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  خالصه اجرايي
هاي اشغالي نگاهي به برخي تحوالت حقوق بشري در سرزمين«شماره از بولتن  ششمين
 هما آباندر ، تحوالت حقوق بشري اين مناطق ترينمهمبرگيرنده تعدادي از در » فلسطين

تحوالت «بندي كلي عنوان و در قالب دو تقسيم 10يدادها در . اين روباشدمي 1401
غيردولتي  هايسازمانتحوالت مرتبط با «و » مربوط به سازوكارهاي سازمان ملل متحد

  مورد بررسي قرار گرفته است. » فعال در حوزه حقوق بشر
  

 و اسرائيل شغاليهاي اسرزميندر  قيتحقمستقل  ونيسيكمگزارش  بهبولتن  عنواناولين در 
ه بود در اولين گزارش خ به مجمع عمومي سازمان ملل نگاهي اجمالي شده است. كميسيون

ود دارد كه اعالم كرد داليل منطقي وج، 2022در  اكتبر  مجمع عمومي سازمان ملل 77اجالس 
 ليبه دل ليتوسط اسرائ نيفلسط ياشغال اراضتوان نتيجه گرفت موضوع ها ميبر اساس آن

طبق ت. اس يرقانونيغ يالمللنيب نيبر اساس قوان ل،يالحاق اسرائ يهااستيآن و س يارندگما
 نيسرزم اشغال كرد: تأكيد ،يالمللنيبر اساس حقوق بشردوستانه بتحقيق  ونيسيكمگزارش، 

 زمينه  در  شدهاشغالحقوق دولت  است و يموقت تيوضع كي در زمان جنگ
 ياز مجمع عموم روازاين؛ كندنمي ساقط  را  خود  قلمرو  بر  حكومت  اعمال  و  حكمراني

متناع مستمر ا يعواقب حقوقرا در خصوص  يالمللنيدادگاه ب يتا نظر مشورتدرخواست كرد 
  پيگيري كند.  نيفلسط يهانيدادن به اشغال سرزم انياز پا لياسرائ

تحقق حق  يشرط ضرورعنوان به لياسرائ يرقانونياشغال غ پايانبه  دوم بولتن در گزارش
گزارشگر ويژه وضعيت حقوق بشر در  فلسطينان اشاره شده است.سرنوشت  نييتع

، در گزارشي كه به مجمع عمومي ارائه كرد، 2022اكتبر  27هاي اشغالي در تاريخ سرزمين
 باشدنمي صيقابل تشخ نشيني استعماريشهركو از  يرقانونيغ لي: اشغال اسرائگفته است

تعيين سرنوشت خود، پايان يابد. وي همچنين  حق فلسطينيان براي بايد براي رسيدن به و
سال مانع از تحقق حق  55از  شيب يبرا لياسرائ ياشغال نظام در گزارش خود بيان كرد
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حق را نقض كرده و عمدًا به  نيا ياز اجزا كيشده و هر  نيسرنوشت مردم فلسط نييتع
  ت. بوده اس ياشغال ياز اراض »ييزدا نيفلسط«ال دنب

 هيعل لياسرائ »يستيساد« يهياقدامات تنبمربوط به محكوميت اين بولتن  گزارشسومين 
از اي بيانيه در هاآن باشد.بشر توسط جمعي از كارشناسان سازمان ملل ميحقوق  انمدافع
را  ينيفلسط-يفرانسو ليمدافع حقوق بشر و وك ،يح حمورالص اند فوراًخواسته لياسرائ
خود در اعتراض به  يبه اعتصاب غذا يبه تازگ وبازداشت شده رانه خودس طوربهكه 
 كارشناسان بيان كردندكند.  داده است، آزاد انيپا يبازداشت ادار كيستماتيس استيس

و استفاده از اطالعات  يفريو ك يادار يهاياز دادرس لينگران سوءاستفاده گسترده اسرائ
است كه  امدانهاقدام ع كي نياند. قوق بشر هستها، از جمله مدافعان حينيفلسط هيعل يسر
جامعه  گرانيبر همه باز عميقي تأثير وشده  يساكت كردن مدافعان حقوق بشر طراح يبرا
 .دارد يليو اسرائ ينيفلسط يمدن

المللي از كميسر عالي حقوق فلسطيني و بينسازمان  65درخواست به بولتن عنوان چهارم 
اين  خگويي براي مردم فلسطين اشاره كرده است.بشر براي تضمين عدالت و پاس

 هيعل لياسرائ ريها و اقدامات نگران كننده اخاستيس ،مشترك يانامهبا ارسال  هاسازمان
و  هايريدستگ نيكمپ شيبر افزاها اين سازمانند. اهكردو به آن توجه را برجسته  انينيفلسط

خودسرانه،  يبازداشت ادار استيدر سه ويژبه ليگسترده اسرائو خودسرانه  يهابازداشت
به محروم بودن مردم مشترك  درخواست نيدر ا .دنكنيم تأكيدآن  يهيو تنب ياجبار

  اشاره شده است. نيز فلسطين از حق تعيين سرنوشت خود 
به اقدام سازمان ملل در جديدترين الملل به عفو بين، موضوع اين گزارش پنجميندر 
 ژهيگزارشگر وزارش آمده، در اين گرده است. اسرائيل اشاره ك شناختن آپارتايد تيرسم

         كارشناس  نيآخر عنوانبهاز مسكن مناسب،  يسازمان ملل در مورد حق برخوردار
در حال ارتكاب آپارتايد عليه فلسطينان است.  سازمان ملل بيان كرده اسرائيل در يحقوق بشر
جهان ارائه  سردرباره حق مسكن در سرتا يگزارش ژه،يسازمان ملل، گزارشگر و يمجمع عموم

 هاينيفلسط يهاخانه بيكه منجر به تخر ينژاد سلطه و تبعيض ستميس كنديم انيكرد كه ب
  .»ستين ديآپارتا جز يزيچ«شده است 
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رت توجه مقامات ضروالملل در خصوص به گزارش عفو بينششمين عنوان اين بولتن 
كرده  شارهبه اتهامات زندانيان ا كمه عادالنه و رسيدگيفلسطيني در خصوص برگزاري محا

 تگيراست. در اين گزارش پيش از اولين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده شش مرد دس
غذا در  ها به مدت دو ماه در اعتصابكه سه نفر از آنشده در كرانه باختري در ماه ژوئن 

وند. ز محاكمه عادالنه برخوردار شفراد بايد اابرند، گفته شده : اين مي به سرزندان 
طرح شده م يدر مورد ادعاها عيو سر طرفانهيب قاتيتحقارائه از  ديبادادگاه  نيهمچن

  حاصل كند.  نانياطم هايبدرفتار ريدر مورد شكنجه و ساتوسط زندانيان 
 نيلسطبر مردم ف لياسرائ ميرژ ديقطعنامه آپارتا بتصويبه موضوع  در هفتمين گزارش

 تاريخ به سياركنگره خود در پ نيكميحقوق بشر در چهل و  الملليبين ونيسفدرا توسط
عنوان كرده بر  رالمللي حقوق بشپردازد. فدراسيون بينمي اكثريت يرأبا  2022اكتبر  26

و  هااستيو نامتناسب از زور، س يرضروريغني بر افزايش استفاده تاساس شواهد مب
ترده صاحب اموال در دو طرف خط سبز و سركوب گست و ياجبار ييجابجا يهاتيفعال

نچه آ. استو نقض حقوق آنان  نيحقوق بشر مردم فلسط تينگران وضع قاًيعم ،مخالفان
 نيطمردم فلس هيعل لياسرائ اتينقض حقوق بشر و جنادهد در اين قطعنامه آمده نشان مي

ر ب كيستماتيس لطهظلم و سشده  نهينهاد ميو رژ ينينششهرك ياستعمار ميرژ كيدر 
  است. ديآپارتا تيكه در حد جناريشه دوانده  نيمردم فلسط

سازمان  11همراه سازمان حقوق بشري الحق به اقدامبه  اين بولتن هشتمدر گزارش 
زاد به ضرورت و توجه به ايجاد فضاي مدني آ تأكيدغيردولتي حقوق بشري در خصوص 

اين  در. قليمي سازمان ملل اشاره شده استبراي محقق شدن عدالت اقليمي در كنفرانس ا
رو روبهالوقوع مرگ گزارش به اعتصاب غذاي يك فعال حقوق بشر كه با خطر قريب

 مبارزه وستهيپبه هم تيامضاكننده بر ماه ينيفلسط يهاسازمان كندباشد اشاره و بيان ميمي
شت و سرنو نييتع قح يو مبارزات برا يعدالت اجتماع ،حقوق بشر خواهانه برايعدالت

قليمي او خواستار قرار دادن بحث حقوق بشر در هسته مذاكرات كنفرانس  تأكيد يآزاد
  اند. شده
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اثر كردن درخواست فلسطين از دادگاه كيفري براي بي لياسرائبه تالش  عنوان نهميندر 
 يزيرنامه، در حال برمتحدهاياالتبا كمك  المللي اشاره شده است. طبق گزارش اسرائيلبين
 وانيد ينظر فوراعالم در سازمان ملل است كه خواستار  انينيفلسط دياقدام جد فيتضع يبرا
، باشند. در يك اقدام متقابلمي لياسرائ يبودن اشغالگر يقانونغيردر مورد  كيفري يالمللنيب

ر كتباواسط اموضوع در  نيدر مورد ا يريگيدر سازمان ملل، خواستار رأنيز  لياسرائ ريسف
  شده است.  نيكردن تالش فلسطاثر يب يبرا
نشينان اسرائيلي عليه مردم به افزايش خشونت و حمالت شهرك در آخرين گزارشو 

هاي غيرقانوني، ويران كردن ايجاد پايگاهبه انجام اقداماتي چون فلسطين اشاره شده است. 
در  هاي بزرگهمانيمي ، برپايي مراسم وشبكه آبياري و از بين بردن محصوالت كشاورزي

ها هاي خصوصي آنان به قصد تصاحب آنفلسطينيان و شخم زدن زمين يامالك خصوص
 اشاره شده است. 

 

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

، نظامي و امنيتي ،مخاطب خاص (نهادهاي ديپلماتيك زمانهمنموده،  زبان ايجادرسيفا
گيري از ها و رويكردهاي مناسب و هوشمندانه براي بهره) را جهت اتخاذ رويهحقوقي

  چهره مخدوش رژيم صهيونيستي در نقض فاحش حقوق بشر ياري رساند.
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 المللسازوكارهاي بينا و ادههها و اقدامات نگيريبخش نخست: موضع

  
  هاي اشغالي به اجالس در سرزمين قيتحق ونيسيكمنگاهي به گزارش

  مجمع عمومي سازمان ملل  77
هاي اشغالي و اسرائيل در اولين المللي در مورد سرزمينكميسيون مستقل تحقيق بين

الم عا، 2022اكتبر  20مجمع عمومي سازمان ملل در تاريخ  77به اجالس گزارش خود 
اشغال توان نتيجه گرفت موضوع ها ميكرد داليل منطقي وجود دارد كه بر اساس آن

ر ب ل،يئالحاق اسرا يهااستيآن و س يماندگار ليبه دل ليتوسط اسرائ نيفلسط ياراض
 است.  يرقانونيغ يالمللنيب نياساس قوان

اشغال رد: ك كيدأت ،يالمللنيبر اساس حقوق بشردوستانه بتحقيق  ونيسيكمطبق گزارش، 
  زمينه  در  شدهحقوق دولت اشغال است و يموقت تيوضع كي در زمان جنگ نيسرزم

 ياز مجمع عموم روازاينكند؛ نمي ساقط  را  خود  قلمرو  بر  حكومت  اعمال  و  حكمراني
متناع مستمر ا يعواقب حقوقرا در خصوص  يالمللنيدادگاه ب يتا نظر مشورتدرخواست كرد 

  پيگيري كند.  نيفلسط يهانيدادن به اشغال سرزم نايااز پ لياسرائ
ن ضوح نشاوعضو به  ياز كشورها ياريو بس ركليدب رياخ يهاهيانيبدر اين گزارش آمده 

 گر،يشور دك كيكشور توسط  كيقلمرو  جانبهكيالحاق  يهرگونه تالش برا دهدمي
 12در  لياسرائ ز جملهو اعض دولت 143اعتبار است. پوچ و بيو  يالمللنيب نينقض قوان

هايي از در محكوميت اقدام روسيه به الحاق بخش يمجمع عموم به قطعنامه، 2022 اكتبر
يان س كميسيون بناوي پيالي رئيد. كنمي دييتأموضوع را  نيمثبت دادند كه ا يرأاكراين، 

 وردمر د يجهان طوربه نكهيمعنا خواهد شد، مگر ايمنشور ملل متحد ب هسته اصلي كرد
  اعمال شود. نيفلسط ياشغال هاينيسرزم تيضعو
 يبرا ليرا كه توسط اسرائ يها و اقداماتاستيس هاي خود،براي رسيدن به يافته ونيسيكم

 يشده، بررسبه كار گرفته  نيفلسط ياشغال يهانياز سرزم ييهاحفظ اشغال و الحاق بخش
هاي ارسال گزارشو  نفعانيو ذ سانبر اساس مصاحبه با كارشنا هايبررس ه است. اينكرد
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 28گزارش  ن، صورت گرفته است. در اي2021سپتامبر  22شده در پي فراخوان ارسال در 
بر  يمبن يلياظهارات مقامات اسرائو  يسازشهرك شرفتيبر حفظ و پي، كميسيون اصفحه

 نيا به ونيسيكم .استشده متمركز ها بر اين سرزمين يحفظ كنترل دائمنيت خود از 
داراي  ليزور، اسرائ اراضي فلسطين با توسل بهكه با ادامه اشغال رسيده  جهينت

و  يبه صورت فرد انينيو در قبال نقض حقوق فلسط خواهد شد يالمللنيب يهاتيمسئول
  ماند.يم يپاسخگو باق جمعي
 ليسهت اي جاديدر ا يالمللنيب نيگرفتن قوان دهيبا ناد«گفت:  ي در معرفي گزارشاليخانم پ

ها، شهرك نيبه ا يلياسرائ انيرنظاميغ ميرمستقيغ اي ميها و انتقال مستقشهرك جاديا
بر خالف آنچه در ايده دو دولت فلسطيني و اسرائيلي وجود  مقامات متعدد اسرائيل مكرراً

   ».روز استحكام بخشيده استبهدائمي اسرائيل در كرانه باختري را روزدارد، كنترل 

توسط  يعيو منابع طب نياز زم يرداربگزارش خود، مصادره و بهره هيته در ونيسيكم
در كرانه  لياسرائ يبندو منطقه يشهر يزيرمحدودكننده برنامه يهااستيو س لياسرائ
 يمقاصد نظام ياغلب برا هانيقرار داد و خاطرنشان كرد كه زم يرا مورد بررس يباختر

. به گفته خانم پيالي، شوديفاده مستا يسازهركش يشود اما سپس برايمصادره م
 وسازساخت و به اين نكته رسيد كهكرد  يرا بررس يلياظهارات مقامات اسرائ ونيسيكم

مستلزم  همين دليلو به شوديم يتلق يلياسرائ يهاشهرك يبرا يمانع عنوانبه ياننيفلسط
به  نيهمچن ونيسيكم است.از سوي اسرائيل  ييو جابجا بيمانند مصادره، تخر ياقدامات

 يزيربرنامه يهاميكرد كه در آن رژ توجه يشرق المقدسبيتدر  يمشابه يندهايفرآ
با مشكل مواجه  يكافرا به ميزان  شتيو مع هارساختيمسكن، ز ،يبندمحدود و منطقه

  كمك كرده است. انينيفلسط يبه كوچك شدن فضا برا و كرده
و چند جانبه بر تمام  يجد يريكه تأث ليئاسرا يهااستيبه س نيگزارش همچن نيادر 

اشاره صرفه داشته بهبه آب سالم و مقرون ياز جمله دسترس هاينيفلسط يزندگ يهاعرصه
را  يشتيمع يهاگذاشته و فرصت تأثير نيفلسط يبخش كشاورزشده اين امر بر  تأكيدو 
  زنان محدود كرده است.براي  ژهيوبه
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 اريبس يروانتروماهاي و  صدابي بيآسبيان كرد  1اري،كوتعضو كميسيون تحقيق، ميلون 
 ،يحقوق اقتصاد عيياز تض يوجود دارد كه ممكن است فوراً آشكار نشود و ناش ياديز

كوتاه مدت و  ديكننده عواقب شد فيتضع يندهايفرآ نيا باشد.مي يو فرهنگ ياجتماع
 .رنديفورًا مورد توجه قرار گ ديبلندمدت دارند و با

و  ياشغالگر يهااستيس تأثير ياز گزارش خود را به بررس يبخش قابل توجه ونيسيكم
 طيحمبه ايجاد و  هاختصاص داد ياننيحقوق بشر فلسطآن بر  تأثيرو سرزميني الحاق 
 يتيجمع بيكخود كند و تر يهارا مجبور به ترك خانه هاينيكه قصد دارد فلسطي اجبار

، ها و اموالخانه بيتخر ونيسيكماست. همچنين ده ، اشاره كردهد رييمناطق خاص را تغ
خشونت  ،يجمعدسته مجازات ،يتيامن يروهاياز زور توسط ن ازحدبيشاستفاده 
 يهاازين شت،يبه مع يدر دسترس تيو محدود وآمدرفت يهاتيمحدود نان،ينششهرك

  ه است. كرد يبررسنيز بشردوستانه را  يهاخدمات و كمك ه،ياول
 وكرده  يرا متالش نيجامعه فلسط و مستمر، ياجبار طيمح نيا ه استكرد يدتأك ونيسيكم

. م هستندمحروحقوق  ريسرنوشت خود در كنار سا نييحق تع از داشتنها ينيفلسطمطمئناً 
حقوق  ه برغز يي نوارايو در ينيزم ،ييمضر محاصره هوا اريبس تأثيربه  نيهمچن ونيسيكم

  . ده استن اشاره كريفلسطمردم بشر 
ت، و بازداش يريمداوم، دستگ يحضور نظام مخرب تأثيرمشخص  طوربهگزارش  نيا

ها و خانه بيتخر ،يحركت يهاتيمحدود ز،يآمحمالت مكرر و اعمال خشونت
د كه اثرات كر تأكيدهمچنين  ونيسيكم .دهدينشان م بر كودكانو اموال را  هارساختيز

بر زنان  يريفراگو  يزيآمضيتبع ثيرأت، وآمدرفتدر  تياشغال از جمله محدود يجمع
 يخشونت مبتن روزمره خود يهاتيدر طول فعال هاآن كندميداشته و خاطرنشان  ينيفلسط

  كنند.يرا تجربه م تيبر جنس
كه منجر به  ليو اقدامات اسرائ هااستياز س يگزارش آمده است كه برخ نيا انيدر پا

 نيتحت قوان اتياز جنا يعناصر است كنممشده است  يو الحاق واقع ياشغال دائم

                                                            
١ Miloon Kothari 
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 تيجمع ميرمستقيغ اي ميانتقال مستقاخراج و  ي،جنگ تياز جمله جنا يالمللنيب يفريك
  باشد.  تيبشر هيعل تيو جنا ياشغال يهانيسرزم بهخود  يرنظاميغ

كه در گزارش  لي: اقدامات اسرائه استگفتهم  2يدوتيس سيكر عضو سوم كميسيون، آقاي
است  يرقانونيغ ياشغالگر و الحاق ميرژ كدهنده وجود ينشانشد،  يبررس ونيسياين كم
به به اين موضوع توجه كنند  ديبا هاو دولت المللنيب جامعه. رديمورد توجه قرار گ ديكه با

 ي ودر جلسه مجمع عموم ديامر با نيباشند. ا بنديپا يالمللنيب نيتعهدات خود تحت قوان
  .3آغاز شود يدادگستر يالمللنيب وانيبا ارجاع به د

 

 نييتعتحقق حق  يشرط ضرور، لياسرائ يرقانونياشغال غ پايان 
  انيفلسطينسرنوشت 

ر د، 2022اكتبر  27هاي اشغالي در تاريخ گزارشگر ويژه وضعيت حقوق بشر در سرزمين
از  و يرقانونيغ لي: اشغال اسرائكرد، گفته استگزارشي كه به مجمع عمومي ارائه 

سطينيان بايد براي رسيدن به حق فل و باشدنمي صيقابل تشخ استعماري نشينيركشه
  براي تعيين سرنوشت خود، پايان يابد. 

سال مانع از تحقق  55از  شيب يبرا لياسرائ ياشغال نظام وي در گزارش خود بيان كرد
 مداً حق را نقض كرده و ع نيا ياز اجزا كيشده و هر  نيسرنوشت مردم فلسط نييحق تع

 يدهد اشغالگريگزارش نشان ماين بوده است.  ياشغال ياز اراض »ييزدا نيفلسط«به دنبال 
 ،يغالاش يآن به اراض يرنظاميغ تيكردن و انتقال جمع تكهتكهبا تصرف، الحاق،  لياسرائ
 يتصاحب نمادها ايبا حذف  ياشغالگر نيا كند.يرا نقض م نيفلسط يارض تيحاكم

اندازد و با يرا به خطر م نيمردم فلسط يفرهنگ تيموجود ،ينيفلسط تيهو انگريب
خود  يسازمانده يرا برا آنان ييتوانا ان،ينيفلسط يو كنشگر ياسيس يهاتيسركوب فعال

امر  نيا گزارشگر ويژه گفت: كند.ينقض م گانگانيفارغ از سلطه و كنترل ب يمردم عنوانبه

                                                            
٢ Chris Sidoti 
٣ https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/10/commission-inquiry-finds-israeli-
occupation-unlawful-under-international-law?sub-site=HRC 
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است و  ياشغال نيسرزماستعمار در تن براي روا داش اشغالگردهنده نيت قدرت نشان
  دهد.ينشان م ياشغال نيسرزم »كياستراتژ هيتجز« قيرا از طر ليسلطه اسرائ يهااستيس

 يراب يجامعه جهان يبشردوستانه و اقتصاد ،ياسيس يكردهايگزارش، رو نيبر اساس ا
 ناسكارش بدون استثنا شكست خورده است. نيفلسطو  لياسرائ» مناقشه« وفصلحل
و به  آميزندمي درهم هانشانهرا با  ياشهيعلل ر كردهايرو نيا« كندان ميزمان ملل بيسا
اقدام  ني. اكنندسازي ميعادي آن را ل،ياسرائ يرقانونياشغال غ دنيبه چالش كش يجا
  .»كنديم هودهيالملل را بنيحقوق ب يو اصالح ياست و عملكرد نظارت يراخالقيغ
 نيب» قشهمنا« تياست كه مستلزم دور شدن از روا »ميپارادا رييتغ«گزارش خواستار  نيا

گرانه بو سركو طلبانهييجدا ،ياشغال اكتساب«شناختن  تيو به رسم نيو فلسط لياسرائ
  باشد. مي لياسرائ »ياستعمار- ينينششهرك

- ينشينهركش تيماه رسمي طوربه كرد خواستدر يالمللنياز جامعه ب زيآلبانفرانچسكا 
 يانونرقيغ اشغال يفور انيمحكوم كند، خواستار پا آن راو  رديرا بپذ لياسرائ يمارعستا

ر د يلياسرائ انيرنظامياز غ تيو حما يحضور نظام بهبخواهد  ليشود و از اسرائ
خروج را نشيني و عقبهشدار داد كه  هادولتبه همه  خود پايان دهد. ويمستعمرات 

  نكنند. نيطفلسو  لياسرائ نيمنوط به مذاكره ب
 يتنها زمان نيفلسط يبرا ياسيحل سمعنادار در مورد راه يهابحث گزارشگر ويژه افزود:

  .4برود نياز ب شهيهم يبار برا كي يرقانونيشود كه اشغال غيآغاز م
 

 بشرمدافع حقوق  هيعل لياسرائ »يستيساد« يهياقدامات تنب محكوميت  
اند خواسته لياز اسرائاي بيانيه ، در2022كتبر ا 19در تاريخ كارشناسان مستقل سازمان ملل 

نه خودسرا طوربهرا كه  ينيفلسط- يفرانسو ليمدافع حقوق بشر و وك ،يح حمورالص فوراً
 استيروزه خود در اعتراض به س 19 يبه اعتصاب غذا يبه تازگ وبازداشت شده 

  داده است، آزاد كند. انيپا يبازداشت ادار كيستماتيس

                                                            
٤ https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/10/dismantling-israels-illegal-occupation-sine-
qua-non-palestinian-right-self 
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و  يفريكو  يادار يهاياز دادرس لينگران سوءاستفاده گسترده اسرائ ن كردندبياكارشناسان 
 يآقا ها، از جمله مدافعان حقوق بشر مانندينيفلسط هيعل ياستفاده از اطالعات سر

شر بساكت كردن مدافعان حقوق  ياست كه برا امدانهاقدام ع كي نياند. هست يحمور
  .اردد يليو اسرائ ينيفلسط يجامعه مدن انگريبر همه باز عميقي تأثير وشده  يطراح

 يستيلكه سادب ،غيرقانوني تنهانه يحمور يبازداشت آقا يهاوهيش«كارشناسان معتقدند 
 ت،يسال گذشته با آزار و اذ 20را در طول  يحمور يآقا يليمقامات اسرائ است.
به اين  بنا .»داناشكال سوءاستفاده هدف قرار داده ريو بازداشت خودسرانه و سا يريدستگ

و  انينداناز ز تيانجمن حماهمكاري وي با پس از  او هيعل انهيجوياقدامات تالفگزارش، 
 آن را ليه اسرائك ينيفلسط ياز شش سازمان جامعه مدن يكي- ريحقوق بشر آدام

 7 او از ،خيراًاوكيل و مدافع حقوق بشر، تشديد شد.  عنوانبه - است دهينام »ستيترور«
شت تحت بازدا »ياطالعات سر«بر اساس و صرفاً محاكمه  ايدون اتهام ب 2022مارس 

از  هيژوئ 14در  يشهروند فرانسو كي عنوانبه يحمور يآقا قرار گرفته است. يادار
داشت ادن به بازد انيپا يفرانسه درخواست كرده بود تا برا جمهورسيرئون، كرامانوئل م

  .اورديفشار ب ليخودسرانه خود بر اسرائ
 »پرخطر يزندان« عنوانبهاو را  يليمقامات اسرائ ،يها، پس از درخواست وبر گزارشا بن

 دردر منطقه شارون  5ميباال در هادر تيبا امن يكردند و به زور به زندان يبندطبقه
 با رفتار يسفر انتقالاين  ،يحمور يآقا به گفتهمنتقل كردند.  هاي اشغاليسرزمين

 نيا يچشم خود را بر رو ديفرانسه نبابيان كردند كارشناسان ت. اس غيرانساني همراه بوده
او ببندد.  يزداشت ادارو با يشهروند فرانسو كي هيعل انهيجوانتقام قبولرقابليغاقدامات 

بازداشت خودسرانه  ،يتوسط گروه كار 2018سال بازداشت اداري صالح حموري در 
 يهاتالش ريو سا كيپلماتيد يهاام تالشتم داده شد. آنها از فرانسه خواستند تا صيتشخ

اطالعات،  نيبر اساس آخر. انجام دهد يحمور يآقا ياز آزاد نانياطم يممكن را برا
 29مجازات شروع اعتصاب غذا به همراه  عنوانبهرا  يحمور يآقا يليمقامات اسرائ

 15به مدت  ي، واهشبنا بر گزار اند.بدون اتهام قرار داده يدر بازداشت ادار گريد يزندان

                                                            
٥ Hadarim 
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 بدون تهويه و نور ميدر زندان هادربا شرايط محيطي نامناسب  يسلول انفراد كيروز در 
. بر اساس دفاعيات محروم بود دنياي پيرامون خودشد و از هرگونه تماس با يم ينگهدار
زادگاهش بيان كردند اگر و  قرار دادهتحت فشار او را  ليمقامات زندان اسرائوي، 

  .افتيخواهد  انيپا تيآزار و اذ نيرا ترك كند و به فرانسه برود، ا قدسالمتيب
در  يحمور يخاطرنشان كردند اقامت دائم آقا نيهمچن سازمان ملل كارشناسان

به دست  و اتهامات مربوط »ياطالعات سر« برخي ليسال گذشته به دل المقدسبيت
  ست.لغو شده ا »اسرائيل ا ب يوفادارنقض «و  »يستيترور يهاتيفعال«در  يداشتن و

و  يشغالا نيافراد محافظت شده از سرزم يدر اخراج اجبار لياقدامات اسرائطبق گزارش، 
 يالمللنيستانه ببه قدرت اشغالگر، نقض فاحش حقوق بشردو يوفادارها به آوادار كردن 

 نيكه چن دهيزمان آن فرا رس . حالشود ليتبد يجنگ تياست و ممكن است به جنا
 ليسرائاكارشناسان از  .ودش يبررس يالمللنيب يفريتوسط دادگاه ك ياات گستردهداماق

ا ر يشدگان اداربازداشت ريو سا يحمور يو شرط آقا ديو بدون ق اند كه فوراً خواسته
حق دارد  كه او ييجا- المقدسبيترا در زادگاهش  يحمور يآزاد كند و اقامت دائم آقا

  ي برگرداند.وبه  -ندك يدگنز اشآزادانه با خانواده
 يهازندان سيسرو يآمار رسم نيبر اساس آخر اندردهكخاطر نشان  يكارشناسان با نگران

 نيكه باالتر نگه داشته است ينفر را بدون اتهام در بازداشت ادار 798 اين رژيم ل،ياسرائ
گر الاشغرژيم  ياز سو يپاسخ چيكارشناسان ه. دهه گذشته است كياز  شيتعداد در ب

 6اند.نكرده افتيدر 2022و  2021، 2020 هايسالابراز شده در  يهايبه نگران واكنش در

  امضاكنندگان اين نامه عبارتنداز:
 ؛ياشغال نيفلسط نيحقوق بشر در سرزم تيوضع ژهيگزارشگر و - 
 مدافعان حقوق بشر؛ تيوضع ژهيگزارشگر و - 

 ؛سميمقابله با ترور گاماز حقوق بشر در هن تيارتقا و حما ژهيگزارشگر و - 
  
 

                                                            
٦ https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/10/un-experts-condemn-israels-sadistic-
punitive-measures-against-french 
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  هاي غيردولتينهادها و سازمان ها و اقداماتبخش دوم: فعاليت
 

 درخواست تضمين عدالت و پاسخگويي براي مردم فلسطين از سازمان ملل  
 يانامهبا ارسال ، 2022اكتبر  17در تاريخ  يالمللنيو ب يامنطقه ،ينيسازمان فلسط 65

ها و اقدامات نگران استياز س يبرخمان ملل، ازس 7حقوق بشر يعال سريمشترك به كم
 رنامه ب نيا درند. اهكردو به آن توجه را برجسته  انينيفلسط هيعل لياسرائ ريكننده اخ
در  نيفلسط يبه شهرها لياسرائ يتهاجمات نظام ديتشد، نوار غزهساله  15محاصره 

 يروهاينزياد استفاده نين همچها و اردوگاهپناهندگان  يجمعمجازات دسته ،رياخ يهاماه
ها شده است. اين سازمان تأكيد »8كشتن رايب كيشل« استياز س رژيم صهيونيستياشغالگر 
 ليگسترده اسرائو خودسرانه  يهاو بازداشت هايريدستگ نيكمپ شيبر افزا همچنين

  .دنكنيم تأكيدآن  يهيو تنب يخودسرانه، اجبار يبازداشت ادار استيدر سويژه به
 به محروم بودن مردم فلسطين از حق تعيين سرنوشت خودمشترك  درخواست نيادر 

سازمان  يهاداده گاهيساالنه پا يرسانروزبهشده بايد بعد از چندين سال،  تأكيداشاره و 
با  مهها صورت بگيرد. در اين نايسازشهركمرتبط با  يتجار يهاتيملل در مورد فعال

 هاداده گاهيپا شدن روزدر خصوص به حيتوض رقابليو غرر مك تأخيرهاي از ينگرانابراز 
 وارها از فش يسابقه و ناشيب ،يعال يايساريدفتر كم يدگيرس اين شيوهه كه شداشاره 

 كيستماتيس يهابر تالشچنين بر كميسياريا بوده است. همگزارش شده  ياسيمداخالت س
غيرقانوني اعالم ويژه به -بشرمدافعان حقوق صداي در خاموش كردن گر رژيم اشغال

و  هااستيابراز مخالفت خود با س براي - كردن شش سازمان حقوق بشر فلسطيني
 كيدتأ يالمللنيب ييعدالت و پاسخگواجراي  يو فشار برا لياسرائ يرقانونيغ يعملكردها

 شده است. 

  ها از دفتر كميسارياي عالي موارد زير را  درخواست نمودند:اين سازمان
براي  هاينيحقوق فلسطناديده گرفتن  ياشهيعلل ررسميت شناختن لزوم شناسايي و به -1

  ؛لياسرائ ديو آپارتا ينينشهركشاستعمار هاي طوالني و نهفته شدن آن در سال
                                                            

٧ Mr. Volker Türk 
٨ shoot-to-kill 
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عنامه ازمان ملل متحد، طبق قطداده س گاهيساالنه پا يرسانروزبه دادن تياولوضرورت  -2
ايگاه جهت توسعه مداوم پمنابع مناسب  صياز تخص نانيطمو ا شوراي حقوق بشر 31/36
  ها؛داده

 يمدافعان حقوق بشر برا و يجامعه مدن يهابا سازمانكميساريا  يادامه همكارلزوم  -3
  ها؛داده گاهيمستمر پا يروزرسانو به ليتكم

 ملهجاز  ن،يمردم فلسط هيعل ليسرائا كيستماتيو س نهيهدف قرار دادن نهاداشاره به  - 4
  ؛يخودسرانه و بازداشت ادار يهااستيساله نوار غزه و س 15 محاصره

و تحميل مدافعان حقوق بشر  هيعلدر خصوص حمالت  گزارشارائه و  يبررس -5
  .9هاخودسرانه بر آنهاي غيرقانوني و محدوديت

  
 محروميت فلسطينان از خانه، قلب نظام آپارتايد اسرائيل  

ترين اقدام سازمان ارشي به جديد، در گز2022اكتبر  28اريخ ر تالملل دسازمان عفو بين
  پارتايد اسرائيل اشاره كرده است. آرسميت شناختن ملل در به

از مسكن  يسازمان ملل در مورد حق برخوردار ژهيگزارشگر ودر اين گزارش آمده است، 
در حال  ئيلمان ملل بيان كرده اسراساز يكارشناس حقوق بشر نيآخر عنوانبهمناسب، 

 شنانيسازمان ملل، باالكر يدر مجمع عمومليه فلسطينان است. ارتكاب آپارتايد ع
جهان ارائه كرد كه  سردرباره حق مسكن در سرتا يگزارش ژه،ي، گزارشگر و10راجاگوپال

شده  هاينيفلسط يهاخانه بيكه منجر به تخر ينژاد سلطه و تبعيض ستميس كنديم انيب
  .»ستين دياآپارت جز يزيچ«است 
تهاجمات گويد: مي المللنيعفو بي قايو شمال آفر انهيخاورم بخش ريمد ،11فيمرا هبا
 ستميمظاهر س يها و اموال همگخانه بي، تخرنانينششهرك خشونت، محاصره ،ينظام
  هستند. لياسرائ ديآپارتا

                                                            
٩ https://bit.ly/3FQjKSf 
١٠ Balakrishnan Rajagopal 
١١ Heba Morayef 
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حمالت به  ديكه در بحبوحه تشد ژهيگزارش گزارشگر و با استقبال از المللبينعفو 
 رياخ يهادر هفته بيان كردمنتشر شده،  يها و اموال آنها در كرانه باخترينيسطفل

 زيآممورد حمالت خشونت تونيبرداشت ساالنه ز در هنگام ينيفلسط يهاخانواده
  اند. ، قرار گرفتهبرخوردارند ليارتش اسرائ ميمستق تيكه از حما يلياسرائ نانينششهرك

و  محاصره كردهاكتبر  12اطراف آن را از  يشهر نابلس و روستاها ،ارتشطبق گزارش، 
 يظاهرًا پاسخ -  اين محاصره روزانه صدها هزار نفر را به شدت مختل كرده است. يزندگ

 يرقانونيغو  يات جمعبه منزله مجاز -  يليبه سربازان اسرائ يراندازيحمله ت نيبه چند
از  ن،يفلسط تيبر جمع ليرل مقامات اسرائتسلط و كنت معتقد است فيمراهبا باشد. مي
ها ينيفلسطهمه مستند شده و به  يو مسكن به خوب نيزم زيآمضيتبع يهااستيس قيطر

 انيدر مهمچنين كند. يم دايپ يبر حقوق آنها كنترل دارد، تسر ليكه اسرائ ييدر هر جا
 ديل ارتكاب آپارتادر حا ليوجود دارد كه اسرائ ياندهيفزا اجماعكارشناسان حقوق بشر 

ها در زمينه هشدار اخيراً ،يانتقال اجبار، اخراج و بيتخر، مداوم ديعالوه بر تهد. است
نيز افزايش  يآنها در سراسر كرانه باختر يها و شهرهاها در خانهينيفلسط هيحمالت عل
  يافته است. 

  
  يدر ترس دائم يزندگ

 يكه برا لياسرائ يهااستيو س نيواننمونه از ق نيدر گزارش خود به چند ژهيگزارشگر و
مانند قانون امالك كرده است شود، اشاره ياستفاده م هاينيو اموال فلسط نيمصادره زم

  .نيو مراحل ثبت زم بيغا
 »بسته يمنطقه نظام« اي »كيمنطقه شل« با استفاده از نام يليمقامات اسرائبر اساس گزارش، 

مناطق « عنوانبه يدرصد از كرانه باختر 20 تقريباًد. كننميمصادره  را انينيفلسط يهانيزم
ممنوع  ليها در آنجا بدون اجازه ارتش اسرائينيشده و حضور فلسط نييتع »يراندازيت

دليل بهدهد كه يقرار م تأثيررا تحت  منطقه 38از  ينيفلسط 5000از  شيامر ب نيا است.
خود  يهاترك خانه اي يبه آوارگ ديبا دستور اخراج، تهدانجام تمرينات آموزشي ارتش، 
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 استيس نيا لينفر به دل 1000از  شيب يدر كرانه باختر طايمسافر  منطقهدر  مواجه هستند.
  .روبرو هستند يبا اخراج اجبار

در شمال دره  ينيفلسط دامداراكتبر، از جوامع  13در  المللنيمحققان عفو ببه گفته گزارش، 
يك كردند.  دي، بازدواقع شده »تيراندازيمنطقه « كيه در حمسا ك ياردن، از جمله روستا

گذشته در سال ش واناتيح محل نگهداريچگونه خانه و  ه استالملل گفتنيبه عفو ب دامدار
و مجبور شدند به منطقه  جابيسه خانواده ه است. شد رانيو ليبارها توسط ارتش اسرائ

رژيم . از آن زمان، ارتش باشدميممنوع جزء مناطق نقل مكان كنند كه آن هم رسماً  يگريد
احداث و  يبرا ييبشردوستانه اهدا يهاو كمك دهدميانجام  يمنظم يهايزنگشت گراشغال

در هم نتوانستند از ما  يياروپا يهاپلماتيد يحتوي افزود  .كندميرا مصادره ها تعمير خانه
مورد  ليدر داخل اسرائنيز سكن حق م. گفتني است محافظت كنندبرابر اين تهاجم و تخريب 
ر نقب د 12بيالعراق نينش هيباد يروستا يلياسرائ يروهاياكتبر، ن 24حمله قرار گرفته است. در 

  كردند. بيبار تخر امين208 يرا برا
و  كننديم يزندگ لياسرائ ديآپارتا ستميتحت س ينيفلسط هاونيليمالملل به گفته عفو بين

 از خانه است. تياز محروم هاينيتجربه فلسط ز،يآمانه خشونتنظام نژادپرست نيدر قلب ا
را به زور آواره كرده و صدها هزار  ينيتمام جوامع فلسط ليسال، اسرائ 73از  شيب يبرا

 6از  شيشده است. ب زياديو رنج  بيكرده است كه باعث آس رانيرا و ينيخانه فلسط
در خطر  گرينفر د 150000حداقل  هد و امروزانمانده يپناهنده باق عنوانبه ينيفلسط ونيليم

  . 13دارندقرار خود  يهاخانه دناز دست دا يواقع
 يمالت قبلدر ح لياسرائ ييكه توسط حمالت هوا يادر غزه، هزاران خانهشود گفته مي

 ،يدر ورود مصالح ساختمان تيو محدود ليمحاصره اسرائ ليشده بود، به دل رانيو
  .ته اسنشد يبازسازهمچنان 

  دولت تيمورد حما نانينشحمالت شهرك

                                                            
١٢ Al-Araqeeb 
١٣ https://www.amnesty.org/en/petition/demolish-apartheid-not-palestinian-homes/ 
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 تيمحدود ل،ياسرائ يبا تهاجمات نظام اخيراً  يدر كرانه باختر ينيكشاورزان فلسط
در طول برداشت  نانينشتوسط شهرك شانمحصوالت يآب و نابود ،نيبه زم يدسترس

 يليائبه گفته سازمان حقوق بشر اسر اند.مواجه شدههاي قبل به روال سال تونيساالنه ز
 ييدر روستاها تونيبه كشاورزان ز نانينشاز شهرك يگروه در اواخر ماه اكتبر ،14نيد شي

  حمله كردند. ياز شمال كرانه باختر
و  يالمللنيبه فعاالن ب نانينشاز شهرك ياكتبر، گروه 19در همچنين به گفته اين گزارش، 

اساس  براند. هحمله كردنيز  آمده بودند، ينياز كشاورزان فلسط تيحما يكه برا يلياسرائ
 نانينشحمالت شهرك جهيدر نت ينيفلسط 194تاكنون  2022سازمان ملل، در سال گزارش 

در  رژيم صهيونيستي تاكنون. مقامات استكشته شده  زين ينيمجروح شده و سه فلسط
اوت ر ماه د لياسرائ سي، پلمثالعنوانبهاند. پاسخگويي مسببين اين اقدامات ناكام بوده

ود با خ تونيدر باغ ز 2022ژوئن  21كه در  كشاورزيك  لخود را در مورد قت قاتيتحق
  ه است. ضربات چاقو كشته شد، متوقف كرد

در  را يخشونت نيانتظار چن ينياز جوامع كشاورز فلسط ياريبسدر اين گزارش آمده است 
گ در فرهن اننينشارتش و خشونت شهركاجباري توسط هر فصل برداشت دارند. اخراج 

 ها به نفعينيكردن فلسط جابي يافتد و در كنار هم براياز مجازات اتفاق م تيمعاف
  كنند.يعمل م لياسرائ يرقانونيغ يهاشهرك

ه ك يرا به هر شكل انينيحق مسكن فلسط لي: مقامات اسرائگويدمي المللعفو بينكارشناس 
در فلسطينيان  وسازساخت كنند،يمخريب ترا  ي آنانهاخانه. كننديقابل تصور است نقض م

 ياداجد تونيز يهاكه باغ ينانينشو از شهرك سازنديم رممكنيغ شان يخود را برا يهانيزم
  . كنندي، محافظت مكشندبه آتش ميرا  فلسطينيان

مراقبت از سال يكپس از  ديبا ينيفلسط يهااست كه خانواده يزمان تونيبرداشت زفصل 
 وحاصره مبا نيز  كنند. اما امسال برداشتو ثمره كار خود را  رنديجشن بگ محصوالت خود
  ت.به شدت مختل شده اس هستند اين فرايند دولت تيمورد حماكه  نانينشخشونت شهرك

                                                            
١٤ Yesh Din 



  19                                               طينهاي اشغالي فلسمينسرزدر  يحقوق بشر برخي تحوالتنگاهي به  
 

 

  

 

به اند كه را امضا كرده المللنينفر در سراسر جهان تاكنون طومار عفو ب 175000از  شيب
فورًا به  خواهديم لياز اسرائ و ديكن بيتخررا  ديتاآپارجاي تخريب خانه فلسطينيان، 

  .15دهد انيپا يها و اخراج اجبارخانه بيتخر
  

  لزوم بررسي اتهامات مربوط به شكنجه زندانيان و اطمينان از محاكمه
  عادالنه 

ه مقامات فلسطيني ، در گزارشي به ضرورت توج2022نوامبر  2در تاريخ  المللنيعفو بسازمان 
  ست. برگزاري محاكمه عادالنه و رسيدگي به اتهامات زندانيان اشاره كرده ادر خصوص 

پيش از اولين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده شش  للالمعفو بيندر اين گزارش 
ها به مدت دو ماه در دستگير شده در كرانه باختري در ماه ژوئن كه سه نفر از آن16مرد

فت: اين افراد بايد از محاكمه عادالنه برخوردار برند، گمي به سراعتصاب غذا در زندان 
مطرح  يدر مورد ادعاها عيو سر طرفانهيب قاتيتحقارائه از  ديبادادگاه  نيهمچنشوند. 

  حاصل كند.  نانياطم هايبدرفتار رير مورد شكنجه و سادشده توسط زندانيان 
مربوط  ييجنا جرائمو به  ريدستگ يتيامن يروهايبدون حكم توسط ن به گفته اين سازمان، آنان

پس از مالقات در خانواده آنها  يو اعضا ليبه گفته وك ند.اهمغازه متهم شد كيبه انفجار در 
 18در زندان ازآنپسو  17در بازداشتگاه ييدر طول بازجوادعا كردند بازداشتگاه، هر شش نفر 

   ند.اهشود، شكنجه شدياداره م نيخودگردان فلسط التيكه هر دو توسط تشك
شكنجه هرگز موجه «گويد: مي19المللدر عفو بين قايو شمال آفر انهيخاورم بخش ريمد
و مستقل را در مورد اتهامات  طرفانهيكامل، مؤثر، ب قاتيفوراً تحق ديو مقامات با ستين
زدن آسيبكه مظنون به  يآغاز كنند. كسان هايبدرفتار ريدر مورد شكنجه و سا انيزندان نيا

                                                            
١٥ https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/10/israel-opt-latest-un-recognition-of-
apartheid-comes-amid-soaring-attacks-on-palestinian-homes/ 
١٦ Ahmad Hreish, Munther Rheib, Jihad Wahdan, Ahmad Khasib, Khaled Nawabit, Qassam 
Hamayel  
١٧ Jericho 
١٨ Beitounia 
١٩ Heba Morayef 
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تخلفات  رتكبشوند تا نتوانند م قياز سمت خود تعل قاتيتحق انيتا پا ديبا ستندبه آنان ه
  .»داشته باشند يالمللنيب يمطابق با استانداردها يامحاكمه عادالنه دينها باشوند. آ يبعد

 مبر،سپتا ليآنها در اوا فرخواستياز زمان صدور كبه گفته اين سازمان حقوق بشري 
ه ا بباره ينيفلسط يتيامن يروهاين دادن دم حضور و شهادتع ليجلسات دادگاه به دل

اند. دهآزاد ش ثيقهو. دو تن از زندانيان به دليل نياز به جراحي قلب به قيد افتاده است قيتعو
 ريو سا افراد در حبس تحت شكنجه نيخانواده، ا يو اعضا ليوكبا اين وجود طبق گفته 

  اند. هها قرار گرفتيبدرفتار
معالجه خود عدم در اعتراض به  سپتامبر 25از  سه تن از زندانيان اين گزارش،بر اساس 

منتقل  بيمارستانبه  يجسمان تيوخامت وضع ليدست به اعتصاب غذا زده و به دل
د بيان كردنا آنه ليو وك خانوادهآنها،  ينامناسب سالمت تيوجود وضعرغم علياند. شده
 يادل انفردر سلو نيافراد همچن نيا اند.نكرده افتيدررا  يكاف يپزشك يهامراقبت ايشان
حت تب غذا اعتصا ليو به دل محروم شده ياز مالقات با خانواده و تماس تلفن و ينگهدار

  اند.نظر قرار گرفته
 ندانيانال شكنجه زاز طرف خانواده يكي از زندانيان در گزارش خود به اشك المللعفو بين

 نيلسطفو  لياسرائ يهار زندانرا د يمه متهمان مدتهكند اشاره كرده و بيان مي
 ،ياسيس ديدر مورد عقا نيفلسط يتيامن يروهايآنها توسط ن، لياند. به گفته وكگذرانده
  اند. هگرفت قرار ييمورد بازجو لياسرائ يهابازداشت در زندان يهاها و دورهيوابستگ

 ريشكنجه و سا ونيوانسكن بيتصو رغميعل نيدولت فلسطبه ادعاي اين گزارش، 
از شكنجه  طورمعمولبهآن،  ياريو پروتكل اخت و تحقيرآميز يرانسانيظالمانه، غ يرفتارها

  20.در مراكز بازداشت استفاده كرده است
  
  
  

                                                            
٢٠ https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/11/palestinian-authorities-must-investigate-
torture-allegations-of-hunger-striking-prisoners-and-ensure-their-fair-trial/ 
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  ديپارتاآ ميدر مورد رژ المللي حقوق بشرفدراسيون بينقطعنامه 
  ينمردم فلسط هيعل لياسرائ
 21حقوق بشر يالمللبين ونيتوسط فدراس نيبر مردم فلسط لياسرائ ميرژ ديقطعنامه آپارتا
به  اكثريت يرأبا  2022اكتبر  26 به تاريخ سيكنگره خود در پار نيكميدر چهل و 

  . ديرس بيتصو
ه بني بر افزايش استفادمعنوان كرده بر اساس شواهد  المللي حقوق بشرفدراسيون بين

تصاحب  و ياجبار ييجابجا يهاتيلو فعا هااستيو نامتناسب از زور، س يرضروريغ
ر بش حقوق تينگران وضع قاًيعم ،اموال در دو طرف خط سبز و سركوب گسترده مخالفان

  . استو نقض حقوق آنان  نيمردم فلسط
ساسنامه و ا 1973 ديآپارتا تيسركوب و مجازات جنا يالمللنيب ونيدر كنوانس ديآپارتا
مال شامل اع وو ممنوع شده است  فيتعر تيبشر هيعل تيجنا عنوانبهرم  1998

 يگروه نژاد كيتوسط  يو حفظ سلطه و ستم نژاد جاديكه به منظور ا باشدمي يرانسانيغ
  گيرد. صورت مي گريد يبر هر گروه نژاد

م مرد هيعل لياسرائ اتينقض حقوق بشر و جنادهد آنچه در اين قطعنامه آمده نشان مي
 ظلم و سلطهشده  نهينهاد ميو رژ ينينششهرك ياستعمار ميرژ كيدر  نيفلسط

  است. ديآپارتا تيكه در حد جناريشه دوانده  نيبر مردم فلسط كيستماتيس
  رتنداز:عبا است نيمردم فلسط هيعل لياسرائ ديآپارتا ميرژمطابق اين قطعنامه آنچه گواه 

 يهادر حوزه ژهيوبه، 1948از سال  زيآم ضيتبع يها و عملكردهااستيس ن،يقوان ) 1
كند ا ميرا از هم جد يهودي يهايليو اسرائ نيكه به وضوح مردم فلسط تيو مل نيزم
 رود؛يم به كار انيهوديو سلطه  تيسلب مالك ،ييتداوم جابجا نيبه منظور تضمو 

 انينيفلسط ل،ياسرائ ينياز جمله شهروندان فلسط ن،يمردم فلسط كياستراتژ هيتجز ) 2
خارج از كشور.  يهايديو تبع ينيسطو آوارگان فل ياشغال يهانيدر سرزم
 ،ينيفلسط جاماندگانبيسلب حق بازگشت  قياز طر لياسرائدارد  تأكيدقطعنامه 
 حاقو اقامت، محاصره نوار غزه، ال وآمدرفت ايجاد شده در يهاتيمحدود

                                                            
٢١ FIDH 
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ديدار و جلسات قادر به  تجزيه شده انينيفلسط شودمطمئن ميالمقدس، تيب
انجام اقدامات جهت دستيابي به حق مسلم و و مشترك  ي، زندگگروهي

 راي تعيين سرنوشت خود نيستند؛ها بهمه آن انكاررقابليغ

استفاده  قياز طر ينيخاموش كردن مخالفان فلسط يبرا شدهنهينهاد يهاتالش ) 3
 يهامجازات ها،يبدرفتار رياز زور، بازداشت خودسرانه، شكنجه و سا ازحدبيش
ها و گروه هيعل ييزداتيبدنام كردن و مشروع يهانيمپك نيو همچن يجمعدسته

 .مدافعان حقوق بشر
عضو  يتوسط كشورها لياسرائ ديشناختن روزافزون آپارتا تيرسمبر بهدر اين قطعنامه 

سازمان ملل، كارشناسان حقوق بشر و  ايمعاهده يها، نهادهاسازمان ملل، پارلمان
 كندمياذعان شده و  تأكيد يليو اسرائ يمللالنيب ،ينيحقوق بشر فلسط يهاسازمان

سرنوشت  نييتحقق حق تع يبه سو يآغاز راه طوالن لياسرائ ديشناختن آپارتا تيرسمبه
 است. نيمردم فلسط

 يبرا erga omnesموجب تعهدات  ديآپارتا تيبشر هيعل تيجنا كندمي تأكيدهمچنين 
 گونههيچنشناسند،  تيبه رسمرا  يرقانونيغ تيوضعاين شود كه يم يثالث يكشورها

 تيوضعاين دادن به  انيپا يانجام ندهند و برا ديآپارتا ميرژ ماندنباقيدر  يكمك
 تيعدم موفقالمللي حقوق بشر معتقد است . فدراسيون بينكنند يهمكار يرقانونيغ

و انجام اقدامات  ديآپارتا عنوانبه نيفلسط تيشناختن وضع تيثالث در به رسم يهادولت
را  اين رژيم ل،يالملل توسط اسرائنيآمره حقوق ب يدادن به نقض هنجارها انيپا يالزم برا

  خود كرده است. ديآپارتا ميقادر به حفظ رژ
 هاي مطرح شده در اين قطعنامه عبارتنداز:برخي درخواست

 يهاهيو رو هااستيس ن،يقوانبراي شناسايي ثالث  يكشورها درخواست از ) 1
از يك سو و  نيبر مردم فلسط ديآپارتا ميرژو ايجاد و حفظ  لياسرائ زيآمضيتبع

و  لياسرائ يرقانونيدادن به اشغال غ انيپا يبرا مؤثرمثبت و  يهاگامبرداشتن 
به تجارت دادن  انيها و اقدامات متقابل، پامياعمال تحر قياز طرآن  ديآپارتا ميرژ

منع تجارت با  يبرا ينيقوان بيو تصو ليبا اسرائ يتيامن- ينظام يو همكار
 ؛لياسرائ يرقانونيغ يهاشهرك
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 ،ياسيس جهت حمايت حداكثري خود از بعدثالث  ياز كشورهادرخواست  ) 2
براي  هاي اشغاليدر سرزمين سازمان ملل قيتحقمستقل  ونيسيكم يو ماد ينهاد

  انجام وظايف خود؛
 ؛ديارتاآپ هيسازمان ملل عل ژهيو تهيكمجهت تشكيل از سازمان ملل درخواست  ) 3
ها و استيبه همه سو پايان دادن  نيهمه قوانبراي لغو  لياز اسرائدرخواست  ) 4

 قير از طراز حقوق بش يبر برخوردار ميرمستقيغ اي ميمستق طوربهكه  ياقدامات
 و گذارديم تأثير ينژاد زاتيتما

 يمشخص برا يهاگامجهت اتخاذ  يالمللنيب يفريك وانياز دادستان ددرخواست  ) 5
 .22نيفلسط تيدر مورد وضع قاتيتحق انجام

 

 آزاد يمدن يفضاوجود  ي،ميعدالت اقلشرط پيش  
امبر نو 9سازمان غيردولتي حقوق بشري در تاريخ  11همراه سازمان حقوق بشري الحق به

ضاي ، در گزارشي در خصوص برگزاري كنفرانس اقليمي سازمان ملل و توجه به ف2022
  مدني آزاد اشاره كرده است. 

 6 از مصر خيالشدر شرم23سازمان ملل متحد مياقل رييكنفرانس تغ كهيدرحالبه گزارش،  بنا
مذاكره در مورد  يگذاران برااستيو س يدولت ندگانينما ،ينوامبر آغاز شد و رهبران جهان

- ييايتانيمدافع حقوق بشر بر 24اريند، عالء عبدالفتاح هوشاهگرد هم آمد ييوهواآبعدالت 
آخرين روزهاي زندگي خود را  ،ينسب يروز اعتصاب غذا 200از  شيپس از ب يمصر
  زودي آزاد نشود تا قبل از اتمام اين كنفرانس خواهد مرد. گذراند و اگر بهمي

مبارزه  وستهيبه هم پ تيامضاكننده بر ماه ينيفلسط يهاسازمانكند، الحق بيان مي
سرنوشت و  نييتعحق  يزات براو مبار يعدالت اجتماع ،حقوق بشر خواهانه برايعدالت

حقوق و  بحث انددرخواست كردهها از دولت هااين سازمان رونيازاكنند. يم تأكيد يآزاد

                                                            
٢٢ https://www.alhaq.org/cached_uploads/download/2022/10/30/fidh-resolution-on-israel-s-
apartheid-regime-against-the-palestinian-people-1-1667119811.pdf 
 
٢٣ COP27 
٢٤ Alaa Abdel Fattah 
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 يبرگزار انقرار دهند تا امك كنفرانس اقليميبشر را در هسته مذاكرات خود در  يهايآزاد
ها سازمان در اين درخواستفراهم شود.  يو واقع ريفراگ ييوهواآب ينشست جهان كي

 يفور يخواستار آزادكردند كه با همنوايي و همراه شدن با متحدان خود در جهان،  بيان
در سراسر جهان هستند كه  ياسيو س ينيفلسط ،يمصر انيزندان يالفتاح و تمامعال عبد

  اند.شده زندانيو  زداشتحقوق بشر خود بااستفاده از  ليطور خودسرانه و صرفًا به دلبه
 راتييسو، تغ كيتوان از حقوق بشر جدا كرد. از يرا نم يميعدالت اقلاين گزارش،  بر اساس

 يغذاو  بشر از جمله حق آب ياز حقوق اساس يبر برخوردار يقابل توجه طوربه ييوهواآب
سرنوشت  نييحق توسعه و تع نيحق سالمت، مسكن مناسب، آموزش و همچن ،يسالم و كاف

 ينژادضيتبع ،ياشغالگر سم،يبرالياستعمار، نئول يجهان يهاميرژ ر،گيد يسو از ؛گذارديم تأثير
و  ياقتصاد، يو اجتماع يمدن ،ياسيهستند كه حقوق بشر، از جمله حقوق س ييو اقتدارگرا

خود را نقض  يعيها و منابع طبنيكامل زم تيحاكم يحق آنها براو سرنوشت مردم  نييحق تع
 يديمحرك كل كي عنوانبهتواند اين موضوعات مي ،جهي. در نتكننديم سلبكرده و از آنها 

  د.نباش ييوهواآب هايبحران يابيشهير يبرا
 ،يعدالت اجتماع يبرا يمردم يهاجنبش ،يحال مردم بوم نيدر عبه گفته الحق 

 ي از جمله مدافعانحقوق بشر و فعاالن هاو سازمان يجامعه مدن يهاسازمان
 يالمللنيب نيبر اساس قوان. اندستادهيا يميعدالت اقل در خط مقدم جنبش ست،يزطيمح

 يكه با حق آزاد قداماتيو مشاركت در ا نياز اعمال قوان اندموظفها حقوق بشر، دولت
را  يطيمح نيكنند و همچن يخوددار ،در تعارض استها و تشكل زيآماجتماعات مسالمت

 يحق جمع اندموظف نيها همچنتدول. حقوق در آن قابل تحقق باشد نيفراهم كنند كه ا
آزادانه توسعه  يريگيو پ ياسيس تيآزادانه وضع نييسرنوشت، تع نييتع يبرا مردم

را  هاآنو ثروت  يعيآنها بر منابع طبمطلق  تيو حق حاكم يو فرهنگ ياجتماع ،ياقتصاد
فقنامه و توا وهواآب راتييسازمان ملل در مورد تغ ونيكنوانس ن،يعالوه بر امحقق كنند. 

 راتييبه تغ يدگيدر رس يمشاركت عموم ليعضو را ملزم به تسه يكشورها س،يپار
 كند.يم ييوهواآب
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ب براي كسمبارزه  طلبي وعدالت تيتقو ياز كشورها به جا ياريمتأسفانه بسدر گزارش آمده 
 حمالت قياز طرها كنند. آننقض و سركوب ميرا  يحقوق بشر يهايحقوق و آزاد ،عدالت

معات تجدر  تيمحدودايجاد بدنام كردن،  ي براييهانيكمپايجاد ، و آسيب كشتار ،يكيزيف
كب و نظارت، مرت ييقضا تيآزار و اذ ،يانگارخودسرانه، جرم يهايريدستگ ز،يآممسالمت
ها كشور ،يو استبداد ياستعمار يهانهيدر زمافزايد: گزارش مي. شوندهاي حقوق بشري مينقض
ت اقداما نيا شوند.متوسل مي يتيامن يهاو بهانه سميضد ترور نيبه قوان يتخلفات نينچانجام  يبرا

ظلم  يهااماز نظ يجسمحقوق بشر است، بلكه ت يالمللنيب نيسركوبگرانه نه تنها در تضاد با قوان
 گسترش سلطه، قدرت و سود يبرا ياسيموجود س تياست كه عالقمند به حفظ وضع يجهان

  ستند.خود ه ياستعمار
ان خود ، از سلول زند2021عال عبدالفتاح در سپتامبر در انتهاي گزارش عنوان شده: 

 اديرا به  ينيفلسط يار اعتصاب اسراام... و هر بنوشت: چهار بار اعتصاب غذا كرده
  .در ذهن من است شهيهم نيفلسط. آورميم

همه مردم تحت  يآزاد بدون نيدر فلسط يآزاد اندكرده تأكيد ريامضاكننده ز يهاسازمان
  .25و استبداد كامل نخواهد شد ينژاد ضيتبع ،ياستعمار، اشغالگر يهانظام

  تنداز:هاي امضا كننده اين نامه عبارسازمان
 ريو حقوق بشر آدام انياز زندان تيانجمن حما - 
 الحق - 

 »تياحر« يها و حقوق شهرونديدفاع از آزاد مركز - 
 نيفلسط – يالمللنيكودكان ب يبرا دفاع - 
  )BDSبايكوت سلب و تحريم عليه اسرائيل( يمل تهيكم - 
 المقدسدر بيت انينيفلسط حق يبرا يمدن ائتالف - 

 مفتاح – يجهان يگفتگو و دموكراس جيترو يبرا نيفلسط ابتكار - 

 يعموم يپلماسيد يبرا نيفلسط موسسه - 

                                                            
٢٥ https://www.alhaq.org/advocacy/20847.html 
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 )PNGO( نيفلسط يردولتيغ هايسازمان شبكه - 
 ورهو مشا يحقوق يهاكمك يزنان برا مركز - 

 ماكان - 

 )UAWC( يكار كشاورز يهاتهيكم هياتحاد - 
  

  المللي اثر كردن درخواست فلسطين از دادگاه كيفري بينبراي بي لياسرائتالش  
با د، اسرائيل ، در گزارشي اعالم كر2022نوامبر  7خبرگزاري ميدل ايست مانيتور در تاريخ 

ان در سازم انينيفلسط ديم جدااقد فيتضع يبرا يزير، در حال برنامهمتحدهاياالتكمك 
بودن  يدر مورد قانون كيفري يالمللنيب وانيد ينظر فوراعالم ملل است كه خواستار 

  باشند. مي لياسرائ ياشغالگر
و  استيس ژهيو تهيكمدر گزارشي اعالم كرد  26هاي خبري اسرائيليسايتيكي از وب

روزنامه  نيا كند. و گفتگو ع بحثوموض نيدر مورد ا اواسط اكتبرقرار است  ييزدااستعمار
در  يريگيدور دوم رأ يآن را برا هاينيفلسط برسد،اگر به اجماع «: ديگويم يلياسرائ

  ».سازمان ملل در ماه دسامبر ارائه خواهند كرد يمجمع عموم
قض سازمان ملل در مورد ن قيتحق ونيسيكم ياز سو يتشار گزارشنا از پسچند روز 

 254كه ي، زمان2021ه مه به غزه در ما ليحمله اسرائ هاي اشغالي ونيسرزمحقوق بشر در 
 غاتيبلت كياز  يگزارش بخشاين  وز،ينت نتوسط اسرائيل كشته شدند، به گفته  ينيفلسط

 يستيترور يهاجز سازمان كسچيو به هاست  لياسرائ تخريباست كه هدفش  يالمللنيب
كب مرت م خودبا دفاع از مرد لياگر اسرائ .كنديخدمت نم يمانند حماس و جهاد اسالم

 يستيترور فرض اقدامات شيپ طوربه، شودمي »تيبشر هيعل تيجنا«و » يجنگ تيجنا«
س، محمود عبا يرانسال پس از سخن كياقدام  ني، احالبااين موجه است. هااسرائيلي هيعل
كه در  رديگيسازمان ملل صورت م يدر مجمع عموم نيخودگردان فلسط التيتشك سيرئ

هه ه الببراي بررسي را ترك نكند، موضوع را  يكرانه باختر ليآن گفته بود اگر اسرائ
   .ل شوددر اين موضوع وارد عم صدور حكم براي يالمللنيب يفريك وانيخواهد برد تا د

                                                            
٢٦ Ynet News 
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 يريگي، خواستار رأ27در سازمان ملل لياسرائ ري، سفطبق اين گزارش، در يك اقدام متقابل
  .28شده است نياثر كردن تالش فلسطيب يبرااواسط اكتبر موضوع در  نيا در مورد

  

  يدر كرانه باختر انينيفلسط هيعل يلياسرائ نانينششهركافزايش حمالت   
، در گزارشي به افزايش خشونت 2022نوامبر  7مانيتور در تاريخ ايست خبرگزاري ميدل 

  اره كرده است. نشينان در كرانه باختري اششهرك
را در جنوب  يرقانونيغ ييهاكاروان ،نشينشهرك 50حداقل  ،يمقام محل كيه گفته ب

مسئول پرونده  ند.اهقر كرداز صاحبان آن مست نيتصاحب زم يبرا يامقدمه عنوانبهنابلس، 
در حال حاضر  30انوني ربتيخگويد منطقه مي 29يدر شمال كرانه باختر يسازشهرك

 ينيكه از مالكان فلسط ييهانياحاطه شده كه در زم ينونارقيتوسط پنج شهرك و پاسگاه غ
  .استو در حال گسترش آن غصب شده ساخته 

كرده و  رانيرا و ياريشبكه آب اننشينشهرك نيز يدر جنوب كرانه باخترهمچنين 
 نيدائمًا به ا نانينششهرك به گفته يك مقام محلي اند.برده نيرا از ب يمحصوالت كشاورز

هاي بزرگ و پر ها و انجام مراسم و مهمانيبرند و با برپايي خيمهيميورش منطقه 
سروصدا قصد دارند اين مناطق را تصرف كنند تا بتوانند شهرك آدورا را گسترش دهند. 

متعلق به  يخصوص يهاييدارا يي كههانيشخم زدن زمبا  نيهمچن نانينششهرك
 نانينشاقدامات اشغالگران و شهرك ليه دلبه ده سال ب كينزد واست  ينيشهروندان فلسط

ها از صاحبانشان را تصاحب آن زمينمقدمه د، انبه آنها نبوده يقادر به دسترس يلياسرائ
  .31كنندفراهم مي

                                                            
٢٧ Gilad Erdan 
٢٨ https://www.middleeastmonitor.com/20221107-israel-seeks-to-undermine-new-anti-
occupation-palestinian-move-at-un/ 
٢٩ Ghassan Daghlas 
٣٠ Khirbet Yanoun 
٣١ https://www.middleeastmonitor.com/20221107-israel-settlers-escalate-attacks-against-
palestinians-in-west-bank/ 


