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 Human Rights حقوق بشر

  
  ھای حقوق بشر المللی جامعه فدراسيون بين: فرستنده

  ٢٠١٧ جون ٠٩
  

  ھای حقوق بشر موضع سازمان
  باختری و نوار غزه به دست اسرائيلۀ پنجاھمين سالگرد اشغال نظامی کرانۀدر بار

  
  

المقدس شرقی و نوار غزه، به دست اسرائيل،   باختری، شامل بيتۀرد اشغال نظامی کراندر پنجاھمين سالگ

  : کنند  زير اعالم میۀھای امضاکنند سازمان

 ھای درگيری فلسطين ـ اسرائيل به پيش از آغاز اشغال نظامی کرانۀ باختری و نوار غزه به دست  ريشه

 و پيش از آن ديد که ١٩۴٨توان در سال  يری را میپيشينۀ اين درگ. گردد بازمی ١٩۶٧اسرائيل در سال 

ھايشان در کشور تحت الحمايۀ فلسطين و آوارگی در کرانۀ  صدھا ھزار فلسطينی وادار به فرار از خانه

  . باختری و نوار غزه و ديگر کشورھای جھان از جمله کشورھای عرب ھمسايه شدند

 طوِر گسترده به رسميت شناخته  المللی به  بينۀه جامعھا از حق تعيين سرنوشت برخوردار ھستند ک فلسطينی

 ١٩۶٧ اشغالی سال ۀاين حق فراتر از تشکيل کشور فلسطين در منطق. و تعھدی ھمگانی تعريف کرده است

، پيش و پس ١٩۴٨شود که در سال  ھايشان می است و شامل حق آوارگان فلسطينی برای بازگشت به خانه

  .  شدنداز آن، به زور از آنھا اخراج

  مند مرتکب نقض حقوق بشر و در بسياری از موارد مرتکب  طوِر نظام  به١٩۴٨اسرائيل از سال

ھا از جمله قتل، تخريب اموال بدون  اين جنايت. ھای عليه بشريت شده است ھای جنگی و جنايت جنايت
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 مناطق اشغالی،   زمين، زندانی کردن و شکنجه، انتقال شھروندان خود بهۀتوجيه ضرورت نظامی، مصادر

ھا  بسياری از اين جنايت. گيرد غارت منابع طبيعی و بسياری از موارد ديگر نقض حقوق بشر را دربرمی

  . ی بگريزندئگو اند از پاسخ با معافيت از مجازات انجام شده و مرتکبان آنھا موفق شده

 برقراری سيستم خاص آنھا، ھا و  ويژه ايجاد شھرک کردھای اسرائيل در مناطق اشغالی فلسطين، به عمل

کردھا ممکن است معادل  عملاين . کند ھا را نقض می انکارناپذير حاکميت فلسطينیالمللی و حق  حقوق بين

 ايجاد مستعمره و ۀشده باشد و به اشغال نظامی به دست اسرائيل جنب  باختری اشغالۀالحاق عملی کران

  .ت که بر ماھيت موقت اشغال نظامی تأکيد داردالمللی اس آپارتايد بدھد که ناقض اصول حقوق بين

 تر شدن  ھای اسرائيل به طوالنی المللی و مشارکت بعضی از کشورھا در جنايت  بينۀعملی جامع بی

ھاست که ھنوز در انتظار عدالت به  ويژه قربانيان مستقيم جنايت ھا و به درگيری به بھای حقوق فلسطينی

  . برند سر می

 گو ساختن   دست اسرائيل و پاسخ ارای تعھدی حقوقی برای پايان دادن به اشغال بهالمللی د  بينۀجامع

المللی و حمايت آن از   بينۀعملی جامع بی. المللی است ھای جدی بين ھای متھم به ارتکاب جنايت اسرائيلی

يده گرفتن  ارتکاب نقض حقوق، نادۀاسرائيل در بسياری موارد، قدرت اشغالگِر اسرائيل را تشويق به ادام

  . عنوان کشوری باالتر از قانون کرده است المللی و اقدام به تعھدات حقوقی آن بر اساس حقوق بين

 ١۶ی را پذيرفت، دفتر دادستان دادگاه در ئالمللی جزا در پی اين که دولت فلسطين صالحيت دادگاه بين 

 ٢٠١۵ھای  دفتر دادستان در سال. وضعيت فلسطين را آغاز کرد ۀ بررسی مقدماتی در بار٢٠١۵ جنوری

کشورھای . ھای ارتکابی دريافت کرده است  گزارش با اتھام جنايت٨۶ اعالم کرد که بيش از ٢٠١۶و 

با در نظر گرفتن . ی ھمکاری کنندئالمللی جزا  مقدماتی دفتر دادستان دادگاه بين ديگر بايد در بررسی

ی، دفتر دادستان بايد با کمترين تأخير ممکن تحقيقات ئگو وِد تالش واقعی برای پاسخھا و نب وخامت جنايت

  . را آغاز کند تا از دسترسی به عدالت و بازداشتن از افزايش نقض حقوق بشر اطمينان يابد

 ی را ئاھ ی را که اسرائيل در محل ايجاد کرده به رسميت بشناسد و نبايد رويهئالمللی نبايد تغييرھا  بينۀجامع

  .المللی باشند، بپذيرد ھای مھم بين کنند و ممکن است معادل جنايت ھا را نقض می که حقوق اساسی فلسطينی

 المللی و  المللی ھيچ راه حل يا پيشنھاد صلحی را نبايد به رسميت بشناسد که به اجرای حقوق بين  بينۀجامع

کند،  ستفاده از حق تعيين سرنوشت خود میھا را قادر به ا که فلسطينیمتحد ھای مرتبط ملل  قطعنامه

   .آيد صلح بدون عدالت به دست نمی. انجامد نمی

 

ھای حقوق بشر  المللی جامعه فدراسيون بين FIDH 

Al Mezan Centre for Human Rights 

Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS) 

CAJ ( Comite de Accion Juridica), Argentina 

Center for Constitutional Rights 

Centro de Políticas y Derechos Humanos - Perú EQUIDAD 

Centre Libanais des Droits Humains 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES) 

DITSHWANELO – The Botswana Centre for Human Rights 

Ecumenical Commission for Human Rights (Ecuador) 

Human Rights Association (İHD) 

Human Rights Commission of Pakistan 

International Association Human Rights "Fiery Hearts Club" 

Internationale Liga für Menschenrechte 

International Legal Initiative Public Foundation 

Iteka 

Latvian Human Rights Committee 

LDH 

ی دفاع از حقوق بشر در ايران  جامعه League for the Defence of Human Rights in Iran (LDDHI) 

La Ligue des droits et libertés du Canada 

Ligue des droits de l'Homme (Belgique) 

Ligue Senegalaise des Droits Humains (LSDH) 

LIGA MEXICANA POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS 

(LIMEDDH) 

/شھر بنياد آرمان OPEN ASIA/Armanshahr Foundation 

 

:فارسی    

:فرانسوی    

:انگليسی    

:اسپانيايی   

 

 

 


