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

در ماه اطق، تحوالت حقوق بشري در اين من ترينمهمبرگيرنده تعدادي از در » فلسطين
تحوالت «بندي كلي قالب دو تقسيم عنوان و در 9باشد. اين رويدادها در مي 1401خرداد 

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

  
هاي اشغالي ر سرزمينكميسيون مستقل تحقيق دنخست گزارش به  بولتن عنواناولين در 
 ها و توقف چرخهينيفلسط هيعل ضيو تبع لياسرائ يدادن به اشغالگر انيپاضرورت  و

 11پس از جنگ  2021مه  27در تاريخ  ونيسيكماين اشاره شده است. مداوم خشونت 
 شغالاه ادام روزه غزه به رياست خانم ناوي پيالي توسط شوراي حقوق بشر تاسيس شد.

ها، تنش ياصل شهيها، رينيفلسط هيعل ضيو تبع ليتوسط اسرائ نيسطفل يهانيسرزم
 ليو اسرائ يشرق المقدسبيتمنطقه از جمله قلمرو ها در يريشدن درگ يو طوالن يثباتيب

 هاهيوصكرد كه در هسته اكثر ت ييرا شناسا يموضوع كل نيچند ونيسيكماست. ذكر شده 
غال اش ل،يداب و رسوم جنگ توسط اسرائآ و نيقوان تيقرار داشت، از جمله عدم رعا

  .ييو عدم پاسخگو يو جمع ي، نقض و سوء استفاده از حقوق فردمتخاصمانه
درخواست بررسي نظر گروه كاري در خصوص اصول راهنماي به  گزارش دوم بولتن

ايكل لينك گزارشگر سابق وضعيت حقوق بشر اسرائيل اشاره كرده است. مسازي شهرك
از (ب شده فلسطين اشغالي به همراه فرانچسكا آلبانيز گزارشگر تازه منصو هايدر سرزمين

 2021ژوئيه 22اي خواستار پيگيري نامه ارسال شده در تاريخ ، در نامه)2022ابتداي ماه مه 
ند. در اين اهشد هاي چندمليتيحقوق بشر و شركت يمايكل لينك به گروه كار توسط

اصول  يخود را در مورد اجرا 2014سال  هيانيب ه بوددرخواست از گروه كاري خواسته شد
 مورد و يبررس نيفلسط هاي اشغالينيدر سرزم لياسرائ يهايسازشهرك نهيراهنما در زم

در  اندشدهمتذكر در اين نامه كارشناسان حقوق بشري سازمان ملل، قرار دهد. نظر  ديتجد



  4                                                                                                                            22گزارش راهبردي 

 

اصول راهنما در  ياجرادر مورد خود را  يفعل هيانيب يكه گروه كار ي، زمان2014سال 
 370700 ن،يفلسطسرزمين قلمرو  در، منتشر كرد يلياسرائ يهايسازشهرك نهيزم

المقدس تيدر ب نينششهرك208000و  يكرانه باختر يهادر شهرك يلياسرائ نينششهرك
به  يكرانه باختر تي، جمع2022در سال اين در حالي است كه  كردند.يم يزندگ يشرق

  است. افتهي شيافزا يالمقدس شرقتيدر ب نينششهرك 230000و  نينششهرك 480000
 بيرو تخ هيتخل توقفجهت  از مقامات اسرائيليدرخواست به  سومين عنوان در بولتن

ريخ در تاكارشناسان سازمان ملل دوتن از اشاره كرده است.  نينشهيباد يروستا يك
و  هيكه تخل انددرخواست كرده اسرائيلي از مقاماتاي ، با صدور بيانيه2022ژوئن 4

 آواره كه صدها نفر از ساكنان آن را به اجبار جرابه رأس نينشهيباد يروستا بيتخر
ش از اين تخريب، تالش براي گستر لياسرائ. گفتني است هدف متوقف كنند، كنديم

كه در  نينشهيهزاران شهروند باد«ند: اهآنها هشدار دادبوده است.  نشينهاي يهوديشهرك
 يهاكهرشگسترش  يبرا زمينهتا  اندشدهاخراج مواجه  ديبا تهد كننديم ينقب زندگ

و منافع  اننينشهيبزرگ كه باد ييربنايز يهاپروژه گريو د ينظام يهاگاهيپا ن،ينشيهودي
  ».فراهم شود برند،يم نيها را از بآن ياتوسعه

ادگاه عالي اسرائيل درباره خطر انتقال كم دبه ح در موضوع چهارم ذكر شده در بولتن
از كارشناسان سازمان ملل  يطا اشاره شده است. تعدادي اجباري فلسطينان در منطقه مسافر

درباره  لياسرائ ياز حكم دادگاه عال خود را ينگراناي ، در بيانيه2022مه  19در تاريخ 
و  لياز اسرائو  ابراز كرده هاينيطفلس الوقوعبيقر يو خطر انتقال اجبار 1اطيمسافر منطقه 

خودسرانه جوامع  ييجابجاو  ياجبار، انتقال تا اخراج اندالمللي درخواست كردهجامعه بين
 يدادگاه عال يه دنبال راشود. به گفته كارشناسان، بمتوقف كرانه باختري فوراً از  ينيفلسط
كودك،  500از جمله  ،طايفر ساكن مسا ينيفلسط 1200حدود  ،يماه جار ليدر اوا لياسرائ

اين هستند كه  خودسرانه مواجه ييجابجا و ياجبار، انتقال اخراج الوقوعبيبا خطرات قر
تاريخ در طبق اين بيانيه  بشردوستانه و حقوق بشر است. يالمللنيب نيقوان ينقض جدامر 

 ينين فلسطنظر در مورد دستور اخراج ساكنا ديدرخواست تجد لياسرائ يمه، دادگاه عال 4
                                                            

  است.دهكده فلسطيني در استان الخليل كه در كرانه باختري جنوبي واقع شده  19از  يامجموعه 1
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در  »918منطقه آتش «، ينظام يآموزش تيسا عنوانبه تعيين شده منطقه- طايمسافر منطقه 
دهد تا ياجازه م يلياسرائ يروهايعمًال به ن ميتصم نياه است. رد كردرا  -ليجنوب الخل
  .كرده و از آن استفاده كنند يسازپاك يآموزش نظام يمنطقه را برا

يني در كرانه باختري و قتل گزارشگر فلسطوقايع اخير به محكوميت پنجمين عنوان 
 ،2022مه  ماه 13در تاريخ  ن حقوق بشر سازمان مللكارشناساالجزيره اشاره كرده است. 

ر خواستا و هردمحكوم كرا  ياشغال ي، در كرانه باخترعاقلهابو نيريش ره،يقتل خبرنگار الجز
ها، شبر اساس گزار. نداهشد يو شفاف، كامل و مستقل در مورد مرگ ،يفور قاتيتحق

هدف  اي شده يخمكشته و صدها نفر ز 2000از سال  ينينگار فلسطروزنامه 40از  شيب
ان به خبرنگاري بيآس اندموظف: مقامات اندبيان كردهكارشناسان  اند.خشونت قرار گرفته
نها در ز آابشر  حقوق يالمللنيب نيبشردوستانه و قوان يالمللنيب نينرسانند و طبق قوان

  .محافظت كنند بيبرابر آس
نگار قتل شيرين ابوعاقله، خبر ي مطرح شده بههابه واكنش در گزارش ششم بولتن

كميسر عالي حقوق بشر و پرداخته است.  ر سطح جهاند فلسطيني الجزيره- آمريكايي
ل ماش و انهياروپا در امور خاورم هياتحاد يسخنگو ،كارشناسان سازمان ملل جمعي از

حزب  ادي از احزابتعداد زي ورك،يويدر سازمان ملل متحد در ن متحدهاالتيا ريسف ،قايآفر
ردن، افرانسه و بلژيك، كشورهايي چون لبنان،  وزارت امور خارجه يسخنگو ،دموكرات

ل ك ريبدو ..... و همچنين  ، مصر، يمن، ايران، چين، افغانستان، پاكستانتيكوقطر، 
حجم اند. ا محكوم كردههمگي اين جنايت ر )IFJنگاران (روزنامه يلالملنيب ونيفدراس

 ليكه اسرائ دهدينشان م لسطينيف-خبرنگار آمريكايي هاي جهاني به قتلباالي واكنش
چه  است تا ليما ان،ينيها از ظلم و ستم به فلسطگزارش رسانهانتشار از  يريجلوگ يبرا
ي جامعه جهان اسخگويي و عدالت از سويو چون مكانيسمي براي پ كند يرا ط يريمس

المللي و حقوق دهد و قوانين بينگري خود ادامه ميوجود نداشته است، همچنان به اشغال
  گذارد. بشردوستانه را به راحتي زيرپا مي
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به  ن فوريداد انيرت پاو ضرو يرقانونيغ يهاقتل شيافزابه  هفتمين گزارش بولتن
ماه  11در تاريخ  المللنيفو بعاشاره كرده است. سازمان  انينيفلسط هيعل لياسرائ ديآپارتا

 صدمات ،يرقانونيغ يهابه قتل ديبا لياعالم كرد كه مقامات اسرائ ياهيانيدر ب، 2022مه 
 ريو سا يجمعو مجازات دسته تيآزار و اذ ،خودسرانه، شكنجه يهايريدستگ ،يعمد

بر اساس گزارش دفتر  .دهند انياز كودكان پا يارياز جمله بس هاينيفلسط هيعل هايبدرفتار
 2021ژوئن  21 ني، بالمللبينامور بشردوستانه سازمان ملل متحد و سوابق عفو  يهماهنگ

كودك را در  14از جمله  ينيفلسط 79حداقل  يلياسرائ يروهاي، ن2022مه  11تا 
 به نمايندگي از ليوك شاهد، سه 9با  المللنيعفو باند. هكشت هاي اشغالي فلسطينسرزمين

انجام  ،از مدارك يبردارو عكس ييدئويشواهد و يبررس همراهبه ،ينيفلسط انيزندان
 يالگوها ليتحل يبرا ،يحقوق بشر يهااطالعات از سازمان يو گردآور يدانيمشاهدات م

جوامع  يجمعدستهمجازات  ،خودسرانه، شكنجه يهابازداشت ،يرقانونيغ يهاقتل
  .كرده است حبتص يرقانونيموارد غ رياو س ينيفلسط

هاي حقوق بشري از ديوان كيفري درخواست سازمانبه  در گزارش هشتم بولتن
شده است. تعدادي از اشاره  به غزه 2021المللي براي رسيدگي به پرونده حمله ماه مه بين

دادستان  اي ازبا ارسال نامه، 2022ماه مه  23در تاريخ  ينيحقوق بشر فلسط يهاسازمان
اند براي بررسي حمله اسرائيل به غزه و تبعات آن درخواست كرده يفريك يالمللنيب وانيد

 كينوار غزه با ها، بر اساس يافته اي در اين دادگاه تشكيل شود.، پرونده2021در ماه مه 
 يو زخم تن 240كه منجر به كشته شدن  ديروز بمباران شد11 و اريتمام ع يحمله نظام

ها حاكي از آن است كه جناياتي وسيع و در يافته شد، درهم شكست. ينيسطفل 1968شدن 
هاي غيرنظامي غزه از جمله: صالحيت دادگاه توسط اسرائيل عليه غيرنظاميان و زيرساخت

هاي خودسرانه، ايجاد درد و رنج عامدانه، صدمات جدي به جسم و سالمت، تخريب قتل
  ل نظامي؛ اتفاق افتاده است. از زور در طي يك دوره اشغا گسترده اموال و استفاده نامناسب

آميز اسرائيل در برابر پناهندگان سياست تبعيضبه  آخرين گزارش ذكر شده در بولتن
 هيفور 24ل از زمان آغاز جنگ در يرائطبق شواهد اسپرداخته است.  اوكرايني و فلسطيني

 است كه يدر حالتقبال كرده است. اين از ورود هزاران اوكرايني فراري از تهاجم روسيه اس
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اي كه با پناهندگان فلسطيني در پيش گرفته است، تناقض بين اين آزادي ورود با شيوه
شوند، تنها يم رفتهيپناهنده پذ عنوانبهها ينياوكرااين واقعيت كه  آشكاري وجود دارد.

طبق متن، . كنديم ديتشدرا  فلسطيني يهاخانوادهو رنج درد را برجسته و  ياكارير
دولت  استيدر خدمت سالحاق خانواده  تيممنوعطرح اند اذعان كرده يليمقامات اسرائ

وحدت خانواده تمام  يها است كه به بهاينيبر فلسط انيهودي يتيجمع يبر حفظ برتر يمبن
از  يكييعني  هاينيبر فلسط يهودي يهايليحفظ سلطه اسرائ يها براتالش نيا شود.يم

ها گروه ريالحق و ساسازمان حقوق بشري  الملل،نيحقوق بشر، عفو ب باندهيآنچه د عناصر
 ينيفلسط هاونيليم تيو آزار و اذ دياز جمله آپارتا ت،يبشر هيعل لياسرائ اتيجنا عنوانبه

   باشد.مي كنند،يم فيتوص
ر صويد تاميد كه انتشار اين گاهنامه از سوي سازمان دفاع از قربانيان خشونت بتوان

راي مخاطب طين بهاي اشغالي فلستري از وضعيت جاري حقوق بشر در سرزمينروشن
، نظامي و امنيتي ،ي ديپلماتيكمخاطب خاص (نهادها زمانهمزبان ايجاد نموده، فارسي
گيري از ها و رويكردهاي مناسب و هوشمندانه براي بهرهرويه) را جهت اتخاذ حقوقي

  تي در نقض فاحش حقوق بشر ياري رساند.چهره مخدوش رژيم صهيونيس
  
  

  الملليها و اقدامات نهادها و سازوكارهاي بينگيريبخش نخست: موضع
 هاي اشغالينگاهي به محورهاي اولين گزارش كميسيون مستقل تحقيق در سرزمين  

ي اشغال هايوضعيت حقوق بشر در سرزمين سازمان ملل درباره مستقل تحقيق ونيسيكم
روزه غزه توسط شوراي حقوق بشر  11پس از جنگ  2021مه  27ريخ تا در ،فلسطين

موظف كرد  A/HRC/RES/S‐30/1قطعنامه بر اساس را  ونيسيكمتاسيس شد. اين شورا 
 ييهمه موارد ادعا ل،يو اسرائ يالمقدس شرقتياز جمله ب ن،يفلسط ياشغال نيدر سرزم«تا 

اين  .كند يبررس 2021 ليآور 13را از  بشردوستانه و حقوق بشر يالمللنيب نينقض قوان
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، كميسر عالي اسبق حقوق 2كه از سه كارشناس، يعني خانم ناوي پيالي قيتحق ونيسيكم
 بيموظف شد به ترتتشكيل شده،  4يتيديس سيكر سريكم و  3بشر، كميسر ميلون كتاري

  گزارش دهد. يحقوق بشر و مجمع عموم يبه شورا 2022ژوئن و سپتامبر  در
ز اپس ، 2022ژوئن  7در تاريخ  صفحه 18 خود را در قالب گزارش اولين ونيسيكم
 ريسا نيو همچن يقبل ابيقتيحق يهاتيو مأمور قيتحق يهاونيسيكم يهاهيتوص يابيارز
  ه است. سازمان ملل و جلسات استماع خود منتشر كرد يهاسميمكان

 هيعل ضيو تبع ليرائتوسط اس نيفلسط يهانيادامه اشغال سرزمدر اين گزارش، 
له ها در منطقه از جميريشدن درگ يو طوالن يثباتيها، بتنش ياصل شهيها، رينيفلسط
  است. ذكر شده  ليو اسرائ يشرق المقدسبيت
 نيلسطمردم ف انيخشم در م شياز مجازات باعث افزا تيمصون ه،شان كردخاطرن ونيسيكم

وساز و ساخت ب،يتخر ،ياجبار ييبجابه جا ديتهدي و اجبار يآوارگ شده و در ادامه
ر در عوامل مؤث عنوانبهو محاصره غزه را  نانينشها، خشونت شهركگسترش شهرك

  ه است. كرد يعرفخشونت م يتكرار چرخه
 ياشهيمرتبط با علل ر يهاهيو توص هاافتهي« بيان كرده: ون،يسيكم سيرئ ،ياليپ ناوي

و  يريرن درگنامتقا تياز ماه ين شاخصعنوابه كه آن راه بود لياساسًا به سمت اسرائ
  .»ايمهدر نظر گرفت گريكشور د كياشغال  تيواقع
ف از نفعان مختلو با ذيه در اردن انجام داد تيمأمور كيدر ژنو و  تيدو مأمور ونيسيكم

 ها،يافته بر اساس .ه استكرد يزنيرا لياسرائ و نيفلسط يجامعه مدن يهاجمله سازمان
 نانياطم يها برااند، از جمله درخواستعمدتاً اجرا نشدهي مطرح شده در گذشته هاهيتوص

 هيرويب كيو شل ليتوسط اسرائ يالمللنيدر مورد نقض حقوق بشر ب ييگواز پاسخ
  .ليبه سمت اسرائ ينيمسلح فلسط يهاگروه توسط موشك
است  ياهد روشنزات، شواز مجا تيهمراه با معافها توصيه يعدم اجرا : افزود ياليخانم پ

 هيمداوم عل ضيندارد و تبع يدادن به اشغالگر انيپا يبرا يقصد لياسرائ نكهيبر ا يمبن

                                                            
٢ Navanethem Pillay 
٣ Miloon Kothari 
٤ Chris Sidoti 
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 المقدسبيتنقض حقوق بشر در هر دو منطقه  كيستماتيدر مركز تكرار س هاينيفلسط
  .»ل قرار دارديو اسرائ يشرق

 يهاتنش ياشهيربا علل  ماً يكه مستق ييهاهيو توص هاافتهيدر گزارش خود، بر كميسيون 
 آن يابيز. در اره استمرتبط است، تمركز كرد هايريشدن درگ يو طوالن يثباتيمكرر، ب

 ونيسيمك .مناقشه قرار دارد مركزدر  نياجرا نشده و ا يديكل يهاهيتوص اشاره شده كه
عدم  جمله زاقرار داشت،  هاهيكه در هسته اكثر توص هكرد ييرا شناسا يموضوع كل نيچند
، نقض و هاي متخاصماشغال ل،يوسط اسرائو آداب و رسوم جنگ ت نيقوان تيرعا

  .ييو عدم پاسخگو يو جمع يسوءاستفاده از حقوق فرد
 يهاهيو توص هاافتهي يبررس«در همين راستا، كميسر ميلون كتاري خاطر نشان كرد: 

شغال دن به ادا انيكه پا دهديسازمان ملل به وضوح نشان م يقبل يو نهادها هاسميمكان
ونت داوم خشتوقف چرخه م يبرا ت،يامن يشورا يهادر انطباق كامل با قطعنامه لياسرائ
تواند به معكوس كردن ياست كه جهان م ياشغالگر انيتنها با پا است. يضرور

   ». ردگام بردا نيفلسط يهاسرنوشت ملت نييو حركت به سمت تع يخيتار يهايعدالتيب
ر د دارد.ندادن به اشغال را  انيقصد پا صراحتبه  ليافزود: اسرائي تيديس سيكر سريكم

 ياشغال يهانيبر سرزم خود كاملو  يكنترل دائم نيتضم يبرا يروشن يهااستيواقع، س
ها ينيفلسط يگر براسركوب طيمح كيحفظ از جمله فراهم و كرده است.  نييتع نيفلسط

 ليسرائو اقدامات ا هااستيس .يلياسرائ نانينشركشه يمساعد برا طيمح كايجاد يو 
  »زنند.يدامن م يريشدن درگ يچرخه خشونت و طوالنشده و به  انينيفلسط يديباعث ناام

 عنوانبهاغلب از اشغال  نيخودگردان فلسط التيكه تشك مدعي شده نيگزارش همچن نيا
 يمانابات پارلانتخ يشكست خود در برگزار ياصل لينقض حقوق بشر و دل يبرا يهيتوج
به  يمكدر غزه تعهد  حاضر، مقامات حالنيدرع كند.ياستفاده م يجمهور استيو ر
  .ندارند يبنديپا چيه يالمللنيبشردوستانه ب نيقوانبه اند و از حقوق بشر نشان داده تيحما

حقوق بشر ارائه خواهد شد،  يجلسه شورا نيبه پنجاهم 2022ژوئن 13گزارش كه در  نيا
در مورد  يحقوق ليوتحلهيتجز يق،تحق ونيسيرسد كه كميم انينكته به پا نيا انيا بب
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 ييپاسخگو يهاسميانجام خواهد داد و با مكانرا ادعا شده  يهاتخلفات و سوءاستفاده
 نيافراد كار خواهد كرد. همچنو  يدولت يياز پاسخگو نانياطم منظوربه ييقضا

 يهااستيس تداوم بخشيدن بهدر  يخصوص گرانيزثالث و با يهادولت يهاتيمسئول
 تيدرصد از جمع 50 باًيتقر نكهيبا توجه به ا .5خواهد كرد يابيارز دقتبهاشغال را 

به دنبال  ونيسيساكن هستند، كم ليو اسرائ نيفلسط ياشغال يدر خارج از اراض نيفلسط
ها و يليها، اسرائينيسطفل زيو دورتر و ن هيهمسا يدر كشورها ينيتعامل با مهاجران فلسط

 لياسرائ يعدم همكار رغميعل خواهد بود. ساكن هستند لياسرائ اي نيكه در فلسط يگرانيد
و  ينيفلسط انيبه قربان يهمچنان به دنبال دسترس ونيسيكم ،آنانو امتناع آن از ورود 

  .6آنها خواهد بود يصدا دنيشن يبرا يلياسرائ
  

 سرائيلسازي اخصوص اصول راهنماي شهرك درخواست بررسي نظر گروه كاري در  
هاي اشغالي به همراه فرانچسكا مايكل لينك گزارشگر سابق وضعيت حقوق بشر در سرزمين

اي خواستار پيگيري نامه، در 2022آلبانيز گزارشگر تازه منصوب شده فلسطين از ابتداي ماه مه 
حقوق بشر و  به گروه كاريمايكل لينك  توسط 2021ژوئيه  22نامه ارسال شده در تاريخ 

سال  هيانيب ه بودند. در اين درخواست از گروه كاري خواسته شداهشد 7هاي چندمليتيشركت
هاي نيدر سرزم لياسرائ يهايسازشهرك نهياصول راهنما در زم يخود را در مورد اجرا2014
  قرار دهد. نظر  ديتجد مورد و يبررس نيفلسط اشغالي

به  يگروه كار 2014سال  هيانيكه ب هشداري(چراغ زرد)ان كردند: ها در اين نامه بيآن
نقض حقوق  تيو جد يلياسرائ يهاشهرك ياي، با توجه به رشد پودادها و مشاغل شركت

 هاييتجارتها و شركتبراي مناسب  ييتنها راهنمانبوده است. بشر مرتبط با آنها، مناسب 
بنا  است. »چراغ قرمز«ممكن است مرتبط شوند  ايمرتبط هستند  يلياسرائ يهاكه با شهرك

تبعيت از اصول راهنما و  ها و كارشناسان حقوق بشريبه استدالل بسياري از سازمان

                                                            
٥https://www.ohchr.org/en/press‐releases/2022/06/commission‐inquiry‐occupied‐
palestinian ‐territory‐including‐east‐jerusalem?sub‐site=HRC 
٦ A/HRC/50/21 
٧  Working Group on the issue of human rights and transnational corporations and other 
business enterprises 
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 دهندرا ادامه ميها شهركبا در حاليكه تجارت  يالمللپايبندي به تعهدات حقوق بشر بين
  غيرممكن است. 

 يعال يايرسايكم ،بان حقوق بشردهيمله دگزارش از ج يبه نقل از تعداد 2021 هينامه ژوئ
حقوق بشر در  ژهيالملل و گزارشگر ونيعفو بسازمان ، 2018حقوق بشر در سال 

رگونه هبودند  دهيرس جهينت نيبه اي اشغالي فلسطين نوشته شده كه همگي هاسرزمين
 يالمللنيو تعهدات ب اصول با دستورالعمل لياسرائ يسازدر شهرك هادخالت شركت

  حقوق بشر ناسازگار است.
  

  شوراي امنيت سازمان ملل
بود كه  يعملبه آن اشاره نشده بود، دستورال 2021 هيآنچه در نامه ژوئطبق اين درخواست 

 يالمللنيبه جامعه ب لياسرائ يهايسازسازمان ملل متحد در مورد شهرك تيامن يشورا
را  يلياسرائ يهارك)، شه1980مارس اول ( 465در قطعنامه  تيامن يشوراه بود. داد

  اساس: نيداد و بر ا صيچهارم ژنو تشخ ونيكنوانس »نقض فاحش«
در  يسازخاص در ارتباط با شهرك طوربهكه  يكمك چيكه ه خواهدياز همه كشورها م

  .ارائه نكنند ليبه اسرائباشد مي ياشغال يهانيسرزم
د ) اعالم كر2016دسامبر  23( 2334سازمان ملل متحد در قطعنامه  تيامن يشورا ،ازآنپس

  :اساس نياست و بر ا »يالمللنيب نينقض آشكار بر اساس قوان« يلياسرائ يهاكه شهرك
و  ليسرائاقلمرو دولت  نيكه در معامالت مربوطه خود، ب خواهديها ماز همه دولت«

  .»قائل شوند زيتما 1967اشغال شده از سال  يهانيسرزم
  

  شوراي حقوق بشر
حقوق بشر سازمان ملل قطعنامه  ي، شورا2022مارس 25در نويسند، ن ميشگراگزار
29/49A/HRC/ قطعنامه  نيا .ه استكرد بيتصو يلياسرائ يهايسازرا در خصوص شهرك
ها را حقوق بشر مرتبط با شهركوضعيت نقض و  يلياسرائ يهابودن شهرك يرقانونيغ
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ذاري گسرمايهبه نفع  ياقتصاد يهاتيجام فعالدادن به ان انيسپس خواستار پاه و كرد دييتأ
  ها شده است. شهرك

و  يسازبه نفع شهرك ياقتصاد يهاتيفعالخصوص انجام  اين قطعنامه در 6در بند 
 يابراز نگران ،يالمقدس شرقتياز جمله ب ،ياشغالهاي نيدر سرزمبا آن  مرتبط يهاتيفعال
  اين رويه شده است.  و خواستار توقفه شد
  

  كميسر عالي حقوق بشر  2022گزارش 
 ريگزارش خود را در رابطه با تأث نيآخرحقوق بشر،  يعال رسي، كم2022در مارس 

به موارد  يعال يايساريحقوق بشر ارائه كرد. در گزارش كم يبه شورا يلياسرائ يهاشهرك
  زير اشاره شده است:

 ان؛ينيفلسط هيعل يلياسرائ نانينشسطح خشونت شهرك شيافزا - 

 نان؛ينشدر مورد خشونت شهرك ييعدم پاسخگو - 

 ؛يسازشهركاز گسترش  يناش ينيجوامع فلسط يخطر انتقال اجبار - 

و كرانه  يالمقدس شرقتيدر ب يسازشهرك هيعل انينيسركوب تظاهرات فلسط - 
 .ليتوسط اسرائ يباختر

 يرنظاميجمعيت غ خود خاطرنشان كرد كه انتقال يهاهيو توص يريگجهيدر نت يعال رسيكم
 يالمللنيب نيتحت اشغال خود، بر اساس قوان ييهانيگر به سرزمقدرت اشغال كيتوسط 

 »يجرم جنگ) «1998(طبق اساسنامه رم ينقل و انتقاالت نيچنو  بشردوستانه ممنوع است
  ه است:سپس اظهار داشت شود.يمحسوب م

د، از جمله ارد هاينيبر حقوق فلسط يتوجهاثرات نامطلوب قابل هايسازشهرك - 
 مي، حروآمدرفت يآزاد ،يشخص تيو امن يزندگ يحقوق آنها برانقض 
استفاده از  ل،يكار و تحص ،ياستاندارد مناسب زندگ ،يخانوادگ يزندگ ،يخصوص
 .يركرانه باختتفكيك كردن به  ديسرنوشت، و تهد نييحق تع

در  يبارو اخراج اج بيتخر ز،يآمضيتبع يزيربرنامه يهاوهيو ش هااستيس - 
مستلزم نقض حقوق بشر متعدد و  ،اننينشبه نفع  شهرك ياشغال يهانيسرزم
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به مناطق  ييجابجا سياستباشد. مي ياجبار يطيمح اصلي در ايجاد يعامل
انتقال برخالف  نيا شود. لياجبار تبد شكلي ازتواند به يم نيگزيجا يمسكون

 يالمللنيب نيو قوانستانه بشردو يالمللنيب نيبر اساس قوان ليتعهدات اسرائ
 حقوق بشر است.

توسط  يعمل تيحما يدر مواقع اي تيرضا ه واسطهب نانينشخشونت شهرك - 
 خود تيلمسئوانجام بارها در  لياسرائ .ه استشد ديتشد لياسرائ يتيامن يروهاين
آنها شكست  يهاييها و داراينيحفاظت از فلسط يگر براقدرت اشغال عنوانبه

ز زور از موارد ا ياريدر بسنيروهاي امنيتي كه  است يدر حالاين  خورده است،
از مجازات  تيافمع يفضابا ايجاد  .كننداستفاده مي هاينيفلسط هيعل ازحدشيب

راهم ف انينيفلسط يبرا ياجبار طيبدتر شدن مح زمينه نانينشخشونت شهرك يبرا
 شده است.

مربوط به  يهاتيها و فعاليسازشهرك هيعل اهينيفلسط تظاهرات ليسرائا - 
 ارعاب ز،يآمضيقانون تبع ياجرادر زمينه  .كندميسركوب را  يسازشهرك
 ازحدشيبو استفاده  يجمعدسته يهايرينگاران، دستگو روزنامه كنندگاناتتظاهر
ض در مورد نق يجد يهاينگران موارد مستندي وجود دارد كه اين امر از زور

 و يزندگ، زيآمو اجتماعات مسالمت انيب يآزاد ياها برينيحقوق بشر فلسط
  توسط اسرائيل ايجاد كرده است.  يشخص تيامن

  
  پيشنهادهاي جانبي

كه  ي، زمان2014در سال  اندشدهمتذكر در اين نامه كارشناسان حقوق بشري سازمان ملل، 
 يهايزاسشهرك نهياصول راهنما در زم يخود را در مورد اجرا يفعل هيانيب يگروه كار

ر د يلياسرائ نينششهرك 370700 ن،يفلسطسرزمين قلمرو  در، منتشر كرد يلياسرائ
 كردند.يم يزندگ يالمقدس شرقتيدر ب نينششهرك 208000و  يكرانه باختر يهاشهرك

و  نينششهرك 480000به  يكرانه باختر تي، جمع2022در سال اين در حالي است كه 
  است. افتهي شيافزا يدس شرقمقالتيدر ب نينششهرك 230000
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هستند،  مرتبط لياسرائ يسازكه با شهرك ييهااز شركت يبرخطبق اين نامه، 
توجيه  هاينيفلسطايجاد شغل براي  خود را بر اساس هاي و فعاليت هايگذارهيسرما
ها شغل ايجاد نكنند، وضعيت اشتغال فلسطينيان بدتر كه اگر اين شركتكنند و اينمي

كارگران  سختو وضعيت  طيدر مورد شرا ريدو گزارش اخبه در اين نامه  .د شدخواه
 ونيكنفدراس ياز سو يكي ،شده استي اشاره لياسرائ يهاشاغل در شهرك ينيفلسط

  الحق.  از سوي سازمان حقوق بشري يگريو د يكارگر يهاهياتحاد يالمللنيب
 يالزم را برا يايكار و مزا ،يالمللنيب يهاافسانه كه شركت نيابنا به مستندات گزارش، 

 هيرا توج هاي اشغاليسرزمينآنها در  يرقانونيغ اتيعمل تاكنند يفراهم مان شاغل ينيفلسط
آشكار  يليو اسرائ يالمللنيب يهازشت شركت قتيدر عوض، حق .رودمي نيكند، از ب

 يهانيدر زم ر،ياد اساقتص كيدر  ينيفلسط شده ريكار اس يروياز نبا استفاده كه  شوديم
 شتيو مع يعيمنابع طب كنند،يم تيفعال يرقانونيغ ها،ينيفلسطتصرف شده و متعلق به 

دهند. به اعتقاد اين گزارش، با اين ادامه مي ياشغال نظام كيبه را غارت  و  نيمردم فلسط
  .شوديآشكار مي المللنيجامعه ب انهيچشم سودجو ريز ديآپارتا ميرژ شرايط

  
  هاتواسدرخ

و  ندكن يخود را مجدداً بررس 2014 هيانيب خواسته شد ي، از گروه كار2021 هيدر نامه ژوئ
تفكر حقوق بشر  كرده تا را بهتر منعكس رييدر حال تغ تيكه واقع شود هيته يديجد هيانيب

به رعايت چند نكته براي اين منظور  .رديدر بر گ يلياسرائ يهارا نسبت به شهرك يكنون
  شده است: اشاره
 ؛يگذارهيسرماي هاشركت به يرائه مشاوره روشن و منسجم حقوق بشرالزوم  - 

با  ياشغال يموضع كارگروه در مورد تجارت و حقوق بشر در اراضلزوم انطباق  - 
 ؛هاو شهرك المللنيدر مورد حقوق ب يتفكر فعل

در حال تحول در  يموضع كارگروه با تفكر حقوق بشرضرورت هماهنگ كردن  - 
  ؛نيفلسط ياشغال هاينيتخلفات در سرزم ريفراگ اسيمق
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 عنوانبههاي اسرائيلي در مورد بودن شهرك يالمللنيب يآگاهه به افزايش اشار - 
 منطقه ممنوعه حقوق بشر. 

 يبا اعضا يچند بحث مجاز 2021 زييدر تابستان و پا نكيل كليمابر اساس اين نامه، 
 چيه ي، از آن زمان تاكنون، گروه كارحالنيباا .ته اسانجام داد نهيزم نيكارگروه در ا

گزارشگران از  اعالم نكرده است. 2021ماه ژوئيه پاسخ به درخواست  يرا برا ياقدام
بحث در مورد و  كينزد ندهيدر آ يبا گروه كار يمالقات مجاز يبرافراهم شدن فرصتي 

  .8اندآن استقبال كرده يبازنگر يبرا 2014 بيانيه
 

  از مقامات اسرائيلي نينشهيباد يروستا بيو تخر هيتخل توقفدرخواست  
 از مقاماتاي ، با صدور بيانيه2022ژوئن  4در تاريخ كارشناسان سازمان ملل دوتن از 
 كه صدها نفر از نينشهيباد يروستا بيو تخر هيكه تخل انددرخواست كرده اسرائيلي

 ز اينا لياسرائ. گفتني است هدف ندمتوقف كن، كنديساكنان آن را به اجبار آواره م
   بوده است. نشينهاي يهوديتخريب، تالش براي گسترش شهرك

با  كننديم يندگكه در نقب ز يلياسرائ نينشهيهزاران شهروند باد«ند: اهآنها هشدار داد
 يهاگاهيپا ن،ينشيهودي يهاكشهرگسترش  يبرا زمينهتا  اندشدهاخراج مواجه  ديتهد
 نيها را از بآن ياهو منافع توسع اننينشهيبزرگ كه باد ييربنايز يهاپروژه گريدو  ينظام

  ».فراهم شود برند،يم
 رأس يروستا نشينباديهنفر از ساكنان  500ند كه حدود اهكرد يكارشناسان ابراز نگران

 الوقوعبيقر دياند، با تهدشناخته نشده تيبه رسم يليكه توسط مقامات اسرائ 9جرابه
 تيشكا ILA (10(يك نهاد دولتي فعال در زمينه اداره زمين اسرائيل مواجه هستند. اخراج
ه كرد ميتنظ 2019در ماه مه  شانيهاجرابه و خانواده رأسنفر از ساكنان  127 هيعل هيتخل

جدا شده و  يراندن ساكنان آن است و آنها را به شهرها رونيب درصدد لياسرائاست. 

                                                            
٨ https://www.ohchr.org/en/special‐procedures/sr‐palestine 
٩ Ras Jrabah 
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در  را گسترش دهد. 10مونايد نشينيهوديدهد تا شهر عمدتًا يسوق م نشينباديه رانهيفق
كارشناسان  پرونده را برگزار كرد. نيبه ا يدگيجلسات رس 11ي، دادگاه2022مه  23و  22

اند، اين كرده يها در آنجا زندگنسل يبرا نينشهيباد تياقل ياعضا كهيدرحال«گفتند: 
  است. ناميده » متجاوز«را  آن ساكنان رژيم،

تواند يرا كه مها خانه بيتا فورًا اخراج و تخر اندهخواست يليها از مقامات اسرائآن
 يفرهنگ يهاوهيآنها، ش شتيمع ان،نشينباديه يسنت يزندگ وهيبه ش يريناپذصدمات جبران
  وارد كند، متوقف كند. نشانيو رابطه با سرزم

اموال آنها، در  ويرانيو  بيو تخر ليدر اسرائ نشينباديه تياقل يموضوع اخراج اجبار
 بر يمبن ييهاتوسط كارشناسان سازمان ملل مطرح شده است، از جمله فراخواننيز گذشته 
طلبانه كه اييجد يهاوهيها و شاستيفعاالنه س رويدنباله از دست كشيدنو  يخوددار

ند اهردتأسف كابراز شود. ايشان مي ضيمناسب و منع تبع مسكنحق  نيمنجر به نقض قوان
 تياقل يانسان هيواكنش نشان نداده و به انكار حقوق اول تعامالت نيهنوز به ا ليكه اسرائ

 نهيزم نيا در لياسرائمقامات گفتگو با . اين در حالي است كه دهديادامه م نشينباديه
  . 12همچنان ادامه دارد

  امضاءكنندگان بيانيه عبارتنداز:
 ؛هااقليتدر امور  ژهيگزارشگر و ‐
 .از مسكن مناسب يحق برخوردار ژهيگزارشگر و ‐

  
 حكم دادگاه عالي اسرائيل درباره خطر انتقال اجباري فلسطينان  

از حكم  خود را ينگراناي ، در بيانيه2022مه  19تعدادي از كارشناسان سازمان ملل در تاريخ 
 هاينيفلسط الوقوعبيرق يو خطر انتقال اجبار 13اطيمسافر منطقه درباره  لياسرائ يدادگاه عال

                                                            
در  ياهسته يقاتيتحق ساتيتأس ليبه دل شتريب موناياست. د لينقب اسرائ يصحرا يشهر كوچك در شمال شرق كي مونايد ١٠

  .است لياسرائ ياهسته حاتيمختلف، خانه برنامه تسل يررسميشهرت دارد، كه بر اساس انتشارات غ مجاورت آن
١١ Beer Sheva 
١٢https://www.ohchr.org/en/press‐releases/2022/06/israel‐un‐experts‐urge‐authorities‐
cease‐eviction‐and‐demolition‐bedouin 

  فلسطيني در استان الخليل كه در كرانه باختري جنوبي واقع شده است.دهكده  19از  يامجموعه ١٣
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و  ياجبار، انتقال تا اخراج اندالمللي درخواست كردهو جامعه بين لياز اسرائو  ابراز كرده
  شود.متوقف كرانه باختري فوراً از  ينيخودسرانه جوامع فلسط ييجابجا

 1200حدود  ،يماه جار ليدر اوا لياسرائ يدادگاه عال يرأه دنبال به گفته كارشناسان، ب
، انتقال اخراج الوقوعبيكودك، با خطرات قر 500از جمله  ،طايساكن مسافر  ينيسطفل

 يالمللنيب نيقوان ينقض جداين امر خودسرانه مواجه هستند كه  ييجابجا و ياجبار
 نيآخررده رصد كبا ابراز نگراني از اين موضوع بيان  هاآن بشردوستانه و حقوق بشر است.

اند. كرده بيتخر اطيرا در مسافر  ييهاساختمان يلياسرائ يهارويندهد نشان مي اطالعات
  دهد.يقرار م يانتقال اجبار يرا در معرض خطر فور ساكنان آن هابيتخر نيا

ورد دستور نظر در م ديدرخواست تجد لياسرائ يمه، دادگاه عال 4تاريخ در طبق اين بيانيه 
 ،ينظام يآموزش تيسا عنوانبه دهين شتعي منطقه- طايمسافر منطقه  ينياخراج ساكنان فلسط

 يلياسرائ ياروهيعمالً به ن ميتصم نياه است. رد كردرا  - ليدر جنوب الخل »918منطقه آتش «
  .نندكرده و از آن استفاده ك يپاكساز يآموزش نظام يدهد تا منطقه را براياجازه م

 رونيب يبرا استيس نياز ا تيبا حما لياسرائ ييقضا ستميس«: معتقدندكارشناسان  نيا
 كياتستميتم ستا ظلم و س هاجازه داد گرقدرت اشغالبه  ا،طيها از مسافر ينيراندن فلسط

  ».را تداوم بخشد انينيفلسط هيعل
اي نطقه برين مبه گفته كارشناسان اين موضوع كه به نيروهاي اسرائيل اجازه داده شده از ا

امر را  نيا شودميچگونه باشد. تر ميكنندهآموزش اهداف نظامي استفاده شود، بسيار نگران
 »يورضر ينظامدستور « چيه لياسرائ قرار داد؟ تيدر اولو ينيبر حقوق ساكنان فلسط

ه بن است ممك اين منطقه اهالي ييجابجا ن،يبنابرا منطقه نشان نداده است. هيتخل يبرا
  شود. ليتبد يجنگ تيجنا

 المللنيرا كه بر اساس حقوق ب »يارال اجبانتق« فيتعركه دادگاه از اينكارشناسان 
ارتباط  يهيتوج رقابليغ طوربهكرده و  ريتفسمحدود  صورتبهبشردوستانه ممنوع است، 

، ابراز نگراني رد كرده يداخلموضوعات  نهيرا در زم المللنيحقوق ب يمقررات اساسبين 
 جيتدركه به كنديم تيحما يو اقدامات نياز قوان لياسرائ ييقضا ستميس اند،بيان كرده و
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 را متبلور كرده است. نيفلسط ياشغال يهانيدر سرزم انينيفلسطو مطيع كردن  اديانق
مرتبط  بهانههستند، به المللنيكه اساس حقوق ب يگرفتن هنجارها و اصول دهينادهمچنين 

الت را بر كه عد يدادگاهاند كرده تأكيدها ت. آناس ياكننده، نشانه نگراننبودن آورالزام اي
سال  55را كه  ييهاانسان يو نقض حقوق اساس كنديبرقرار نم يالمللنيب نياساس مواز

  .شوديظلم م ياز نظام ساختار يخود بخش بخشد،ياند، تداوم مبوده يدر اشغال نظام
از انتقال  يريجلوگ يتا برا اندهخواست ياز جامعه جهان نيهمچنسازمان ملل كارشناسان 

 الملليبينجامعه « اندها بيان كردهآن را انجام دهند. ياقدامات طايافر سساكنان م ياراجب
مشاركت كند. الزم بشردوستانه المللي و بين نيقوان يبا سكوت خود در نقض جد دينبا

توقف  يموجود در منشور سازمان ملل برا يو اقتصاد ياسيس ك،يپلماتياقدامات د است
  .14شوداعمال  ليائسرا ينقض حقوق بشر از سو

  اين بيانيه عبارتنداز: امضاكنندگان
 ؛نيفلسط هاي اشغالينيحقوق بشر در سرزم تيگزارشگر وضع - 
 ؛يگزارشگر حقوق بشر آوارگان داخل - 
 يدهااز استاندار ياز حق برخوردار يبخش عنوانبهگزارشگر مسكن مناسب  - 

  .نهيزم نيدر ا ضيو در مورد حق عدم تبع ،يمناسب زندگ
  

 ت وقايع اخير در كرانه باختري و قتل گزارشگر فلسطيني الجزيرهوميمحك  
 ره،يجزقتل خبرنگار ال ،2022ماه مه  13در تاريخ  كارشناسان حقوق بشر سازمان ملل

 ،يفور قاتيو خواستار تحق همحكوم كردرا  ياشغال يباختر، در كرانه عاقلهابو نيريش
 يكير نزدمه د 11ه در عاقلابو نيريش .نداهشد يشفاف، كامل و مستقل در مورد مرگ و

 يليائاسر يروهايتوسط ن يريدستگ اتيهنگام گزارش عمل نياردوگاه آوارگان جن يورود
ت حمال ادامهز ا يه بخشعاقلكشتن ابو اند،كردهبيان كارشناسان  به ضرب گلوله كشته شد.

  است. ينينگاران فلسطروزنامه ويژهبهها، كاركنان رسانه هيعل

                                                            
١٤ https://www.ohchr.org/en/press‐releases/2022/05/un‐experts‐alarmed‐israel‐high‐court‐
ruling‐masafer‐yatta‐and‐risk‐imminent 
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كشته و صدها نفر  2000از سال  ينينگار فلسطروزنامه 40از  شيها، بگزارشساس بر ا
  اند.هدف خشونت قرار گرفته اي شده يزخم

جربه تكار خشونت را  نير حمرتباً د ،حرفه خودخاطر به زين ينينگار فلسطزنان روزنامه
 يها و آزادسانهر يدبه آزا يگريد يحمله جد عاقله: قتل ابواندهكارشناسان گفت .كننديم
 تقايم تحقخواهان انجاها آن است. يها در كرانه باخترخشونت ديدر بحبوحه تشد انيب

امل ك تيعابا رعاقله ابو نيريورد قتل شمؤثر، كامل و شفاف در م طرف،يمستقل، ب ع،يسر
د مؤثر در مور قيو تحق يريشگيشده سازمان ملل در مورد پ دنظريدستورالعمل تجد

 هايمرگ يررسبسوتا در مورد  نهيپروتكل م( اند.شدهخودسرانه  ،يرقانونيغ يهااعدام
 ).يرقانونيغ

 يقاتيحقت نيبا چن انددرخواست كرده نفعانيذ ريو سا ينيو فلسط يلياز مقامات اسرائ هاآن
هنگام  نينجاردوگاه آوارگان  يورود يكيمه در نزد 11در  عاقلهابو نيريش كنند. يهمكار

 له ووعاقبا به ضرب گلوله كشته شد. يلياسرائ يروهايتوسط ن يريدستگ اتيگزارش عمل
كردند كه به ياستفاده م فرم و مشخص يهاخبرنگاران حاضر در منطقه از لباس ريسا

  كرد.يم يكاركنان رسانه معرف عنوانبهوضوح آنها را 
 نينانند و طبق قواه خبرنگاران نرسبي بيآس اندموظف: مقامات اندبيان كردهكارشناسان 

افظت مح بيحقوق بشر از آنها در برابر آس يالمللنيب نيبشردوستانه و قوان يالمللنيب
 كي عنوانبهخود  فيوظادر حال انجام كه به وضوح  عاقلهكشته شدن ابو .كنند

 در  كه  خبرنگاراني پيگرد باشد. يجنگ تيممكن است جنا بود،نگار روزنامه
هاي پرونده د و همچنين عدم رسيدگي مقامات اسرائيل بهكننمي كار  اشغالي هايسرزمين

 باشد. قتل اصحاب رسانه، نقض حقوق حيات و جبران خسارت مي

نگاران در روزنامه كيستماتيس يريگدفنگاران در مورد هروزنامه يالمللنيب ونيفدراس
 دياب عاقلهتل ابوكرده: ق اعالم يلالملنيب يفريك وانيبه د نيفلسط ياشغال يهانيسرزم
  قرار گيرد.  يجار قاتياز تحق يبخش
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 زات مستمرتنش و تجاو ديتشد طيدر شرا ويژهبه: نقش خبرنگاران كارشناسان افزودند
 يريپذتيعدم مسئول .است ياتيحگذرد، مي نيفلسط ياشغال هاينيسرزمچه در آنمانند 

اند كرده تأكيدها د. آندهيمار تكرفرصت  را قضاييفهاي ها و قتلاعدامبه ادامه مقامات 
  است. يها ضروررسانه يو آزاد انيب يآزاد نيتضم يخبرنگاران برا منيتا

 شيافزا رياخ يهادر سال نيفلسط ياشغال يهانيها در سرزمخشونتطبق بيانيه، ميزان 
 هايليبا اسرائ ييارويرو جهيدر نت هاينيتعداد تلفات فلسط نيشتريب 2021سال  است. افتهي

 نانينششهرك زيآمتعداد حوادث خشونتداراي بيشترين  نيو همچنرا داشته  2014از سال 
 تيوضعاند، بيان كردهكارشناسان ه است. بود 2017ها در سال از زمان آغاز گزارش آن

وب كه در آن از خشونت و سرككند را ايجاد ميمدت  يطوالن ياشغال نظام نهيزم ،داريناپا
از  ،ياشغالگر دنيبا برچ ديباامر  نيا. شودياستفاده م ياننيفلسط مطيع كردن و انقياد يبرا

 يشرق المقدستيو ب يدر كرانه باختر يرقانونيغ يهايسازجمله محاصره غزه و شهرك
  .15آغاز شود

  عبارتنداز:امضاكنندگان بيانيه 
  ؛نيفلسط هاي اشغالينيحقوق بشر در سرزم تيگزارشگر وضع - 
 ؛خودسرانهو  فرا قضايي يهاگزارشگر اعدام - 
 ؛آن يامدهايزنان، علل و پ هيخشونت عل ژهيگزارشگر و - 
 .انيو ب دهيعق ياز حق آزاد تيو حما جيگزارشگر ترو - 

اي از يه، در بيان2022مه  14كميسر عالي حقوق بشر در تاريخ در راستاي اين اتفاق، 
ه . وي گفتاست نگار الجزيره ابراز ناراحتي كردهحوادث اخير كرانه باختري و قتل روزنامه

ر روز د، عاقلهابو نيريجنازه ش عييبه عزاداران در مراسم تش لياسرائ سيحمله پل لميف
خبر نفر  33 كمدستشدن  ياز زخمي رسيده هادهنده بود. گزارشمه، تكان 13جمعه 

 به نظر يضرورريغاسم، در اين مر ليتوسط اسرائ اعمال شده استفاده از زور است.داده 
  شود. يو شفاف بررس سرعتبه ديو با ديرسيم

                                                            
١٥ https://www.ohchr.org/en/press‐releases/2022/05/un‐experts‐condemn‐journalist‐killing‐
amid‐rising‐west‐bank‐violence 
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ها قتل همه يرابه، بلكه بوعاقلا نيريقتل هولناك شنه تنها براي  ديبااسرائيل وي بيان كرد 
الزم الملل نيحقوق ب پاسخگو باشد. نيفلسط يشغالا يهانيدر سرزم يو جراحات جد

ه منجر زور ك طرفانه در مورد استفاده ازيمستقل و بكامل، شفاف،  ع،يسر قاتيتحق داندمي
  ، انجام شود. شوديجراحت م ايبه مرگ 
كشته  لياسرائ يتيامن يروهايتوسط ن ينيفلسط 48تاكنون  يدر سال جار ،افزود كميسر
 يمسجد االقصيورش به در  فيالشر ديمرد جوان به نام ول كيامروز  مثالعنوانبهاند. شده
همانطور كه قبًال بارها خواستار آن  جان باخت. يبر اثر جراحات جد ،ليآور 22در 
 انجام شود. لياسرائ يتيامن يروهايدر مورد اقدامات ن يمناسب قاتيتحق ديام، باشده
متناسب با شدت  يو انضباط يفريك يهابا مجازات ديشود باميكه مقصر شناخته  يهركس
 .16ابدي انياكنون پا ديز مجازات باا تيفرهنگ معاف نيا .بازخواست شود ،تخلف

 

 ها در سطحي جهاني به قتل شيرين ابوعاقله، خبرنگار آمريكاييواكنش -
  فلسطيني الجزيره

اه آوارگان اردوگ يورود يكيدر نزدمه  11در پي قتل خبرنگار، شيرين ابوعاقله در تاريخ 
ش اكنوهاني در ي، جامعه جلياسرائ يروهايتوسط ن يريدستگ اتيهنگام گزارش عمل نيجن

 ها از سوييتبه اين اقدام آن را محكوم كرده است. در زير به بيان تعدادي از اين محكوم
هاي ، اتحاديه اروپا، كشورهاي غربي، كشورهاي عربي، سازمانمقامات سازمان ملل
  انه اشاره شده است.  هاي مطبوعات و رسغيردولتي و انجمن

و  13در تاريخ  17كارشناسان سازمان ملل جمعي از كميسر عالي حقوق بشر، ميشل باشله و
را  ياشغال ي، در كرانه باخترعاقلهابو نيريش ره،يقتل خبرنگار الجز ،2022ماه مه  14

                                                            
١٦ https://www.ohchr.org/en/statements/2022/05/un‐high‐commissioner‐human‐rights‐
michelle‐bachelet‐events‐occupied‐west‐bank 
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 يشفاف، كامل و مستقل در مورد مرگ و ،يفور قاتيو خواستار تحق همحكوم كرد
  . 18نداهشد
ي تيير تود ،قايو شمال آفر انهياروپا در امور خاورم هياتحاد يبوئنو، سخنگو گليم سيلوئ

 يراخود ب وظيفهدر حال انجام  وي كهيدرحال بوعاقلهكشته شدن ا بيان كرده است،
  كننده است.بود، شوكه  نيدر جن ليحمالت اسرائگزارش 

مرگ  ورك،يويدر سازمان ملل متحد در ن متحدهاالتيا ريسف لد،ينفيگر- توماس ندايل
 س،يند پراه است. شفاف شد قاتيخواند و خواستار تحق »وحشتناك واقعاً«را  عاقلهابو

 ييكاينگار آمرما از قتل روزنامه اعالم كرد: يتييدر تو كايوزارت خارجه آمر يسخنگو
. ميكنيو آن را محكوم م ميبه شدت ناراحت هست يدر كرانه باختر وعاقلهاب نيريش
به  نياشند. مرگ او توهپاسخگو ب ديبا نيو كامل باشد و مسئول يفور ديبا قاتيتحق«

  .»19ستا جاهمهرسانه در  يآزاد
را بدون نام  ،ييكايآمر- ينينگار فلسطقتل روزنامه اطيبا احتنيز ها دموكرات ياصل انيجر

  .20اندكردهمقصر محكوم  عنوانبه لياز ارتش اسرائ حيبردن صر
: ستاه گفت نيآنال يكنفرانس مطبوعات كيدر  فرانسه نيز وزارت امور خارجه يسخنگو

 لين است. اين فاجعهروشن كردن  يشفاف در اسرع وقت برا قاتيفرانسه خواستار تحق«
 وزادانه آ دينگاران باخود نوشت: روزنامه ترييتونيز در  ليدر اسرائ ايتانيبر ريسف گان،يو
 ارجهوزارت خ كامل و شفاف هستم. ع،يسر قاتيكار كنند. من خواهان انجام تحق منيا

  ده است. ه را محكوم كرعاقلكشته شدن ابونيز  كيبلژ
 جمهورسيعون، رئ شليماند. چندين كشور عرب نيز قتل خبرنگار الجزيره را محكوم كرده

را فصل جديدي در عاقله را محكوم و آنابو نيريلبنان قتل ش ريوزنخست ،يقاتيم بينجو 
 .انددانستهو عدالت  يدگبه زن يياعتنايسوء استفاده، تجاوز و باسرائيل و  نيخون خيتار
را محكوم كرد و آن را  عاقلهكشته شدن ابو زيامور خارجه اردن ن ريوز ،يصفد منيا

                                                            
١٨ https://www.ohchr.org/en/statements/2022/05/un-high-commissioner-human-rights-michelle-
bachelet-events-occupied-west-bank 
١٩ https://www.aljazeera.com/news/2022/5/11/world-reacts-al-jazeera-journalist-shireen-abu-
akleh-killed-by-israeli-forces 
٢٠ https://english.alaraby.co.uk/news/democrats-cautiously-condemn-killing-shireen-abu-akleh 
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 خيش .ه استكرد فيتوص نگاريبيان و روزنامه يو حمله آشكار به آزاد عيفج يتيجنا
با خانواده  تريدر توئ ياميامور خارجه قطر در پ ريو وز ريوزنخستمعاون  يمحمد آل ثان

  همدردي كرده است.  ابراز رهيالجز ياه و همكارانش در شبكه رسانهعاقلبوا
قتل هايي هيانيدر بنيز  ، مصر، يمن، ايران، چين و افغانستانتيوزارت خارجه كو

 فيشهباز شر .انددهكررا به شدت محكوم  يلياسرائ يروهايتوسط ن ينينگار فلسطروزنامه
ارجه امور خ ريرا به شدت محكوم كرد. وز اقلهعابو» ترور«نيز پاكستان  رينخست وز

ده و كوم كرابوعاقله را مح نيرياعالم كرد كه كشورش كشته شدن ش ياهيانيدر ب يبوتيج
 انينيه فلسطب ليو تجاوزات اسرائ هايسازدرباره شهرك يدهدر گزارش ينقش برجسته و

ه ضرب ب» ابوعاقله نيريش«شهادت نيز  ريالجزا يجمهور استير. شناسديم تيرا به رسم
  ي را به سوگ نشست. ستيونيصه رژيمگلوله 

 هگفت وخواند  »عيفج تيجنا«كشته شدن ابوعاقله را  نيخودگردان فلسط التيتشك استير
ردن هان كپن يدر هدف قرار دادن خبرنگاران برا لياسرائ استياز س يبخش«قتل  ني: ااست
   ».در سكوت است تيو ارتكاب جنا قتيحق

با  نيدر جن اتيعمل نيدر ح ميرژ نيا يروهايكه ن ه استگفت ليرتش اسرائابل در مقا
ه ند. ارتش گفتاهو مواد منفجره مورد حمله قرار گرفتند و آنها پاسخ داد نيسنگ يراندازيت

خبرنگاران توسط  و حمله بهاحتمال اصابت  يو بررس داديرو نيا يدر حال بررس« است
  .21»ي هستندنيمردان مسلح فلسط
است  يمرگبار ستميس ادآوري«قتل  نيكه ا ه استالملل، گفتنيعفو ب ركلياگنس كاالمار، دب

و  لياسرائبخش  ريعمر شاكر، مد ».كنديمو زنداني ها را حبس ينيدر آن فلسط ليكه اسرائ
 لياسرائ كيستماتيس كردياز رو يقتل بخش نيكه ا هگفتنيز  بان حقوق بشردهيد در نيفلسط

و  ركليدلور، دب ستفيدهند. كريرا پوشش م ياست كه اشغالگر يرنگاراننسبت به خب
 دينقض شد«نوشت كه قتل ابوعاقله  ترييدر تو 22گزارشگران بدون مرز ركليمد

                                                            
٢١ https://www.aljazeera.com/news/2022/5/11/world-reacts-al-jazeera-journalist-shireen-abu-
akleh-killed-by-israeli-forces 
٢٢ Reporters Without Borders 
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از خبرنگاران و قطعنامه  تيحماو  انيرنظاميژنو است كه حفاظت از غ يهاونيكنوانس
  ».كنديسازمان ملل را نقض م تيامن يشورا 2222
خواسته  ربطيذ يهاو سازمان ياز جامعه جهان ياهيانينگاران مصر در بروزنامه يكايسند

 .كنندپاسخگو » ابوعاقله نيريش« هيعل رشياخ تيدولت اشغالگر را به خاطر جنا«است 
اعالم كرد: هدف قرار دادن مطبوعات در  ياهيانيدر ب نيهمچن يبيمطبوعات ل يمركز آزاد

 هيعل يستيونيگر صهتوسط مقامات اشغال اريتمام ع يجنگ تايدر چارچوب جنا نيفلسط
 نيحال، انجمن خبرنگاران بحر نيدر هم ها قرار دارد.خبرنگاران و رسانه ن،يمردم فلسط

نگار بر اثر روزنامه يالصمود يابوعاقله و مجروح شدن عل نيريترور ش ياهيانيدر ب نيز
  .23را محكوم كرد يستيونيصه ميارتش رژ يراندازيت

 يمطبوعات هيانيب كي) در IFJنگاران (روزنامه يالمللنيب ونيكل فدراس ريبلنگر، دب يآنتون
و شده  ميتسل  يالمللنيب يفريكه در دادگاه ك ياقتل را به پرونده«متعهد شد كه 

. شبكه 24اضافه كند دهد،يرا شرح م ينينگاران فلسطروزنامه كيستماتيس يريگهدف
» يالمللنيب يو هنجارها نيقوان«را كه ناقض » قتل آشكار« ي ايناهيانير بد رهيالجز يارسانه

  . خواند »عيفج يتيجنا«است، محكوم كرد و مرگ ابوعاقله را 
 باشدمي رلنديو ا ايتانينگاران در برروزنامه ندهي) كه نماNUJنگاران (روزنامه يمل هيتحادا

 يبرا عيسر قاتيكه شده و خواستار تحققتل شو نياعالم كرد كه از ا ياهيانيدر بنيز 
 .25باشدمي نيمسئول ييپاسخگو
و ابوعاقله در ادلب  نيريش يواريد ينقاشنيز با كشيدن  ينگاران و فعاالن سورروزنامه
 .26اندبه اين اقدام واكنش نشان دادهاحترام  يادا يبرا تجمع

يشه انگليسي و يكي ، هنرپكتيبندهاي برجسته هنري و مدافعان از جمله برخي شخصيت
 و توكل كرمان، فعال يمني و برنده جايزه صلح نوبل، نيز 27جهان رگذاريتأثفرد  100از 

                                                            
٢٣ https://www.siasat.com/arab-countries-journalists-unions-condemn-assassination-of-shireen-
abu-akleh-2326127/ 
٢٤ https://english.alaraby.co.uk/news/ngos-urge-investigation-killing-shireen-abu-akleh 
٢٥ https://www.aljazeera.com/news/2022/5/11/world-reacts-al-jazeera-journalist-shireen-abu-
akleh-killed-by-israeli-forces 
٢٦ https://www.siasat.com/arab-countries-journalists-unions-condemn-assassination-of-shireen-
abu-akleh-2326127/ 
٢٧ Benedict Timothy Carlton Cumberbatch (CBE)   
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 يالمللنيو از جامعه ب اندهبدون مجازات محكوم كرد انينيار فلسطرا به خاطر كشت لياسرائ
و  يعدالتينها به مرگ، بت«كه  تيبشر هيعل اتيبه جنا ييدر پاسخگو يناتوان ليبه دل
  اند. هانتقاد كرد »كنديكمك م شتريب يبدبخت

  
 نكته

كه  دهدينشان م يفلسطين-كاييآمريهاي جهاني به قتل خبرنگار حجم باالي واكنش
است  ليما ان،ينيها از ظلم و ستم به فلسطگزارش رسانهانتشار از  يريجلوگ يبرا لياسرائ

اچيزي هاي اشغالي هزينه نرزمينو چون براي اقدامات خود در س كند يرا ط يريتا چه مس
وجود  پرداخت كرده و مكانيسمي براي پاسخگويي و عدالت از سوي جامعه جهاني

المللي و حقوق دهد و قوانين بينگري خود ادامه مينداشته است، همچنان به اشغال
 المللي كيفري درگذارد. اميد است تحقيقات ديوان بينبشردوستانه را به راحتي زيرپا مي

  اي در پي داشته باشد. اقدامات تجاوزگرانه اسرائيل نتيجه دييتأ
  

  هاي غيردولتياقدامات نهادها و سازمانها و بخش دوم: فعاليت
 ليرائاس ديبه آپارتا ن فوريداد انيو ضرورت پا يرقانونيغ يهاقتل شيافزا 

  انينيفلسط هيعل
به  ديبا ليقامات اسرائاعالم كرد كه م ياهيانيدر ب، 2022ماه مه  11در تاريخ  المللنيفو بع

ت و مجازا تيآزار و اذ ،خودسرانه، شكنجه يهايريدستگ ،يعمد صدمات ،يرقانونيغ يهاقتل
  د.دهن ناياز كودكان پا يارياز جمله بس هاينيفلسط هيعل هايبدرفتار ريو سا يجمعدسته

 يمه هنگام پوشش خبر11در كه  ينيفلسط خبرنگار عاقله،ابو نيريش در اين گزارش به قتل
قرار مورد اصابت گلوله  يدر شمال كرانه باختر نيدر شهر جن لياسرائ يحمله نظام

در  ي زياديهاينيفلسطهاي غيرقانوني اشاره شده است. نمونه اخير قتل عنوانبهگرفت، 
 اتيانجام عمل اي از زور هنگام تظاهرات يلياسرائ يروهاين ازحدشيباستفاده  جهينت

در  هاينياز فلسط يرخب طبق گزارش اند.مجروح شده ايكشته  ي،ريجستجو و دستگ
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 نيقوان و مطابقاست  يرقانونيغ يهااند كه در حد اعدامكشته شده و به طريقي اقدامات
 .شوديجرم محسوب م يالمللنيب

است:  هگفت قايو شمال آفر انهيمالملل در امور خاورعفو بين ريمعاون مد ،يازجيصالح ه
ها را ينين فلسطدر آ لياست كه اسرائ يمرگبار ستميس دهندهعاقله، نشانابو نيريقتل ش«

 يبرا المللنيكشته شوند تا جامعه ب ديبا گريكشد. چند نفر ديبدون مجازات مو  حبس
  .»اقدام كند؟ تيبشر هيمستمر عل اتيبه جنا لياسرائ ييپاسخگو

 ريوزبنت، نخست يكار آمدن نفتال يزمان روها از خشونتدر اين گزارش به افزايش 
تعداد  نيشتريب ل،يمارس و آور يهاشده است، ماه اشاره، 2021ژوئن  21در  لياسرائ
و  ليمسلحانه در اسرائ يهاخارج از خصومت يليو اسرائ ينيشدگان فلسطكشته
امور  يبر اساس گزارش دفتر هماهنگرا داشته است.  ياشغال نيفلسط يهانيسرزم

مه  11تا  2021ژوئن 21 نيالملل، بو سوابق عفو بين 28حدبشردوستانه سازمان ملل مت
هاي اشغالي سرزمينكودك را در 14از جمله  ينيفلسط79حداقل  يلياسرائ يروهاي، ن2022

بر اساس گزارش . كشته شد نانينشتوسط شهرك نيز ينيفلسط كي .اندهكشت فلسطين
از  ينيفلسط 22حداقل  يلياسرائ يروهاي، ن2022 ليورالملل، در ماه آسازمان عفو بين

از  ينيحمالت جداگانه افراد مسلح فلسطد. همچنين ناهجمله سه كودك را به قتل رساند
   نفر در سراسر اسرائيل شده است.   18باعث كشته شدن 18مارس تاكنون  22

ا به رفلسطينان  ليمقامات ارشد اسرائها زماني بيشتر شده كه افزايد، نگرانيگزارش مي
از  ل،ياسرائ يها، مقامات دولتخشونت دياز زمان تشد اند.كرده ديتهداعمال خشونت بيشتر 

 يديكه تهد ييهاينيبه فلسط يراندازيبنت، عالوه بر دستور ت ينفتال ،ريوزجمله نخست
 ينرقانويغ يتشويق براي اعمال فشارهابه خشونت و باعث دامن زدن ندارند،  هابراي آن

ه شد نهيهادن ضيتبع زانيو م را گسترشآشكارا خشونت  زين استمدارانيس ريسا .اندشده
در  ينيلسطكه مقامات ف ي استدر حال. اين اندرا برجسته كرده انينيفلسط هيعل لياسرائ

  .اندرا محكوم كرده يلياسرائ انيرنظاميبه غ انينيحمالت فلسط يكرانه باختر

                                                            
٢٨ UNOCHA 



  27                                     )6( هاي اشغالي فلسطينبازتاب برخي تحوالت حقوق بشري در سرزميننگاهي به  
 

 

  

 

دارند تا  يو قانون ياخالق تيها در سراسر جهان مسئوللتدو: ه استگفت يازيجصالح ه
حفظ  ياستادر ر انينيفلسط هيعل ليمستمر اسرائ اتيدادن به جنا انيپا يبرا ياقدامات فور

ان و جبر تقيدالت، حقع ريمس ديبا يالمللنيب يفريك وانيدادستان د انجام دهند. ديآپارتا رژيم
  .دهد انيپا كند،يم قيرا تشو اتيجنا نيكه ا يياهتيكند تا به مصون نييخسارت را تع

 يبررس همراهبه ،ينيفلسط انيزندان به نمايندگي از ليشاهد، سه وك 9با  المللنيعفو ب
ت اطالعا يرو گردآو يدانيانجام مشاهدات م ،ي از مداركبردارو عكس ييدئويشواهد و

 يهاداشتباز ،يرقانونيغ يهاقتل يالگوها ليتحل يبرا ،يحقوق بشر يهااز سازمان
 يرقانونيموارد غ ريو سا ينيجوامع فلسط يمجازات دسته جمع ،خودسرانه، شكنجه

 هياطالعات مربوط به حمالت مرگبار علاين سازمان  نيكرده است. همچن حبتص
  ه است.كرد دييرا تأ ينيتوسط افراد مسلح فلسط ليدر اسرائ انيرنظاميغ
  

  دكان فلسطينيمرگ كو
 يليمسلح اسرائ يروهايمه، ن 8تا  2022سال  ياز ابتدا الملل،نيعفو ب اركمدبر اساس 

از  ازحدشيبپروا و بياز جمله استفاده  يرقانونيغ طيرا در شرا ينيهشت كودك فلسط
كودك  كي بازه زماني نيمسلح در ا نينششهرك كي ن،يعالوه بر ا د.انهكشت زور يروين

  .ه استرا به قتل رساند ينيفلسط
  
  يبه مسجداالقص انهيمالت وحشح

 يليمقامات اسرائ ،يم 8تا  ليآور 3،در طول ماه مبارك رمضانبر اساس اين گزارش، 
با را محدود كرده و  المقدستيدر شرق ب ينمازگزاران مسلمان به مسجداالقص يدسترس
 سيل. پاندردهشهر را مسدود ك نيبه ا يمنته يهاجادهبه  يدسترس يبازرس يهاستياايجاد 
و  به نمازگزاران در داخل و اطراف مسجد حمله و از خشونت ياانهيوحش رزبه ط لياسرائ

 احمرهالل تيبه گفته جمع كردن تجمعات استفاده كرده است. پراكنده يشكنجه برا
 تنش ديتشد يدر پي را نيفلسط 400از  شيب ليمسلح اسرائ سيپل ل،يآور 15در  ن،يفلسط
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 150حداقل و كودك بودند  ياريبسكرده است. از اين تعداد  دستگير ساعته 6 و درگيري
بدن از جمله صورت،  ييقسمت باال سيپل ،ينيبه گفته شاهدان ع مجروح شدند. ينيفلسط

 نيآنها همچنداده است. هدف قرار مي يكيالست يهاگلوله كيرا هنگام شل نهيپشت و س
داشتند  يكه سع يافرادو  تيمعلول ياخبرنگاران، امدادگران، زنان، افراد مسن و مردان دار

  .دادندميقرار  يراندازيبرسانند هدف تها را به خدمات پزشكي كمك و آنبه مجروحان 
  

  حمالت عليه شهروندان اسرائيلي
نفر  18 ،مارس 22از  ينيتوسط افراد مسلح فلسطجداگانه  يحمالتطبق گزارش، در طي 
اند. هشدكشته  ليسراسر اسرائ يدر شهرها يو دو شهروند خارج سياز جمله سه افسر پل

 كيمهاجم توسط  كيو  يلياسرائ يروهايتوسط ن ينيشش مهاجم فلسطدر اين راستا 
 ينيلسطف كي ل،يآور 7در ه است. در حادثه تيراندازي كشته شد يليشهروند مسلح اسرائ

ه سه رد كك يراندازيت ويآودر تل يبه سمت مردم در رستوران نياردوگاه آوارگان جنساكن 
 يليسرائا، مقامات در پي اين اقدام .ه استرا مجروح كرد گريها نفر دنفر را كشت و ده

 محدود كردند. ليرآو 17تا  نيكنان جنهمه سا يرا برا وآمدرفت يخودسرانه آزاد طوربه

 يرسباز يهاستياز ا عبوراجازه  نياهل جن ينيو تجار فلسط لياسرائ ينيشهروندان فلسط
  لغو شد. يمذهب هاييدسترس يمجوز برا 5000 باً يو تقر را نداشتندتجارت  يابرحتي 

در سراسر  يدرستدهنده و به تكان انيرنظاميغ هيحمالت عل« :ه استگفت يازيجصالح ه
خشونت و  يمقابله با علل اصل قيموظف است از طر لياسرائ جهان محكوم شده است.

 يمه افراد تحت كنترل خود محافظت كند و برااز ه ديدادن به آپارتا انيپا ياقدام برا
بارها و بارها ثابت كرده كه كمتر به  لياسرائ ارزش قائل شود. كساني طوربههمه  يزندگ
سراسر جهان است كه وارد  يهادولت فهيوظ نيا نيبنابرا دهد،يم تياهم يالمللنيب نيقوان

  .29»را پايان دهد انينيفلسط هيلخود ع ديرا پاسخگو بدانند و آپارتا ليعمل شوند، اسرائ
  

                                                            
٢٩ https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/05/israel‐opt‐increase‐in‐unlawful‐killings‐
and‐other‐crimes‐highlights‐urgent‐need‐to‐end‐israels‐apartheid‐against‐palestinians/ 
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 دگي براي رسي الملليهاي حقوق بشري از ديوان كيفري بيندرخواست سازمان
  به غزه 2021به پرونده حمله ماه مه 

اي از ل نامهبا ارسا ، 2022ماه مه  23ي در تاريخ نيحقوق بشر فلسط يهاسازمانتعدادي از 
زه و اند براي بررسي حمله اسرائيل به غردهدرخواست ك يفريك يالمللنيب وانيددادستان 

  دادگاه تشكيل شود.اي در اين ، پرونده2021تبعات آن در ماه مه 
 رائهحقوق بشر با ا ينيو مركز فلسط زانيالحق، الم ينيحقوق بشر فلسط يهاسازمان
له در حم رخ داده تيبشر هيعل اتيو جنا يجنگ اتيجنا از يقيدق ليو تحل حاتيتوض
  يادستاندبه دفتر ، 2021در مه در نوار غزه  ينيفلسط انيرنظاميغ هيعل ليسرائا ينظام

 ند.اهردارائه كاي را درخواست ايجاد پرونده الملليبين يفريدادگاه ك

حمله ماه مه به غزه تنها ته است: حقوق بشر گف ينيمركز فلسط ريمد ،30يسوران يراج
و  زياد تاخسار جاديا باهدفخرب م اريبس ينظام اتيعمل يسر كياز  رينمونه اخ
در معرض اكنون همنوار غزه است كه  يرنظاميغ تيبر جمع و ناراحتي رنجتحميل 
  ساله قرار گرفته است.  15 يرقانونيغ محاصره

العاده فوق سركوب غالبدر  »وارهاينگهبان د اتيعمل«رمز  اسمبا  طبق بيانيه، اين تهاجم
 زمانيها . درگيريانجام شد ياشغال نيسر فلسطدر سرا يليسخت توسط مقامات اسرائ

 انشيهااز خانه ينيفلسط يهادستور اخراج خانواده يلياسرائ يهاكه دادگاه شدت گرفت
ا ر يلياسرائ نانينشبه شهرك هاآن نيزم يو واگذار يجراح در قدس شرق خيدر محله ش

يش فزااو  نيفلسط نيممنجر به گسترش اعتراضات در سراسر سرز عيوقا نيصادر كردند. ا
المقدس بيتدر  .شد همراه لياسرائ يشونت از سوو خ ينظام يرويسركوب و توسل به ن

 طيافرا نيروهايو  سيخشونت پلافزايش خودسرانه،  يهايرياز دستگشرقي موجي 
كرانه  دروقوع اين اتفاق . افتاد به راه نددشيم تيتوسط مقامات حما كهيدرحال يلياسرائ
  ود.شده باشغالگر  ميرژشدن  قدرتمندترسبب  يتيامن يروهايتوسط ارتش و ن يباختر

                                                            
٣٠ Raji Sourani 
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كه منجر  دياران شدروز بمب 11 و اريتمام ع يحمله نظام كينوار غزه با ها، بر اساس يافته
ها حاكي از يافته شد، درهم شكست. ينيفلسط 1968شدن  يو زخم تن 240به كشته شدن 

ن و عليه غيرنظامياحيت دادگاه توسط اسرائيل آن است كه جناياتي وسيع و در صال
هاي خودسرانه، ايجاد درد و رنج عامدانه، هاي غيرنظامي غزه از جمله: قتلزيرساخت

در  صدمات جدي به جسم و سالمت، تخريب گسترده اموال و استفاده نامناسب از زور
  طي يك دوره اشغال نظامي؛ اتفاق افتاده است. 

در  ديبا اتيجنا نيارتكاب ااز سازمان حقوق بشري الحق،  ،31نيشوان جباربه گفته 
و ارتكاب  نيفلسط هاي اشغالينيطلبانه در كل سرزمو جنگ ياشغال طوالنيك چارچوب 
توسط  عظيم يجنگ اتيو جنا د،ياز جمله آپارتا ت،يبشر هيعل كيستماتيس اتيگسترده جنا

  اسرائيل در نظر گرفته شود. 
اختار سازمان ملل متحد) س يهاتهيمستقل (از جمله كمو لف ختم يهاگزارش تأكيدطبق 

 79 ه است.شد مؤثرطرفانه يمستقل و ب قاتيتحقانجام مانع از  لياسرائ يقاتيتحق ستميس
 يجهبل توپاسخ قا چيه لياسرائ يارائه شده به دادستان كل نظام كيفري اتيشكا ازدرصد 

  ه است. نكرد افتيدر
 يبرا چنينيحوادث اين اني: قربانه استگفت زانيه المشبك ركليمد ،32ونسيعصام 
 وانيمنتظر بمانند تا د ديغزه چقدر با يهاينياند. فلسطبودهپاسخ منتظر  يطوالنهاي مدت

  بازخواست كند؟ يلياز مقامات اسرائ يالمللنيب يفريك
 يهاپرونده شيجامع و گشا ،ملموس ع،يسر قيتحق كيكه تنها  گيردنتيجه ميطرح  نيا

 تيتواند به معافيم يالمللنيب يفريك وانيتوسط د يليتك متهمان اسرائتك هيخاص عل
دهد و احتماالً ارتكاب  انيها پاينيفلسط هيعل يارتكاب اتيدهه از مجازات جنا نيچند

المللي از زمان قوانين بين شتريكمك كند. ب يريشگيرا مختل و به پ اآنه يمداوم و فعل
شامل  نقض شده و اين بيشتر اسط نيروهاي رژيم صهيونيستي آشكاراشغال فلسطين تو

» فرآيند صلح«اندازي از هرگونه چشم اين اتفاق باشد.ميالملل متعارف و عرفي حقوق بين

                                                            
٣١ Shawan Jabareen 
٣٢ Issam Younis 
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مؤثر  گرديپ كي نيبنابرابرده است. شود از بين حل عادالنه ميراهايجاد يك به  جررا كه من
الزم و ضروري  يالمللنيعدالت ب ياندن احترام و اجرابازگرد يبرا حربه نيآخرعنوان به
  . 33باشدمي
  

 آميز اسرائيل در برابر پناهندگان اوكرايني و فلسطينيسياست تبعيض 

اي ، در مقاله2022ماه مه  10بان حقوق بشر، در تاريخ سازمان ديده برنامه ريمد، 34ساري باشي
  ان اوكرايني و فلسطيني اشاره كرده است. آميز اسرائيل در برابر پناهندگبه سياست تبعيض

اران اوكرايني فراري از ورود هز هيفور 24ل از زمان آغاز جنگ در يرائكند، اسوي بيان مي
اي يوهد با شبين اين آزادي ورو است كه يدر حالاستقبال كرده است. اين  از تهاجم روسيه

ه و ماد يطري وجود دارد. كه با پناهندگان فلسطيني در پيش گرفته است، تناقض آشكا
 1950در سال  ليرا بر اساس قانون بازگشت اسرائ ينيهزاران اوكرا ليگذشته، اسرائ

 يهوديرگ پدربزرگ و مادربز كهمسر يا يكه حداقل  يبه افرادقانوني كه است،  رفتهيپذ
 ريوز نكهيپس از ا حالنيباا. كنديم نيرا تضم لياسرائ يدارند حق اقامت و شهروند

 يدهويريغ ينياوكرا جويانپناه رشيپذ يبرا كيپلماتيو د يتحت فشار علن لياسرائ وركش
و  يدگخانوا ونديگونه پچيبدون ه ينياوكرا 5000موقت  رشيقرار گرفت، او با پذ زين

 هردكموافقت  ي نيزليشهروندان اسرائ يهوديرياز بستگان غ يتعداد نامحدود نيهمچن
نامه ا توافقب ها قائل شده بود،ي كه اسرائيل درباره اوكراينيازيامت نيخراست. گفتني است آ

را  يليشهروندان اسرائ هاي وابسته بهينياوكرا ليمطابقت دارد كه در آن اسرائ 2010سال 
  ده است. معاف كر زايو افتيدر ياز الزام برا

نون قا و مقايسه آن با موضوع نيدر نظر گرفتن انويسنده در اين مقاله افزوده است: 
ازدواج  يغزه و كرانه باختراز  ينيفلسط فرديمانند من كه با  يكه شهروندان لياسرائ
سال از ازدواج ما،  9. با وجود گذشت دردناك است ،كنديمنع م پذيرشاز  را اندكرده

                                                            
٣٣https://www.mezan.org/en/post/24137/Palestinian+Human+Rights+Organizations+Submit+Fi
le+to+the+ICC 
٣٤ Sari Bashi 



  32                                                                                                                            22گزارش راهبردي 

 

 ليبه من در اسرائ وستنيپ يبرا همسرممجوز موقت به  ياعطا يها برادرخواست لياسرائ
  . گرفته است دهيناد ايرد كرده  را

، ه استشد بيتصو 2003الحاق خانواده كه ابتدا در سال  تيممنوعگفته شده طرح 
 ايبدون همسرشان  لياسرائ يماندن در داخل مرزها نيكه ب كنديرا مجبور مهزاران زوج 

  را انتخاب كنند. يكي شانيهاحفظ خانواده يخروج برا
 يدولت مبن استيقانون در خدمت س نيد كه ااناذعان كرده يليمقامات اسرائطبق اين متن، 
وحدت خانواده تمام  يها است كه به بهاينيبر فلسط انيهودي يتيجمع يبر حفظ برتر

از عناصر  يكي هاينيبر فلسط يهودي يهايليحفظ سلطه اسرائ يها براتالش نيا شود.يم
ها گروه ريسا الحق وسازمان حقوق بشري  الملل،نيحقوق بشر، عفو ب باندهيآنچه د

 ينيفلسط هاونيليم تيو آزار و اذ دياز جمله آپارتا ت،يبشر هيعل لياسرائ اتيجنا عنوانبه
  باشد.مي كنند،يم فيتوص

 رفتهيپناهنده پذ عنوانبهها ينياوكرااين واقعيت كه  گويد:اين فعال حقوق بشري مي
 كند.يم ديتشدرا مانند من  ييهاخانوادهو رنج درد را برجسته و  ياكاريشوند، تنها ريم

 ختنديپناهنده گر عنوانبهنام دارد  يكنون ليكه اسرائ يياز جا 1948همسرم در سال  نيوالد
   حق بازگشت به آنجا را دارند. يالمللنيب نيو طبق قوان

 700000از  شيرخ داد، ب لياسرائ سيكه پس از تأس يدر جنگبر اساس اين مقاله، 
 يهامجبور به ترك خانه اي هختيشود گريم دهينام ليكه اكنون اسرائ ينياز سرزم ينيفلسط

نفر در  هاونيلياز جمله م - نياز والد ياريرا انجام دادند كه بس يكار نيالدو ند.اهخود شد
شدن بود، انجام  كيكه در حال نزد يدر مواجهه با ارتش -در دو ماه گذشته  نياوكرا
اما پس از فروكش كردن جنگ، مقامات  و فرار كردند. شتهبرداخود را  يهاند: بچهاهداد

 كياكنون  اي كهساله 8دختر  د.ناهكرد يريجلوگ ينياز بازگشت پناهندگان فلسط يلياسرائ
اش را بازگشت به خانههنوز اجازه  ليو دولت اسرائ (مادر همسرم) ساله است 82زن 
جايي كه - گاه پناهندگان در غزه اردو كيدر  -سال 74- عمر خود را  شترياو بدهد. نمي
 يحت يليمقامات اسرائگذرانده است.  -كه در آن متولد شده از جاييدورتر  ليما 30تنها 

  .دهندينمهم  داريد يبرا ليبه او اجازه ورود به اسرائ
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 60او فقط  با وجوديكهاند، دهيهرگز مادربزرگ خود را ندمن  ساله 8و  4فرزندان  افزايد:وي مي
 دنيتاق دمش همسرم كند.يم يزندگ ياز خانه ما در منطقه رام اهللا در كرانه باختر دورتر ليما

از  يكيمرگ  اي يجد يماريمانند ب» بشردوستانه ياستثناها« يفقط برا ليمادرش است، اما اسرائ
  كند. صادر ميمجوز ورود به غزه را  ك،يبستگان درجه 

سب صل و ناكه  ينيه به پناهندگان اوكراك اندگفته يليمقامات اسرائبر اساس اين متن، 
كه  ر دارندنتظاآنها ا. بمانند ليدر اسرائ شهيهم يندارند اجازه نخواهند داد تا برا يهودي

 ياسيرهبران س كرد،يرو نيبا اامن و آرام شدن اوضاع به كشورشان برگردند. پس از 
 ريزرا آنها كه خود سال يالمللنيبه حقوق بشر ب ن،ياوكرا مقاماتانتظار دارند كه  لياسرائ

از كه  ينيسرزم ايگشت به كشور باز يحق پناهندگان برا ند واند، احترام بگذارپا گذاشته
  اند، را حفظ كنند.گريخته

اجازه  ينياوكرا جوياناهپناز  يبه برخ ليكه اسرائ كند خوشحال استمي تأكيدنويسنده 
 ست، دركرده اكمك  يسرپناه و خدمات بهداشت غذا، هيته يبرادهد و به آنها يورود م
در  ييقايو مهاجر آفر جوپناه 30000از  شيرا به ب ياجتماع يايحقوق و مزا نيا ديبامقابل 
انه از جنگ مسلح زياز آنها ن ياريبس است كه اين در حالي ،دهد گسترش لياسرائ

 دپوستيسف مدتاًع ييپاارو جويانپناه يبرا ليكه اسرائ ييها، اما از كمكاندگريخته
  . تندكند محروم هسيارائه م اوكراين

و  اتحاد يهااستيها در سينيفلسط هيعل ضياز تبع ديبا ساري باشي بيان كرده، اسرائيل
و فرزندان آنها كه  ينيپناهندگان فلسط حقبههمچنين بايد  .خانواده دست بردارد الحاق

از محافظت از خود و فرزندانشان،  يابرو  دارند خود نيبا سرزم يمناسب يوندهايپ
 .35احترام بگذارداند، مجبور به ترك آن شده ايفرار كرده هايشان خانه

  
 

                                                            
٣٥ https://www.hrw.org/news/2022/05/10/israel‐welcomes‐ukrainian‐refugees‐why‐cant‐it‐
do‐same‐palestinians‐married 


