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  خالصه اجرايي

هاي اشغالي نگاهي به برخي تحوالت حقوق بشري در سرزمين«شماره از بولتن  سومين
 يرتدر ماه اطق، تحوالت حقوق بشري در اين من ترينمهمبرگيرنده تعدادي از در » فلسطين

تحوالت مربوط «بندي كلي عنوان و در قالب دو تقسيم 8اين رويدادها در اشد. بمي 1401
ر غيردولتي فعال د هايسازمانتحوالت مرتبط با «و » به سازوكارهاي سازمان ملل متحد

  مورد بررسي قرار گرفته است. » حوزه حقوق بشر
هاي اشغالي به گزارش نخست كميسيون مستقل تحقيق در سرزمين بولتن عنواناولين در 

هاي شديد ميان بار و درگيريپس از حوادث خشونتفلسطين پرداخته شده است. 
ر در هاي مسلح فلسطيني در غزه و نيروهاي امنيتي رژيم اسرائيل، شوراي حقوق بشگروه
قيق تشكيل ن مستقل تحيك كميسيو ،2021مه  27ري و به تاريخ امين نشست اضطراسي

 13به  يمنته حقوق بشر و المللنيموارد نقض حقوق بن كليه اين كميسيومقرر شد داد. 
ش در اين گزارهاي اشغالي بررسي كند. به بعد را در سرزمين و از آن زمان 2021 ليآور

ظ حف لبه دليادعاهايي نيز عليه دولت فلسطين و مقامات آن صورت گرفته كه تالش شد 
سي ا بررب ونيسيكمهمچنين  شود. ختهلت گزارش به تمام موارد اشاره شده در آن پردااصا
سازمان  يقبل ابيقتيحق يهاأتيهارائه شده توسط  يهاهيتوص ياجرا تيها و وضعافتهي

ل مرتبط با عل يديكل يهاهيو توص هاافتهيكه  افتيدر يحقوق بشر ينهادها ريو ساملل 
  ده است. شا ناجر تاكنون هايريشدن درگ يو طوالن يثباتيمكرر، ب يهاتنش ياشهير

  هاي اين گزارش عبارتنداز:سرفصل
ار، قوانين و روش ك مأموريتهاي مربوطه، مشاركت و همكاري كميسيون با طرف

هاي تحقيق قبلي سازمان ملل، ها و كميسيونهاي هياتها و توصيه، ارزيابي يافتهاجراقابل
رهنگي، اخراج و ق اجتماعي، اقتصادي و فنشينان، نقض حقوها و خشونت شهركشهرك

 وگويي مدني، خشونت عليه زنان و دختران، عدم پاسخجابجايي اجباري، حمله به فضاي 
  در نهايت ارزيابي. 
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شدن قتل شيرين ابوعاقله، خبرنگار الجزيره، با شليك نيروهاي  تأييدبه  گزارش دوم بولتن
لل، در ارتش اسرائيل اشاره كرده است. سخنگوي كميسر عالي حقوق بشر سازمان م

مقامات اسرائيل پيرامون كشته شدن خبرنگار اي از عدم انجام تحقيقات توسط بيانيه
فلسطيني آمريكايي در حين تهيه گزارش از يك عمليات دستگيري در جنين، ابراز نگراني 

هنوز  يليمقامات اسرائكننده است كه بسيار ناراحت در اين بيانيه آمده،كرده است. 
مان ملل نظارت مستقل دفتر حقوق بشر ساز. اندانجام ندادهمينه ين زدر ا ييجنا قاتيتحق

از جمله  -شده  يآورجمع تمام اطالعات .است هرساند انيبه پارا حادثه  نيخود بر ا
كه مطابقت دارد  افتهي نيبا ا - نيو دادستان كل فلسط ليارتش اسرائ ياطالعات رسم

 يروهاين ياز سو ،ح شدن همكارش شدمجروه و عاقلكه باعث كشته شدن ابو ييهاگلوله
كه در ابتدا  ينيفلسط مسلح يروهايتوسط ن يراندازيو نه از ت بوده است لياسرائ يتيامن

شده است. كارشناسان دفتر كميسيارياي عالي بيان كردند كه ادعا  يليمقامات اسرائتوسط 
نگاران روزنامهمجاورت  مسلح در انينيكه نشان دهد فلسط مياهنكرد دايپ ياطالعات چيما ه
  اند.داشته يتيفعال

موضوع محكوميت بازداشت خودسرانه كارمند امور به  سومين عنوان در بولتن
 ل،ياسرائي در ، دادگاه2022در ژوئن بشردوستانه فلسطيني توسط اسرائيل اشاره دارد. 

از جمله  سم،يورترمرتبط با اتهام مورد  13را به  سابق سازماني در غزه ، مديريالحلب يآقا
 يمال تأمين يبودجه بشردوستانه برا تيو هدا يستيسازمان ترور كيدر  تيعضو
 يتيامن سيتوسط سرو 2016در سال وي  ه است.محكوم كرد ،يستيترور يهاتيفعال
 يهابشردوستانه به گروه يهاكمك از ها دالرونيليپس از متهم شدن به انتقال م لياسرائ

ه اتهامات به مدت شش سال در بازداشت بود نيبر اساس ا يو د.ش ريمسلح در غزه دستگ
 حقبهاحترام  و لياسرائ اتنقض آشكار تعهدوي  تيبه گفته كارشناسان، محكوم است.

 نيبر اساس قوان اشغالگرقدرت  كي عنوانبهتعهد آن  نيمحاكمه عادالنه و همچن
عادالنه  يدادرس هايضمانتبه  يجد يتوجهيدهنده بنشانه و بشردوستانه بود يالمللنيب

 ناكافي زمان ل،يارتباط با وك تيمحدود ،يو هيعل ياز جمله استفاده گسترده از شواهد سر
  .استبوده  يو اتيدفاع سازيآماده يو موانع موجود برا
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ص به شرح جديدترين بيانيه كميته ويژه سازمان ملل در خصوبولتن عنوان چهارم 
 كه ليائاسر اقدامات يبررس يسازمان ملل برا ژهيو تهيكم«ست. اقدامات اسرائيل پرداخته ا
توسط  »گذارديم تأثير ياشغال هايسرزميناعراب  ريو سا نيبر حقوق بشر مردم فلسط

حقوق بشر در  تيوضع يبررس يبرا 1968سازمان ملل در دسامبر  يمجمع عموم
به مجمع عمومي  صورت ساالنه گزارش خود راه و بهشد سيتأس هاي اشغاليسرزمين
 اردن و عماندر  2022 هيژوئ 7تا  4ساالنه خود را از  مأموريت ژهيو تهيكم دهد.ارائه مي
طبق اين  .ارائه خواهد كرد يمجمع عمومبه  2022گزارش خود را در اكتبر و ه انجام داد

 يوهاريو خشونت ن نانينشخشونت شهرك شيدر چارچوب افزا ژهيو تهيكم داريدبيانيه، 
و  انيب يآزاد يهاتيمحدود، خودسرانه يهاها و بازداشتيري، دستگلياسرائ يتيامن

كميته  .ه استاز مجازات انجام شد تيمعافدار عميق و ريشهفرهنگ  نيحركت و همچن
ده عدم س كننسازمان ملل منعك ياز تعامل با سازوكارها لئيامتناع مداوم اسرامعتقد است 

  .است نيفلسط ياشغال يدر اراض خودار در قبال رفتآن  يريپذتيمسئول
سال  اقدامات ناقض حقوق بشري اسرائيل در شش ماه نخستبرخي به پنجمين عنوان در 

مركز حقوق بشر فلسطينيان گزارشي در خصوص موارد نقض است. شده اشاره  2022
اين گزارش به در هاي اشغالي منتشر كرده است. اسرائيل در سرزمينتوسط حقوق بشر 

جاشدگي شدگان، مجروحين، تخريب و بيزمينه تعداد كشته آمار و ارقام در ذكر
  هاي بازرسي و ... اشاره شده است. نشينان، ايستها و خشونت شهركفلسطينيان، يورش

به گزارشي در خصوص ناكامي گروه ان.اس.او در پاسخگويي به  ششم بولتن موضوع
 هيبار در ژانو نياول يبرا ت. اين سازماناختصاص يافته اس بان حقوق بشرسازمان ديده

يكي از كارمندان هدف قرار دادن  يبر استفاده از پگاسوس برا يمبن يشواهد ارائهبا  2022
 در خصوصگروه اين  يادعاها رغميعلبه گفته اين سازمان،  .خود، شكايتي ارسال كرد

مدت زمان زيادي  يحقوق بشر يهاگروهآوري خود، فنها از كن كردن سوءاستفادهريشه
در او ان.اس. اند.ثبت كردهها ءاستفادهاساس بودن اين ادعا را با افشاي سواست كه بي

موضوع به  نياارزيابي اوليه شد و در نهايت پاسخ داد: به متعهد واكنش به اين شكايت، 
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دست شواهدي بهما شده است.  يبررس ساس اطالعات ارائه شده به ماوجه بر ا نيبهتر
پگاسوس توسط  ستميبا استفاده از س بان حقوق بشركارمند ديده كه نشان دهد ياورديمن

بان در گزارش خود، ديده حالنيباا قرار گرفته باشد. سوءاستفاده ما هدف يفعل انيمشتر
  كند. دروغ بودن اين ادعا را ثابت مي

هاي گسترده در ساله غزه و تداوم اعمال محدوديت 15به محاصره  هفتمين گزارش بولتن
سال از غزه  محاصرهسالگرد  نيپانزدهمبا  زمانهمبان حقوق بشر دهيدپردازد. آن مي
از دو  شيب ،خروج از غزه يبرا ليگسترده اسرائ يهاتيمحدوداعمال اعالم كرد كه  ،2007

خود محروم  يبهبود زندگ يبرا ييهافرصتيابي به دستنفر از ساكنان آن را از  ونيليم
جمعيت فلسطين را چندپاره كرده  و رانياقتصاد غزه را و . اين محاصره طوالنياست كرده

 هاميليون تيو آزار و اذ ديآپارتا يعني تيبشر هيعل اتياز جنا يبخش ،اين واقعيتو است 
 ليرا به دال محاصره غزه اند. اسرائيلكه مقامات اسرائيلي مرتكب آن شده است ينيفلسط
 يغزه و كرانه باختر نيوآمد برفتو معتقد است با به حداقل رساندن  كندتوجيه مي يتيامن
  كنند. يريجلوگ »يانسان يستيشبكه ترور« ايجاداز 

ناقضان » فهرست شرم«به ذكر نشدن نام اسرائيل در  آخرين گزارش ذكر شده در بولتن
 ويآنتون، بان حقوق بشرسازمان ديده طبق گزارشحقوق بشر كودك اشاره كرده است. 

مسلحانه گزارش  يهايريخود درباره كودكان و درگ ديگوترش، در گزارش ساالنه جد
نفر را  982و  هرا كشت ينيكودك فلسط 78 ،2021در سال  لياسرائ يتيامن يروهايكه ن هداد

نقض حقوق  ليرا به دل يلياسرائ يروهايگوترش نتوانست ن حالدرعين نداهمجروح كرد
 اهسالبراي  وي ساالنه خود بگنجاند.» فهرست شرم«نه در لحامس يهايريكودكان در درگ

را در فهرست شرم خود قرار  كشورهااز  يو برخ گرفته استرا به كار  ياندارد دوگانهاستا
حذف را اند مرتكب شده يشتريب اريتخلفات بسنيز كه اغلب  گرانيد كهدرحالي دهد،يم
 ،سازمان مللاست. حتي با وجوديكه  مدهنيا ستيل نيهرگز در ا لياسرائد. نام كنيم
را  2015از سال  ينيكودك فلسط 7000از  شيكردن ب يزخم ايمسئول كشتن  يروهاين

  شناسايي كرده است. 
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 صويرتاميد كه انتشار اين گاهنامه از سوي سازمان دفاع از قربانيان خشونت بتواند 
خاطب ي فلسطين براي مهاي اشغالوق بشر در سرزمينتري از وضعيت جاري حقروشن
، نظامي و امنيتي ،ي ديپلماتيكمخاطب خاص (نهادها زمانهمزبان ايجاد نموده، فارسي
گيري از هرويكردهاي مناسب و هوشمندانه براي بهرها و ) را جهت اتخاذ رويهحقوقي

  چهره مخدوش رژيم صهيونيستي در نقض فاحش حقوق بشر ياري رساند.
  

  الملليزوكارهاي بينو اقدامات نهادها و سا هاگيريبخش نخست: موضع
 هاي اشغالي فلسطينگزارش نخست كميسيون مستقل تحقيق در سرزمين  
  درآمد 

هاي مسلح فلسطيني در غزه و هاي شديد ميان گروهر و درگيريباپس از حوادث خشونت
 امين نشست اضطراري و بهنيروهاي امنيتي رژيم اسرائيل، شوراي حقوق بشر در سي

يك كميسيون مستقل تحقيق تشكيل داد. اين كميسيون كه رياست آن  ،2021مه  27تاريخ 
يه ت كلسپرده شده، مقرر اس به خانم ناوي پيالي، كميسر اسبق حقوق بشر سازمان ملل

به بعد  ن زمانو از آ 2021 ليآور 13به  يحقوق بشر منته و المللنيموارد نقض حقوق ب
ن در دو نوبت كميسيوبررسي كند. همچنين مقرر شد اين  هاي اشغاليرا در سرزمين

، 2022ماه مه  در قيتحق ونيسيكم گزارش خود را به شوراي حقوق بشر ارائه دهد.
ارائه  S‐30/1 بر اساس قطعنامهشوراي حقوق بشر  50نخستين گزارش خود را به اجالس 

ر را كا نيا نجاما يخود برا يزيره امروز انجام داده و نحوه برنامهرا كه تا ب ييهاتيفعالو 
 كرده است.  حيتشر

ه ارائه شد يهاهيتوص ياجرا تيها و وضعافتهبا بررسي ي ونيسيكمنكته مهم آن است كه 
ه ك افتيدر يحقوق بشر ينهادها ريو ساسازمان ملل  يقبل ابيقتيحق يهاأتيهتوسط 

 يو طوالن يثباتيمكرر، ب يهاتنش ياشهيمرتبط با علل ر يديكل يهاهيو توص هاافتهي
 اجرا نشده است.  تاكنون هايريشدن درگ
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 پنجم مجمع تهيتوسط كم 2021دسامبر  24كه در  ونيسيبودجه كمطبق اين گزارش، 
 يدرصد 25كاهش دفتر كميسيارياي عالي  يشد، بر اساس برآوردها بيتصو يعموم

ود و شكار گرفته ين كميته بهاين امر سبب شده كارمندان كمتري براي خدمت در اداشته و 
  هايي در پي داشته باشد.و محدوديت تأخيرها

  
  باشد: نكات محوري و اساسي اين گزارش به شرح زير مي

  
  مشاركت  ) 1

 ونيسيتا با كم هتمربوطه خواس يهاحقوق بشر از همه طرف ي، شوراS‐30/1در قطعنامه 
استا اين ر دركنند.  ليرا تسهود به اطالعات موجآن  يكامل داشته باشند و دسترس يهمكار

ز اا و تسهيل در فرايند مشاوره و مالقات با اعض به خاطركميسيون از دولت فلسطين 
ه قدرداني به قلمرو خود را داد ياجازه دسترس ونيسيبه كم 2022مارس  در دولت اردن كه

م عالا ونيسيبا كم يهمكار يخود را برا ليتمانيز دولت مصر  كرده است. گفتني است
فح ه رگذرگا قيبه نوار غزه از طر يدسترس يبرا ونيسياما هنوز به درخواست كم هكرد
  نداده است.  يپاسخ

به منظور  يو امتناع از ورود و اجازه دسترس لياسرائ ياز عدم همكار ونيسيكمدر مقابل 
، وزارت امور خارجه 2021مه  27. در كرده است تأسفابراز  ياشغال ياراض بازديد از

و  تواندينم لياسرائ«: و بيان كردهحقوق بشر را رد  يشورا S‐30/1قطعنامه  ليسرائا
در دفتر  ليدائم اسرائ ندهينماهمچنين . »1كند يهمكار يقاتيتحق نيبا چن خواهدينم

 سيخطاب به رئ يالمللي در ژنو در نامهابين يهاسازمان ريسازمان ملل متحد و سا
 ونيسيكم ه است.كرد يخوددار ونيسيقات با كماز مال 2021اكتبر  28 خيتار در ونيسيكم

دعوت كرد تا در موضع عدم  لي، از اسرائ2021دسامبر  29 خيبه تار اينامهدر  متقابالًنيز 
، 2022 هيفور 17 خيتاردر پاسخ خود به نماينده اسرائيل نظر كند.  ديخود تجد يهمكار

 ايحقوق بشر  يشورا ياز سو لياسرائ مينوجود ندارد كه باور ك يليدل چيكه ه بيان كرد
                                                            

١ See https://www.gov.il/en/departments/news/mfa-s-comment-on-the-hrc-resolution-27-may-2021 
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ر اساس عدالت با روبرو خواهد شد و ب ضيبا رفتار معقول، عادالنه و بدون تبع ونيسيكم
خواستار پاسخ به درخواست خود  ونيسيكمنيز ، 2022مارس  3رفتار خواهد كرد. در آن 
 ،درگير يهافهمه طر مشاركتلزوم شد و بر  ياشغال يو اراض ليبه اسرائ يدسترس يبرا

 يرا برا ندگانيكرد و نما تأكيد ليبا اسرائ ونيسيتعامل كم تياهم و بر و شاهدان انيقربان
اعالم كرد  ونيسيكم د.كرن افتيدر يپاسخ چيهاما باز هم دعوت كرد.  ونيسيمالقات با كم
و  يهمكار، دعوت به گفتگو براي يليتعامل با مقامات اسرائ يخود برا يهابه همه تالش

 نيهمچنو  ادامه خواهد داد نيفلسط ياشغال يهانيو سرزم ليآنها به اسرائ يدسترساجازه 
  .به نوار غزه خواهد بود يامكان دسترس يمصر برا يبه دنبال همكار

  
  و روش كار مأموريت ) 2

موارد نقض حقوق بشردوستانه  يتمام ن،يفلسطهاي اشغالي سرزميندارد در  فهيوظ ونيسيكم
 ،2021 ليآور 13به  يحقوق بشر منته يالمللنيب نينقض قوان ييموارد ادعا هيو كل يالمللنيب

از جمله  ،يريشدن درگ يو طوالن يثباتيمكرر، ب يهاتنش ياشهيعلل ر همچنين و بعد از آن
ي را بررسي كند. مذهب اي ينژاد ،يقوم ،يمل تيبر اساس هو كيستماتيو سركوب س ضيتبع

 راثيم ها،استيس ،يكل يالگوها ييشت تا به دنبال شناساآن دا را بر ونيسيكم مأموريتاين 
 تأثيراز حقوق بشر همه افراد در منطقه  يمندباشد كه بر بهره يساختار يهايو نابرابر يخيتار

در  مأموريت كيدر ژنو و  مأموريتخود، دو  يابيدر چارچوب ارز ونيسيكم .گذاشته است
 يهاو اردن، سازمان نيدولت فلسط ندگانيجمله نماف از مختل نفعانيو با ذ هاردن انجام داد

هايي كرده است. يزنيرا يالمللنيب يردولتيغ يهاو سازمان نيو فلسط لياسرائ يجامعه مدن
ها و مشاوره، هادگاهياز د يمتنوع فيط همچنين تالش كرده در گزارش خود از ونيسيكم

حقوق كودك  ي متمركز برهاو سازمان انيحقوق زنان، دانشگاه يهاجلسات خود با سازمان
ه است كه پس از كرد جاديا ياطالعات بانك كيخود،  فيمطابق با وظا ونيسيكماستفاده كند. 

شده،  يآوراطالعات و شواهد جمع هيكل كيستماتيثبت و حفظ س يشدن كامل، برا ياتيعمل
 و اقدامات مربوط به هاالملل و با هدف كمك به تالشنيحقوق ب يمطابق با استانداردها



  10                                                                                                                            37گزارش راهبردي 

 

از  ض،يتا اشكال تبع خواستار آن است ونيسيكم خواهد شد.استفاده  ندهيآدر  ييپاسخگو
در  يريدرگ ياصل شهير عنوانبهمحرك و هم  عنوانبهرا هم  ت،يبر جنس يمبتن ضيجمله تبع
 نويسيكم .مورد توجه قرار گرفته است ونيسيدر سراسر كار كم يتيجنس ليتحل .ردينظر بگ

 نيتفاوت ب نيو سن و همچن تينقض و سوءاستفاده از حقوق بشر بر اساس جنس قيتحق
را در كار خود  ياساس يهاياز حقوق بشر و آزاد يمندزنان، مردان، دختران و پسران در بهره

  گنجانده است.
  

  اجراقابلقوانين  ) 3
وق بشر قحالمللي، به مواردي چون قوانين بشردوستانه بينموضع خود  در ونيسيمك

  نفعان توجه كرده است.ذيالمللي و موارد ارسالي از سوي ، قوانين كيفري بينالملليبين
  الملليقوانين بشردوستانه بين الف)

 تيوضع كيبشردوستانه،  المللنيدر زمان جنگ، بر اساس حقوق ب نيسرزميك شغال ا
محروم  تشيحاكم ازشده از دولت و قدرت اشغال شودو باعث نمياست  و بالفعل يموقت
تصرف  يبرا يگونه حقچيمتضمن هتواند يجنگ نم جهياشغال در نت جه،يدر نت .شود
جوالن هاي بلنديو غزه و  ياز جمله قدس شرق نيفلسط ياشغال ياراض .2باشد ينيسرزم
المللي بين نيهستند كه قوان ليطلبانه اسرائدر حال حاضر تحت اشغال جنگ هيسور

 شود.يرد آنها اعمال مبشردوستانه در مو

 يبه مواضع شورا ونيسي، كم2005بر خروج از غزه در سال  يمبن لياسرائ يادعا رغميعل
متعاهد  يهاكه توسط طرف 2014دسامبر  17 هيانيبي و همچنين و مجمع عموم تيامن

طبق كنوانسيون  .اشاره كرده استشد،  بيژنو در رابطه با حفاظت از غزه تصو ونيكنوانس
 بيصلي المللنيب تهيكم يبايارز و در زمان جنگ يرنظاميافراد غ ژنو در خصوص چهارم

 ميكنترل اعمال شده بر حر ليبه دل لياسرائ ،يقبل قيتحق يهاونيسيسرخ و مواضع كم

                                                            
٢ nternational Committee of the Red Cross (ICRC), commentary of 1958 on article 47 of the 
Fourth Geneva Convention, available at https://ihl databases. icrc.org/ap plic/ihl/ihl. nsf/Com 
ment.xsp?action=openDocument&documentId=C4712FE71392AFE1C12563CD0042C34A. 
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 تيجمعكنترل بر  و از جمله آب و برق يرنظاميغ يهارساختيز ها،آبزميني، و  ييهوا
  اشته است. گاه دخود نهمچنان در اشغال را  نيفلسط
رم چها ونيساست كه در كنوان اشغالگرقدرت  كيتعهدات اجراي ملزم به  لياسرائ نيبنابرا

 يكند كه تماميم تأكيد ونيسيكم ي به آن اشاره شده است.عرف المللنيژنو و حقوق ب
 يهاها، از جمله گروهتوسط همه طرف ديالمللي باحقوق بشردوستانه بين يهنجارها

 ز،ياتم ،ياحترام به اصول ضرورت نظام لزومشامل  امر نيا و شود تيرعا ،ينيطمسلح فلس
عضو  يورهاكش يعالوه، تمامبه .باشدميدر برابر حمالت  ياطيتناسب و اقدامات احت

ها احترام ونيانسدارند به كنو فهي، نه تنها وظهاآنمشترك  1ژنو طبق ماده  يهاونيكنوانس
  .كنند نيتضم زيآنها را ن تيرعابايد بگذارند بلكه 

  الملليحقوق بشر بينب)
با  زمانمه ،اشغال ايمسلحانه  يريدرگ طيحقوق بشر در شرا نيكاربرد قواندر گزارش به 

 يريدرگ تيوضعرده ك تأكيدو شده  اشارهگسترده  طوربهالمللي حقوق بشردوستانه بين
   .كندينم رها خود يدولت را از تعهدات حقوق بشر كياشغال،  ايمسلحانه 

حقوق  يالمللنيب نيوانقدر مورد كاربرد  يدادگستر يالمللنيب وانيد يهاافتهيبه  ونيسيكم
كه  كردهشاره انيز  نيفلسط ياشغال هاينيدر سرزم يالمللنيبشر و حقوق بشردوستانه ب

حقوق بشر  يهاونيارائه شده توسط كنوانس تيحما«كه ه داد صيتشخ وانيآن د موجببه
       ».در صورت فسخ مقررات آن مگر ،شوديمتوقف نم انهمسلح يهايرير صورت درگد
نيسرزم حقوق بشر در نهيدر زم يعالوه بر قلمرو خود، تعهدات ليكه اسرائ موضوع ناي

 ،ركليدب يهاگزارش ي،مجمع عموم يهادارد، همواره در قطعنامهنيز  نيفلسط هاي اشغالي
 يهاونيسيكم وسازمان ملل  ايمعاهدههاي ر، نهادق بشحقو يشورا ،يعال يايساريكم
  است. شده انيب نيفلسط ياشغال يدر اراض ابيقتيحق هايمأموريتو  يقبل قاتيتحق

(كرانه  هانيسرزم نيا انهيجوزهيهمچنان در اشغال ست ليمعتقد است كه اسرائكميسيون 
 ليكنترل مؤثر اسرائ رغميعل نيبنابرا مانده است. يباق المقدس و غزه)باختري، بيت
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در داخل  هااين كنترل فرا سرزمينياعمال  تيو قابل اشغالگرقدرت  كي عنوانبه
  . ستا آن ياصل فهيوظ ،المللي حقوق بشرتعهدات بينعمل به ، اي اشغاليهنيسرزم

  الملليبينج)قوانين كيفري 
، اجراقابلاهدات كه در مع طورهمانالمللي را بين يفريمقررات حقوق ك ،ونيسيكم

را  يقياساسنامه رم عناصر دق. شده، اعمال خواهد كرد فيتعر ياساسنامه رم و حقوق عرف
عضو سازمان  يكشورها تيآن توسط اكثر بيكند و تصويارائه م اتيجنا نياكثر ا يبرا

  .كرده استمنعكس را  يالملل عرفرا در حقوق بين اتيجنا نيا فيتعر، ملل متحد
 ليد)موارد ارسا

هزار  نيچند ونيسيكم ،ي گزارشاتارسال كتب يبرا يفراخوان عموم كيدر پاسخ به 
 ياشهياز علل ر يعيوس فيكرده است كه به ط افتيدر يفرد يهاهيانيو ب گزارش ت،يشكا
 فياز طمستندات  نيا .پردازديم هايريشدن درگ يو طوالن يثباتيمكرر، ب يهاتنش
 افتيمختلف جامعه در يهابخش وها افراد و سازمان ،ييايجغراف يهااز مكان يعيوس
 نيا ونيسي. كمكنديم تأييدهاي اشغالي را ها و پيامدهاي آن در سرزمينكه درگيرياند شده

  باشد.مي يافتيدر عاتمستمر تمام اطال يكرده و در حال بررسيگاني بارا  يموارد ارسال
  

 سازمان ملل متحد يقبل تحقيق يهاونيسيها و كمأتيه يهاهيها و توصافتهي يابيرزا ) 4

  سازمان ملل متحد ينهادها ريسا تيدر مورد وضع قيتحق -4-1
 يهاأتيه ،يقبل قيتحق يهاونيسيكم يهاهيو توص هاافتهيخود از  يابيبا ارز ونيسيكم
سازمان ملل متحد،  ينهادها ريو سا ژهيو يهاهي، روايمعاهده ينهادها اب،يقتيحق

بر  ونيسيكم .ه استبود هاهياكثر توص يكه هسته اصل هكرد ييرا شناسا يلموضوعات ك
مكرر،  يهاتنش ياشهيعلل ردر ارتباط با  ماًيكه مستق هتمركز كرد ييهاهيو توص هاافتهي
شده در  يبررس عناوين ند.اهمربوطه بود يدر كشورها هايريشدن درگ يو طوالن يثباتيب
مختلف، جامع  يموضوعات تحت پوشش نهادها دايزگزارش با توجه به حجم  نيا
ها در ها و سوءاستفادهاز نقض يعيوس فيبر ط يگزارش در وهله اول مرور نيا .ستندين

 يهاهيو توص هاافتهي كردهخاطرنشان  ونيسي، كمحالبااين .كنديمناقشه ارائه م مركز اصلي
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 عنوانبهنكته را  نيا نيبنابرا وه بود ليعمدتاً متوجه اسرائ ياساس ياشهيمرتبط با علل ر
  ه است. در نظر گرفت گريكشور د كياشغال  تيو واقع يرينامتقارن درگ تياز ماه يشاخص

  
  انهاشغال متخاصمو  جنگ ورسومآدابو  نيقوان تيعدم رعا -4-2

  الف) اشغال هميشگي و تا ابد
از  هيتوص 110از  شي، ب2018در سال  ل،ياسرائ يجهان يادوره يبررس نيدر طول سوم

 ارائه يالمللنيعضو در رابطه با حقوق بشردوستانه ب يتوسط كشورها هيتوص 240مجموع 
هايي در همچنين توصيهاست.  اشغالگريدادن به  انيپادرباره مورد  26شده است كه 

 استيتوقف س ،يدادن به اخراج اجبار انيپا ،يسازركتوقف توسعه شهخصوص 
رفع محاصره غزه، اجازه ، وآمدرفت يهاتيحدود، رفع مكودكان ژهيوبه يبازداشت ادار

 هيعل ضيكه تبع يو اقدامات نيو حذف قوان خود يعيبه منابع طب انينيفلسط يدسترس
را جايز  لياز مردم اسرائ ياستفاده انحصار يبراها جاده ياز جمله جداساز هاينيفلسط
 1967نوامبر  22 ه به اتفاق آرا درك 242ه در قطعنام تيامن يشورا داند، ارائه شده است.مي

 »اشغال شده يهانيسرزم«از  ليمسلح اسرائ يروهايخواستار خروج ن د،يرس بيبه تصو
دهد يمناجازه  نيبه مردم فلسط واست  دادهن انيپا اشغالگريبه  لياسرائ ،وجوداين ا . بشد

حقوق بشر  تيد وضعدر مور ژهيوگزارشگر  سرنوشت خود برخوردار شوند. نيياز حق تع
 تأكيد رغميكرد عل بيانخواند و  ياشغال دائم كيرا  تيوضع ني، ااشغالي يهانيدر سرزم

بدون مداخله  تاس ديبع اما باشد، يموقت ديبا لياشغال اسرائ نكهيبر ا يالملل مبنحقوق بين
 قرارداد، 1990ر دهه د گفتني است .دده انياشغال پا نيبه ا لياسرائ، الملليهماهنگ بين

 ن،يحكومت خودمختار موقت فلسط جاديابا هدف معاهده صلح  كيبه  يابيدست ياسلو برا
دوره  كي يو نوار غزه، برا يدر كرانه باختر نيمردم فلسط يمنتخب برا يشوراايجاد 
 338) و 1967( 242 يهابر اساس قطعنامه يدائم وفصلحل بهمنجر كه  سالهپنج يانتقال

كه در  ينيقرار بود تمام سرزم عقد شد. طبق گزارش،من، شود تيامن ي) شورا1973(
واگذار شود.  انينيبه فلسط جيشده بود، به تدر ميقرارداد اسلو به مناطق الف، ب و ج تقس
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را  يكرانه باختر درصد از 60كه  Cمنطقه  و كامل اجرا نشدند طوربهتوافقات هرگز  نيا
  مانده است.  يباق لينترل كامل اسرائا تحت كهبا گسترش روزافزون شهرك گيردميدر بر 

  ب) انتقال جمعيت غيرنظامي
در  Cدر منطقه  يسازبه شهرك ليكه اسرائ دهدينشان م يقبل يهاهيو توص هاافتهي

 ماً يمستقي، در سراسر كرانه باختر ييهاگاهيپا جاديا با و دهديادامه مهاي اشغالي سرزمين
در  تيامن يشورا. كندينقض مرا  انهخاصمال متشغا نيتعهدات خود بر اساس قوان

 يسازشهرك جاديدر ا لياسرائ يهاوهيو ش استيكرده است كه س تأكيدخود  يهاقطعنامه
و  »نقض فاحش« يالمللنيب نياست و طبق قوان يفاقد اعتبار قانون ،ياشغال يهانيدر سرزم
حقوق بشر كه  يعال يايساريكم 2017بر اساس گزارش  صلح است. يبرا يمانع بزرگ

را  2016تا  2009 يهاسال نيها بارائه شده به همه طرف يهاهيتوص ياجرا تيوضع
 يهاها، به حضور شهركهيدرصد از همه توص 10 اي هيصتو 93در مجموع بررسي كرده، 

 هيتوص 81از  .3پرداخته است يشرق المقدسبيتاز جمله  يدر كرانه باختر يلياسرائ
 يعال يايساري، كم2017. از سال 4از آنها اجرا نشده است كدامچهي ل،يئخطاب به اسرا

در حال رشد گزارش  نانينششهرك تيها و جمعبارها در مورد گسترش مستمر شهرك
  داده است.

 15890در كنار  نينششهرك 491923، 2022تا ژانويه ، 5Yesha يبه گفته شورا
 المقدستيب ي(به استثنا يباختر كرانهر د Cدر منطقه ، 2021در سال  جديد نينششهرك
 تي، جمع2022سال  انيكند تا پايم ينيبشيپ Yesha يشورا .كردنديمزندگي ) يشرق

 شيدرصد افزا 43كه  دينفر خواهد رس ونيليم ميبه ن يدر كرانه باختر نانينششهرك
خواهد  ليدر اسرائ يدرصد 11 شيبا افزا سهي)، در مقا148985در دهه گذشته ( تيجمع
در  يكرانه باختر ينيفلسط تيكل جمع ن،يآمار فلسط يبر اساس گزارش اداره مركز. 6بود

                                                            
٣ A/HRC/35/19, paras. 5 and 35 
٤ Ibid., para. 35. 

  .است يدر كرانه باختر يهودي يهاشهرك يشهردار يسازمان متشكل از شوراها كي Yesha يشورا 5
٦ http://www.myesha.org.il/?CategoryID=335&ArticleID=10249&dbsAuthToken= 



  15                                     )7( هاي اشغالي فلسطينبازتاب برخي تحوالت حقوق بشري در سرزميننگاهي به  
 

 

  

 

بوده درصد  2,1نفر است كه نرخ رشد آن  387هزار و  188و  ونيليم 3، 2022سال 
  .7است
حقوق بشر  يعال يايساريو كم ركليدب ،يمجمع عموم ت،يامن يشورااين گزارش،  طبق
 تأكيد نيفلسط ياشغال يهانيدر سرزم لياسرائ يهايسازشهركدن بو يرقانونيبر غ يهمگ
با تعهد  ريمغا يسازشهرك استيكه س كردهخاطرنشان  نيهمچن ونيسيكم .8اندكرده
 اي ميانتقال مستق ن،يچهارم ژنو است. عالوه بر ا ونيكنوانس 49بر اساس ماده  لياسرائ

كه آن  ينيبه سرزم غالگرشاقدرت  كيتوسط  يرنظاميغ تياز جمع ييهابخش ميرمستقيغ
  .شوديمحسوب م يجنگ تيجنا مرا اشغال كرده است، طبق اساسنامه ر

  ج) رفتار متخاصمانه
ها پرداخته به موضوع انجام خصومت ونيسيشده توسط كم يبررس يهاهياز توص ياريبس

 بنديابشردوستانه پ يالمللنيب نيها خواسته به تعهدات خود تحت قوانو از همه طرف
غزه در  يهايريدرگ برايحقوق بشر  شوراي قبل كه توسط يقاتيتحق يهاسميمكان ند.اشب

بشردوستانه  المللنينقض اصول حقوق ب ه استافتيشده در جادي، ا2014و  2009 يهاسال
است  ممكنرخ داده و  ينيمسلح فلسط يهاو گروه لياسرائ ينظام يروهايدر اثر حمالت ن

در  يريدر مورد درگ قيتحق ونيسيكم ن،يعالوه بر ا .اشده بشد ليبدت يجنگ اتيبه جنا
 يهاهدف قرار دادن ساختمان يبرا لياسرائ يهاكيكه تاكت افتيدر 2014غزه در سال 

در برابر  يمسلحانه قبل يهايريدر طول تهاجم، زنان و كودكان را نسبت به درگ يمسكون
 2008حانون در سال  تيدر ب بايقتيقح أتيه كرده است. پذيرترآسيبمرگ و جراحت 

دار باشند برخور تيالمللي از حمابين نيمطابق با قوان ديكه مردم غزه با ديرس جهينت نيبه ا
ساخت و -  ليارتش اسرائ ميدر مركز تصم ديبا انيرنظاميو عواقب استفاده از زور بر غ

كه همه  ه استودب نيا يديكل هي. توصرديقرار گ - نيفلسط ياشغال يدر اراض تيفعال
تناسب و  ز،يحقوق بشر از جمله اصل تما يالمللنيب نيكامل به قوان طوربهها رفط

                                                            
٧ See https://www.pcbs.gov.ps/site/lang__en/881/default.aspx#Population. 
٨ For example, Security Council resolutions 465 (1980) and 2334 (2016); General Assembly 
resolution 
70/89; A/HRC/34/38, paras. 14–15 and 73; and A/HRC/49/85, para. 51 
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سازمان ملل متحد در  ابيقتيحق ئتيه ن،يعالوه بر ا احترام بگذارند. ياطياقدامات احت
به منظور و را آغاز  نيقوان يبازنگر ليكرد كه اسرائ هيتوص 2009مورد مناقشه غزه در سال 

دفتر سرخ،  بيصل يالمللنيب تهيكمالمللي، با بين انطباق با حقوق بشردوستانهز ا نانيماط
   تعامل كند. يجامعه مدن يهاها، كارشناسان و سازمانارگان ريو سا كميسارياي عالي

 هيتوص ياشغال يهانيدر سرزم 2018درباره تظاهرات  يالمللنيب قيمستقل تحق ونيسيكم
طبق حاصل كند كه  نانيكند و اطم يخوددار انيرنظاميغ هيار علمرگب يورياز ن ليكرد اسرائ

 ونيسيكم كار رود.به حلراه نيآخر عنوانبهتنها  ي، استفاده از نيروي زورريدرگ نيقوان
حمالت  ينيمسلح فلسط يهاگروهبر اساس آن، كه  كندياشاره م ييهاافتهيبه  نيهمچن
ند كه منجر به كشته اهانجام داد يلياسرائ يهاشهركبه سمت شهرها و  اييهرويب يموشك
وارد  يرنظاميغ اءيبه اش يتوجهقابلو خسارات  هشد يلياسرائ انيرنظاميشدن غ يو زخم

 2009سازمان ملل متحد در مورد مناقشه غزه در سال  ابيقتيحق أتيه .كرده است
المللي بشردوستانه ينب نيوانبه ق فوراًمتعهد شوند  ينيمسلح فلسط يهاكرد كه گروه هيتوص
 احترام بگذارند. لياسرائ يرنظاميغ اءيو اش انيرنظامياز حمالت به غ يپوشبا چشم ژهيوبه

رساندن به  بياز آس يريجلوگ يبرا رانهيشگيتمام اقدامات پ كنديم هيتوص نيهمچن
غزه در در مورد مناقشه  قيتحق ونيسيد. كمشودر طول جنگ انجام  ينيفلسط انيرنظاميغ

به  درخواست كرده ينيمسلح فلسط يهاهغزه و گرو حاضراز مقامات  نيهمچن 2014سال 
و  انيرنظاميغ دادن به حمالت به انياز جمله پا ياطيتناسب و اقدامات احت ز،ياصول تما

  احترام بگذارند.  لياسرائ يرنظاميغ اءياش
بر تكرار  يمبن ييهاارشبا گز 2021در غزه در ماه مه  گريمسلحانه بار د يهاخصومت

حقوق  يعال يايساريكه كم طورهماند. شرح داده شده در باال آغاز ش ياز الگوها ياريبس
 ينيفلسط يهاخانواده الوقوعقريباخراج  هيها با اعتراضات علتنش ديبشر اشاره كرد، تشد

و  يمو قو يمل يهاتنش شيافزا ،نشينانشهركجراح به نفع  خيدر ش شانيهااز خانه
در  انينيفلسط هيدر ماه رمضان عل لياستفاده از زور توسط اسرائها و تيدودمح
 تيخاطرنشان كرد عدم موفق نيهمچن يعال يايساريآغاز شد. كمي المقدس شرقتيب

 تيدر مورد تبع يجد يهاي، نگرانياهداف نظامعنوان بهاهداف  ييآزمايآشكار در راست
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را بشردوستانه  يالمللنيب نيتحت قوان ياطيات احتو اقدامتناسب  ز،ياز اصول تما لياسرائ
با انجام نيز  ينيمسلح فلسط يهاگزارش داد كه گروه نيهمچناين دفتر  كرده است. جاديا

را كشته و  يلياسرائ انيرنظاميبشردوستانه، غ يالمللنيب نيبرخالف قوان ه،يرويحمالت ب
  .اندوارد كرده يرنظاميغ اءيبه اش يتوجهقابلو خسارات  كرده يزخم
 

  يو جمع يحقوق فردها از ها و سوءاستفادهنقض -4-3
  ياسيو س ياجتماع ،ييايجغراف يو چندپارگ ضيتبعالف) 

هاي ي بر نقض گسترده و فجيع حقوق فلسطينيدادگستر يالمللنيب وانيدطبق گزارش، 
 ئتيه ست. طبق نظرهاي اشغالي به واسطه ايجاد ديوار اشاره كرده اساكن در سرزمين

محاصره به منزله  ،2009ياب سازمان ملل متحد در مورد مناقشه غزه در سال حقيقت
 ياسياهداف س يريگيبا هدف پ ييهااستياست كه در تداوم س يجمعمجازات دسته

ها، شود. بر اساس يافتهاستفاده مي ياشغال هاينيدر رابطه با غزه و سرزم لياسرائ
درصد از  9كه ه خود اشاره كرد 2017زارش سال بشر در گوق حق يعال يايساريكم

مورد خطاب به  78در مجموع  .باشدمي وآمدرفت يگذشته مربوط به آزاد يهاهيتوص
تا  ،يغزه و كرانه باختر نيوآمد برفت يمورد مربوط به آزاد كيكه تنها  هبود لياسرائ
كدام اجرا چيكه هد ش ارائهغزه در  حاضربه مقامات نيز  هيدو توص اجرا شده است. يحد
و حمالت مكرر و غزه ساله  15 يو اجتماع يند. اشغال مداوم، محاصره اقتصاداهنشد
 نهيدر زم زيادي يهاتيبا محدود آن راساكنين همچنان  ،يضرور يهارساختيز بيتخر
 كنديخاطرنشان مرو كرده است. گزارش همچنين روبهكاالها  و جابجاييآمد ورفت يآزاد
 ميتعم زين ليمربوط به نقض حقوق بشر در خود اسرائ يهايبه نگران هاهيو توص اههافتيكه 
 هوديملت قوم -قانون دولت زيآمضيتبع تأثيردر مورد  ينژاد ضيرفع تبع تهي. كمابدييم
قانون را اين  ته استخواس ليو از اسرائ هكرد يابراز نگران لياسرائ انيهودي ري) بر غ2018(

 نيكند. همچن يبازنگري نژاد ضيالمللي همه اشكال تبعبين ونيكنوانسا ب قيهدف تطببا 
رفتار برابر داشته ل خود تحت كنتر يهانيبا همه افراد در سرزم ليكرد كه اسرائ هيتوص
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خود را در  قيعم يحقوق بشر نگران تهيتكرار شد كه كم يزمان راًياخ هيتوص نيا .باشد
 كيستماتيس ضيتواند تبعياز نظر آن م رايكرد، ز رازاب هودقوم يملت  –دولت مورد قانون 
حقوق  تهيكم كند. ديرا تشد ليدر اسرائ انيهودي ريغ هياز قبل موجود عل يو ساختار

در  يهوديريو غ يهودي تيكه با جمع كندياشاره منيز  يو فرهنگ ياجتماع ،ياقتصاد
 تيكه وضع نياز قوان هيسه ال ستميس ك. يشوديجنبه متفاوت رفتار م نياز چند لياسرائ
شهروندان « ،»يلياسرائ يهوديشهروندان « يرا برا يمتفاوت يقانون تيحقوق و حما ،يمدن

 يهاميرژ .كنديفراهم م »يشرق المقدسبيتدر  ينيساكنان فلسط« و» لياسرائ ينيفلسط
 ليائاسر نكهيا مرغيعل ؛شودمياعمال  يدر كرانه باختر ليتوسط اسرائ زين يمختلف يحقوق

در كرانه  يلياسرائ نانينشخود را در مورد شهرك يداخل نياز قوان يتوجهقابلبخش 
از  المقدس شرقيبيت. باشند ليتابع ارتش اسرائبايد ها ينيفلسطكند، يم اعمال يباختر

بوده است،  لياسرائ يداخل يحقوق ستميمشمول س ليآن به اسرائ ييزمان الحاق ادعا
  .ستندين لياسرائ يشهروند افتيدر طيآن واجد شرا ينينان فلسطاگرچه ساك

كه  كردهاشاره  2022مارس  10در  ليو ورود به اسرائ يقانون شهروند ديبه تمد ونيسيكم
با همسران  يليحقوق بشر نسبت به انكار حق اتحاد خانواده شهروندان اسرائ تهيكم

) 1950(اد با قانون بازگشت تض امًال درقانون ك نيكرده است. ا يخود ابراز نگران ينيفلسط
حقوق  تهيكم .كرده است ينيبشيپرا  لياقامت در اسرائ يبرا »يهوديهر «است كه حق 

كه حق  ينيقانون زنان فلسط نيكرده است كه ا يابراز نگران يو فرهنگ ياجتماع ،ياقتصاد
  .دهديمار قر ريپذبيآس يتيدر موقعرا  همسرشان است تيوابسته به وضع شاناقامت

فتح و  نيب ياسياشغال، تداوم اختالف س رغميعل طبق اطالعات داده شده به كميسيون
 .گذاشته استاز حقوق بشر خود  هاينيكامل فلسط يمندبر بهره يمنف تأثير نيز حماس

 اي يجمهور استيانتخابات ر چيتاكنون ه 2006از سال  كنديادآوري مي ونيسيكم
 2021سال  يجمهور استيانتخابات ر است. ر نشدهبرگزا نيلسطدر كشور ف گذاريقانون
مدت  يبرا يالمقدس شرقتيدر ب انينيدادن فلسط يرأ مجوز از ليامتناع اسرائ ليبه دل

   افتاد. قيبه تعو نيكشور فلسط جمهوررئيستوسط  ينامعلوم
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 نشينانها و خشونت شهرك) شهرك5

اجرا  نانينشتردد شهرك ليتسه يراب ياردهستگ يرساختيز يهاپروژه لياسرائ كهدرحالي
در حال  سرعتبهها شهرك شود.حقوق اساسي فلسطينيان نقض مي زمانهم كرده است

 ياشغال يهانيدر زم ييهاقادر به ساختن سازه يلياسرائ نانينشگسترش هستند و شهرك
ساخت وز مج افتيدر ز،يآمضيتبع يزيربرنامه يهاميو رژ يبندمنطقه به دليلاما  هستند

حقوق بشر در  تهيراستا، كم نيدر هم است. رممكنيغ تقريباً  هاينيفلسط يبرا Cدر منطقه 
 شينسبت به افزا ل،ياسرائ ياگزارش دوره نيخود در مورد پنجم يانيمشاهدات پا

 يروهايو دخالت ن رياخ يهادر سال نانينششهركوقوع و شدت خشونت  توجهقابل
سازمان ملل  ژهيو كنندههماهنگ .9ه استكرد يها ابراز نگراننتشوخ نيدر ا لياسرائ يتيامن

و  نيفلسط بخشيدر سازمان آزاد ركليدب ندهيو نما انهيروند صلح خاورم يمتحد برا
در  2022مارس  22در  تيامن يخود در شورا يهيخودگردان در جلسه توج التيتشك

درخواست  رغميكه عل ردك تأكيد) 2016( تيامن يشورا 2334قطعنامه  يمورد اجرا
 هيعل زيآماز همه اعمال خشونت يريجلوگ و يفور يهاگامبرداشتن  يبرا تيامن يشورا

  روزانه ادامه دارد. صورت مداوم وبه خشونت ان،يرنظاميغ
  
  يو فرهنگ ياجتماع ،ينقض حقوق اقتصاد) 6

 ،ياداقتص حقوق ياتيح تيبر اهم ونيسيهمه حقوق بشر، كم يريناپذميبا توجه به تقس
شده توسط  مطرح يهايسازمان نگران نيا .كرده است تأكيد يو فرهنگ ياجتماع
و  يو مسكن در كرانه باختر نينقض حق زم يحقوق بشر در مورد الگوها يهاسميمكان
، منازل يستميس بيتخر ،يعيو منابع طب نيمصادره زم ،يمنطقه بند يهااستيو س نيقوان

شناخته  تيرا به رسم آمدورفت تيمراه با محدودها هشهرك رشگستو  ياخراج اجبار
جوامع  تيدر مورد وضع ييهايحقوق بشر نگران سميمكان نيچنداست. همچنين 

                                                            
٩ CCPR/C/ISR/CO/5, para. 24. 
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محدود آنها به  يجوامع بدون مشورت و دسترس نيجمله اخراج ااز  ليدر اسرائ نينشهيباد
 .اندكرده يه را نيز مطرحاول يازهاين

 Cدر منطقه  نيدرصد زم 1كمتر از ي اسرائيل، هااستيو س نينقوار اساس طبق گزارش و ب
 انينيفلسط يها برارساختيساخت ز يالمقدس براتيدر شرق ب نيدرصد از زم 13و 

از جمله خطوط لوله،  نيفلسط يآب يهارساختيز بيتخر .10اختصاص داده شده است
مردم  ،يعينابع آب طبو كنترل م وساز و مصادرهها و مخازن، عدم صدور مجوز ساختچاه

 ونيسيكمت. طبق گزارش كمبود آب قرار داده اس ديرا در معرض خطر شد يكرانه باختر
 تريل 100- دارند  يدر هر روز آب دسترس تريل 320به  يلياسرائ نانينششهرك كهدرحالي

در آب  تريل 100تا  75به  Bو  Aها در مناطق ينيفلسط - شده است هيتوص در هر روزآب 
تر در يل 50تا  30به اين ميزان  Cدر منطقه  ، اين در حالي است كهدارند يدسترسروز 
 استيس تأثيرنسبت به  يو فرهنگ ياجتماع ،يحقوق اقتصاد تهيمرسد. كمي11روز

از نظر  انينيبر فلسط يآب يهارساختيز بيو تخر لياسرائ يسازو شهرك اشغالگري
خواهد به دنبال  يسالمت يبرا يجد ياامدهيكه پ هكرد يبه آب ابراز نگران يدسترس
 ،يحقوق اقتصاد دينقض شد ليسازمان ملل هشدار داده است كه غزه به دل داشت.
و  ييايو در ييهوا ،ينيزم مدتطوالنياز اشغال و محاصره  يناش يو فرهنگ ياجتماع

نج از هر پ اً تقريب، 2021قرار دارد. در سال  »شدن يزندگ رقابليغ«حمالت مكرر در خطر 
نفر  كياز هر پنج نفر،  2018در سال  كهدرحاليند، اهبود ييغذا يدو نفر دچار ناامننفر، 

   .12دچار ناامني غذايي بوده است
درصد در سال  53حمالت ماه مه از  جهيشد نرخ فقر در نتيم ينيبشيپافزايد، گزارش مي

در  يكارينرخ بكه  استر حالي . اين د13ابدي شيافزا 2021در سال  درصد 59,3به  2017

                                                            
١٠ E/C.12/ISR/CO/4, paras.  
١١ Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, “Palestinians strive to access water in 
the Jordan Valley”, Humanitarian Bulletin, January–May 2021, 22 June 2021. 
١٢ See Office for the Coordination of Humanitarian Affairs and humanitarian country team in 
the Occupied Palestinian Territory, “Humanitarian needs overview”, December 2021; and 
https://www.un.org/unispal/document/thousands-of-palestinians-face-food-insecurity-
amidescalating-conflict-wfp-infographic/. 
١٣ UNRWA, “Occupied Palestinian Territory emergency appeal 2022”, p. 14. 
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درصد)  68,6زنان ( انيدر م يدرصد باالتردر اين ميان  14.ديدرصد رس 50,2به  2021سال 
گزارش شده است.  يشغل رسم تأمين يبرا يها و موانع اجتماعكمبود فرصت ليبه دل

اده قرار د تأثيردرصد تحت  71,8 نيانگيساله را با م 29تا  15جوانان  ويژهبه يكاريب
  .15است
مكرر كه  يهااند كه ادامه محاصره و خصومتكرده تأكيدسازمان ملل  سميمكان نيچند

 ي، دسترسشودمي ياز كاالها و خدمات ضرور تيها و محرومرساختيز بيمنجر به تخر
 در غزه را با مشكل مواجه كرده است. يبهداشت يهامراقبت ستميبه آب و فاضالب و س

 يضرور زاتيها و كمبود تجهرساختيز ديشد بيراز تخ ياشتبهد يهامراقبت ستميس
تا اكتبر  ژهيگزارشگر و. طبق گزارش رنج برده است يداروها و پرسنل پزشك ،يپزشك
  .16تمام شده استكامل  طوربهدر غزه  يضرور ياز داروها يمين تقريباً، 2018

  
  ياجبار يياخراج و جابجا) 7

روبرو  يها و اخراج اجبارخانه بيتخر يدائم ديتهدها با ينيفلسططبق گزارش كميسيون، 
 ياشغال يهانيدر سرزم ياجبار هيها و تخلينيمتعلق به فلسط يهاسازه بيتخر .هستند

 30تا  2020نوامبر  1 يبازه زمان درحقوق بشر  يعال يايساريكم در گزارش ادامه دارد و
و  يمال ياهكمك ها،خانه يو اخراج اجبار بيتخر شده است. منعكس 2021اكتبر 
قرار  تأثيرتحت نيز مدارس را همچنين آب و  و يبهداشت يهابشردوستانه، سازه يهاكمك

 هايلياسرائ هيرا عل يحمالت شوديكه ادعا م ييهاينيفلسط يهاخانه بيتخر .داده است
 بيشترشده است كه زنان و كودكان را  فيتوص يجمعمجازات دسته ياند، نوعانجام داده

 نياست كه چن يريتأث ون،يسيكم يبرا ژهيو توجهقابلنكته  .دهديقرار م تأثيرتحت 
توسط به علت اهميت آن كه  يموضوع گذارد،يبر كودكان م ييهايريو دستگ هابيتخر
) و 2009ياب سازمان ملل (حقيقت مأموريتبه آن اشاره شده و توسط  نفعانياز ذ يتعداد

                                                            
١٤ Ibid., pp. 6 and 14. 
١٥ Ibid., p. 14. 
١٦ A/HRC/40/73, para 9. 
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در مورد  ژهيگزارشگر و يهاافتهيبه  يبا نگران ونيسيكم ت.گزارش شده اس ژهيگزارشگر و
، كنديبر كودكان اشاره م هاخانه بيتخر تأثيرو  كودكان از اخراج يزابيتجربه آس
اند را متحمل شده گيو آوار ديآنها قبالً با تجربه خود از خلع  نيكه والد يبيآسهمچنين 

  . 17اردبگذ تأثير نيز يبعد يهاو ممكن است بر نسل كرده اياح
  
  يمدن يحمله به فضا) 8
ساكت كردن مدافعان حقوق بشر و  يها براحمالت و تالش شيبه افزا يبا نگران ونيسيكم

 يهانيدر سرزم يياز حقوق بشر و پاسخگو تيمدافع حما يجامعه مدن يهاسازمان
ن حقوق شش سازما ل،يدفاع اسرائ ري، وز2021اكتبر  19ر . داشاره كرده است ياشغال
جبهه  ها باادعا كرد اين سازمانو  يمعرف يستيترور يهاسازمان عنوانبهرا  ينيفلسطي ربش

در خدمت  كننديم افتيدركه  ياو بودجه در ارتباط هستند نيفلسط يآزاد يبرا يمردم
حقوق  يعال يايساريكم هيانيبه ب يبا نگران ونيسيكم .رودكار ميبهآن سازمان  يهاتيفعال

افراد 18است. شدهاتخاذ  رمستنديمبهم و غ ليبر اساس دال ميتصماين كه  كردهاشاره بشر 
. در اندهدف قرار گرفته يستيترور يهاسازماناين با اتهام ارتباط با  زيدافع حقوق بشر نم

 ينيفلسط ليوك كي لياسرائ ي، دادگاه نظام2022مارس  10در اين راستا و طبق گزارش، 
 نيطفلس يآزاد يبرا يدر جبهه مردم تيتهام عضوبه ارا  يحمور به نام صالح يفرانسو

از  ييهابه گزارش نيهمچن ونيسيكم به چهار ماه بازداشت بدون محاكمه محكوم كرد.
نيز  شوديدر غزه انجام م فعليو مقامات  نيخودگردان فلسط التيكه توسط تشك ياقدامات
 .19دهديكاهش م يتوجهبلقاطور به را ييو مطالبات پاسخگو يمدن يكه فضا كردهاشاره 

به جريان دستگيري ، 2021ژوئن  24حقوق بشر در  يعال يايساريكمهمچنين در گزارش 
خودگردان  التيكه به انتقاد از تشك يپارلمان ياز نامزدها يكي-  نزار بناتو كشته شدن 
ات در در واكنش به قتل بن يعال يايساريكماشاره شده است. طبق گزارش  -شهرت داشت

نفر از  75نيروهاي امنيتي اسرائيل با استفاده از نيروي زور نامتناسب ه باختري، كران

                                                            
١٧ A/HRC/47/57, para. 22. 
١٨ A/HRC/49/25, para. 36, and CCPR/C/ISR/CO/5, para. 18. 
١٩ A/HRC/49/25, para. 43, and A/HRC/49/83, paras. 33–36. 
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گفتني  20نفر متهم به اين اعتراضات شدند. 40كنندگان را دستگير كه از اين ميان تظاهرات
و  سيخودسرانه منتقدان توسط پل يريدستگ است دفتر كميسارياي عالي سازمان ملل

افراد  ياعدام فراقانون ت. همچنين در اين فراينده اسد كردمستن زه رادر غ حاضرمقامات 
  گزارش شده است. زين لياسرائ ياطالعات سيبا سرو »يهمكار«مظنون به 
در  يلياسرائ يروهاياز جمله كودكان توسط ن هاينيو بازداشت فلسط تيآزار و اذ

 كند.ميك كممردم گي زند ياجبار طيمحايجاد و حفظ به  نيفلسط ياشغال يهانيسرزم

 طيدر مورد تعداد كودكان در بازداشت و شرا ژهيبه هشدار گزارشگر و همچنين ونيسيكم
  .21نيز اشاره كرده استبازداشت آنها 

  
  ) خشونت عليه زنان و دختران 9
از زور و  ازحدبيشاند زنان و دختران همچنان در معرض استفاده كرده تأكيدها زارشگ

 يوانرسي، جن ،ياز جمله آزار جسم يلياسرائ نانينشو شهرك يتيامن يهاروين تيآزار و اذ
وسط ت ينيطزنان و دختران فلس تيآزار و اذ آنها قرار دارند. يو نقض حق زندگ يو كالم

رش گزا وآمد به مدرسه و محل كاررفت ريو در مس يبازرس يهاستيدر ا يتيامن يروهاين
شبانه  يهاورشيو در طول  اهبازداشتر د زين يتيو جنس يخشونت جنس ه است.شد

اصل ح اننياطم بايد ليكرده اسرائ هيزنان توص هيعل ضيرفع تبع تهيكم .گزارش شده است
 ونيوانسكنذكر شده در  يدادرس يهاضمانتحقوق و شبانه با  هاييورشكند انجام 

كه  ي زمانوصاً مخصدختران  ويژهبه كه زنان و دهديها نشان مگزارش مطابقت داشته باشد.
قرار  يردر كرانه باخت نانينششهركدف خشونت شان غايب هستند، بيشتر هوادهمردان خان

  گيرند.مي
  
  

                                                            
٢٠ A/HRC/49/83, para. 3٥. 
٢١ A/HRC/47/57, para. 23. 
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  ) عدم پاسخگويي10
سازمان ملل به عدم  يمتعدد نهادها يهاهيها و توصافتهكند يگزارش كميسيون بيان مي

 پرداخته است.حقوق بشر  المللي بشردوستانه و نقضبين نيدر مورد نقض قوان ييپاسخگو

، 2009تا  2008 يهاياب سازمان ملل متحد در مورد مناقشه غزه، در سالحقيقت أتيه
توسط اشخاص ثالث  ايكه توسط عوامل خود  يدر مورد اقدامات ليكه اسرائ افتيدر

 يقاتيتحق شود،يو حقوق بشر انجام م يالمللنيحقوق بشردوستانه ب يض جدمربوط به نق
 ديرس جهينت نيبه ا أتيه .22قرار نگرفته است بيصورت لزوم تحت تعقر داده و دانجام ن

طبق كه و مؤثر  عيطرفانه، مستقل، سريب يبه روش يواقع قاتيتحقاسرائيل براي انجام كه 
 اين هيات معتقد است نيهمچن .دارد زيادي يدهايترد ،است يالمللي الزامبين نيقوان
عدالت  يريگيدهد كه پيرا ارائه م يزيآمضيتبعذاتاً  ياهيژگيوگويي، عدم پاسخ ستميس
غزه در  يريدر مورد درگ قيتحق ونيسيكم كند.يدشوار م اريبسرا  ينيفلسط انيقربان يبرا

المللي و مصونيت از مجازات براي عامالن آن به واسطه نقض قوانين بين 2014سال 
 يالهيوس عنوانبهنها ت نهمتخلفان و بيان كرد پاسخگو كردن  يابراز نگرانبشردوستانه 

ايجاد از  نانياطمبا هدف كسب بلكه باشد، مي انيقربان يعدالت برا تأمين جهت
كميسيون بشردوستانه ايجاد شده است.  نقض قوانين دم تكرارع يالزم برا يهانيتضم
 كه عامالن نقضنيا نيمداوم در تضم طوربه ي نيزنيكه مقامات فلسط افتيدر نيهمچن
 . همچنيناندكرده يبشردوستانه به دست عدالت سپرده شوند، كوتاه يالمللنيب نيقوان

 يهانقض جامع و مؤثر در قبال ييپاسخگو يهاسميكه مكان ديرس جهينت نيا كميسيون به
 ايكنندهنييتعو  يدي، عامل كلينيفلسط گرانيباز اي ليتوسط اسرائ ادعايي مرتكب شده

از  يگريد مرحلهاز  هايليو اسرائ هاينيفلسط ايآ كهواقعيت  نيادانستن  يبرااست 
 ؟!در امان خواهند بود ندهيدر آ يالمللنيب نيها و نقض قوانخصومت

 يايساريكم 2017در گزارش  ييمربوط به عدم پاسخگو يهاافتهيبه  نيهمچن ونيسيكم
اشاره  نيفلسط يالاشغ يگذشته در مورد اراض يهاهيتوص يحقوق بشر در مورد اجرا يعال

 يدر قبال تخلفات در اراض لياسرائ ييعدم پاسخگو طبق گزارش، كميساريا كرده است.
                                                            

٢٢ A/HRC/12/48, para. 1940. 



  25                                     )7( هاي اشغالي فلسطينبازتاب برخي تحوالت حقوق بشري در سرزميننگاهي به  
 

 

  

 

 يبرارا  هاينيكه فلسط ياهيو رو يقانون ،يمال ،يكيزيموانع ف اليلي چونبه درا  ياشغال
  ، نسبت داده است.كنديمحدود م دالتبه ع يدسترس

مورد  اتحوزه موضوع نيبزرگتر به عدالت يو دسترس ييگزارش، پاسخگو نيبر اساس ا
ارائه  يهاهيدرصد از توص 90. داده است ليها را تشكهيدرصد از توص 27بوده كه  يبررس

توصيه شده نيز  ينيكه به مقامات فلسط يدرصد از موارد 82ند. اهاجرا نشد ليشده به اسرائ
 .23انداجرا نشده

 يعال يايساريو كم لركيببشر، دحقوق  يعال يايساريكم 2017از زمان گزارش 
 قيتحق ونيسيكم يهاهيتوص يدر اجرا شرفتيرا در مورد عدم پ يمنظم ياهيروزرسانبه

 اند.غزه ارائه كرده 2014در مورد مناقشه 

 2007ارش سال حانون در گز تيياب به بيقتحق بهرتيعال ئتيسخنان هكميسيون به 
 به مناطق رمجازيغ طوربهرا  اهوشككه م يكسان ييعدم پاسخگو: گويداشاره كرده كه مي

 ياشن انيمرنظايكشتار غبه  ييعدم پاسخگو نيكنند و همچنيم كيشل ليدر اسرائ يرنظاميغ
طرف  ر هر دواز مجازات د تيغزه، منجر به فرهنگ معاف در لياسرائ ينظام يهاتياز فعال

ق حقو يعال يايساريكم .شوديحقوق بشر م شتريباعث نقض ب. اين مصونيت شده است
و حاكم جموضع را تكرار كرد و اظهار داشت كه  نيا 2022 هيبشر در گزارش خود در فور

ند خاطرنشان كرد فقدان رو نيهمچن يو .همچنان پابرجاست از مجازات، تيبر معاف
هه د كياز  شيموارد به ب يكه در برخ ييتخلفات ادعا بيو تعق قاتيدر تحق يتوجهقابل

 .برديم السؤ ريزرا  ييپاسخگو يبرا ينيو فلسط يليمقامات اسرائ ليتما گردد،يقبل برم
زنان اشاره  هيخشونت عل ياز مجازات برا تيمعاف يبه فضا يبا نگران نيهمچن ونيسيكم

در مورد  2021حقوق بشر در گزارش ساالنه خود در سال  يعال يايساريكم كرده است.
 كندو بيان مي اشاره كردهبشر  حقوق يشورا S‐12/1و  S‐9/9 يهاقطعنامه ياجرا

 يساسا يموانع يحقوق يهاستميو سروي كار آمده تعدد مقامات  ها،اين سرزمين اشغال

                                                            
٢٣ A/HRC/35/19, para. 14 
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 المقدسبيتدر  ويژهبهان، زنان و دختر هيعل زيآمخشونتبه واسطه اقدامات مجازات  يبرا
  باشد.كرانه باختري مي Cو در منطقه  يشرق
 

  ارزيابي
 15و محاصره  شرقي المقدستيو ب يد كه اشغال مستمر كرانه باخترنكيم تأكيد ونيسيكم

 يهايريغزه، درگ 2014 يهاهمانند خصومت به هم مرتبط هستند. يذات طوربهساله غزه 
 المقدستيو ب يدر كرانه باختر هايليو اسرائ هاينيفلسط نيها بتنش اثردر نيز  2021
حقوق بشر در  يخود به شورا هيانيدر ب حقوق بشر يعال يايساريكم. رخ داد يشرق

كشته شده توسط  انينيخاطرنشان كرد تعداد فلسط 2022چهل و نهم در مارس  اجالس
 شيسه برابر شده است. افزا يبا دوره گزارش قبل سهيدر مقا لياسرائ يتيامن يروهاين

عداد ت و ليتوسط اسرائ شدهبازداشت  ينيدر تعداد كودكان فلسط يتوجهقابل
ها همچنان در حال كه شهرك ي استدرحالوجود دارد، اين ،يشدگان ادارداشتباز

رنظاميان . همچنين طبق گزارش در اين بازه زماني حمالتي نيز عليه غي24باشندميگسترش 
  انجام شده است. 2022اسرائيلي توسط فلسطينيان در اوايل سال 

شان نتحد به وضوح مسازمان ملل  يقبل ياهادهو ن هاسميمكان يهاهيو توص هاافتهي يبررس
 يشورا يهامهبا قطعنا منطبق ل،يتوسط اسرائ هانيدادن به اشغال سرزم انيكه پا دهديم
 كه ات مشتركاز موضوع يكي است. يها ضروردادن به چرخه خشونت انيپا يبرا ت،يامن

ه كي است مشغال دائا تيوضعارائه شد،  ونيسيبه كم يليو اسرائ ينينفعان فلسطتوسط ذي
 ياشغال يهانيدر سرزم هايريشدن درگ يو طوالن يثباتيمكرر، ب يهاتنش ياصل شهير
ل اشغا خود بهگزارش در  ،حانون تيدر ب ابيقتيحق أتي، ه2008در سال  .باشديم
  بود.  خالصه اشاره كرده طوربه هادر اين سرزمين وتارتيره تيوضع يعامل اصلعنوان به
 طعيقا طوربهكه  كردهدر دسترس اشاره  هيو مدارك معتبر اول ت شواهدبه قدر ونيسيكم

كنترل  يبرا يروشن يهاتاسيدادن به اشغال را ندارد، س انيقصد پا ليدهد اسرائينشان م

                                                            
٢٤ See https://www.ohchr.org/en/statements/2022/03/occupied-palestinian-territory 
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ايجاد  ،گرسركوب ميرژ كيحفظ  قياز طر تيجمع رييو تغ ياشغال هاينيكامل بر سرزم
  كند. ياقدام مي لياسرائ نانينششهرك يبرا دنيم يطيو مح ناينيفلسط يبرا ي نظاميطيمح
 يدينااماحساس معتقد است كه  كردهسابق سازمان ملل اشاره  ركليبه نظرات دب ونيسيكم

 .25است شيروند صلح در حال افزا ناكام ماندناشغال و  قرننيم فشارتحت يو سرخوردگ
 يتينارضا شياعث افزامجازات بز ا تيكه معاف دهديگذشته نشان م يهاگزارش يبررس

و  زنديخشونت دامن م انيپايو به چرخه ب ي شدهاشغال يهانيدر سرزم نيمردم فلسط
از  تيمقابله با مصون كهدرحالي. اندازديم ررا به خط داريپا تيامنشانس صلح و  اين امر

 هايسيبررو  ليتحل پس از ونيسيباشد، كم نيطرف يبرا تياولو نيباالتر ديمجازات با
باعث كه  يبه مسائل اساس يدگيرس در خصوصمربوطه  نيمسئول نتيجه گرفته،خود 

    شود، آشكارا تمايلي ندارند.مي تيچرخه خشونت و سلب مالكتسريع 

 ضيله غزه و تبعسا 15محاصره  ،ياشغال يهانيادامه اشغال سرزمافزايد: كميسيون مي
 توان آنها رايتبط هستند و نمهم مر به ذاتاً يهمگ ل،يدر داخل اسرائ مدتطوالني

غزه،  خود تيعالوه بر وضع 2021و  2014هر دو خصومت  كرد. يمجزا بررس صورتبه
رخ  يشرق المقدسبيتو  يها در كرانه باختريليها و اسرائينيفلسط نيتنش ب قالبدر 
  ه است. داد

بر  2022سال  ليو اوا 2021در خالل جنگ  هاخشونت ميزان شيافزاگفتني است 
كند كه يرا تكرار م ژهيگزارشگر و يهشدار جد ي،با نگران ونيسيكم .ديافزايها مينگران
 ب،يتخر ،ياجبار يآوارگ ،ياجبار ييبه جابجا ديها تهدينيفلسط هيمداوم عل ضيتبع

ادامه چرخه به  يو محاصره غزه همگ نانينشها و خشونت شهركگسترش شهرك
   .26كمك كرده است خشونت
 يطيمح ايجاد حقوق بشر،برخورداري از در  تيتفرقه و محدود ،ضيتبعگزارش، طبق اين 

 نير همزده است. ددامن  هابانيان اين محدوديتنسبت به  انينيظالمانه به خشم فلسط

                                                            
٢٥ https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2016-01-26/secretary-generals-remarks-
security-council-situation-middle-east 
٢٦ http://undocs.org/en/A/HRC/47/57 



  28                                                                                                                            37گزارش راهبردي 

 

نقض  يبرا يهيتوج عنوانبهمكرر از اشغال  طوربه نيخودگردان فلسط التيحال، تشك
 استيو ر يانتخابات پارلمان يرگزارم بعد ياصل ليدل عنوانبهحقوق بشر خود و 

كند مقامات فعلي در غزه تعهد كمي نسبت به . گزارش ادعا ميكرده است ادي يجمهور
  دهند. المللي بشردوستانه نشان ميحمايت از حقوق بشر و پايبندي به قوانين بين

بر اساس  نيولت فلسطد و ليتعهدات اسرائ يفايابايد با اشغال،  انيپاافزايد: گزارش مي
زنان، مشاركت  يتوانمندساز يتمحور بازنان،  هيعل ضيرفع همه اشكال تبع ونيكنوانس

وجودي با . 27همراه باشدهمه حقوق بشر  از برابر يو برخوردار يعموم يمعنادار در زندگ
 فايا ياسيو س ياجتماع يهادر جوامع خود و در جنبش ينقش فعال ينيزنان فلسط كه
ها ميتصم امور سياسي ومشاركت برابر در  زيادي در يهاشكافنان اما همچ د،كننيم

 .28وجود دارد
برداشته  ديبا يگريد يهاگام .نخواهد بود يكاف ييدادن به اشغال به تنها اني، پاحالبااين

 كامل و طوربهتوانند يمهاي اشغالي سرزمينحاصل شود كه همه مردم در  نانيشود تا اطم
 مند شوند.از تمام حقوق بشر خود بهره ضيعبدون تب برابر و

 يهانقضي مبني بر متعدد هايگزارش ،نفعانخود با ذي هياول يهايزنيدر را ونيسيكم
 ل،يو اسرائ نيفلسط ياشغال يدر اراض يارتكاب يالمللنيب اتيها و جنااستفادهمربوطه، سوء

 يهاافتهي يبررس كهحاليرد كند. رتشمن هاي خود رايافتهكرد تا در اسرع وقت  افتيدر
اشاره  المللنياز نقض حقوق ب يبه موارد متعدد هاهيتوص ياجرا تيگذشته و وضع

ها و خود را در مورد نقض يحقوق يهاليو تحل قاتيتحق ديبا ونيسيكم كند،يم
و  يبررسراستا تمام شواهد موجود را به دقت  نيانجام دهد و در ا ييادعا يهاسوءاستفاده

 نيا كند.ارائه  ييدر مورد اقدامات پاسخگو ويژهبهرا  ييهاهيخود، توص فيمطابق با وظا
كه  يافراد ييرا با هدف شناسا يالمللنيب اتياطالعات و شواهد مربوط به جنا كميسيون

به دنبال  ونيسيبه موازات آن، كم خواهد كرد. وتحليلتجزيهدارند،  يفرد يفريك تيمسئول
شدن  يو طوالن يثباتيمكرر، ب يهاتنش ياشهيبه علل ر يدگيرس يبرا ييهاراه ييشناسا

                                                            
٢٧ For example, A/HRC/35/30/Add.2, paras. 54 and 90 
٢٨ A/HRC/12/48, para. 1977; A/HRC/46/63, para. 26; and Economic and Social Commission for 
Western Asia, “Gendered needs during the May 2021 conflict in the Gaza Strip”, March 2022, 
pp. 18 and 21. See also CEDAW/C/PSE/CO/1, paras. 18–19 and 30–31. 
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 انيملموس با هدف پا يهاگام ييشناسا ينفعان مربوطه براخواهد بود و با ذي هايريدرگ
  كار خواهد كرد. زيآممسالمت يستيهمز تيدادن به خشونت و تقو

 واريساخت د نهيكه در زم كردهشاره ا 29يتردادگس يالمللنيب وانيد يهاافتهيبه  ونيسيكم
 به حقوقتعهدات مربوط  لياسرائراستا  در اينباشد. مي وابسته به آن موضوعاتو 

عضو  يحقوق بشر را نقض كرده و همه كشورها يالمللنيب نيبشردوستانه و قوان
ر دشده  ذكر يالمللنيب نيبا قوان لياز انطباق اسرائ هستندچهارم ژنو موظف  ونيكنوانس
 يمبن ونيسيكم يابينكات و با توجه به ارز نيبا توجه به ا د.نحاصل كن نانياطم ونيكنوانس

ثالث و  يهادولت تيمسئول ونيسيگذشته، كم يهاگزارش يهاهيتوص يبر عدم اجرا
 ني. همچنخواهد كرد يابيبه دقت ارزهاي اشغال در تداوم سياسترا  يخصوص بازيگران

بشردوستانه و  يالمللنيب نيكامل قوان تياحترام و رعا نيتضم را در ثالث ينقش كشورها
  در نظر خواهد گرفت. ،ياشغال يهانيحقوق بشر در سرزم

 يآت يهارا در گزارش يخاص يموضوع يهاخود، حوزه مأموريت يدر اجرا ونيسيكم
 يهانشت ياشهيعلل ر يتمركز مستمر بر بررس كهدرحالي، قرار خواهد داد يمورد بررس

نفعان مربوطه مشاوره، تعامل با ذي قات،يكار، تحق ني. در انجام ادمكرر را حفظ خواهد كر
 خاص را انجام خواهد داد. يموضوع يهاحوزهمطالب در ارسال  يبرا و ارائه درخواست

 نيفلسط ياشغال يدر خارج از اراض نيفلسط تيدرصد از جمع 50 تقريباً نكهيبا توجه به ا
 يدر كشورها ينيبه دنبال تعامل با مهاجران فلسط ونيسيهستند، كمساكن  ليو اسرائ
ساكن  لياسرائ اي نيكه در فلسط يگرانيها و ديليها، اسرائينيفلسط زيو دورتر و ن هيهمسا
به  يهمچنان به دنبال دسترس ونيسيكم ل،ياسرائ يعدم همكار رغميعل خواهد بود. هستند
  .30نها خواهد بودآ يصدا دنيشن يبرا ينيفلسط انيقربان

  
  
 

                                                            
٢٩ International Court of Justice 
٣٠ A/HRC/50/21 
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 قتل خبرنگار الجزيره با شليك گلوله نيروهاي ارتش اسرائيل تأييد  
اي از ، در بيانيه2022ژوئن  24سخنگوي كميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل، در تاريخ 

عدم انجام تحقيقات توسط مقامات اسرائيل پيرامون كشته شدن خبرنگار فلسطيني 
ه گزارش از يك عمليات دستگيري در جنين، ابراز نگراني ين تهيآمريكايي الجزيره در ح

 كرده است. 

و مجروح شدن  وعاقلهاب نيريشش هفته از كشته شدن ش ، با گذشتدر اين بيانيه آمده
هنوز  يليمقامات اسرائكننده است كه بسيار ناراحت، 2022مه  11در  نيهمكارش در جن

دفتر حقوق بشر سازمان ملل نظارت مستقل . انددهانجام ندادر اين زمينه  ييجنا قاتيتحق
از جمله  -شده  يآورجمع تمام اطالعات .است هرساند انيبه پارا حادثه  نيخود بر ا

كه مطابقت دارد  افتهي نيبا ا - نيو دادستان كل فلسط ليارتش اسرائ ياطالعات رسم
از  ،شد يدصمو يله و مجروح شدن همكارش ععاقلكه باعث كشته شدن ابو ييهاگلوله
 ينيفلسط مسلح يروهايتوسط ن يراندازيو نه از ت بوده است لياسرائ يتيامن يروهاين يسو

شده است. كارشناسان دفتر كميسيارياي عالي بيان ادعا  يليمقامات اسرائتوسط كه در ابتدا 
مسلح در مجاورت  انينيكه نشان دهد فلسط مايهنكرد دايپ ياطالعات چيما هكردند كه 

  اند.داشته يتينگاران فعالهروزنام
كميسياري سازمان  دفتر، حقوق بشر يظارت جهانمطابق با روش نطبق گفته كارشناسان و 

، با كارشناسان هكرد دياز صحنه بازد و يرا بازرس يصوت مواردو  فيلم ر،يتصاو ملل
احبه مصنيز شاهدان  در تكميل اين فرايند باو  هكرد يرا بررس يارتباطات رسم ومشورت 

  ه است. كرد
نگار از جمله ، هفت روزنامه06:00بعد از ساعت  ي، كم2022مه  11، در هاافتهيبر اساس 

 ياشغال يدر شمال كرانه باختر نياردوگاه آوارگان جن يغرب يوارد ورود عاقلهابو نيريش
ش پوش را لياسرائ يتيامن يروهايدر حال انجام توسط ن يريدستگ اتيعمل كيشدند تا 

منظور به خود موضع يرا برا يفرع ابانيخ ك، آنان ينگارانروزنامهطبق گفته . دهند
و با انتخاب كردند  اجتناب از قرار گرفتن در محل استقرار فلسطينيان داخل كمپ

حضور خود را براي نيروهاي اسرائيلي نمايان نمودند. بر اساس  در خيابانروي آرام پيش
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فته در آن زمان و در آن مكان صورت نگرهم  يراندازيو تنشده  داده يهشدار چيه اهافتهي
 ضدگلوله يهاقهيجلو  يمنيچهار خبرنگار با كاله ا كههنگامي، 06:30ساعت  يحوال است.

 ظاهربهگلوله تك و  نيچند دند،يبه كمپ چرخ يمنته ابانيبه خ» PRESS«با عالمت 
كه به مجروح  شد كيلآنها شبه سمت  لياسرائ يتيامن يروهايخوش هدف از سمت ن

 يكه مرد يزمانو كشته شدن شيرين ابوعاقله منجر شد. گفته شد  يصمود يعلشدن 
كه پشت درخت پناه گرفته  گريخبرنگار مجروح دو  عاقلهكرد به جسد ابو يسع رمسلحيغ

ها همچنان ادامه گلوله كيشله است. شد كيشلنيز  گريگلوله د نيشود، چند كيبود نزد
  برد. با خود ب ه راعاقلتوانست جسد ابواين مرد  تيدر نهاداشت و 

ست رخواد يليحقوق بشر سازمان ملل همچنان از مقامات اسرائ يعال سريباشله، كم شلمي
توسط  يها و جراحات جدقتل ريه و ساعاقلدر مورد قتل ابو كيفري قاتيتحق كرد

 ار زهغقانون در  ياجرا يهااتيو در چارچوب عمل يدر كرانه باختر يلياسرائ يروهاين
  آغاز كند.

 58فقط از ابتداي سال جاري  لياسرائ يتيامن يروهايندفتر كميسارياي عالي،  تأييدطبق 
  .31اندبه قتل رسانده يكودك را در كرانه باختر 13از جمله  ينيفلسط
 

  توسط  ينيفلسط كارمند امور بشردوستانهبازداشت خودسرانه محكوميت
   لياسرائ

 امدادگر، 32يمحمد الحلب ،ي در اسرائيلكه دادگاهپس از آن، 2022ئن ژو 16 در تاريخ
كارشناسان حقوق بشر تعدادي از  ،مجرم شناخت سميترور يمال تأمينغزه را به اتهام فعال 

هدف قرار  منظوربه سميضد ترور نيسوءاستفاده از قوان ليدل را به لياسرائ، سازمان ملل
  .بشر محكوم كردندحقوق  دادن و ساكت كردن مدافعان

                                                            
٣١ https://www.ohchr.org/en/press‐briefing‐notes/2022/06/killing‐journalist‐occupied‐
palestinian‐territory 
٣٢ Mohammed al-Halabi 
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انداز جهاني ، مدير برنامه سابق چشميالحلب يآقا ل،ياسرائي در ، دادگاه2022ژوئن  15در 
 يستيسازمان ترور كيدر  تياز جمله عضو سم،يترورمرتبط با اتهام مورد  13را به  33غزه

 ه است.محكوم كرد ،يستيترور يهاتيفعال يمال تأمين يبودجه بشردوستانه برا تيو هدا
 ها دالرونيليپس از متهم شدن به انتقال م لياسرائ يتيامن سيتوسط سرو 2016در سال وي 
 نيبر اساس ا يشد. و ريمسلح در غزه دستگ يهابشردوستانه به گروه يهاكمك از

محمد  تيبه گفته كارشناسان، محكوم ه است.بود اتهامات به مدت شش سال در بازداشت
تعهد آن  نيمحاكمه عادالنه و همچن حقبهاحترام  و ليائاسر اتنقض آشكار تعهدالحلبي 

ه است. آنان بشردوستانه بود يالمللنيب نيبر اساس قوان لگراشغاقدرت  كي عنوانبه
عادالنه از  يدادرس هايضمانتبه  يجد يتوجهيدهنده بنشان يمحاكمه الحلباند: گفته

و  ناكافي زمان ل،يارتباط با وك تيمحدود ،يو هيعل يجمله استفاده گسترده از شواهد سر
  بوده است.  يو اتيدفاع سازيآماده يموانع موجود برا

حاكمه محق  ينقض جد ليبشردوستانه به دل يهاكارمند كمك كي تيمحكومطبق بيانيه، 
ز ا ليسرائااز سوءاستفاده فاحش  يگريد مورد »سميترور« اساسيعادالنه و به اتهامات ب

  .مدافعان حقوق بشر است يسركوب صدا يبرا سميوراقدامات ضد تر
 و ينفرادسلول ا ،يبدرفتار با در طول بازداشتو طبق گزارشات، وي كارشناسان به گفته 
محسوب شود.  ممكن است به منزله شكنجه هانياكه همه مواجه شده  فشارتحتاعتراف 

هاي انجام بررسيطبق  .تكرده اس تأكيدخود  يگناهيهمواره بر ب كه وياستاين درحالي
 أكيدتنيه شده است. بيان دايبودجه پو يا عدم مطابقت بر انحراف  يمبن يمدرك چيه شده،
گرفته شد،  يكيزيخشونت فو  ديتهد واسطهبه يالحلب ياز آقاكه  ياعترافات« كند:مي

 اركمد عنوانبه ديدارد و با فاصلهحقوق بشر  يالمللنيب يآشكارا از استانداردها
  ». در نظر گرفته شود قبوليرقابلغ

 لياسرائ يهااست كه در زندان ينيفلسط 4700از  يكيتنها  يالحلب يقاگفتني است آ
دهنده تالش مقامات اسرائيلي براي نشانپرونده اين رسد يشوند. به نظر ميم ينگهدار

باشد كه ميمدافعان حقوق بشر و كاركنان بشردوستانه  مدتطوالنيبازداشت 

                                                            
٣٣ World Vision’s Gaza 
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 عنوانبهتوان گيرند و اين امر را مياقرار به جرم قرار مي يمختلف برا يهافشارتتح
قلمداد كرد. گفتني است محدود كردن حقوق بشر و اقدامات بشردوستانه آنها  يبرا اقدامي
و  يريعمل گسترده دستگ«حقوق بشر سازمان ملل نسبت به  تهيكم ،يسال جار ليدر اوا

 »نگاران، مدافعان حقوق بشر و كودكاناز جمله روزنامهها، ينيبازداشت خودسرانه فلسط
  . ه بودكرد يابراز نگران ليدر اسرائ
 يظامناز اشغال  يو بازداشت خودسرانه بخش يريدستگ وهيش نيكارشناسان ا به اعتقاد
 حقدهد و هرگونه يرا تحت ظلم و ستم قرار م انينياست كه فلسط مدتطوالني

  كند.يرا از آنها سلب م انساني رامتشر و كحقوق ببرخورداري از 
خاص، حبس  طياعالم كرده است كه تحت شرا نيكارگروه بازداشت خودسرانه همچن

 يالمللنيب نيكه نقض قوان ياز آزاد ديشد يهاتيمحروم ريسا اي كيستماتيس ايگسترده 
  محسوب شود. تيبشر هيعل تياست، ممكن است جنا

در  هاينيو بازداشت خودسرانه فلسط يريموارد دستگ« : اندهكارشناسان سازمان ملل گفت
مؤثر،  طرف،يمستقل، ب ع،يسر قاتيمستلزم تحق ،يالحلب ياز جمله پرونده آقا ل،ياسرائ

 طوربهو  سرعتبه يالحلب يآقا تيكه محكوم ميهست نيما خواستار ا. كامل و شفاف است
 يعادالنه بررس يدادرس حترام بهسي و او با رعايت اصل دسترنظر  ديكامل در دادگاه تجد

در حكم نظر  ديدر انتظار تجدو  ،ضمانت ديق ااو ب يفور يخواستار آزاد نيما همچن شود.
باره، رغم مذاكرات با مقامات اسرائيلي درايناند عليها خاطرنشان كردهآن». ميهستوي 

  . 34پاسخي دريافت نشده است تاكنون
  

  از:بارتندامضا كنندگان اين بيانيه ع
ل از سا نيفلسط ياشغالهاي نيحقوق بشر در سرزم تيوضع ژهيگزارشگر و ‐ 

 ؛1967

                                                            
٣٤https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/06/un-experts-condemn-israels-arbitrary-
detention-and-conviction-palestinian 
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در  ياساس يهاياز حقوق بشر و آزاد تيارتقاء و حما ژهيگزارشگر و ‐
 سم؛يهنگام مقابله با ترور

 .استقالل قضات و وكال ژهيگزارشگر و ‐
  دامات اق در خصوصسازمان ملل  ژهيو تهيكم هيانيبنگاهي به جديدترين

 لياسرائ
و  نيطفلس كه بر حقوق بشر مردم لياقدامات اسرائ يبررس يسازمان ملل برا ژهيو تهيكم«

لل در مسازمان  يتوسط مجمع عموم »گذارديم تأثير ياشغال هايسرزميناعراب  ريسا
 از يتركرانه باخ ه،يسور يحقوق بشر در جوالن اشغال تيوضع يبررس يبرا 1968دسامبر 
صورت ساالنه گزارش خود را به ه و بهشد سيتأس و نوار غزه يرقش مقدسلاتيجمله ب

  تنداز :عبار 2022در سال  ژهيو تهيكمدهد. اعضاي مجمع عمومي ارائه مي
در مقر سازمان ملل در  مالزي، نماينده دائم 35سيد محمد حسرين - 

 نيويورك؛

 در مقر سازمان ملل در نيويورك؛ سنگال، نماينده دائم 36انگين خيش - 

  در مقر سازمان ملل در نيويورك؛ سريالنكا، نماينده دائم 37موهانپيتر  - 
و ه نجام دادا اردن و عماندر  2022 هيژوئ 7تا  4ساالنه خود را از  مأموريت ژهيو تهيكم

  ارائه خواهد كرد. يبه مجمع عموم 2022گزارش خود را در اكتبر 
دولت  هيا مقامات بلندپاب ژهيو تهيكم به طول انجاميده، چهار روزكه  مأموريت نيدر ا
از  يجامعه مدن يهاسازمان ندگانيملل و نما يهاسازماننهادها و دفاتر  ن،يفلسط
 ژهيو تهيكم ن،يعالوه بر ا كرد. داريد هيسور يو جوالن اشغال نيفلسط ياشغال يهانيسرزم

دوگاه ارو  38ينيآوارگان فلسط يسازمان ملل متحد برا اشتغال از مقر آژانس امداد و
  ه است. تعامل داشت ينيو با پناهندگان فلسط ديبازد 39آوارگان ماركا

                                                            
  Syed Mohamad Hasrin Tengku Hussin١  

٣٦ Cheikh Niang 
٣٧ Peter Mohan Maithri Pieris 
٣٨ UNRWA 

ساخته  1968است كه در سال » اضطراري«يكي از شش اردوگاه  )a refugee campMarkا(مارك اردوگاه پناهندگان ٣٩
كرانه  و آوارگان از فلسطيني پناهنده 15000قريب به  اعراب و اسرائيل جنگ شش روزه در نتيجه 1967است، از سال شده
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وم تناع مداامكرده و معتقد است  تأسفاز عدم همكاري اسرائيل ابراز  تهيكماز سوي ديگر 
در  آن يريپذتيسازمان ملل منعكس كننده عدم مسئول ياز تعامل با سازوكارها لئياسرا

 تهيمكمورد توجه  مأموريتاست كه در طول  نيطفلس يلاشغا يدر اراض خودقبال رفتار 
 انداز، چشماز مجازات تيمعاف دارشهيو فرهنگ ر ياشغال طوالنه است. قرار گرفت ژهيو

ت را و كرام و زندگي در كنار هم با صلحاز حقوق بشر  هايليو اسرائ هاينيفلسط برابري
   تضعيف كرده است.

 و خشونت نانينشخشونت شهرك شيارچوب افزادر چ هژيو تهيكم داريدطبق اين بيانيه، 
 يآزاد يهاتيمحدود، خودسرانه يهاها و بازداشتيري، دستگلياسرائ يتيامن يروهاين
. ه استشد از مجازات انجام تيمعافدار عميق و ريشهفرهنگ  نيو حركت و همچن انيب

در  ينيلسطف 60 يليسرائا يروهاي، ن2022اول سال  مهيدر ن تهيكمطبق آمار ارائه شده به 
ه است. همچنين ر بودنف 41، 2021در سال آمار  نيا كهدرحالي اند؛هكشترا  يكرانه باختر

ها دهخانواتوسط دفن شدن تحويل و و از  داشتهرا نگه  ينيفلسط 325اجساد  لياسرائ
 شيدر حال افزا يابا سرعت نگران كننده نانينشخشونت شهرككرده است.  يخوددار
ه بكه منجر  نانينشمورد خشونت شهرك 575، 2022مه  31تا  2021ژوئن  1 نيب .است

ين اكه  گزارش شدبه كميته ، ه استا شدهينيفلسطبه  يخسارت مال اي مرگ، جراحت و
 ندرتبه نرتكباممورد بوده است. اين در حالي است كه  430سال قبل با  سهيدر مقا آمار

  پاسخگو هستند.
شت، سرنو نيياز جمله حق تع ،هاينيض فاحش حقوق بشر فلسطنقيه، بر اساس اين بيان

از  يانبهبر هر ج تقريباًاست كه  كيستماتيو س زيآمضيتبع يها و عملكردهااستيس جهينت
  گذاشته است.  يمنف تأثيرها ينيفلسط يزندگ
 حيضتو انينيفلسط يبازداشت اداراز گسترده  استفادهدر مورد  خاص طوربه ژهيو تهيكم
اين شكل از  ينيفلسط 800000از  شيب 1967است. بر اساس اين بيانيه از سال ده دا

                                                                                                                                                            
كيلومتري شمال  10ردوگاه در حدود اين ا خارج شده و در اين محل پناه داده شدند. موقعيت نوار غزه و باختري رود اردن

  .ار داردقر امان يماركا  شرقي مركز شهر در منطقه
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از جمله چهار كودك  ينيفلسط 640 تقريباًدر حال حاضر اند. بازداشت را تجربه كرده
و احترام به  تيعدم رعا نامحدود هستند. يمحاكمه تحت بازداشت ادار ايبدون اتهام 

 هاينيمربوط به فلسط يهادر پرونده كيستماتيس ياننگر كيمحاكمه عادالنه  يهاضمانت
با  يشكنجه و بدرفتار هايي در خصوص گستردگيگزارش نيهمچن ژهيو تهيكمباشد. مي

شده  تأكيددريافت كرده است. در اين بيانيه  لياسرائ يهادر زندان ينيفلسط انيزندان
 با توجيهشود،  ليتبد كه ممكن است به شكنجه ييفنون بازجو يبرخاسرائيل از 

 يالمللنيب نيمطلق شكنجه مطابق قوان تيبا ممنوعاين امر كه  كنداستفاده مي» ضرورت«
و تجهيزات  يكاف يبهداشت يهامراقبتاز عدم وجود  نيهمچن ژهيو تهيكم ناسازگار است.

  هايي دريافت كرده است. هاي اسرائيل گزارشو زندان هاكلينيكدر  پزشكي
و  زيآمضيتبع هاييبندمنطقه المقدس شرقي ازبيتو  يدر كرانه باخترفزايد، اه مياين بياني

به منظور توسعه  هاي فلسطينياننيزم يتهاجم تيسلب مالك هيتوج يبرا يدستورات نظام
، كه Cدر منطقه شود. اسرائيل استفاده مي يو مناطق آموزش نظام يرقانونيغ يهاشهرك
 عنوانبهدرصد  30 تقريباً  شود،يرا شامل م يرانه باخترك يهانيدرصد از زم 62 تقريباً

 ياجبار هيآن مناطق در معرض خطر تخل ينيو ساكنان فلسط شده نييتع »يراندازيمناطق ت«
  قرار دارند. خود  يهاخانه بيو تخر

 بيتخر و ساكنان ياجبار هيكه اجازه تخل لياسرائ يدادگاه عال رياخ ميتصماز  ژهيو تهيكم
طا را داده، ابراز نگراني كرده است. اين يمسافر  نطقهدر م ينيفلسط يهااختمانداوم سم

در حال  ينظاممنطقه  كي عنوانبه و شده يگذارنام» 918 كيمنطقه شل« عنوانبهمنطقه 
الوقوع اخراج بيبا خطرات قر اين منطقهنفر از ساكنان  1200حدود باشد. مي سازيپاك
 1967ها از سال ينيفلسط ييجابجا نيبزرگتررخداد،  نيا تند.برو هسرو يو آوارگ ياجبار

 نيشود كه نقض فاحش قوان ليتبد يو ممكن است به انتقال اجبار آيدشمار ميبه
  باشد.ميبشردوستانه  يالمللنيب

را  هاسازيشهركسازمان ملل كه  تيامن يشورا 2334قطعنامه  رغميعلطبق گزارش، 
 يهاخود ادامه داده و سازه يرقانونيغ يهاشهركبه گسترش  سرائيلكرده است، امحكوم 

، مأموريترا تخريب و ساكنان آن را آواره كرده است. در طي اين  هاينيمتعلق به فلسط
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رشد و باعث افزايش كرده  جاديا يشهرك در كرانه باختر 279 ليمطلع شد كه اسرائ تهيكم
در ماه مه  يليمقامات اسرائفته شده است. گشده نفر  700000ها به حدود شهرك تيجمع

  اند. هارائه كرد Cدر منطقه  يواحد مسكون 4000از  شيساخت ب يرا برا ييهاطرح 2022
از جمله  ،ينيساختمان فلسط 387، 2022سال  ياز ابتدا ژهيو تهيكم طبق آمار داده شده به

ره آوا ينيلسطف 496 شده و بيتخر ،ساخته شده بود يمال هايبا كمك اي كهسازه 68
ارائه شده  وسازساخت يهاها، تنها پنج درصد از طرحگزارشهمچنين بر اساس ند. اهشد

 ژهيو تهيمكقرار گرفته است.  يليمقامات اسرائ تأييدمورد  Cها در منطقه ينيتوسط فلسط
متعلق به  يخصوص يهاني، زميمسكون يمطلع شد كه عالوه بر واحدها نيهمچن
 ريذخا جاديا ايها ها، بزرگراهمانند جاده هارساختيز جاديبه منظور ااغلب  هاينيفلسط
 يايساريكم ركل،يكه دب طورهمانود. در اين راستا شيتصرف م يمل يهاپارك اي يعيطب
 يهاتي، فعالاندكرده تأكيدسازمان ملل  ينهادها ريو سا تيامن يحقوق بشر، شورا يعال

  متوقف شود. فوراً دياست و با يالمللنيب نينقض آشكار قوان يسازشهرك
ن ت كه ايريافكميته ويژه در بازديد خود از مقر آژانس امداد و كار پناهندگان فلسطيني د

با داشتن  حالدرعيناما  دالر مواجه است، ونيليم 120 تقريباً آژانس با كسري بودجه 
دهد. يخود ادامه م جتماعيهاي امدادي و اكادري متعهد و دلسوز به ارائه خدمات و كمك

 پذيرامكانبر اساس بودجه موقت مناسب  يو آموزش يخدمات بهداشتگفتني است ارائه 
ثبات  و ينيلسطفناهندگان خود در قبال پ ياتيح فعاليتادامه  ياسازمان بر روازاين؛ ستين

  دارد. يفور ازين داريو پا ينيبشيبه بودجه قابل پ يامنطقه
در مورد  هاينيحقوق بشر فلسط نيهمچن ليو اقدامات اسرائ هااستيسده، در اين بيانيه آم

 آميزتبعيض ياوهيسالم را به ش ستيز طيسالم، بهداشت و مح يدنيبهداشت، آب آشام
هشت ها در مقايسه با اسرائيليها ينيفلسط يبه زندگ ديامها د. طبق گزارشكنينقض م

را محدود  يبهداشت يهابه مراقبت يسترسكه د يساكنان غزه، موانع يبرا. سال كمتر است
كمتر  اريساله بس 40تا  18مردان  ،يپزشك يازهاينظر از نصرف است. اديز اريكند بسيم

 استيدادن به س تينشان دهنده اولو امر نيكه ا كننديم افتياجازه خروج از غزه را در
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درصد از  20ها حدود ها تنينيفلسط سالمت است. يبرا انينيبر حق فلسط لياسرائ يتيامن
 شيب شود.يم يداريخر ليآن از اسرائ يدارند و مابق اريخود را در اختمورد نياز منابع آب 

ها، طبق گزارش .ستيمصرف انسان مناسب ن يغزه برا ينيرزميز يهادرصد از آب 90از 
كه  دارندبه آب دسترسي هر نفر در روز  يبرا تريل 40متوسط كمتر از  طوربه انينيفلسط
 يازهايبه ن يابيدست يبرا سازمان جهاني بهداشت يهاكمتر از حداقل دستورالعمل اريبس
 باشد. مي يبهداشت هياول

آشكار فلسطينيان  هيعل ضيتبعگويي، هاي پاسخرغم وجود مكانيسمطبق گزارش، علي
، قتل ي چوناقدامات و است ريهمچنان فراگبراي عامالن از مجازات  تيمصون است.
مورد  ندرتبه لياسرائ يتيامن يروهايتوسط ناعمال شده خشونت  اي يه، بدرفتارشكنج
 ينيفلسطيك  كهدرصورتي شود.يعامالن م يقانون گرديمنجر به پ اي رديگيقرار م يبررس

را دنبال كند، با  يكند و اقدامات قانون تيشكاآميز بخواهد قرباني رفتارهاي خشونت
  د. شويمواجه م يلبه وك يدادگاه و دسترس متيقنگرا ياهنهيمانند هزي موانع

 ليسازمان ملل از اسرائ ركليمكرر دب يهادرخواست رغميعلدر اين بيانيه اشاره شده 
معموالً در راه  ينيكودكان فلسط ،يآموزش يهاعنوان مكانحفاظت بهتر از مدارس به يبرا

زيادي  يهاتيو با محدود ندهست لياسرائ يتيامن يروهايندچار ترس و وحشت از مدرسه 
 يقانون هياصالح موجببهدر نوار غزه،  .شونديخود مواجه م ليتحص حقبه يدسترسبراي 

 يمدن تيمسئول ،كندقلمداد مي» دشمن نيسرزم«غزه را ساكنان  تيكه جمع 2014در سال 
  شده است. مستثنا لياسرائ ييساكنان غزه به صراحت از قلمرو قضا

و  ييو هوا ييايدر ،ينيزم ساله غزه و بسته شدن مرزهاي 15صره به محادر گزارش 
زندان « را آن يجامعه مدن يهاكه سازمان يدر زندان ينيفلسط ونيليم 2,1 گرفتار شدن

و  2021ماه مه  يريدرگ راتيتأثدر كنار حاصره اشاره شده است. م، كرده فيتوص» روباز
  قرار داده است.  تأثيرتحت مردم غزه را  شتيمع ، همچنان اقتصاد و19- ديكوو يريگهمه

استخدام در  يهستند و مجوزها كاريدرصد از ساكنان غزه ب 44,7 بر اساس آمار گزارش،
بيشترين شاهد  2022، سال تاريخ نگارش اين بيانيهتا  محدود است. اريخارج از غزه بس

 ت.آنها بوده اس يهاقيقا بيتخر ايمصادره ، تيآزار و اذ ران،يگيماه يريدستگميزان 
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وآمد به و از غزه به شدت تحت كنترل واردات و صادرات و همچنين مجوزهاي رفت
ساخته  يفاجعه انسان كينوار غزه  ميوخ تيوضعكند باشد. گزارش اذعان مياسرائيل مي

 افتهيحفظ و تداوم  تيكنترل جمع يبرا ييهاوهيها و شاستيدست بشر است كه با س
فاجعه، از جمله محاصره و بسته  يبه علت اصل يالمللنيمعه بجااست ت. ضروري اس

  تمركز كند.شدن مرزها 
 شيفزاشهرك ا 35نفر در  30000به  نانينششهرك تيجمعطبق آمار داده شده به كميته 

 يطرح ل،ياسرائ سابق وزيرنخستبنت،  ينفتال نهي، كاب2021دسامبر  26در  است. افتهي
 23000 يبرا يرقانونيغ يهادر شهرك ياحد مسكونو 7300ساخت  يسابقه برايب

 بيرا تصو ديجد يرقانونيدو شهرك غ جاديا نيو همچن ندهيپنج سال آ يط نينششهرك
  كرد.

، يجوالن اشغالهاي بلنديها در يدرصد سور 80تردد  تيمحدودهمچنين در بيانيه به 
مشق ددر  يمات پزشكو خد ليبه كار، تحص ياتحاد مجدد خانواده و دسترسجلوگيري از 

منابع به  و عدم دسترسي ليتوسط اسرائ وسازساختمجوز ، عدم دريافت خارج از آن اي
  اشاره شده است.  و آب نياز جمله زم يعيطب
 اد كردنقلمد با اشاره به اقدام وزير دفاع اسرائيل مبني بردر طول سفر خود  ژهيو تهيكم

تداوم كاهش  از» هاي تروريستيسازمان« عنوانبههاي حقوق بشري سازمانتعدادي از 
نام برده  لياسرائ يتيامن يهااستياز س بخشي عنوانبه ياشغال يدر اراض يمدن يفضا

 ژهيو هتيبه كماطالعات  ارائه يكه برا يجامعه مدن يهاسازماناست. گفتني است برخي 
ستند نتوان ليرائاس اعمال شده توسط يحركت يهاتيمحدود ليدعوت شده بودند، به دل

هار اظو مدافعان حقوق بشر  يجامعه مدن هايسازمان شركت كنند. همچنين تعدادي از
  .اندخاص هدف نظارت قرار گرفته طوربهاند، كرده

 ييكايآمر-ينيبرجسته فلسط نگاراين بيانيه همچنين به كشته شدن شيرين ابوعاقله، روزنامه
در  ياشغال يهانيدر سرزم انيب يآزاد سركوب يهانمونه نيترحياز صر يكي عنوانبه
و بر اساس شواهد محكم، توسط نيروهاي اسرائيلي اشاره كرده است. ، 2022مه  11 خيتار
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و تاثيرگذار  نينماد قاًيعم »نيفلسط يصدا«معروف به  ابوعاقله كند شهادتكميته اذعان مي
  است. بوده 

 زيآمضيتبع يها و عملكردهااستيس ،نيقواناز  ياندهيشواهد فزا ژهيو تهيكمطبق گزارش، 
اسرائيل  كند.يها را نقض مينيفلسط يكه كرامت انسان هكرد افتيدر لياسرائ يرانسانيو غ

خود و به انقياد كشيدن مردم فلسطين خواهان خدمت و حفاظت ساله  55اشغال  به واسطه
. است ديآپارتا يه معناب فعاننيذاز دولت و ملت يهود بوده كه اين اقدام از نظر بسياري از 

جامعه  رايز ،دهدقرار  يمورد توجه جداين نگراني را  يالمللنيجامعه بضروري است 
كند ات كه حقوق بشر همه افراد را نقض ميترين جنايمتعهد است از وقوع جدي المللنيب

تا  درخواست كردهعضو  ياز كشورها ژهيو تهيكمپيشگيري و براي پايان آن تالش كند. 
 انينيسرنوشت فلسط نييو تحقق حق تع لياشغال اسرائ انيپا نيتضم يبرا ياصول يهامگا

  40بردارند
 

  هاي غيردولتيسازمانها و اقدامات نهادها و بخش دوم: فعاليت
  2022نگاهي به برخي اقدامات ناقض حقوق بشري اسرائيل در شش ماه نخست سال  

مركز حقوق بشر فلسطينيان
41

، گزارشي در خصوص موارد نقض 2022وئن ژ 16در تاريخ 
  هاي اشغالي منتشر كرده است. اسرائيل در سرزمينتوسط حقوق بشر 

نيروهاي امنيتي اسرائيل ، حمالت 2022 ژوئن 15تا  از ابتداي سال ،طبق گزارش اين مركز
 نفر13ي شده است. از اين تعداد رنظاميغ 46از جمله  ،ينيفلسط 57كشته شدن  باعث

 نيدر ا نيند. همچناهنفر از آنها ترور شد 3 كه هبود ين اجتماعيفعال هيبقزن و  5كودك، 
 12 و ينگار در كرانه باخترروزنامه 19زن و  4كودك،  95از جمله  گريتن د 871حمالت 

نيروهاي نوار غزه،  شرق درهمچنين طبق گزارشات،  ند.اهشد يدر نوار غزه زخم ريگيماه

                                                            
٤٠ https://www.ohchr.org/en/statements/2022/07/end-mission-statement-un-special-committee-
investigate-israeli-practices 
٤١ Palestinian Centre for Human Rights 
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 يريگيماه يهاقيقا سمت بار به 4و همچنين  يكشاورز يهانيمبار به سمت ز 3امنيتي 
  اند. تيراندازي كردهغزه  يدر سواحل غرب
 77 لياسرائ اشغالگر يروهاي، ن2022سال  ياز ابتداهاي اين گزارش، بر اساس يافته

در  نيند. ااهخانمان كرديكودك را ب 210زن و  90از جمله ر) نف 445در مجموع ( خانواده
 هاآن ه است.بود نيروهاي امنيتيتوسط  يچادر مسكون 16خانه و  76 بيتخر جهينت

ها هو د كسانيرا با خاك  يخال يهانيزم ،بيرا تخر گريد يرنظاميغ يش 48 نيهمچن
  اند. هرا صادر كرد هيوساز و تخلتوقف ساخت ب،ياخطار تخر

 يورشمورد  3995 لنيروهاي امنيتي اسرائي، 2022سال طبق گزارش در شش ماه نخست 
از  ينيفلسط 2630آن  يكه ط اندانجام داده يشرق المقدسبيتاز جمله  يبه كرانه باختر

به شرق نوار  يورشمورد  18در  نيهمچنها د. آنشدن ريزن دستگ 20كودك و  262جمله 
  ند. اهدكر ريدستگ »زيار«حانون  تيگذرگاه ب قيطر زرا ا ينيفلسط 62غزه 

 يورش مورد149 نانينشتاكنون، شهرك يدر سال جارفلسطينيان،  وق بشربه گفته مركز حق
هاي بازرسي در خصوص ايست اند.انجام داده يو اموال آنها در كرانه باختر انينيبه فلسط

 ستيا 1926ايجاد شده در اين بازه زماني، گزارش شده كه نيروهاي امنيتي اسرائيل 
 ريدستگ يبازرس يهاستيا نيرا در ا ينيلسطف 106كرده و  جاديموقت ا ينظام يبازرس

نداكرده
42
. 

 

 بان حقوق بشرناكامي ان.اس.او در پاسخگويي به سازمان ديده  
، در گزارشي به هدف قرار گرفتن 2022ژوئيه  15بان حقوق بشر در تاريخ سازمان ديده

 اسوس وافزار جاسوسي پگتوسط نرم قايو شمال آفر انهيخاورمبخش  ريمد، 43الما فقيه
  پاسخ گروه ان.اس.او به اين رخداد اشاره كرده است. 

                                                            
٤٢ https://pchrgaza.org/en/israeli-human-rights-violations-in-the-occupied-palestinian-territory-

weekly-update-09-15-june-2022/ 
٤٣ Lama Fakih 



  42                                                                                                                            37گزارش راهبردي 

 

بر  يمبن ياهدشو ارائهبا  .اس.اوانبه  2022 هيبار در ژانو نياول يبان حقوق بشر برادهيد
ازمان، سين به گفته ا .، شكايتي ارسال كردهيقهدف قرار دادن ف ياستفاده از پگاسوس برا

ه از كه توانايي دارد تا سوءاستفادوص ايندر خص ان.اس.اوگروه  يادعاها رغميعل
مدت زمان زيادي است كه  يحقوق بشر يهاگروهكن كند، آوري خود را ريشهفن
  اند.ثبت كردهها ءاستفادها با افشاي سوراساس بودن اين ادعا بي

كه متعهد شد در يك پس از آن 2022ژوئن  27در  44ان.اس.اوبخش معاون طبق گزارش، 
موضوع  نياشخص شود كه آيا تحقيقات الزم انجام شده يا خير، پاسخ داد: وليه ميابي اارز

دست شواهدي بهما شده است.  يبررس وجه بر اساس اطالعات ارائه شده به ما نيبه بهتر
 انيپگاسوس توسط مشتر ستميبا استفاده از س هيقكه نشان دهد شماره خانم ف نياورديم

   اشد.رفته بقرار گ سوءاستفاده ما هدف يفعل
 يندهاينقاط ضعف فرآ يبه سادگ منطقيريپاسخ غافزايد: اين بان حقوق بشر ميديده
 كيباشد كه  نيتواند ايپاسخ ماين  يرهاياز تفس يكي كند.يرا برجسته م ان.اس.او يداخل
ه كني ايشترماز  يفهرستان.اس.او  كهدرحالي. را هدف قرار داده است هيقف ،سابق يمشتر
توان گفت كه تحقيقات اين شركت كند. همچنين مينميمنتشر  باطل كرده، شان رادادارقر

ن ممكن است اي روازاينباشد، و مشتريان خود مي قراردادبر اساس شكل همكاري طرفين 
  ه باشد. اطالعات ناقص باشد و به همين دليل صحت و اعتبار زيادي نداشت

 نناياطم يراخود ب ييدر مورد توانا يضمتناق ظهاراتبه گفته اين گزارش، گروه ان.اس.او ا
 در مكاتبه با ،2022در ژوئن  .خود ارائه كرده است ياز فناور انياز عدم سوء استفاده مشتر
 ظارتنو  يسبرر«ادعا كرد  ان.اس.او ان،يو ب دهيعق يآزادزمينه  گزارشگر سازمان ملل در

انجام  »يامداوم و دوره صورتهبكنند يآن استفاده م يهايكه از فناور ييهمه نهادها قيدق
 يستگكاربر ب يكاربه هم«آن  يابيكه ارز اين گروه اضافه كرداما در همان نامه، شود؛ مي
ارائه  يقيدق كه اطالعات شودمحدود ميموجود  يهاداده يبه بررس«و بدون آن، » دارد
  ».كنديارائه نم يفكا يهادادهسوءاستفاده بوده يا خير،  ايآ نكهيا نييتع يو برا كندينم

                                                            
٤٤ Chaim Gelfand 
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اند ، گلفگاسوسجاسوسي پ افزارنرم پارلمان اروپا در مورد قيتحق تهيكم ريدر جلسه اخ
پس و س قيرا تعل يمشتر ان.اس.او آننكند،  يهمكار قاتيبا تحق يشهادت داد اگر مشتر

 لسهين جادر  وي است. رممكنيآن غ تأييدكه  ييخاتمه خواهد داد: ادعاروند همكاري را 
 يبرا ازيمورد ن يهابه داده يدسترس ان.اس.او، شوديقرارداد فسخ م كي يوقت ه استتگف
   .خواهد شد دقيق قاتيامر مانع انجام تحق نيا و دهديرا از دست م قاتيتحق
كه كند مي تأكيددهد و شان مين ان.اس.او يپاسخ توخالت بان حقوق بشر معتقد اسديده
ن آ يياناممكن است تو يكرد و حت اعتمادشركت  نيا راتالم نظبه همكاري و اع توانينم

  كند. يرا نداشته باشد كه خودش را بررس
و مشمول  ميتنظ يشتريبا قوت ب نظارتي يافزارهاكه نرم يتا زمانگيرد بان نتيجه ميديده
فروش،  ديشوند، باوري و حفاظت به منظور افزايش بهره ياجبار يحقوق بشر كارهايراه
  .45متوقف شود فوراً ينظارت يانتقال و استفاده از فناوردرات، صا
 

 هاي گسترده محاصره پانزده ساله غزه و اعمال محدوديت  
غزه  محاصرهد سالگر نيپانزدهمبا  زمانهم، 2022ژوئن  14تاريخ بان حقوق بشر در دهيد

 ،غزهز وج اخر يبرا ليگسترده اسرائ يهاتيمحدوداعمال اعالم كرد كه  ،2007سال از 
خود  يبهبود زندگ يبرا ييهافرصتيابي به دستنفر از ساكنان آن را از  ونيلياز دو م شيب

  كرده است. محروم 
دپاره جمعيت فلسطين را چن و رانياقتصاد غزه را و محاصره طوالنيطبق گزارش، اين 

 تياذ و آزار و ديآپارتا يعني تيبشر هيعل اتياز جنا يبخشاين واقعيت و كرده است 
  اند. كه مقامات اسرائيلي مرتكب آن شده است ينيفلسط هاميليون

شوند،  منع يكرانه باختراز رفتن به اين شهر اكثر ساكنان  حصر غزه، باعث شده استيس
آمده به علت منع خروج هاي پيشاز فرصت نيريو سا انيهنرمندان، ورزشكاران، دانشجو

 .محدود شده است ليكار و تحص يبراآنها  حقوقاز كشور نتوانند استفاده كنند و 
                                                            

٤٥ https://www.hrw.org/news/2022/07/15/ان.اس.او‐fails‐explain‐targeting‐human‐rights‐
watch‐employee 
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و  يرضروريغ يرهايمحدودكننده مصر در گذرگاه رفح با غزه، از جمله تأخ يهااستيس
كرده  ديرا تشد از محاصره يناشبشر  به حقوقوارد شده  يهابيبا مسافران، آس يبدرفتار
  است.

با  لياسرائ«: سته اگفتبان حقوق بشر دهيدر د نيو فلسط لياسرائبخش  ري، مد46عمر شاكر
از مردم در  ياريبس كهازآنجاييكرده است.  ليتبد »بازرو يزندان«كمك مصر، غزه را به 

سفر كردن  گريبار د 19- ديكوو يريگدو سال از شروع همهپس از گذشت سراسر جهان 
  . »اندمانده يساله باق 15 نهيدر قرنط هغز ينيفلسط ونيلياز دو م شي، باندرا آغاز كرده

د و ده انيغزه پا ساكنان يسفر برا يعموم تيبه ممنوع ديبا لياسرائافزايد: رش ميگزا
را  ستجوي فيزيكيصادر و بازرسي فردي و جغزه را و از آزادانه مردم به  وآمدرفتاجازه 

  به اهداف امنيتي مشروط كند. 
 ،اناستث قائل شدن موارد محدود وبا  ،يلي، مقامات اسرائ2007از سال گفتني است 

 قيز طركه ا اند؛ گذرگاهي، منع كردهگذرگاه مسافري اريز قيرا از خروج از طر انينيفلسط
 ليسرائا نند.اردن به خارج از كشور سفر ك سپس ازبروند و  يتوانند به كرانه باختريآن م
 نيمچنه و يريجلوگ ينيدر غزه توسط مقامات فلسطادر بن اياز اداره فرودگاه  نيهمچن
 .اندكردهكاالها را به شدت محدود  و خروجورود 

 اسرائيل ،2007در ژوئن كنترل سياسي غزه توسط حماس،  پس ازبر اساس گزارش، 
 ارندقصد داند كه گفته يليمقامات اسرائ كند.توجيه مي يتيامن ليرا به دال محاصره غزه

 يستيرورتشبكه « ايجادرا به حداقل برسانند تا از  يغزه و كرانه باختر نيوآمد برفت
 يدگدر آن زن يلياسرائ نينشكه صدها هزار شهرك ياز غزه به كرانه باختر »يانسان

  كنند. يريكنند، جلوگيم
 ينيواحد سرزم« كي ليبر تشك يمبن يالمللنياجماع ب رغميعل گفته بشر بان حقوقدهيد

را  يباختر غزه و كرانه نيب »ييجدا استيس« رسمي طوربه يلي، مقامات اسرائ»منحصر
 بخشيبا سازمان آزاد 1995در سال كه اسلو  مانياصل را در پ نيا لياسرائ اند.وضع كرده

                                                            

٤٦ Omar Shakir 
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را  يغزه و كرانه باختر نيب يهمه سفرها ليمقامات اسرائ .رفتيپذ ،امضا شد نيفلسط
از مصر و اردن انجام  نه از اسرائيل بلكه غيرمستقيم كه سفر يزمان يحت كنند،يمحدود م

 .شوديم
ان هنرمندان و ورزشكار ان،يمتخصصان، دانشجو هااستيس نيا ليبه دلگزارش، طبق 
ند. طي ادر غزه از دست داده شرفتيپ يرا برا ياتيح يهاساكن غزه فرصت ينيفلسط

آنها  يهاواستبه درخ يليمقامات اسرائد انهگفت هفت نفر ،حقوق بشر باندهيدمصاحبه 
 يوزهامج لياسرائ اندبيان كرده گريو سه نفر د ستداده اپاسخ ن زيار قيسفر از طر يبرا

 .ده استشرد  ليمحدود اسرائ يارهايعدم تطابق با مع ليآنها ظاهرًا به دل

ها پس از سال 2018و  2014 يهاكه در سال ه استگفت ،سازفيلمو  ساله 47،31واال سادا
از مقامات  ،ييهابه تن شسفر و گرفتن مجوزاش متقاعد كردن خانواده يبراتالش 

 يدر كرانه باختركارگاهي آموزشي درباره فيلم شركت در  يمجوز براصدور درخواست 
 ي: وقته استسادا گفتد. او پاسخ ندادن يهاهرگز به درخواست يليكرد، اما مقامات اسرائ

جعبه  كيدر  مو باعث شد احساس كن »تنگ شدبرايم  ايدن«، زها برگشت خورد گوييمجو
. مردم در سراسر ه استساعت متوقف شد يهاما در غزه، عقربه ي. براامردهك ريكوچك گ
ما در انتظار  كهدرحاليپرواز و سفر رزرو كنند،  سرعتبهو  يتوانند به راحتيجهان م
  .ميريمينوبت خود مرسيدن 

به خارج از غزه و در  وآمدهارفتبا محدود كردن  نيز يمقامات مصربر اساس گزارش، 
د. گفتني انكرده ديرا تشد محاصره تأثير رفح، يبستن كامل گذرگاه مرز اقع بامو يبرخ

 انيمنظم باز نگه داشته و در م طوربهرفح را  ي، مقامات مصر2018از ماه مه  اگرچهاست 
ساكنان غزه به جهان خارج  يبرا ياصل يآن را به خروج ل،يه اسرائگسترد يهاتيمحدود

مصر  قيدر سفر از طر زياديبا موانع هم هنوز  هاينيفلسط ،حالبااين اند.كرده ليتبد
بخواهند  كهنياانتظار صدور مجوز سفر براي مدت طوالني مگر مواجه هستند، از جمله 

                                                            
٤٧ Walaa Sada 



  46                                                                                                                            37گزارش راهبردي 

 

دارند بپردازند تا  يبا مقامات مصر نزديكيكه روابط  يمسافرت يهاصدها دالر به شركت
 .بخشندب عيسفر خود را تسرزمان 

 ياريبر بس يتوجهقابلكه كنترل  اشغالگرقدرت  كي عنوانبه ليائاسرند كمي تأكيدگزارش 
 نيتضم يبرا يالمللنيبشردوستانه ب نيغزه دارد، تحت قوانساكنان  يزندگ يهااز جنبه

حقوق بشر،  يالمللنيب نيبر اساس قوان نيمچن. هدارد يتعهداتنيز رفاه مردم غزه 
 ليكه اسرائ يرا دارند، حق ياشغال يهانيسرزم در ژهيوحركت، به يحق آزاد هاينيفلسط

 آن را محدود كند. توانديخاص م يتيامن داتيتنها در پاسخ به تهد يالمللنيب نيطبق قوان

كه ممكن  يتياز خطر امن يفرد يابيبدون توجه به هرگونه ارز ل،ياسرائ استي، سحالبااين
كرده  ستثنائات محدود منعا با اكند، حركت آزادانه مردم در غزه ر جاديفرد ا كياست 
 ترقيدق يهاپاسخ جاديا يبرا ياديز يهاها و فرصتسال لياسرائبان، به اعتقاد ديده .است
  داشته است. ساند،بر را به حداقل هاتيمحدودتوانسته ميكه  يتيامن داتيبه تهد

ور كش نيا رايمصر در قبال ساكنان غزه محدودتر است، ز يتعهدات قانونطبق گزارش، 
بسته شدن  تأثير ديبا يمقامات مصر شود. از طرفيمحسوب نمي اشغالگرقدرت  كي

كه  يرمنطقيموانع غو  رنديساكن غزه در نظر بگ انينيخود را بر حقوق فلسط يمرزها
آنها  ماتيد كه تصمنحاصل كن نانيد و اطمنبردار كند،يرا محدود م انينيحقوق فلسط
 امابگيرند.  را در نظر دهيد بيبشر افراد آسحقوق  و ستيخودسرانه ن ،شفاف است

احترام به  ديچهارم ژنو، با ونيكنوانس متعاهد كي عنوانبهبان معتقد است اسرائيل ديده
كه تحت  يانيرنظامياز غ تيكند، از جمله حما نيتضم »يطيدر هر شرا«را  ونيكنوانس

اعمال شده توسط قدرت  يقانونريغ يهاتيمحدود ليكنند و به دليم يزندگ ياشغال نظام
   .ستندينقادر به سفر  اشغالگر

 ياغزه، افراد با استعداد و حرفه محاصره«گويد: ، فعال حقوق بشر فلسطيني ميشاكرعمر 
. ممانعت از حركت آزادانه دارديباز م ،باشدمي يهيكه بد ييهابه فرصت يابيرا از دست

 تيو آزار و اذ ديآپارتا رحمانهيب تيقعدر غزه در خاك وطنشان، بر وا هاينيفلسط
  .»كنديم تأكيد ينيفلسط هاونيليم
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  يالمللنيب نيدر قبال غزه بر اساس قوان ليتعهدات اسرائ
 كهنيدر مورد ا يريگميتصم يگسترده برا اراتياخت«كه  كننديادعا م يليمقامات اسرائ

 يبرا يونحق قان يخارج كي« هكاين ورا دارند » سرزمين شود آن وارد توانديم يكسچه
   ».داردن را زميني و دريايي تياهداف ترانز يدولت، از جمله برا يتيورود به قلمرو حاكم

خود را در سال  يهاو شهرك ينظام يروهاين نكهيا رغميعلاسرائيل بان بيان كرده، ديده
اين  ساكنانفاه ر و يكه بر زندگ ييهاتداوم كنترل ليبه دلاما  ،هنمودخارج  غزهاز  2005
 لگراشغاقدرت  كيهمچنان  يالمللنيبشردوستانه ب نيبر اساس قوان دهد،يانجام م منطقه

در  سرخ، بيصل يالمللنيب تهيسازمان ملل و هم كم موضوعي كه هم .انده استم يباق
ن موظف است همچنا اشغالگرقدرت  كي عنوانبه لياند. اسرائدهيرس مورد آن به اجماع

 كند. فراهمرا ساكنان غزه در نظر گرفته،  يكه قانون اشغال برا ييهاتيحماحقوق و 

راد اف ييغزه و جابجا ييهوا ميو حر ينيسرزم يهابه كنترل آبهمچنان  يليمقامات اسرائ
 تيمعج تحوالت نيهمچن لياسرائ دهند.يو كاالها به جز در مرز غزه با مصر ادامه م

بان، د. به گفته ديدهكنيكنترل منيز را است  يتكه آن مكه غزه ب ييهارساختيو ز نيفلسط
 ييو جابجاحركت  يغزه، از جمله حق آزاد انبشر ساكن به حقوقموظف است  لياسرائ

كشورها  كهدرحاليحقوق بشر سازمان ملل متحد گفته است  تهيكم .احترام بگذارد
م نظ ،يمت عموماز سال محافظت يبرا اي يتيامن ليدالوآمد را به رفت يتوانند آزاديم

با  متناسب يتيهرگونه محدودضروري است اعمال محدود كنند،  گرانيو حقوق د يعموم
  .باشدشرايط 

دهد تا ياجازه م اشغالگر يهاكه قانون اشغال به قدرتيدرحالبه گفته گزارش، 
 يندگزكند يآنها را ملزم م نياعمال كنند، همچن انيرنظاميرا بر غ يتيامن يهاتيمحدود

 كي در اتتعهد نيا. بديهي است اشغال شده بازگردانند تيجمع هرا ب يعمومادي و ع
 يهااسخپ جاديا يبرا يشتريزمان و فرصت ب اشغالگر زيرا ابد،ي شيافزا يل طوالناشغا
  ساند.ربرا به حداقل  هاتيمحدود تواندو ميدارد  يتيامن داتيتر به تهدقيدق
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تمام  تقريباً قي. تعلابدييم شيال شده در طول زمان افزااشغ تيجمع يازهاين ن،يعالوه بر ا
را مختل  يعموم يعاد يموقت زندگ طوربهو  يمدت كوتاه يوآمد برارفت يهايآزاد
داشته است،  زيادي اريبس تأثيرو نامحدود در غزه  مدتنيطوال قيكند، اما تعليم

 هيعل ضيزند، تبعيا به هم مر يماعو اجت يكند، روابط خانوادگيم يها را متالشتيجمع
 حرومم خود يبهبود زندگ يبرا ييهاو مردم را از دنبال كردن فرصت ديزنان را تشد

 كند. يم

 لياسرائ ،يانيپا چيغزه بدون ه يليسال تعط 15سال اشغال و  55پس از افزايد: بان ميديده
كه به شهروندان  يوقاز حق ها احترام بگذارد وينيبشر فلسط به حقوقكامل  طوربه ديبا

آزادي را كه  يكرديرو ديبا لياسرائ استفاده كند. اريمع عنوانبهكند ياعطا م يلياسرائ
 طيشرا و فارغ ازآزاد  و جابجايي كه اجازه حركت يكرديبه نفع رو كند،يحركت را منع م

  كنار بگذارد. دهد،يم را يتيامن ييااستثن
 نيا ،نداهكرد انيب 2019كه در دادگاه دسامبر  طورانهم يليمقامات اسرائطبق گزارش، 

 هيحماس در نوار غزه، توج دنيقدرت رسبا توجه به به ي وتيامن ليرا به دال محاصره
غزه  ي ازساكنان ي،نيمسلح فلسط يهاحماس و گروهكه ادعا  با بيان اينكنند. مقامات يم

و انتقال  يستيب اقدامات ترورارتكا يبرا« را ز دارنديار گذرگاه قياز طر ركه مجوز سف
مجبور  ايجذب  »يستيفعاالن ترور يبرا زاتيتجه ايعوامل، دانش، اطالعات، بودجه 

   دهند.نشان ميد، اين خطر را برجسته كننمي
محدود كرده  زيگذرگاه ار قيسفرها را از طر 2007از سال  ليارتش اسرائگفتني است 

 يعمدتاً شامل كسان و داند،يم »يينه استثناردوستابش طيشرا«كه  ياست، مگر در موارد
. در برخي موارد حتي دارند ازيدر خارج از غزه ن ياتيح يپزشك يهاكه به درمان شوديم

   كرده است.براي همين افراد هم سفر را محدود 
، قبل از شروع 2019تا دسامبر  2015 هيژانو نيب ،شايگ يليگروه حقوق بشر اسرائه گفته ب

گذرگاه  قياز طر ينيفلسط 373متوسط حدود  طوربه، روزانه 19- ديكوو يهاتيدمحدو
نفر  26000روزانه  نيانگيدرصد از م 1,5كمتر از اين مقدار كه  اندهغزه را ترك كرد اريز،

در  يليمقامات اسرائ ،اين سازمانه گفته باشد. بمي آغاز محاصره، قبل از 2000در سپتامبر 
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تا  2020مارس  نيب كهطوريبه. نداهكرد اصره را شديدترمح 19- ديكوو گيريهمهطول 
غزه را  گذرگاه اريز قياز طر ينيفلسط 143متوسط روزانه حدود  طوربه، 2021دسامبر 
  ند. اهترك كرد

 يبراكار  مجوز 20000ند كه اهاعالم كرد 2022در مارس  يليمقامات اسرائطبق گزارش، 
 كهدرحالي ،كنندصادر مي يو كشاورز وسازساخت نهيزم در ليغزه در اسرائ انينيفلسط

 9424 ا، تنههم 22ه تا زمين نيمعتبر در ا يمجوزها يتعداد واقع طبق گزارش سازمان گيشا،
  بوده است.مورد 

ها از ينياز دو دهه است كه استفاده فلسط شيب نيهمچن ليمقامات اسرائبان، به گفته ديده
 ييبازگشااز آنها  .اندرا به شدت محدود كرده غزه ينيسرزم يهاو آب ييهوا ميحر

از تعطيل كرده بودند، ممانعت و همچنين  2002 هيدر ژانو يلياسرائ يروهايكه ن يفرودگاه
تنها به سفر را  انينيند و فلسطاهكرد يريجلوگ ينيتوسط مقامات فلسط ييايساخت بندر در

  .48اندوابسته كرده و از طريق اردن از طريق مرز زميني
 

 فهرست شرم«ناقضان حقوق كودكان را از  نام سازمان ملل متحد ركليدب« 
  خارج كرد

ژوئيه  12بان حقوق بشر در تاريخ مدير بخش كودكان در سازمان ديده49بكرخانم جو 
، در گزارشي به اقدام دبيركل سازمان ملل متحد در خصوص نگنجاندن نام اسرائيل 2022

  است.  در فهرست شرم اشاره كرده
خود درباره كودكان و  ديگوترش، در گزارش ساالنه جد ويآنتونطبق اين گزارش، 

كودك  78 ،2021در سال  لياسرائ يتيامن يروهايكه ن همسلحانه گزارش داد يهايريدرگ
توسط اعمال شده تلفات  . در اين گزارشنداهنفر را مجروح كرد 982و  هرا كشت ينيفلسط

گوترش  ،بانبه گفته ديده است. بررسي شدهكشور  21يز در ديگر نمسلح  هايگروه اي روين

                                                            
٤٨ https://www.hrw.org/news/2022/06/14/gaza-israels-open-air-prison-15 
٤٩ Jo Becker 
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مسلحانه در  يهايرينقض حقوق كودكان در درگ ليبه دلرا  يلياسرائ يروهاينتوانست ن
  ساالنه خود بگنجاند.» فهرست شرم«

 ه استگرفترا به كار  يااستاندارد دوگانه اهسالبراي گوترش گويد: نويسنده اين مقاله مي
ز نيكه اغلب  گرانيد كهيدرحال دهد،يرا در فهرست شرم خود قرار م كشورها از يرخو ب

 ستيل نير ادهرگز  لياسرائد. نام كنيحذف مرا اند مرتكب شده يشتريب اريتخلفات بس
ز ا شيب كردن يزخم ايمسئول كشتن  يروهاين ،سازمان مللنيامده است. حتي با وجوديكه 

  را شناسايي كرده است.  2015 از سال ينيكودك فلسط 7000
است و در حال حاضر  ييمهم پاسخگو سميمكان كي »فهرست شرم«بر اساس گزارش، 

كودكان  هيعل ديكه مسئول تخلفات شد باشدمي غيردولتيو  يمسلح دولت يروين 57شامل 
ممكن است مشمول هاي قرار گرفته در اين فهرست . گروهمسلحانه هستند يهايريدر درگ

ل تنها پس سازمان مل يهاسازمان ملل باشند و طبق دستورالعمل تيامن يوراش يهاميتحر
 .شونديدادن به تخلفات خود از فهرست حذف م انيپا يبرنامه اقدام برا ياز امضا و اجرا

تا به  چون بر اساس آمارهاي منتشر شده در اين گزارش، نبوده است تأثيربياقدام  نيا
 انيبه تخلفات خود پانيز  كشور 12 و را امضا كرده ييهاطرح نيچن دولت 39امروز 
 19در حال حاضر و امضا شده  منيدر  2022برنامه اقدام در ماه مه  نيدتريجد اند.داده

  .50باشدمي طرح اقدام در دست اجرا
برجسته كردن  ياز گزارش امسال برا توانستيم ركليدبخانم بكر همچنين معتقد است 

او نه تنها استفاده كند. نيز  كيو موزامب يوپيات ن،يانه در اوكرامسلح يهايريعامالن درگ
در مورد تخلفات  دقيقياطالعات  چيخود حذف كرد، بلكه ه »فهرست شرم«آنها را از 

 .ده استاند ارائه نكرشده لها متحميريكه كودكان در آن درگ هاييو رنج زيانگنفرت
آنها  ه استمسلحانه، گفت يهايريكان و درگور كوددر ام ژهيو ندهي، نما51گامبا اينيرجيو

تا اين زمان  رايز ؛دداها گزارش خواهند يريدرگ نياز ا 2023فقط در گزارش سال 
  اند.نكرده افتيخود در يارهايمطابق با مع ييهاگزارش

                                                            
٥٠ https://childrenandarmedconflict.un.org/tools‐for‐action/action‐plans/ 
٥١ Virginia Gamba 
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اما  ه بود؛شدآغاز ن 2022 هيتا فور نيبه اوكرا هيروس ارياگرچه تهاجم تمام عطبق گزارش، 
از  ،2014از سال  نيدوران جنگ در اوكرا نواقضو سازمان ملل تخلفات  يدهانها ريسا

ز سال انيز  كياند. تخلفات در موزامبمستند كردهرا  به مدارسمورد يورش  750جمله 
  گزارش شده است. 2017

ها مورد را در از كارشناسان ده ياتهسال گذشته، گروه برجسافزايد: بان ميگزارش ديده
كه مسئول  ييهاگروه ايمسلح  يروهايد كه در آن نانهكرد ييله شناساسا 10دوره  كي

 كلريدب» مفهرست شر«زود از  يليند، خاهكودكان در جنگ بود هيعل يتخلفات مكرر و جد
  ند. اهحذف شد

 ويفرصت بزرگ از دست رفته است.  كي ركليگزارش دباين ليست و به اعتقاد نويسنده، 
ها ها، تالشيريدر مورد همه درگ دهيو گزارش مرتكبان ساختن پاسخگودر  يبا ناتوان

 .52كنديم فيمحافظت از كودكان در جنگ را تضع يبرا
  
 

 

 

  
  

                                                            
٥٢ https://www.hrw.org/news/2022/07/12/un‐chief‐leaves‐child‐rights‐violators‐list‐shame 


