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مقدمه
موضوع حقوق بشر و توجه به کرامت و حیثیت ذاتی یکایال

انسالانهالا یکالی از مهالمتالرین

موضوعات مورد توجه حقوق بینالملل در جهان امروز است (خرازی)1 :1231 ،؛ بهطالوری
که در ساختار و عملکرد سازمان ملل متحد در دهههای اخیر ،مسائل مربوط به حقالوق بشالر
بخش عظیمی از فعالیتهای این سازمان را به خود اختصالا

داده اسالت .در ایالن ارتبالاط،

کمیسیون حقوق بشر که یکی از ارکان فرعی شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد
راج به حقوق بشر بود ،توسط این شورا و در راستای اجالرای مفالاد مالاده  13منشالور ملالل
متحد در سال  ،1۱41تأسیس شد .اما بعد از تحوالت ساختاری سازمان ملل متحالد در آاالاز
هزاره سوم میشدی ،شورای حقوق بشر بهعنوان یکی از ارکا ن فرعی مجم عمومی در سالال
 3001جایگزین کمیسیون حقوق بشر گردید (میرعباسی )1-40 :1233 ،یکی از موضالوعات
مورد توجه کمیته و شورای حقوق بشر ،اسرائیل است ،که پس از جنگ جهانی دوم طی فراز
و نشیبهایی در سال  1۱43در درون سرزمین فلسطین تأسالیس گردیالد و باله طالور مسالتمر
حقوق مردم فلسطین را نقض کرده و سابقة تیره ای در نادیالده گالرفتن حقالوق ،معاهالدات و
عرف های بینا لمللی و حتی تعهدات خالود در معاهالدات دوجانباله بالا طالرف فلسالطینی دارد
(گودرزی.)12۱1 ،
از جمله مهمترین موارد نقض حقوق بشر توسط اسالرائیل در اراضالی اشالیالی فلسالطین در
 1۱43و اراضی اشالیالی عربالی بعالد از سالال  ،1۱11اخالرا و جابجالایی اجبالاری ،تبعالیض و
محرومیالتهالالای شالالهروندی ،نقالض حقالالوق اقلیالالتهالا ،نقالالض حالالا حیالات ،شالالهر سالالازی و
یهودیسازی قدس ،تخریب منازل و مصادره اراضی ،خشونت شالهر نشالینان ،نقالض حقالوق
کودکان ،نقض حقالوق زنالان فلسالطینی ،برخالورد بالا آزادی بیالان و محاصالره نالوار االزه اسالت
(احمدیان .)12۱3 ،سؤال این مقاله عبارت از این است که عملکرد شورای حقوق بشر سالازمان
ملل متحد در رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر اسرائیل علیه فلسطینیها طی سالهای 1۱۱2
تا  3013چگونه بوده است؟ بر اساس یافتههای این پژوهش ،شورای حقوق بشر همواره تشش
کرده است مواض صریحی در مورد اقدامات جنایتکارانه و ضد حقوق بشالری اسالرائیل اتخالاذ
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کند و وظیفه قانونی خود را بدون مشحظات سیاسی و فشار قدرتها و البالی حالامی اسالرائیل،
در این راستا به انجام رسانده است .با وجود این ،به علت سیاستزدگی شورای امنیت سالازمان
ملل متحد ،اقدامات و فعالیتهای کمیتة حقوق بشر تأثیر چندانالی بالر رفتارهالای ضالد حقالوق
بشری رژیم اسرائیل نداشته است.

الف .مفهوم حقوق بشر
منشأ فکری و فلسفه حقوق بشر نهفته در مفهوم «حقوق طبیعی» است ،که بنیانهالای نظالری آن
بعد از انقشب آمریکا ( )1111و انقشب فرانسه ( )113۱در قرن هیجالدهم شالکل گرفالت و باله
ابزاری برای محافظت از افراد در مقابل اسالتبداد مطلالا پادشالاهان تبالدیل شالد .ادعالای اصاللی
طرفداران این تفکر که عمدتأ لیبرالها بودند ،این بود که هر فردی دارای برخی از حقوق ذاتالی
و طبیعی است و اینکه این حقوق ایرقابل انکار بوده و باید مورد احتالرام قالرار گیالرد ( Uvin,

 .)2004: 9از این رو ،نفس حمایت از شأن و کرامت انسانی ،هسته اصاللی و محالوری مفهالوم
حقوق بشر را تشکیل میدهد .حقوق بشر اساسیترین و ابتداییترین حقوقی است که هر فالرد
به طور ذاتی ،فطری و به دلیل صرف انسان بالودن ،از آن بهالرهمنالد اسالت .حالا زنالدگی ،منال
شکنجه ،من برده داری ،حا برخورداری از محاکمه منصفانه ،آزادی بیان ،آزادی فکر ،عقیالده و
مذهب از جمله مهمترین حقوق بنیادین بشر محسوب میشوند .مطابا اعشمیه جهالانی حقالوق
بشر و سایر اسناد بینالمللی ،این حقالوق ویژگالیهالایی هموالون جهالان شالمول بالودن ،ساللب
ناشدنی ،انتقالناپذیری ،تفکیال ناپالذیری ،عالدم تبعالیض و برابالریطلبالی ،بالههالمپیوسالتگی و
درهمتنیدگی را داراست.
از این رو ،به تمامی افراد در هر جایی از جهان تعلا دارد و هیچکس را نمیتوان به صالرف
منطقه جیرافیایی که در آن زیست میکند ،از حقوق بشر محروم کرد .ضمن اینکاله هماله افالراد
فارغ از عواملی چون نژاد ،ملیت ،جنسیت و ایره در برخورداری از این حقوق بالا هالم برابالر و
یکسان هستند و در این خصو

کسی را بر دیگری برتری نیست .این حقالوق شالامل حقالوق

طبیعی یا حقوق قانونی که در قوانین ملی و بینالمللی موجود هستند مالیشالود .نقالض حقالوق
بشر زمانی رخ میدهد که این حقوق توسط دولت یا نهاد ایردولتی یالا برخالی از افالراد ،مالورد
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سوءاستفاده قرار گیرند؛ یا حقوق اساسی (از جمله حقوق مدنی ،سیاسی ،فرهنگی ،اجتمالاعی و
اقتصادی) آن ها انکار و نادیده گرفته شود یا هنگامی که هر دولت یا نهاد ایردولتالی بخشالی از
پیمان میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و یا دیگر حقوق بینالمللی و حقوق بشردوستانه
را در مورد برخی از افراد رعایت نکند.

ب .شورای حقوق بشر
شورای حقوق بشر سازمان ملالل متحالد بالهعنالوان سالازمانی بالینالالدولی ،در  15مالارس 3001
پایهریزی شد .وظیفه این شورا ،نظارت بر اجرای مفاد منشور حقوق بشر در کشالورهای عوالو
سازمان ملل متحد است .در مواردی که مسالللهای وجالود داشالته باشالد ،ایالن شالورا مالیتوانالد
نمایندگانی را برای بازدیالد نزدیال

از وضالعیت ،اعالزام کنالد .شالورای حقالوق بشالر همونالین

مسلولیت ارتقاء احترام جهانی برای حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی بالرای همگالان،
صرفنظر از هر نوع تمایز و به شیوهای عادالنه و برابر و همونین رسیدگی باله وضالعیتهالای
ناقض حقوق بشر از جمله نقض فاحش و نظاممند و ارائه توصیه در این خصو

 ،را بر عهده

دارد .دو مورد از مهمترین مأموریتهای شورای حقوق بشر مندر در قطعنامه  10/351مجم
عمومی به شرح زیر است:
 .1انجام بازبینی دورهای جهانی ،1بر اساس اطشعالات عینالی و قابالل اعتمالاد بالرای تحقالا
تعهدات حقوق بشری تمام کشورها و اصل جهانشمولی و مبتنی بر گفتگوی تعاملی بالا
مشارکت کامل کشور مربوطه؛
 .3مشارکت در زمینه پیشگیری از نقض حقوق بشر از طریا گفتگو و همکاری و واکنش
سری در موارد اضطراری(.)A/RES/60/251
بر این اساس ،مهمترین سازوکارهای پیشبینیشده بالرای شالورای حقالوق بشالر عبارتنالد از
«مکانیسم جهانشمول بررسی دوره ای حقوق بشر»« ،سازوکار رویههای ویژه»« ،کمیته مشالورتی
شورای حقوق بشر» و «رویههای شکایت».
1. Universal Periodic Review
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ج .گزارشهای شورای حقوق بشر در مورد اسرائیل
پس از انحشل کمیسیون حقوق بشر ،شورای حقوق بشر بدون وقفه پرونده حقوق بشر اسرائیل
را بر عهده گرفت و از همان ابتدا ،گزارشهای گالزارشگالر ویالژه خالود در اراضالی اشالیالی را
دریافت و مورد بررسی قرار داد .جان دوگارد آفریقایی که از سال  3001بهعنالوان گالزارشگالر
ویژه کمیسیون حقوق بشر تعیین شده بود ،پس از انحشل کمیسیون ،همونالان کالار خالود را در
قالب گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر تالا سالال  3003اداماله داد .وی بعالد از آاالاز باله کالار
شورای حقوق بشر ،از  15مارس  3001تا سالال  3003هفالت گالزارش در خصالو

وضالعیت

حقوق بشر در اراضی اشیالی بعالد از سالال  1۱11تنظالیم کالرد .پالس از تعیالین ریوالارد فالال
آمریکایی بهعنوان گزارشگر ویژه در اراضی اشیالی نیز وی از سال  3003تا پایان سالال ،3013
هشت گزارش تنظیم کرد .بنابراین ،گزارشگران ویژه شورای حقوق بشر در اراضی اشالیالی در
مجموع از زمان آااز به کار شورا تا پایان سال  3013در مجمالوع  15گالزارش تالدوین کردنالد.
اولین گزارش گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر با محوریت درگیری و محاصالره االزه صالادر
شد.
در ژوئن  ،3001پس از دستگیری سرجوخه «گیشد شالیت» 1توسط شبه نظامیالان فلسالطینی
و شلی

مداوم راکتهای گروه قسام به اسرائیل ،این رژیم بمباران ازه را آااز کرد؛ که باعال

تلفات گسترده ،تخریب خانهها ،زمینهای کشاورزی و زیرسالاختهالا و در نتیجاله ،در مقیالاس
وسی منجر به نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بینالمللی شد .این گزارش در قالالب 33
صفحه و به تاریخ  31سپتامبر  3001ارائه شالد .بالهطالور کلالی ،موضالوعات اصاللی مالورد نظالر
گزارشگر ویژه در این گزارش ،شامل بررسی اشیال ،بحران کنونی در ازه ،کرانالههالای اربالی،
بیتالمقدس و دیوار ،شهر سازی ،جنوب هبرون و دیوار کوچ  ،دره اردن ،تخریب خانههالا،
جدایی از خانواده ،پستهای بازرسی ،اجرای عدالت ،بحران انسالانی و منالاب مالالی تشالکیشت
خودگردان فلسطینی است .گزارشگر ویژه به شکل خاصی به بحالران االزه و «عملیالات بالاران
تابستان» 3نیروهای دفاعی اسرائیل برای کنترل ازه که با توپخانههای سنگین همراه بالود اشالاره
1. Gilad Shalit
2. Operation Summer Rains
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دارد .در فرایند «عملیات باران تابستان» در  33ژوئن  ،3001نیروی هالوایی اسالرائیل تأسیسالات
عمومی در ازه را بمباران کرد .عملیات نظامی اسرائیل باع

تخریب زیرساختها و اخشل در

شبکههای برق و آبرسانی در ازه شد.
همونین گزارشگر ویژه اشاره دارد به تاخت و تازهای متعدد و مکرر اسرائیل به نوار االزه
بعد از  35ژوئن  ،3001که باعال

کشالته شالدن بسالیاری از ایرنظامیالان فلسالطینی و همونالین

تخریب خانهها شده است .وی در ادامه به گلولهبالاران بالیامالان نظامیالان اسالرائیل علیاله مالردم
فلسطین و استفاده از بمبهای صوتی و ترور هدفمند علیاله شالهروندان فلسالطینی اشالاره دارد.
دوگارد از وخامت شرایط بیمارستانها ،اوضاع سشمت در نوار ازه و کمبود مواد اذایی و فقالر
بهوجود آمده ،انتقاد می کند .همونالین وی باله ارزیالابی حقالوقی اقالدامات اسالرائیل پرداختاله و
اسرائیل را به نقض حقوق بشردوستانه محکوم میکند .در اداماله گالزارش ،دوگالارد بالر تخطالی
اسرائیل از حقوق بشر فلسطینیان به شیوههای گوناگون در کرانه باختری و بیتالمقدس شرقی،
از جمله ادامه ساخت دیوار حائل ،اشاره دارد .وی ساخت شهر های یهالودینشالین در کراناله
باختری را ایرقانونی میداند و از ساخت دیواری کوچ

در جنوب شهر هبرون خبر میدهالد.

در بخش آخر هم دوگارد به نظر مشالورتی دیالوان دادگسالتری بالینالمللالی و سالازمان ملالل در
خصو

نامشروع بودن ساخت دیوار حائل تأکید دارد.

گزارشگر ویژه با جم بندی گزارش خود صراحتاً اسرائیل را به نقالض آشالکار هنجارهالای
بینالمللی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بینالمللی محکوم میکند ( .)A/HRC/2/5گزارش
دوم دوگارد در واق تکرار مفاد همین گزارش بود که در قالالب گالزارش موقالت در تالاریخ 31
دسامبر  3001به مجم عمومی سازمان ملل ارائه شد ) .)A/61/470اما گزارش سالوم دوگالارد
به دنبال اجرای قطعناماله S-1/1شالورای حقالوق بشالر کاله در آن تصالمیم باله اعالزام مأموریالت
حقیقتیابی فوری به ریاست گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقالوق بشالر در سالرزمینهالای
اشیالی فلسطین از سال  1۱11گرفته شد ،در تاریخ  30دسامبر  3001ارائه شد .گزارشگر ویژه
در این گزارش که در سه صفحه و  12بند خشصاله شالده بالود ،از مشالکشت موجالود در برابالر
مأموریتش برای بررسی وضعیت واقعی در ازه پس از شروع عملیات بالاران تابسالتان گالزارش
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میدهد .وی در مجموع اذعان میکند که باله علالت وجالود برخالی از موانال و عالدم همکالاری
اسرائیل ،نتوانسته این مأموریت حقیقتیابی را انجام دهد ) (A/HRC/4/116گالزارش چهالارم
دوگارد در  3۱ژانویه  3001در قالب  34صفحه تنظیم شد.
این گزارش هم مانند گزارش قبلی به دنبال تصویب قطعنامه  S-1/1شورای حقوق بشالر و
پس از اینکه طی آن تصمیم به اعزام کمیته حقیقتیاب فوری به سرپرستی گزارشگر ویالژه در
مورد وضعیت حقوق بشر در سرزمینهای فلسطینی اشیال از سال  1۱11گرفته شد ،تنظیم شد.
در واق کمیته حقیقتیاب در امور ازه به دنبال عملیات باران تابستان توسط نیروهای اسالرائیل
در ژوئن  3001و گزارش نقض حقوق بشر در این عملیات توسط شورای حقوق بشر تأسالیس
شد .همانگونه که در گزارش شالماره  A/HRC/2/5دوگالارد اشالاره شالده بالود ،در پاسالخ باله
دستگیری سرجوخه گیشد شالیت توسط شبه نظامیالان فلسالطینی در  35ژوئالن  3001و شاللی
مداوم راکتهای قسام به اسرائیل ،اسرائیل دو عملیات بزرگ نظامی با نامهای «عملیالات بالاران
تابستان» و «عملیات پاییز ابرها» 1در ازه انجام داد .در این عملیاتها ،نیروهای دفاعی اسالرائیل
با تکرار تهاجم نظامی به ازه همراه با بمباران توپخانه سنگین و حمشت موشکی هوا به زمین،
باع

ویران شدن یا آسیب دیدن مدارس ،بیمارستانها ،مساجد ،ساختمانهای عمومی ،پاللهالا،

خطوط لوله آب و شبکههای برق شد .گزارشگر ویژه تأکید دارد اسالتفاده بالیرویاله از قالدرت
نظامی علیه ایرنظامیان و اهداف ایرنظامی ،جنایات جنگی محسوب میشود.
اما به طور کلی ،دوگارد در این گزارش موضوعاتی از قبیل اوضاع در ازه ،کراناله اربالی و
بیتالمقدس شرقی ،شرایط زندانیان فلسطینی ،ترور هدفمند ،جدایی از خانواده ،تبعیض نژادی
و آپارتاید ،بحران انسانی و خودداری از کم های مالی باله تشالکیشت خالودگردان فلسالطینی،
پاسخگویی و مسلولیت بینالمللی و همونین جامعه مدنی و حفاظت ازحقوق بشر را در کانون
توجه خود قرار میدهد .همونین وی اشاره میکند که تاخت و تازهای مکرر اسرائیل به کراناله
اربی ،ساخت و ساز دیوار ،تخریب خانهها و پستهای بازرسی از مالوارد نقالض حقالوق بشالر
است .به عشوه ،ادامه شهر سازیها و شرایط وخیم زندانیان فلسطینی در زندانهالای اسالرائیل
از موارد دیگر نقض حقوق بشر است .در ادامه ،گزارشگر ویژه تأکید دارد افراد مسلول شلی
1. Operation Autumn Clouds
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موش ها و راکتها به مناطا ایرنظامی ،بدون هیچ مصونیت نظامی ،آشالکارا بایالد دسالتگیر و
محاکمه شوند .هرچند جنایات فردی مهم است ،اما نقض قواعد آمره حقوق بینالملل از سالوی
اسرائیل علیه مردم فلسطین ،نباید نادیده گرفته شوند.
دوگارد در جم بندی خود در این گزارش تأکید میکند که اوضاع اراضی اشیالی فلسالطین
از اهمیت ویژهای برای آینده حقوق بشر در جهالان برخالوردار اسالت ) .)A/HRC/4/17جالان
دوگارد گزارش پنجم خود را به دنبال اجرای قطعنامه S-1/1شالورای حقالوق بشالر در قالالب 5
صفحه ،که در واق فقط مروری کوتاه بر گزارشات قبلی خود بوده ،را ارائاله کالرد .وی در ایالن
گزارش ،بر مباح

قبلی خود از جمله نقض حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه توسط اسالرائیل

تأکید میکند ( .)A/HRC/5/11گزارش ششم دوگارد با ابعادی جدیدتر ،در تاریخ  11آگوست
 3001در قالب  33صفحه ارائه شد .محورهای اساسی این گزارش شامل حا تعیین سرنوشالت
مردم فلسطین ،اشیال اراضی اشیالی فلسطین ،با توجه خا

باله االزه ،حقالوق بشالر در کراناله

باختری و شرق بیتالمقدس ،نقض ممنوعیت بازداشتهای خودسرانه ،ایرانسانی و اعدامهای
فراقوائی و همونین نقش سازمان ملل متحد در حمایت از حقالوق بشالر در سالرزمین اشالیالی
فلسطین است .در بخش اول گزارش مذکور ،گزارشگر ویژه به این نکته اشاره میکند که مردم
فلسطین ازحا تعیین سرنوشت خود محروم شدهاند و این حا برای نزدی

به  10سال توسالط

اسرائیل انکار شده است.
در بخش دیگر ،دوگارد به این نکته میپردازد که  40سال است سرزمینهالای فلسالطین ،از
جمله کرانه اربی ،بیتالمقدس شرقی و نوار ازه توسط اسالرائیل اشالیال شالده و همونالان در
اشیال باقی مانده است .وی از نهادهای بینالمللی میخواهد تا فشار بر اسرائیل را بالرای انجالام
تعهدات بینالمللی خود افزایش دهند .همونین وی در بخش بعدی اذعان میکنالد کاله هرچنالد
وضعیت حقوق بشر در کرانه اربی از اواسط ژوئن ( )3001بهبود یافته ،اما شهر سازیها در
حال گسترش است و پستهای بازرسی همونان باقی مانده است .دوگارد تأکیالد مالیکنالد کاله
ساخت دیوار در اراضی اشیالی به وضوح ایرقانونی است و اشاره مالیکنالد باله نظالر مشالورتی
دیوان بینالمللی دادگستری در تاریخ  ۱ژوئیه سال  ،3004مبنی بر اینکه سالاخت و سالاز دیالوار
حائل در اراضی اشیالی بر خشف قوانین بینالمللی بوده و اسرائیل موظف است باله سالاخت و
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ساز دیوار پایان دهد .در اداماله ،گالزارشگالر ویالژه از اوضالاع فلسالطینیان در دره اردن انتقالاد و
اسرائیل را به نقض حقوق بشر در کرانه باختری و ازه محکوم میکند .دوگالارد همالینطالور از
وضعیت وخیم زندانیان فلسطینی در زندانهالای اسالرائیل ،اعالدامهالای فراقوالائی و ترورهالای
هدفمند اسرائیل گزارش میدهد.
در بخش آخر این گزارش ،وی سازمان ملل متحد را حافظ نهایی حمایالت از حقالوق بشالر
در اراضی اشیالی میداند؛ ولی اقدامات «گروه چهارجانبه» 1را منفعشنه توصالیف کالرده اسالت.
وی در قسمت توصیههای خود اذعان میکنالد کاله اشالیال  40سالاله اسالرائیل در کراناله اربالی،
بیتالمقدس شرقی و نوار ازه موجب نقض متعدد حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بینالمللی
شده است .از سوی دیگر ،از گروههای شبه نظامی فلسطینی مالیخواهالد حمالشت خالود را باله
اهداف ایر نظامی پایالان دهنالد و مطالابا بالا قالوانین انسالاندوسالتانه بالینالمللالی عمالل نماینالد
( .)A/62/275جان دوگارد آخرین گزارش خود را بهعنوان گزارشگالر ویالژه شالورای حقالوق
بشر در اراضی اشیالی فلسطین ،در تالاریخ  31ژانویاله  3003در قالالب  35صالفحه ارائاله کالرد.
مباح

اساسی در این گزارش ،شامل موضوعاتی هموالون انتقالاد گالزارشگالر ویالژه از برخالی

مباح

مانند اشیال سرزمینهای فلسطین ،اشیال ازه ،اقدامات اسرائیل علیه ازه و عواقب آن،

حقوق بشر در کرانه اربی و بیتالمقدس ،برخالورد بالا بازداشالت شالدگان و زنالدانیان محکالوم
فلسطینی ،حا تعیین سرنوشت مردم فلسطین ،مذاکرات صلح و اقدامات گالروه چهالار جانباله و
سالالازمان ملالالل متحالالد بالالود .وی در ایالالن گالالزارش بالالر مباحالال

پیشالالین خالالود تأکیالالد داشالالت

).(A/HRC/7/17
در ادامه سیستم «رویه ویژه» شورای حقوق بشر در خصو
اشیالی فلسطین ،شورای مذکور ریوارد فال

وضعیت حقوق بشر در اراضالی

را در سال  3003بهعنوان جالایگزین جالان دوگالارد

انتخاب کرد .بدین ترتیب ،پس از پایان کالار جالان دوگالارد ،جانشالین وی ریوالارد فالال
گزارش خود در خصو

اولالین

وضعیت حقوق بشر در اراضی اشیالی فلسطین و دیگر اراضی اشالیالی

 .1گروه چهارجانبه ،متشکل از سازمان ملل متحد ،اتحادیه اروپا ،فدراسیون روسیه و ایاالت متحده آمریکا میباشد .این گروه
چهارجانبه به صورت ایررسمی در سال  3002و بدون قطعنامه مؤسس یا دستوری شورای امنیت یا مجم عمومی تأسیس
شد .وظیفه این گروه ،ترویج صلح مطابا با نقشه راه برای صلح و حل مسلله فلسطین است.
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عرب را به تاریخ  11فوریه  300۱در قالب  13صفحه ارائه کرد .گفتنی است فال
 3013در مجموع  3گزارش ارائه کرد .فال

تا پایالان سالال

در گزارش اول خود به ترتیالب قالانونشالکنی ذاتالی،

عدم تمایز بین اهداف نظامی و شهری شامل حمشت مستمر در مقیاس گسالترده باله االزه توسالط
اسرائیل در  31دسالامبر  ،3003ضالعف راه حاللهالای دیپلماتیال

و ماهیالت ایردفالاعی حمالشت

اسرائیل ،عدم پذیرش پناهنده ،بررسی کارشناسی جنایات جنگی و محیط گسالتردهتالر حمالشت را
در کانون توجه خود قرار میدهد .فال

اذعان میکند عملیاتهای نظامی اخیالر اسالرائیل (جنالگ

 33روزه) به ازه بر اساس شواهد موجود ،ذاتاً ایرقانونی بالوده اسالت .گالزارشگالر ویالژه عنالوان
میکند با توجه به اینکه حمشت اسرائیل به مناطا پرجمعیت معطوف بوده؛ قابل پیشبینالی اسالت
که بیمارستانها ،مکانهای مذهبی و آموزشی و همونین تأسیسات سالازمان ملالل مالورد اصالابالت
توپخانههای اسرائیل قرار گرفته و تلفات ایرنظامی بسیاری بر جای گذاشته است.
وی ادعای اسرائیل مبنی بالر دفالاعی بالودن حمالشت را بالا توجاله باله گسالتردگی حمالشت
نمیپذیرد و محاصره ازه توسط اسرائیل را نقض ماده ( 22ممنوعیت مجالازات جمعالی) و 55
(وظیفه ارائه اذا و مراقبتهای بهداشتی به جمعیت اشیالی) از کنوانسیون چهالارم ژنالو عنالوان
میکند .گزارشگر ویژه میافزاید ادامه امتناع اسرائیل از شناسایی حماس بهعنوان یال
سیاسی و برچسبزدن به آن بهعنوان سازمان تروریستی ،باع

بالازیگر

ناکامی تمالامی تالششهالا بالرای

اجرای حقوق بشر و پرداختن به نگرانیهای امنیتی از طریا دیپلماسی میشود .در بخش دیگر
این گزارش ،فال

گزارش میدهد که در طول جنگ ازه ،اسالرائیل در اقالدامی بالیسالابقه ،باله

استثنای  300زن خارجی ،هالیچ پناهنالده ایرنظالامی را از االزه نمالیپالذیرد .وی عالدم پالذیرش
پناهندگان ایرنظامی تحالت ایالن شالرایط را «اعمالال ایرانسالانی» توصالیف مالیکنالد .در اداماله،
گزارشگر ویژه تأکید میکند تا زمانی که حقوق اساسالی مالردم فلسالطین منجملاله حالا تعیالین
سرنوشت آنها مورد انکار اسرائیل قرار گیالرد ،فلسالطین از حالا مقاومالت در برابالر اشالیال در
چهارچوب قوانین بینالمللی برخوردار است .فال
راههای دیپلماتی

نتیجه میگیرد توسل به زور تالا زمالانی کاله

وجود دارد قابل توجیه نیست و این تهاجمها بالهطالور بالالقوه جنایالت علیاله

صلح بوده است ).)A/HRC/10/20
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فال

گزارش دوم خود را در تاریخ  15ژانویه  3010ارائه کرد .در این گزارش ،به بررسالی

تحوالت مربوط به حقوق بشر در سرزمینهای فلسطین اشیالی از ماه جالوالی تالا مالاه دسالامبر
 300۱میپردازد .محورهایی اساسی این گزارش ،شامل توجه به فعالیتها و یافتالههالای اصاللی
هیلت حقیقتیاب سازمان ملل متحد در جنگ ازه ،ادامه ساخت شهر های یهالودینشالین در
اراضی اشیالی فلسطینی ،تظاهرات علیه دیوار حائل در کراناله بالاختری ،محاصالره االزه ،وضال
اسفنا

آوارگان فلسطینی و تحریم است .در مقدماله ایالن گالزارش ،فالال

باله عالدم همکالاری

اسرائیل با خود اشاره دارد و از آن انتقاد میکند .وی در ادامه به گالزارش هیلالت حقیقالتیالاب
سازمان ملل که در سپتامبر  300۱به شورای حقوق بشر ارائه شد ،اشالاره مالیکنالد .در گالزارش
هیلت حقیقتیاب آمده است ،در طول جنگ ازه موارد نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه
بینالمللی رخ داده است و در طول جنگ ،نیروهالای اسالرائیل عمالداً ایرنظامیالان و مکالانهالای
شهری را مورد هدف قرار داده و به مجازات دستهجمعی آنان پرداختهاند .این اقدامات ،هیلالت
حقیقتیاب را به این نتیجه سوق داده است که جنایت علیه بشیریت توسالط اسالرائیل رخ داده
است .همونین ،به این نتیجه رسیدند که راکتهای پرتابشده از ازه به خا اسرائیل بیرویاله
بوده و بهمثابه جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت بوده است.
در عین حال ،با توجه به عدم تناسالب میالان تلفالات دو طالرف و شالروع ایالن درگیالری بالا
«عملیات سرب گداخته» 1توسط اسرائیل ،اتهام جرم و جنایت بهمراتب بیشالتر متوجاله اسالرائیل
است تا حماس .در ادامه ،به تصویب این گزارش در شورای حقوق بشر اشاره میکنالد؛ کاله بالا
 35رأی موافا 1 ،رأی مخالف و  11رأی ممتن به تصویب رسید .فال  ،ساخت دیالوار حائالل
که از سال  3003در اراضی اشیالی فلسطینی ادامه یافتاله ،را یکالی از واضالحتالرین نمونالههالای
اقدامات ایرقانونی اسرائیل در کرانه اربی و در ارتباط با نقض اساسی حقوق مالردم فلسالطین،
از جمله حا تعیین سرنوشت عنوان میکند .گزارشگالر ویالژه ،پالس از گذشالت یال

سالال از

عملیات سرب گداخته اسرائیل اذعان میکند که اوضاع در ازه وخیمتر شالده و محاصالره نالوار
ازه همونان پابرجاست .وی همونین از درخواستهای مداوم جامعاله بالینالمللالی از اسالرائیل
برای لیو محاصره ازه گزارش میدهد؛ که البته نتیجهبخش نبوده است .وی اوضالاع پناهنالدگان
1. Cast Lead
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فلسطینی را وخیم گزارش کرده و در نهایت ،از گالزارش کمپالین جامعاله مالدنی بالرای تحالریم
اسرائیل بهدلیل اشیال سالرزمینهالای فلسالطین اسالتقبال مالیکنالد ( .)A/HRC/13/53سالومین
گزارش فال

در  1ژوئن  3010صادر شد؛ که تکرار همان گزارش قبلی بود.

چهارمین گزارش فال

که دارای ابعاد گستردهای بود ،در تالاریخ  20آگوسالت 3010در قالالب

 33صفحه ارائه شد .این گزارش حاوی دو محور اصاللی ،شالامل سیاسالتهالای اشالیال در کراناله
باختری و بیتالمقدس شرقی و همونین وضعیت در ازه بالود .در ابتالدای گالزارش ،گالزارشگالر
ویژه از تحوالت نامطلوبی که باع

تشدید اوضاع بد فلسالطینیان تحالت اشالیال در کراناله اربالی،

بیتالمقدس شرقی و نوار ازه شده گزارش میدهد .وی سیاست اسالرائیل در اراضالی اشالیالی را
استعمار و آپارتاید توصف میکند و با طرح نمونههایی ،به نقض سیستماتی

ماده  55کنوانسالیون

چهارم ژنو  13اوت  1۱4۱و ماده  1۱پروتکل الحاقی کنوانسیون ژنو ( )1۱11مربوط باله حفاظالت
از قربانیان درگیریهای مسلحانه بینالمللی توسط اسرائیل اشاره میکند .فال

از گسالترش سالری

رشد شهر ها در کرانه اربی گزارش میدهد و تمام شهر های یهودینشالین اسالرائیل در کراناله
باختری و بیتالمقدس شرقی را نقض حقوق بشردوستانه بینالمللالی عنالوان مالیکنالد .در بخالش
دوم ،گزارشگر ویژه اذعان میکند اگرچه از شدت محاصره تا حالدودی کاسالته شالده ،امالا رژیالم
اشیالگر همونان به شکلهای ایرقانونی و سیستماتی

مجازاتهای دستهجمعالی علیاله جمعیالت

ایرنظامی ازه تحمیل میکند؛ که این عمل نقض ماده  22کنوانسیون چهارم ژنو است.
وی به حادثه حمله به کشتیهای آزادی در  21می  3010توسالط نیروهالای اسالرائیل اشالاره
میکند ،که طی آن  12کماندو اسرائیلی به کشتی تر حمله کردند و عشوه بر کشالتن  ۱فعالال
حقوق بشر دهها نفر را زخمی کردند .گزارشگالر ویالژه در انتهالا باله لالزوم پاسالخگویی دولالت
اسرائیل و مقامات فلسطینی به موارد مطروحه در گزارش گلدسالتون ،از جملاله اتهالام جنایالات
جنگی ناشی از جنگ ازه تأکید دارد و مالیافزایالد مطالعاله تالأثیر قالانونی ،سیاسالی ،اجتمالاعی،
فرهنگی و روانی اشیال طوالنیمدت ازه باید توسط شورای حقوق بشر انجام شالود و حقالوق
قانونی فلسطینیها ،از جمله حا تعیین سرنوشالت ،بایالد محتالرم شالمرده شالود ).)A/65/331
گزارشگر ویژه شورای حقوق بشردر اراضی اشیالی ،در ادامه مأموریتش پنجمین گزارش خود
را در تاریخ  10ژانویه  3011در قالب  11صفحه ارائه نمالود .فالال

در ایالن گالزارش ،مبالاحثی
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هموون احیای مستقیم مذاکرات صلح تداوم گسترش شهر های یهودینشین در سرزمینهای
اشیالی فلسطین ،همدستی بینالمللی در تداوم اشالیال ،اداماله محاصالره االزه و سوءاسالتفاده از
کودکان توسط مقامات اسرائیلی در سرزمینهای اشیالی را در کانون توجه قرار داد.
در مقدمه گزارش ،فال

به عدم همکاری دولت اسرائیل و رفتار نامناسب اسرائیل با وی ،کاله

منجر به بازداشت و اخرا وی از فرودگاه بنگوریون در تاریخ  14دسامبر  3003شد اشاره کالرده
است .در ادامه ،با اشاره به وقفه بهوجود آمده در مذاکرات صلح بین دولت اسالرائیل و تشالکیشت
خودگردان فلسطین ،معتقد است کاله شالهر سالازیهالای اسالرائیل ،همونالان مهالمتالرین مالان از
سرگیری مذاکرات صلح است .وی اضافه مالیکنالد کاله در مالاه دسالامبر  ،3010شالهر سالازی در
بیتالمقدس شرقی بهشدت افزایش یافته است .بهدنبال آن ،از تبعیضهالای سیسالتماتی

اسالرائیل

علیه مردم فلسطینی ساکن در بیتالمقدس شرقی سخن میگوید.گزارشگالر ویالژه بالر ایالن بالاور
است که اخرا مردم فلسطین از بیت المقدی شرقی ،فراتر از تصرف یا تخریب خانالههالا در ایالن
منطقه بوده است؛ که این پروژه سیاسی از سوی اسرائیل برای الحاق این سرزمین به مناطا تحالت
اشیال خود است .وی به الگوی کلی ترکیب اخرا اجباری فلسطینیهالا و حمایالت داوطلباناله از
انتقال مهاجران اسرائیلی به داخل اشاره میکند؛ که منعکسکننده سیاست سیستماتی

اسالرائیل در

سلب مالکیت فلسطینیها و ایجاد کنترل دائمی بر سرزمینهای اشیالشده از سال  1۱11است.
گزارشگر ویژه میافزاید نقش منفعل جامعه بینالمللی باع
اسرائیل در کرانه باختری شده است .در انتها ،فال
اسرائیل را مجازات سیستماتی

تداوم اشیال و تثبیالت کنتالرل

به ادامه معاصره ازه اشاره دارد و این اقدام

و پایدار جمعی تحمیلشده برکل جمعیت ایرنظالامی فلسالطین

و نقض مستقیم ماده  22کنوانسیون چهارم ژنو اعشم میکند و شرایط در ازه را رو به وخامالت
توصیف میکنالد ) .)A/HRC/16/72فالال

در اداماله مأموریالت خالود ،در  12سالپتامبر 3011

گزراش ششم خویش را در قالب  1۱صفحه تنظیم کرد .محور بح های فال

در این گزارش،

شامل حا تعیین سرنوشت مردم فلسالطین ،محاصالره االزه و وضالعیت پناهنالدگان ،حفاظالت از
جمعیت ایرنظامی تحت اشیال ،بازداشت و حبس ،شهر سازیهای اسرائیل و حقوق کودکان
فلسطینی است .در ابتدا ،گزارشگر ویژه به تداوم نقض قوانین بشردوستانه بینالمللی و حقوق
بشر در اراضی اشیالی اشاره میکند .وی میافزاید توصالیههالای گالزارش هیلالت حقیقالتیالاب
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سازمان ملل متحد در جنگ ازه (گزارش گلدستون) اجرا نشالده و هنالوز هالیچ اقالدام مقتوالی
درباره یافتهها و توصیههای شورای حقوق بشر در حادثه حمله کماندوهای اسرائیلی به ناوگالان
بشردوستانه در تاریخ  21می  3010صورت نگرفته است.
در بخش بعدی این گزارش هموون گزارشهای قبلی ،گالزارشگالر ویالژه بالر حالا تعیالین
سرنوشت بهعنوان اساسیترین حا مردم فلسطین تأکید میکنالد .در اداماله ،فالال

باله تعهالدات

اساسی اسرائیل ،تحت حقوق بشردوستانه بینالمللی ،بهعنوان قدرت اشیالگر در کرانه اربی از
جمله بیتالمقدس شرقی و نوار ازه اشاره کرده و تأکید میکند همه فعالیالتهالای مربوطاله باله
شهر سازیهای اسالرائیل ایرقالانونی اسالت .وی از افالزایش جالدی خشالونت مهالاجران علیاله
فلسطینیان گزارش میدهد و چشمانداز تداوم شهر سازیها را درگیری بیشتر بین مهاجرین و
فلسطینیان توصیف میکند ) .)A/66/358گالزارشگالر ویالژه شالورای حقالوق بشالر در اراضالی
اشیالی ،هفتمین گزارش خود را در  35می  3013در قالب  11صفحه ارائه کرد .فالال

در ایالن

گزارش ،موضوعاتی هموون بازداشتهای اداری و اعتصاب اذا ،اعدامهای فراقوائی در االزه
توسط اسرائیل ،گسترش شهر سازی ،محاصره ازه ،خانهسازی در ازه و حا تعیین سرنوشت
مردم فلسطین را در کانون توجه خود قرار میدهد .در مقدمه این گزارش ،گزارشگر ویالژه باله
اعشم اخیر مقامات اسرائیل مبنی بر امتناع همکاری با شورای حقوق بشالر اشالاره مالیکنالد؛ کاله
منجر به مشکشت فراوانی خواهد شد.
در بخش اول ،فال

به افزایش چشمگیر بازداشتشدگان اداری بدون هیچ اتهامی در سالال

 3013در اراضی اشیالی گزارش میدهد؛ اعتراض و اعتصاب اذای گسترده چندین فلسالطینی
و جلب توجه چندین سازمان ایردولتی حقوق بشری شد .در بخش بعدی این گزارش ،فالال
به ترورهای هدفمند و اعدامهای فراقوایی که بهطور عمده در منطقههای کرانه باختری و االزه
اتفاق افتاده است اشاره میکند .در ادامه ،گالزارشگالر ویالژه باله شالتاب گسالترش شالهر هالای
یهودینشین در چند ماه اخیر اشاره دارد و از خشونت بیانالدازه مهالاجران علیاله فلسالطینیان و
تخریب گسترده خانههای فلسطینی گزارش میدهد .وی در مجموع سیاستهای کلی اسالرائیل
در کرانه اربی و بیتالمقدس شرقی را نقض حقالوق بشالر و حقالوق بشردوسالتانه بالینالمللالی
عنوان میکند .فال

اشاره مالی کنالد کاله در مالورد حقالوق بشالر و پیامالدهای انسالانی محاصالره
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ایرقانونی نوار ازه توسط قدرت اشیالگر نگران است ،امالا بیشالتر از آن ،در مالورد انکالار حالا
تعیین سرنوشت ذاتی مردم فلسطین احساس نگرانی میکند .وی میافزاید شکل اشیال در ازه
تیییر کرده و نیروهای نظامی اسرائیلی همونان از زور علیه مردم االزه اسالتفاده مالیکننالد .االزه
همونان در محاصره اساسی است و اوضاع مردم رو به وخامالت بیشالتر اسالت .وی در انتهالای
گزارش ،مجدداً بر حا تعیین سرنوشت مردم فلسطین تأکید میکند ).(A/HRC/20/32
پس از این گزارش ،گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر در اراضی اشالیالی ،آخالرین گالزارش
خود در سال  3013را در تاریخ  1۱سپتامبر  3013و در قالب  31صفحه ارائاله کالرد .محالورهالای
اساسی این گزارش ،شامل مواردی هموون وضعیت عمومی شهر سالازیهالا ،چهالارچوبهالای
قانونی و مطالعه موردی برخی موارد میباشد .در ایالن گالزارش ،وی مجالدداً بالهصالراحت عنالوان
میکند که ایجاد شهر ها ،نقض آشکار حقوق بشردوستانه بینالمللی مندر در کنوانسیون ژنالو (
کنوانسیون چهارم ژنو) و مقررات ضمیمه کنوانسیون چهارم الهه  1۱01است .گزارشگر ویژه ،بالا
ذکر نمونههای متعددی از جمله تبعیض ،سالاخت دیالوار حائالل ،محالدودیتهالای رفالت و آمالد،
محدودیتهای بهداشتی ،آموزشی و پرورشی ،زندگی خانوادگی ،کار و عبادت ،از نقالض حقالوق
بشر توسط دولت اسرائیل گزارش میدهالد .بالهعالشوه ،وی اشالاره دارد باله نظالر مشالورتی دیالوان
دادگستری بینالمللی در سال  ،3004که بهصراحت اعشم کرد دیوار حائل نقض قوانین بینالمللالی
است و باید برچیده شود .در بخش پایانی هم گزارشگر ویژه ،از کسبوکار طیالف گسالتردهای از
شرکتهایی که با فعالیتهای شهر های اسرائیلی مرتبط هستند ،گزارش میدهد .وی بهصالورت
مطالعه موردی به بررسی فعالیت چندین شرکت کوچ  ،متوسط و بالزرگ متعلالا باله اسالرائیل و
همونین شرکتهای چندملیتی میپردازد و نتیجه مالیگیالرد تمالام شالرکتهالایی کاله در سالاخت
شهر ها با اسرائیل همکاری میکنند ،باید تحریم شوند (.)A/67/379

د .قطعنامههای شورای حقوق بشر در مورد اسرائیل
شورا از زمان آااز به کارش تا سال  ،3013در مجموع  25قطعناماله بالا عنالاوین مختلالف علیاله
اسرائیل تصویب کرده است .الزم به ذکر است که  20قطعنامه شورا ،طی نشستهالای عالادی و
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 5قطعنامه هم طی نشستهای ویژه شورا 1به تصویب رسیده است ( .)www.ohchr.orاولالین
قطعنامه شورای حقوق بشر علیه اسرائیل ،در نخسالتین نشسالت ویالژه ایالن شالورا باله تالاریخ 1
جوالی  3001با عنوان «وضعیت حقوق بشر در اراضی اشیالی فلسطین» و در قالب  1مالاده باله
تصویب اعوای شورا رسید .در این قطعنامه ،شورا ابراز نگرانی عمیا خود را در نقض حقالوق
بشردوستانه بینالمللال ی و حقالوق بشالر توسالط اسالرائیل ،قالدرت اشالیالگر در اراضالی اشالیالی
فلسطین ،از جمله بازداشت خودسرانه مقامات فلسطین و دیگالر ایرنظامیالان ،حمالشت نظالامی
علیه وزارتخانههای فلسطین ،از جمله دفتر نخست وزیر ،و نابودی زیرساختهای فلسالطینی،
از جمله آب ،شبکهها ،نیروگاهها و پلها اعالشم مالیدارد .همونالین از اسالرائیل مالیخواهالد باله
عملیات نظامی خود در اراضی اشیالی فلسالطین پایالان دهالد و خواسالتار آزادی فالوری وزرای
فلسطینی ،اعوای شورای قانونگذاری فلسطین و دیگالر مقامالات و شالهروندان بازداشالتشالده
فلسطینی میباشد ).(A/HRC/RES/S-1/1
الزم به ذکر است که در این سال ( )3001شورای حقوق بشر ،عشوه بر قطعنامه مذکور ،دو
قطعنامه دیگر با عناوین «نقض جدی حقالوق بشالر در لبنالان» و «نقالض حقالوق بشالر ناشالی از
تاختوتاز نظامی اسرائیل به اراضی اشیالی از جمله حمله اخیالر باله شالمال نالوار االزه و بیالت
هانون» علیه اسرائیل به تصویب رساند .در قطعنامه  11آگوسالت  3001کاله در قالالب  10مالاده
تنظیم شده است ،شورای حقوق بشالر باله شالدت نقالض جالدی حقالوق بشالر و نقالض حقالوق
بشردوستانه بینالمللی توسط اسرائیل در لبنان را محکوم میکند و دولت اسرائیل را به رعایالت
فوری و دقیا تعهدات خود تحت قوانین حقوق بشالر ،باله ویالژه کنوانسالیون حقالوق کالود و
حقوق بشردوستانه بینالمللی فرا میخواند .همونین دولت اسرائیل را به توقف فوری عملیالات
نظامی علیه جمعیت ایرنظامی و اهداف ایرنظامی ،که منجر به مرگ و نابودی و نقالض جالدی
حقوق بشر شده است ،فرا میخواند .شورا تصمیم به تأسیس کمیسیونی اضالطراری متشالکل از
 .1شورای حقوق بشر به طور کلی از بدو تأسیس در سال  3001تا پایان سال  1 ،3013نشست ویژه در مورد اسرائیل برگزار
کرده که نهایتاً پنج نشست آن منجر به تصویب قطعنامه علیه اسرائیل شده و تنها پیشنویس قطعنامه  A/HRC/S-9/L.1آراء
الزم را برای تصویب به دست نیاورد.
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کارشناسان سطح باال در زمینه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بینالمللی برای بررسالی کشالتار
افراد ایرنظامی توسط اسرائیل در لبنان و بررسی نالوع سالشح اسالتفادهشالده توسالط اسالرائیل و
انطباق آنها با قوانین بینالمللی و ارزیابی وسعت و تالأثیر مرگبالار حملاله اسالرائیل بالر زنالدگی
انسانها ،اموال ،زیرساختهای حیاتی و محیط زیست میگیرد ).(A/HRC/RES/S-2/1
قطعنامه  15نوامبر  3001شورا ،که سومین قطعنامه آن علیه اسرائیل در نشسالتهالای ویالژه
بود ،در قالب  ۱ماده به تصویب رسید .در این قطعنامه شورای حقوق بشر ،تعجالب خالود را از
ترس و وحشت و کشتهشدن ایرنظامیان فلسطینی در بیت حانون توسط اسرائیل ابالراز مالیدارد
و کشتن ایرنظامیان فلسطینی توسط اسالرائیل ،از جملاله زنالان و کودکالان و پزشالکان در بیالت
حانون و دیگر شهرهای فلسطینی و روستاها ،را محکوم مالیکنالد .همونالین تخریالب گسالترده
خانهها و زیرساختهای فلسطینی در بیت حانون توسط اسرائیل را تقبیح میکند .در اداماله ،در
مورد نقض فاحش و سیستماتی

حقوق مالردم فلسالطین در اراضالی اشالیالی فلسالطین توسالط

قدرت اشیالگر ،هشدار داده و خواستار اقدام فوری بینالمللی برای پایالاندادن فالوری باله ایالن
تخلفات شده است .همونین تصمیم به اعزام فوری هیلتی حقیقتیاب سطح باال برای سفر باله
بیت حانون برای ارزیابی وضعیت قربانیان و رسیدگی به نیازهالای بازمانالدگان و ارائاله توصالیه
برای حفاظت از ایرنظامیان فلسطینی در برابر هرگونه حمشت بیشتر از سوی اسرائیل میگیالرد
) .(A/HRC/RES/S-3/1در سال  ،3001شورای حقوق بشالر عالشوه بالر صالدور قطعناماله در
نشستهای ویژه ،در نشستهای عادی خود هم  2قطعنامه علیه اسرائیل صادر کرد.
بنابراین در سال  ،3001شورای حقوق بشالر در بالدو شالروع فعالیالت خالود 1 ،قطعناماله علیاله
اسرائیل به تصویب رساند و شروع پرکاری در این مورد داشت .قطعنامههای عادی شورا در سالال
 3001به ترتیب با عنوان «شهر های اسرائیلی در اراضی اشیالی فلسطین ،از جمله بیالتالمقالدس
شرقی و جوالن اشیالی سوریه» مصوب  31نوامبر« ،3001وضعیت حقوق بشر در اراضی اشالیالی
فلسطین بهدنبال قطعنامه  S-1/1شورای حقوق بشر» و «قطعنامه  2/2گزارش کمیسیون تحقیالا در
لبنان» مصوب  3دسالامبر 3001تصالویب شالدهانالد .قطعناماله شالورای حقالوق بشالر در خصالو
«شهر های اسرائیلی در اراضی اشیالی فلسطین ،از جمله بیتالمقدس شالرقی و جالوالن اشالیالی
سوریه» در قالب  10ماده صادر شد .الزم به ذکر است که تا پایان سال  3013شورای حقوق بشالر
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عشوه بر این قطعنامه 5 ،قطعنامه دیگر با همین عنوان صادر کرد؛ که نگرانی شدید شالورا از اداماله
شهر سازی اسرائیل و فعالیتهای مرتبط بالا آن ،نقالض قالوانین بالینالمللالی ،از جملاله گسالترش
شهر سازی دربیت المقدس شرقی و جوالن سوریه و نقض کنوانسیون چهالارم ژنالو مربالوط باله
حمایت از ایرنظامیان در زمان جنگ  13اوت  ،1۱4۱محور اصلی این قطعنامالههاسالت مالیباشالد
( A/HRC/RES/2/4, A/HRC/RES/7/18 A/HRC/RES/10/18, A/HRC/RES/13/7,

.)A/HRC/RES/16/31, A/HRC/RES/19/17
در قطعنامهای که با عنوان «وضعیت حقوق بشر در اراضی اشیالی فلسطین بهدنبال قطعناماله
 S-1/1شورای حقوق بشر» صادر شد ،شورا از اینکه مفالاد قطعناماله  S-1/1هنالوز اجالرا نشالده
است ،ابراز تأسف میکند و خواستار اجرای سری قطعناماله  ،S-1/1از جملاله اعالزام مأموریالت
حقیقتیاب اضطراری است ( .(A/HRC/RES/3/1اما آخرین قطعنامه شورا در سال  3001بالا
عنوان «قطعنامه  2/2گزارش کمیسیون تحقیا در لبنان» در نشست عالادی صالادر شالد .در ایالن
قطعنامه ،شورا با یادآوری قطعنامه  S-3/1به تاریخ  11آگوسالت  3001درخصالو

«وضالعیت

وخیم حقوق بشر در لبنان ناشی از عملیات نظامی اسرائیل» و با توجاله باله گالزارش کمیسالیون
تحقیا در لبنان  ،A/HRC/3/2به تداوم گالزارش کمیسالیون تحقیالا در لبنالان توجاله دارد و از
کمیساریای عالی حقوق بشر درخواست مشورت با دولت لبنان میکند ).(A/HRC/RES/3/3
در ادامه صدور قطعنامههای شورای حقوق بشر علیه اسرائیل ،شالورای مالذکور اولالین قطعناماله
خود در سال  3001علیه اسرائیل را با عنوان «وضعیت حقوق بشر در اراضی اشیالی فلسالطین:
به دنبال قطعنامههای  S-1/1و  S-3/1شورای حقوق بشر» به تاریخ  31مارس  3001در قالالب
دو ماده به تصویب رساند.
شورا در این قطعنامه ،با ابراز تأسف از عدم اجرای این دو قطعنامه از سوی اسرائیل تالا باله
امروز و ممانعت از اعزام هیلت حقیقتیاب اضطراری مشخصشالده در آن ،خواسالتار اجالرای
قطعنامالالههالالای  S-1/1و  ،S-3/1منجملالاله اعالالزام هیلالالت حقیقالالتیالالاب اضالالطراری اسالالت
) .(A/HRC/RES/4/2البته گفتنی است شورای حقوق بشر در تالاریخ  33سالپتامبر  ،3001بالا
صالالدور قطعنامالالهای بالالا همالالین عنالالوان ،مجالالدداً مالالوارد مالالذکور را مالالورد تأکیالالد قالالرار داد
) .(A/HRC/RES/6/18قطعنامه دیگر شورا در این سال با عنوان «حقوق مالذهبی و فرهنگالی
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در اراضی اشیالی فلسطین از جمله بیتالمقدس شرقی» در  33سپتامبر به تصویب رسالید؛ کاله
در آن تأکید شده تمام سیاستها و اقدامات اسرائیل ،که منجر باله ایجالاد محالدودیت دسترسالی
فلسطینیها به اماکن مقدس خود بهویژه در شرق بیتالمقدس اشیالی شده ،نقض مفاد اعشمیاله
جهانی حقوق بشر و قطعنامههای مربوط در این زمینه اسالت و در نتیجاله ،ایالن اقالدامات بایالد
متوقف شود .همونین اسرائیل را به رعایت حقوق مذهبی و فرهنگی مندر در اعشمیه جهانی
حقوق بشر و اعمال آن در سرزمینهای اشیالی فلسطین ،از جملاله بیالتالمقالدس شالرقی ،فالرا
میخواند ).)A/HRC/RES/6/19
در ابتدای سال  ،3003پس از هجوم ارتش اسرائیل باله االزه ،شالورای حقالوق بشالر در 34
ژانویه این سال تشکیل جلسه ویژه داد ،که طی آن ،قطعنامهای بالا عنالوان «نقالض حقالوق بشالر
ناشی از حمشت و تاختوتاز نظامی اسرائیل به اراضی اشیالی فلسطین بالهویالژه در نالوار االزه
اشیالی» در قالب  1ماده به تصویب اعوای شورا رسید .در ابتدای این قطعنامه ،شالورا تصالدیا
میکند که حمشت نظامی و تاختوتاز اسرائیل در اراضی اشیالی فلسالطین ،بالهویالژه حمالشت
اخیر به نوار ازه و کرانه اربی در شهر نابلس ،نقض جدی حقوق بشالر و حقالوق بشردوسالتانه
است .در ادامه ،از حمشت مکرر نظامی اسرائیل به اراضی اشیالی فلسطین ،بهویژه در نوار االزه
ابراز نگرانی شدید شده است .همونین شورا در این قطعنامه ،خواستار اقدام فوری بالینالمللالی
برای پایاندادن به نقض فاحش حقوق بشر توسط اسرائیل در اراضی اشیالی فلسطین ،از جمله
حمشت پیدرپی نظامی و تهاجم به نوار ازه شده است ) .)A/HRC/RES/S-6/1البته شورای
حقوق بشر طی نشست عادی خود در همین سال ،قطعنامه دیگری با همین موضالوع ،در قالالب
 1ماده تصویب کرد.
در این قطعنامه ،شورا مجدداً تصدیا میکند که حمشت نظامی و تاخالتوتالاز اسالرائیل در
اراضی اشیالی فلسطین ،بهویژه حمشت اخیر به نالوار االزه باعال

نقالض قالوانین بشردوسالتانه

بالالینالمللالالی و حقالالالوق بشالالر مالالردم فلسالالالطین شالالده اسالالت و آن را محکالالالوم مالالیکنالالالد
) .(A/HRC/RES/7/1قطعنامه بعدی شورا در تاریخ  31مارس  3003با عنالوان «حالا تعیالین
سرنوشت مردم فلسطین» در قالب  5ماده به تصویب رسید .البته بعد از صدور این قطعنامه ،تالا
پایان سال  ،3013شورای حقوق بشر  2قطعنامه دیگر هم با همین عنوان به تصویب رساند .باله
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طور کلی ،محور این قطعنامه ،تأکید بر حا مسلم ،دائمالی و بالیحدوحصالر مالردم فلسالطین در
تعیالالالالین سرنوشالالالالت خالالالالویش اسالالالالت

(A/HRC/RES/7/17,A/HRC/RES/10/20,

) A/HRC/RES/13/6, A/HRC/RES/13/6قطعنامه بعالدی شالورای حقالوق بشالر در سالال
 3003علیه اسرائیل با عنوان «حقوق بشالر در جالوالن اشالیالی سالوریه» در قالالب  10مالاده باله
تصویب رسید .همونین تا پایان سال  3013عشوه بر این قطعنامه 4 ،قطعناماله دیگالر بالا همالین
عنوان از سوی شورای حقوق بشر علیه اسرائیل به تصویب رسید .در این قطعنامالههالا ،همالواره
شورا نگرانی عمیا خود را از نقالض سیسالتماتی

و اساسالی حقالوق بشالر توسالط اسالرائیل در

جوالن اشیالی سوریه اعشم کرده است.
همونین ،با یادآوری قطعنامه شماره  4۱1شورای امنیت در 11دسالامبر  1۱31و قطعنامالههالای
مجم عمومی در این باره ،تأکید کرده که اقدامات اسرائیل برای تحمیل قالوانین خالود در جالوالن
اشیالی سوریه ،ایرقانونی است و همواره اسرائیل را به توقالف سالاختوسالاز شالهر هالا در ایالن
منطقه از خا سوریه سوریه فرا خوانده اسالت 1.آخالرین قطعناماله شالورا علیاله اسالرائیل در سالال
 ،3003با عنوان «پیگیری قطعنامه  S-3/1نقض حقوق بشر ناشی از تاختوتاز نظامی اسالرائیل باله
اراضی اشیالی فلسطین و بمباران بیت حانون» در قالب  1ماده به تصویب رسید .در این قطعناماله،
بهطور کلی شورا با یادآوری قطعنامه  S- 3/1مصالوب  15نالوامبر سالال  ،3001از گالزارش هیلالت
حقیقتیاب در بیت حانون استقبال میکند .البته از عدم همکاری دولت اسرائیل که باعال

تالأخیر

در انجام مأموریت هیلت حقیقتیاب شده ،اظهار تأسف میکند و اسرائیل را باله انجالام تعهالدات
خود تحت قالوانین بشردوسالتانه بالینالمللالی و قالوانین حقالوق بشالر بالینالمللالی فالرا مالیخوانالد
) .(A/HRC/RES/9/18در سال  300۱شورای حقوق بشر در مجموع  5قطعنامه علیاله اسالرائیل
به تصویب رساند؛ که ی

قطعنامه از آن  5قطعنامه در نشستهای ویژه شورا تصویب شد.

قطعنامههایی که در نشست عادی شالورای حقالوق بشالر علیاله اسالرائیل در سالال  300۱باله
تصویب رسید ،چهار مالورد اسالت ،کاله دو عنالوان آن تکالرای بالود (در خصالو

حالا تعیالین

سرنوشت فلسطین و وضعیت حقوق بشر در جوالن اشیالی سوریه) و دو مورد دیگر با عنوانی
جدید به تصویب رسیدهاند .یکی با عنوان «نقالض حقالوق بشالر ناشالی از عملیالات و حمالشت
1. A/HRC/RES/7/30,A/HRC/RES/10/17,A/HRC/RES/13/5,A/HRC/RES/16/17,A/HRC/RES/19/14
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ارتش اسرائیل در اراضی اشیالی فلسطین» در قالب  11ماده به تصویب رسید ،که شورا در ایالن
قطعنامه بهطور کلی عملیات و حمشت نظامی اسرائیل در فلسالطین اشالیالی ،کاله باعال

نقالض

شدید حقوق بشردوستانه بینالمللی و حقوق بشر مردم فلسالطین شالده ،را محکالوم مالیکنالد و
خواستار توقف حمشت به ایرنظامیان فلسطینی است .همونین ،خواستار پایاندادن باله اشالیال
سرزمینهای فلسالطینی اشالیالشالده از سالال  1۱11اسالت ) .(A/HRC/RES/10/19قطعناماله
دیگری که به موضوع جدیدی پرداخته بود ،بالا عنالوان «پیگیالری قطعناماله شالورا  S-9/1نقالض
جدی حقوق بشر در اراضی اشیالی فلسطین با توجه به حمشت نظامی اخیر اسالرائیل در نالوار
ازه اشیالی» در قالب  5ماده به تصویب رسید .شورا در این قطعناماله بالا ابالراز تأسالف از عالدم
اجرای قطعنامه  ،S-9/1اسرائیل را به انجام تعهالدات خالود تحالت حقالوق بالینالملالل ،حقالوق
بشردوستانه بینالمللی و قوانین حقوق بشر بینالمللی فرا میخواند و از آن میخواهد باله طالور
کامالالل بالالا هیلالالت حقیقالالتیالالاب بالالینالمللالالی بالالرای انجالالام مالالأموریتش همکالالاری کنالالد
).)A/HRC/RES/10/21
در عین حال ،آخرین قطعنامه شورا در سال  ،300۱طی نشست ویژه علیاله اسالرائیل در 11
اکتبر با عنوان «وضعیت حقوق بشر در اراضی اشیالی فلسطین از جمله بیتالمقدس شرقی» در
قالب سه بخش و  14ماده به تصویب رسید .شورای حقوق بشر در این قطعنامه ،نقض حقالوق
بشر در اراضی اشیالی فلسطین ،بهویژه در بیتالمقدس شرقی ،شامل سیاسالت محالدود کالردن
دسترسی فلسطینیان به اماکن مقالدس ،مصالادره اراضالی و امالش  ،تخریالب خانالههالا و امالوال،
ساختوساز و توسالعه شالهر سالازی ،تالداوم سالاختوسالاز دیالوار حائالل ،تیییالر جمعیتالی و
جیرافیایی ،محدودیت در آزادی حرکت شالهروندان فلسالطینی و همونالین تالداوم حفالاری در
داخل و اطراف مسجد االقصی را محکوم میکند ( .(A/HRC/RES/S-12/1قطعنامه مالذکور،
ششمین و آخرین قطعنامه شورای حقوق بشر علیه اسرائیل در نشستهای ویژه این شالورا ،تالا
پایان سال  3013است .شورای حقوق بشر سازمان ملل در سال  4 ،3010قطعنامه علیه اسرائیل
به تصویب رساند؛ که دو مورد آن ،تأکید مجدد بر قطعنامههای گذشته در خصو

حا تعیالین

سرنوشت فلسطین و وضعیت حقوق بشر در جوالن اشیالی سوریه بود .امالا دو قطعناماله دیگالر
شورا ،به موضوعات نسبتاً جدیدی پرداخته بود.
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قطعنامه شماره  A/HRC/RES/13/8با عنوان «نقض فاحش حقوق بشر توسط اسرائیل در
اشیال سرزمین فلسطین از جمله شرق بیتالمقدس» در  34مارس  3010در قالب  14مالاده باله
تصویب رسید .بهطور کلی ،در ایالن قطعناماله ،شالورا عملیالات و حمالشت نظالامی اسالرائیل در
فلسطین اشیالی ،بهویژه حمشت اخیر در نوار ازه که منجر به نقض شدید حقوق بشردوسالتانه
بینالمللی و حقوق بشر مردم فلسطین شده ،را محکوم کرده و تمام اشالکال خشالونت اسالرائیل
در بیتالمقدس شرقی را محکوم میکند و از دولت اسرائیل میخواهد از اقدامات ضد حقالوق
بشری خود در اراضی اشیالی فلسطین دست بالردارد ) .(A/HRC/RES/13/8قطعناماله دیگالر
شورای حقوق بشر در سال  3010بالا عنالوان «پیگیالری گالزارش هیلالت مسالتقل حقیقالتیالاب
بینالمللی در جنگ ازه» در  35مارس  3010در قالالب  11مالاده باله تصالویب رسالید .در ایالن
قطعنامه ،شورا با یادآوری قطعنامههای گذشته مربوطه ،مجدداً از تمام گروههای ذینف  ،از جمله
ارگانهای سازمان ملل متحد ،برای حصول اطمینان از اجرای توصیههالای منالدر در گالزارش
مستقل هیلت حقیقتیاب بینالمللی سازمان ملل متحالد در جنالگ االزه درخواسالت همکالاری
میکند و دولت اسرائیل را به انجام تحقیقات مستقل ،معتبر و مطابا با استانداردهای بینالمللی
در خصو

نقض جدی حقوق بشردوستانه بینالمللی و قوانین بینالمللی حقوق بشالر کاله در

گزارش هیلت حقیقتیاب ذکرشده است ،فرا میخواند.
به عشوه ،شورا تصمیم میگیالرد در زمیناله پیگیالری گالزارش هیلالت مسالتقل حقیقالتیالاب
بینالمللی ،کمیتهای از کارشناسان مسالتقل متخصالص در قالوانین بالینالمللالی حقالوق بشالری و
انسانی برای نظارت و ارزیابی داخلی ،قانونی و یا دیگر اقدامات انجامشده توسط هر دو دولت
اسرائیل و فلسطینی ایجاد کند ) .(A/HRC/RES/13/9الزم به ذکر است که دو قطعنامه دیگالر
هم با همین عنوان در سالهای  3011و  3013از سوی شورای حقوق بشالر علیاله اسالرائیل باله
تصویب رسید .به هر ترتیب ،در ادامه صدور قطعنامههای شورای حقوق بشر علیه اسرائیل ،این
شورا در سال  3011سه قطعنامه به تصویب رساند .این سه قطعنامه که در واق تأکید مجالددی
بر قطعنامههای گذشته شورا هستند با عناوین «حقوق بشر در جوالن اشیالی سوریه» به شالماره
 A/HRC/RES/16/17و «وضالالعیت حقالالوق بشالالر در اراضالالی اشالالیالی فلسالالطین بالاله ویالالژه
بیتالمقدس شالرقی» باله شالماره  A/HRC/RES/16/29و «پیگیالری گالزارش هیلالت مسالتقل
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حقیقتیاب بینالمللی ملل متحد در جنگ االزه» باله شالماره  A/HRC/RES/16/32تصالویب
شدند .البته در قطعنامه أخیر شورا ،عشوه بر طرح مباح

گذشته در ارتباط با پیگیری گالزارش

هیلت مستقل حقیقتیاب بینالمللی ،شورای حقوق بشر از عدم همکاری اسرائیل با این هیلت
ابراز تأسف کرده است.
شورای حقوق بشر در سال  3013به طور کلی ،چهار قطعناماله علیاله اسالرائیل باله تصالویب
رساند؛ که بهنوعی تأکید مجدد بر موضوعات مطروحه در قطعنامههای پیشین خود بودهاند .این
قطعنامهها به ترتیب با عنالوان قطعناماله «حقالوق بشالر در جالوالن اشالیالی سالوریه» باله شالماره
 ،A/HRC/REC/19/14قطعنامالاله «حالالا تعیالالین سرنوشالالت مالالردم فلسالالطین» بالاله شالالماره
 ،A/HRC/RES/19/15و قطعنامه «وضعیت حقوق بشر در اراضی اشیالی فلسطین به ویژه در
بیتالمقدس شرقی» باله شالماره  A/HRC/RES/19/16و قطعناماله «پیگیالری گالزارش هیلالت
مستقل حقیقتیاب بینالمللی ملل متحد در جنگ ازه» باله شالماره  A/HRC/RES/19/18باله
تصویب رسیدند.

ه .برنامه بازبینی دورهای جهانی شورای حقوق بشر دربارۀ اسرائیل
مکانیسم بازبینی دورهای جهانی شورای حقوق بشر ،سازوکار نظارتی فراگیری است ،کاله بالرای
بررسی وضعیت حقوق بشر کشورها ،در ساختار شالورای حقالوق بشالر گنجانالده شالده اسالت.
بازبینی دورهای جهانی شورای حقوق بشر ،فرآیند ویژهای است و شامل بررسی سوابا حقالوق
بشر همه کشورهای عوو سازمان ملل متحد است .این فرایند مشارکتی ،که اولین دوره بررسی
آن از آوریل سال  3003آااز شده ،تا اکتبر  ،3011به پرونده حقوق بشر همه  1۱2کشور عوالو
سازمان ملل متحد رسیدگی کرده است .وضعیت حقوق بشر اسرائیل در قالب این مکانیسم ،در
تاریخ  4دسامبر  3003مورد ارزیابی قرار گرفت ( .)www.ohchr.orgطی این بررسالی ،گالروه
کاری بهطور کلی ،در دو بخش خشصه عملکرد ،فرآیند بررسی و نتالایج و توصالیههالا گالزارش
خود را در قالب  23صفحه منتشالر کالرد .بالرای بررسالی پرونالده اسالرائیل ،ساله گالزارشگالر از
کشورهای جمهوری کره ،جمهالوری آذربایجالان و نیجریاله انتخالاب شالدند .سرپرسالت هیلالت
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اسرائیلی را در این گفتگوهای تعاملی« ،اچ.ای.آهارون لشنویار» 1سفیر و نماینده دائمی اسالرائیل
در دفتر ملل متحد در ژنو بر عهده داشت.
با شروع گفتگوهای تعاملی ،نماینده اسرائیل اظهار داشت که اسرائیل بهعنوان پناهگالاهی
برای تبعیدیان یهودی نقاط مختلف جهان تأسیس شد و افالزود بالا وجالود دهالههالا جنالگ و
تروریسم ،اسرائیل مفتخر است که بر اساس حکومالت قالانون ،جامعاله دمالوکراتیکی تأسالیس
کر ده است .وی عنوان کرد که اسرائیل عوو معاهدات حقوق بشالری اسالت و در ساله سالال
گذشته میزبان هشت گزارشگر ویژه بوده است .او اشاره کرد که اسالرائیل از زمالان تأسالیس
همواره با تهدیدات امنیتی از جمله انتحار ،تروریسم و حمشت مسلحانه بالیرویاله بالر علیاله
ایرنظامیان مواجه بوده است .هیلت اسرائیلی بهطور کلی به وضعیت مساعد داخلی این رژیم
در زمینه حقوق بشر اشاره کالرد .البتاله ایالن را نیالز اظهالار داشالت کاله اسالرائیل از کاسالتی و
چالشهای پیش رو آگاه است و از انتقادات سازنده استقبال میکند .در ادامه گفالتوگوهالای
تعاملی 54 ،هیلت در ابعاد مختلف ،به ذکالر نظالرات منفالی و مثبالت خالود پرداختنالد .هیلالت
جمهوری اسشمی ایران عنوان کرد که بررسی دورهای جهانی نمی تواند مکانیسم کافی بالرای
پرداختن به وضعیت اسرائیل باشد و نیز تأکید کرد که اشیال ،علت ریشهای تمام تخلفالات و
جنایات حقوق بشر علیه فلسطینیان است .همونین از نقالض فالاحش و سیسالتماتی

حقالوق

مردم فلسطین ،بلنالدیهالای جالوالن سالوریه ،لبنالان و دیگالر منالاطا اشالیالی کاله مسالتند در
گزارشهای بینالمللی آمده ،ابراز نگرانی کرد.
در بخش بعدی بح

و گفتگوها ،توصیههای کشورهای پیشالنهاددهنده بالا ابعالاد مختلالف باله

اسرائیل منتقل شد ) .(A/HRC/10/76در پایان گزارش نهایی ،گروه کاری باله تصالویب رسالید و
در آن ذکر شد که نتایج بررسی دورهای جهانی اسرائیل که در گزارش گروه کاری آمده ،همراه بالا
دیدگاههای اسرائیل در رابطه با توصیههالا ،نتیجالهگیالری و همونالین تعهالدات داوطلباناله و پاسالخ
اسرائیل به مباح

مطروحه قبل از تصویب گزارش نهایی باله انالدازه کالافی در طالول گفالتوگالو

تعاملی در گروه کاری مورد توجه قرار گرفالت ) .(A/HRC/DEC/10/112الزم باله ذکالر اسالت
1. H.E. Aharon Leshno-Yaar
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دومین بررسی دورهای و جهانی حقوق بشر از ماه می  3013آااز شالده و تالا نالوامبر  3011اداماله
دارد .در این بین ،پرونده اسرائیل در سال  3012مورد بررسی قرار گرفت

)1.)www.ohchr.org

و .رفتار متناقض برخی از کشورها
در قطعنامه  A/HRC/1/106مصوب  3001 /01/20که از گالزارشگالران شالورا مالیخواهالد
موارد نقش حقوق بشر از سوی اسرائیل را گالزارش کننالد ،قطعناماله بالا  3۱رأی موافالا13 ،
مخالف و  5ممتن تصویب شد  .کانادا ،جمهوری چ  ،فنشند ،فرانسه ،آلمالان ،ژاپالن ،هلنالد،
لهستان ،رومانی ،سوئیس ،اوکراین و انگلستان رأی منفی دادهاند و کالامرون ،انالا ،گواتمالاال،
نیجریالاله و جمهالالوری کالالره رأی ممتنالال ( .)A_HRC_1_106. 30/06/ 2006در قطعنامالاله
 A/HRC/3/1/Voting Recordمورخ  3001 /1/1درباره محکومیت اسرائیل به دلیل نقض
حقوق بشر فلسطینیان ،این سند با  3۱رأی موافا ،در برابر  11رأی مخالف و  5رأی ممتنال
تصویب شد .کشورهای کانادا ،جمهوری چ  ،فنشند ،فرانسه ،آلما ن ،ژاپن ،هلنالد ،لهسالتان،
رومانی ،سوئیس ،اوکراین و انگلستان رأی منفی دادهاند و کالامرون ،انالا ،گواتمالاال ،نیجریاله،
سالالالوئیس و مکزیالالال

رأی ممتنالالال دادهانالالالد ( A_HRC_S_1_1.Voting Record.

 .)06/07/2006در قطعنامه  15نوامبر  ،3001مجموعالا  24رأی موافالا 3 ،رأی مخالالف و 1
رأی ممتن از سوی کشورها داده می شود که کانادا ،جمهوری چال  ،فنشنالد ،آلمالان ،هلنالد،
لهستان ،رومانی و انگلستان رأی منفی و اوکراین ،سوئیس ،جمهوری کره ،ژاپالن ،گواتمالاال و
فرانسه رأی ممتن دادهاند ( .)A_HRC_S_3_1. Voting Results. 15/11/2006
در  12قطعنامه از مجموعههای قطعنامههای صادره از سوی شورا بین سالالهالای  3001تالا
 ،3010االب کشورهای اروپایی رأی منفی یا ممتن دادهاند .در این میان ،فرانسه  ۱بار ممتنال و
 2بار منفی ،انگلستان  1بار ممتن و  4بار منفی ،اوکراین  3بار ممتن و  2بار منفی ،فنشند  4بار
 .1برای کسب اطشعات بیشتر ،رجوع شود به:
http://www2.ohchr.org/SPdocs/UPR/UPR-FullCycleCalendar_2nd.doc
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ممتن و  1بار منفی ،ایتالیا  2بار ممتن و  3دوبار منفی ،بوسنی هرزگوین  5بار ممتن و ژاپالن ۱
بار ممتن و  3بار منفی رأی دادهاند .کانادا همواره رأی منفی داده است گواتمالاال و مکزیال

از

قاره آمریکا و کامرون و نیجریه از آفریقا هم در موارد قابل توجهی رأی ممتن دادهاند .این آمار
نشان میدهد بهرام قطعنامههای شواری حقوق بشر علیه اسرائیل ،بال اربی این شورا هیچگالاه
گام جدی برای محکومیت نقض حقوق بشر در سرزمینهای اشیالی بالر نداشالته اسالت ( UN

 .)Watch, 2015طبیعتاً جای این سؤال باقی است که چرا دول اربی کاله همالواره حساسالیت
ویژهای در مورد مسائل حقوق بشر ابراز داشتهاند ،در موارد نقض حقوق بشر از سوی اسرائیل،
رأی منفی یا ممتن به محکومیت این اقدامات میدهند.

نتیجهگیری
پس از تأسیس شورای حقوق بشر در سال  ،3001شاهد توجه خا

این شورا باله اقالدامات و

جنایات ضد حقوق بشری اسرائیل در اراضی اشیالی بودهایم؛ به طوریکه گالزارشگالران ویالژه
شورا ،از سال  3001تا  3013بهطور مداوم  15گزارش (با احتسالاب گالزارشهالای موقالت) در
مورد اسرائیل ارائه دادهاند و همونین شورای حقوق بشر بالغ بر  25قطعنامه طی نشسالتهالای
عادی و ویژه علیه اسرائیل به تصویب رسانده است .هرچنالد حجالم بالاالی ایالن گالزارشهالا و
قطعنامهها ،عمشً تأثیر چندانی بر عملکرد اسرائیل در اراضی اشیالی نداشته است؛ اما باید اذعان
کرد که مواض دو نهاد کمیته و شورای حقوق بشر (از سال  1۱۱2تا  )3001در نوع خود قابالل
توجه بوده و میتوان گفت دو نهاد به طور مستمر و پیوسته ،اقالدامات و جنایالات ضالد حقالوق
بشری اسرائیل در اراضی اشیالی را تحت نظر داشته و آن را محکوم کردهاند .بنابراین ،عملکرد
این نهاد حقوق بشالری در قوالیه اسالرائیل ،بالا وظالایف آن انطبالاق دارد .در واقال  ،ایالن نهالاد،
رویکردی مستقل در رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر توسط اسرائیل داشته اسالت .یکالی از
مشکشت و چالشهای اصلی شورا ،نبود ضمانت اجرایی و فقدان ابزار پیگیالری قطعنامالههالا و
مصوبات آنهاست .تأثیر اصلی این گزارشها و قطعنامالههالا ،انعکالاس آنهالا در افکالار جامعاله
جهانی است؛ تا فشار بر رژیم ناقض حقوق بشر اسرائیل افزایش یابد.
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با این حال ،متأسفانه برخوردی از سالوی شالورای امنیالت ،رکالن دارای قالدرت و ضالمانت
اجرایی مصوبات سازمان ملل ،علیه جنایات و اقدامات ضالد حقالوق بشالری اسالرائیل صالورت
نگرفته است .سیاستزدگی در شورای امنیت ،همواره مان اتخاذ اقالدام عملالی و جالدی بالرای
مقابله با اقدامات ضد حقوق بشری اسرائیل شده است .در مواردی که قطعنامهای در این شالورا
برای محکومیت اسرائیل مطرح شده ،ایاالت متحده آمریکا آن را وتو کرده است .از سال 1۱۱1
تا مارس  3001در مجموع  113قطعنامه در شورای امنیالت سالازمان ملالل باله تصالویب رسالیده
است .کشورهای دارنده حا وتو 11 ،بار با استفاده از این امتیاز ،مالان از تصالویب قطعنامالههالا
شدهاند .در این میان ،آمریکا  13بار از حا وتو استفاده کرده که  11مورد آن در دفالاع از رژیالم
اسرائیل بوده است.
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