
 

 

 بشر حقوق شورای عملکرد

 اسرائیل به نسبت ملل سازمان
 05/04/12۱5 تاریخ پذیرش: 32/01/12۱5 تاریخ دریافت:

 مجید بزرگمهری

 **نثار ملکوتیحمید جان

 

 چکیده
مواضال    کالرده اسالت  همواره تالشش   بشرشورای حقوق ، مقالههای این یافته بر اساس

و وظیفه  کنداقدامات جنایتکارانه و ضد حقوق بشری اسرائیل اتخاذ  موردصریحی در 

باله   ،ها و البالی حالامی اسالرائیل   قانونی خود را بدون مشحظات سیاسی و فشار قدرت

زدگی شورای امنیالت سالازمان ملالل    به علت سیاست ،با وجود این .ه استانجام رساند

ضد حقوق بشالری   رفتارهاینی بر چندا تأثیر ،این شوراهای اقدامات و فعالیت، متحد

کشالورهای عوالو شالورای    برخالی از  اسرائیل نداشته است. آراء منفی یا ممتنال   رژیم 

از خالود نشالان    اهمیت رعایالت حقالوق بشالر    مورددر  ی کهتسیبا حسا نیز قوق بشرح

 است. سازگارنادهند، می
 

 .، شورای امنیتفلسطین ،اسرائیلرژیم ، بشر حقوقشورای  واژگان کلیدی:

                                                                                                                                        
 المللی امام خمینی )ره( دانشیار دانشگاه بین e.mail: bozorg_majid@yahoo.com 

 hamid_janesar66@yahoo.com (ره) خمینی امام المللیبین دانشگاه الملل،بین روابط پژوهشگر **
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 مقدمه
 تالرین مهالم یکالی از  هالا  موضوع حقوق بشر و توجه به کرامت و حیثیت ذاتی یکایال  انسالان  

 طالوری به ؛(1: 1231 )خرازی، در جهان امروز است المللبین موضوعات مورد توجه حقوق

مسائل مربوط به حقالوق بشالر   ، اخیرهای سازمان ملل متحد در دههدر ساختار و عملکرد  که

، این سازمان را به خود اختصالا  داده اسالت. در ایالن ارتبالاط    های بخش عظیمی از فعالیت

کمیسیون حقوق بشر که یکی از ارکان فرعی شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد 

منشالور ملالل    13راج  به حقوق بشر بود، توسط این شورا و در راستای اجالرای مفالاد مالاده    

اما بعد از تحوالت ساختاری سازمان ملل متحالد در آاالاز    .شدتأسیس  ،1۱41متحد در سال 

ن فرعی مجم  عمومی در سالال  ارکا ی ازیکعنوان به شورای حقوق بشر ،هزاره سوم میشدی

یکی از موضالوعات  ( 1-40: 1233 )میرعباسی، جایگزین کمیسیون حقوق بشر گردید 3001

پس از جنگ جهانی دوم طی فراز که مورد توجه کمیته و شورای حقوق بشر، اسرائیل است، 

باله طالور مسالتمر     و دیال گردتأسالیس   در درون سرزمین فلسطین 1۱43هایی در سال و نشیب

ای در نادیالده گالرفتن حقالوق، معاهالدات و     سابقة تیرهحقوق مردم فلسطین را نقض کرده و 

 لمللی و حتی تعهدات خالود در معاهالدات دوجانباله بالا طالرف فلسالطینی دارد      اهای بینعرف

 .(12۱1، )گودرزی

ترین موارد نقض حقوق بشر توسط اسالرائیل در اراضالی اشالیالی فلسالطین در     جمله مهم از

اخالرا  و جابجالایی اجبالاری، تبعالیض و      ،1۱11و اراضی اشالیالی عربالی بعالد از سالال      1۱43

سالالازی و شالالهر نقالالض حالالا حیالات،   هالا، اقلیالالت نقالض حقالالوق  شالالهروندی،هالالای محرومیالت 

نشالینان، نقالض حقالوق    سازی قدس، تخریب منازل و مصادره اراضی، خشونت شالهر  یهودی

 اسالت محاصالره نالوار االزه     و کودکان، نقض حقالوق زنالان فلسالطینی، برخالورد بالا آزادی بیالان      

که عملکرد شورای حقوق بشر سالازمان   این مقاله عبارت از این استال ؤس .(12۱3، )احمدیان

 1۱۱2های طی سالها رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر اسرائیل علیه فلسطینی ملل متحد در

همواره تشش  شورای حقوق بشر، های این پژوهشیافته بر اساس ؟چگونه بوده است 3013تا 

اقدامات جنایتکارانه و ضد حقوق بشالری اسالرائیل اتخالاذ     موردمواض  صریحی در  کرده است



 419 ـــــــــــــــــــــــــــاسرائیل  به نسبت ملل سازمان بشر حقوق شورای عملکرد

 ،ها و البالی حالامی اسالرائیل   و وظیفه قانونی خود را بدون مشحظات سیاسی و فشار قدرت کند

زدگی شورای امنیت سالازمان  به علت سیاست ،با وجود این .ه استدر این راستا به انجام رساند

ضالد حقالوق    رفتارهالای نالی بالر   چندا تأثیر بشر های کمیتة حقوق، اقدامات و فعالیتملل متحد

 اسرائیل نداشته است.رژیم بشری 

 

 مفهوم حقوق بشرالف. 
هالای نظالری آن   که بنیان ،است «حقوق طبیعی»منشأ فکری و فلسفه حقوق بشر نهفته در مفهوم 

باله   ( در قرن هیجالدهم شالکل گرفالت و   113۱) ( و انقشب فرانسه1111) بعد از انقشب آمریکا

د. ادعالای اصاللی   تبالدیل شال  برای محافظت از افراد در مقابل اسالتبداد مطلالا پادشالاهان     یابزار

این بود که هر فردی دارای برخی از حقوق ذاتالی   ،ها بودندطرفداران این تفکر که عمدتأ لیبرال

 ,Uvin) و طبیعی است و اینکه این حقوق ایرقابل انکار بوده و باید مورد احتالرام قالرار گیالرد   

هسته اصاللی و محالوری مفهالوم     ،انسانی نفس حمایت از شأن و کرامت ،ز این روا .(:2004 9

 ترین حقوقی است که هر فالرد ترین و ابتداییاساسی حقوق بشر دهد.حقوق بشر را تشکیل می

 منال   زنالدگی،  حالا . اسالت منالد  از آن بهالره  ،صرف انسان بالودن دلیل به طور ذاتی، فطری و به 

 و عقیالده  فکر، آزادی بیان، آزادی منصفانه، محاکمه از برخورداری حا داری،برده من  شکنجه،

اعشمیه جهالانی حقالوق    مطاباشوند. مذهب از جمله مهمترین حقوق بنیادین بشر محسوب می

هالایی هموالون جهالان شالمول بالودن، ساللب       این حقالوق ویژگالی   ،المللیو سایر اسناد بین بشر

پیوسالتگی و  هالم طلبالی، باله  ناپالذیری، عالدم تبعالیض و برابالری    ناپذیری، تفکیال  ناشدنی، انتقال

 ست.تنیدگی را دارادرهم

توان به صالرف  کس را نمیبه تمامی افراد در هر جایی از جهان تعلا دارد و هیچ ،این رواز 

 افالراد  ضمن اینکاله هماله   .کند، از حقوق بشر محروم کردمنطقه جیرافیایی که در آن زیست می

و ایره در برخورداری از این حقوق بالا هالم برابالر و     جنسیت ،ملیت ،نژاد چون عواملی از فارغ

ند و در این خصو  کسی را بر دیگری برتری نیست. این حقالوق شالامل حقالوق    هست یکسان

نقالض حقالوق    شالود. ند مالی هست المللی موجودطبیعی یا حقوق قانونی که در قوانین ملی و بین

مالورد   ،برخالی از افالراد  یالا   ایردولتی ادتوسط دولت یا نهاین حقوق دهد که بشر زمانی رخ می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A8%D8%B4%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A8%D8%B4%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A8%D8%B4%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C
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حقوق اساسی )از جمله حقوق مدنی، سیاسی، فرهنگی، اجتمالاعی و   یا ؛سوءاستفاده قرار گیرند

ها انکار و نادیده گرفته شود یا هنگامی که هر دولت یا نهاد ایردولتالی بخشالی از   اقتصادی( آن

المللی و حقوق بشردوستانه المللی حقوق مدنی و سیاسی و یا دیگر حقوق بینپیمان میثاق بین

 یت نکند.را در مورد برخی از افراد رعا

 

 شورای حقوق بشرب. 
 3001مالارس   15در  ،الالدولی بالین  یسالازمان عنالوان  باله  شورای حقوق بشر سازمان ملالل متحالد  

نظارت بر اجرای مفاد منشور حقوق بشر در کشالورهای عوالو    ،شورا وظیفه این .ریزی شدپایه

توانالد  وجالود داشالته باشالد، ایالن شالورا مالی       ایمساللله در مواردی که سازمان ملل متحد است. 

شالورای حقالوق بشالر همونالین     . وضالعیت، اعالزام کنالد    از نمایندگانی را برای بازدیالد نزدیال   

 ،های اساسی بالرای همگالان  مسلولیت ارتقاء احترام جهانی برای حمایت از حقوق بشر و آزادی

هالای  یدگی باله وضالعیت  ای عادالنه و برابر و همونین رسنظر از هر نوع تمایز و به شیوهصرف

را بر عهده  ،مند و ارائه توصیه در این خصو ناقض حقوق بشر از جمله نقض فاحش و نظام

مجم   351/10های شورای حقوق بشر مندر  در قطعنامه ترین مأموریتدو مورد از مهم دارد.

 عمومی به شرح زیر است:

قابالل اعتمالاد بالرای تحقالا     ، بر اساس اطشعالات عینالی و   1ای جهانیدوره بازبینیانجام  .1

مبتنی بر گفتگوی تعاملی بالا  تمام کشورها و اصل جهانشمولی و  تعهدات حقوق بشری

 ؛مشارکت کامل کشور مربوطه

ی و واکنش گیری از نقض حقوق بشر از طریا گفتگو و همکارمشارکت در زمینه پیش .3

 . (A/RES/60/251)سری  در موارد اضطراری

شده بالرای شالورای حقالوق بشالر عبارتنالد از      بینیسازوکارهای پیشترین بر این اساس، مهم

کمیته مشالورتی  »، «های ویژهسازوکار رویه»، «ای حقوق بشرمکانیسم جهانشمول بررسی دوره»

 «.های شکایترویه»و « شورای حقوق بشر

                                                                                                                                        
1. Universal Periodic Review  



 411 ـــــــــــــــــــــــــــاسرائیل  به نسبت ملل سازمان بشر حقوق شورای عملکرد

 اسرائیل موردشورای حقوق بشر در های گزارش. ج
شورای حقوق بشر بدون وقفه پرونده حقوق بشر اسرائیل  حقوق بشر، پس از انحشل کمیسیون

ویالژه خالود در اراضالی اشالیالی را      گالر گالزارش های گزارش ،را بر عهده گرفت و از همان ابتدا

 گالر گالزارش عنالوان  به 3001دریافت و مورد بررسی قرار داد. جان دوگارد آفریقایی که از سال 

خالود را در  کالار  همونالان   ،انحشل کمیسیونپس از  ،تعیین شده بود حقوق بشر ویژه کمیسیون

اداماله داد. وی بعالد از آاالاز باله کالار       3003ویژه شورای حقوق بشر تالا سالال    گرگزارشقالب 

هفالت گالزارش در خصالو  وضالعیت      3003تا سالال   3001مارس  15 ، ازشورای حقوق بشر

الال   تنظالیم کالرد. پالس از تعیالین ریوالارد ف      1۱11حقوق بشر در اراضی اشیالی بعالد از سالال   

 ،3013تا پایان سالال   3003وی از سال  نیز ویژه در اراضی اشیالی گرگزارشعنوان به آمریکایی

ان ویژه شورای حقوق بشر در اراضی اشالیالی در  گرگزارش ،د. بنابراینکرهشت گزارش تنظیم 

 گالزارش تالدوین کردنالد.    15 مجمالوع در  3013مجموع از زمان آااز به کار شورا تا پایان سال 

ویژه شورای حقوق بشر با محوریت درگیری و محاصالره االزه صالادر     گرگزارشگزارش  اولین

 شد.

توسط شبه نظامیالان فلسالطینی    1«گیشد شالیت»، پس از دستگیری سرجوخه 3001در ژوئن 

که باعال    ؛بمباران ازه را آااز کرد این رژیمقسام به اسرائیل، گروه های و شلی  مداوم راکت

در مقیالاس   ،هالا و در نتیجاله  های کشاورزی و زیرسالاخت ها، زمینخانه، تخریب تلفات گسترده

 33ی شد. این گزارش در قالالب  المللبین وسی  منجر به نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه

موضالوعات اصاللی مالورد نظالر      ،طالور کلالی  هارائه شالد. بال   3001سپتامبر  31صفحه و به تاریخ 

هالای اربالی،   شیال، بحران کنونی در ازه، کراناله شامل بررسی ا ،ویژه در این گزارش گرگزارش

 هالا، سازی، جنوب هبرون و دیوار کوچ ، دره اردن، تخریب خانهالمقدس و دیوار، شهر بیت

های بازرسی، اجرای عدالت، بحران انسالانی و منالاب  مالالی تشالکیشت     پست جدایی از خانواده،

عملیالات بالاران   »ویژه به شکل خاصی به بحالران االزه و    گرگزارش .استخودگردان فلسطینی 

های سنگین همراه بالود اشالاره   نیروهای دفاعی اسرائیل برای کنترل ازه که با توپخانه 3«تابستان

                                                                                                                                        
1. Gilad Shalit 

2. Operation Summer Rains 
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نیروی هالوایی اسالرائیل تأسیسالات     ،3001ژوئن  33در  «عملیات باران تابستان»در فرایند . دارد

ها و اخشل در امی اسرائیل باع  تخریب زیرساختعملیات نظ عمومی در ازه را بمباران کرد.

 رسانی در ازه شد.های برق و آبشبکه

ویژه اشاره دارد به تاخت و تازهای متعدد و مکرر اسرائیل به نوار االزه   گرگزارشهمونین 

که باعال  کشالته شالدن بسالیاری از ایرنظامیالان فلسالطینی و همونالین         ،3001ژوئن  35بعد از 

امالان نظامیالان اسالرائیل علیاله مالردم      بالاران بالی  است. وی در ادامه به گلولهها شده تخریب خانه

 ترور هدفمند علیاله شالهروندان فلسالطینی اشالاره دارد.     و های صوتیفلسطین و استفاده از بمب

و کمبود مواد اذایی و فقالر   ها، اوضاع سشمت در نوار ازهدوگارد از وخامت شرایط بیمارستان

کند. همونالین وی باله ارزیالابی حقالوقی اقالدامات اسالرائیل پرداختاله و        انتقاد می ،آمده وجودهب

دوگالارد بالر تخطالی     کند. در اداماله گالزارش،  اسرائیل را به نقض حقوق بشردوستانه محکوم می

شرقی، المقدس بیت های گوناگون در کرانه باختری واسرائیل از حقوق بشر فلسطینیان به شیوه

نشالین در کراناله   های یهالودی اشاره دارد. وی ساخت شهر  ،از جمله ادامه ساخت دیوار حائل

 دهالد. برون خبر میهدر جنوب شهر کوچ   یداند و از ساخت دیوارباختری را ایرقانونی می

ی و سالازمان ملالل در   المللال بالین  دوگارد به نظر مشالورتی دیالوان دادگسالتری    در بخش آخر هم

 ودن ساخت دیوار حائل تأکید دارد.خصو  نامشروع ب

 اسرائیل را به نقالض آشالکار هنجارهالای    اًبندی گزارش خود صراحتویژه با جم  گررشگزا

 گزارش .(A/HRC/2/5) ندکی محکوم میالمللبین ی حقوق بشر و حقوق بشردوستانهالمللبین

 31در تالاریخ  در واق  تکرار مفاد همین گزارش بود که در قالالب گالزارش موقالت     دوم دوگارد

دوگالارد   اما گزارش سالوم . ((A/61/470 عمومی سازمان ملل ارائه شدبه مجم   3001دسامبر 

موریالت  أشالورای حقالوق بشالر کاله در آن تصالمیم باله اعالزام م        S-1/1به دنبال اجرای قطعناماله 

هالای  در مورد وضعیت حقالوق بشالر در سالرزمین    ویژه گرگزارشیابی فوری به ریاست حقیقت

ویژه  گرگزارشارائه شد.  3001دسامبر  30در تاریخ  ،گرفته شد 1۱11اشیالی فلسطین از سال 

بند خشصاله شالده بالود، از مشالکشت موجالود در برابالر        12در این گزارش که در سه صفحه و 

مأموریتش برای بررسی وضعیت واقعی در ازه پس از شروع عملیات بالاران تابسالتان گالزارش    
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دم همکالاری  کند که باله علالت وجالود برخالی از موانال  و عال      دهد. وی در مجموع اذعان میمی

چهالارم  گالزارش   (A/HRC/4/116) یابی را انجام دهدنتوانسته این مأموریت حقیقت ،اسرائیل

 صفحه تنظیم شد. 34در قالب  3001 ژانویه 3۱در  دوگارد

شورای حقوق بشالر و   S-1/1این گزارش هم مانند گزارش قبلی به دنبال تصویب قطعنامه 

در  ویالژه  گرگزارشیاب فوری به سرپرستی حقیقتکمیته  پس از اینکه طی آن تصمیم به اعزام

تنظیم شد.  گرفته شد، 1۱11فلسطینی اشیال از سال های مورد وضعیت حقوق بشر در سرزمین

یاب در امور ازه به دنبال عملیات باران تابستان توسط نیروهای اسالرائیل  در واق  کمیته حقیقت

تأسالیس   در این عملیات توسط شورای حقوق بشر بشرو گزارش نقض حقوق  3001در ژوئن 

در پاسالخ باله    ،دوگالارد اشالاره شالده بالود     A/HRC/2/5گونه که در گزارش شالماره  شد. همان

و شاللی    3001ژوئالن   35دستگیری سرجوخه گیشد شالیت توسط شبه نظامیالان فلسالطینی در   

عملیالات بالاران   »های امقسام به اسرائیل، اسرائیل دو عملیات بزرگ نظامی با ن هایراکت مداوم

نیروهای دفاعی اسالرائیل   ها،در ازه انجام داد. در این عملیات 1«عملیات پاییز ابرها» و« تابستان

 ،بمباران توپخانه سنگین و حمشت موشکی هوا به زمین با تکرار تهاجم نظامی به ازه همراه با

هالا،  های عمومی، پالل ختمانها، مساجد، ساباع  ویران شدن یا آسیب دیدن مدارس، بیمارستان

رویاله از قالدرت   ویژه تأکید دارد اسالتفاده بالی   گرگزارش های برق شد.و شبکهآب خطوط لوله 

 شود.جنایات جنگی محسوب می ،نظامی علیه ایرنظامیان و اهداف ایرنظامی

 عاتی از قبیل اوضاع در ازه، کراناله اربالی و  ودوگارد در این گزارش موض ،اما به طور کلی

شرقی، شرایط زندانیان فلسطینی، ترور هدفمند، جدایی از خانواده، تبعیض نژادی المقدس بیت

تشالکیشت خالودگردان فلسالطینی،    باله  های مالی و آپارتاید، بحران انسانی و خودداری از کم 

همونین جامعه مدنی و حفاظت ازحقوق بشر را در کانون  ی والمللبین مسلولیت پاسخگویی و

کند که تاخت و تازهای مکرر اسرائیل به کراناله  دهد. همونین وی اشاره میرار میتوجه خود ق

های بازرسی از مالوارد نقالض حقالوق بشالر     ها و پستتخریب خانه ،ساخت و ساز دیوار اربی،

هالای اسالرائیل   ها و شرایط وخیم زندانیان فلسطینی در زندانسازیادامه شهر  ،عشوه ه. باست

ویژه تأکید دارد افراد مسلول شلی   گرگزارش ،در ادامه .حقوق بشر استنقض از موارد دیگر 

                                                                                                                                        
1. Operation Autumn Clouds 



 59بهار  71فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 491

آشالکارا بایالد دسالتگیر و     ،بدون هیچ مصونیت نظامی ،ها به مناطا ایرنظامیها و راکتموش 

از سالوی   المللبین آمره حقوققواعد اما نقض  است،محاکمه شوند. هرچند جنایات فردی مهم 

 نادیده گرفته شوند. ایدنب ،اسرائیل علیه مردم فلسطین

کند که اوضاع اراضی اشیالی فلسالطین  بندی خود در این گزارش تأکید میدوگارد در جم 

جالان  . ((A/HRC/4/17 ای برای آینده حقوق بشر در جهالان برخالوردار اسالت   از اهمیت ویژه

 5شالورای حقالوق بشالر در قالالب      S-1/1دوگارد گزارش پنجم خود را به دنبال اجرای قطعنامه

را ارائاله کالرد. وی در ایالن     ،که در واق  فقط مروری کوتاه بر گزارشات قبلی خود بوده ،صفحه

بر مباح  قبلی خود از جمله نقض حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه توسط اسالرائیل   ،گزارش

آگوست  11در تاریخ  ،دوگارد با ابعادی جدیدتر گزارش ششم. (A/HRC/5/11کند )تأکید می

صفحه ارائه شد. محورهای اساسی این گزارش شامل حا تعیین سرنوشالت   33در قالب  3001

االزه، حقالوق بشالر در کراناله      مردم فلسطین، اشیال اراضی اشیالی فلسطین، با توجه خا  باله 

های اعدام های خودسرانه، ایرانسانی و، نقض ممنوعیت بازداشتالمقدسبیت باختری و شرق

 اشالیالی د در حمایت از حقالوق بشالر در سالرزمین    فراقوائی و همونین نقش سازمان ملل متح

کند که مردم ویژه به این نکته اشاره می گرگزارش ،. در بخش اول گزارش مذکوراستفلسطین 

سال توسالط   10برای نزدی  به این حا  اند وفلسطین ازحا تعیین سرنوشت خود محروم شده

 اسرائیل انکار شده است.

هالای فلسالطین، از   سال است سرزمین 40پردازد که دوگارد به این نکته می ،در بخش دیگر

توسط اسالرائیل اشالیال شالده و همونالان در      شرقی و نوار ازهالمقدس بیت جمله کرانه اربی،

خواهد تا فشار بر اسرائیل را بالرای انجالام   ی میالمللبین اشیال باقی مانده است. وی از نهادهای

کنالد کاله هرچنالد    افزایش دهند. همونین وی در بخش بعدی اذعان میی خود المللبین تعهدات

ها در اما شهر  سازی ،( بهبود یافته3001) وضعیت حقوق بشر در کرانه اربی از اواسط ژوئن

کنالد کاله   دوگارد تأکیالد مالی   های بازرسی همونان باقی مانده است.حال گسترش است و پست

 کنالد باله نظالر مشالورتی    انونی است و اشاره مالی ساخت دیوار در اراضی اشیالی به وضوح ایرق

مبنی بر اینکه سالاخت و سالاز دیالوار     ،3004ژوئیه سال  ۱ی دادگستری در تاریخ المللبین دیوان

ه سالاخت و  بال ی بوده و اسرائیل موظف است المللبین حائل در اراضی اشیالی بر خشف قوانین



 494 ـــــــــــــــــــــــــــاسرائیل  به نسبت ملل سازمان بشر حقوق شورای عملکرد

ویالژه از اوضالاع فلسالطینیان در دره اردن انتقالاد و      گالر گالزارش  ،د. در اداماله یان دهاپساز دیوار 

طالور از  کند. دوگالارد همالین  اسرائیل را به نقض حقوق بشر در کرانه باختری و ازه محکوم می

فراقوالائی و ترورهالای   هالای  هالای اسالرائیل، اعالدام   وضعیت وخیم زندانیان فلسطینی در زندان

 دهد.هدفمند اسرائیل گزارش می

وی سازمان ملل متحد را حافظ نهایی حمایالت از حقالوق بشالر     ،در بخش آخر این گزارش

. ه اسالت دررا منفعشنه توصالیف کال   1«گروه چهارجانبه»ولی اقدامات  ؛دانددر اراضی اشیالی می

 سالاله اسالرائیل در کراناله اربالی،     40کنالد کاله اشالیال    های خود اذعان میوی در قسمت توصیه

ی المللبین بشردوستانه حقوق بشر و حقوقشرقی و نوار ازه موجب نقض متعدد المقدس بیت

خواهالد حمالشت خالود را باله     های شبه نظامی فلسطینی مالی از گروه ،شده است. از سوی دیگر

ی عمالل نماینالد   المللال بالین  دوسالتانه اهداف ایر نظامی پایالان دهنالد و مطالابا بالا قالوانین انسالان      

(A/62/275). ویالژه شالورای حقالوق     گالر گزارشعنوان به جان دوگارد آخرین گزارش خود را

د. کالر صالفحه ارائاله    35در قالالب   3003ژانویاله   31بشر در اراضی اشیالی فلسطین، در تالاریخ  

ویالژه از برخالی    گالر گالزارش شامل موضوعاتی هموالون انتقالاد    ،مباح  اساسی در این گزارش

های فلسطین، اشیال ازه، اقدامات اسرائیل علیه ازه و عواقب آن، اشیال سرزمین ننداممباح  

، برخالورد بالا بازداشالت شالدگان و زنالدانیان محکالوم       المقدسبیت حقوق بشر در کرانه اربی و

 فلسطینی، حا تعیین سرنوشت مردم فلسطین، مذاکرات صلح و اقدامات گالروه چهالار جانباله و   

 بالالود. وی در ایالالن گالالزارش بالالر مباحالال  پیشالالین خالالود تأکیالالد داشالالت    سالالازمان ملالالل متحالالد 

(A/HRC/7/17). 

شورای حقوق بشر در خصو  وضعیت حقوق بشر در اراضالی  « رویه ویژه»در ادامه سیستم 

 جالان دوگالارد   جالایگزین عنوان به 3003ریوارد فال  را در سال  شورای مذکور اشیالی فلسطین،

ریوالارد فالال  اولالین     جانشالین وی  د،جالان دوگالار   پس از پایان کالار  ،بدین ترتیب .انتخاب کرد

گزارش خود در خصو  وضعیت حقوق بشر در اراضی اشیالی فلسطین و دیگر اراضی اشالیالی  

                                                                                                                                        
گروه این  .باشدمی آمریکا روسیه و ایاالت متحده متشکل از سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، فدراسیون ،جانبهگروه چهار .1

تأسیس  عمومی شورای امنیت یا مجم  یسس یا دستورؤقطعنامه م بدون و 3002ایررسمی در سال صورت  هبچهارجانبه 

 .استو حل مسلله فلسطین  صلح ترویج صلح مطابا با نقشه راه برای ،این گروه وظیفه .شد
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صفحه ارائه کرد. گفتنی است فال  تا پایالان سالال    13در قالب  300۱فوریه  11عرب را به تاریخ 

تالی،  شالکنی ذا قالانون  گزارش ارائه کرد. فال  در گزارش اول خود به ترتیالب  3در مجموع  3013

تمایز بین اهداف نظامی و شهری شامل حمشت مستمر در مقیاس گسالترده باله االزه توسالط     عدم 

هالای دیپلماتیال  و ماهیالت ایردفالاعی حمالشت      حالل  ، ضالعف راه 3003دسالامبر   31در  اسرائیل

تالر حمالشت را   اسرائیل، عدم پذیرش پناهنده، بررسی کارشناسی جنایات جنگی و محیط گسالترده 

)جنالگ   های نظامی اخیالر اسالرائیل  کند عملیاتفال  اذعان می دهد.قرار می در کانون توجه خود

ویالژه عنالوان    گالر گالزارش ایرقانونی بالوده اسالت.    اًذات ،به ازه بر اساس شواهد موجود روزه( 33

بینالی اسالت   قابل پیش ؛کند با توجه به اینکه حمشت اسرائیل به مناطا پرجمعیت معطوف بودهمی

بالت  های مذهبی و آموزشی و همونین تأسیسات سالازمان ملالل مالورد اصالا    ها، مکانکه بیمارستان

 جای گذاشته است. رهای اسرائیل قرار گرفته و تلفات ایرنظامی بسیاری بتوپخانه

وی ادعای اسرائیل مبنی بالر دفالاعی بالودن حمالشت را بالا توجاله باله گسالتردگی حمالشت          

 55ممنوعیت مجالازات جمعالی( و   ) 22پذیرد و محاصره ازه توسط اسرائیل را نقض ماده نمی

های بهداشتی به جمعیت اشیالی( از کنوانسیون چهالارم ژنالو عنالوان    )وظیفه ارائه اذا و مراقبت

یال  بالازیگر   عنوان به افزاید ادامه امتناع اسرائیل از شناسایی حماسویژه می گرگزارشکند. می

هالا بالرای   تمالامی تالشش  ناکامی باع   ،سازمان تروریستیعنوان به آنبه زدن سیاسی و برچسب

شود. در بخش دیگر های امنیتی از طریا دیپلماسی میاجرای حقوق بشر و پرداختن به نگرانی

باله   ،سالابقه بالی  اقالدامی اسالرائیل در   ،در طول جنگ ازهکه دهد فال  گزارش می ،این گزارش

عالدم پالذیرش    پالذیرد. وی ایرنظالامی را از االزه نمالی    هالیچ پناهنالده   ،زن خارجی 300استثنای 

 ،کنالد. در اداماله  توصالیف مالی   «اعمالال ایرانسالانی  »پناهندگان ایرنظامی تحالت ایالن شالرایط را    

کند تا زمانی که حقوق اساسالی مالردم فلسالطین منجملاله حالا تعیالین       ویژه تأکید می گرگزارش

مورد انکار اسرائیل قرار گیالرد، فلسالطین از حالا مقاومالت در برابالر اشالیال در       ها آنسرنوشت 

گیرد توسل به زور تالا زمالانی کاله    فال  نتیجه می ی برخوردار است.المللبین قوانینچهارچوب 

طالور بالالقوه جنایالت علیاله     ا باله هو این تهاجم ستهای دیپلماتی  وجود دارد قابل توجیه نیراه

 .((A/HRC/10/20 صلح بوده است
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به بررسالی   ،گزارشد. در این کرارائه  3010ژانویه  15فال  گزارش دوم خود را در تاریخ 

ماه جالوالی تالا مالاه دسالامبر      ازاشیالی فلسطین های تحوالت مربوط به حقوق بشر در سرزمین

هالای اصاللی   ها و یافتاله شامل توجه به فعالیت ،هایی اساسی این گزارشپردازد. محورمی 300۱

نشالین در  های یهالودی شهر ساخت یاب سازمان ملل متحد در جنگ ازه، ادامه هیلت حقیقت

اراضی اشیالی فلسطینی، تظاهرات علیه دیوار حائل در کراناله بالاختری، محاصالره االزه، وضال       

فالال  باله عالدم همکالاری      ،. در مقدماله ایالن گالزارش   استاسفنا  آوارگان فلسطینی و تحریم 

یالاب  کند. وی در ادامه به گالزارش هیلالت حقیقالت   اسرائیل با خود اشاره دارد و از آن انتقاد می

. در گالزارش  کنالد ، اشالاره مالی  به شورای حقوق بشر ارائه شد 300۱ل که در سپتامبر سازمان مل

 و حقوق بشردوستانهبشر  در طول جنگ ازه موارد نقض حقوق ،یاب آمده استهیلت حقیقت

هالای  ایرنظامیالان و مکالان   اًنیروهالای اسالرائیل عمالد    ،ی رخ داده است و در طول جنگالمللبین

هیلالت   ،اند. این اقداماتجمعی آنان پرداختهو به مجازات دسته شهری را مورد هدف قرار داده

را به این نتیجه سوق داده است که جنایت علیه بشیریت توسالط اسالرائیل رخ داده    یابحقیقت

رویاله  شده از ازه به خا  اسرائیل بیهای پرتاببه این نتیجه رسیدند که راکت ،همونین است.

 جنایت علیه بشریت بوده است.مثابه جنایت جنگی و و به هبود

ایالن درگیالری بالا    شالروع  تلفالات دو طالرف و   عدم تناسالب میالان   با توجه به  در عین حال،

مراتب بیشالتر متوجاله اسالرائیل    اتهام جرم و جنایت به ،توسط اسرائیل 1«عملیات سرب گداخته»

ه بالا  کال  ؛کنالد به تصویب این گزارش در شورای حقوق بشر اشاره می ،است تا حماس. در ادامه

ساخت دیالوار حائالل    ،فال  ممتن  به تصویب رسید.رأی  11مخالف و رأی  1موافا، رأی  35

 هالای تالرین نموناله  را یکالی از واضالح   ،هدر اراضی اشیالی فلسطینی ادامه یافتال  3003که از سال 

مالردم فلسالطین،    حقوق اقدامات ایرقانونی اسرائیل در کرانه اربی و در ارتباط با نقض اساسی

پالس از گذشالت یال  سالال از      ،ویالژه  گالر گزارشکند. از جمله حا تعیین سرنوشت عنوان می

تر شالده و محاصالره نالوار    کند که اوضاع در ازه وخیمعملیات سرب گداخته اسرائیل اذعان می

ی از اسالرائیل  المللال بالین  های مداوم جامعاله وی همونین از درخواست. ازه همونان پابرجاست

بخش نبوده است. وی اوضالاع پناهنالدگان   که البته نتیجه ؛دهدو محاصره ازه گزارش میبرای لی

                                                                                                                                        
1. Cast Lead 
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کمپالین جامعاله مالدنی بالرای تحالریم       و در نهایت، از گالزارش  کردهفلسطینی را وخیم گزارش 

سالومین  . (A/HRC/13/53) کنالد هالای فلسالطین اسالتقبال مالی    اشیال سالرزمین  دلیلبهاسرائیل 

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

در قالالب   3010آگوسالت  20در تالاریخ   ،ای بودفال  که دارای ابعاد گسترده چهارمین گزارش

هالای اشالیال در کراناله    شالامل سیاسالت   ،صفحه ارائه شد. این گزارش حاوی دو محور اصاللی  33

 گالر گالزارش  گالزارش،  در ابتالدای  شرقی و همونین وضعیت در ازه بالود. المقدس بیت باختری و

 بد فلسالطینیان تحالت اشالیال در کراناله اربالی،      که باع  تشدید اوضاع یویژه از تحوالت نامطلوب

دهد. وی سیاست اسالرائیل در اراضالی اشالیالی را    گزارش می و نوار ازه شده یالمقدس شرقبیت

کنوانسالیون   55به نقض سیستماتی  ماده  ،هاییکند و با طرح نمونهوصف میتاستعمار و آپارتاید 

( مربوط باله حفاظالت   1۱11) پروتکل الحاقی کنوانسیون ژنو 1۱و ماده  1۱4۱اوت  13چهارم ژنو 

فال  از گسالترش سالری     د.کنمیی توسط اسرائیل اشاره المللبین های مسلحانهاز قربانیان درگیری

ر کراناله  نشالین اسالرائیل د  های یهودیدهد و تمام شهر ها در کرانه اربی گزارش میرشد شهر 

د. در بخالش  کنال مالی عنالوان  ی المللال بین نقض حقوق بشردوستانهرا شرقی المقدس بیت باختری و

کند اگرچه از شدت محاصره تا حالدودی کاسالته شالده، امالا رژیالم      ویژه اذعان می گرگزارش ،دوم

جمعیالت   هعلیال جمعالی  های دستههای ایرقانونی و سیستماتی  مجازاتاشیالگر همونان به شکل

 کنوانسیون چهارم ژنو است. 22این عمل نقض ماده  که ؛کندتحمیل می ایرنظامی ازه

توسالط نیروهالای اسالرائیل اشالاره      3010می  21در های آزادی وی به حادثه حمله به کشتی

فعالال   ۱کماندو اسرائیلی به کشتی تر  حمله کردند و عشوه بر کشالتن   12که طی آن  ،دکنمی

دولالت  باله لالزوم پاسالخگویی    ویالژه در انتهالا    گالر گزارشها نفر را زخمی کردند. حقوق بشر ده

از جملاله اتهالام جنایالات     ،موارد مطروحه در گزارش گلدسالتون  بهاسرائیل و مقامات فلسطینی 

قالانونی، سیاسالی، اجتمالاعی،     تالأثیر  افزایالد مطالعاله  جنگی ناشی از جنگ ازه تأکید دارد و مالی 

مدت ازه باید توسط شورای حقوق بشر انجام شالود و حقالوق   اشیال طوالنی فرهنگی و روانی

 .((A/65/331 ، از جمله حا تعیین سرنوشالت، بایالد محتالرم شالمرده شالود     هاقانونی فلسطینی

 خود در ادامه مأموریتش پنجمین گزارش ،ویژه شورای حقوق بشردر اراضی اشیالی گرگزارش

مبالاحثی   ،فالال  در ایالن گالزارش    صفحه ارائه نمالود.  11در قالب  3011ژانویه  10را در تاریخ 
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های نشین در سرزمینهای یهودیگسترش شهر  تداوم هموون احیای مستقیم مذاکرات صلح

المللی در تداوم اشالیال، اداماله محاصالره االزه و سوءاسالتفاده از      اشیالی فلسطین، همدستی بین

 قرار داد.های اشیالی را در کانون توجه مات اسرائیلی در سرزمینکودکان توسط مقا

کاله  با وی، اسرائیل  بسرفتار نامنافال  به عدم همکاری دولت اسرائیل و  در مقدمه گزارش،

اشاره کالرده   شد 3003دسامبر  14گوریون در تاریخ فرودگاه بن منجر به بازداشت و اخرا  وی از

وجود آمده در مذاکرات صلح بین دولت اسالرائیل و تشالکیشت   با اشاره به وقفه به ،. در ادامهاست

تالرین مالان  از   اسالرائیل، همونالان مهالم    یهالا سالازی معتقد است کاله شالهر    ،خودگردان فلسطین

 سالازی در شالهر   ،3010کنالد کاله در مالاه دسالامبر     . وی اضافه مالی استسرگیری مذاکرات صلح 

سیسالتماتی  اسالرائیل    هالای از تبعیض ،دنبال آنیافته است. بهشدت افزایش المقدس شرقی بهبیت

ویالژه بالر ایالن بالاور      گالر گزارشد.گویمیسخن شرقی المقدس بیت علیه مردم فلسطینی ساکن در

در ایالن   هالا فراتر از تصرف یا تخریب خاناله  ،است که اخرا  مردم فلسطین از بیت المقدی شرقی

مناطا تحالت  سوی اسرائیل برای الحاق این سرزمین به که این پروژه سیاسی از  ؛منطقه بوده است

 ازو حمایالت داوطلباناله    هالا اخرا  اجباری فلسطینی ه الگوی کلی ترکیبب. وی استخود اشیال 

 درسیاست سیستماتی  اسالرائیل   کنندهمنعکسکند؛ که اشاره میانتقال مهاجران اسرائیلی به داخل 

 .است 1۱11شده از سال های اشیالسرزمین می برئها و ایجاد کنترل داسلب مالکیت فلسطینی

ی باع  تداوم اشیال و تثبیالت کنتالرل   المللبین افزاید نقش منفعل جامعهویژه می گرگزارش

فال  به ادامه معاصره ازه اشاره دارد و این اقدام  ،اسرائیل در کرانه باختری شده است. در انتها

جمعیت ایرنظالامی فلسالطین    شده برکلجمعی تحمیلاسرائیل را مجازات سیستماتی  و پایدار 

کند و شرایط در ازه را رو به وخامالت  اعشم میچهارم ژنو کنوانسیون  22و نقض مستقیم ماده 

 3011سالپتامبر   12در  ،فالال  در اداماله مأموریالت خالود     .((A/HRC/16/72 کنالد توصیف می

 ،فال  در این گزارش یهابح صفحه تنظیم کرد. محور  1۱را در قالب  یشگزراش ششم خو

، حفاظالت از  گانشامل حا تعیین سرنوشت مردم فلسالطین، محاصالره االزه و وضالعیت پناهنالد     

های اسرائیل و حقوق کودکان سازیتحت اشیال، بازداشت و حبس، شهر  جمعیت ایرنظامی

ی و حقوق المللبین نقض قوانین بشردوستانه تداوم هبویژه  گرگزارش ،. در ابتدااستفلسطینی 

 یالاب حقیقالت هالای گالزارش هیلالت    افزاید توصالیه د. وی میکناشاره میبشر در اراضی اشیالی 
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 هالیچ اقالدام مقتوالی   هنالوز  و  سازمان ملل متحد در جنگ ازه )گزارش گلدستون( اجرا نشالده 

های شورای حقوق بشر در حادثه حمله کماندوهای اسرائیلی به ناوگالان  ها و توصیهیافته درباره

 صورت نگرفته است. 3010می  21انه در تاریخ بشردوست

ویالژه بالر حالا تعیالین      گالر گالزارش  ،های قبلیدر بخش بعدی این گزارش هموون گزارش

فالال  باله تعهالدات     ،د. در اداماله کنال میترین حا مردم فلسطین تأکید اساسیعنوان به سرنوشت

اشیالگر در کرانه اربی از قدرت عنوان به ،یالمللبین حقوق بشردوستانه اساسی اسرائیل، تحت

مربوطاله باله   هالای  کند همه فعالیالت و تأکید می هدرشرقی و نوار ازه اشاره کالمقدس بیت جمله

اسالرائیل ایرقالانونی اسالت. وی از افالزایش جالدی خشالونت مهالاجران علیاله          هایسازیشهر 

هاجرین و ها را درگیری بیشتر بین مسازیشهر  تداومانداز دهد و چشمفلسطینیان گزارش می

حقالوق بشالر در اراضالی     یویالژه شالورا   گالر گالزارش  .((A/66/358 کندفلسطینیان توصیف می

فالال  در ایالن    د.کرصفحه ارائه  11در قالب  3013می  35هفتمین گزارش خود را در  ،اشیالی

فراقوائی در االزه  های های اداری و اعتصاب اذا، اعدامگزارش، موضوعاتی هموون بازداشت

سازی در ازه و حا تعیین سرنوشت سازی، محاصره ازه، خانهگسترش شهر  توسط اسرائیل،

ویالژه باله    گرگزارشدهد. در مقدمه این گزارش، مردم فلسطین را در کانون توجه خود قرار می

کاله  کنالد؛  اشالاره مالی  اعشم اخیر مقامات اسرائیل مبنی بر امتناع همکاری با شورای حقوق بشالر  

 اهد شد.خومشکشت فراوانی منجر به 

شدگان اداری بدون هیچ اتهامی در سالال  گیر بازداشتفال  به افزایش چشم ،در بخش اول

چندین فلسالطینی  اعتراض و اعتصاب اذای گسترده  ؛دهددر اراضی اشیالی گزارش می 3013

فالال    ،در بخش بعدی این گزارشجلب توجه چندین سازمان ایردولتی حقوق بشری شد. و 

های کرانه باختری و االزه  طور عمده در منطقههای فراقوایی که بهو اعدامبه ترورهای هدفمند 

هالای  ویالژه باله شالتاب گسالترش شالهر       گالر گالزارش  ،. در ادامهکنداشاره می اتفاق افتاده است

انالدازه مهالاجران علیاله فلسالطینیان و     خیر اشاره دارد و از خشونت بیانشین در چند ماه یهودی

های کلی اسالرائیل  دهد. وی در مجموع سیاستینی گزارش میهای فلسطتخریب گسترده خانه

ی المللال بالین  شرقی را نقض حقالوق بشالر و حقالوق بشردوسالتانه    المقدس بیت در کرانه اربی و

کنالد کاله در مالورد حقالوق بشالر و پیامالدهای انسالانی محاصالره         اشاره مالی  فال  کند.عنوان می
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در مالورد انکالار حالا     ،امالا بیشالتر از آن  ایرقانونی نوار ازه توسط قدرت اشیالگر نگران است، 

اشیال در ازه  شکلافزاید کند. وی میمی یتعیین سرنوشت ذاتی مردم فلسطین احساس نگران

االزه   .کننالد تیییر کرده و نیروهای نظامی اسرائیلی همونان از زور علیه مردم االزه اسالتفاده مالی   

ر اسالت. وی در انتهالای   همونان در محاصره اساسی است و اوضاع مردم رو به وخامالت بیشالت  

 .(A/HRC/20/32) کندبر حا تعیین سرنوشت مردم فلسطین تأکید می اًمجدد ،گزارش

آخالرین گالزارش    ،ویژه شورای حقوق بشر در اراضی اشالیالی  گرگزارشپس از این گزارش، 

هالای  د. محالور کالر صفحه ارائاله   31و در قالب  3013سپتامبر  1۱در تاریخ را  3013خود در سال 

هالای  هالا، چهالارچوب  سالازی شامل مواردی هموون وضعیت عمومی شهر  ،این گزارشاساسی 

عنالوان  صالراحت  باله  اًدر ایالن گالزارش، وی مجالدد    باشد.قانونی و مطالعه موردی برخی موارد می

ی مندر  در کنوانسیون ژنالو )  المللبین نقض آشکار حقوق بشردوستانه ،هاکه ایجاد شهر  کندمی

بالا   ،ویژه گرگزارش. است 1۱01ضمیمه کنوانسیون چهارم الهه  و مقرراتکنوانسیون چهارم ژنو( 

هالای رفالت و آمالد،    از جمله تبعیض، سالاخت دیالوار حائالل، محالدودیت     یهای متعددذکر نمونه

از نقالض حقالوق    ،های بهداشتی، آموزشی و پرورشی، زندگی خانوادگی، کار و عبادتمحدودیت

وی اشالاره دارد باله نظالر مشالورتی دیالوان       ،عالشوه هدهالد. بال  بشر توسط دولت اسرائیل گزارش می

ی المللال بین نقض قوانین صراحت اعشم کرد دیوار حائلکه به ،3004ی در سال المللبین دادگستری

ای از طیالف گسالترده  وکار از کسب ،ویژه گرگزارشاست و باید برچیده شود. در بخش پایانی هم 

صالورت  دهد. وی به، گزارش میمرتبط هستند اسرائیلیهای های شهر هایی که با فعالیتشرکت

مطالعه موردی به بررسی فعالیت چندین شرکت کوچ ، متوسط و بالزرگ متعلالا باله اسالرائیل و     

هالایی کاله در سالاخت    گیالرد تمالام شالرکت   پردازد و نتیجه مالی های چندملیتی میشرکتهمونین 

 .(A/67/379) باید تحریم شوند ،کنندها با اسرائیل همکاری میشهر 

 

 اسرائیل موردهای شورای حقوق بشر در قطعنامه. د
قطعناماله بالا عنالاوین مختلالف علیاله       25در مجموع  ،3013شورا از زمان آااز به کارش تا سال 

هالای عالادی و   طی نشست ،قطعنامه شورا 20رده است. الزم به ذکر است که کاسرائیل تصویب 
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اولالین  (. www.ohchr.or) به تصویب رسیده است 1های ویژه شوراقطعنامه هم طی نشست 5

 1در نخسالتین نشسالت ویالژه ایالن شالورا باله تالاریخ         ،قطعنامه شورای حقوق بشر علیه اسرائیل

مالاده باله    1و در قالب  «وضعیت حقوق بشر در اراضی اشیالی فلسطین»با عنوان  3001جوالی 

عمیا خود را در نقض حقالوق  ابراز نگرانی  شورا ،تصویب اعوای شورا رسید. در این قطعنامه

ی و حقالوق بشالر توسالط اسالرائیل، قالدرت اشالیالگر در اراضالی اشالیالی         المللال بین بشردوستانه

فلسطین، از جمله بازداشت خودسرانه مقامات فلسطین و دیگالر ایرنظامیالان، حمالشت نظالامی     

نی، فلسالطی های از جمله دفتر نخست وزیر، و نابودی زیرساخت ،فلسطینهای خانهعلیه وزارت

خواهالد باله   دارد. همونالین از اسالرائیل مالی   اعالشم مالی  ها و پلها ها، نیروگاهشبکه، از جمله آب

عملیات نظامی خود در اراضی اشیالی فلسالطین پایالان دهالد و خواسالتار آزادی فالوری وزرای      

شالده  مقامالات و شالهروندان بازداشالت    گذاری فلسطین و دیگالر فلسطینی، اعوای شورای قانون

 .(A/HRC/RES/S-1/1) باشدفلسطینی می

دو  ،عشوه بر قطعنامه مذکور ،( شورای حقوق بشر3001الزم به ذکر است که در این سال )

نقالض حقالوق بشالر ناشالی از     »و  «نقض جدی حقالوق بشالر در لبنالان   »قطعنامه دیگر با عناوین 

بیالت  وتاز نظامی اسرائیل به اراضی اشیالی از جمله حمله اخیالر باله شالمال نالوار االزه و      تاخت

مالاده   10کاله در قالالب    3001آگوسالت   11در قطعنامه  علیه اسرائیل به تصویب رساند. «هانون

شالدت نقالض جالدی حقالوق بشالر و نقالض حقالوق        شورای حقوق بشالر باله   ،استتنظیم شده 

دولت اسرائیل را به رعایالت  و کند در لبنان را محکوم میتوسط اسرائیل ی المللبین بشردوستانه

ن حقوق بشالر، باله ویالژه کنوانسالیون حقالوق کالود  و       یانوود تحت قتعهدات خ یافوری و دق

توقف فوری عملیالات   هب ین دولت اسرائیل راونخواند. همفرا می یالمللبین حقوق بشردوستانه

که منجر به مرگ و نابودی و نقالض جالدی    ،نظامی علیه جمعیت ایرنظامی و اهداف ایرنظامی

ی متشالکل از  اضالطرار  یکمیسیونتأسیس  یم بهشورا تصم خواند.فرا می حقوق بشر شده است،

                                                                                                                                        
اسرائیل برگزار مورد نشست ویژه در  1، 3013پایان سال  تا 3001در سال تأسیس  طور کلی از بدو هشورای حقوق بشر ب .1

آراء  A/HRC/S-9/L.1نویس قطعنامه پنج نشست آن منجر به تصویب قطعنامه علیه اسرائیل شده و تنها پیش اًکه نهایت کرده

 دست نیاورد. هالزم را برای تصویب ب
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ی برای بررسالی کشالتار   المللبین کارشناسان سطح باال در زمینه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه

شالده توسالط اسالرائیل و    بررسی نالوع سالشح اسالتفاده    افراد ایرنظامی توسط اسرائیل در لبنان و

زنالدگی   رمرگبالار حملاله اسالرائیل بال     تالأثیر  ی و ارزیابی وسعت والمللبین نیانوها با قانطباق آن

 .(A/HRC/RES/S-2/1) دگیرهای حیاتی و محیط زیست می، اموال، زیرساختهاانسان

هالای ویالژه   علیه اسرائیل در نشسالت  آنکه سومین قطعنامه  ،شورا 3001نوامبر  15قطعنامه 

خالود را از  تعجالب   ،ماده به تصویب رسید. در این قطعنامه شورای حقوق بشر ۱در قالب  ،بود

دارد ابالراز مالی   شدن ایرنظامیان فلسطینی در بیت حانون توسط اسرائیلترس و وحشت و کشته

کشتن ایرنظامیان فلسطینی توسط اسالرائیل، از جملاله زنالان و کودکالان و پزشالکان در بیالت        و

کنالد. همونالین تخریالب گسالترده     را محکوم مالی  ،حانون و دیگر شهرهای فلسطینی و روستاها

در  ،کند. در اداماله فلسطینی در بیت حانون توسط اسرائیل را تقبیح میهای ا و زیرساختهخانه

نقض فاحش و سیستماتی  حقوق مالردم فلسالطین در اراضالی اشالیالی فلسالطین توسالط       مورد 

دادن فالوری باله ایالن    ی برای پایالان المللبین و خواستار اقدام فوریهشدار داده قدرت اشیالگر، 

سطح باال برای سفر باله   یابحقیقت یتصمیم به اعزام فوری هیلت ینون. همه استتخلفات شد

توصالیه   ارائاله ارزیابی وضعیت قربانیان و رسیدگی به نیازهالای بازمانالدگان و    برایبیت حانون 

 گیالرد اسرائیل میاز سوی برای حفاظت از ایرنظامیان فلسطینی در برابر هرگونه حمشت بیشتر 

(A/HRC/RES/S-3/1).  شورای حقوق بشالر عالشوه بالر صالدور قطعناماله در       ،3001در سال

 اسرائیل صادر کرد.قطعنامه علیه  2های عادی خود هم های ویژه، در نشستنشست

قطعناماله علیاله    1 ،شورای حقوق بشالر در بالدو شالروع فعالیالت خالود      ،3001بنابراین در سال 

های عادی شورا در سالال  قطعنامه داشت.در این مورد اسرائیل به تصویب رساند و شروع پرکاری 

المقالدس  بیالت  های اسرائیلی در اراضی اشیالی فلسطین، از جملهشهر »به ترتیب با عنوان  3001

وضعیت حقوق بشر در اراضی اشالیالی  »، 3001نوامبر 31مصوب  «شرقی و جوالن اشیالی سوریه

سیون تحقیالا در  گزارش کمی 2/2 قطعنامه»و  «شورای حقوق بشر S-1/1دنبال قطعنامه فلسطین به

قطعناماله شالورای حقالوق بشالر در خصالو        د.نال اتصالویب شالده   3001دسالامبر  3مصوب  «لبنان

شالرقی و جالوالن اشالیالی    المقدس بیت های اسرائیلی در اراضی اشیالی فلسطین، از جملهشهر »

شورای حقوق بشالر   3013ماده صادر شد. الزم به ذکر است که تا پایان سال  10در قالب  «سوریه
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که نگرانی شدید شالورا از اداماله    ؛قطعنامه دیگر با همین عنوان صادر کرد 5بر این قطعنامه،  عشوه

ی، از جملاله گسالترش   المللال بالین  مرتبط بالا آن، نقالض قالوانین   های سازی اسرائیل و فعالیتشهر 

سازی دربیت المقدس شرقی و جوالن سوریه و نقض کنوانسیون چهالارم ژنالو مربالوط باله     شهر 

 باشالد مالی  سالت هااین قطعناماله  اصلیمحور  ،1۱4۱اوت  13ظامیان در زمان جنگ حمایت از ایرن

(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.) 

دنبال قطعناماله  وضعیت حقوق بشر در اراضی اشیالی فلسطین به»ای که با عنوان در قطعنامه

S-1/1 مفالاد قطعناماله    اینکه صادر شد، شورا از «شورای حقوق بشرS-1/1     هنالوز اجالرا نشالده

موریالت  أ، از جملاله اعالزام م  S-1/1و خواستار اجرای سری  قطعناماله   کندتأسف می ، ابرازاست

بالا   3001اما آخرین قطعنامه شورا در سال . A/HRC/RES/3/1))است ی اضطرار یابحقیقت

در نشست عالادی صالادر شالد. در ایالن      «کمیسیون تحقیا در لبنان گزارش 2/2 قطعنامه»عنوان 

وضالعیت  »درخصالو    3001آگوسالت   11به تاریخ S -1/3 شورا با یادآوری قطعنامه ،قطعنامه

با توجاله باله گالزارش کمیسالیون      و« وخیم حقوق بشر در لبنان ناشی از عملیات نظامی اسرائیل

گالزارش کمیسالیون تحقیالا در لبنالان توجاله دارد و از       تداوم، به A/HRC/3/2تحقیا در لبنان 

. (A/HRC/RES/3/3) کندمشورت با دولت لبنان می درخواستکمیساریای عالی حقوق بشر 

های شورای حقوق بشر علیه اسرائیل، شالورای مالذکور اولالین قطعناماله     در ادامه صدور قطعنامه

بشر در اراضی اشیالی فلسالطین:  وضعیت حقوق »علیه اسرائیل را با عنوان  3001خود در سال 

در قالالب   3001مارس  31به تاریخ  «شورای حقوق بشر S-3/1 و S-1/1 هایبه دنبال قطعنامه

 دو ماده به تصویب رساند.

با ابراز تأسف از عدم اجرای این دو قطعنامه از سوی اسرائیل تالا باله    ،شورا در این قطعنامه

خواسالتار اجالرای    شالده در آن، مشخص اضطراری یابحقیقتامروز و ممانعت از اعزام هیلت 

اسالالت ی اضالالطرار یالالابحقیقالالت، منجملالاله اعالالزام هیلالالت   S-3/1 و S-1/1 هالالایقطعنامالاله

(A/HRC/RES/4/2).  بالا   ،3001سالپتامبر   33تالاریخ   درالبته گفتنی است شورای حقوق بشر

د قالالرار دامالالوارد مالالذکور را مالالورد تأکیالالد    اًمجالالدد ،ای بالالا همالالین عنالالوان صالالدور قطعنامالاله 

(A/HRC/RES/6/18).  حقوق مالذهبی و فرهنگالی   »قطعنامه دیگر شورا در این سال با عنوان
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کاله   ؛سپتامبر به تصویب رسالید  33در  «شرقیالمقدس بیت در اراضی اشیالی فلسطین از جمله

دسترسالی   یتمحالدود ایجالاد  ها و اقدامات اسرائیل، که منجر باله  تمام سیاست شدهتأکید  در آن

نقض مفاد اعشمیاله   ،شدهاشیالی المقدس بیت ویژه در شرقن مقدس خود بهها به اماکفلسطینی

بایالد  ایالن اقالدامات    ،و در نتیجاله  اسالت های مربوط در این زمینه جهانی حقوق بشر و قطعنامه

رعایت حقوق مذهبی و فرهنگی مندر  در اعشمیه جهانی  بهد. همونین اسرائیل را شومتوقف 

فالرا   ،شالرقی المقالدس  بیالت  اشیالی فلسطین، از جملاله های حقوق بشر و اعمال آن در سرزمین

 .((A/HRC/RES/6/19 خواندمی

 34 درشالورای حقالوق بشالر     ،پس از هجوم ارتش اسرائیل باله االزه   ،3003در ابتدای سال 

نقالض حقالوق بشالر    »ای بالا عنالوان   قطعنامه ،که طی آن ،ژه دادژانویه این سال تشکیل جلسه وی

ویالژه در نالوار االزه    وتاز نظامی اسرائیل به اراضی اشیالی فلسطین باله ناشی از حمشت و تاخت

شالورا تصالدیا    ،ماده به تصویب اعوای شورا رسید. در ابتدای این قطعنامه 1در قالب  «اشیالی

ویالژه حمالشت   باله  ،اسرائیل در اراضی اشیالی فلسالطین وتاز کند که حمشت نظامی و تاختمی

نقض جدی حقوق بشالر و حقالوق بشردوسالتانه     ،اخیر به نوار ازه و کرانه اربی در شهر نابلس

ویژه در نوار االزه  از حمشت مکرر نظامی اسرائیل به اراضی اشیالی فلسطین، به ،. در ادامهاست

ی المللال بالین  خواستار اقدام فوری ،ن قطعنامهابراز نگرانی شدید شده است. همونین شورا در ای

اسرائیل در اراضی اشیالی فلسطین، از جمله حقوق بشر توسط دادن به نقض فاحش برای پایان

البته شورای . ((A/HRC/RES/S-6/1ه است درپی نظامی و تهاجم به نوار ازه شدحمشت پی

ا همین موضالوع، در قالالب   قطعنامه دیگری ب ،در همین سالطی نشست عادی خود حقوق بشر 

 د.کرماده تصویب  1

وتالاز اسالرائیل در   کند که حمشت نظامی و تاخالت تصدیا می اًشورا مجدد ،در این قطعنامه

 باعال  نقالض قالوانین بشردوسالتانه     ویژه حمشت اخیر به نالوار االزه  به ،اراضی اشیالی فلسطین

کنالالالد آن را محکالالالوم مالالی  ی و حقالالالوق بشالالر مالالردم فلسالالالطین شالالده اسالالت و    المللالال بالالین 

(A/HRC/RES/7/1) . حالا تعیالین   »با عنالوان   3003مارس  31قطعنامه بعدی شورا در تاریخ

تالا   ،ماده به تصویب رسید. البته بعد از صدور این قطعنامه 5در قالب  «سرنوشت مردم فلسطین

ه قطعنامه دیگر هم با همین عنوان به تصویب رساند. بال  2شورای حقوق بشر  ،3013پایان سال 
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 درحدوحصالر مالردم فلسالطین    دائمالی و بالی   ،تأکید بر حا مسلم ،محور این قطعنامه ،طور کلی

 ,A/HRC/RES/7/17,A/HRC/RES/10/20)اسالالالالت تعیالالالالین سرنوشالالالالت خالالالالویش 

A/HRC/RES/13/6, A/HRC/RES/13/6)       قطعنامه بعالدی شالورای حقالوق بشالر در سالال

مالاده باله    10در قالالب   «حقوق بشالر در جالوالن اشالیالی سالوریه    »علیه اسرائیل با عنوان  3003

قطعناماله دیگالر بالا همالین      4 ،عشوه بر این قطعنامه 3013تصویب رسید. همونین تا پایان سال 

همالواره   ،هالا عنوان از سوی شورای حقوق بشر علیه اسرائیل به تصویب رسید. در این قطعناماله 

ر شورا نگرانی عمیا خود را از نقالض سیسالتماتی  و اساسالی حقالوق بشالر توسالط اسالرائیل د       

 .جوالن اشیالی سوریه اعشم کرده است

هالای  و قطعناماله  1۱31دسالامبر   11در شورای امنیت 4۱1شماره  با یادآوری قطعنامه ،همونین

ده که اقدامات اسرائیل برای تحمیل قالوانین خالود در جالوالن    کرتأکید  ،مجم  عمومی در این باره

ایالن  هالا در  وسالاز شالهر   ایرقانونی است و همواره اسرائیل را به توقالف سالاخت   ،اشیالی سوریه

قطعناماله شالورا علیاله اسالرائیل در سالال       آخالرین  1اسالت. سوریه فرا خوانده  منطقه از خا  سوریه

وتاز نظامی اسالرائیل باله   نقض حقوق بشر ناشی از تاخت S-3/1 قطعنامه پیگیری»با عنوان  ،3003

 ،در این قطعناماله  ماده به تصویب رسید. 1در قالب  «بمباران بیت حانون اراضی اشیالی فلسطین و

از گالزارش هیلالت    ،3001نالوامبر سالال    15مصالوب   S- 3/1طور کلی شورا با یادآوری قطعنامه به

کند. البته از عدم همکاری دولت اسرائیل که باعال  تالأخیر   در بیت حانون استقبال می یابحقیقت

کند و اسرائیل را باله انجالام تعهالدات    اظهار تأسف می ،شده یابقیقتحدر انجام مأموریت هیلت 

 خوانالد ی فالرا مالی  المللال بالین  ی و قالوانین حقالوق بشالر   المللال بالین  خود تحت قالوانین بشردوسالتانه  

(A/HRC/RES/9/18).  قطعنامه علیاله اسالرائیل    5شورای حقوق بشر در مجموع  300۱در سال

 های ویژه شورا تصویب شد.قطعنامه در نشست 5قطعنامه از آن  ی که  ؛به تصویب رساند

باله   300۱هایی که در نشست عادی شالورای حقالوق بشالر علیاله اسالرائیل در سالال       قطعنامه

کاله دو عنالوان آن تکالرای بالود )در خصالو  حالا تعیالین        مالورد اسالت،   چهار  ،تصویب رسید

دو مورد دیگر با عنوانی سرنوشت فلسطین و وضعیت حقوق بشر در جوالن اشیالی سوریه( و 

 ناشالی از عملیالات و حمالشت    نقالض حقالوق بشالر   »ند. یکی با عنوان اهجدید به تصویب رسید

                                                                                                                                        
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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که شورا در ایالن   ،ماده به تصویب رسید 11در قالب  «اراضی اشیالی فلسطین ارتش اسرائیل در

قالض  کاله باعال  ن   ،عملیات و حمشت نظامی اسرائیل در فلسالطین اشالیالی  طور کلی قطعنامه به

کنالد و  را محکالوم مالی   ،ی و حقوق بشر مردم فلسالطین شالده  المللبین شدید حقوق بشردوستانه

دادن باله اشالیال   خواستار پایان ،. همونیناستخواستار توقف حمشت به ایرنظامیان فلسطینی 

قطعناماله   .(A/HRC/RES/10/19) اسالت  1۱11شالده از سالال   فلسالطینی اشالیال  های سرزمین

نقالض   S-9/1پیگیالری قطعناماله شالورا    »بالا عنالوان    ،جدیدی پرداخته بوددیگری که به موضوع 

جدی حقوق بشر در اراضی اشیالی فلسطین با توجه به حمشت نظامی اخیر اسالرائیل در نالوار   

ماده به تصویب رسید. شورا در این قطعناماله بالا ابالراز تأسالف از عالدم       5در قالب  «ازه اشیالی

، حقالوق  الملالل بالین  انجام تعهالدات خالود تحالت حقالوق     اسرائیل را به ،S-9/1اجرای قطعنامه 

طالور   خواهد باله می آنخواند و از ی فرا میالمللبین ی و قوانین حقوق بشرالمللبین بشردوستانه

 ی بالالرای انجالالام مالالأموریتش همکالالاری کنالالد    المللالالبالالین یالالابحقیقالالتت لالالکامالالل بالالا هی 

A/HRC/RES/10/21)). 

 11طی نشست ویژه علیاله اسالرائیل در    ،300۱آخرین قطعنامه شورا در سال  در عین حال،

در  «شرقیالمقدس بیت وضعیت حقوق بشر در اراضی اشیالی فلسطین از جمله»اکتبر با عنوان 

نقض حقالوق   ،ماده به تصویب رسید. شورای حقوق بشر در این قطعنامه 14قالب سه بخش و 

شامل سیاسالت محالدود کالردن     ،شرقیالمقدس بیت ویژه دربه ،بشر در اراضی اشیالی فلسطین

هالا و امالوال،   مصالادره اراضالی و امالش ، تخریالب خاناله     دسترسی فلسطینیان به اماکن مقالدس،  

وسالاز دیالوار حائالل، تیییالر جمعیتالی و      سالاخت تالداوم  سالازی،  وساز و توسالعه شالهر   ساخت

داوم حفالاری در  تال  محدودیت در آزادی حرکت شالهروندان فلسالطینی و همونالین    جیرافیایی،

 ،قطعنامه مالذکور . A/HRC/RES/S-12/1))کند را محکوم میداخل و اطراف مسجد االقصی 

تالا   ،شالورا های ویژه این ششمین و آخرین قطعنامه شورای حقوق بشر علیه اسرائیل در نشست

علیه اسرائیل قطعنامه  4 ،3010شورای حقوق بشر سازمان ملل در سال  .است 3013پایان سال 

های گذشته در خصو  حا تعیالین  تأکید مجدد بر قطعنامه ،که دو مورد آن ؛تصویب رساندبه 

سرنوشت فلسطین و وضعیت حقوق بشر در جوالن اشیالی سوریه بود. امالا دو قطعناماله دیگالر    

 جدیدی پرداخته بود. اًبه موضوعات نسبت ،شورا
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توسط اسرائیل در نقض فاحش حقوق بشر »با عنوان  A/HRC/RES/13/8 قطعنامه شماره

مالاده باله    14در قالب  3010مارس  34در  «المقدسبیت اشیال سرزمین فلسطین از جمله شرق

شالورا عملیالات و حمالشت نظالامی اسالرائیل در       ،در ایالن قطعناماله   ،طور کلیتصویب رسید. به

 ویژه حمشت اخیر در نوار ازه که منجر به نقض شدید حقوق بشردوسالتانه به ،فلسطین اشیالی

و تمام اشالکال خشالونت اسالرائیل     هدررا محکوم ک ،ی و حقوق بشر مردم فلسطین شدهالمللنبی

خواهد از اقدامات ضد حقالوق  ند و از دولت اسرائیل میکشرقی را محکوم میالمقدس بیت در

قطعناماله دیگالر    .(A/HRC/RES/13/8) بشری خود در اراضی اشیالی فلسطین دست بالردارد 

 یالاب حقیقالت پیگیالری گالزارش هیلالت مسالتقل     »بالا عنالوان    3010شورای حقوق بشر در سال 

مالاده باله تصالویب رسالید. در ایالن       11در قالالب   3010مارس  35 در «ی در جنگ ازهالمللبین

های ذینف ، از جمله از تمام گروه اًمجدد ،های گذشته مربوطهشورا با یادآوری قطعنامه ،قطعنامه

منالدر  در گالزارش   هالای  های سازمان ملل متحد، برای حصول اطمینان از اجرای توصیهارگان

درخواسالت همکالاری   ی سازمان ملل متحالد در جنالگ االزه    المللبین یابحقیقتمستقل هیلت 

ی المللبین و دولت اسرائیل را به انجام تحقیقات مستقل، معتبر و مطابا با استانداردهایکند می

کاله در   ی حقوق بشالر المللبین ی و قوانینالمللبین وق بشردوستانهدر خصو  نقض جدی حق

 .خواندفرا می، ذکرشده است یابحقیقتگزارش هیلت 

 یالاب حقیقالت گیالرد در زمیناله پیگیالری گالزارش هیلالت مسالتقل       شورا تصمیم می ،عشوه هب

و  ی حقالوق بشالری  المللال بالین  ای از کارشناسان مسالتقل متخصالص در قالوانین   کمیته ،یالمللبین

شده توسط هر دو دولت انسانی برای نظارت و ارزیابی داخلی، قانونی و یا دیگر اقدامات انجام

الزم به ذکر است که دو قطعنامه دیگالر   .(A/HRC/RES/13/9) ندایجاد کاسرائیل و فلسطینی 

بشالر علیاله اسالرائیل باله     از سوی شورای حقوق  3013و  3011های هم با همین عنوان در سال

این  ،های شورای حقوق بشر علیه اسرائیلدر ادامه صدور قطعنامه ،به هر ترتیب ید.تصویب رس

 یسه قطعنامه به تصویب رساند. این سه قطعنامه که در واق  تأکید مجالدد  3011شورا در سال 

به شالماره   «حقوق بشر در جوالن اشیالی سوریه»ند با عناوین هستهای گذشته شورا بر قطعنامه

A/HRC/RES/16/17  وضالالعیت حقالالوق بشالالر در اراضالالی اشالالیالی فلسالالطین بالاله ویالالژه    »و 

پیگیالری گالزارش هیلالت مسالتقل     »و  A/HRC/RES/16/29باله شالماره    «شالرقی المقدس بیت
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تصالویب   A/HRC/RES/16/32باله شالماره    «ی ملل متحد در جنگ االزه المللبین یابحقیقت

اح  گذشته در ارتباط با پیگیری گالزارش  عشوه بر طرح مب ،شدند. البته در قطعنامه أخیر شورا

ی، شورای حقوق بشر از عدم همکاری اسرائیل با این هیلت المللبین یابحقیقتهیلت مستقل 

 .ه استدرابراز تأسف ک

چهار قطعناماله علیاله اسالرائیل باله تصالویب       ،طور کلیه ب 3013شورای حقوق بشر در سال 

. این نداهای پیشین خود بودهمطروحه در قطعنامهنوعی تأکید مجدد بر موضوعات که به ؛رساند

باله شالماره    «حقالوق بشالر در جالوالن اشالیالی سالوریه     »ها به ترتیب با عنالوان قطعناماله   قطعنامه

A/HRC/REC/19/14 بالاله شالالماره   «حالالا تعیالالین سرنوشالالت مالالردم فلسالالطین   »، قطعنامالاله

A/HRC/RES/19/15،  ه ویژه دروضعیت حقوق بشر در اراضی اشیالی فلسطین ب»و قطعنامه 

پیگیالری گالزارش هیلالت    » و قطعناماله  A/HRC/RES/19/16باله شالماره    «شرقیالمقدس بیت

باله   A/HRC/RES/19/18باله شالماره    «ی ملل متحد در جنگ ازهالمللبین یابحقیقتمستقل 

 .ندتصویب رسید

 

 اسرائیلبارۀ جهانی شورای حقوق بشر در ایدوره بازبینیبرنامه . ه
 رایکاله بال   ،است یسازوکار نظارتی فراگیر ،بشر حقوق شورای جهانی ایدوره بازبینیمکانیسم 

در ساختار شالورای حقالوق بشالر گنجانالده شالده اسالت.        ،بررسی وضعیت حقوق بشر کشورها

و شامل بررسی سوابا حقالوق  ای است ویژهفرآیند  ،بشر حقوق شورای جهانی ایدوره بازبینی

که اولین دوره بررسی  ،این فرایند مشارکتیبشر همه کشورهای عوو سازمان ملل متحد است. 

کشور عوالو   1۱2به پرونده حقوق بشر همه  ،3011تا اکتبر  ،آااز شده 3003آن از آوریل سال 

در  ،. وضعیت حقوق بشر اسرائیل در قالب این مکانیسمه استدکرسازمان ملل متحد رسیدگی 

گالروه   ،طی این بررسالی  .(www.ohchr.orgمورد ارزیابی قرار گرفت ) 3003دسامبر  4تاریخ 

هالا گالزارش   بررسی و نتالایج و توصالیه   فرآیندعملکرد،  در دو بخش خشصه ،طور کلیبه کاری

از  گالر گالزارش ساله   ،کالرد. بالرای بررسالی پرونالده اسالرائیل     منتشالر  صفحه  23خود را در قالب 

کشورهای جمهوری کره، جمهالوری آذربایجالان و نیجریاله انتخالاب شالدند. سرپرسالت هیلالت        

http://www.ohchr.org/
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سفیر و نماینده دائمی اسالرائیل   1«چ.ای.آهارون لشنویارا» ،اسرائیلی را در این گفتگوهای تعاملی

 در دفتر ملل متحد در ژنو بر عهده داشت.

 یپناهگالاه عنوان به اسرائیلنماینده اسرائیل اظهار داشت که  ،با شروع گفتگوهای تعاملی

هالا جنالگ و   شد و افالزود بالا وجالود دهاله    تأسیس  برای تبعیدیان یهودی نقاط مختلف جهان

تأسالیس   یجامعاله دمالوکراتیک   ،تروریسم، اسرائیل مفتخر است که بر اساس حکومالت قالانون  

ده است. وی عنوان کرد که اسرائیل عوو معاهدات حقوق بشالری اسالت و در ساله سالال     کر

از زمالان تأسالیس   اسالرائیل   هکویژه بوده است. او اشاره کرد  گرگزارشان هشت گذشته میزب

 علیاله  بالر  رویاله بالی  مسلحانه حمشتتروریسم و  با تهدیدات امنیتی از جمله انتحار،همواره 

این رژیم وضعیت مساعد داخلی  به کلی طوربه اسرائیلی هیلت. است بوده مواجه ایرنظامیان

اظهالار داشالت کاله اسالرائیل از کاسالتی و      را نیالز  البتاله ایالن    .کالرد در زمینه حقوق بشر اشاره 

وگوهالای  گفالت کند. در ادامه و از انتقادات سازنده استقبال می پیش رو آگاه استهای چالش

به ذکالر نظالرات منفالی و مثبالت خالود پرداختنالد. هیلالت         ،هیلت در ابعاد مختلف 54تعاملی، 

تواند مکانیسم کافی بالرای  جهانی نمیای کرد که بررسی دوره عنوانجمهوری اسشمی ایران 

ای تمام تخلفالات و  علت ریشه ،اشیال کید کرد کهأپرداختن به وضعیت اسرائیل باشد و نیز ت

جنایات حقوق بشر علیه فلسطینیان است. همونین از نقالض فالاحش و سیسالتماتی  حقالوق     

 مسالتند در  لبنالان و دیگالر منالاطا اشالیالی کاله      ،جالوالن سالوریه  هالای  فلسطین، بلنالدی  مردم

 ابراز نگرانی کرد. ،ی آمدهالمللهای بینگزارش

های کشورهای پیشالنهاددهنده بالا ابعالاد مختلالف باله      بعدی بح  و گفتگوها، توصیه در بخش

گروه کاری باله تصالویب رسالید و     ،در پایان گزارش نهایی. (A/HRC/10/76) اسرائیل منتقل شد

همراه بالا   ،اسرائیل که در گزارش گروه کاری آمدهجهانی ای نتایج بررسی دورهدر آن ذکر شد که 

گیالری و همونالین تعهالدات داوطلباناله و پاسالخ      نتیجاله  ،هالا توصیه های اسرائیل در رابطه بادیدگاه

وگالو  اسرائیل به مباح  مطروحه قبل از تصویب گزارش نهایی باله انالدازه کالافی در طالول گفالت     

الزم باله ذکالر اسالت    . (A/HRC/DEC/10/112) تعاملی در گروه کاری مورد توجه قرار گرفالت 

                                                                                                                                        
1. H.E. Aharon Leshno-Yaar 
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اداماله   3011آااز شالده و تالا نالوامبر     3013ای و جهانی حقوق بشر از ماه می بررسی دوره یندوم

 www.ohchr.org)).1 مورد بررسی قرار گرفت 3012پرونده اسرائیل در سال  ،دارد. در این بین

 

 برخی از کشورهارفتار متناقض . و
خواهالد  ان شالورا مالی  گالر گالزارش که از  3001/ 20/01مصوب  A/HRC/1/106در قطعنامه 

 13موافالا،  رأی  3۱موارد نقش حقوق بشر از سوی اسرائیل را گالزارش کننالد، قطعناماله بالا     

. کانادا، جمهوری چ ، فنشند، فرانسه، آلمالان، ژاپالن، هلنالد،    تصویب شد ممتن  5مخالف و 

و کالامرون، انالا، گواتمالاال،    اند منفی دادهرأی  لهستان، رومانی، سوئیس، اوکراین و انگلستان

 در قطعنامالاله .(A_HRC_1_106. 30/06/ 2006) ممتنالال رأی  نیجریالاله و جمهالالوری کالالره

A/HRC/3/1/Voting Record  نقض  به دلیلمحکومیت اسرائیل  بارهدر 3001/ 1/1مورخ

ممتنال   رأی  5مخالف و رأی  11موافا، در برابر رأی  3۱حقوق بشر فلسطینیان، این سند با 

ن، ژاپن، هلنالد، لهسالتان،   اتصویب شد. کشورهای کانادا، جمهوری چ ، فنشند، فرانسه، آلم

و کالامرون، انالا، گواتمالاال، نیجریاله،     اند منفی دادهرأی  رومانی، سوئیس، اوکراین و انگلستان

 .A_HRC_S_1_1.Voting Record) انالالالدهممتنالالال  دادرأی  و مکزیالالال  سالالالوئیس

 1مخالالف و  رأی  3 موافالا، رأی  24مجموعالا   ،3001نوامبر  15در قطعنامه  .(06/07/2006

شود که کانادا، جمهوری چال ، فنشنالد، آلمالان، هلنالد،     از سوی کشورها داده می ممتن رأی 

اوکراین، سوئیس، جمهوری کره، ژاپالن، گواتمالاال و   منفی و رأی  لهستان، رومانی و انگلستان

 .(A_HRC_S_3_1. Voting Results. 15/11/2006ند )اهممتن  دادرأی  فرانسه

تالا   3001هالای  صادره از سوی شورا بین سالال  هایقطعنامه هایقطعنامه از مجموعه 12در 

ر ممتنال  و  با ۱در این میان، فرانسه  اند.منفی یا ممتن  دادهرأی  ، االب کشورهای اروپایی3010

بار  4بار منفی، فنشند  2بار ممتن  و  3بار منفی، اوکراین  4بار ممتن  و  1لستان منفی، انگ بار 2

                                                                                                                                        
 رجوع شود به: ،اطشعات بیشتربرای کسب . 1
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 ۱بار ممتن  و ژاپالن   5بوسنی هرزگوین  ،منفی دوبار 3بار ممتن  و  2بار منفی، ایتالیا  1ممتن  و 

از  منفی داده است گواتمالاال و مکزیال   رأی  کانادا همواره .ندادادهرأی بار منفی  3بار ممتن  و 

این آمار  اند.هدممتن  دارأی  یقابل توجه قاره آمریکا و کامرون و نیجریه از آفریقا هم در موارد

 گالاه هیچشواری حقوق بشر علیه اسرائیل، بال اربی این شورا های رام قطعنامهدهد بهنشان می

 UN)سالت  ا اشیالی بالر نداشالته  های حقوق بشر در سرزمینگام جدی برای محکومیت نقض 

Watch, 2015). ًحساسالیت  همالواره  ال باقی است که چرا دول اربی کاله  ؤجای این س طبیعتا

 موارد نقض حقوق بشر از سوی اسرائیل، در ،اندابراز داشتهمسائل حقوق بشر  مورددر ای ویژه

 دهند.منفی یا ممتن  به محکومیت این اقدامات میرأی 

 

 گیرینتیجه
و شاهد توجه خا  این شورا باله اقالدامات    ،3001شورای حقوق بشر در سال تأسیس  پس از

ان ویالژه  گالر گالزارش که به طوری ؛ایمر اراضی اشیالی بودهجنایات ضد حقوق بشری اسرائیل د

هالای موقالت( در   گزارش )با احتسالاب گالزارش   15طور مداوم به 3013تا  3001از سال  ،شورا

هالای  قطعنامه طی نشسالت  25بالغ بر  حقوق بشرند و همونین شورای اهاسرائیل ارائه داد مورد

هالا و  . هرچنالد حجالم بالاالی ایالن گالزارش     ه استعادی و ویژه علیه اسرائیل به تصویب رساند

اما باید اذعان  ؛چندانی بر عملکرد اسرائیل در اراضی اشیالی نداشته است تأثیر عمشً ،هاقطعنامه

( در نوع خود قابالل  3001تا  1۱۱2)از سال کمیته و شورای حقوق بشر کرد که مواض  دو نهاد 

اقالدامات و جنایالات ضالد حقالوق      ،طور مستمر و پیوسته توان گفت دو نهاد بهمی توجه بوده و

عملکرد  ین،بنابرا .اندو آن را محکوم کرده بشری اسرائیل در اراضی اشیالی را تحت نظر داشته

 ،نهالاد  ایالن  ،در واقال  انطبالاق دارد.   آنبالا وظالایف    ،این نهاد حقوق بشالری در قوالیه اسالرائیل   

یکالی از   .اسالت رویکردی مستقل در رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر توسط اسرائیل داشته 

و هالا  نبود ضمانت اجرایی و فقدان ابزار پیگیالری قطعناماله   اصلی شورا،های مشکشت و چالش

در افکالار جامعاله    هالا آن هالا، انعکالاس  و قطعناماله ها اصلی این گزارش تأثیر هاست.آنمصوبات 

 افزایش یابد. رائیلناقض حقوق بشر اس رژیمتا فشار بر  ؛جهانی است



 415 ـــــــــــــــــــــــــــاسرائیل  به نسبت ملل سازمان بشر حقوق شورای عملکرد

سفانه برخوردی از سالوی شالورای امنیالت، رکالن دارای قالدرت و ضالمانت       أمتبا این حال، 

صالورت  ت ضالد حقالوق بشالری اسالرائیل     اجرایی مصوبات سازمان ملل، علیه جنایات و اقداما

 بالرای جالدی   عملالی و اقالدام  همواره مان  اتخاذ  ،در شورای امنیتزدگی سیاست .گرفته استن

در این شالورا  ای در مواردی که قطعنامه مقابله با اقدامات ضد حقوق بشری اسرائیل شده است.

 1۱۱1سال  . ازاست آن را وتو کردهایاالت متحده آمریکا  ،برای محکومیت اسرائیل مطرح شده

قطعنامه در شورای امنیالت سالازمان ملالل باله تصالویب رسالیده        113 در مجموع 3001تا مارس 

هالا  بار با استفاده از این امتیاز، مالان  از تصالویب قطعناماله    11 ،است. کشورهای دارنده حا وتو

دفالاع از رژیالم    درمورد آن  11بار از حا وتو استفاده کرده که  13آمریکا در این میان،  اند.شده

 اسرائیل بوده است.
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