسرائ يه شهرهاحماس ب يهاموشك هيرويب كيكه شل معتقدند

  جنگ است. يالمللنيب

                                                            
٢٠ https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28129&LangID=E 



  23                  )             4( هاي اشغالي فلسطينبازتاب برخي تحوالت حقوق بشري در سرزميننگاهي به 
 

 

  

 

 تمعتقد اسداند و يم انيرنظاميحماس را مسئول تلفات غبر اساس گزارش، رژيم غاصب، 
؛ كنديه ماستفاد پوشش يبرا ياز مناطق مسكون ينظام يهاتيانجام فعال نيگروه در ح نيا
  ه است. شد كيشلي مسكوني هااز محله ياديز يهاراكت كهطوريبه

 »قيتحق ونيسيكم« فراتر از جنگ غزه است. ونيسيكم يهاتيمسئولطبق گفته گزارش، 
باشد. ها مينقض حقوق و سوءاستفاده يبررسشوراي حقوق بشر براي ابزار  نيتريقو

انه ه و كرغز ل،يدر اسرائفلسطينيان نظارت بر نقض حقوق  كميته نيشده ا نييتع مأموريت
  دارد. »مداوم« مأموريت كياست كه  يونيسيكم نياول نيا است. يباختر

بشر را به  حقوق يشورا ويژهبهكه سازمان ملل و  هاستمدت لياسرائطبق گزارش، 
در  اشيدر جهان است كه پرونده حقوقرژيمي تنها  لياسرائ متهم كرده است. يجانبدار

 قوقحي شورا بياره تركدرب د. همچنين اين رژيمريگيهر جلسه شورا مورد بحث قرار م
بق سواداراي كه  است ييكشورهااز  گويد اين نهاد متشكلميكرده و  يابراز نگران بشر

ر . براي مثال حضودارند ليبا اسرائ يخصومت آشكار اي هستند يفيضع بشري حقوق
ر د يربع ياز كشورها يپاكستان، ونزوئال و تعداد تره،يكوبا، ار ن،يچكشورهايي چون 

  ق بشر را ذكر كرده است. حقو يشورا
فتار رورد مدر  قيتحق يبرا يالمللنيب يهابارها درخواست نيهمچن لياسرائبنا به گزارش، 

در  يالمللنيب يفريدادگاه ك در زمان جنگ را رد كرده است. انينيخود با فلسط اقداماتو 
ه ك يقاتيتحق ؛آغاز كرده استرا  لياسرائ ياحتمال يجنگ اتيدرباره جنا يقاتيالهه تحق

 يبرا يالمللنيب نيكمپ كياز  يو بخش يزيستهوديآن  زهيانگ معتقد است لياسرائ
بار سفمطمئناً فصل تأ اقدام نيا«: ه استگفت سفير اسرائيل است. »ييزدا تيمشروع«
  ».خواهد بود قدرت اشغالگرجلوه دادن  طانيش يها برادر تالش يگريد

اين  ،يجنوب يقايسابق آفر يقاض ،ياليپكرده كه طبق گزارش، وي در نامه خود اشاره 
 يالمللنيكرده و از جنبش ب دييرا تأ است ديآپارتا رژيم كي ليكه اسرائ» آورشرم تهمت«
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كرده  تيحما لياسرائ هيعل نيفلسط يبه رهبر) Boycott, Divestment and Sanctions(21كوتيبا
 تدپرسيآسوشبوده كه توسط  ياليپ انمخ دسامبر 29در پاسخ به نامه  ريسف. اين اقدام است

با خود  يدر موضع عدم همكار شده بودخواسته  لياز اسرائمنتشر شد كه در اين نامه 
 »ازين« ونيسيكه كمدر اين نامه بيان كرد  ياليپ. خانم نظر كند دي، تجديابكميته حقيقت
در هفته آخر  داريكند و درخواست د ديبازد ياشغال نيو مناطق فلسط ليدارد از اسرائ
سفر به همراه شش تا هشت  ونيسيكم گزينه مطلوب ه بودگفت يوه است. مارس را داشت

  باشد. ميكارمند 
 ونيسيكند كه كميم نيتضمدر پاسخ اين درخواست،  اسرائيل رينامه سفطبق گزارش، 

  دريافت نخواهد كرد. را  رژيم اشغالگر از طرف يهمكار اي يدسترس نيچن
رح و توسط وي مط باشدمي يليآنها تعصب ضد اسرائ يآنچه را كه به ادعا ياليمخالفان پ

كننده درباره مصاحبه كيبه  2017كه او در سال  ياظهارات مثالعنوانبه اند.برجسته كردهشده 
 ارائه يالمللنيب يفريه كبر اساس قانون دادگا تيبشر هيعل تيعنوان جنابه »ديآپارتا« فيتعر
 يازجداس يبه معنا نيا«كه  است باشد. پيالي معتقداي از اين ادعا ميه است، نمونهكرد
ت كه الي اسحاين در  افتد.ياتفاق م ليدر اسرائامر  نيمردم بر اساس نژاد است و ا ياجبار

  .»ناراحت است ليو اسرائ يجنوب يقايآفر ديآپارتا سهياز مقا رژيم اشغالگر
 حمطرز زمان انتصابش كه ا يليامات ضد اسرائبه اته يعلن طوربه افزايد ويگزارش مي

 يتدپرسخبرگزاري آسوشبه  يليميروز پنجشنبه در ا ونيسيكم نيا پاسخ نداده است. هشد
 نيود را بخارتباطات  اي صادر كنند يعموم يهاهيانيقصد ندارند ب«آن  يكه اعضا هگفت

  ».حفظ شود دهنديكه انجام م يكار يكپارچگيمنتشر كنند تا  نفعيذ يهاطرف

                                                            

هاي با اهرم گرن رژيم اشغالجنبشي جهاني است كه هدف آن تحت فشار قرار داد؛ گذاري و تحريم اسرائيلكمپين انزوا، عدم سرمايه٢١
ن جنبش در اي. ستها آواره فلسطيني ارفع تبعيض و به رسميت شناختن حق بازگشت ميليون ،فلسطين اقتصادي جهت پايان اشغال سرزمين

يقاي آپارتايد آفر هاي سازمان ملل عليه رژيمفلسطيني بنيان گذارده شده و بر يكي از بيانيه سازمان غيردولتي 171توسط  2005ژوئيه  9
 كرده است. استناد  جنوبي
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دفاع كرد و  ونيسيكم ياز انتخاب اعضا ،22لگاسيو كوي، فدري حقوق بشرشورا سيئر
وظايف  منظوربهاز اعضا  كيهر  يطرفياستقالل و ب يبررس يبرا تياهم نيشتريگفت ب

  ها بكار رفته است. محول شده به آن
حقوق بشر، عفو  نبادهيد ازجملهحقوق بشر،  يهااز گروه ياندهيتعداد فزاطبق گزارش، 

 ازجمله ها،ينيبا فلسط ليرفتار اسرائ ،يلياسرائ الملليو بين يمحل يهاو گروه المللنيب
 كنند و اين در حالي است كه قدرت غاصبتلقي مي ديآپارتا نزلهبه مرا عرب،  تياقل
  .23كنديرد م زانهيهودستيبرچسب عنوان يك آن را به شدتبه
  

  ست يك سازمان غيردولتي فلسطيني به بهانه تروريقطع حمايت مالي هلند از
  خوانده شدن آن از سوي رژيم اسرائيل
و  24اي به وزير امور خارجه، در نامه2022تعدادي از گزارشگران سازمان ملل در ژانويه 

هلند در خصوص تصميم دولت براي قطع كمك مالي  25وزير تجارت و توسعه همكاري
  اند. ابراز نگراني كرده 26هاي كار كشاورزيحاديه كميتهبه سازمان غيردولتي فلسطيني ات

  امضاء كنندگان نامه عبارتنداز:
 ؛نيفلسط ياشغال يحقوق بشر در اراض تيوضع ژهيگزارشگر و  - 
 ؛مدافعان حقوق بشر تيوضع ژهيگزارشگر و   - 
 ؛سميمقابله با ترور نياز حقوق بشر ح تيو حما جيترو ژهيگزارشگر و   - 
 ؛زيآممسالمت اتاجتماع مورد حق در ژهيگزارشگر و   - 
 ؛انيو ب دهيعق يآزاد از حق تيو حما جيترو ژهيگزارشگر و   - 
 ؛و كودكانزنان  ويژهبهقاچاق انسان،  ژهيگزارشگر و   - 
  آن. يامدهايزنان، علل و پ هيخشونت عل ژهيگزارشگر و   - 

                                                            
٢٢ Federico Villegas 
٢٣ Israel, citing 'bias,' won't cooperate with UN rights team - The San Diego Union-Tribune 
(sandiegouniontribune.com) 
٢٤ Mr. Wopke Hoekstra 
٢٥ Ms. Liesje Schreinemacher 
٢٦Union of Agricultural Work Committees (UAWC) 
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هلند،  ازجملهن، عضو آ ياروپا و كشورها هيبه اتحاداي نيز در نامه 2021دسامبر  ها درآن
شش  نييتع يبرا 2021در اكتبر  قدرت اشغالگر ميخود را در مورد تصم نگراني عميق

بودند. گفتني اعالم كرده  »يستيترور هايسازمان«  عنوانبه ينيفلسط يگروه جامعه مدن
 ريپذبيو كمك به جوامع آس يخدمات ضرور اين اتحاديه ها،در طول سالاست 
  ارائه كرده است.را  نيفلسط ياشغال هاينيدر سرزم يريگيو ماه يكشاورز

 قاتيپس از تحق كار كشاورزي هاياتحاديه كميتهبودجه  قطع يدولت هلند برا ميصمت
و جبهه اتحاديه  نيب يدر مورد ارتباط احتمال اين كشور كه توسط وزارت خارجه يداخل
 يستيسازمان ترور كي وانعنبهاروپا  هياتحاد توسطكه ن يفلسط يهايآزاد يبرا يمردم

 هيژانو 5دولت هلند در نامه و اتخاذ شده است. اين در حالي است كه انجام  ،شناخته شده
 اياروپا  هيهرگز توسط اتحاد كار كشاورزي هاياتحاديه كميته :هخود خاطرنشان كرد

 رهيمد ئتيه كدام ازچينشده است و ه يمعرف يستيسازمان ترور كي عنوانبهسازمان ملل 
اما با  .اندرفتهقرار نگ نيز اروپا هياتحاد يهاميتحر ستيدر ل يحتاتحاديه  ان اين كارمند اي

 يطوالن يمال تيگرفت به حما ميكننده، دولت هلند تصممهم و تبرئه يهاافتهيوجود اين 
و همين ارتباط فردي بين دهد  انيپا كار كشاورزي هاياتحاديه كميتهمدت خود از 

  دو نهاد را دليل كافي براي پايان حمايت مالي خود اعالم كرده است.  اعضاي اين 
 ،نددولت سابق هلند هست ميتصم نينگران ا قاًيعم ل،يبه سه دلكارشناسان سازمان ملل 

  نظر قرار نگرفته است. ديمورد تجد يكه توسط دولت فعلتصميمي 
به  ياوپا در نامهار هيتحادا ؛اروپا هياتحاد استيبا سعدم همخواني اين تصميم  - 1

از «: هاعالم كرد ينيفلسط يردولتيغهاي سازمانبه شبكه  2020مارس  30 خيتار
خود را در قبال  ياسيموضع س كنيمدرخواست نمي يجامعه مدن يهاسازمان

بر اساس  يقيهر شخص حق هيعل اي ندده رييتغ ينيفلسط يهااز جناح يكهيچ
 نيهلند ا دولت ميكنيا فرض مم ».ندقائل شو ضيخود تبع ياسيس يوابستگ

 -  تياروپا در حما هيموضع اتحادبين  كهدرحالي رديپذياروپا را م هيموضع اتحاد
با  »نيگرا در فلسطبادوام و كثرت ا،يپو يجامعه مدن«از  -  ياسيو س ياز نظر مال
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اتحاديه خود به  يدادن به كمك مال انيبر پا يدولت سابق هلند مبن ميتصم
 مطابقت وجود ندارد.  كار كشاورزي هايكميته

  ؛يخصوص ميو حر انياجتماعات، ب يآزادعدم مطابقت اين تصميم با حق  - 2
عه جام فيتضع يبرا اسرائيلنامشروع و مضر  يهاتالش مشروعيت بخشيدن به - 3

ي رنظامكه بيشتر در ميان جوامع به حاشيه رانده شده و جمعيت غي نيفلسط يمدن
 كنند. از زنان و كودكان فعاليت مي در راستاي حمايت ويژهبه

  اند ازجمله:هايي مطرح كردهدر اين نامه، گزارشگران از دولت هلند درخواست
قطع  يدولت سابق هلند برا شده توسط اتخاذ ميتصمبررسي و تجديد نظر درباره  - 

 گزارشگران؛ يهايدر نظر گرفتن نگرانبا  كار كشاورزي هاياتحاديه كميتهبودجه 

ه بدادن  انينظارت و پا يشده برا تيتثب يالمللنياز چارچوب ب تيماحلزوم  - 
 ن؛يفلسطهاي اشغالي نيدر سرزم لياسرائ يرقانونيو غ ياشغال طوالن

از همه  تيو حما ،ينيفلسط يجامعه مدن يهااز سازمان تيحما لزوم ادامه - 
 يالمللنيب نيدر قبال نقض حقوق بشر و قوان لياسرائ يريپذتيكه مسئول ياقدامات

 .27يالمللنيب يفريك دادگاهاقدام  ازجمله ،دهدرا ارتقا مي
ان سازمان در پاسخ به درخواست گزارشگر 2022ژانويه  31در مقابل دولت هلند در تاريخ 

ها در راستاي اي عالوه بر اعالم حمايت خود از گزارشگران و مأموريت آنملل، در نامه
هاي هاي صورت گرفته به داليل قطع كمكنقضتوسعه و ترويج حقوق بشر و بررسي 

  هاي كار و كشاورزي اشاره كرده است.مالي خود به اتحاديه كميته
كار  هايكميته هيبودجه اتحاد قطع ميتصمدر خصوص گزارشگران دولت از نگراني 

اين با  يدادن به همكار انيپا يبرا ميكند كه تصممي تأكيدقدرداني كرده و  يكشاورز
 هايي، بررسهلنداز نظر است كه با دقت بسيار زيادي اتخاذ شده است.  يميتصم هياتحاد
 ئتيه يو اعضااتحاديه كاركنان  نيب يثابت كرده كه در سطح فرد يبه اندازه كاف يخارج

وجود داشته  يروابط يتوجهقابلمدت  يبرا نيفلسط يآزاد يبرا يو جبهه مردم رهيمد
                                                            

٢٧ https://www.ohchr.org/Documents/Countries/PS/UN-experts-letter-regarding-the-decision-of-
the-Government-of-the-Netherlands-to-end-funding-for-the-UAWC.pdf 
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سازمان كه در هر دو اتحاديه  رهيمد ئتيه ياز اعضا ياديعداد زت زمانهم. حضور است
كه  دريگمي جهيولت نتد حالدرعيناين نگراني را بيشتر كرده است.  دارندو فعاليت نقش 

 تحقيقات جينتا .وجود ندارداتحاديه كشاورزي و  بخشجبهه آزادي نيب يمال ونديپ چيه
 ئتيه ياعضا اياتحاديه كاركنان  هنكيبر ا يمبن يانشانه چيهكند كه يم انيب زين يخارج

استفاده  يستيترور يهاتياز فعال تيحما اي يسازمانده يخود برا تياز موقع رهيمد
كار  هاياتحاديه كميته كندمي تأكيدمهم اينجاست كه دولت اند وجود ندارد. كرده

 ند.كينم فيتعرتحقيقات بيروني بر اساس  يستيسازمان ترور كي عنوانبهرا  كشاورزي

سازمان  كي بخش فلسطينجبهه آزادياروپا،  هيعضو اتحاد عنوانبههلند  ي، براحالبااين
  .ياسيجنبش س كيشود نه يم يتلق يستيترور

تحاديه ا نيب يروابط در سطح فردوجود در مورد  يقو يهاافتهي كندگزارش بيان مي
در  ايقبل  تيمورد وضعدر اتحاديه ، و عدم صراحت اين جبههو  كار كشاورزي هايكميته

 يجه برادادن به بود انيپا منظوربه يكاف ليو دل يجد ينگران ،خود يطول بررس
 يهمكارعدم  كند تصميمكرده است. دولت بيان مي جاديرا در دولت ااتحاديه  يهاتيفعال
هاي زمانسادر فهرست  اين سازمانقرار دادن  يبرا اسرائيل رياخاقدام با اتحاديه با 

 ليسرائااطالعات ارائه شده توسط  يابيدر حال ارزشته و هلند ندا يارتباط يستيترور
   .باشدمي

در  يجامعه مدن يهااز كار مشروع سازمان تيمادر اين نامه اشاره شده كه هلند براي ح
انداز و حفظ چشم ياقتصاد - ي كمك به توسعه اجتماع منظوربه ينيفلسط يهانيسرزم
به  2022 هيژانو 5كه در نامه  طورهمان قائل است. ياديز تياهم صلح عادالنه حلراه

براي رسيدگي به وضعيت مختلف  مانكاراني، دولت با پهداده شد حيپارلمان توض
كار  هاياتحاديه كميتهها به پرداخت قيتعل يهلند برا ميتصم جهيدر نتكشاورزاني كه 

  . 28ه استديبه توافق رس شده بودند يدچار مشكالت مال كشاورزي
  

                                                            
٢٨ https://www.ohchr.org/Documents/Countries/PS/Response‐of‐the‐Government‐of‐the‐
Netherlands‐to‐the‐UN‐experts.pdf 
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  هاي غيردولتينهادها و سازمان ها و اقداماتبخش دوم: فعاليت
  

 بان حقوق بشر در خصوص اسرائيل و گزارش ساالنه سازمان ديده
  2022،هاي اشغالي فلسطينسرزمين

سال  به شرحي از وقايع اتفاق افتاده 2022بان حقوق بشر در گزارش ساالنه سازمان ديده
دو رغم اينكه كند عليهاي اشغالي فلسطين پرداخته و عنوان ميميندر اسرائيل و سرز 2021
 يليمقامات اسرائاما ند، اهقدرت بود ايراد 2021از سال  يمين يبرا باًيهر كدام تقر دولت

اند. هكرد رابردو برا  يهودي يهايليدادن به اسرائ ازيو امت هاينيسركوب فلسط يهااستيس
و  ليائدر سراسر اسر انينيبر فلسطود خحفظ سلطه  يبرا اسرائيل استيسكند: بان بيان ميديده
هاي سرزمينساكن در  يهاينيفلسط دي، همراه با سركوب شدياشغال نيفلسط هاينيسرزم

  .شده است ليتبد تيبشر هيعل تيو آزار و اذ ديآپارتا اتي، به جنااشغالي
 يهاها از خانهينيراندن فلسط نرويب يبرا زيآمضيتبع يهادر ماه مه، در بحبوحه تالش

 ينيمسلح فلسط يهاو گروه لياسرائ نيب روزه  11ي ريدرگ ،يشرقالمقدس بيتخود در 
هدف  1500د كه حدو هاعالم كرد ليارتش اسرائ بان،طبق گزارش ديده در غزه آغاز شد.

ملل،  نزماهدف قرار داده است كه بر اساس آمار سا ييو هوا ينيدر غزه را با مهمات زم
 ينيمسلح فلسط يهاگروه در اين ميان ند.اهكشته شد ينيفلسط يرنظاميغ 120 كمدست

ه در كپرتاب كردند  ليموشك و خمپاره به سمت اسرائ 4000از  شيب نيز حماس ازجمله
  ند.اهكشته شد ليدر اسرائ يرنظاميغ 12آن  جهينت
ول طآشكار در  يجنگ اتياجنگ و جن نيقوان ينقض جد در اقدامي، بان حقوق بشردهيد

 و يانرنظاميغاز  ياديكه منجر به كشته شدن تعداد ز ليحمالت اسرائ ازجمله هادرگيري
 يهدف نظام چيدون هب -مراكز تجاريها و مملو از خانه -چهار برج مرتفع غزه بيتخر

 يهاگروه گريحماس و د يموشك التحم نيهمچنه و در مجاورت آن شد يآشكار
  را مستند كرده است.  لياسرائ يبه سمت شهرها ينيمسلح فلسط
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افراد  ييبر جابجا ليگسترده اسرائ يهاتيحمالت در بحبوحه محدود نيابان به گفته ديده
بر  يكه مبتن لياسرائحصر  استيسه است. و كاالها به غزه و خارج از غزه صورت گرفت

 ديرز خود با غزه تشدمصر در م يهاتيو با محدود ستين يتيخطرات امن يفرد يابيارز
؛  كنديمحدود م شدتبهغزه را در  ينيفلسط ونيلياز دو م شيحركت ب يشود، حق آزاديم

و باعث كرده  رانيو اقتصاد را و و آب يبهداشت يهاآنها به برق، مراقبت يدسترسهمچنين 
  .باشندبشردوستانه وابسته  يهاغزه به كمك تيدرصد از جمع 80از  شيبشده 
به را  لياسرائ ديجد يدولت ائتالف ياسياز احزاب س يعيوس فيوئن، طژماه در 

به  بنت دولتبان حقوق بشر، اند. به گفته ديدهتشكيل دادهبنت  ينفتال وزيرينخست
است،  يجنگ تيكه جنا يها در كرانه باختربه شهرك يليانتقال شهروندان اسرائ ليتسه

واحد  4000از  شيب يو برا هادامه دادرا  هادر ماه اكتبر، طرحه و همچنين ادامه داد
  ه است. مناقصه صادر كرد ديجد يمسكون

، در هشت ماه اول سال در امور بشردوستانهسازمان ملل  يدفتر هماهنگطبق گزارشات 
 ازجمله يدر كرانه باختر ياننيخانه و ساختمان فلسط 666 يلي، مقامات اسرائ2021

نسبت به  شيدرصد افزا 38ند كه اهر را آواره كردنف 958و  بيتخررا  يالمقدس شرقتيب
 ينداشتن مجوزها ليها به دلساختمان شتريدهد. بينشان م را 2020مدت مشابه در سال 

 رممكنيغ باًيمناطق تقر نيدر ا انينيفلسط يآن را برا افتيدر ،مقاماتكه  يساختمان
 يبرا يليمقامات اسرائ ه،يوئدر ماه ژكند، اند. اين گزارش بيان مي، تخريب شدهكننديم

در واقع حمصه  ي در منطقهنياكثر ساكنان فلسط يهاسال، خانه كيبار در كمتر از  نيششم
كردند و  كسانيبا خاك  شدهنييتع »يراندازيمنطقه ت«قرار گرفتن در  ليدره اردن را به دل

  اند. كردهآواره را نفر از آنها كودك بودند،  35نفر كه  70
شش مبني بر نامگذاري  2021در اواخر سال  يليمقامات اسرائبه اقدام اخير بان ديده

 »يرقانونيغ«و  »يستيترور« يهاسازمان عنوانبه نيفلسط يسازمان برجسته جامعه مدن
 يو زندان هايياجازه بستن دفاتر آنها، مصادره دارااشاره كرده و بيان كرده كه اين اقدام 

  .دهديمبه اسرائيل را  آنها انيكردن كاركنان و حام
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را  ياز كرانه باختر ييهاامور بخش نيخودگردان فلسط التيتشكطبق اين گزارش، 
و  ريستگدمخالفان را خودسرانه  كيستماتيس طوربهدر آن كه  ييجا كند،يم تيريمد

 ستايو ر يخودگردان، انتخابات پارلمان التيتشك ل،ي. در ماه آوردنكنيشكنجه م
 15 ابات درانتخ نياولقرار بود انداخت كه  قيشده را به تعو يزيربرنامه از قبل يجمهور

س از پ يندك، او فعال حقوق بشريدر ماه ژوئن، نزار بنات، منتقد . باشده سال گذشته بود
 خودگردان با التيخودگردان درگذشت. تشك يروهاينتوسط و ضرب و شتم  يريدستگ

 مرگ يعدالت برا يكه خواهان اجرا انينيلسطفاز  ياديتعداد ز يخشونت تظاهرات مردم
  ه است. كرد را متفرقبنات بودند، 

  نوار غزه
 260ماه مه،  هايدرگيري اني، در جردفتر امور بشردوستانه سازمان مللبر اساس گزارش 

از ست ااز آنها ممكن  يبرخ«شدند كه  ينفر زخم 2200كودك كشته و  66ازجمله  ينيفلسط
الم ات غزه اعمقام». داشته باشند يبه توانبخش ازيندر رنج باشند و مدت  يطوالن يناتوانيك 

 50000از  شيو ب سكونترقابليغ يواحد مسكون 2400در جريان اين درگيري، كردند كه 
جاماندگان جزء بياكتبر  14نفر تا  8250. اين دفتر اعالم كرده كه است دهيد بيواحد آس
 23و  نمارستايب 10 ،يمركز آموزش 331به  نيهمچن هادرگيري نياند. امانده يباقداخلي 

دالر  نويليم 380 يبانك جهانه است. طبق گزارش اين دفتر، رساند بيآس يبهداشت كينيكل
  برآورد كرده است. يدالر خسارت اقتصاد ونيليم 190و  يكيزيخسارت ف

  سياست حصر اسرائيل
به حصر غزه  ،يسال متوال نيچهاردهم يبرا يليمقامات اسرائكند بان بيان ميگزارش ديده
توانند يم انينيكه فلسط لياز غزه به اسرائ يتنها گذرگاه مسافر ،29زيگذرگاه ارادامه داده و 

 رونيازاه است. مسدود كردرا و خارج از كشور سفر كنند،  يآن به كرانه باختر قياز طر
 يليمقامات اسرائ كه مواردي جزبه شود،يهمه اعمال م يبرا يمسافرت عموم تيممنوع

به  ازيكه ن بيمار و همراهانشان افراد مانند ،نامنديم »ييبشردوستانه استثنا طيشرا«ها را آن

                                                            
٢٩ Erez Crossing 



  32                                                                                                                            110گزارش راهبردي 

 

تعداد  يحت وجودبااين. تجار برجستهو افراد  نيو همچن دارند يپزشك ياتيح هايدرمان
خارج از  در يفور يپزشك يهامحدود به دنبال مراقبت يهاتيمعاف نيكه تحت ا يمعدود

خود  يهابه درخواست موقعبه ييعدم پاسخگو ايهستند، اغلب با رد مجبور به سفر غزه 
  شوند.يمواجه م

ند. به اهكرد ديرا تشد هااين محدوديت 19- ديكوو يريگدر بحبوحه همه يليمقامات اسرائ
 طوربه، روزانه 2021در طول نه ماه اول سال  30شايگ يليگزارش گروه حقوق بشر اسرائ

 نيانگيدرصد از م 17اند كه تنها خارج شده زيار قيدر غزه از طر ينيفلسط 86متوسط 
نفر قبل  24000از  شيروزانه ب نيانگيدرصد م 1و كمتر از  2019نفر در سال  500روزانه 

 ،اين گروه حقوق بشريباشد. به گفته يم 2000در سپتامبر  انينيفلسطدوم از آغاز انتفاضه 
و  يدر ماه به مقصد كرانه باختر ونيكام 300متوسط  طوربهدوره،  نير اصادرات غزه د

شديد قبل از ت ونيكام 1064ماهانه  نيانگيبا م سهيدر مقا لياسرائمناطق اشغالي توسط 
مه تا ماه اوت، مقامات  يهادر خالل خصومت بوده است. 2007ژوئن  ها دردرگيري

 يدسترس و همچنين ي را محدوداتيد حرامو ريو سا يورود مصالح ساختمان يلياسرائ
 تيكه جمع يند، اقداماتاهغزه را ممنوع كرد ينيسرزم يهابه آب ينيفلسط رانيگيماه

در قوانين  ي،مجازات جمعنوع  و اين دهديغزه را هدف قرار م يرنظاميغ يعموم
كه آنها  ياقالم ريو سا ياست. مقامات همچنان ورود مصالح ساختمان يرقانونيغالمللي بين
 شدتبهرا استفاده شوند،  يمقاصد نظام يبرا توانديو م داننديم» دو منظوره«مواد را 

 زين يدكيو قطعات ارتباطي  زاتيتجه ،كسيموارد اشعه ا ني. در فهرست اكننديمحدود م
  وجود دارد.

 يخدمات اساسبر اساس گزارش دفتر امور بشردوستانه سازمان ملل، محاصره، دسترسي به 
طور متوسط مجبور ها در غزه به، خانواده2021كند. در طول نه ماه اول سال يرا محدود م

مدت  يبرق مزمن و طوالن يقطعزندگي كنند. ساعت در روز بدون برق  11از  شيبودند ب
و  شيو سرما شيدهد، از گرمايقرار م تأثيرروزمره را تحت  يزندگ يهااز جنبه ياريبس

 يافراد دارا يبرا ويژهبه، وكاركسبو  يبهداشت يهاتا مراقبتفاضالب گرفته  هيتصف

                                                            
٣٠ Israeli rights group Gisha 
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به برق نياز دارند مثل استفاده از آسانسور يا ويلچر براي  ارتباط يبرقرار يكه برا تيمعلول
 يبرا باً يتقر«آن،  يعيغزه، تنها منبع آب طب ينيرزميز يهاآب .حركت. اين دفتر بيان كرد

 42 ،ژوئن ماه بهداشت، تا ياساس گزارش سازمان جهانبر ». مصرف انسان نامناسب است
  است. ماه عرضه شده  كيكمتر از  »يضرور« يدرصد از داروها
د و زه محدوغگذرگاه رفح با  قيتردد افراد و كاالها را از طر نيمصر همچن طبق گزارش،

 شا،يگشري گروه حقوق ببه گفته كرده است. گذرگاه را كامالً مسدود  نيمواقع ا يدر برخ
هت عبور جماهانه در هر دو  ينيفلسط 13678متوسط  طوربه، 2020ماه اول سال  9در 
در  2013 يمنظا ينفر قبل از كودتا 40000از  شيماهانه ب نيانگيند كه كمتر از ماهكرد

  . ه استمصر بود
  ينيمسلح فلسط يهاحماس و گروه
شته منجر به كاي ماه مه هدر جريان درگيري ينيمسلح فلسط يهاگروه يحمالت راكت

ر مورد د ياطالعات چيه تاكنونمقامات حماس . طبق گزارش، شد لينفر در اسرائ 13شدن 
 بان،دهبه نوشته دي .اندارائه نكرده هستند، يروان مشكالت يداراكه  يلياسرائ يرنظاميدو غ

 نيانقو با و در عين متناقض بودناز شش سال  شيظاهرًا پس از ورود به غزه باين افراد 
  .اندشده نگه داشتهدر حصر  الملليبين
 زشانيآممسالمت انيب ليرا به دل خود انمقامات حماس مخالفان و منتقدكند، بان ادعا ميديده

تقل مس ونيسيمك ن،يفلسط ي. ناظر قانونكنندميرا در بازداشتگاه شكنجه  يبازداشت و برخ
 72ه و خودسران يرياز دستگ تيشكا 75، 2020تا سپتامبر  هيژانو ني)، بICHRحقوق بشر (

  ه است. كرد افتيمقامات حماس در هيعل يمورد شكنجه و بدرفتار
ه را كنترل غز 2007ژوئن  كه در يمقامات حماس از زمانهاي اين گزارش، بر اساس يافته
انجام  نيقوانا ي ناعادالنه و متناقض بهامحاكمهپي  دراعدام را  28، اندهبه دست گرفت

ه گفته مركز به است. انجام نشد 2021ماه اول سال  9در  اعدامي چيه. گفتني است نداهداد
م كردند كه به اعدام محكو 2007نفر را از ژوئن  161، غزه يها، دادگاهنيحقوق بشر فلسط

  نفر رسيده است.   19اكتبر به  24تا  2021اين تعداد در سال 
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را صادر كردند  يديجد يهاتيامات حماس محدودمق ه،يدر ماه فوركند، گزارش بيان مي
 ياز مقامات محل براي عدم خروج زنان مجرد تا دهديمرد اجازه م يهاميكه به ق

   خود محدود كنند. ليبه م اسفر زنان ردرخواست كنند و 
  كرانه باختري
  زور و بازداشتنيروي از  لياستفاده اسرائ

 اكتبر 14تا  لياسرائ يتيامن يروهاي، نان مللبر اساس آمار دفتر امور بشردوستانه سازم
و  هكشت يشرق المقدسبيت ي ورا در كرانه باختر كودك 14 ازجمله ينيفلسط 67، 2021

در  آمارسه برابر  باً يتقر ؛ كه اينهكرد يزخم يواقع يهارا با گلوله ينيفلسط 1000از  شيب
  باشد. مي 2020كل سال 

افسران  ه،يژوئ 28در  B'Tselemط گروه حقوق بشري بنا به مستندات منتشر شده توس
خود در  يروستا يپدرش در ورود يساله را در عقب خودرو 11محمد ابوساره  يلياسرائ
، به ضرب ندنبود يليسربازان اسرائ يبرا يديكدام تهد چيكه ه يتيدر موقع ليالخل يكينزد

  گلوله كشتند. 
 5اكتبر  22تا  يلياسرائ نانينش، شهركن مللدفتر امور بشردوستانه سازمابر اساس گزارش 
منطقه خسارت مالي وارد  287نفر را زخمي و مجروح و به  137اند، فلسطيني را كشته

 هيعل نانينششهرك آميزدولت، تعداد حوادث خشونت يهابر اساس دادهاند. كرده
از كل  شتريو ب 2020اول سال  مهياز دو برابر ن شيب 2021اول سال  مهيها در نينيفلسط
را  يلياسرائ نينششهرك كيها ينياكتبر، فلسط 16تا همچنين  بوده است. 2019سال 

  ند.اهكرد يزخم يرا در كرانه باختر نينششهرك 72و  يليسرباز اسرائ 37كشتند و 
استفاده  ازحدبيشرا كه از زور  يتيامن يروهايبه ندرت ن يليمقامات اسرائبه گفته گزارش، 

  دانند.يپاسخگو مرا مسئول و  اندها حمله كردهينيكه به فلسط ينانينششهرك ايد انكرده
و آنان نظر دارند  ريها را زينيفلسط نيآنال يسخنراناقدامات و  يليمقامات اسرائهمچنين 

 يليقامات اسرائكنند. مبازداشت مي ياجتماع يهارسانه يشان درهابر اساس پسترا 
 نيقواندر مقابل كنند، يرا اعمال م لياسرائ يمدن نيقوان نانينششهرك يبرا كهدرحالي

  كنند. اجرا مي انينيفلسط رايبرا  ايگيرانهسخت ينظام
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 حقوق بشرگروه  يبر اساس آمارها HaMoked ينيفلسط انيو گروه حقوق زندان 
Adameer ،بس ر حد ،»يتيامن« جرائم ليرا به دل ينيفلسط 4460از اول اكتبر،  لياسرائ

و  انددهبازداشت ش پرتاب سنگ ليدلبه تنها نفر كودكاني هستند كه  200نگه داشته كه 
س اساا بر تنهو بر  يمحاكمه رسم ايبدون اتهام  ي،در بازداشت ادارهم را  ينيفلسط 492

   اند.در بازداشت نگه داشته يشواهد سر
 ر شمالد يليدان اسرائزن كياز  ينيفلسط زندانيدر ماه سپتامبر، شش طبق اين گزارش، 

با  ها راانوادهات خمالق اًموقتي در واكنش به اين اقدام، ليمقامات اسرائ .فرار كردند لياسرائ
از  پس يرارف انيكه زندان اندهگفت زندانيان نيچند تن از ا يوكال .لغو كردند انيهمه زندان

  اند. هشكنجه قرار گرفت تحت ،مجدد يريدستگ
از شكنجه،  تيشكا 1300از  شي، ب31شكنجه هيعل يعموم تهيكم قيبه گفته گروه حقو

 ياز خواب و قرار گرفتن در معرض دما تيدردناك، محرومكردن  ريغل و زنجمانند 
و عدم  ييجنا قيثبت شده است كه منجر به دو تحق لياسرائ يدر وزارت دادگستر د،يشد

  شده است. فرخواستيصدور ك
 لياسرائ ياند، در ماه اوت، دادگاه عالات اذعان كردهكه مقام طورهماندر اين گزارش، 

 يتيكشته شده در حوادث امن انينياجساد فلسط عدم بازگرداندنبر  يدولت مبناين  استيس
رود در يكه گمان م يلياجساد دو سرباز اسرائ حماس كهضمانت اين يبرا ياهرم عنوانبه

 ي. به گفته گروه حقوق بشره استكرد دييتأرا تحويل دهد، اند، كشته شده 2014جنگ 
نگه را اند، كشته شده 2015كه از سال  ينيفلسط 81مقامات از ماه اوت، اجساد  32»عداله«

  . اندداشته
  هاسازي و تخريب خانهشهرك
 يها و خدمات را برارساختيز ل،يقامات اسرائكند: مبان در گزارش ساالنه خود بيان ميديده

اند. كردهفراهم  يالمقدس شرقتيازجمله ب يدر كرانه باختر نينششهرك 667000از  شيب

                                                            
٣١ Israeli rights group Public Committee Against Torture 
٣٢ human rights group Adalah 
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تحت  يدرصد كرانه باختر 60و  يالمقدس شرقتيدر ب يساختمان ياخذ مجوزها يدشوار
كه به  دهدميسوق  ييهاها را به ساختن سازهيني)، فلسطC(منطقه  لياسرائ يكنترل انحصار

  .قرار دارندمصادره  اي بيبودن در معرض خطر دائم تخر رمجازيغ ليدل
به واسطه  يدر كرانه باختر ينيجامعه فلسط 46 به گزارش دفتر امور بشردوستانه سازمان ملل،

در  ينيفلسط 100000از  شيارائه شده، و ب يليكه توسط مقامات اسرائ» جاييجابه«طرح 
ندوق جايي اجباري قرار دارند. صو جابه يآوارگ باالي خطرمعرض در  يشرق المقدسبيت

 بهره برده تا بتواند ييمهدكودك و مدرسه ابتدا 50بيشتر از از  ،2021 هيتا فور 33نجات كودكان
  ارائه كند.خدمات  يدر كرانه باختر ينيكودك فلسط 5000از  شيبه ب

 هاو دارايي لاموا بيرا از تخر اشغالگرقدرت  كيالملل نيحقوق بكند، گزارش بيان مي
 خيش يهادر محله باشد. »يكامًال ضرور« »ينظام اتيعمل« يابر نكهيكند مگر ايمنع م

ها از طينيي، براي بيرون راندن فلسلياسرائ نينششهرك يهاسازمان لوانيجراح و س
 زيآمضيتبعبه يك قانون كار  نيابراي آنها دهند. ي زيادي انجام ميهاتالش هاي خودخانه

دهد تا ميها اجازه گروه نيو به اشوند ل ميمتوسشده  دييتأ لياسرائ يهاكه توسط دادگاه
اند را مالك آن بوده 1948المقدس شرقي قبل از هايي كه يهوديان در بيتدر مورد زمين

 يرگيبازپس اجازهها ينيفلسطبر اساس همين حكم،  ؛ وها شوندر آنيادعا كنند و پيگ
  ند را ندارند. اهه شدفرار و يا راند آنجااز  1948در سال كه  هاييو زمين اموال
  و جابجايي حركت يآزاد

خواهند يم ،ينيفلسط يياز دارندگان كارت شناسا يليمقامات اسرائبر اساس اين گزارش، 
از كرانه  يبزرگ يهاو بخش ليورود به اسرائ يبرا يمحدود و دشوار يكه مجوزها

 نيا B'Tselemگروه حقوق بشري  را داشته باشند. يالمقدس شرقتيب ازجمله يباختر
كند كه يم فيتوص» شفاف ريغخودسرانه و كامالً  اداري ستميس كي« عنوانبهرا موضوع 

 چيه كهدرحاليشوند يميا ناديده گرفته رد  يحيتوضهيچ  ها بدوناز برنامه ياريبس«در آن 

                                                            
شد تا  سيتأس ايتانيدر بر 1919در سال  شود،يشناخته م Save the Children صندوق نجات كودكان، كه معموًال با نام 33

در  ياضطرار يهامككارائه  نيبهتر و همچن ياقتصاد يهاو فرصت يبهداشت يهاآموزش، مراقبت قيكودكان را از طر يزندگ
  بهبود بخشد. ها و ساير درگيري جنگ ،يعيطب يايبال
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دفتر امور بشردوستانه بر اساس گزارش  ».وجود نداردها در آننظر  ديتجد يبرا يراه
ي و موانع دائم يبازرس ستيا 600به  كي، نزد2020از ژوئن  لي، مقامات اسرائن مللسازما

 نيهمچناند. كرده جاديا ايست بازرسي موقت در كرانه باختري 1500را در كنار حدود 
  شان در اسرائيل محدود شده است. به اموال و خدمات اوليه ينيفلسط 11000دسترسي 

  نيخودگردان فلسط التيتشك
 تاليدر ماه ژوئن، تشكبنات، فعال حقوق بشر، پس از مرگ نزار به گفته گزارش، 
نزاع « جادياو  »به مقامات نيتوه« چون يرا به اتهاماتخود  و منتقدان  نخودگردان فعاال

كند. انگاري ميآميز را جرمهاي مسالمتو با اين كار مخالف است بازداشت كرده» يافرقه
 87 ل حقوق بشر،كميسيون مستق، 2021تا سپتامبر  هيژانو نيبش، هاي گزارطبق يافته

شكنجه  مورد 76مورد بازداشت بدون محاكمه و  15خودسرانه،  يريبر دستگ يمبن تيشكا
  ه است. كرد افتيخودگردان درت اليتشك هيعل يو بدرفتار

الق، دواج، طاز ملهازجزنان،  هيعلمربوط به افراد و مخصوصًا  نيقوانكند، گزارش بيان مي
در ن حقوق زنامدافع  يهاگروهباشد. مي زيمآضيحضانت فرزندان و ارث تبع

، با كشته شدن پنج 19- ديكوو يريگرا از آغاز همه يخانگهايشان افزايش خشونت گزارش
اين در حالي اند. كرده ثبت 2021در سال  هاي اشغالي فلسطينسرزمينزن در سراسر 

 زارش،گادعاي اين  بر بناو  ندارد يخشونت خانگدرباره مع جا يونقان نيفلسطاست كه 
، اما باشدمياز خانواده  تيقانون حما سينوشيپ يخودگردان در حال بررس التيتشك
ز ا يريجلوگ يقانون برا نيا نكهيبر ا يخود را مبن يحقوق زنان نگران يهاگروه
ين . در ااندابراز كرده باشد،نمي يكاف نياز از بازماندگان به اندازه تياستفاده و حماسوء

ا ر نيالدسط وكودكان تو يبدن هيو غزه تنب يدر كرانه باختر ييجزا نيقوانراستا گفته شده 
  .باشدمي گسترده هيرو كيعنوان بههمچنان  و دانديمجاز م
  اسرائيل

كه شهروندان  ييها در شهرهاماه مه، خشونت هايدرگيريدر خالل بنا بر گزارش، 
شيوع بيشتري پيدا كرده و در اين  د،كننيم يدر آن زندگبا هم  يلياسرائ يهوديو  ينيفلسط
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گفته مركز  بهند. اهشد يزخم انيهوديو  هاينيفلسط ازجملهسه نفر كشته و صدها نفر ميان 
ند كه اهنفر بازداشت شد 2000از  شيبها در پيامد اين درگيري فا،يمستقر در ح 34وهاسم
، دولت يحقوق بشر يهاگروههستند. در اين راستا  ينيآنها فلسط درصد 90از  شيب

مسلح  يهادر برابر حمالت گروه انينياز فلسط يكه به اندازه كاف اندكردهرا متهم  لياسرائ
  كند.يمحافظت نم يهودي

 يونرد، قانك دييقانون دولت ملت را تأ لياسرائ يدادگاه عال ه،يدر ماه ژوئبه گفته گزارش، 
 نيي، حق تعكردو اعالم  كنديم دييتأ »هوديملت قوم -دولت« عنوانبهرا  ليرائكه اس

 يمل رزشا كي عنوانبهرا  »انيهوديسكونتگاه «استقرار و » است انيهودي ژهيو«سرنوشت 
  قلمداد كرده است. 

در  2003كه از سال  ينتوانست دستور موقت هيكنست در ماه ژوئهمچنين طبق گزارش، 
و غزه كه  يكرانه باخترهاي مانت حقوقي طوالني مدت براي فلسطينيخصوص اعطاي ض

 لتيآشده بود را تمديد كند.  صادركنند، ميازدواج  يليساكنان اسرائ ايبا شهروندان 
 يامدهايكه وزارت كشور پ يبه مقامات دستور داد تا زماناسرائيل كشور  ري، وز35شاكد
 نيچن .قانون برقرار است يينند كه گورفتار ك يكند، طوريم يآن را بررس يانقضا

  . وجود ندارد يگريد تيمل چيه در باً يهمسران تقر يبرا يتيمحدود
 31000حدود  يهندگپنا يادعاها كيستماتيس طوربه ليمقامات اسرائكند، گزارش بيان مي

  ند.اهكشور را رد كرد نيدر ا يو سودان ياترهيار يپناهجو
  

  19كوويد 
گذارد. يم تأثير هاي اشغاليسرزمينو  ليهمچنان بر جوامع اسرائ 19- ديكوو يريگهمه

 نيسوم قيكرده و تزر نهياز دو سوم شهروندان و ساكنان خود را واكس شيب ليدولت اسرائ
 4,7تنها براي حدود  يلياكتبر آغاز كرده است. مقامات اسرائماه از نيز را  يتيواكسن تقو

 ينيشهروندان فلسط وو غزه  يدر كرانه باختر ليتحت كنترل اسرائ ينيفلسطميليون 

                                                            
٣٤  Mossawa 
٣٥ Ayelet Shaked 
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برعهده  تيمسئول نيكه ا كننديادعا م يليمقامات اسرائاند. هواكسن ارائه كرد لياسرائ
اشغالگر را موظف  يهاچهارم ژنو، قدرت ونيخودگردان است، اما كنوانستشكيالت 

 ر،يگهمه يهايماريب وعيمبارزه با ش يبرا ازجمله ،يپزشك زاتيتجه تأمينكه از  كنديم
  حاصل كنند. نانيشده اطماشغال تيجمع يبرا

 يبه استثنا ،يدر كرانه باختر ينيفلسط ونيليم كياز  شيبهداشت، ب يبه گفته سازمان جهان
 قير عمدتاً از طراكتب 21در غزه، تا  ينيفلسط 466000و  المقدس شرقيبيتساكنان 
 شود،يم زيتجو ينيتوسط مقامات فلسطشده و  هيته يكه از منابع خارج ييهاواكسن
  ند.اهشد نهيواكس

  الملليبازيگران فعال در عرصه بين
الملل در جريان بان در بخش پاياني گزارش خود به نقش بازيگران فعال عرصه بينديده

الت حماز  دنيدولت باكه ازجمله ايناست.  هاي اسرائيل و فلسطين پرداختهدرگيري
د عملكر به و در مقابلها انتقاد كرده در اين درگيري ينيفلسط مسلح يهاگروه يموشك

به  حاتير تسلدال ونيليم 735به فروش نيز  حالدرعين، هيچ انتقادي وارد نكرده اسرائيل
زه، در غ يانونرقيمورد استفاده در حمالت غ قيدق شوندهتيمهمات هدا ازجمله ل،ياسرائ

ست كه ا يتيدالر كمك امن ارديليم 3,7نه مكمل ساال يكمك مال نه است. ايادامه داد
در شد.  مجوز آن صادر كه در ماه اكتبر ديگردالر  ارديليم كيكند و يارائه م متحدهاياالت

ه ب يدگيرس ي) براCOI( قيتحق ونيسيكم كيحقوق بشر سازمان ملل  يماه مه، شورا
كوب و سر ضيتبع ازجملهآن،  ياشهيماه مه و علل ر يهااز خصومت يتخلفات ناش

 يريپذتيمسئول ي، و ارتقانهاي اشغالي فلسطيسرزمين و ليدر سراسر اسرائ كيستماتيس
 جاديعضو شورا به ا يغرب يهمه كشورهاايجاد كرده است. گفته شده  در قبال آن

  .نداهمخالف داد ايممتنع  يرأ يابكميسيون حقيقت
و  لياسرائ حقوق بشر توسط موارد نقضو  لياسرائ يسازشهرك استياروپا س هياتحاد
ميد اوپا ار هيعضو اتحاد يكشورها اني، اما اختالفات مه استها را محكوم كردينيفلسط
  .ه استتر را ناكام گذاشتقاطع رياتخاذ تداب در راستاي تالشبراي 
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مطالب و  بوكسيفماه مه،  هايدرگيري انيدر جردر گزارش همچنين اشاره شده كه 
 است.  را حذف كرده موارد نقض حقوق بشر ازجملهآنها  انيا و حامهينيفلسط يمحتوا

ادر كرد مبني بر ي ص) حكمICC( يالمللنيب يفريدادگاه ك ه،يفور ماه دربه گفته گزارش، 
هاي اشغالي فلسطين مرتكب شده در سرزمين يجد اتيبه جنا يدگيرس تيكه صالحاين

 يسمر قاتيز تحقاز آغا يالمللنيب يفريك وانيد يدر ماه مارس، دفتر دادستانرا دارد. 
  ه است. خبر داد نيفلسط تيدرباره وضع
خود را در  يدر ماه ژوئن اعالم كرد كه فروش بستن Ben & Jerry’s ييكايشركت آمر

اشغال  كيما در  تحضور محصوال«داد كه  حيو توض كنديمتوقف م يلياسرائ يهاشهرك
  .36»دارد رتيما مغا يهاارزش با يالمللنيشناخته شده ب يرقانونيغ
  

  در نوار  اشغالگره توسط قدرت هاي اعمال شدتحريم تأثيراتنگاهي به برخي
  غزه

باهدف تحت فشار قرار دادن دولت حماس، شروع شده است.  2007محاصره غزه از سال 
مردم  ينوار غزه به منزله مجازات دسته جمع هيعل شتريب يهاميبه اعمال تحر ديتهد
كاهش عرضه سوخت و برق به نوار غزه  لياسرائ در اين راستا است. يرقانونيغ يمرنظايغ

منطقه را  نيكاال و افراد در داخل و خارج از ا ييخود بر جابجا يهاتيمحدود شيو افزا
قدرت  مسئوليتع سوخت و برق طقدر حقيقت  است.انجام داده حماس  فيتضع باهدف

كرده و باعث تشديد اشغال شده را نقض  تيجمع حفاظت از سالمت و رفاه ياشغالگر برا
  . 37شده استدر آنجا  يبحران انسان

هزار فلسطيني با  500، محاصره اقتصادي باعث قطع ارتباط يك ميليون و 2008از سال 
جهان خارج، شده است. افزايش بيكاري، مختل شدن دادوستد، افزايش قيمت كاالها و 

بعد از  لياسرائباشد. همچنين عمال تحريم مياز پيامدهاي اين محاصره و ا قاچاق
 2005خود در اوت و سپتامبر  يرنظاميغ نانينشو شهرك ينظام يروهايننشيني عقب

                                                            
٣٦ https://www.hrw.org/world‐report/2022/country‐chapters/israel/palestine 
٣٧ https://en.wikipedia.org/wiki/Blockade_of_the_Gaza_Strip#Blockade_timeline_2007‐2010 
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. داده استدر غزه ادامه مردم  يزندگ يهاجنبه شتريروزانه بر ب همچنان به اعمال كنترل
غزه را كنترل  ينيزم يو مرزها ييايدر يفضا ،ييهوا ميكامل حر طوربهقدرت اشغالگر 

محدود كرده است.  شدتبهكاالها و افراد را به داخل و خارج از غزه  وآمدرفتكند. يم
باعث بشردوستانه محدود كرده است و  زاتياز تجه ياجازه صادرات و واردات را به برخ

چهارم ژنو، قدرت اشغالگر موظف است از  ونيبر اساس كنوانس است. شدهغزه تعطيلي 
حاصل  نانيتا حد امكان اطم يرنظاميمردم غ يبرا يپزشك زاتيو تجه يياد غذامو تأمين

بشردوستانه صراحتًا ممنوع است. بر  يالمللنيب نيبر اساس قوان يكند. مجازات دسته جمع
اند مجازات كه شخصاً مرتكب نشده يجرائم يتوان براياصل، اشخاص را نم نياساس ا
چهارم  ونيكنوانس 33معتبر خود در ماده  ريدر تفسسرخ  بيصل يالمللنيب تهيكرد. كم

محدود  يفريك يهافقط به مجازات يمجازات دسته جمع تيمنوعكرده كه م حيتصر 38ژنو
بر  شود،از افراد اعمال  ييهاگروه ايكه بر افراد  يبلكه مجازات از هر نوع«، شودنمي

  .»39است تياصول بشر نيترييخالف ابتدا
  مقامات تشكيالت خودگردان ها عليهاعمال تحريم

هايي چون كسر درآمد مالياتي ) تحريمPLCپس از سوگند شوراي قانونگذاري فلسطين(
هاي سفر اعضاي حماس اعمال شد. در اين راستا تشكيالت خودگردان و اعمال تحريم

ميليون دالري به تشكيالت متوقف شد و بخشي از آن به سازمان ملل  400كمك خارجي 
. گفتني است پس از روي كار آمدن 40هاي غيرفلسطيني هدايت شده استهو ساير گرو

هاي ها مجدد به دولت خودگردان از سرگرفته شد و تحريمدولت محمود عباس، كمك
هاي مرزي مصر و تخريب اقتصادي برداشته شد. دولت محمود عباس از محدوديت

                                                            
دسته  يهاكه شخصاً مرتكب نشده است مجازات كرد. مجازات يجرم ليتوان به دليرا نم ياشخص محافظت شده چيه ٣٨

وع آنها ممن ييدارا و تيافراد تحت حما هيعل انهيجو يتالف اقدامات ،سميترور ايهمه اقدامات ارعاب  بيترت نيو به هم يجمع
  است.

٣٩. https://reliefweb.int/report/occupied‐palestinian‐territory/israel‐threatened‐sanctions‐
gaza‐violate‐laws‐war 
40.Weisman, Steven R.; Smith, Craig S. (8 April 2006). "U.S. and Europe Halt Aid to 
Palestinian Government". The New York Times. ISSN 0362-4331. Archived from the original 
on 14 February 2018. Retrieved 4 December 2017. 
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شغالگر مخالفت كرد زيرا ها استقبال و با لغو محاصره دريايي غزه توسط قدرت اتونل
  . 41شودتر شدن حماس ميمعتقد بود اين كار باعث قوي

هاي تشكيالت خودگردان عليه غزه ازجمله قطع حقوق اعمال تحريم 2017در سال 
هزاران كارمند و قطع كمك مالي به صدها خانواده در نوار غزه، مشكالت مردم اين منطقه 

ابتدا اعالم كرد هزينه برق و سوختي را كه قدرت  را بيشتر كرد. دولت تشكيالت خودگران
سال از اين تصميم كند اما پس از گذشت يكدهد را متوقف مياشغالگر به نوار غزه مي

هاي قطر به واسطه ، كمك2021روزه ماه مه  11هاي . پس از درگيري42منصرف شد
توقف شد، به ها در راستاي اهداف نظامي منگراني قدرت اشغالگر از مصرف اين كمك

همين دليل سازمان ملل قرار شد واريزي پول قطر را نظارت كند و با اين شرط كه هيچ 
. در اين راستا در ماه 43ها موافقت كردپولي به حماس منتقل نشود، اسرائيل با ادامه كمك

 100000هاي نقدي به اي بين سازمان ملل و قطر براي از سرگيري پرداختنامهاوت توافق
  . 44ند غزه امضا شدنيازم

  بشري ها بر موضوعات حقوقتحريم تأثيراتبررسي بخشي از 
  بخش اقتصاد 

يكي از چهار گذرگاه - اشاره به عملياتي شدن بخشي از گذرگاه مرزي كارني - 
دالر هزينه  500000و در برداشتن روزانه  2006در سال  -مرزي نوار غزه

ز اهداف صادرات روزانه درصد ا 10براي فلسطينيان و محقق شدن كمتر از 
 45غزه؛

به  توليد ناخالص داخلي، مبني بر زيان 2015بانك جهاني در سال تخمين  - 
 ؛2007ناشي از محاصره از سال درصد،  50ميزان بيش از 

                                                            
٤١.   Abbas 'supports' Egypt action on Gaza tunnels Archived 7 March 2016 at the Wayback 
Machine. Al Jazeera, 12 December 2014 
٤٢ "Palestinian Authority rejects Israeli, U.S. ideas to help Gaza". The Jerusalem Post | 
JPost.com. 
٤٣ "Bennett: No more suitcases of cash for Hamas in Gaza". The Jerusalem Post | JPost.com. 
٤٤ Deal reached for Qatari cash to Gaza ahead of Bennett-Biden parley". The Jerusalem Post | 
JPost.com. 
٤٥.  Report of the Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian 
People.Sixty-first session, Supplement No.35 (A/61/35). October 2005 – October 2006, 
United Nations Publications, New York, p.8 
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سال گذشته و  20 يهاجنگ ليغزه به دل ديبخش تولاشاره به كاهش  - 
 ؛46درصد 60 يواقع زانيمحاصره، به م

درصد از جمعيت غزه در فقر،  40مبني بر زندگي اني بانك جهاشاره به آمار  - 
درصد از مردم به نوعي دريافت كننده كمك هستند. به گفته  80كه  با وجودي

درصد  83را تا  وسازساختها، توليد بخش بانك جهاني تشديد محدوديت
  . 47كاهش داده است

 آمدوجايي حركت و رفتبر جابه تأثير  
هاي فلسطين ازجمله غزه و ها بين اسرائيل و سرزمينياشاره به بستن تمامي ورود - 

 ؛2001هاي افراد و كاالها در سال جاييتعطيلي فرودگاه غزه و توقف همه جابه
هاي ها و عدم اجازه ورود به خبرنگاران و سازماناشاره به اعمال محدوديت - 

 غيردولتي؛

 48AMA» حركت و دسترسي«نامه ادعاي فلسطينيان مبني بر نقض توافق - 
)Agreement on Movement and Access(  منعقد شده بين قدرت اشغالگر و

 ؛49تشكيالت خودگردان، براي بازگشايي گذرگاه رفح، توسط اسرائيل
نفر از گذرگاه  21032اشاره به كاهش چشمگير خروج از غزه با آمار ثبت شده  - 

 يو م ليآور، اين تعداد در 2020نفر در مارس  5533به  2020اريز در فوريه 
 .50خروج ثبت شده است 213و  222تنها  ب،ي، به ترت2020

 محاصره دريايي و صنعت ماهيگيري 

 11( ييايدر ليما 6به  نيفلسط ييايدر سيپل يهاتي، فعال2ر اساس معاهده اسلو ب - 
  .51احل محدود شده است) از سلومتريك

                                                            
٤٦.   "Economic Monitoring Report to the Ad Hoc Liaison Committee" (PDF). World 
Bank. Archived (PDF) from the original on 10 July 2015. Retrieved 8 July 2015. 
٤٧. Gaza Strip Economy on ‘Verge of Collapse,’ World Bank Says Archived 27 June 2018 at 
the Wayback Machine. New York Times, 22 May 2015 

توافق نامه « 0052نوامبر  15خودگردان در  التيو تشك ليدر نوار غزه، اسرائ ياقتصاد يهاتيبهبود حركت مردم و فعال يبرا. ٤٨
 را امضا كردند. »يحركت و دسترس

٤٩.https://www.gisha.org/UserFiles/File/publications_english/Disengagement_Danger_6feb_06.pdf 
٥٠. Gisha, “Gaza up close” (September 2020). 
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مايل دريايي به بهانه  6به  2007محدود كردن سفر دريايي ماهيگران در سال  - 
 ؛52هامحافظت از قاچاق توسط قايق

 ؛532018مايل دريايي در جوالي  3محدود شدن فضاي ماهيگيري غزه به  - 
مورد  1192نگران كننده بودن آمار حوادث مربوط به ماهيگيران فلسطيني ازجمله  - 

 656ماهيگير، بازداشت  134ماهيگير و مجروح شدن  8اندازي، كشته شدن تير
هاي مركز حقوق بشر قايق ماهيگيري بر اساس يافته 209صياد و توقيف 

 ؛54الميزان
نعت صبه  90در دهه درصد از كل اقتصاد فلسطين  4ميليون دالر يا  10اختصاص  - 

 ؛2006و  2001 هايسالبين به نصف و كاهش آن  ماهيگيري
تن در سال  2700به حدود  1999تن در سال  4000كاهش ميزان صيد از  - 

 55؛2008

 4000درصد از  90سرخ مبني بر فقير بودن لزوم توجه به آمار كميته ملي صليب - 
 ؛56دالر آمريكا 190تا  100ماهيگير غزه با درآمد بين 

 3800هشدارآميز بودن گزارش سنديكاي ماهيگران فلسطيني مبني بر وجود  - 
 ها؛ها به خاطر محدوديتنفر از آن 200اهيگير در غزه و اشتغال تنها م

 محدوديت در انرژي  
 هاي گذشته، استدالل قدرت اشغالگر براي كاهش و محدود كردن انرژي، راهيدر سال

نگاهي به  حالبااينراض به حمالت موشكي حماس بوده است. آميز براي اعتغيرخشونت
  نقض فاحش حقوق بشر شهروندان غزه دارد: وقايع و حقايق زير نشان از

                                                                                                                                                            
٥١. Karsh, Efraim (2013). Israel: the First Hundred Years: Volume II: From War to Peace?. p. 216. 
٥٢. Butler, Linda (2009). "Gaza at a Glance" (PDF). Journal of Palestine Studies. University of 
California Press. 38 (3. Spring 2009): 93. doi:10.1525/jps.2009.xxxviii.3.93. Archived 
from the original (PDF) on 16 May 2011. Retrieved 2 May 2010. 
٥٣.  "Hamas condemns Israeli ban of gas and fuel into Gaza". The Jerusalem Post | 
JPost.com 
٥٤.  "Fisherman Killed by Israeli Naval Forces, Two Others Injured and Detained". EuroPal 
Forum. Archived from the original on 1 March 2018. Retrieved 28 February 2018. 
٥٥.  Frykberg, Mel. "How Israel's naval blockade denies Gazans food, aid". The Christian 
Science Monitor. Archived from the original on 3 July 2009. Retrieved 12 July 2009. 
 
٥٦. "Gaza closure: not another year!". Icrc.org. 14 June 2010. Archived from the original on 
15 June 2010. Retrieved 1 June 2010. 
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مبني بر غيرقانوني بودن قطع برق و  2007صدور حكم دادگاه اسرائيل در دسامبر - 
 ؛57هاي گازوئيل و بنزينصدور مجوز براي كاهش محموله حالدرعين

 هاي زندگي ازجملهكمبود منابع برق موجود در غزه و تأثير آن بر همه جنبه - 
 و .... هاي بهداشتي مراقبت

در واكنش به حمالت  2020هفته در اوت  3هاي غزه به مدت بسته بودن گذرگاه - 
 ؛ 58موشكي حماس و توقف عرضه سوخت

، توسط مقامات قدرت اشغالگر 2021ادامه ممنوعيت ارسال سوخت به غزه در ژوئن  - 
  59)؛GEDCرغم عرضه توسط شركت توزيع برق غزه ( و تشديد بحران سوخت علي

ساعت برق  12تا  6، و داشتن روزي 2021ه نسبت تقاضا در ژوئن كسري برق ب - 
 ؛ 60در روز

نفر از مردم غزه بدون برق  902600لزوم توجه به اين واقعيت، يعني سپري كردن  - 
  61روزه؛ 11هاي در مدت درگيري

 محدوديت كاالهاي اساسي  
 د.رار گيرقفاده تواند در اهداف نظامي مورد استمحدوديت كاالها با كاربرد دوگانه كه مي - 

 داد واقدام آژانس امممنوعيت واردات مصالح ساختماني مثل سيمان و فوالد و  - 
 هاي خشتي در راستاي اين محدوديت؛كمك سازمان ملل در ساخت خانه

هاي قلع كه ممكن است در ساخت سالح نيز بكار از قوطي استفادهممنوعيت  - 
استفاده از  يل محدوديت درمحصوالت كشاورزي به دلشود كه رود. اين سبب مي

 شدت آسيب ببينند. ، بهها براي حفظ محصوالت توليدياين قوطي

  
  

                                                            
٥٧.  Macintyre, Donald (1 December 2007). "Court halts Gaza electricity cuts but fuel 
reductions stay". The Independent. Archived from the original on 12 October 2017. 
Retrieved 24 August 2017. 
٥٨.  Btselem,  “Summer  2020:  Gaza’s  electricity  crisis  deepens  again,  with  4  hours  of  daily 
supply”, 20 October 2020. 
٥٩. Gaza Electricity Distribution Company 
٦٠. Al-Mezan Center for Human Rights, “In focus: the effects of Israel’s military offensive on 
Gaza’s wash facilities, 10–21 May 2021”, p. 3. 
٦١. https://undocs.org/A/HRC/47/57 
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 كنترل بر فضاي غزه  
هاي هاي جنگنده و بالونطبق توافق اسلو، قدرت اشغالگر از طريق پرواز پهپادها و جت

  . 62هاي ساحلي را داردنظارتي، مجوز كنترل امنيتي بر حريم هوايي غزه و آب
  :بنديجمع

 نايـتجدر كشـتار فلسـطينيان مصداق بارز  قدرت اشغالگرآنچه مسـلم اسـت اقدامات 
ق انسـاني و حقـو در نقض موازين اسرائيلاقدامـات . كشـي اسـتعليـه بشـريت و نسل

. تكرده اسـ را بـراي جهانيـان نمايان آنانسـاني ماهيـت ضـد شيازپشيبها فلسـطيني
و  الهه 1907هاي رغـم عضويتـش در كنوانسـيون، عليقدرت اشغالگر

هـاي ارانژنـو و عليرغـم شـمول قواعـد عرفي متعـدد، بر اثـر بمب 1949هايكنوانسـيون
 وتغال امـوال خصوصـي غيرنظاميـان غـزه و محـل اشـ، كوركورانه افـراد غيرنظامـي

تانه الملل بشردوسـبين ، از هـوا، زمين و دريـا مرتكب نقض حقـوقشانامـوال عمومـي
اقدامات و  گونهنيا المللبين شـده اسـت كه بر اسـاس حقـوق موضوعه و حقـوق عرفـي

ت خوانده هاي ممنوعه، جنايـات جنگـي و جنايـت عليه بشـريسالح يريكارگبهنيـز 
الگر اشغاشغالي، قدرت  هايسرزمين  در بشر حقوق شرايط بررسي دراينكه  .شـودمي

المللي همچون مجمع عمومي، شوراي امنيت، قطعنامه از مجامع بين 548حدود  تاكنون
 2018ال سبيانيه نيز در بازه زماني  73شوراي حقوق بشر و كميسيون حقوق بشر و حدود 

 حقوق عالي كميسرتوسط  2021تا اواخر سال 
با  هأسفانمتگر آن است كه دريافت كرده و بيان بشر حقوق شوراي  ويژه  گزارشگران و  بشر
المللي و هاي بيناعتنايي كامل قدرت اشغالگر و حمايت آشكار و پنهان آمريكا، تالشبي

 وليهخواست جامعه جهاني براي رعايت حقوق فلسطينيان، هيچ اثري بر رعايت اصول ا
 رسد، نخواهد داشت. حقوق بشر توسط اسرائيل نداشته و به نظر مي

  
 نيفلسط مردم بر ديآپارتا مياستقرار و حفظ رژ   

در  ،2022ژانويه  19در تاريخ  65تاتيو هب 64ري، آدام63الحقهاي حقوق بشري سازمان
 اند. گزارشي مشترك به بررسي آپارتايد و نقض ممنوعيت آن توسط اسرائيل پرداخته

                                                            
٦٢. JCPA Global Law Forum, International Law and the Fighting in Gaza, Justus Reid 
Weiner and Avi Bell, 05/01/2009 [1] Archived 17 August 2011 at the Wayback Machine 
٦٣. Al-Haq, Law in the Service of Man 
٦٤. Addameer Prisoner Support and Human Rights Association 
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 گزارش يحد، براسازمان ملل مت ژهيگزارشگر ومايكل لينك، درخواست ها به اين سازمان
 كهنيدر مورد ا يگزارش مشترك ن،يفلسط ياشغال نيد در مورد سرزمخو يينها يموضوع

كند قض ميي را نالمللنيب نيبر اساس قوان ديآپارتا تيممنوع لياسرائ يرفتار اشغالگر ايآ
با  1948از سال  ليداده شده است كه اسرائ حيگزارش توض نيدر ااند. منتشر كرده يا خير،

 كي عنوانبه نيمردم فلسط يرا بر رو ديآپارتا ميود رژخ يها و عملكردهااستيس ن،يقوان
 ياختررا به كرانه ب ديآپارتا ميرژ 1967مستحكم حفظ كرده و از سال و ي كلقاعده 
 نيدر ا اشغال آن گسترش داده است. قيطر از نوار غزهو  يقدس شرقالمبيت ازجمله
و  هيپا سم،يونيصه يدد نژاابعا تيمحور«داده شده است كه  حيتوض ياصفحه 40 گزارش

». اده استد ليرا تشك لياسرائ يدائم و شده نهينهاد ديآپارتا ميو رژ ينژاد ضياساس تبع
دن مردم ش چندپارهاز  كياستراتژ طوربه ليكه اسرائ دهدمينشان  نيهمچنگزارش 

 نيفلسط خود در دياآپارت ميكردن رژ ياتياستقرار و عمل يبرا يابزار اصل عنوانبه نيفلسط
 ليبدت ديابه آپارت ليمدت اسرائ يادعا كه اشغال طوالن نيبرخالف ا. استفاده كرده است
 است كه سازيو شهرك ياستعمار مياز رژ يدر واقع جزئ لياسرائ يشده است، اشغالگر

يل مردم فلسطين تحمهمه  رب اكنون نيز آن راو همداشته  به آن تمايل شهيهم لياسرائ
در  ژهيوبه ينيسرزم فرا طوربه ديآپارتا تيكه ممنوعاند بيان كردهها سازمان نيا .كندمي

 تنها چهارچوبنه الملل بشردوستانيحقوق ب كه اينشود و ياعمال م ياشغال يهاتيموقع
 ن زمينهر ايدقانوني مرتبط و قابل اعمال در موقعيت اشغال نيست و قوانين ديگر هم بايد 

  مورد توجه قرار گيرند. 
هاي سرزمينقدرت اشغالگر در  كي عنوانبه ليكه چگونه اسرائ افزايدمي ارشگز نيا

بشر دوستانه اتخاذ كرده  المللنيبه انتخاب قواعد حقوق ب هيشب ياستيس اشغالي فلسطين
حقوق بشر كه مستلزم و  المللنيكاربرد مقررات حقوق ب كهدرحاليمثال،  يبرا .است

بشر و حقوق مقررات حقوق  رياما قابل اجرا بودن سا رد،يپذياست را م يمتفاوت يرفتارها
 در فلسطين ديآپارتا ياستعمار ميرژ ي ونينششهرك يطلبرا كه در خدمت جاه المللنيب

                                                                                                                                                            
٦٥. Habitat International Coalition – Housing and Land Rights Network 
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كه  ينيخود به سرزم تيانتقال جمععدم پذيرش ممنوعيت ، مثالعنوانبه. كنديرد م ست،ين
و  ياستعمار يسازشهرك يهاتيالفعدر حالي است كه  تحت اشغال درآمده است.  اين

 كندمي تأكيد گزارش .يابدهمچنان ادامه مي هاي اشغالي فلسطينسرزمينگسترش آن در 
 لزوماً دو گروه باشد، اما  نيبا ا ياگرچه قانون اشغال ممكن است مستلزم رفتار متفاوت«كه 

. »كرده است عممنو مايت را به صورت مطلقافراد تحت ح هيعل يرانسانيهرگونه اعمال غ
 كرده است. گزارش بهرا ممنوع  ديصراحتًا آپارتا 1977 يالحاقاول پروتكل   84ماده  5بند 

و حفظ سلطه و ظلم  جاديا باهدف -  يرانسانيارتكاب اعمال غ«كه  هديرس جهينت نيا
 7ماده  7و طبق بند در چارچوب اشغال  -  گريبر گروه د يگروه نژاد كي كيستماتيس

 تيو جنا ديآپارتا تينقض ممنوع يانكار رقابليغ طوربهالمللي ان كيفري بيناساسنامه ديو
  است.  تيبشر هيعل

حول  لياسرائ ديآپارتا يهاوهيها و شاستيس ن،يكه قوان كندمي حيتشر يطوركلبهگزارش 
و  ت،يو مالك نيزم زيآمضيتبع يهاوهيو ش هااستيبه س يچرخد. اوليم يدو ستون اصل

  .شوديها مربوط مآن تياقامت و مل زيآمضيتبع يهاهيو رو هااستيدوم به س
و  نيفلسط ي، جامعه مدنها سالده يبرا«كه  نداهديرس جهينت نيها به اسازمان نيا

 هاي اشغاليسرزميندر  لياسرائ ياشغالگر يهاوهيش قيدق طوربه يحقوق بشر يهاسازمان
برجسته  ينهادها يهاگزارش« ديافزايگزارش م نيا .»كننديم فيتوص ديآپارتا عنوانبهرا 
طور به يالمللنيو ب يامنطقه ،يليحقوق بشر اسرائ يهاسازمان نيو همچن يالمللنيب

 نيهمچن هيانيب ناي ».اندكردهو محكوم  تهشناخ تيبه رسمرا  لياسرائ ديآپارتااي فزاينده
 يهاسازمان« عنوانبهقوق بشري هاي حسازمان يگذارناماسرائيل با كه  دارد تأكيد
 يجنگ اتيرا كه جنا يانجام دهد تا كسان ياست هر كار ليكه ما دهدمينشان  »يستيترور
  ساكت كند. كنند،يرا افشا م دشيآپارتا ميرژو  تيبشر هيعل اتيو جنا

را به خاطر  لياسرائ ،يالمللنيكه جامعه ب دهيزمان آن فرا رس« كندبيان مي گزارش
 ي،اشغالهاي نيگزارشگر سازمان ملل در سرزمو  پاسخگو بداند مسئول و  دشيآپارتا
ي در هر دو طرف خط المللنيب نيبر اساس قوان ديآپارتا تينقض ممنوع و ديآپارتا ميرژ

  سبز را به رسميت بشناسد.
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ن ديواسازمان ملل متحد و  ،يالمللنيجامعه بهايي به ها توصيهدر نهايت اين سازمان
  اند كه عبارتنداز:لمللي كيفري ارائه كردهابين

 و نيمردم فلسط هيعل لياسرائ ديآپارتالزوم به رسميت شناختن و محكوم كردن  - 
 مانند توقف تجارت اسلحه؛ مؤثراتخاذ اقدامات 

لم و ظ ،ژادين ضيتبع ميرژبه  لياسرائاز پايان دادن  نانيطماشاره به كسب ا - 
  گريش در فلسطين؛يان اشغاليان و پانيفلسط هيخود عل ديآپارتا

بازگشت آوارگان در خصوص فراهم و تسهيل كردن حق  نانيطملزوم ايجاد ا - 
 توسط اسرائيل؛ ينيفلسط

محاصره  و شرط ديكامل و بدون قمبني بر لغو فوري،  لياسرائبخشي نانياطملزوم  - 
  ؛غزه يرقانونيغ

فاحش و  و عدالت در قبال تخلفات گسترده، ييپاسخگو نيتضماشاره به  - 
 ؛ديآپارتا تيجنا يبرا ازجمله ن،يمردم فلسط هيعل كيستماتيس

آن  كه قبالً ييكشورهاتوسط  1973اشاره به ضرورت تصويب كنوانسيون آپارتايد  - 
  ؛اندنكرده را تصويب

بر گاه در برااز داد تيو حما يالمللنيب يفرياز استقالل دادگاه ك تيحمالزوم  - 
 ن،يفلسط تيخود در مورد وضع قاتيتحق انيردر ج ياسيس يفشارها ايحمالت 
 ؛ديآپارتا تيجنا ازجمله

د در سازمان ملل متح كه توسط قيمستقل تحق ونيسيكم مأموريتلزوم حمايت از  - 
هاي اي موارد نقض حقوق بشر در سرزمينبراي بررسي ريشه 2021 يمماه 

 شد؛ تأسيساشغالي 

 ؛ديآپارتا هيعل سازمان ملل ژهيو تهيمجدد مركز و كم ليتشكلزوم  - 
 عنوانبه نيمردم فلسط مشمول كردن يبرا ژهيگزارشگر و مأموريتگسترش لزوم  - 

 كشور؛مرزهاي در هر دو طرف خط سبز و خارج از  واحد كل كي
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كامل و  ،عيسر يقيتحقدر خصوص انجام  يالمللنيب يفريز دادگاه كدرخواست ا - 
 هربارددادگاه  تير صالحكه د ياتيجنا ريو سا ديآپارتا اتيجامع در مورد جنا

 باشد؛مي نيفلسط تيوضع

 .66هااين جنايات نيمرتكب تحت پيگرد قرار دادن لزوم  و  - 
  

 بشرنقض حقوق  مشاركت در ي،اشغال يهانيدر سرزم هاتجارت با شهرك  
اروپا  ونيسيكم، در گزارشي اشاره كرده كه 2022فوريه  21در تاريخ  بان حقوق بشردهيد
نوع مم يرا در سطح جهان ياشغال يهانيدر سرزم هااروپا با شهرك هيادتجارت اتح ديبا

  اعالم كند. 
 ونيسيدر كم 2021، كه در سپتامبر 67شهروندان يابتكار تحت رهبربان، طرح به گفته ديده

 يبرا يقانون بي، خواستار تصوه استآغاز شد 2022 هيفور 20اروپا ثبت شد و در 
اروپا و  هيبه بازار اتحاد يرقانونيغهاي از شهرك يورود محصوالت ناش تيممنوع
قدرت  كي يرنظاميغ تيانتقال جمع .باشدميها اروپا به شهرك هيصادرات اتحاد تيممنوع

چهارم ژنو است و بر اساس  ونيناقض كنوانس يتحت اشغال نظام نيسرزم كيبه  اشغالگر
تجارت شود. طبق گزارش، محسوب مي يجنگ تيجنا ،يالمللنيب يفرياساسنامه دادگاه ك
 يالمللنيب نيبه تداوم  نقض قواناسرائيلي  يهاشده در شهرك ديمحصوالت تول

 ن،يمصادره زم ازجمله در اين مناطق نقض حقوق بشر نيهمچن كند.يبشردوستانه كمك م
نشأت گرفته از  يمحل تيجمع هيعل ضيو تبع ييجابجا ،يعياز منابع طب يبرداربهره

  .كنديم تيتقورا  هايسازشهرك
منابع و  ن،يمز ،يمردم محل يرقانونيغ طوربهها شهرك«: ه استبان حقوق بشر گفتدهيد
 شده در ديتول يامكان تجارت كاالها دينبا يكشور چيه .كننديرا غارت مافراد  شتيمع
  .»را فراهم كندبين افراد  ضيو تبع ييجابجا ن،يسرقت زم جهينت

را كه به استخراج  هاييتجارت ديبا نياروپا همچن هيكه اتحاد در ادامه گزارش آمده است
نقض  زين نيكه ا اعالم كند؛ كند، ممنوعيكمك م ياشغال يهانيمنابع در سرزم يرقانونيغ

                                                            
٦٦ https://www.alhaq.org/advocacy/19415.html 
٦٧European Citizen’s  Initiative(ECI) 
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سازمان جامعه  100از  شيبان حقوق بشر به بدهيد بشردوستانه است. يالمللنيب نيقوان
ابتكار  نياز ا تيدر حما استمدارانيو س يكارگر يهاهياتحاد ،يمردم يهاجنبش ،يمدن

قانوناً  ونيسيكم شود، يامضا جمع آور ونيليم كيگر پيوسته است. طبق گزارش، اعمل 
   مدنظر قرار دهد. را  هاشهرك يتجارت كاالها تيموظف است ممنوع

 ونيسيماما كبوده است  2019 هيابتدا در ژوئ طبق گزارش، درخواست براي ثبت اين طرح
 ميتصم نيا 2021اروپا در ماه مه  يدادگستر واني. ده بودكرد يبتدا از ثبت آن خوددارادر 

 مينظت يبرا مربوطه اراتياختو باعث شد با تغيير مسير كميسيون و ثبت اين طرح، را باطل 
  بشناسد. تيبه رسمرا ها تجارت با شهرك

ا بتجارت  ديبا عضو ياروپا و كشورها هيكه اتحاد بيان كردهبان حقوق بشر دهيد
از  يرويپو نه بشردوستا يالمللنيب نياحترام به قوانمنظور بهرا اسرائيلي  هايشهرك

  ژنو ممنوع كنند. ونيتعهدات خود تحت كنوانس
 يالمللنيب بر اساس حقوق بشردوستانه هايسازبودن شهرك يرقانونيغبر اساس گزارش، 

سرخ در سال  بيصل يالمللنيب تهيكم ريكه در تفس طورهمانو ثابت شده است  يبه خوب
 ندنرسا بيو آس قائل شدن ضياز تبع يناش بخشي از آنژنو آمده  ونيدرباره كنوانس 1958
  .است هاي اشغاليبومي سرزمين تيبه جمع ياقتصاد

ثبت كرده ا هاي اشغالي رهاي ناروا در سرزمينها و ظلمتبعيض نيبان حقوق بشر ادهيد
ها نويليرا بر م يسخت ينظام ها سال قواعدده يبرا ليمات اسرائكه مقا يياست، جا

 نيقوان اسبر اس يلياسرائ نينشبر صدها هزار شهرك كهدرحالياند كرده ليتحم ينيفلسط
  د. كننيحكومت م خود يمدن

 2000در حدود  ،هايسازو حفظ شهرك جاديا يبرا يليمقامات اسرائبر اساس گزارش، 
بان حقوق هديد بر اساس مستندات اند.را مصادره كرده نيفلسط يهانيزممربع از  لومتريك

 نيچن ،يالمللنيو ب يلياسرائ ،ينيحقوق بشر فلسط يهااز سازمان گريد ياريبشر و بس
 تيو آزار و اذ ديآپارتا، تيبشر هيعل ، جنايتلياسرائ ي توسطكيستماتيسركوب س

  باشد. مي
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 انيرنظاميانتقال غ اندموظفبشردوستانه  يالمللنيب نيكشورها بر اساس قوانطبق گزارش، 
آنها به رسميت نشناسند. ، حتي اگر به عمد نباشدرا  ياشغال يهانيها در سرزمبه شهرك

  ، انكار كنند.اشغالگرقدرت  ينظر از ادعارا صرف ينظام يهااشغال تيواقع دينبا نيهمچن
 يهانياز سرزم يدر برخها شهرك دارند: ياشكال مختلف هابر اساس گزارش، شهرك

 ،نيزمناطق  . در بعضياندجدا شده يمحل تيجمعمحدوده از  يياياز نظر جغراف ياشغال
ها دولتاند. بر اين اساس شدهجدا ن بومي آن منطقه تياز جمع يرسم طوربه نانينششهرك
 يالمللنيب نيكه قوان ياشغال يهانيدر سرزم يعيدر استخراج منابع طب اندموظف

  .مشاركت نكنند كند،يبشردوستانه را نقض م
كرده بود كه مطرح  1977در سال اصل را  نيقبًال ا متحدهاياالتبان، به گفته گزارش ديده

. باشد يصرفاً به نفع مردم محل ديبا ياشغال يهانيدر سرزم يعياز منابع طب يبرداربهره
از  لياسرائتوسط ه استخراج نفت ك هديرس جهينت نيبه ا كايوزارت امور خارجه آمر

 نيبا قوان رياشغال شده بود، مغا اين رژيمكه در آن زمان توسط  نايس رهيسواحل شبه جز
  است. يالمللنيبشردوستانه ب

حقوق بشر، مانند اصول  يالمللنيب يها بر اساس استانداردهاشركتدر گزارش آمده، 
 ايدارند در نقض حقوق بشر  تيولسازمان ملل در تجارت و حقوق بشر، مسئ يراهنما

  آن انجام ندهند.  ليتسه نكنند و يا اقداماتي جهتمشاركت  يالمللنيحقوق بشردوستانه ب
ها و سهم آنها در نقض بودن شهرك يرقانونيبا توجه به غ ه استبان حقوق بشر گفتدهيد

  دهند. انيها، پابا شهرك يبه روابط تجار ديها باحقوق بشر، همه كشورها و شركت
مرتبط با  يهاسوءاستفاده ريو سا هايسازبودن شهرك يرقانونياروپا درباره غ هياتحاد

 ميتنظ ياشغال يهانيسرزم باتجارت قواعد يكساني براي صحبت كرده، اما  ياشغالگر
اروپا  هيواردات اتحاد ،يبه نقل از بانك جهان لينكرده است. بر اساس برآورد دولت اسرائ

دالر  ونيليم 300بالغ بر  2012در سال  ياشغال يدر كرانه باختر يليئاسرا ياهاز شهرك
در سال  يغرب ياروپا، واردات از صحرا ونيسيبر اساس گزارش كمهمچنين بوده است. 

  ه است. ) فراتر رفتكايدالر آمر ونيليم 567( وروي ونيليم 500از  2020
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 ليو دانسته يرقانونيرا غ هايسازشهرك ياروپا به درست هياتحاد« بان،بنا به گزارش ديده
  .68»كند ميرا تنظ هاشهركمرتبط با  يتجارت كاالها نتوانسته  حالدرعين

  
 »شريتيه بظالمانه و جنايت عل سلطه سيستم ،آپارتايدِ اسرائيل عليه فلسطينيان«  

اعالم  يرشبا انتشار گزا) 1400بهمن  12( ،2022 هيفور اولشنبه سه الملل،نيسازمان عفو ب
 هيلع ديآپارتا تيجنا«تاكنون، دست به  لياسرائ تأسيساز زمان  لياسرائ ميكرد رژ
» ترستپ يژادنگروه  كي«به مثابه  نيبه خاطر رفتار با مردم فلسط ديزده و با »هاينيفلسط

 پاسخگو باشد.

 69تسلمب يلياسرائ يحقوق بشر و گروه حقوق بشر باندهيسازمان د الملل،نياز عفو ب شيپ
 متهم كرده بودند. ديبه آپارتا ،ياشغال يو هم در اراض شيرا هم در داخل مرزها لياسرائ

حفظ  يبرا مشخص كه يرقانونيغ يهااقدام الملل،نيب يفريحقوق ك درطبق گزارش 
. شوديم وبمحس ديآپارتا يضد بشر تيجنا رد،يگيمند صورت منظام يسلطه نژاد

 تيحروممو  يبارشكنجه، انتقال اج ،يرقانونيقتل غ» اسنامه رُماس«و  »ديآپارتا ونيكنوانس«
 اند.ها برشمردهن اقداميا ازجملهرا  هياول يهاياز حقوق و آزاد

 يتمس كه يادنژ ضيتبع هيبر پا ينظام دينظام آپارتا ،يالمللنيب نيدر قوانبنا به اين گزارش 
م ست ست.ا شده فيتعر، كنديم ليرا تسه گريبر گروه د يگروه نژاد كي ينهادمند از سو

 باشد. ميمحسوب و ممنوع  يحقوق بشر يجد يهااز نقض ينژاد

ا بسازمان كه  نيا يحقوق يهاليگسترده و تحل قاتيتحق بر پايه ديگويم المللنيب عفو
 را در يستم نيچن تيبدون محدود ليصورت گرفته، اسرائ يمشورت كارشناسان خارج

كرده  اعمال هاينيفلسط هيعل رحمانهيو اقدامات ب هااستيس ن،يانقو قيدرازمدت و از طر
  است.

الملل جزئيات چگونگي اعمال يك نظام ستم و سلطه بر مردم گزارش تحقيقي عفو بين
فلسطين را در هر كجا كه اسرائيل حقوق آنها را تحت كنترل خود داشته باشد، تشريح 

                                                            
٦٨. https://www.hrw.org/news/2022/02/21/europe‐ban‐trade‐illegal‐settlements 
٦٩. B'Tselem 
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متعدد ها و موارد ك فلسطينيالده زمين و امگزارش چگونگي تصرف گستراين  .كندمي
 مكاننقل عنوان شهروندان بدون مرز، ظلم بدون مرز، تلقي كردن فلسطينيان به قتل،

ها از حق تابعيت و هاي حركتي شديد و محروم كردن آناجباري، اعمال محدوديت
ي نظامي ها اجزادهد كه به چه شكل همه اينكند و توضيح ميشهروندي را مستند مي
 بر بنا. شودآپارتايد تعريف مي عنوانبهالمللي دهند كه در قوانين بينهدفمند را تشكيل مي

رحمانه اسرائيل براي جداسازي، سلب مالكيت و هاي بيسياست هاي اين سازمان،يافته
  .هاي تحت كنترلش به وضوح مصداق آپارتايد استحذف در تمام سرزمين

راندن هفت  رونيب يبرا يليبا طرح مقامات اسرائ 2021ه مه ماحمله بر اساس گزارش، 
در  ينيفلسط يمحله مسكون كيجراح،  خيش آغاز شد. شانيهااز خانه ينيخانواده فلسط

 يبرا لياسرائ نيهدف كمپ بارها است كه المقدستيبدر شرق  يميشهر قد يكينزد
 يهاخانواده ر گرفته است.قرا يهودي نانينشو انتقال شهرك يرقانونيغ يهاگسترش شهرك

 يهادر شبكهي نيكمپاندازي با راه، تهديدات متعدد اخراجاز  يريجلوگ يبرا ينيفلسط
 ند. اهتوجه جامعه جهاني را به خود جلب و معترضان را بسيج كرد ياجتماع

، بازداشت خودسرانه و ازحدبيش يروين اِعمالبا ي لياسرائ يتيامن يروهاينبه گفته گزارش 
و  به اعتراضات ه واستفاده كردآميز معترضان مسالمتسركوب  يبرا نارنجكتفاده از اس

در  يكه اعتصاب عموم ييهاينياز فلسط ياريبس يبرا .نداهپاسخ داد هاينيفلسط مخالفت
گرانه در سركوب اقدامات و ضيتبع ني، اهرا مشاهده كرد مناطق اشغالي فلسطينو  لياسرائ

نظام  كياز  يمتفاوت يهاجلوه ينيفلسط يهاو شهرها و شهركنوار غزه  ،يقدس شرق
 دهد. يرا نشان مستم و سلطه اسرائيل 

و قبوالندن از دو دهه است كه خواستار درك  شيها بينيفلسطكند گزارش عنوان مي
با . انددر سازمان ملل بوده از اين موضوعدر خط مقدم دفاع  و هستنداسرائيل  ديآپارتا

 راً يو اخ ينيحقوق بشر فلسط يهاسازمان توسطه انجام شد قاتيتحق طي گذشت زمان،
 به ديآپارتا عنوانبهها ينيبا فلسط ليرفتار اسرائ ،يليحقوق بشر اسرائ يهااز گروه يبرخ
  است. شده ه شناخت تيرسم
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شده  هنينهاد ضيتبع د، اسناماتااقداز  يابر مجموعه هيبا تكدر گزارش خود  المللنيعفو ب
 نيانبر اساس قو ديآپارتا فيدر چارچوب تعر انينيفلسط هيعلاسرائيل  كيستماتيو س

ده و طردكنن زيآمضيتبع نييكار تع نيهدف از ا .كرده است ليمستند و تحلرا  يالمللنيب
 .تاس ديها به منزله آپارتاينيفلسط هيعل ليها و اقدامات اسرائاستيس ن،يقوانبودن 

 اتيو جنا اتتخلفمانند  يجد يو حقوق بشر يرانسانياقدامات غاين سازمان  ،عالوهبه
  .مستند كرده استنيز را حفظ نظام ظلم و ستم عليه مردم فلسطين  قصدبه

ر ب تسلطو  م و ستمظل ستميس كي ليكه اسرائ دهدمينشان  المللنيعفو ب ب،يترت نيبه ا
 ياوهيش بهو منظم  كياتستميبه صورت س نژاديكيتفك .كرده است ليرا تحم انينيفلسط
 ايادع از يريجلوگ منظوربهها، وهيها و شاستيس ن،يقوان قيشده از طر نهينهاد اريبس

 و ليائدر داخل اسر يلياسرائ انيهودي با از حقوق برابر يبرخورداران براي ينيفلسط
 كهاست  دهيرس جهينت نيبه ا المللنيب عفو. شوديانجام م هاي اشغالي فلسطينسرزمين

الملل نيق بو نقض حقو بشر حقوق نقض عنوانبهرا  ديآپارتا يالمللنيب جرم لياسرائ
قامات تمام م باًيتقر .مرتكب شده است ،كند لينظام را تحم نيهر جا كه ادر  يعموم

 ستميس يدر اجرا يدولتو شبه يدولت ينهادها نيو همچن لياسرائ يو نظام يرنظاميغ
 يلگوهاات كه اس دهيرس جهينت نيبه ااين سازمان  مشاركت دارند. هاينيفلسط هيعل ديآپارتا

 هاي اشغاليسرزمينو چه در  ليچه در داخل اسرائ ليممنوع شده توسط اسرائ اقدامات
 نيدم فلسطمر هيگسترده عل نيو همچن كيستماتيحمله س كياز  يبخش عنوانفلسطين به

 نيحفظ ا تمايل به احمله ب نيانجام شده در چارچوب ا يرانسانياست و اقدامات غ
 ديپارتاآ تيبشر هيلع تيجنا عنوانبهو اساسنامه رم  ديآپارتا ونيو بر اساس كنوانس ستميس
  باشد. مي

انجام  2021 نوامبرتا  2017 هيكار از ژوئ نيرا در طول ا يليو تحل قيتحق المللنيعفو ب
و  نيفلسط ياز جامعه مدن تيحمااز انجام اين تحقيق،  المللنيهدف عفو بداده است. 

 يدر زمان هاينيبر فلسط ليدادن به ظلم و تسلط اسرائ انيپا يبرا يلياسرائ يهاسازمان
 دواريكار، ام نيبا انجام ا. اين سازمان شوديم ديتهد ياندهيفزا طوربهاست كه كار آنها 
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و  ليشده در اسرائ نهينهاد ضيشناختن تبع تيو به رسم شترياست كه به درك ب
 تيو جنا ستميس كي عنوانبه ينيپناهندگان فلسط هيو عل هاي اشغالي فلسطينسرزمين
  كمك كند. ديآپارتا

نمونه از اتكايِ مقامات اسرائيلي  نيترواضحقتل معترضان فلسطيني شايد به گفته گزارش، 
ن فلسطينيا ،2018به اقدامات ممنوعه براي حفظ و تسلط بر وضعيت موجود باشد. در سال 

در غزه شروع به برگزاري تظاهرات هفتگي در امتداد مرز با اسرائيل كردند و خواستار حق 
و پايان محاصره شدند. حتي قبل از شروع تظاهرات، مقامات بلندپايه  انيجوپناهبازگشت 

هايي كه به ديوار نزديك شوند هدف گلوله قرار خواهند اسرائيل هشدار دادند كه فلسطيني
 .كودك را كشتند 46 ازجملهغيرنظامي  214نيروهاي اسرائيلي  ،2019ان سال گرفت. تا پاي

ها، بر اساس غيريهود بودن و دهد كه مقامات اسرائيلي با فلسطينيالملل نشان ميبين عفو
كنند. اين تبعيض نژادي در قوانيني عنوان يك گروه نژادِي پست رفتار ميبودنشان، بهعرب

 تأثيرهاي فلسطيني اشغالي تحت ا در سرتاسر اسرائيل و سرزمينر هاكه زندگي فلسطيني
   .دهد، تقويت شده استقرار مي

كنترل  1967در كرانه باختري و غزه، جايي كه اسرائيل از سال در اين گزارش آمده، 
ها حق شهروندي نداشته و اكثر آنها افراد بدون جمعيت آن را در دست دارد، فلسطيني

ها به كارت شناسايي شوند و براي زندگي و كار در اين سرزمينفته ميتابعيت در نظر گر
- 49 يهايريدرگپناهندگان فلسطيني و فرزندان آنها كه در  د.از ارتش اسرائيل نياز دارن

اند، همچنان از حق بازگشت به محل زندگي قبلي خود محروم آواره شده 1967و  1947
ديد وزارت كشور اسرائيل صالحفلسطيني به  14000اقامت بيش از  ،1967از سال  هستند.

  .لغو و منجر به انتقال اجباري آنها به خارج از شهر شده است
درصد از جمعيت آن كشور  19شهروندان فلسطينِي اسرائيل كه حدود بر اساس گزارش، 

اند. به گفته اين يافته شده مواجه دهند با انواع مختلفي از تبعيضِ سازمانرا تشكيل مي
تبعيض عليه فلسطينيان در قانون اساسي تبلور يافت كه براي اولين  ،2018در سال سازمان، 

روستاي  وپنجيس رد. ثبت ك »دولت ملت مردم يهود« عنوانبهبار، اسرائيل را منحصراً 
، در حال حاضر توسط اسرائيل به رسميت اكن دارندنفر س 68000كه حدود  نينشهيباد
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هايي در مشاركت سياسي روبرو شده و از كنان آنها نيز با محدوديتساو  شوندشناخته نمي
اند. رفتار عمدًا نابرابر با شهروندان هاي مراقبت درماني و آموزشي محروم ماندهنظام

همواره از نظر اقتصادي در نيز هاي يهودي فلسطينيِ اسرائيل، آنها را در مقايسه با اسرائيلي
- هاي كوويد اخير بسته كمكي دولتي براي جبران خسارتمضيقه قرار داده است. نمونه 

ساخت  .شد درصد آن به مقامات محلي فلسطين اختصاص داده 7,1است كه تنها  19
هاي فلسطيني اشغالي، سياست زمامداران دولت اسرائيل از سال ها در سرزمينشهرك
 هرصد اراضي كراند 10ها اكنون اين شهركطبق آمار گزارش، به اين سو بوده است.  1967

 1967دهد كه بين المقدس شرقي را پوشش ميدرصد اراضي فلسطيني بيت 38باختري و 
هاي شديد جابجايي و حركت از محدوديتسلب مالكيت و  اندمصادره شده  2017تا 

هاي فلسطيني اشغالي اعمال به صورت فزاينده بر فلسطينيان در سرزمين 1990 هاواسط ده
كيلومتري كه اسرائيل همچنان در حال گسترش  700حصاري ه گزارش، به گفتشده است. 

براي ورود و منزوي كرده و آنها بايد  »مناطق نظامي«آن است، جوامع فلسطيني را در 
ها در فلسطيني كهدرحاليچندين مجوز ويژه دريافت كنند.  هاي خودخروج به خانه

منتظر يك مجوز ديگر هستند،  هاي بازرسيها در ايستمحاصره محبوس مانده، ساعت
 .خواهند حركت كنندتوانند هر آنگونه كه دلشان مينشينان اسرائيلي ميشهروندان و شهرك
كنند كه به ميليون فلسطيني تحت محاصره اسرائيل زندگي مي 2در غزه، بيش از 

  .گيري يك بحران انساني منجر شده استشكل
تحقق  هاي اسرائيل ممكن است برايز سياستكه اگرچه برخي ا دهديماين گزارش نشان 

آميز تبعيض نامتناسب ومالً اي كاههاهداف مشروع امنيتي طراحي شده باشند، اما به شيو
ها مطلقًا مبناي ساير سياست .المللي مطابقت ندارداند، تا حدي كه با قوانين بيناجرا شده

  اند. شكل گرفتهمعقول امنيتي ندارند و به وضوح با قصد سركوب و تسلط 
خواهد كه جنايت آپارتايد را در يم) ICCي(المللالملل از ديوان كيفري بينعفو بين

ها هاي فلسطين اشغالي بررسي كند و از همه دولتتحقيقات فعلي خود درباره سرزمين
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مرتكبان جنايت آپارتايد را به  ،حيت قضايي جهانيالخواهد كه با استفاده از اصل صمي
  . لت بسپارنددست عدا

  ها و پيشنهاداتتوصيه
اقدامات  تمامبراي حذف  لياز اسرائ المللنيعفو باشاره به درخواست  ‐

و اقدام جهت لغو يا اصالح  انينيفلسط هيظلم علاِعمال و  يجداساز ،آميزضيتبع
 ن،يقوان هيدر كل المللنيمطابق با حقوق بي خود، حقوق يو استانداردها قانون

  ي؛مذهب اي يقوم ،ينژاد ليدالبه  زيآمضيتبعها و اقدامات ستايمقررات، س
و  ليدر اسرائ انينيحقوق بشر برابر و كامل به همه فلسطاعطاي لزوم اشاره به  ‐

توسط  ضيو بدون تبع المللنياصول حقوق ب يدر راستا هاي اشغاليسرزمين
  اسرائيل؛

در  انينيفلسط يده براش نيتضم يهاتيبه حماو حصول اطمينان احترام لزوم  ‐
  ؛بشردوستانه يالمللنيب نيتحت قوان هاي اشغاليسرزمين

بازگشت  يو فرزندان آنها برا ينيحق پناهندگان فلسطلزوم به رسميت شناختن  ‐
 يزندگ هاي اشغالي فلسطينسرزمين اي ليدر اسرائ يكه زمان ييهابه خانه

  ؛كردنديم
 اتينقض حقوق بشر، جنا انيقربان به لياسرائلزوم پرداخت خسارت توسط  ‐
 - آنها  يهاخانوادهو  -بشردوستانه  يالمللنيب نيقوان يو نقض جد تيبشر هيعل

تفكيك به دست آمده بر اساس  يهاييتمام دارا يشامل استرداد و غرامت برا
  ي؛نژاد
 تيو جد يگستردگالملل با توجه به لزوم تغيير رويكرد فوري جامعه بين ‐

مرتكب  اتيگستره كامل جناسازي و روشنگزارش  نيتند شده در امس يهانقض
   ؛لياسرائشده توسط 

براي هفت دهه و  ليدر كنار اسرائ المللنيجامعه باشاره به سكوت و ايستادن  ‐
  فلسطينيان؛سركوب  و كنترل ،يجداساز ،سلب مالكيتتماشاي 
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مان ساز تيامن يامتعدد شورو اجرا نشده  ي تصويب شدههاقطعنامهاشاره به  ‐
 نيقواننقض  يبرا يعواقب چيبا ه لياسرائو عدم مواجه  هادر طول سال ملل

   ي؛المللنيب
 اتيه نقض و جناب ييپاسخگو يبرا المللنيجامعه باشاره به عدم اقدام معنادار  ‐
 مك بهكو  نيمردم فلسط هيعل يالمللنيب نيو گسترده طبق قوان كيستماتيس

دون ب اتيادامه ارتكاب جنا ي و تشويق برايالمللنيب ينظم حقوق فيتضع
  ؛ مجازات

سالح،  هيتهبه واسطه  لياسرائ يهانقض ازاز كشورها  يبرخاشاره به حمايت  ‐
 ،كيپلماتيو ارائه پوشش د اتيارتكاب جنا يبرا گريد يو ابزارها زاتيتجه

  ي؛ريپذتيمحافظت در برابر مسئول يسازمان ملل، برا تيامن يدر شورا ازجمله
 ستميدن سبر نياز ب يبرابه اسرائيل  يالمللنيجامعه بلزوم اِعمال فشار توسط  ‐

  ؛ديآپارتا
 ديپارتاآ تيبشرجنايت عليه  هيعل يفرد يالمللنيب يفريك تيمسئوللزوم اِعمال  ‐
   ي؛دولت ندگانيها و نماسازمان يافراد، اعضا املش
و دادگاه  المللنيجامعه ب ،ينيسطمقامات فل ل،يخود اسرائلزوم تحقيق توسط ‐
  ي؛المللنيب نينطبق قوا ديآپارتا تي) در مورد ارتكاب جناICC( يالمللنيب يفريك
 و كشورهاي طرف هامه دولتتوسط ه يجهان ييقضالزوم اعمال صالحيت  ‐

  ؛ديآپارتا تيافراد مظنون به ارتكاب جنا براي كنوانسيون آپارتايد
 مانجابراي  يفريك يالمللنيب وانياز دفتر دادستان د المللنيعفو ب درخواست ‐

  ؛ديآپارتا تيبشر هيعل تيجنادر خصوص  يرسم قاتيتحق
 يارتكاب اتيابه جندر رسيدگي  يالمللنيب يفريك وانيداشاره به عدم صالحيت  ‐

 در افتهيرتكاب ا اتيبه جنا يدگيرس تيصالحرغم داشتن علي ليدر داخل اسرائ
  الي؛هاي اشغسرزمين
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 تيناعامالن جبراي ارجاع سازمان ملل متحد  تيامن يشورالزوم ضمانت دادن  ‐
و  ليدر اسرائ الملليبين نيتحت قوان اتيجنا ريو سا ديآپارتا تيبشر هيعل

  به دادگاه؛  هاي اشغالي فلسطينسرزمين
 هاي مقامات اسرائيلي ومانند توقيف دارايي هدفمند يهاميتحر لزوم اِعمال ‐

   ؛سازمان ملل تيامن يشورااسرائيل توسط  هاي جامع تسليحاتي عليهيمتحر
 - جاد شداي 1962 ابتدا در نوامبر-  ديآپارتا ضد ژهيو تهيكممجدد  تأسيسلزوم  ‐

 لياسرائ ازجمله ها،تيتمركز بر همه موقع يسازمان ملل برا يمجمع عمومتوسط 
 هيعل تيبشر و جنا حقوق يكه در آن نقض جد هاي اشغالي فلسطينسرزمينو 
  دهد؛رخ مي ديآپارتا تيبشر
كه از  ييهاآن ژهيوبه ،يامنطقه گرانيها و بازهمه دولتاشاره به عدم پشتيباني  ‐

پا ارو هيداتحا كا،يآمر متحدهاياالتبرخوردارند، مانند  ليبا اسرائ كيپلماتيروابط د
با  روابط خود تيكه در حال تقو ييكشورهاو  ا،يتانيعضو آن و بر يو كشورها

   يي؛قايو آفر يعرب ياز كشورها يهستند مانند برخ اسرائيل
انتقال  اي، فروش عرضه يتوقف فور يها برااز دولت المللنيعفو بدرخواست  ‐

 ،يتيو امن ينظام تزايتجه ريها، مهمات و ساهمه سالح ميرمستقيو غ ميمستق
   ي؛تيو امن ينظام يهاكمك ريارائه آموزش و سا ازجمله

هاي اسرائيلي شهركو غيرقانوني بودن لزوم به رسميت شناختن ممنوعيت  ‐
  ها؛ توسط دولت

 مبني بر عدم دريافت كمك به ينيمقامات فلسطلزوم كسب اطمينان توسط  ‐
  ؛اسرائيل آميز آپارتايدواسطه هر نوع معامله با اسرائيل و مستند كردن آثار تبعيض

و  لياسرائهاي خود در انجام فعاليت ازكارها وكسب صاحبان لزوم ارزيابي ‐
 ستميساينكه فعاليتشان به  از نانياطمهاي اشغالي فلسطين و كسب سرزمين
  گذاشتن؛ تأثيرهاي مربوطه در صورت و توقف فعاليت كنديكمك نم ديآپارتا
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از  يالمللنيو ب يبشردوستانه و توسعه مل يهاسازمان همكاريلزوم افزايش  ‐
و  ضيدادن به تبع انيپا يبرا لياسرائ از يو خصوص يدولت يهاتياحم طريق

 .70هاينيفلسط هيو اقدامات عل هااستيس ن،يدر قوان يجداساز
  

  حاميان ظلم و استبداد رژيم صهيونيستي در كنگره آمريكا  
از  ، تعداديتحليلي ميدل ايست –پايگاه خبري بنا به گزارش منتشر شده توسط 

اند درخواست كردهن كشور، وزير خارجه اي از آنتوني بلينكن، متحدهالتاياگذاران قانون
ه در ع پيوستتحقيقات سازمان ملل در زمينه جرائم به وقوكردن متوقف  اقدامي در راستاي 

  ، انجام شود.جنگ غزه
اي به آنتوني ارسال نامه اكنگره آمريكا ب يتن از اعضا 40 كند حدودگزارش بيان مي

كميسيون  اقداماتپايان بخشيدن به  اند برايدرخواست كردهدولت بايدن بلينكن، از 
شوراي حقوق بشر سازمان ملل در زمينه جرائم جنگي مرتكب شده از سوي رژيم تحقيق 

و ويكي  71به اظهارات جاش گاتهايمر اقدام كند. در اين راستا اسرائيل عليه فلسطينيان
اين تحقيق اشاره شده كه معتقدند حامي اسرائيل كار ، رهبران دموكرات و محافظه72هارتزلر

سازمان ملل اند كه كرده شود و نيز تأكيدمي عليه رژيم اسرائيلانديشي باعث گسترش جزم
  ديگر نقاط جهان هم تمركز كند. به 

مجدد به شوراي حقوق بشر  متحدهاياالتكه در اين گزارش آمده، اعضاء كنگره بر سر اين
در خصوص گذاران قانونكند كه نظر دارند ولي از طرفي تأكيد ميتالفبپيوندد، با هم اخ

آميز در قبال رفتارهاي تبعيضضرورت عمل به تعهد دولت در دفاع از رژيم اسرائيل 
شوراي حقوق بشر در با هم متحد هستند. گفتني است  شوراي حقوق بشر و سازمان ملل

يابي تمامي موارد نقض خصوص ريشهمستقل در  سال گذشته ميالدي، با انجام تحقيقي
تن  248 كمدستبه غزه، كه به كشته شدن ماه مه رژيم اسرائيل در حمله شده توسط 

                                                            
٧٠. https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2022/02/israels‐system‐of‐apartheid/ 
٧١. Josh Gottheimer 
٧٢. Vicky Hartzler 
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، موافقت كرده است. بر اساس گزارش، قرار شده شدفلسطيني كودك  60بيش از  ازجمله
مبني بر شناسايي عامالن موارد نقض و نخستين گزارش خود است محققان سازمان ملل 

  .در ماه ژوئن سال جاري ميالدي ارائه كنندها را ئول دانستن آنمس
افزايش  باهدفدستور كار شوراي حقوق بشر طبق گزارش، اعضاي كنگره معتقدند 

طراحي  هاي سياسي، اقتصادي و حقوقي رژيم اسرائيل و تضعيف مشروعيت آنچالش
ام اقد و المللي حقوقيتحت فشار قرار دادن نهادهاي بينشده است كه اين امر با كمك 

  شود. محقق مي عليه رهبران اين رژيم
بر ل مشتمها ميسيون نه تنتحقيق اين ك اند كهدر اين نامه بيان كردهنمايندگان كنگره آمريكا 

يم ات عليه رژبلكه امكان تحقيق در زمينه تمامي اتهامشود مي جنگ سال گذشته در غزه
  كند. ناطق اشغالي را نيز فراهم ميدر تمام ماسرائيل در گذشته و آينده، 

 رت رسمي ون به صودولت بايدن با اين كميسيون از زمان ايجاد آكند گزارش بيان مي
 ن رأيبه قطع كامل بودجه اين كميسيوعمومي مخالفت كرده و  در ماه گذشته ميالدي 

داده است. همچنين در اين نامه شوراي حقوق بشر به علت گزينش اعضايي مثبت 
  خوردار از سابقه ضعيف حقوق بشري مورد انتقاد قرار گرفته است. بر

گذاران حامي رژيم اسرائيل در كنگره از هدف قرار گرفتن قانون بر اساس گزارش اگر چه
از سوي شوراي حقوق بشر شكايت دارند، اما تنها بخش محدودي از  اين رژيمناعادالنه 
  .٧٣اندين رژيم متمركز شدهميالدي بر ا 2020هاي شورا در سال قطعنامه

  
 در غزه  ليتوسط اسرائ هاينيفلسط راثيمحو م ،يفرهنگ ديآپارتا  

يراث گزارشي در خصوص نابودي م، 2022 هيفور 23 تاريخ درسازمان حقوق بشري الحق 
  عنوان آپارتايد فرهنگي منتشر كرده است. فرهنگي فلسطينيان به

و  هايآوربا استفاده از فن 74ستقر در لندنم يقاتيتحق يآژانس قاتيگزارش از تحق نيا
غزه  در نوار يشناسباستان يهامكان نيتراز مهم يكي يبازساز يبرا شرفتهيپ هايتكنيك

                                                            
٧٣. https://www.middleeasteye.net/news/us‐lawmakers‐urge‐blinken‐call‐end‐un‐probe‐
alleged‐israeli‐crimes 
٧٤. Forensic Architecture 
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 راثياز محو م ياتا نمونه كردهدر غزه استفاده  لياسرائ ياز بمباران راهبردو شده  هيته
  دهد.  در اين مناطق را نشانو انكار حقوق بشر  نيفلسط يفرهنگ

وط به مرب نيو قوان يتنها اصل ضرورت نظام نه لياسرائ يهابمبارانطبق گزارش، 
 يگفرهن راثيم يجيبردن تدر نيبلكه هدف آن از ب كند،يمسلحانه را نقض م يهايريدرگ
 حقيقتدر  .است شانيسرنوشت مردم بر منابع فرهنگ نييسلب حق تع يبرا نيفلسط

 ييهايگذاربمب ني. چنكنديم ديرا تهدكل، قدرت اشغالگر  عنوان يكبه وجود فلسطينيان
  د.دار را به همراه تيبشر هيعل تيو جنا يجنگ اتيجنا است و نقض فاحش اساسنامه رم

 تيو موجود تيواساسًا بر ه ن،يفلسط يفرهنگ راثيهدف قرار دادن مافزايد گزارش مي
 بيخرت نيب ونديبر پ يالمللنيب يفريكمثال، دادگاه  يبرا گذارد.يم تأثيرآن سرزمين مردم 

به كه  يزمان ژهيوبهكند آن كرده و بيان مي تأكيد تيبشر هيعل تيو جنا يفرهنگ راثيم
د است كه در ح يدولت استياز س يبخش دهد،يرخ م يرنظاميغ تيحمله به جمع صورت

 تيجنا اسنامه رم،بر اساس اسشود. همچنين گسترده و با روشي سيستماتيك انجام مي
 تيجمع هيعل كيستماتيس ايحمله گسترده  كياز  يبخش عنوانبهكه  يزمان ديآپارتا

  شود.يمحسوب م تيبشر هيعل تيحمله انجام شود، جنا نياز ا يبا آگاه يرنظاميغ
 بي، الحق از تخر2014اوت  26و  هيژوئ 8 نيبه نوار غزه ب لياسرائ يحمله نظام انيدر جر

 كي يجزئ بيتخر نيو همچنبه صورت جزئي مسجد  120 كامل ومسجد به صورت  61
و  ي، آثار باستان2021 همماه  يحمله نظام اني، در جره است. در مورد مشابهخبر داد سايكل

 بيآس ميرمستقيغ طوربههدف حمله، به مناطق  يكينزد ليبه دل يفرهنگ راثيم يهامكان
، 2021مه ماه  21 تا 10 نيب به نوار غزهاسرائيل  يحمله نظام نيدر آخر .نداهديد

 ازجمله يو خصوص يبه اموال عموم وارد شده خسارت ينيحقوق بشر فلسط يهاسازمان
به مورد  117كامل و  طوربهمورد  7تعداد  نيند كه از ااهرا گزارش كرد مذهبيمكان  124

مركز  37بازار و خسارت به  كي اند. همچنين به ويرانيشده بيتخرصورت جزئي 
الحق نسبت اند. اشاره كرده -يجزئ بيمورد تخر 31كامل و  طوربهمورد  6 - يگرردشگ

و چهار حمله  ساله 14 يطوالن محاصره جهينوار غزه در نت تيبه وخامت مستمر وضع
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انجام داده، هشدار  يرنظاميمردم غ هيبه نام قدرت اشغالگر عل ليكه اسرائ يبزرگ ينظام
منطقه را  نياو شده  يانسانجدي  يهاجر به بحرانداده است. حمالت به نوار غزه من

  را براي ساكنان آن تحميل كرده است.  يرقانونيغ يسكونت كرده و مجازات جمع رقابليغ
بار  نيفلسط يفرهنگ راثيدر برخورد با م لياسرائ تكارانهيقدام جناكند، اگزارش بيان مي

 ِاعمالكل  كي عنوانبه نيفلسط مردم هيآن است كه عل ديآپارتا ميمنعكس كننده رژ گريد
و اجرا كرده  بيتصوفقط كه  يالمللنيب يتحت پوشش اسناد حقوق لياسرائ شده است:
 يهانيدر سرزم خود يستيونيصه تيروا توجيه يرا برا زي، دو استاندارد متمانكرده است

 يروهايتوسط ن ماًيكه مستق يفرهنگ راثيم يهامكانكرده است. يكي  تعيين ينيفلسط
قرار  مورد استفادهتصاحب اين  تيتقو يبرا و قابل كنترل هستند لياسرائ اشغالگر

يا  ميدر تعارض هستند، مستق تيروا نيكه با ا يفرهنگ راثيم يهامكانديگري  .رنديگيم
  تا از حافظه مردم پاك شوند. شونديم بيو تخر ننديبيم بي، آسغيرمستقيم

 صورت گرفته قاتيگزارش و تحق نيا الحق با توجه بهسازمان حقوق بشري 
  كرده است كه عبارتنداز: هايي مطرحدرخواست

الكساندرا  ،يحقوق فرهنگ نهيسازمان ملل در زم ژهيگزارشگر ودرخواست از  - 
 راثيدر حفاظت و توسعه م نيمردم فلسط ييتوانا منظور استفاده ازبه ،يزانتاك
در مورد نقض  يگزارشه ارائو  نيفلسط بازديد ازدرخواست و خود  يفرهنگ

 ل؛يتوسط اسرائ نيفلسط يحقوق فرهنگ

سازمان ملل،  قيتحق ونيسيو كم يالمللنيب يفريك وانيز دادستان ددرخواست ا - 
و  موالبه آثار، ا كيستماتيو س هيرويدر حمالت ب لياقدامات اسرائبراي توجه به 

 يان؛نيفلسط يفرهنگ راثيم يهامكان

سازمان ملل  قيتحق ونيسيو كم يالمللنيب يفريك انويدادستان دلزوم ارزيابي  - 
بر  يجنگ اتيجنا عنوانبه يبه اموال فرهنگ رژيم اشغالگر حمالتاز متحد، 

 ؛يالمللنيو حقوق بشر ب ديآپارتا ونيكنوانس، اساس اساسنامه رم
سازمان ملل،  قيتحق ونيسيو كم يالمللنيب يفريك وانياز دادستان ددرخواست  - 

 قاتيدر تحق قدرت اشغالگرتوسط  يفرهنگ راثيهدف قرار دادن مه براي توجه ب
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هدف منظور بررسي به ابيقتيحق كميته كيتشكيل در حال انجام و درخواست 
 ؛يفرهنگ رقرار دادن آثا

 حفاظت از اموال و يسازمانده يبرالزوم استفاده يونسكو از خدمات خود  - 
 عبا موضوالهه  1954 ونيسپروتكل دوم كنوان 33طبق ماده  ن،يفلسط يفرهنگ
 مسلحانه؛ يريدر صورت درگ ياز اموال فرهنگ تيحما

 راثيم يرقانونيغ بيتخرلزوم اقدام كشورهاي ثالث در به رسميت شناختن  - 
 امه رژيمويژه در غزه توسط اسرائيل و استفاده از آن براي اديان بهنيفلسط يفرهنگ

 آپارتايد و ادامه پروژه استعماري خود؛

 راثيبه م براي احترام گذاشتن ليسازمان ملل از اسرائكشورهاي عضو  درخواست - 
 ؛نيمردم فلسط يو حقوق فرهنگ

 تيحفظ هو يبرا نياز مبارزه مردم فلسط يالمللنيب يجامعه مدنلزوم حمايت  - 
 .75ياننيفلسط يصداانتشار خود با  يفرهنگ

  

                                                            
٧٥. https://www.alhaq.org/advocacy/19533.html 


