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  ترین محورهاي نقض حقوق بشر نگاهی به مهم
  )2013ـ2012(فلسطینیان توسط رژیم صهیونیستی 

  
به تعـدادي  هاي حقوق بشري،  سوي سازمانبراساس مستندات منتشرشده ازدر این گزارش 

ی طـ  1948و  1967از موارد نقض حقوق بشر توسط رژیم صهیونیسـتی در اراضـی اشـغالی    
  .شود می پرداخته 2013و اوایل  2012 هاي سال

  
  1967اراضی اشغالی  )الف

هـا   حمالت مکرر خود به فلسطینیها با  یلیئاسرا :ها نقض حق حیات فلسطینی .1
. کننـد  حق حیات آنها را سـلب مـی  جمله ساکنان نوار غزه، شهروندان فلسطینی را شهید و از
 170کـه از ایـن تعـداد،     انـد  هفلسطینی به شهادت رسید 290، 2012عنوان مثال در سال  به

جنـگ  (یل بـه نـوار غـزه در مـاه نـوامبر      ئاخیـر اسـرا   ۀکودك طی حمل 49جمله شهروند از
در . تن از آنهـا زن و کـودك بودنـد    439نفر هم زخمی شدند که  1400کشته و ) روزه هشت
مغـایر   ها در اقـدامی  یلیئاسرا. باختري به شهادت رسیدند ۀنفر در کران دوازدهنیز  2012سال 
در خصـوص لـزوم حمایـت از غیرنظامیـان     هاي ژنو در ترك در همۀ کنوانسیونمش 3 ةبا ماد

دوستانه، هیچ تفاوتی میـان نظامیـان و غیرنظامیـان قائـل     زمان جنگ و نیز مفاد حقوق بشر
  . شوند نمی

یل براي رفع ئالمللی از اسرا هاي مکرر بین استرغم درخو علی :نوار غزه ةمحاصر .2
این محاصـره  . یل همچنان این منطقه را تحت محاصره نگه داشته استئه، اسراغز ةمحاصر

. باعث افـزایش فقـر شـده اسـت     الشعاع قرار داده و ها را تحت د مختلف زندگی فلسطینیابعا
تر سـاخته و حتـی    ازي این مناطق نیز وضعیت را وخیمیل از بازسئبراین جلوگیري اسرا عالوه

جمله، طبق گـزارش  از. ن این منطقه فراهم آورده استاکنامحیطی براي س مشکالت زیست
هـاي   هاي ایـن منطقـه، آب   صورت عدم تصفیۀ آبسازمان بهداشت جهانی در غزه، در دفتر



  
 

4 

هش 
رویر

 
ماه 

92
 

 
نگاهی به مهم
 

ض حقوق بشر
ترین محورهاي نق

 ...
  

  مؤسسه فرهنگی مطالعات 
 المللی ابرار معاصر تهران و تحقیقات بین

دریایی سواحل غزه و هدف قـرار   ةمحاصر .غیرقابل شرب خواهد بود 2016سال نوار غزه تا 
شدت تحـت   ها را به فلسطینی يهاي ماهیگیري و صیادان فلسطینی، زندگی عاد دادن قایق

جمعی و جنایت جنگی علیه غیرنظامیان نـوار غـزه    تأثیر قرار داده است و یک مجازات دسته
  .شود محسوب می

هـاي   اسراي فلسطینی در زنـدان وضعیت  :وضعیت اسرا و زندانیان فلسطینی .3
ینی در طاسـیر فلسـ   4656، مجموعـاً  2012در دسـامبر  . کننـده اسـت   یل بسیار نگـران ئاسرا

گذاري  عضو شوراي قانون هفتجمله نفر از 178اند که از این تعداد،  یل بودهئهاي اسرا زندان
یلی، ئنقض حقوق آنها توسط مقامـات اسـرا   .اند نفر نیز کودك بوده 177در بازداشت اداري و 

مـدت کـرد کـه باعـث بـه خطـر افتـادن         به اعتصاب غذاهاي جمعی و طوالنی آنان را وادار
 ةآمـده میـان اسـراي فلسـطینی و مقامـات ادار      عمـل  رغم توافق به علی. نها گردیدآسالمتی 

ها و تحت حبس انفرادي و  یلیئاز اسرا مورد آزار و سرکوب اسرا یل، بسیاريئهاي اسرا زندان
مرکـز األسـري   «بـه گـزارش   . اند و حقوق اساسی آنان نقض شده اسـت  شکنجه قرار گرفته

 ،یلئهـاي اسـرا   زنـدان  ةپزشکان ادار (The Prisoners Center for Studies) »للدراسات
مبدل نمـوده و آنهـا را   هاي آزمایشگاهی انسانی  اند به نمونه اسرایی را که اعتصاب غذا کرده

این رفتار غیرانسانی نقض فاحش حقوق اسراي فلسطینی . دهند تحلیل قرار میو مورد تجزیه
انگاري پزشکی عامدانه جان خود را از دسـت   هلدلیل س کما اینکه تعداد اسرایی که به. تاس

رود ضـمن بهبـود    یلی انتظـار مـی  ئدر این میان از مقامات اسـرا . استاند، افزایش یافته  داده
شرایط زندانیان فلسطینی و تأمین حقوق اساسی آنها، پدیدة بازداشت اداري را که در تناقض 

 ۀاست، لغو نموده و شـرایط محاکمـ  حقوق مدنی و سیاسی  ةکنوانسیون ویژ 14صریح با بند 
  .این اسرا را فراهم آورند

تـوجهی کامـل بـه     یل بـا بـی  ئاسـرا  :سـازي قـدس   سازي و یهودي شهرك .4
ختري را همچنان ادامه با ۀسازي در کران ها، شهرك المللی و حقوق فلسطینی هاي بین واکنش

د مجوزهـاي  ا، تعـد 2012، طـی سـال   »عیـر عـامیم  «هـاي جمعیـت    اساس دادهبر. دهد می
، چندین 2011مورد رسید که در مقایسه با سال  6932باختري به  ۀساز جدید در کرانو ساخت

ـ (Peace Now) »صلح اکنون«به گزارش جمعیت . برابر شده است اول مـاه   ۀ، تنها در هفت
هـزار خانـه در آن    یـازده ریزي ساخت  ، دولت نتانیاهو اقدام به طراحی و برنامه2012دسامبر 

شـده بـراي   ءکه ایـن تعـداد بـا کـل مجوزهـاي اعطا     کرد  1967سبز و مرزهاي  سوي خط
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سـازي   حال، شهرك درهمین. کند سال گذشته برابري می دهنشینان طی  ساز شهركو ساخت
با  2011نسبت به سال  2012المللی در سال  هاي بین ها و قطعنامه در قدس برخالف مصوبه

کـه ماهیـت فلسـطینی قـدس      E1 ةمیان، پـروژ این  در. برابري مواجه بوده است 7رشدي 
ـ       شرقی را به شـود، بسـیار    بـاختري مـی   ۀطور کلـی دگرگـون سـاخته و سـبب تقسـیم کران

ساز و تغییر ماهیت اراضی اشـغالی، طبـق معاهـدات و    و که ساخت درحالی. کننده است نگران
  .باشد المللی اکیداً ممنوع می هاي بین مصوبه
هـاي کرانـه    ز مشکالت بغرنجی کـه فلسـطینی  یکی ا :نشینان خشونت شهرك .5

ویژه  یلی در این منطقه بهئنشینان اسرا اده است، خشونت شهركباختري را تحت فشار قرار د
ها، محصوالت کشاورزي  بر سلب امنیت فلسطینی نشینان عالوه شهرك. ف الخلیل استاطرا

المللـی سـازمان    وابط بینر ةدایر«طبق گزارش ماهانه . کنند و اراضی آنان را نیز تخریب می
سربازان  (Department of International Relation of P.L.O) »بخش فلسطین آزادي

اصله درخت را که بیشتر آنها درخت زیتون  1360، 2012نشینان فقط در ماه نوامبر  و شهرك
سـاجد،  اند و موارد متعددي از حمله به شهروندان فلسطینی، تخریب م کن کرده اند، ریشه بوده
. نشینان به ثبت رسـیده اسـت   هاي آبی و حیاتی آنان توسط شهرك زدن به زیرساخت  ضربه

شـود، بـا    وب مـی ها محس یافته علیه فلسطینی اقدامات که نوعی تروریسم سازمان انجام این
یلی موظـف بـه   ئبخش مغایرت دارد و مقامـات اسـرا   یل و سازمان آزاديئتفاهمات قبلی اسرا
  .ستندجلوگیري از آن ه

صـورت سیسـتماتیک،    یلی بـه ئنیروهاي اسرا :اراضی ةتخریب منازل و مصادر .6
طبق گزارش . کنند اراضی در کرانه باختري می ةها و مصادر اقدام به تخریب منازل فلسطینی

طور متوسط در هر ماه اقدام بـه   ها به یلیئ، اسرا2012دوم سال  ۀدر نیم» مرکز وادي حلوه«
روابـط   ةهمچنین به گزارش دایر. اند ل فلسطینی عمدتاً در قدس کردهباب منز چهارتخریب 

باب مسکن و تأسیسات فلسـطینی   1819حدود ها در ماه نوامبر، در یلیئالمللی ساف، اسرا بین
 23. یل به نوار غزه تخریب شده استئاخیر اسرا ۀباب آن طی حمل 1794را ویران کردند که 

ها اقدام به ابـالغ   یلیئق این گزارش، اسراطب. تخریب شد باختري ۀمرکز و منزل نیز در کران
هاي امنیتی و عدم اخذ مجـوز   باب مسکن و تأسیسات به بهانه 102 ۀهشدار تخریب و تخلی

م به ابالغ احکـام  اها در ماه دسامبر اقد یلیئشایان ذکر است که اسرا. اند کردهها  به فلسطینی
پیش از ایـن،  . کردندان در شرق قدس اشغالی تخریب برخی منازل و تأسیسات در شهر سلو
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طور کامـل تخریـب    مسکن را به 88بستان و  ۀیلی تهدید کرده بودند که محلئنیروهاي اسرا
  .فلسطینی آواره خواهند شد 1500کنند که در این صورت،  می

دفـاع   ن بـی عنـوان قربانیـا   وضعیت کودکان فلسطینی بـه : نقض حقوق کودکان .7
رسـانی   بـه گـزارش وزارت اطـالع   . کننـده اسـت   یل بسیار نگـران ئاسرا اشغالگري و حمالت

کودك فلسطینی در اثـر حمـالت    هزار پنج، 2000االقصی در سال  ۀفلسطین، از آغاز انتفاض
همچنـین طبـق   . اند کودك کشته شده 1456نشینان زخمی و  ت شهركها و خشون یلیئاسرا

، (UNRWA)) راي پناهندگان فلسـطینی امدادرسانی و کار سازمان ملل بآژانس «اطالعات 
یل بـه نـوار   ئها پس از تجاوز اخیر اسرا طینیروانی در میان فلس ـ  دیدگان روحی میزان آسیب

سال  هنُدرصد از آن را کودکان زیر  42درصد افزایش داشته که  100، 2012غزه طی نوامبر 
 91در خواب کودکان بـه   اساس، پس از درگیري اخیر، متوسط اختالل براین. اند داده تشکیل 

درصـد آنـان دچـار     85سر برده و  بهدرصد آنها در حالت گیجی ناشی از آن  84درصد رسید، 
نوار غزه و افزایش فقر در ایـن منطقـه،    ةدلیل محاصر همچنین به. اند یرات اشتهایی شدهتغی

مر آنان را اند که این ا هاي این منطقه شده کودکان غزه مجبور به کار در شرایط سخت تونل
ـ     . از بسیاري از حقوق خویش محروم ساخته است  ۀبـه عـالوه، کودکـان فلسـطینی در کران

هـا و   آمـد فلسـطینی  و رفت  یل در محدودیتئهاي اسرا لیل تأثیرات منفی سیاستد باختري به
تگیري نشینان و دس خشونت شهرك ۀزمین ویژه در ین پیامدهاي ساخت دیوار حائل، بههمچن

سر  ق آموزشی در شرایط بسیار سختی بهیلی و نیز نقض حقوئو شکنجه توسط نیروهاي اسرا
مجمع عمـومی   20/11/1959مصوب (حقوق کودك  ۀبرند که در تناقض آشکار با اعالمی می

) مجمع عمومی سازمان ملـل  20/11/1989مصوب (، کنوانسیون حقوق کودك )سازمان ملل
هـاي مسـلحانه    ها و نـزاع  مورد حمایت از غیرنظامیان طی جنگ و کنوانسیون چهارم ژنو در

بار اشـاره   به این شرایط تأسف 2012مه  25آقاي ریچارد فالک نیز در گزارش خود در . است
  .کرده است

 زنان فلسطینی یکـی دیگـر از قشـرهاي قربـانی     :نقض حقوق زنان فلسطینی .8
محاصـره و   دلیل ت زنان در نوار غزه بهوضعی. ستندیل هئهاي رژیم اسرا اشغالگري و سیاست

کـه بسـیاري از    طـوري  به ؛بار است ین منطقه بسیار تأسفیل علیه ائهاي مکرر اسرا نیز جنگ
تخریب منـازل و از بـین رفـتن محصـوالت     . اند و زخمی شده  ها، کشته آنان در این درگیري

تحقیرآمیـز سـربازان   و رفتـار   آمـد و هاي رفت حمیلی روزافزون، محدودیتکشاورزي و فقر ت
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نشینان، زنان فلسطینی را تحت تأثیر قرار داده و بسیاري از حقوق مصـرح   یلی و شهركئاسرا
نـان فلسـطینی   عـالوه، شـرایط ز   بـه . المللی را نقض کرده است بین هاي آنان در کنوانسیون

هـا   یلیئزارش مرکز األسري للدراسـات، اسـرا  اساس گبر. ژه در اسارت بسیار دشوار استوی به
روانی مختلف و عدم ـ   ها و آزارهاي روحی بدترین شکنجه زنان اسیر فلسطینی را در معرض

هـزار زن و از زمـان    ده، بیش از 1948گفتنی است از سال . دهند رسیدگی بهداشتی قرار می
اکنـون   اند و هـم  ها بازداشت شده یلیئزن فلسطینی توسط اسرا 950بیش از االقصی  ۀفاضانت

یلی وظیفه دارنـد مفـاد منـدرج در    ئمقامات اسرا. برند سر می ن از آنان در اسارت بهت یازدهنیز 
 1967کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را که به امضاي این رژیم رسیده در مناطق اشغالی 

  .اجرا نمایند
سـال  (کنفـرانس الهـه    55 ةگرچـه طبـق مـاد    :غارت منابع طبیعی فلسطین .9
الگر نو، استفاده از منابع طبیعی اراضی اشغالی توسط نیروهاي اشغهاي ژ و کنوانسیون) 1907

برداري از منابع فلسطینی  صورت روشمند اقدام به بهره یلی بهئممنوع است، ولی مقامات اسرا
 ۀطبـق گـزارش مؤسسـ   . دهنـد  وع جلوه مـی کرده و حتی این اقدام را با تدوین قوانینی مشر

باختري که موجودیت آنهـا   ۀهاي کران قع در شهركیلی وائهاي اسرا فلسطینی الحق، شرکت
الملل، غیرقانونی است، منابع طبیعی بحرالمیـت را اسـتخراج و بـه مصـارف      طبق حقوق بین

اي مواجه  هاي عدیده رسانند که این امر اقتصاد فلسطین را با مشکالت و خسارت تجاري می
حد از منابع آبی فلسطینی،  یلی با مصرف بیش ازئنشینان اسرا همچنین شهرك. ته استساخ

آب  ةربـه گـزارش شـداد العتیلـی، رئـیس ادا     . انـد  ها شـده  باعث کاهش سهم آبی فلسطینی
 برابر یـک شـهروند فلسـطینی    هفتادباختري  ۀیلی در کرانئنشین اسرا فلسطین، یک شهرك

باختري تنها به یک چهارم نیـاز آبـی خـود دسترسـی      ۀهاي کران فلسطینی. مصرف آب دارد
یافته بـه   این درحالی است که سهم آب اختصاص. بود شدید آب مواجه هستندته و با کمداش

شـده در توافـق    میلیون مترمکعب و کمتر از سهم مشخص 105یل ئها توسط اسرا فلسطینی
شایان ذکر است که نیـاز کنـونی ایـن منطقـه بـالغ بـر       . است) میلیون مترمکعب 118(اسلو 

  .میلیون مترمکعب است چهارصد
حفظ  ةرغم ادعاهاي مکرر خود دربار علی یلئرژیم اسرا :برخورد با آزادي بیان .10

نقـض کـرده    آمیـز  آزادي بیان و حق اعتراض صـلح  ةها را دربار کراسی، حقوق فلسطینیودم
، بسـیاري از دفـاتر   2012اخیر خـود بـه نـوار غـزه طـی نـوامبر        ۀکما اینکه طی حمل. است
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اي القـدس، راشـا تـودي،     هاي مـاهواره  لمللی مثل شبکها هاي خبري فلسطینی و بین شبکه
المیادین، اسکاي نیوز، الجزیره و غیره را هدف قرار داده و بسیاري از خبرنگـاران را در ایـن   

در قـدس اشـغالی و برخـی    یلی ئهـاي اسـرا  همچنین نیرو. منطقه کشته و زخمی کرده است
حمله به نوار غزه را مورد تهاجم قرار آمیز علیه  هاي مسالمت باختري، تظاهرات ۀمناطق کران

. باختري بـه قتـل رسـاندند    ۀنفر را در کران دوازدهکنندگان را بازداشت نموده و  دادند، شرکت
 سـه نیز بدون هیچ توضیح یا مجوزي، بـه   2012یلی طی دسامبر ئحال، مقامات اسرا درهمین

زنـان   ۀکمیت ۀیر، اتحادیمتشکل از سازمان الضم سازمان مدنی فلسطین و حامیان حقوق بشر
  .هاي غیردولتی فلسطینی حمله کردند فلسطینی و شبکه سازمان

  
   48اراضی اشغالی  )ب

جمعیـت حقـوق شـهروند    «س گـزارش  اسـا بر :نژادپرستی علیـه پناهجویـان   .1
کننـد کـه    زنـدگی مـی   1948جو در اراضی اشـغالی  ها هزار نفر پناه اکنون ده ، هم»یلئاسرا

وجودآمـده علیـه    دلیل فضاي نامساعد به این افراد به. ان و اریتره هستنددبیشتر آنها اهل سو
ت تنفرآمیـز  شـتم و اقـداما  و اي در معرض خشونت، دستگیري، ضرب سابقه صورت بی آنها به

یل ئن آنها از فرزندان شهروندان اسـرا توان به تفکیک فرزندا ا میآنه ۀجملاند که از قرار گرفته
قـوانینی علیـه   یلی علیه ایشان و همچنین تـدوین  ئمقامات اسرا آمیز و سخنان علنی تحریک

 The Infiltration) »منـع نفـوذ  «تصـویب قـانون   جملـه ایـن قـوانین،    از. آنان اشاره کرد

Prevention Law) هـزار تـن از    دو، 2012بود که با اجراي آن در ژوئیـه   2012 ۀدر ژانوی
ایـن امـر باعـث    . مساعد بازداشت شـدند مردان و زنان و کودکان بدون محاکمه در شرایط نا

جویـان از  گفتنـی اسـت اغلـب ایـن پناه    . ده اسـت سلب آزادي و نقض حقوق این افراد شـ 
دلیل خطرات موجود علیـه ایشـان،    الملل به طبق معیارهاي حقوق بین کشورهایی هستند که

  .امکان بازگرداندنشان وجود ندارد
 1948ي و دینی در اراضی اشـغالی  هاي نژاد حقوق اقلیت: ها نقض حقوق اقلیت .2

ها  این اقلیت ۀجملاز. شود یلی نقض میئهاي مختلف توسط مقامات اسرا شیوهبه دفعات و به 
مالکیـت اراضـی نقـب و    . اشـاره کـرد   1948هاي سـاکن اراضـی اشـغالی     توان به عرب می

ر هـا د  نشده در این منطقه، تالش براي متمرکز ساختن بـدوي  ختهروستاهاي به رسمیت شنا
شـود،   تماعی و اقتصادي آنان میشده که باعث آسیب اج محدود و از پیش تعیین ۀیک منطق



 

 

9 

مؤسسه فرهنگی مطالعات 
 92ه ما رویرهش المللی ابرار معاصر تهران و تحقیقات بین

 
هم
ه م
ی ب

گاه
ن

 
شر
ق ب

حقو
ض 

ي نق
رها

حو
ن م

تری
 ...

هـاي قـوانین    نـویس  راسـتا بایـد بـه پـیش     درایـن . ه مشکالت این قشر جمعیتی استجملاز
ـ   و نیـز تصـمیم   (Braver Plan) جمله طرح براورنژادپرستانه از نتانیـاهو بـراي    ۀهـاي کابین

یلی حقـوق  ئهـا، مقامـات اسـرا    بـر عـرب   عـالوه . ز در نقب اشـاره کـرد  وسا ممانعت از ساخت
جمله این از. کنند هاي مختلف نقض می گونه را نیز به (Falasha Jews)» یهودیان فالشه«

مثال بنا بـه اعتـراف    عنوان به. هستند (Falash Mura Jews) »یهودیان فلشمورا«ها  گروه
آبابـا بـراي ورود بـه     در آدیـس هاي انتظار  در اردوگاهیلی، زنان اتیوپیایی فالشه ئمقامات اسرا

دلیـل   هستند که بـه  )Depo Provera( یل، مجبور به تزریق ماده ضد بارداري دپوپرورائاسرا
ایـن  . شود یلی داده نمیئماه، اکیداً به زنان اسرا سهتأثیرات منفی زیاد و ماندگاري تأثیر آن تا 

  .شود راها محسوب میسازي نژادي علیه فلشمو امر، نوعی پاك
یل، جمعیـت زنـان در   ئآمـار اسـرا   ةگرچه طبق اطالعـات ادار : نقض حقوق زنان .3

نفر تقریباً با جمعیت مردان برابر و حتی از آنهـا بیشـتر اسـت     700,924,3 اراضی اشغالی با 
هـاي جنسـیتی در رژیـم مـدعی      نـابرابري . شود هاي فاحشی میان آنها دیده می ولی تبعیض

ن و نیز مخالفت احزاب مذهبی جمله اختالف در حقوق پرداختی به زنان و مردااز کراسیودم
. باشـد  مشارکت زنان در پارلمان، انتقادبرانگیز مـی  یل همانند شاس و یهودیت هتوراه بائاسرا
جملـه  هاي شـوراي حقـوق بشـر از    طی گزارش یل که هموارهئعالوه تجارت زنان در اسرا به

ض میان زنـان عـرب و یهـودي در    ن انتقاد شده است و نیز تبعیاز آ 2012ژوئن  19گزارش 
برخـی از   میان دراین. ري و بهداشتی محل انتقاد استهاي کا ویژه در زمینه بهیل ئاسرا ۀجامع

 ویـژه قـانون ممانعـت از انسـجام خـانوادگی      هـا بـه   یل علیـه عـرب  ئآمیز اسرا قوانین تبعیض
(Family Reunion) ،داده است ت تحت تأثیر قرارشد زنان فلسطینی را به.  

حفـظ  «هـاي خـانوادگی و تحـت عنـوان      در بسیاري از موارد که زنان عرب قربانی قتل
یلی ئتوجهی مقامـات اسـرا   ن موارد با بیهاي تحقیق در ای شوند، پرونده می» شرف خانوادگی

 150تـاکنون   1991ال زن و از سـ  پنج، 2012شایان ذکر است که طی سال . شود مواجه می
ـ    آنـان بـه   ةاند و در اغلب موارد پرونـد  یل کشته شدهئزن در اسرا مختومـه   هدلیـل نقـص ادل

  .شود می


