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کامجو2

چکیده
مسئلۀ حقوق بشر و آزادیهای اساسی در طول قرون متمادی هسته و انگیزۀ اصلی مبارزه علیه
ظلم و بی عدالتی را تشکیل داده است .هدف از اینگونه تالشها تأممین حأداقل حقأوقی بأرای
افراد جامعه است .با این حال ،برخالف حقوق بشردوستانه که مختص زمان مخاصمات مسلحانه
است ،حقوق بشر در تمأا وعأعیتهأا اعأم از ج أ و صألم ز ا جراسأت .امأا از آن أا کأه
مخاصمات مسلحانه بهنوعی تهدیدک دۀ بقای دولت است ،برخی از اس اد بینالمللی و م طقهای
از جمله مادۀ  4میثاق بینالمللی حقوق بشر ،مادۀ  51ک وانسیون اروپایی حقوق بشر و مادۀ 72
ک وانسیون آمریکایی حقوق بشر به دول عضو اجازۀ تعلیأ حقأوق بشأر را بأا رعایأت عأوابطی
دادهاند .سؤالی که مطرح میشود این است کأه دولأتهأا در صأورت وقأون أین مخاصأماتی
نمی توان د حقوق بشر را تعلی ک د یا خیر؟ این تعلی مطل است یا م وط به شرایطی اسأت؟
در صورت مشروط بودن آن ،دولتها در ه شرایطی میتوان د در زمان ین مخاصماتی قواعد
حقوق بشر را تعلی ک د؟ یا دولتهایی که به تعلی حقوق بشر پرداختهاند تا ه حأد شأرای
ز را جهت استفاده از ب د تعلی رعایت کردهاند؟ مقالۀ حاعر میکوشد با تمرکأز بأر م ازعأۀ
فلسطین أ اسرائیل به پرسشهای مذکور پاسخ دهد.

واژگان کلیدی
اعطرار ،تعلی  ،حقوق بشر ،مخاصمات مسلحانه.
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مقدمه
اجتمانپذیری انسان ها ،افراد را در ک ار یکدیگر قرار میدهد و این امأر انبأوهی از مالزمأههأای
متقابل ناشی از همبستگی را بهوجأود مأیآورد ،در نتی أه بأرای سأامان دادن شایسأتۀ روابأ
گوناگون ناشی از این مالزمهها و تعارعات ،وجود دو نظا حقوقی (قواعأد و قأوانین) و سیاسأی
(حکومت) عرورت اجت ابناپذیر خواهد داشت .بدین ترتیب ،افراد در میانۀ میدان این دو نظأا
که پدیدآورندۀ «ح و تکلیف» و «فرمان و اطاعت» است ،قرار مأیگیأرد (هاشأمی.)7 :5934 ،
ب ابراین ،می توان گفت هدف نهایی از ای اد حقوق ،ت ظیم رواب فرد با دولت و حمایأت از فأرد
در برابر دولت است و در نهایت این فرد است که مورد خطاب حقأوق اسأت .در ای اسأت کأه
مفهو حقوق بشر مطرح میشود.
نگاهی گذرا به تاریخ حیات بشری نشان میدهد که یکی از ع اصر پایدار تاریخ بشأر ،ج أ
است .به همین لحاظ ،هیچ دورهای از تاریخ را نمأیتأوان یافأت کأه در آن ا أری از خشأونت و
ج نباشد ،زیرا دولتها مهمترین شیوه برای دستیابی به م افع و اهداف ملی خود یا برطأرف
کردن اختالفاتشان در رواب با کشورهای دیگر را کأاربرد زور مأی دانسأت د و بیشأترین درجأۀ
استفاده از زور نیز ج و م ازعه بوده است (نظیفی و جعفری.)534 :5924 ،
از آغازین روزهای شرون ج جهانی اول که با نابودی میلیونها انسان توأ بود و متعاقأب
آن ج جهانی دو که از سیاهترین دوران زندگی بشر محسوب میشأوند ،مأرد آزادۀ جهأان
به خصوص اندیشم دان و متفکران جوامع انسانی بأرای زدودن دردهأا و رنأ هأای ای ادشأده و
مقابله با اعطراب و استرس ج هأای خانمأانبرانأداز گأرد هأم آمدنأد ،در م أامع جهأانی و
بین المللی به همفکری نشست د و برای جلأوگیری از تکأرار ایأن مصأائب بأا تأدوین مقأررات و
میثاقهای بینالمللی و[م طقه ای] در زمی ۀ حقوق بشر حداقلهای ممکن برای تضمین ام یت،
آزادی و کرامت بشری را تعیین کردند تأا أه در زمأان صألم و أه در زمأان ج أ بأه ایأن
حداقلها توجه شده و توس دولتها و حکمرانان پاس داشته شوند (ساکی.)545 :5932 ،
اگر ه مقررات حقوق بشر بینالمللی در تما وععیتهأا اعأم از ج أ و صألم ز ا جأرا
هست د (لسانی ،)474 :5924 ،برخی از این میثاقهای بینالمللی و م طقأهای متضأمن قیأدی
هست د که به دولتهای عضو اجازه میدهأد در برخأی مواقأع اسأتث ایی و اعأطراری برخأی از
حقوق بشر را تعلی ک د .تعلی اجرای قواعد حقوق بشر م وط به رعایأت شأرای و عأوابطی
است .اولین عابطه وجود یک خطأر عمأومی و حالأت اعأطرار اسأت ).(ICCPR, 1966 : Art 4
یکی از حالتهای اعطراری که دولتها مأیتوان أد برخأی از حقأوق بشأر را بأه حالأت تعلیأ
درآورند ،مخاصمات مسلحانه است.
درحالی که هدف تعلی  ،برقراری توازن بین حمایت از حقوق بشأر از یأک سأو و حمایأت از
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نیازهای ملی از سوی دیگأر ،در مواقأع بحأران اسأت ) ، (Hartman, 1981:2در عمأل مشأاهده
میشود که برخی دولتهای درگیر مخاصمۀ مسلحانه أ از جمله اسرائیل أ از تعلیأ م أدرد در
برخی اس اد حقوق بشری بهع وان ابزاری برای نقض حقوق بشر استفاده میک د .این در حأالی
است که اعتبار تعلی م وط به تحق شرای و الزامات تعیینشده در معاهدات ذیربأ حقأوق
بشر جهانی یا م طقه ای است که این امر مانع از استفادۀ ابزاری دولتها از ایأن قیأد مأیشأود.
ب ابراین ،در این پژوهش به این مسئله پرداخته شده که مخاصأمات مسألحانه أه تأم یری بأر
حقوق بشر دارند و تعلی حقوق بشر در زمان مخاصمات مسلحانه به أه گونأهای اسأت و نیأز
برای است اد به آنچه شرای و عوابطی باید رعایت شود و آیأا در عمأل دولأتهأایی کأه از ب أد
تعلی م درد در اس اد حقوق بشری استفاده کردهانأد از جملأه اسأرائیل بأه شأرای و عأواب
مربوطه پایب د بودهاند یا خیر؟

شرایط تعلیق
مادۀ  4میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسأی مصأوب  ،5211مأادۀ  51ک وانسأیون اروپأایی
حقوق بشأر مصأوب  5214و مأادۀ  72ک وانسأیون آمریکأایی حقأوق بشأر مصأوب  5212بأه
دولتهای عضو خود اجازه میده د که بهطور موقت و در شرایطی معین اجرای مقررات مربأوط
به حقوق بشر را به حالت تعلی درآورند و آن زمأانی اسأت کأه اعأطرار عمأومی تهدیدک أدۀ
حیات یک ملت بهوقون بپیوندد .بدیهی است که در جریان وععیت اعأطراری ،مان أد مخاصأمۀ
مسلحانه ،خطری جدی حفظ نظم عمومی و ام یت دولت را تهدید میک د و دولت در شأرایطی
قرار میگیرد که نمی توان انتظار داشت در آن اوعان و احوال ،کلیأۀ تعهأدات خأود مربأوط بأه
حقوق و آزادیهای بشری را تما و کمال ایفا ک د (جوانی.)791 :5937 ،
از سأأوی دیگأأر ،در بسأأیاری از مأأوارد ایأأن وعأأعیت اعأأطراری صأأرفا مستمسأأکی بأأرای
سوءاستفادۀ دولتها و ان ا اقدا های خودسرانه از سوی آنهاسأت .ایأن بهأرهبأرداری واقعأی از
وععیت اعطراری علیه پیشی ۀ ایدئولوژیکی مقابله با ج سأرد اتفأاق افتأاد کأه براسأاس آن
تعداد زیادی از کشورها به آن است اد کردند تا با مخالفان داخلی خود مبارزه ک د ،آنهأایی کأه
با دولت مواف نبودند ،نه بهع وان مخالفان مشرون ،بلکه بهع وان دشم ان داخلی ،...و بأهع أوان
عاملی از خطأر و نأاام ی بأرای ملأت تعریأف شأدند(UN Doc:E/CN.4/SUB.2/1997/19, ( ...
 .1997: Para4آنچه از این ت ارب حاصل شد ،ای که ادعأای وعأعیت اعأطراری در هأر مأورد،
بهع وان وسیله ای قانونی برای بسیاری از دیکتاتورها برای نقض حقوق بشر و سرکوب جمعیت و
هر نون مخالفت سیاسی بهکار رفته است ).(Ibid, Para5
با توجه به آنچه بیان شد ،درمییابیم که تعیین شرای و عواب و معیارهایی برای قانونم أد
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کردن تعلی حقوق بشر عروری است ،بهگونه ای که مطاب با موازین احترا به حقوق بشر و در
دولت دموکراتیک باشد.( Fenwick, 2002: 82 .
این شرای به شرح زیرند:
 اولین شرط از شرای تعلی این است که دول عضو میتوان د اقدامات تعلیقی را ت ها تأا
جایی که عرورت اکیدا اقتضا ک د ،ان ا ده د (.(www.ohchr.org
کمیتۀ حقوق بشر سازمان ملل تمکید کرده است که ...« :تعلی اجأرای تعهأدات میثأاق در
وععیت اعطراری بهوعوح متمایز از محدودیتهای اجازه دادهشده به موجب میثاق است .تعهد
به ای که هر گونه تعلی باید تا حدی باشأد کأه وعأعیت ،عأرورتا تمکیأد دارد اصأل ت اسأب را
م عکس می ک د که این اصل در تعلی و تحدید مشترک است .با این حال ،صرف ای کأه امکأان
تعلی برخی از حقوق در وععیتهای اعطراری وجود دارد ،اما این امر مانع از تحق این شأرط
که اقدامات تعلیقی بایأد تأا جأایی باشأد کأه عأرورت اکیأدا اقتضأا دارد ،نیسأت» (General
.)Comment no 29, 2001: Para 4
دادگاه اروپایی و دیوان آمریکایی حقوق بشر ه گا بررسی اقدا های تعلیقی همأین روش را
اتخاذ کردهاند و بر نیاز بهت اسب بهگونهای که اقدا ها بهشدت مورد نیاز باشد نه بیشأتر ،تمکیأد
کردهانأد (Lawless V. Ireland, 1961: Para 37 & Petruzzi V. Peru, 1999: Para 109 109
.)1999
تعیین ای که آیا عرورت اکید اقدا های تعلیقأی را ای أاب کأرده اسأت یأا خیأر ،بأر عهأدۀ
مقامات ملی است (قرباننیا .)92 :5931 ،از م ظر ک ترل بینالمللی ،ارگانهای نظارتی نأهت هأا
ح بلکه تکلیف دارند تا بهطور کامل نظارت و بررسی ک د که آیا اقدا های فوقالعأادۀ متخأذه
توس دولتها ،اکیدا اقتضای وععیت اعطراری است یا نه (همان .)43 :در راستای ایأن شأرط
هر گونه اقدا های تعلیقی باید بهدنبال د شرط اساسی ان ا گیرد:
الف) اقدا های تعلیقی باید استث ایی و دارای ماهیت موقتی باشأ د و ت هأا تأا جأایی ادامأه
خواه د داشت که حیات یک ملت در معرض تهدید باشد (General Comment no 29, 2001:
 .)Para 4کمیتۀ حقوق بشر در قضایای متعددی این نون از ت اسب را مدنظر قأرار داده اسأت ،از
جمله ه گا بررسی گزارشهای دورهای انگلستان در سال  5221کمیتأۀ حقأوق بشأر بأهطأور
عم ی این مسئله را که آیا اقدا های تعلیقی که از سال  5221صورت گرفته اسأت ،ه أوز هأم
برای ادارۀ وععیت در ایرل د شمالی عروری است یا خیر ،مورد توجه قأرار داد (Lehmann, no
.)data: 109
ب) اقدا های تعلیقی صرفا در م اطقی که جزء م اط اعطراری اعال شأده ،اعمأالشأدنی
است و نمیتوان دام ۀ آن را به تما کشور گسترش داد .برای مثال ،در قضأیۀ Sakik And etc
 ، v.Turkeyدادگاه اروپایی ه گا ارزیابی قلمرو جغرافیایی تعلی بیان مأیدارد کأه اقأدا هأای
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تعلیقی به بخشی از قلمرو ترکیه گسترش یافته است که آن بخش جزء م اط اعطراری اعأال
نشده بود ).(Sakik And etc V. Turkey, 1997: Para 39
د) دول عضأو بایأأد اقأدا هأأای تعلیقأی را در تطأأاب بأا نیازهأأای بحأران اتخأأاذ ک أد نأأه
بیشازحدی که عرورت دارد) .(Zhipeng, 2004در نتی ه ،دولتها باید اطمی ان حاصأل ک أد
اقدا های تعلیقی اتخاذشده ،ب رای مقابله با تهدید عرورت داشأته باشأد کأه ایأن امأر مسأتلز
ش اسایی معیارهایی بهم ظور جلوگیری از سوء استفادۀ دولتها از وععیت اعطراری و سأ ش
قانونی بودن اقدا های صورتگرفته است .در این زمی ه میتوان به آنچأه دیأوان اروپأایی بأرای
رعایت ت اسب از دولتها میخواهد اشاره کرد .این تعهدات عبارتاند از .5 :کشأور مأذکور بایأد
اقدا های مؤ ری را برای مقابله با تهدید ان ا دهأد .توسأل بأه هأر اقأدامی اگر أه در تئأوری
توجیه پذیر باشد ،در مورد شرای آن کشور مؤ ر نباشأد ،قابأل پأذیرش نیسأت  .7دولأت بایأد
دیوان را قانع ک د که شرای مذکور در وععیت اعطراری ان أا آن را عأروری کأرده (Demir
) V.Turkey, 1998: Para 27و د یل مفصلی را در زمی ۀ علت ای کأه أرا مقابلأه بأا وعأعیت
اعطراری اجرای آن حقوق تعلی شده را غیرممکن مأیسأازد ،ارائأه دهأد (Aksoy V.Turkey,
.)1996: Para 78
 شرط دیگری که در اس اد مربوط به آن اشاره شده ،این است که اجأرای تعلیأ توسأ
دولت مغایر با سایر الزامات و تعهداتی کأه دولأتهأا مطأاب حقأوق بأینالملأل بأه آن
ملتز اند ،نباشد )).(Report on Terrorism, 2004: Para9 A(3
ا ر این اصل هماه کردن تعهدات مختلفی است که دولتها در نظم بینالملل بأر عهأده
گرفتهاند و نیز تقویت حمایت از حقوق بشر در مواقع بحران از طری اعمال هماه گی بین همۀ
ه ارهای مقررشده بهم ظور تضمین آن حقوق در طول یأک وعأعیت اعأطراری اسأت (UN
) .Doc: E/CN.4/Sub.2/1997/19, 1997: Para 95برای مثال ،هر گاه دولتی نسأبت بأه میثأاق
که دارای قلمرو جهانی است و ک وانسیونی م طقهای و خاص تعهد دارد ،ح تعلی م أدرد در
مادۀ  4میثاق او را از اجرای تعهدات به موجب ک وانسیون خاص معاف نمیک د .به فرض اگر در
ک وانسیون اروپایی یا آمریکایی حقوق بشر ح تعلی برای دولتهای عضأو پأیشبی أی نشأده
بود ،دولت عضو میثاق و آن ک وانسیون خاص هرگز نمیتوانست بأا اسأت اد بأه مأادۀ  4میثأاق،
برخی از مقررات میثاق را معل سازد (قرباننیا.)14 :5931 ،
در مورد سایر تعهدات بین المللی ذکرشده در اس اد مربوط برخی نویس دگان معتقدند تعهد
به رعایت قواعد م درد در معاهدات زیأر مشأمول «دیگأر تعهأدات بأینالمللأی دولأت» اسأت:
ک وانسیونهای حقوق بین الملل کار ،ک وانسأیون مربأوط بأه وعأعیت پ اه أدگان ک وانسأیون
 5214در مورد وععیت اشخاص بیتابعیت ،ک وانسیون  5214یونسکو علیه تبعیض در آموزش،
ک وانسیون  5211در خصوص رفع اشکال تبعیض نژادی ،ک وانسیون رفع تبعأیض علیأه زنأان،
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م شور آفریقایی حقوق بشر و مرد که فاقد مقررهای دربارۀ تعلیأ اسأت و ک وانسأیون حقأوق
کودک که آن نیز حأاوی قاعأدهای در بأاب تعلیأ نیسأت ) .(Mc Carthy, 1998: 636کمیتأۀ
حقوق بشر سازمان ملل نیز در خصوص ج ایات عد بشریت و ج ایات عأد قواعأد بشردوسأتانۀ
بینالمللی بر م از نبودن تعلی تمکید میک د (.)General Comment No 29,2001: Para12
 شرط مهم دیگری که در اس اد مربوط آمده ،این است که اجرای تعلی بههیچوجه نباید
به تبعیض براساس نژاد ،رن  ،ج س ،اصل و م شم مذهبی یا اجتماعی م أر شأود .در
مورد این شرط کمیسیون آمریکایی حقوق بشر تصریم کرده است که تکلیأف بأه عأد
تبعیض اقدا های تعلیقی دولتها را در زمان اعطرار محدود میک د به ایأن مع أا کأه
تعلی نیز نباید براساس نژاد ،رن  ،ج سیت ،زبان ،مذهب یا م شم اجتماعی تبعیضآمیز
باشد )).(Report on Terrorism, 2004: Para9 A(3
کمیتۀ حقوق بشر در مورد تبعیض بیان داشته است که ح برابری در برابر قانون و حمایت
برابر بدون هر گونه تبعیض به این مع ا نیست که هر گونه تفاوت رفتاری تبعأیضآمیأز باشأد و
ب ابراین ،تفاوتگذاری براساس معیارهای معقول و واقعبی انه به تبعیض م أر نمأیشأود (Mc
.)Broeks V.The Netherland, 1981: Para 10
در مقابل دو مادۀ  4میثاق و  72ک وانسیون آمریکایی ،ک وانسیون اروپأایی حقأوق بشأر در
زمی ۀ عد تبعیض ساکت است .این فقدان مم وعیت تبعیض در مادۀ  51ک وانسأیون اروپأایی
در راستای موعع خاص آن در رابطه با عد تبعیض بهطأور کلأی ،اسأت (Lehmann, no data:
) 120به این مع ا که دادگاه اروپایی حقوق بشر ،مادۀ  54این ک وانسیون را که به عد تبعأیض
اختصاص دارد ،در دین پروندۀ مربوط به اعطرار عمومی استفاده کرده است .در قضأیۀ Irish
دادگاه این موعون را مدنظر قرار داد که آیأا انگلسأتان ،متعاقأب تعلیأ از وعأعیت اعأطراری
بهطور خاص بر عد ارتش ایرل د است فاده کرده است یا هأم بأر عأد ارتأش ایرل أد و هأم علیأه
وفأادارانش؟ ) .(Cited by Ibid, 120همچ أین ،در قضأیۀ قبأرس در مقابأل ترکیأه کمیسأیون
اروپایی ،تبعیض نژادی را برخالف مادۀ  54ک وانسیون اعال کرد (Gyprus V. Turkey, 1978:
.)Para 503
 یکی دیگر از شرای مورد نیاز برای تعلی حقوق بشر ،غیرقابل تعلی بودن برخی حقوق
است .حقوق بشر آن دسته از قواعد و ه ارهایی اسأت کأه از سأوی اکثریأت اعضأای
سازمان ملل متحد طی پ اه سال اخیر بهصورت اعالمیه ،بیانیه ،میثأاق ،ک وانسأیون و
عملکرد به رسمیت ش اخته شده اند و اساسا رفتار و اعمال واحأدهای سیاسأی را تحأت
تم یر خویش قرار میده د .این قواعد از م ابعی همچون عرف بأینالمللأی ،قراردادهأای
بینالمللی و قطع امههای سازمان ملل متحد نشات گرفتهاند .از میان این سلسله قواعأد
و ه ارها یک دسته حقوق برجسته و غیرقابل نقض یأا غیرقابأل انحأراف و بأهعبأارتی

بررسی شرایط تعلیق حقوق بشر در زمان مخاصمات مسلحانه733 ...

قواعد ب یادین وجود دارند که در واقع ،م موعهای از قواعأد اساسأی و ب یأادین حقأوق
بشر محسوب می شوند (ذاکریان .)5441 :5922 ،این حقوق حتأی در بأدترین شأرای
اعطراری غیرقابل تعلی اند .بر این اسأاس کأه آنهأا بأیشازحأد اساسأی و بأاارزشانأد
)(Michaelsen, 2005: 138و هرگز نمیتوان د الغا شوند و مهم نیست ه نون اعطراری
ممکن است رخ دهد ).(Larsen, 2009: 14
ب د  7مادۀ  4میثاق حقوق مدنی و سیاسأی ،حقأوق ذیأل را بأا صأراحت در زمأرۀ حقأوق
غیرقابل تعلی میشمارد :ح حیات (مادۀ  ،)1ح بر م أع شأک ه یأا م أازات یأا رفتارهأای
ظالمانه ،غیرانسانی یا ترذیلی (مأادۀ  ،)2م أع بأردهداری ،بأردهفروشأی و بأه بردگأی کشأاندن
(ب دهای 5و 7مادۀ  ،)3م ع زندانی کردن بهعلت ناتوانی در اجرای تعهدات قراردادی (مادۀ ،)55
اصل قانونی بودن جرایم و م ازات و اصل عطف بماسب نشدن قوانین کیفری (مادۀ  ،)51حأ
ش اسایی شخصیت حقوقی افراد (مادۀ  ،)51و ح بر آزادی فکر ،وجأدان و مأذهب (مأادۀ )53
)) .(ICCPR, 1966: Art4(2عالوهبر این ،مم وعیت م ازات اعدا نیأز بأرای دولأتهأای عضأو
پروتکل اختیاری میثاق ،غیرقابل تعلی است ).(General Comment no 29, 2001:Para 7
حقوق غیرقابل تعلی در ک وانسیونهای م طقهای حقوق بشر نیز مورد تمکید قرار گرفتهاند،
با این توعیم که مصادی حقوق غیرقابل تعلی در این ک وانسیونها تفاوتهای دی دارد .در
این زمی ه مادۀ  51ک وانسیون اروپایی حقوق بشر ،حقوق غیرقابل تعلی را به شرح ذیل احصأا
کرده است :ح حیات ،بهجز در مواردی که سلب حیات ناشی از اعمال ج گی باشأد (مأادۀ ،)7
مم وعیت شک ه (مأادۀ  ،)9مم وعیأت بأردهداری و بأه بردگأی کشأاندن (ب أد  5مأادۀ  ،)4و
مم وعیت م ازات غیرقانونی (مادۀ .(ECHR, 1950: Para15(2) ) )2
ب د  7مادۀ  72ک وانسیون آمریکایی حقوق بشر ،حقوق ذیل را جزء حقوق غیرقابأل تعلیأ
بیان کرده است :ح برداشتن شخصیت حقوقی (مادۀ  ،)9ح حیات (مادۀ  ،)4حأ بأر رفتأار
انسانی (مادۀ  ،)1آزادی از بردگأی (مأادۀ  ،)1عطأف بماسأب نشأدن قأوانین (مأادۀ  ،)2آزادی
وجدان و مذهب (مادۀ  ،)57ح بر داشتن خانواده (مادۀ  ،)52ح بأر داشأتن نأا (مأادۀ ،)53
حقوق کودکان (مادۀ  ،)52ح تابعیت (مادۀ  ،)74ح بر مشارکت در زمامأداری کشأور (مأادۀ
 ،)79و ح بر تضمی ات قضایی عروری برای حمایت از أین حقأوقی (ACHR, 1969: Art
).)27(2
ک وانسیونهای م طقهای مذکور با ع ایت به زمان تصویب آنها ،بیانگر توسعۀ بأهوجودآمأده
در زمان خود هست د .در این زمی ه کمیتۀ حقوق بشر در سال  7445با ع ایت به رویۀ موجأود
و توسعۀ بهعملآمده از زمان تصویب میثاق حقأوق مأدنی و سیاسأی ،فهرسأت نسأبتا مفصألی
از این حقوق را بهدست داده است (امیر ارجم د و عبدالهی .)29 :5931 ،این حقوق عبأارتانأد
از :عأأد تبعأأیض ،حأأ بأأر رفتأأار انسأأانی ،مم وعیأأت گروگأأانگیأأری و ناپدیأأدی اجبأأاری،
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اخراد یا انتقال اجباری جمعیت ،ح بر محاکمۀ عاد نه و دیگر تضمی ات قضایی ،ح بر آزادی
شخصی.
 یکی دیگر از شرایطی که برای تعلی حقوق بشر بیان شأده ،اعأال وعأعیت اعأطراری
است .هر د این شرط به صراحت در مواد  51و  72بیان نشده ،اما در قضایای مختلفی
به این امر است اد شده است .برای مثال ،کمیسیون اروپایی در قضأیۀ قبأرس در مقابأل
ترکیه أ که در این قضیه بهدنبال حملۀ ترکیأه بأه قبأرس تعأداد زیأادی از قبرسأیهأا
بازداشت شده و از تصرف در اموال خود محرو شده بودند أ بیان کرد که براساس مأادۀ
« 51برخی از اقدامات عمومی و رسمی تعلی از قبیل اعال حالأت ج أ یأا وعأعیت
اعطراری ز و عروری است» )(Gyprus V.Turkey, 1978: Para 527
هدف از اعال وععیت اعطراری عبارت اسأت از جلأوگیری دولأتهأا از تعلیأ خودسأرانۀ
تعهداتشان براساس ک وانسیون ) ،(UN Doc: E/CN.4/SR/195, 1950: Para 82حفظ و صیانت
از اصل قانونی بودن و حاکمیت قانون ) (General Comment no 29, 2001: Para 2و در نهایت
اطمی ان از ای که جمعیت تحت تم یر واقع شده ،بهطور دقی از قلمرو و دام ۀ زمانی ،جغرافیایی
و محتوایی اقدامات تعلیقی و تم یر آنها بر بهرهم دی از حقوق ،مطلعاند .در واقع ،غیرقابل تصأور
است که وجود یک وععیت بحرانی کمتر از محدودیتهای حاکم بر حقوق مرد از مرد پ هان
بماند ).(UN Doc: E/CN.4/Sub.2/1997/19, 1997: Para 54
از تعبیر مذکور می توان نتی ه گرفت که اعال رسمی یک وععیت اعطراری بیشتر ناظر بأر
داخل یک کشور است ،بهگونها ی که مرد یک کشور که قرار است تحت تم یر اقدا های تعلیقی
قرار گیرند ،از وجود یک وععیت اعطراری مطلع شوند .در این زمی ه دولت اعال ک أدۀ أین
وععیتی باید مطاب با حقوق اساسی و رویۀ قانونی پیشبی یشده در کشور خأود از ایأن آیأین
استفاده ک د ) (General Comment no 29, 2001: Para 2و این اعالمیه بایأد توسأ نهادهأای
ملأی مأورد بأازبی ی دورهای قأرار گیأرد ) (UN Doc: CCPR/CO/76/EGY, 2002: Para2و
درصورتی که اعال وععیت اعطراری توس م لس ملی یا دیگر نهادهای صالم قانون اساسی به
تصویب برسد ،این شرط محق شده است .(UN Doc: E/CN.4/Sub.2/1997/19, 1997: Para
.)57

 شرط شکلی دیگری کأه در ب أدهای  9مأواد  4میثأاق 51 ،ک وانسأیون اروپأایی و 72
ک وانسیون آمریکایی حقوق بشر بیان شده ،اطالن رسانی یا گزارشدهی به دول عضأو از
طری امین معاهده است.
اطالنرسانی سبب میشود تا دادگاههای بینالمللی و م طقهای و نیز سأایر دول عضأو بهتأر
بتوان د به بررسی موارد نقض حقوق بشر توس دولتی که اعأال تعلیأ کأرده اسأت ،بپردازنأد
).(Zumpani, 2014: 128
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ب ابراین ،سایر دولتها باید از طری امین معاهده کأه در خصأوص میثأاق حقأوق مأدنی و
سیاسی ،دبیر کل سازمان ملل و در مورد دو ک وانسیون اروپایی و آمریکایی ،دبیأر کأل شأورای
اروپا و دبیر کل سازمان کشأورهای آمریکأایی اسأت ،از تعلیأ مطلأع شأوند (ICCPR, 1966:
).)Art4(3) & ECHR, 1950: Art 15(3) & ACHR, 1969:Art 27(3
کمیتۀ حقوق بشر در موارد متعددی این شرط را مأدنظر قأرار داده و عأد رعایأت آن را از
سوی کشو رها ،اعأال کأرده اسأت .از جملأه کمیتأه ،تعلیأ صأورتگرفتأه توسأ جمهأوری
دموکراتیک ک گو را بهدلیل عد اطالنرسانی ،مطأاب مأادۀ  4نمأیدانأد (Busyo V. Congo,
.)2003: Para5.2
ب د  9مادۀ  4میثاق تصریم کرده است که دولتی که از ح تعلی استفاده میک أد ،مکلأف
است فورا سایر دول عضو را  ...مطلع ک د )) . (ICCPR, 1966: Art4(3قید فوریت نشان میدهد
که در اعال عمومی دایر بر انحراف از مقررات میثاق ،تمخیر م أاز نیسأت .کمیتأۀ حقأوق بشأر
هیچ گاه زمان اعال را مشخص نکرده است هر د اعال با تمخیر دوهفتهای غیرمعمول نیسأت،
پارهای از اعال ها (اطالن) توس دولتها بهسرعت و گاه حتی در روز اعال وعأعیت فأوقالعأاده
صورت گرفته است (قرباننیا.)14 :5931 ،
ب د  9مادۀ  51ک وانسیون اروپایی بر فوری بودن اطالن رسانی تمکید نکرده اسأت و بأهنظأر
می رسد از م ظر این س د زمان اطالنرسانی دان مهم نیست .البتأه ،دادگأاه اروپأایی حقأوق
بشر در قضیۀ  Lawless V. United Kingdomتمخیر  57روزه در اطالنرسانی را مأورد پأذیرش
قرار داده است .اما کمیسیون اروپایی حقوق بشر بهطأور عأم ی اطأالنرسأانی بأدون تأمخیر را
پذیرفته است ).( Cited by Lehmann, no data: 112
اعالمیه باید حاوی مقررات تعلی شده و نیز جهاتی باشد که تعلی آنها را اقتضا کرده اسأت.
کمیتۀ حقوق بشر در تفسیر عمومی شمارۀ  ،1/59عمن تمکید بأر ماهیأت اسأتث ایی و مأوقتی
بودن اقدا های تعلیقی و نیز اهمیت حقوق غیرقابل تعلی  ،تصریم کرده است که« :این مسأئله
برای دولتهای عضو مهم است که در زمان اعطرار عمومی ،دیگر دولتهای عضو را از ماهیت و
دام ۀ تعلی ها و نیز علل آن آگاه سازند» (به نقل از قرباننیا.)14 :5931 ،

قابلیت اعمال حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در سرزمینهای اشـاالی
فلسطین
رژیم اسرائیل با است اد به دیدگاه س تی معتقد است حقوق بشر در ار وب رواب عادی میأان
حکومت ،دولت ،شهروندان و جمعیت داخلی ای اد شده و قواعد آن انحصارا در زمان صألم بأین
یک دولت و اتبان خود اجراشدنی است .در مقابل ،حقوق بشردوستانه که هدف آن ای اد تعأادل
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بین عرورتهای نظامی و مالحظات انسانی است ،اختصاصا برای وععیتهای درگیری مسلحانه
ای اد شده و در این وععیتها فق حقوق بشردوستانه قابل اعمال است (سیاه رستمی:5932 ،
.)713
در واقع ،رژیم اسرائیل مدعی است که میثاق بینالمللأی حقأوق مأدنی و سیاسأی و میثأاق
بین المللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فره گی که هر دو آنهأا را در تأاریخ  9اکتبأر  5225بأه
تصویب رسأانده اسأت ) ،(UN Doc: A/HRC/12/37, 2009:Para 5در سأرزمینهأای اشأغالی
فلسطین اعمال شدنی نیست .رژیم صهیونیستی استد ل می ک د که قواعد حقوق بشر مربوط به
رفتأار دولأت بأا اتبأاعش در درون مرزهأای خأود اسأت و رفتأار آن دولأت بأا خارجیأان را در
برنمیگیأرد .ب أابراین ،حقأوق بشأر در سأرزمینهأای اشأغالی فلسأطین قابأل اعمأال نیسأت
(.)www.stopthewall.org
اما این ادعا به موجب معاهدات حقوق بشر مردود است برای مثأال ،ب أد  5مأادۀ  7میثأاق
بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر میدارد که «دولتهای عضو این میثاق متعهد میشأوند
حقوق ش اختهشده در این میثاق را دربارۀ کلیۀ افأراد مقأیم در قلمأرو و حأوزۀ صأالحیت دول
عضو ،بدون هیچگونه تمایزی  ...محتر شمرده و تضمین ک د» )). (ICCPR, 1966: Art 2(1
این ماده با صراحت روشن میسازد که کلیۀ اتبان و بیگانگان ،تحت پوشش قرار میگیرنأد و
تعهد یک دولت مب ی بر رعایت حقوق بشر ،الزاما محدود به اشخاص درون سرزمین آن نیسأت،
بلکه کلیۀ افراد داخل در حوزۀ صالحیت آن دولت را در برمأیگیأرد .در ایأن مفهأو  ،اصأطالح
«حوزۀ صالحیت» در مورد اسرائیل ،شامل صالحیت آن در ورای مرزهایش یع ی سرزمینهأای
اشغالی فلسطین نیز میشود (علیبابایی.)544 :5939 ،
عمن ای که کمیتۀ حقوق بشأر در تفسأیر کلأی ( General Commentدر مأواردی تفسأیر
عمومی و در موارد دیگر تفسیر کلی ترجمه شده است) شمارۀ ( 95مأی  )7444ایأن موعأع را
اتخاذ کرد که« :برخورداری از حقوق میثاق به شهروندان دولتهای طرف معاهده محدود نشده،
بلکه این حقوق برای همۀ کسانی که در سرزمین یا تحت صالحیت دولت طرف معاهده زنأدگی
می ک د ،قابل استفاده است .همچ ین ،این اصل در مأورد آنهأایی کأه در أار وب قأدرت یأا
ک ترل مؤ ر نیروهای دولت طرف معاهدهای هست د که خارد از سرزمین خود عمأل مأیک أد،
نیز اعمال میشود ،صرفنظر از شرایطی که قدرت و ک ترل مؤ ر بهدست آمده است» (General
.)Comment no 31, 2004: Para 10
در ایأأن زمی أأه کمیتأأۀ حقأأوق بشأأر بأأه حضأأور ط أو نیمأأدت رژیأأم اشأأغالگر در م أأاط
اشغالی فلسطین و نیز اعمال صالحیت مؤ ر توس نیروهای ام یتی آن در ایأن قلمروهأا اشأاره
میک د .کمیته تمکید میک د که اعمال قواعد حقوق بشردوسأتانه بأهخأودیخأود مأانع اعمأال
میثاق نیست و در نهایت نتی ه میگیرد که میثاق باید در سرزمینهای اشغالی فلسطین ،جایی
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که اسرائیل بر آنها ک تأرل مأؤ ر دارد ،اعمأال شأود
).Para 10
در خصوص اعمال حقوق بشردوستانۀ بینالمللی در سرزمینهای اشغالی فلسطین ابتدا باید
بررسی کرد آیا سرزمین فلسطین ،سرزمین اشغالی و رژیم اسأرائیل ،قأدرت اشأغالگر محسأوب
می شوند یا خیر؟ راکه حقوق بشردوستانه شامل م موعه قواعد و مقرراتی است که بأهه گأا
مخاصمات مسلحانۀ بینالمللی و غیر بینالمللی و نیز در دوران اشأغال نظأامی قابلیأت اجرایأی
پیدا میک د (حبیبزاده .)21 :5934 ،ادعای مالکیت بر سرزمی ی که ناشی از عملی غیرقانونی
است ،اعتبار ندارد .این اصل در مورد سرزمینهای فلسطی ی غصأبشأده در سأال 5243و نیأز
سرزمینهایی که در سال  5212به اشغال درآمده نیز جأاری اسأت .وعأعیت اسأرائیل در ایأن
سأأرزمینهأأا ،وعأأعیت اشأأغالگر متخاصأأم اسأأت .م مأأع عمأأومی از سأأال  5212تأأاک ون بأأه
م اسبت های مختلف و متعدد ،غیرقانونی بودن اشغال و ح ملت فلسطین در تعیین سرنوشأت
خودشان را مورد تمکید قرار داده است (کو کر )35 :5922 ،ب ابراین ،مرد فلسطین ح دارنأد
تا علیه این رژیم به مبارزه پرداخته و خود به تعیین سرنوشت خأویش بپردازنأد .مبأارزات ایأن
ملت بهع وان مبارزات آزادی بخش ملی یع ی مبارزاتی که در آنها مرد در اجرای حأ خأویش
بر تعیین سرنوشت ،علیه سلطۀ استعماری و اشغال بیگانه و علیه رژیمهأای نژادپرسأت ،مبأارزه
میک د ،ش اخته میشود (فریمن.)93 :5939 ،
در  74دسامبر  ،5211م مع عمومی سازمان ملل قطع امه ای را به تصویب رسأاند و اعأال
کرد که مبارزۀ مرد علیأه قأدرت هأای اسأتعماری بأرای تعیأین سرنوشتشأان و دسأتیابی بأه
استقالل ،مشرون است .این قطع امه نقطۀ آغاز شماری از قطع امههای دیگأر شأد کأه خواهأان
اعمال قوانین مخاصمات مسلحانۀ بینالمللی در مبارزات آزادیبخش ملی بودنأد ( Verhoeven,
.)2007:12
در نهایت افزایش نهضتهای آزادیبخش ملأی از سأال  5214بأه تأدوین مأادۀ  5پروتکأل
الحاقی  5به ک وانسیونهای ژنو در سال  5222م ر شد ).(Nasu,2009: 15
ب د  4از مادۀ  5پروتکل الحاقی  5بیان میک د که «مبارزات سه دسأته از مأرد  ،مأیتوانأد
بهع وان مبارزۀ آزادی بخش ملأی در نظأر گرفتأه شأود .مردمأی کأه علیأه سألطۀ قأدرتهأای
استعماری ،اشغال بیگانه و رژیمهای نژادپرسأت مبأارزه مأیک أد» (Additional Protocol I,
).)1977: Art1(4
ب د  4مادۀ  5این پروتکل اعال کأرده کأه ج أ هأای آزادیبخأش ملأی وعأعی برابأر بأا
مخاصمات مسلحانۀ بینالمللی دارند ) (Ibidو در نتی ه قوانین بشردوستانۀ حاکم بر مخاصأمات
مسلحانۀ بینالمللی بر این ج ها اعمال میشود.
در این مورد باید گفت که کرانۀ غربی رود اردن و نوار غزه پس از ج ششروزۀ  5212به
(UN Doc: CCPR/C/79/Add.93, 1998:
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اشغال نظامی رژیم اسرائیل درآمدند و طبیعتا از زمأان شأرون ج أ تأا پایأان اشأغال نظأامی
میبایست حقوق بشردوستانۀ بین المللی در این م اط اعمال شود ،اما دولأت اسأرائیل همأواره
این م أاط را جأزء ی فأک سأرزمین رژیأم صهیونیسأتی تلقأی مأیک أد و افراطیأون رژیأم
صهیونیستی به هیچ ع وان نمیخواه د این واقعیت را بپذیرند که این سرزمینها ،اشغالی و تابع
قواعد و مقرراتی براساس حقوق بشردوستانهاند (عابدی .)574 :5934 ،در واقع ،اسرائیل بر ایأن
باور است که ک وانسیون هار ژنو براساس مادۀ  7آن ،در صورت وقون درگیری مسلحانه بأین
دو یا د دولت معظم متعاهد و اشغال یا تصرف بخشی از خاک یک دولت توس دیگأر دولأت
متخاصم اجرا خواهد شد ،درحالی که کرانۀ غربی رود اردن و نوار غزه که در ج ششروزه بأه
اشغال اسرائیل درآمده اند ،هرگز از نظر بینالمللی به ع وان بخشی از سأرزمین مصأر و اردن بأه
رسمیت ش اخته نشدهاند و ازاینرو نمیتوان گفت که اسرائیل بخشی از خاک ایأن دو دولأت را
اشغال کرده است .ب ابراین ،ک وانسیون هار ژنو در این م اط اعمالشدنی نیست (Waston,
.)2000: 34
دیوان بین المللی دادگستری در رد ادعای رژیم اسرائیل مب ی بأر اشأغالی نبأودن سأرزمین
فلسطین به مادۀ  47ک وانسیون هه است اد میک د .این ماده مقأرر مأیک أد« :یأک سأرزمین
ه گامی که تحت اشأغال و حاکمیأت ارتأش دشأمن قأرار بگیأرد ،سأرزمین اشأغالی محسأوب
میگردد .» ...سرزمینهای واقع مابین خ سبز و مرز شرقی ساب فلسطین ،در سال  5212به
اشغال اسرائیل درآمد ب ابراین ،طب حقوق بینالملل عرفی این سرزمینهأا ،اشأغالی محسأوب
می شود و حواد ی که از آن زمان در فلسطین بهوقون پیوسته است ،این وععیت را بههأیچوجأه
تغییر ندادهاند (به نقل از حبیبزاده.)22 :5934 ،
عالوه بر این ،نسبت به اعمال ک وانسیون هار ژنو  5242در قلمروهای اشأغالی فلسأطین،
اجمان بینالمللی گسترده ای وجود دارد که دبیر کل سازمان ملأل در گأزارش  71ژوئأن 5222
خود به م مع عمومی و شورای ام یت متعاقب قطع امۀ م مع عمومی  ES/10/2بر وجأود ایأن
اجمان تمکید کرده است ).(A /Es – 10 / 6 , S /1997 / 494, 1997: Para 21

رعایت یا عدم رعایت شـرایط تعلیـق حقـوق بشـر توسـط اسـرائیل در
سرزمینهای اشاالی فلسطین
رژیم صهیونیسم از  52می  ،5243یع ی هار روز پأس از تمسأیس آن ،تأا بأه امأروز وعأعیت
اعطرار عمومی را اعال کرده است .اعال رسمی وععیت اعطراری توس شورای موقأت دولأت
در بحبوحۀ ج با دولتهای همسایه و جمعیت محلی عرب صادر شد .از آن زمأان ،وعأعیت
اعطراری بهدلیل ادامۀ وععیت ج یا درگیریهای خشونتآمیز بأین اسأرائیل و دولأتهأای
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همسایه همچ ان باقی مانده است .پس از تصویب میثاق ،رژیم اسرائیل اعالمیأهای را مب أی بأر
وجود وععیت اعطراری م تشر کرد .متن اعالمیۀ اسرائیل به تاریخ  59اکتبأر  5225بأه شأرح
زیر است « :از زمان تمسأیس دولأت اسأرائیل ،آن دولأت قربأانی ادامأۀ تهدیأدها و حمأالت بأه
موجودیت آن دولت و نیز به جان و مال شهروندانش بوده است .این تهدیدها شأامل تهدیأد بأه
ج  ،حمالت مسلحانه و گروهکهای تروریسم که به قتل و صدمه به انسان م أر مأیشأود،
است .با در نظر گرفتن موارد مذکور ،وععیت اعطراری که در می  5243اعأال شأد ،همچ أان
باقی می ماند .این وععیت یک اعطرار عمومی به مع ای آنچه را که در مادۀ  )5(4میثأاق آمأده
است ،تشکیل میدهد .ب ابراین ،دولت اسرائیل عروری میدانأد مطأاب مأادۀ  ،4بأرای دفأان از
دولت و حمایت از جان و مال شهروندان ،اقدا هایی را تا حدی که بهشدت مأورد نیأاز اسأت از
جمله اعمال دستگیری و بازداشت ،اتخاذ ک د» (UN Doc: CCPR/C/8/Add.13, 1998: Para
.)106
کمیتۀ حقوق بشر در مورد روند طو نیمأدت بأازنگری در زمی أۀ نیأاز بأه حفأظ وعأعیت
اعأأطراری کأأه اسأأرائیل از سأأال  5243اعأأال کأأرده اسأأت ،ابأأراز نگرانأأی کأأرده (UN
 )Doc:CCPR/C/ISR/CO/13, 2010: Para 7و میگوید اسرائیل بایأد عأرورت ادامأۀ وعأعیت
اعطراری را با این دیدگاه که تا حد ممکن دام ه و قلمرو جغرافیایی آن و تعلی حقوق محأدود
باشد ،مورد ت دیدنظر و بازنگری قرار دهد ).(UN Doc:CCPR/C/79/Add.93, 1998: Para 11
اگر ه از می  5243رژیم اسرائیل وععیت اعطراری اعال کرده ،کمیتۀ حقوق بشر سازمان
ملل از اسرائیل به دلیل تعلی حقوق م درد در میثاق بهجز مادۀ ( 2بازداشت خودسرانه) انتقأاد
کرده است ) ،(UN Doc:CCPR/CO/78/ISR, 2003: Para 12راکه اسرائیل براسأاس مأادۀ 4
میثاق جهت تعلی حقوق م درد در میثاق ،ت ها در رابطه با مادۀ  2اعالمیهای را م تشأر کأرده
است ( )data: 4www.fidh.org,noو سایر دولتها را از طری دبیر کل سأازمان ملأل ،از تعلیأ
سایر تعهدات حقوق بشری ،آنگونه که براساس مادۀ ( 4)9میثاق عروری اسأت ،مطلأع نکأرده
است .اطالن رسانی صرفا یک آیین شأکلی نیسأت ،بلکأه بأرای اعتبأار تعلیأ  ،امأری اساسأی و
عروری است .اطالن رسانی ،نظارت بین المللی بر اقدا های تعلیقی را بهم ظور جلوگیری از فراتر
رفتن ین اقدا هایی از محدودیتهای قانونی ،تضمین میک د ).(OXPIL, 2004: Para 141
از جمله حقوقی که رژیم صهیونیستی به تعلی (بهعبأارت بهتأر بأه نقأض) آنهأا پرداختأه
است ،بدون ای که اطالنرسانی صورت گیأرد ،عبأارتانأد از مأواد ( 54حأ داشأتن ارتبأاط بأا
وکیل) ،مادۀ ( 57ح انتخاب مسکن) ،مادۀ ( 52ح عد مداخلۀ خودسرانه در اقامتگاه افراد)،
مأأأأادۀ ( 79حأأأ حمایأأأأت از خأأأأانواده) ،مأأأأادۀ ( 74حمایأأأأت از کأأأأودک) و… ( Doc:
CCPR/CO/78/ISR, UN Doc: :CCPR/C/ISR/CO/3, 2010: Para 21 and 22 & UN
.)2003: Para 13 and 16

 767فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،64شمارۀ  ،3پاییز 5331

در زمی ۀ تعلی مادۀ  2نیز کمیتأه در خصأوص بازداشأتهأای مکأرر فلسأطی یان م أاط
اشغالی همراه با محدودیت دسترسی به وکیل و دسترسی به د یل کامل بازداشت ،ابراز نگرانأی
کرده و بیان میک د این امر ا ربخشی رسیدگی قضایی را محدود میک د و در نتی ه حمایت در
برابر شک ه و رفتارهای غیرانسانی براساس مادۀ  2میثاق را به مخاطره میاندازد و تعلی مأادۀ
 2گسأأتردهتأأر از آنچأأه بأأه نظأأر کمیتأأه براسأأاس مأأادۀ  4م أأاز اسأأت ،مأأیگأأردد (UN
.)Doc:CCPR/CO/78/ISR, 2003: Para12
در این زمی ه کمیتۀ حقوق بشر با اشاره به تفسیر کلی شمارۀ  )7445( 72تصریم مأیک أد
که اقدا های تعلیقی باید از ماهیأت اسأتث ایی و مأوقتی (محأدودۀ زمأانی) برخأوردار باشأ د و
محأأأدود بأأأه حأأأدی شأأأوند کأأأه اکیأأأدا عأأأرورت دارد (محأأأدودیت موعأأأوعی) (UN
.)Doc:CCPR/C/ISR/CO/4, 2014: Para 10
شایان ذکر است که دولأت اسأرائیل تعلیأ مأادۀ  2و سأایر مأواد ذکرشأده را فقأ علیأه
فلسأأأطی یان بأأأهکأأأار بأأأرده اسأأأت .(UN Doc:CCPR/C/CO/4, 2014 & UN
) Doc:CCPR/CO/78/ISR, 2003 & UN Doc: CCPR/C/ISR/CO/3, 2010عأالوهبأر ایأن،
دولت اسرائیل رفتارهای تبعیضآمیزی نسبت به فلسطی یان اعمال میک د .اقأدا هأایی کأه بأه
تمایز براساس نژاد م ر می شوند ،ت ها زمانی مشروناند که م حصرا براساس این زمی ه صأورت
نگرفته باش د ،بلکه در آن شرای عروری و م طقی بوده و مت اسب با اعأطرار باشأ د .(Oroa,
) 1992: 175برای مثال ،ساخت دیوار حائل اقأدا تبعأیضآمیأز غیرم أازی اسأت ،زیأرا صأرفا
فلسطی یها را بهع وان یک گروه نژادی مأورد هأدف قأرار داده اسأت .(OXPIL, 2004: Para
) 153این موارد ،اصل عد تبعیض در خصوص اقدا های تعلیقی را نقض میک د و مغایر با مادۀ
 4میثاق است .همچ ین رژیم اسرائیل با ساخت دیوار حائل سبب نقض بسیاری از حقوق بشر و
حقوق بشردوستانۀ مرد فلسطین شده است .از جمله نقض ح آزادی رفتوآمد و نقض آزادی
انتخاب اقامتگاه که مخالف با میثاق بین المللی حقوق مأدنی و سیاسأی و در تضأاد بأا تعهأدات
دولت اسرائیل براساس ک وانسیون هار ژنو است ( ،)General Assembly,2003:Para1نقأض
ح مالکیت ،حأ حأریم خصوصأی ،خأانواده و خانأه ،حأ کأار ،حأ برخأورداری از حأداقل
استانداردهای معیش تی مان د ح غذا ،ح آموزش ،بهداشت و ...که مخالف با میثاق بینالمللأی
حقوق مدنی و سیاسی و نیز میثاق بأینالمللأی حقأوق اقتصأادی ،اجتمأاعی و فره گأی اسأت
( .(www.fidh.orgعمن ای که جداسازی قلمرو فلسطین بهوسیلۀ دیوار حائل ،مداخلأه در حأ
تعیین سرنوشت مرد فلسطین است ( .)UN Doc: E/CN.4/2004/6, 2003:Para15ایأن اصأل
در مادۀ  5میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی ین مقرر شده است .5« :همۀ مأرد حأ
تعیین سرنوشت دارند .به موجب این ح  ،وعأعیت سیاسأی خأود را آزادانأه تعیأین و توسأعۀ
اقتصادی ،اجتماعی و فره گی خود را تعقیب میک د  .7همۀ ملتها مطاب با هدفهای خود،
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می توان د روت و م ابع طبیعی خویش را آزادانه و بأدون آسأیب بأه هأر گونأه تعهأد ناشأی از
همکاری اقتصادی بین المللی ،براساس اصل م فعت متقابل و حقوق بینالملل در اختیار بگیرند
 .9دولتهای عضو میثاق از جمله دولتهای مسئول ادارۀ سرزمینهأای غیرخودمختأار و تحأت
قیمومت باید به تحق ح تعیین سرنوشت کمک ک د و این حأ را مطأاب مقأررات م شأور
ملل متحد ،محتأر بشأمارند» ( .)ICCPR,1966: Art1دیأوان بأینالمللأی دادگسأتری تمکیأد
میک د که ساخت دیوار ،ازآنرو که به رغم ادعای اسرائیل مب ی بر موقتی بودن آن ،ممکن است
ج بۀ دائم به خود بگیرد و به عمیمه شدن خاک م تهی شود و نیز با وجود خطر تغییأر بافأت
جمعیتی سرزمینهای اشغالی به سبب کوچ جمعیت فلسطی ی از نقاط خاص ،میتواند بأه حأ
تعیین سرنوشت ملت فلسطین آسیب برساند ،درحالیکه این ح از حقوق مسلم ملتهاسأت و
در اس اد متعدد بینالمللی از آن یاد شده است (قرباننیا.)29 :5932 ،
عالوهبر موارد مذکور ،این رژیم به نقض حقوق ب یادین از جمله موارد زیر پرداخته است:
.5تعلی ح حیات :رژیم صهیونیستی در سه عملیات مهم به نا های عملیات ستون ابر یأا
ستون دفاعی یا حملۀ  7457اسرائیل به غزه یا ج أ  3روزه ،عملیأات سأرب گداختأه کأه در
پایان سال  7443و آغاز سال  7442صورت گرفأت و عملیأات اخیأر تیغأۀ محأافظتی در سأال
 ،7454مرتکب نقض ح حیات انسانها در سطحی گسترده شده است .در  73دسامبر ،7443
اسرائیل حمالت گستردۀ هوایی و زمی ی در نوار غزه را شرون کرد .این درگیری  77روز به طول
ان امیأد ) .(UN Doc: A/HRC/12/37, 2009: Para 10بأرآورد دقیأ شأمار کشأتهشأدگان
غیرنظامی در طول عملیات متفاوت است با توجه به م ابع مختلف حدود  5744تأا  5444نفأر
کشته شدند ) .(Ibid. Para11نقض جدی حقوق بینالملل بشر در سال  7457نیز ادامه داشأته
است .در درگیریهای مسلحانه بین اسرائیل و حماس و دیگأر گأروههأای مسألم حأداقل 549
غیرنظامی فلسطی ی در طول درگیریها کشته شدند ) .)www.hrw.org, 2013: 1551براسأاس
آمار دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر در آخرین دور درگیأریهأا بأین اسأرائیل از یأک سأو و
حماس و دیگر گروههای مسلم فلسطی ی از سوی دیگأر ،از  2ژوئیأه تأا  71اوت 7711 ،7454
فلسطی ی کشته شدند که  5119تن از آنها غیرنظامی و از میأان آنهأا  193تأن کأودک بودنأد
).(Office of the Coordination of Humanitarian Assistance, 2003
عالوه بر موارد مذکور ،کمیتۀ حقوق بشر در زمی ۀ قتل کسأانی کأه توسأ دولأت اسأرائیل
بهع وان افراد مظ ون به تروریسم در م اط اشغالی ش اسایی میشأوند و دولأت اسأرائیل آن را
قتلهای هدفم د مینامد ،ابراز نگرانی میک د .کمیته در ادامه تصریم مأیک أد کأه ایأن اقأدا
به ع وان نوعی عامل بازدارنده یا م ازات استفاده شده است ،ب ابراین ،موعون مادۀ  4میثاق را از
بین میبرد.(UN Doc:CCPR/CO/78/ISR, 2003: Para15) .
 .7تعلی ح به م ع شک ه :کمیتۀ حقوق بشر در تفسیر کلی شمارۀ  72سال  7445خود
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بیان میک د« :مقرراتی وجود دارند که نمی توان د موعون تعلی قرار بگیرند از جمله ح کلیأۀ
افراد محرو از آزادی به رفتأاری محترمانأه و انسأانی م أدرد در مأادۀ  ،54اگر أه ایأن حأ
بهصراحت در زمرۀ حقوق تعلی ناپذیر نیامده است ،بیان یک قاعدۀ حقوق بینالملل عا اسأت و
بههیچوجه قابأل سألب از انسأانهأا نیسأت )).(General Comment no 29, 2001: Para 13(a
عالوهبر این ،همانطورکه بیان شد م ع شک ه ب ا به تصریم ب د 7مادۀ  4میثأاق تعلیأ ناپأذیر
است.
با توجه آنچه گفته شد ،رژیم صهیونیستی همچ ان از روشهای بازجویی ناسازگار با مادۀ 2
میثاق استفاده میک أد (UN Doc:CCPR/CO/78/ISR, 2003: Para18) .کمیتأۀ حقأوق بشأر
نگرانی اش را در زمی ۀ اجازۀ عأم ی دیأوان عأالی اسأرائیل در خصأوص اسأتفاده از فشأارهای
جسمی در صورت لزو و نیز معافیت از تعهد به ارائۀ اس اد صوتی و تصویری از بازجویی افرادی
که به د یل جرایم ام یتی ،بازداشأت شأدهانأد ) (UN Doc:CCPR/C/CO/4, 2014: Para 14و
نیز استفاده از دست ب د زدن ،پوشاندن سروصأورت ،لرزانأدن و محرومیأت از خأواب بأهع أوان
روشهای بازجویی بهت هایی یا بأهصأورت ترکیبأی از مأواردی مأیدانأد کأه ممکأن اسأت بأه
سوءاستفاده م ر شود و بهم زلۀ نقض مادۀ  2میثاق است (UN Doc: CCPR/C/79/Add.93,
.)1998: Para 19
 .9تعلی ح آزادی مذهب :کمیتۀ حقوق بشر در مالحظات نهایی خود در بررسی گأزارش
دوره ای اسرائیل عمن اذعان به استد ل اسرائیل در زمی ۀ نگرانیهای ام یتی این رژیم ،نگرانی
خود را راجع به محدودیتهای نامت اسب مکرر در خصوص دسترسی به مکانهای مقدس بأرای
یهودیان ابراز می ک د .کمیته در مورد قوانی ی که حاوی فهرست مکأانهأای مقأدسانأد ،بیأان
میک د که این فهرست ت ها شامل مکانهای مقدس یهودیأان اسأت و دولأت عضأو بایأد بأرای
حمایت از اقلیتهای مذهبی بیشتر تالش ک د و دسترسی برابر و بدون تبعیض بأه مکأانهأای
مقدس را تضمین ک د ).(UN Doc: CCPR/C/ISR/CO/3, 2010: Para 20
عالوهبر موارد مذکور ،رژیم اسرائیل مغایر با تعهدات خود براساس حقوق بشردوسأتانه عمأل
کرده و در نتی ه یکی دیگر از شرای مورد نیاز برای تعلیأ حقأوق بشأر ،یع أی مغأایر نبأودن
تعلی با سایر تعهدات بین المللی از جمله تعهدات بشردوستانه را رعایت نکرده است .در زیر بأه
د نمونه از این موارد اشاره میشود:
براساس مادۀ  43پروتکل الحاقی اول بأه ک وانسأیون ژنأو  ،5242مصأوب « 5222طأرفین
مخاصمه باید در همه وقت بین جمعیت غیرنظامی و نظامی و نیز بین اهداف غیرنظامی و نظامی
تمایز قائل شوند و بر این اساس هدف عملیات آنهأا ت هأا اهأداف نظأامی باشأد» (Additional
.)Protocol I, 1997: Art 48
در زمی ۀ تمایز بین جمعیت نظامی و غیرنظامی در بحث تعلی ح حیأات مطأالبی شأرح
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داده شد .در زمی ۀ تفکیک بین اموال نظامی و غیرنظامی نیز رژیم صهیونیسأتی اصأل تمأایز را
رعایت نکرده است .در ج  77روزه ،تعداد زیادی از اماکن اداری شأهری از جملأه سأاختمان
شورای قانونگذاری فلسطین ،وزارت امور خارجه ،وزارت دادگسأتری ،زنأدانهأا و ایسأتگاههأای
پلیس را مورد حمله قأرار داده اسأت .عأالوه بأر ایأن ،ارتأش اسأرائیل بأه گأروه گسأتردهای از
سازمانهای غیرنظامی از جمله  75444بیمارستان خصوصی ،مدارس ،دانشگاهها ،کارخانأههأا و
مساجد آسأیب وارد کأرده اسأت ) .(UN Doc: A/HRC/12/37, 2009: Para 20همچ أین ،در
ج اخیر  15روزۀ  ،7454خانهها ،اماکن عمومی ،مأدارس ،مسأاجد و مراکأز و ایسأتگاههأای
خبری در سطم وسیع تخریب شدهاند (عابدی .)592 :5924 ،شایان توجهترین ج به از عملیات
نظامی اسرائیل در سال  7454هدف قرار دادن عمدی م ازل و آپارتمانهای غیرنظامیان بود که
به مدفون شدن کل اعضای خانوادهها در زیر آوار م ر شد (.) www.amnesty.org،2014
رژیم اسرائیل برای ساخت دیوار حائل به مصادره و تخریب گسأتردۀ امأوال فلسأطی یان در
مسیر یا اطراف دیوار بهویژه زمینهای کشاورزی ،درختان زیتون و باغهای انگور که وسیلۀ امرار
معاش هزاران فلسطی ی اند ،پرداخته است .این اموال که تاک ون در مسیر یا اطراف دیوار حائأل،
مصادره و تخریب شده یا قرار است مصادره و تخریب شوند ،داخل سأرزمینهأای اشأغالی قأرار
گرفته و ازاینرو از حمایت های مقأرر در مقأررات هأه و ک وانسأیون هأار ژنأو برخوردارنأد
(علیبابایی.)592 :5939 ،
مادۀ  19ک وانسیون هار ژنأو مقأرر مأیدارد« :تخریأب امأوال م قأول و غیرم قأول کأه
بأأهطأأور فأأردی و مشأأترک متعلأأ بأأه اشأأخاص یأأا دولأأت یأأا شأأرکتهأأای عمأأومی یأأا
سازمانهای اجتماعی یا تعاونی باشد ،توس دولت اشغالک ده مم ون اسأت ،مگأر در مأواردی
که تخریب آنها بهواسطۀ عملیات ج گی عرورت حتمی یابأد» (Geneva Convention, 1949:
. (Art 53
تخریب اموال و ساخت دیوار حائأل توسأ اسأرائیل هأیچگونأه عأرورت نظأامی نأدارد،
به خصوص ای که دیوار نه برا ی جدا کردن فلسطین از قلمرو اسرائیل بلکه بأرای تقسأیم کأردن
قلمرو فلسطین ساخته شده است ( .) www.fidh.org ،no data:9اسرائیل میتواند بأرای تأممین
ام یت خود و ک ترل ورود و خرود بیگانگان به قلمرو اختصاصی خود هر گونه مانعی ای اد ک د،
اما ح ندارد در سرزمینهای اشغالی به بهانۀ حفظ ام یت شهرکنشأی ان دیأوار حائأل ای أاد
ک د زیرا تمسیس این شهرکها خود نقض فاحش حقوق بینالملل بشردوستانه تلقأی مأیشأود
(حبیبزاده.)34 :5934 ،
از دیگر حقوق بشردوستانه که توس رژیم اسرائیل نقض شأده ،مم وعیأت انتقأال اجبأاری
جمعیت است .براساس مادۀ  42ک وانسیون هار ژنو «انتقال اجباری دستهجمعی یأا فأردی و
نقلمکان اشخاص مورد حمایت از اراعی اشغال شده  ...به هر علتأی مم أون اسأت» (Geneva
.)Convention, 1949: Art 49
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از سال  ،5212اخراد و انتقال از سرزمینهای اشغالی یکی از خشنترین م ازاتهایی است
که اسرائیل علیه فلسطی یان بهکار میبرد (آمسیز.)75 :5939 ،
شورای ام یت سازمان ملل متحد در سال  5234قطع امهای صادر کأرد کأه مقأرر داشأت:
«سیاسأأت و عملکأأرد اسأأرائیل در اسأأکان بخأأشهأأایی از جمعیأأت و مهأأاجران جدیأأد آن در
سرزمینهای اشغالی سال  ،12نقض آشکار ک وانسیون هار ژنو اسأت» (S/RES/465, 1980:
) .Para 5م مع عمومی سازمان ملل متحد نیز در سال  5237با اشأاره بأه ک وانسأیون هأار
ژنو ،با صدور قطع امهای ،تمسیس شهرک های اسرائیلی جدید و گسترش آنها به اراعی عمأومی
و خصوصی اعراب و انتقال جمعیتی بیگانه به آن ا را محکو کرد (قرباننیا.)21 :5932 ،
قطع امه های شورای ام یأت سأازمان ملأل بأه ایأن نتی أه رسأیدهانأد کأه شأهرکسأازی
اسرائیلیها نقض قوانین بینالمللی است ،از جمله در قطع امۀ شمارۀ  441اظهار داشته است که
«سیاست و عملکرد اسرائیلیها در ساخت شهرکهأا در فلسأطین از سأال  5212هأیچ اعتبأار
قانونی ندارد» ).(Security Council Res 465, 1979: Para1
عالوهبر این ،فلسطی یهایی که اموال آنها جهت ساخت دیوار تصأرف شأده و خانأههایشأان
تخریب شده است ،می توان د قربانی مم وعیت انتقال اجباری تلقی شوند .عمن ای که در م اط
نظامی بستهشدۀ م اور دیوار ،خودداری خودسرانه یا ت بیهی برای دادن م أوز بأه فلسأطی یان
میتواند مم وعیت انتقال یا جابهجایی افراد حمایت شده باشد ).(OXPIL, 2004: Para 135
همانطورکه بیان شد ،دولتها می توان د در مواقع اعطراری از جمله مخاصمات مسلحانه بأا
رعایت شرای و عواب مقرر به تع لی برخی حقوق بپردازند .اما این امر در عمأل ابأزاری بأرای
سوء استفادۀ دولتهاست .از جمله راهکارهایی که برای پیشأگیری از ایأن امأر ارائأه مأیشأوند
عبارتاند از:
 .5وقتی دولتی اعال وععیت اعطراری میک د ،این دولت میتواند بأه تعلیأ یأک سأری
حقوق بپردازد .نهادهای ملی بایأد بأهصأورت دورهای ایأن وعأعیت اعأطراری را مأورد
ت دید نظر قرار ده د و بررسی ک د آیا وععیت اعطراری اعأال شأده همچ أان بأاقی
است یا خیر؟ در ک ار این نظارت ملی ،میتوان نظارت بینالمللی را نیز مطرح کأرد .بأه
این صورت که هر گونه اعال وععیت اعطراری بهم ظور تضمین و اطمی ان از ای که در
راستای استاندارهای بین المللی بوده است ،توس نهادهای بینالمللی بهصأورت دورهای
مورد ت دید نظر قرار گیرد.
 .7براساس مادۀ  45میثاق حقوق مدنی و سیاسی اگر دولتی تشخیص دهد که دولت دیگر
عضو میثاق به مقررات این میثاق ترتیب ا ر نمیدهد ،میتواند بهوسیلۀ اطالعیأۀ کتبأی
توجه آن کشور طرف میثاق را به موعون جلب ک د .اگأر ظأرف مأدت شأش مأاه ایأن
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موعون حل نشد ،هر یک از طرفین ح دارند موعون را به کمیتأۀ حقأوق بشأر ارجأان
ده د .کمیته در صورتی به موعون رسیدگی میک د که کلیأۀ طأرق شأکایات براسأاس
قوانین داخلی طی شده باشد .به نظر این امر به طو نی شدن روند رسیدگی م ر شده
و در این فاصله ممکن است دولتی که به تعلی حقوق بشأر پرداختأه اسأت ،بأه نقأض
حقوق بشر ادامه دهد .یکی از راهکارها میتواند این باشأد کأه از زمأان اعأال وعأعیت
اعطراری توس یک دولت و مطلع کردن سایر دولتها از ایأن امأر ،نهأاد یأا مقأامی از
همان ابتدا بر این تعلی نظارت ک د و با مشاهدۀ کو کترین سوء اسأتفاده یأا تخطأی،
بالفاصله آن را به کمیتۀ حقوق بشر یا سایر نهادهایی که صالحیت رسیدگی به موعأون
را دارند ،ارجان دهد.
 .9براساس مادۀ  44میثاق حقوق مدنی و سیاسی ،کشورهای طرف میثاق متعهدند دربأارۀ
تدابیری که به حقوق ش اخته شده در میثاق ترتیب ا أر مأیدهأد ،گأزارشهأایی را بأه
کمیتۀ حقوق بشر تقدیم دارند .این کمیته این گزارشها را بررسی میک د و مالحظأات
نهأایی خأود را در خصأوص رعایأت یأا نقأض حقأوق بشأر بیأان مأیدارد و در نهایأأت
توصیههایی را ارائه میک د که این توصیهها هیچگونه عأمانت اجرایأی ندارنأد .در ایأن
زمی ه می توان گفت از آن ا که شورای ام یت وظیفۀ برقراری صلم و ام یت را بر عهأده
دارد ،کمیتۀ حقوق بشر وقتی در جریان این گزارشها با تعلی های بیاساس و بیمأورد
که بهنوعی صلم را به خطر میاندازد روبهرو میشود ،این امر را به شورای ام یت ارجأان
داده و این شورا ،موعون را در دستور کار خود قرار دهد.
 .4برای جلوگیری از سوء استفادۀ دولت ها از وععیت اعطراری و متعاقب آن تعلی حقوق
بشر ،حقوقدانان یا مراجع حقوقی تفسیر خود از مأادۀ  4میثأاق و سأایر مأوادی را کأه
حاوی ب د تعلی اند ،به نحوی ان ا ده د که این وعأعیت اعأطراری مأوارد و مصأادی
کمتری را شامل شود.
 .1یکی از عوامل سازندۀ قواعد عرفی ،عملکرد دولتهاست .برای جلأوگیری از تعلیأ هأای
بیمورد ،عملکرد آن دولتهایی مدنظر قرار گیرد که موارد تعلی را محأدود و شأرای و
عواب تعلی را مضی تر ک د.

نتیجه
مقررات حقوق بین المللی بشر م موعه ای از حقأوق ب یأادین فأردی و دسأتهجمعأی را شأامل
می شود که هدفش حمایت از هر فردی است که در سرزمین یک دولت یا در هر م طقأهای کأه
تحت ک ترل آن دولت است ،حضور داشته باشد (لسانی .)453 :5924 ،ایأن حقأوق از افأراد در
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همۀ زمانها اعم از صلم و ج حمایت می ک د و هدف اساسأی آن حمایأت از افأراد در برابأر
رفتارهای خودسرانۀ دولتهاست .با این حأال بایأد توجأه داشأت کأه حقأوق و آزادیهأای بأه
رسمیت ش اختهشده در اس اد بینالمللی و م طقه ای ،مطل نیست و برخورداری از این حقأوق
گاهی با محدودیتهایی همراه است .یکی از این محأدودیتهأا ،تعلیأ حقأوق بشأر اسأت .بأه
موجب ب د  5مادۀ  4میثاق حقوق مدنی و سیاسأی ،مأادۀ  51ک وانسأیون اروپأایی و مأادۀ 72
ک وانسیون آمریکایی حقوق بشر ،هأر یأک از دولأتهأای طأرف معاهأده مأیتوان أد در مواقأع
اعطراری از جمله مخاصمات مسلحانه بهطور موقت و در شرایطی معین ،اجرای مقررات مربوط
به حقوق بشر را به حالأت تعلیأ درآورنأد .ایأن شأرای عبأارتانأد از .5 :وعأعیت اعأطراری
(مخاصمۀ مسلحانه) که دولت با آن مواجه شده است باید رسأما اعأال شأود  .7دولأت درگیأر
مخاصمۀ مسلحانه باید وععیت اعطراری ،شرح اقدامات تعلیقی که برای مواجهه بأا تهدیأد بأه
آنها متوسل می شود و نیز حقوقی که قصد تعلی آنها را دارد ،از طری امین معاهده یع ی دبیأر
کل به سایر دول عضو اطالنرسانی ک د  .9باید بین تعلی و وععیت اعأطراری ت اسأب وجأود
داشته باشد  .4اقدا های تعلیقی نباید با سایر الزامات و تعهداتی کأه دولأتهأا مطأاب حقأوق
بینالملل به آن ملتز انأد ،مغأایر باشأد .از جملأۀ ایأن تعهأدات مأیتأوان بأه تعهأدات حقأوق
بشردوستانۀ دولتها اشاره کرد  .1برخی از حقوق م درد در اسأ اد بأههأیچوجأه قابأل تعلیأ
نیست د ،مان د ح حیات ،م ع شک ه ،آزادی فکر ،وجدان و مأذهب و .2 ...در نهایأت ای کأه
اقدا های تعلیقی باید بهصورت برابر نسبت به همه اعمال شود.
با این حال ،وععیت اعطراری میتواند به ابزاری در دست دولتها برای سوء استفاده از این
امر و نقض حقوق بشر تبدیل شود .یکی از دولتهایی که از این ب د سوء استفاده کأرده و از آن
بهع وان ابزاری برای نقض حقوق بشر استفاده کرده ،رژیم صهیونیستی در سرزمینهای اشأغالی
فلسطین است.
اسأأرائیل طأأی انتشأأار اعالمیأأهای در سأأال  5225بأأه تعلیأأ مأأادۀ  2میثأأاق (م أأع
بازداشت خودسرانه) پرداخت ،اما شرای و اصولی عروری بأرای تعلیأ حقأوق بشأر را رعایأت
نکرده است .رژیم اسرائیل فق در خصوص تعلی مادۀ  2میثأاق بأه انتشأار اعالمیأه پرداختأه
است و سایر دول عضو را از تعلی مواد (54ح به داشأتن ارتبأاط بأا وکیأل) ،مأادۀ ( 57حأ
انتخاب مسکن) ،مادۀ (52ح به عد مداخلأۀ خودسأرانه در اقامتگأاه افأراد) ،مأادۀ ( 79حأ
حمایت از خانواده) ،مادۀ ( 74حمایت از کودک) مطلع نکرده و این امر مغایر بأا ب أد  9مأادۀ 4
میثاق است.
در واقع ،اسرائیل در تعلی مادۀ  2از بازداشأتهأای مکأرر و وسأیع اسأتفاده کأرده و حأ
بازداشت شدگان به دادرسی عاد نه از جمله ح اطالن از نون و علل اتها  ،ح ارتباط با وکیأل
را نقض کرده و ت اسب را رعایت نکأرده اسأت ( UN Doc: CCPR/C/ISR/CO/3, 2010: Para

بررسی شرایط تعلیق حقوق بشر در زمان مخاصمات مسلحانه767 ...

) . 7این رژیم ،حقوقی مان د ح حیات ،م ع شأک ه و آزادی مأذهب را کأه حقأوقی غیرقابأل
تعلی و نادیده گرفتن هست د ،بهطور گسترده نقض کرده و تعلی مادۀ  2و سایر مواد ذکرشأده
را فق علیه فلسطی یان بهکار برده است.
شایان یادآوری است که اسرائیل از تعهداتش براساس حقوق بشردوستانۀ بینالمللی تخطأی
کرده و اصأل عأد مغأایرت اقأدامات تعلیقأی بأا سأایر تعهأدات بأینالمللأی از جملأه حقأوق
بشردوستانه را رعایت نکرده است .از جمله با ساخت دیوار حائل ،مرتکأب نقأض مأواد  42و19
ک وانسیون هار ژنو و مادۀ  43پروتکل الحاقی اول به ک وانسیون ژنو شده است.
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