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Abstract 
Common Article 1 of the 1949 Geneva Conventions and the First Additional 

Protocol, open a new chapter on the concept and nature of states obligations 

to respect and ensure respect for humanitarian law in the occupied territories and 

impose binding obligations on occupying states. The present research, aims to 

answer the following question: the responsibility of the Israeli occupying forces to 

fight and prevent the spread of COVID-19 in the occupied Palestinian territories are 

organized and justified on what legal and intellectual foundations? Using a 

descriptive-analytical method, the paper provides a legal analysis of the existing 

facts. It is believed that despite the commitments of the occupying Israeli forces to 

ensure respect for international humanitarian law under Common Article 1 of the 

Geneva Conventions in terms of preventing and fighting COVID-19 as a vital 

example of the right to health and the protection of public health of the inhabitants 

of the occupied Palestinian territories, ensuring the actual implementation of these 

fundamental human rights faces serious challenges. 
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 چکیده

مفهوم و ماهیت تعهد    های ژنو و پروتکل اول الحاقی، فصل نوینی را درمشترک کنوانسیون 1مادة 
هدای اغدلالی وشدود  و بدرای     ها به رعایت و تضمین رعایت حقوق بشردوستانه در سدرممین دولت
 های اغلالگر تعه ات ایجابی و سلبی ایجاد کرد  است. پژوهش حاضدر بدا مد نقر قدرار    دولت تمام

لالگر اسدراییل  نیروهای اغ تکالیف«که  های موجود، در پی پاسخگویی به این پرسشدادن واقعیت
مبتنی بدر تعهد ات   اغلالی فلسطین  هایسرممین در مبارم  و پیشگیری ام غیوع ویروس کرونا در

حقدوقی و   بنیادهدای  کد ام  معاه ات، عرف، اصول انسانیت و وج ان عمومی بر المللی ناغی امبین
هدای  لبده بررسدی تحلید   توصیفی د تحلیلدی   یبا روغ ،»غود؟می سامان هی و سامی موجه فکری

رغد  تعهد ات رژید     های موجود پرداخته و به این نتیجده رسدی   اسدت کده بده     حقوقی و واقعیت
مشدترک   1اغلالگر اسراییل ام منقر تضمین احترام و رعایت حقوق بشردوستانه مبتندی بدر مدادة    

عندوان  بده  11های ژنو و پروتکل اول الحاقی، در حدومة پیشدگیری و مبدارم  بدا کووید       کنوانسیون
ای حیاتی ام حق بر سالمت و صیانت ام به اغت عمومی ساکنان منداقق اغدلالی فلسدطین،    ونهنم

 .های ج ی مواجه استضمانت اجرای این تکلیف بنیادین حقوق بشری با چالش

 کلیدواژگان
فلسدطین،   ،بشردوستانه المللبین ، تضمین اجرای قواع ، حقوق11مبارم  با کووی   پیشگیری و

 ر اسراییل.نیروهای اغلالگ
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 مقدمه

در پی تحقق الزام قد رت   1المللی بشردوستانهعنوان بخشی ام حقوق بینحقوق اغلال نقامی به
اغلالگر به رعایت اصول و ضوابط انسانی )در عین تالش برای رسی ن به اه اف نقامی(، مح ود 

هدای  ر سرممینق رت اغلالگر د 2من  کردن تعه ات ذاتیکردن ح ود اختیارات اغلالگر و نقام
تعه ات دولت اغدلالگر )یدا اغدلالگر متخاصد ( را      و کنوانسیون چهارم ژنو حقوقاغلالی است. 

دولدت اغدلالگر    کده هنگدامی را  غیرنقدامی   و قواع  مربوط به چگونگی رفتار با مردم کردمقرر 
موویی کامدل  به با تنهانهتأمین این ه ف، کنوانسیون  منقوربه. کن میتعیین  ،کنترل مؤثر دارد

غکلی داخلی چن ی تهیه  هایساموکاربلکه  ،قواع  ماهوی حقوق اغلال مسلحانه پرداخته است
رود. مورد اخیر ام تعهد  مند رد در   می کارد  است که برای تأمین اجرای مؤثر مقررات آن بهکر

ت تنهدا متعهد  بده رعاید    غود کده براسداس آن دول متعاهد  نده    استنباط می کنوانسیون 1مادة 
 کنن .هستن ، بلکه رعایت مفاد آن را تیز تضمین می« کلیة غرایط»مقررات آن در 

برانگیدز در تداریخ   ، ام موضوعات بحد  «های اغلالی فلسطینسرممین»بردن اصطالح  کاربه
عنوان جانب اری ام یکی ام صلح خاورمیانه و روابط اسراییل و اعراب و ایران است و در مواردی به

هدای  یری برداغت غ   است. در این خصوص برای اولین بدار اصدطالح سدرممین   های دروقرف
ندوامبر   22غورای امنیت ساممان ملل مطرح غ . این قطعنامه در  202غ  ، در قطعنامة اغلال
، غیرقابل قبول «تصرف قلمرو با جنگی ن»تصویب غ  و در آن  1900برابر با اول آذرما   1100

 خوان   غ   بود.  
برانگیزتدرین مباحد  حقدوق    عنوان چدالش توان ام آن بهترین مباح  حقوقی که میام مه 

در جامعدة   COVID9-19ویدری  میالدی بدا توجده بده غدرایط همده      2721بشردوستانه در سال
هدای اغدلالی نیدز یداد کدرد، حدق بدر برخدورداری جمعیدت          تبع آن در سرممینالمللی و بهبین

 و حفد   ارتقدا،  با هد ف  درمانی و به اغتی خ مات ام الیهای اغلغیرنقامی و ساکنان سرممین
های اغلالی و تکالیف رفتداری نیروهدای اغدلالگر در تضدمین و     تأمین سالمت افراد در سرممین

صیانت ام سالمت و به اغت عمومی غهرون ان در جهدت مبدارم  بدا توسدعه و غدیوع بیمداری       
شردوسدتانه بدر آن اسدت تدا تضدمین      است. در این ممینده حقدوق ب   11کووی  واویردار و مسری
تضمین و صدیانت ام   در خصوص 0های اغلالی فلسطینتری ام ساکنان سرممینحمایتی مطلوب

عنوان تکالیف رفتاری نیروی اغلالگر اسراییل در مقابله، مبدارم  و  سالمتی و به اغت عمومی به
ن کدردن ماهیدت   پیشگیری ام غیوع بیماری ویروس کرونا در دو سطح مختلدف ام جملده روغد   

___________________________________________________________________ 
1. international humanitarian law (IHL) 
2. ratione materiae 

3. COVID-19 is an abbreviation for “Coronavirus Disease 2019” 

4. Occupied Palestinian Territories(OPT) 



 1012...   و نقض قواعد حقوق بشردوستانه 11-بحران کووید

 

الملل بشردوستانه و وفق دادن نهادهای مربدوط  حقوقی و ح ود برخی قواع  حمایتی حقوق بین
الملل )اپی می غد ن  الملل بشردوستانه با غرایط ج ی  جامعة بینبه تضمین اجرای حقوق بین
 ویروس کرونا( را ایجاب کن .

خصدوص غدرایط   لی فلسدطین و بده  رژی  اسراییل در برخورد با ساکنان و اتباع مناقق اغدلا 
دلیل محاصر  توسط نیروهای نقامی اسدراییلی و  اسفبار به اغتی و رفاهی در مناقق اغلالی )به

کراندة بداختری و   بدرای  11ویر غد ن کووید    ( و همه2721و  2710 ،2712 ،2772های جنگ
بده  تواند   میست، امکانات درمانی و به اغتی مواجه ا کمبود باکه  المق س و نوار غز غرق بیت

 عیار منجر غود.تمام ایهفاجع
 1ها و تکدالیف و تعهد اتی را بدر مبندای مدادة      حقوق بشردوستانه مزایایی را برای فلسطینی

ها چهاروانة ژنو و مبتنی بر تعه  به رعایت و تضمین رعایدت قواعد  حقدوق    مشترک کنوانسیون
ید می و بحراندی ناغدی ام غدیوع وسدتردة      بشردوستانه برای رژی  اغلالگر اسراییل در غرایط اپ

دارد. ایدن پدژوهش   مقرر مدی  11یافتة کووی  های جهشکرونا و حقایق پزغکی ناغی ام ویروس
 11کووید    بدا  مبارم  به مربوط المللبین حقوقی موضوعات مورد تالش دارد تا توجه خاصی در

ها در خصوص میدزان  ق بر واقعیتنوغتار با توجه به دانش و اقالعات واصله منطب ارایه کن . این
های اغلالی فلسطین، بده تکدالیف رفتداری و قدانونی نیروهدای      غیوع ویروس کرونا در سرممین

المللی ناغی ام معاه ات، عرف، اصول انسانیت و وجد ان  اغلالگر اسراییل مبتنی بر تعه ات بین
 .المللی آنهاست، متمرکز غ   استعمومی که جزء تعه ات بین

 را  مربوقده،  حقوقی چارچوب حاضر در پی این است تا ضمن ارایة مست ل و مبسوطمقالة 
ام  نیدز  را مزبور ام تعه ات ناغی هایتابها غود، هرچن  فراه  آین   در بیشتر وتحلیلتجزیه برای
 دارد.نمی دور نقر
 

های اشغالگر در تضمین احترام به صیانت از سالمت ساکنان تعهد دولت
 های اشغالیمی سرزمینو بهداشت عمو

هدای بسدیاری در جهدت توسدعه و     المللی دستخوش تحوالت و دوروونیحقوق بشردوستانة بین
تدرین هد ف حقدوق    وسترش قواع  خود بود  است. حمایت ام جان، غأن و منزلدت افدراد مهد    

 هدا در رعایدت  (. الزام دولت552: 1911الملل بشردوستانة م رن است )غریفی قرام کوهی، بین
الملدل اسدت. ایدن    المللی بشردوستانه بخشی ام تعه  کلی آنها در رعایت حقوق بدین حقوق بین

مشدترک   1حال مادة  با این 1ژنو نیز تصریح غ   است.1101و  1121های تعه  در کنوانسیون

___________________________________________________________________ 
مربوط به  1121کنوانسیون ژنو  22ام مجروحان و بیماران(، مادة  )برای حمایت 1121کنوانسیون ژنو  25مادة  .1
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حدال   های ژنو و پروتکل الحاقی اول، این الزام را آنچنان بسط داد  است که در عدین کنوانسیون
المللدی بشردوسدتانه را نیدز    ن  موضوع تعه  به رعایت و الزام به تضمین رعایت حقدوق بدین  بتوا

 (.950: 1911)هنکرتز،  1درویر کن 
 

 تضمین رعایت مقررات حقوق بشردوستانه توسط نیروهای اشغالگر در
 المللعرف و اسناد بین

عدالو  چند ین ضدمیمه    مداد  و بده   151کنوانسیون چهارم ژنو، توافقنامة مبسوط و مشتمل بر 
ید  متخاصد  در سدرممین     ( به موضوع رفتار02تا  00است. بخش سوم این کنوانسیون )مواد 

اغلالی اختصاص دارد. مقررات اصلی کنوانسیون چهارم ژنو در خصوص تعه  به تضمین سالمت 
 ان  ام:ساکنان و به اغت عمومی مناقق اغلالی آن عبارت

ص را در سرممین اغلالی ام حقوق من رد در کنوانسیون، به هدر  ق رت اغلالگر حق ن ارد اغخا -
( 00وسیله اع  ام تلییر حکومت، توافق با حاک  یا ضمیمه سامی سرممین محروم کن  )مدادة  

 (.2پوغی ام حقوق خود را ن ارن  )مادة و همچنین ساکنان سرممین اغلالی حق چش 
ان سرممین اغلالی ام غذا، تجهیزات دولت اغلالگر مسئول آن است که تضمین کن  ساکن -

 (.50تا  55غون  )مواد من  میپزغکی و خ مات به اغت عمومی بهر 
ق رت اغلالگر ملزم است اور ملزومات به اغتی تمام یا بخشی ام جمعیت ید  سدرممین    -

ق ر کافی تأمین نباغ ، دولت اغلالگر متعه  است با عملیات امد ادی توسدط   اغلالی به
 (.02تا  51های بشردوستانه موافقت نمای  )مواد دیگر یا ساممانهای دولت

بار  است که هایی در این نیز مشتمل بر نوآوری 1100همچنین پروتکل اول الحاقی مصوب 
 ان  ام:عبارت
تعه  اولیة دولت اغلالگر مبنی بر تضمین تأمین تجهیزات پزغکی و غذا، برای صدیانت ام سدالمت    -

 (.10یافته است )مادة ساکنان سرممین اغلالی در این پروتکل توسعه و به اغت عمومی 
هدا و  های بشردوستانه سدایر دولدت  به دولت اغلالگر الزام بیشتری برای همکاری با کم  -

المللی در تأمین به اغت و سدالمت عمدومی سدکنة سدرممین     نهادهای بشردوستانة بین
 (.01اغلالی وارد غ   است )مادة 

در خصوص ماهیت قاع ة رعایت و تضمین رعایت حق بدر سدالمت و به اغدت     نمیا این در
عمومی ساکنان مناقق اغلالی فلسطین در خصوص پیشگیری و مبارم  با غیوع ویروس کروندا،  

                                                                                                                                        
 .1101 های ژنوکنوانسیون 1رفتار با اسرای جنگی و مادة مشترک 

 رأی ممتنع( 11رأی مخالف و  1رأی موافق،  20غ   با )تصویب 1100پروتکل اول الحاقی  1مادة  .1
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 در بدار  نخسدتین  کده بدرای   اسدت  ویژوی این دارای 1101 ژنو هایکنوانسیون مشترک 1 مادة
در  هد   را اجدرا  تضدمین  تعهد  بده   اجدرا،  بده  تعهد   بدر  عالو ایمعاه   الملل،بین حقوق تاریخ
 هد   تدا  خواند  فرامدی  را دول چراکده  کدرد،  تلقدی  دووجهدی  تعه ی را بای  تعه  این .ویردبرمی

 1(. قبدق مدادة   150: 1912کنند  )میرکالیدی،    تضدمین  را آن اجدرای  ه  و را اجرا کنوانسیون
بیدان   1100هدای اول و سدوم الحداقی    و پروتکدل  1101های چهاروانة ژنو مشترک کنوانسیون

« همدة »های حاضدر در  های قرف معاه  به رعایت و تضمین رعایت کنوانسیوندولت»دارد: می
 «.غون و احوال متعه  میاوضاع 

در خصوص حقوق عرفی بشردوسدتانه   1المللی صلیب سرخبرابر مطالعات حقوقی کمیتة بین
ی به سرانجام رسی ، ضمن اغار  به غواه  مدادی  میالد2775ها تحقیق در سال که پس ام سال

مشترک، به این نتیجه رسی  که  1المللی در خصوص تعه  من رد در مادة و معنوی جامعة بین
های چهاروانة ژنو و اسناد مشدابه مانند    رعایت و تضمین به رعایت و اجرای مقررات کنوانسیون

 (.(Pictect, 1960: 18 2من ن های اول و سوم الحاقی ام خصیصه عرفی بهر پروتکل
های ژنو مدورد  های قرف کنوانسیونتنها ام سوی دولتمشترک، نه 1این تفسیر موسع ام مادة 

مواجه نش   و هیچ اعالمیة تفسیری نیز بر آن وارد نشد  ،  9اعتراض قرار نگرفته و با هیچ حق غرط
غد     ای اول و سدوم الحداقی نیدز درد   هپروتکل 1بلکه بام با همان نحو و بار تعه  حقوقی در مادة 

آور، تعه  الدزام  عنوان ی مشترک به 1الملل عرفی، بخش اعق  مادة است و امروم  نیز حقوق بین
 Beck, 2005: 509)-(Henckaerts & Doswaldاست Ergo Omnes0 واج  خصیصة

بشر و حقدوق  مشترک، امروم  بسیاری ام قواع  حقوق  1به استناد این تفسیر موسع ام مادة 
رس  موضوع معاذیر یدا موجبدات   نقر میان  و بهبشردوستانه به سطح قواع  آمر  ارتقا پی ا کرد 

المللی در قبال نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه تا حد ود میدادی   معافیت ام مسئولیت بین
 (.10: 1929منتفی است )ضیایی بیگ لی، 

ورای امنیدت کده پدس ام اخدراد فلسدطینیان ام      غ 021، در قطعنامة 1تفسیر مزبور ام مادة 
 1117 دسدامبر  27المقد س توسدط رژید  صهیونیسدتی در     های اغلالی ام جمله بیتسرممین
مشدترک،   1غ   نیز تأکی  غ   است و غورای امنیت در این قطعنامه به استناد مدادة  تصویب 

خواند  و مجمدع   فرامدی  دول قرف کنوانسیون چهارم ژنو را به تضمین رعایت تعه ات اسدراییل 
 منامعة در و 1100 سال عمومی نیز چن ین قطعنامه را با همین مضمون تصویب کرد  است. در

___________________________________________________________________ 
1. International Committee of the Red Cross(ICRC) 

2. Rules of Customary International Humanitarian Law, at; http://www.icrc.org/customary-

ihl/eng/docs/v1_cha 
3. Reservation 

مقابل  در و دارن  حقوقی نفعی آن، پیگیری در دول همة که است تعه اتی همگانی Ergo Omnes تعه ات .0
 .است استناد قابل قرارداد نیقرف با ارتباط در صرفاً و غودمی خوان   Si Omnesتعه اتی قرار دارد که 

Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, (Belgium v. Spain), (1970), ICJ Reports, para. 34. 
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 کنوانسدیون  دانسدتن  اعمدال قابل  ضمن ساممان ملل، عمومی مجمع اغلالی، فلسطین سرممین

 مقررات ترعای تضمین و رعایت تا خواه قرفین می ام مزبور، اغلالی هایسرممین بر ژنو چهارم

 (.191: 1910، باقرماد (A/RES/32/90, 1977: 4; دهن   قرار نقر مطمح را مزبور
 

توسعة احترام و تعهد به تضمین قواعدد بشردوسدتانة حقدوق اشدغا  در     
 المللیهای قضایی بینسپهر رویه

 هبد  احتدرام  کده  دهد  می نشان خوبیبه آن رویة متعاقب نیز و مورد بح  1مادة  نگارن وان قص 
 موربده   توسدل  بدرای  توجیهی و مبنا توان نمی وجههیچالمللی بهبین بشردوستانة حقوق مقررات

 حقدوق  رعایدت  تضدمین  و رعایدت  برای کاررفتهبه که ابزارهای است روغن بنابراین آی ؛ غماربه

 و غد  با آمیدز صدلح  کدامالً  بای  امنیت، غورای قانونی در چارچوب جزبه المللی،بین بشردوستانة
 رعایدت  تضدمین  بدرای  تدالش  ورتوجیه توان نمی منشور، دایرة ام و خارد نامشروع مور به توسل

 (Sassoli et al., 2011: 11-13).المللی باغ  بشردوستانه بین حقوق
های ژنو ام سدوی کشدورهای متعاهد     مشترک کنوانسیون 1تردی  نقض مادة امروم  بی

هدای  مللی آنان در قبدال خسدارات وارد  بدر سدایر دولدت     التوان  به قرح مسئولیت بینمی
دی   و حتی ثال  و نیز افراد قربانی منجر غود و با توجه به اینکده قاعد ة مند رد در    میان
 ، دارای هویتی فراتر ام ماهیت قراردادی و معاه اتی صرف است و با عنایت به غمار1مادة 

نیز  Ergo Omnesلمللی که در ممرة تعه ات اعنوان ی  قاع ة عرفی بینآم ن این قاع   به
عضو ایدن کنوانسدیون    المللی دول غیرتوان  به مسئولیت بینغ   است، نقض این ماد  می

 1غود.نیز منتج 
 1119 در قرار موقت دیوان در قضیة بوسنی و هرمودوین علیده یووسدالوی سدابق در سدال     

تضمین ایدن دانسدت کده نیروهدای تحدت      ، یووسالوی را ملزم به 2المللی دادوستریدیوان بین
المللدی  همچندین دیدوان بدین    9سای  را مرتکدب نشدون .   هایی ام نوع ژنوه ایت این کشور اق ام
اخدتالف  ) ورفتده در سدرممین کنگدو   های صدورت ی خود در قضیة اق امأدادوستری به موجب ر

دولت اوواند ا پدس ام   ، ام آن حی  که 2775 دسامبر 11های نقامی کنگو و اووان ا( در فعالیت

___________________________________________________________________ 
1. Article 40. Application of this chapterDraft articles on Responsibility of States for Internationally 

Wrongful Acts, with commentaries2001: 1. This chapter applies to the international responsibility 

which is entailed by a serious breach by a State of an obligation arising under a peremptory norm of 
general international law. 2. A breach of such an obligation is serious if it involves a gross or 

systematic failure by the responsible State to fulfil the obligation. 

2. International Court of justice(ICJ)  
3. Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia 

and Herzegovina v. Yugoslavia), Preliminary Objections, Judgment, ICJ Reports, 1996 1996, 

para.31. 
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هایی ام جمهوری دموکراتی  کنگو، اجرای قاع ة حقوق بشردوستانه را تضدمین  اغلال سرممین
 1نکرد  بود، این دولت را ناقض تعه ات خود در ممینة حقوق بشردوستانه اعالم کرد.

بده   توانالمللی در مورد تعه  به تضمین حقوق بشردوستانه، میام بارمترین آرای قضایی بین
های در خصوص آثار حقوقی ساخت دیوار حایل در سرممین 2770 رأی مشورتی دیوان در سال
توجه های متع دی حاوی نکات غایان رأی مشورتی دیوان ام جنبه 2اغلالی فلسطین اغار  کرد.

المللدی اسدراییل در   بود. یکی ام این نکات، توجه ویژة دیوان به آثار حقوقی نقدض تعهد ات بدین   
الملل حاک  مردم فلسطین بود. دیوان برخالف منطق خود در احصای قواع  حقوق بینخصوص 

المللدی  های اغلالی فلسطین، در ارمیابی و اعالم مواد تخلف اسراییل ام تعه ات بدین بر سرممین
کند  و بیدان   خود، صرفاً به نقض برخی ام این قواع  درنتیجده سداخت دیدوار حایدل اغدار  مدی      

 1اغار  به مادة ) المللی حقوق بشرغ   در اسناد بینل ملزم است حقوق تضمیندارد: اسراییمی
تمامی افرادی کده در   های اول و سوم الحاقی( را در موردهای ژنو و پروتکلمشترک کنوانسیون

کن  کده در  اما اسراییل اصوالً ادعا می سرممین آن ساکن یا تحت سلطه آن قرار دارن ، اجرا کن .
 9اغلالی به این قوانین متعه  و پایبن  نیست. هایسرممین

 

تکالیف نیروهای اسرائیل در تعهد به تضمین سدالمت و بهداشدت عمدومی    
 91کووید  با مبارزه رابطه با های اشغالی فلسطین درساکنان سرزمین

 وضعیت موجود. 9
و دیگدر   هدا ان  که توسط ساممان ملدل متحد ، دولدت   غ   توسط اسراییل، مناققیارضی اغلال

المق س و نوار غز  برابر قطعنامدة  المللی برای اغار  به کرانة باختری، غرق بیتهای بینساممان
ام نوار غدز    2775قور یکجانبه در دسامبر رود. هرچن  اسراییل بهکار میغورای امنیت به 202
ة عملی اسدراییل  نشینی و اظهار کرد که این منطقه را اغلال نکرد  است، اما عملکرد و رویعقب

___________________________________________________________________ 
1. ICJ Reports, 2005, case concerning armed activities on the territory of the congo(Democratic republic 

of the congo v. Rwanda), paras. 88-93. 

2. Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory (Advisory 

Opinion), (2004), ICJ Reports, paras. 155, 159. 

روش دیوان حمایت و بعضی دیگر ام آن انتقاد  . بعضی قضات دیوان در نقرهای مخالف یا فردی خود ام این9
مقررات  52چهارمین کنوانسیون ژنو و مادة  59و  01ان . قاضی هگینز ام این روش دیوان که تنها مواد کرد 

کن : من ام این نقریة مشورتی(. اما قاضی کوژیمانز اعالم می 20کن  )بن  کن ، حمایت میالهه را اعالم می
موجب برخی مقررات  مربوط به آن، تعه ات خود به اسراییل با ساخت دیوار و ترتیباتدی وا  دیوان که 

های دیوان، کن ، اما متأسف  ام اینکه خالصه یافتهاجرا( را نقض کرد  است، حمایت میالمللی قابل )اسناد بین
 (.21ان ، در برن ارد )بن  فهرست مقرراتی را که نقض وردی  
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در این منطقه ام جمله محاصر  و اعمال مح ودیت، تحری  و کنترل مؤثر حری  هوایی غدز ، آب  
هدای  محلی، برق و ارتباقات، ورود و خرود کاال و ملزومات به اغتی و میستی، همچنین حملده 

ای کشدتاره »غ   در غز  ام جمله دستگیری مردان تحت تعقیب یا عملیات بده اصدطالح   کنترل
حجد  بداالیی ام   « اصدل تفکید   »دلیل عد م رعایدت   که در حمالت هوایی به« غ  ویریه ف

غیرنقامیان نیز در آن وزارش غ   است، اسراییل همچنان ام سوی ساممان ملل، بریتانیا، ایران، 
عنوان نیدروی  های حقوق بشری، بهالملل و بسیاری ام ساممانکشورهای عربی، ساممان عفو بین

 غود.ر در نوار غز  غناخته میاغلالگ
کراندة بداختری، غدرق     عامدل اصدلی ایجداد مشدکالت پزغدکی و به اغدتی در      با این بیان، 

اقق اغدلالی  مند های غ ی  و اعمال تحری توان محاصر  غز  را می المق س و همچنین نواربیت
کمبود  سببال معرفی کرد، میرا با اعمال مح ودیت برای تبادل کا اسراییلتوسط رژی   فلسطین

 .تجهیزات بیمارستانی و درمانی غ   است

 اعتندایی بدی  ةبا توجه به این غرایط معتق ن  در صدورت ادامد   المللیبیناکنون کارغناسان 
و استمرار نقض علنی حقوق بشر، جهان غاه  ی   المللیبینبه قوانین و مقررات اسراییل رژی  
محافدل درمدانی و سیاسدی در    بدود و  وار غز  خواهد   نویژ  مناقق اغلالی و بهانسانی در  ةفاجع

و اعالم کردن  که فروپاغی  ن باختری هش ار داد ةانسانی در غز  و کران ةاسراییل نسبت به فاجع
که ایدن   انجام میاوضاع در آنجا در پی تش ی  غیوع کرونا به فروپاغی وضعیت در اسراییل نیز 

غدز  و کمبدود نیروهدا و    مناقق اغلالی و وضدعیت   نگرانی برخاسته ام ضعف دستگا  درمانی در
ام  غد   اعمدال هدای  محاصر ها و تحری دلیل تجهیزات در آن و نیز وضعیت درمانی نابسامان به

رو اسراییل ام منقر . اماین(Longobardo, 2018: 148) ها قبل بر غز  استسوی اسراییل ام سال
ای، عد ول و  کالیف و تعه اتی دارد که هدیچ بهانده  المللی حقوق بشردوستانه تاستان اردهای بین

تنها در برابر ساکنان بدومی، بلکده در قبدال    کن  و براساس آنها، نهسرپیچی ام آنها را توجیه نمی
عندوان کیدان اغدلالگر    و بدر ایدن اسداس، اسدراییل بده      1غدود المللی نیز پاسخگو میجامعة بین
 (.279: 1920)دهقانی پود ،  2داردالملل بر عه   هایی قبق حقوق بینمسئولیت

ویدژ   تحوالت بنیادین هنجاری و ساختاری در ممینة حقوق بشدر و حقدوق بشردوسدتانه بده    
ان ، مؤی  این معناست که اجرای الشمولی جهانی رسی  مواردی که به مرتبة آمر  و تعه ات عام

که اصوالً ارتباقی بدا جایگدا    غود ای فرض میمنزلة تکلیف اولیههای موردنقر بههنجارها و نرم
منقدور تببیدت و تحکدی     های اغلالگری، بهحقوقی قرفین مناقشه ن ارد. اسراییل در قول سال

الملدل بشردوسدتانه غد   اسدت،     های خود، هموار  مرتکب نقض قواع  عرفدی حقدوق بدین   پایه
بشردوستانه کده  الملل نقض قواع  حقوق بین الملل محکوم است.رفتاری که ام منقر حقوق بین

___________________________________________________________________ 
1. http://www.diakonia.se/sa/node.asp?node=842 

2. Article 55 IVGC and Article 56 IVGC. (http://www.diakonia.se/sa/node.asp?node=946 
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رو جامعدة  غ   است، در حقیقت اق امی علیه تمامی بشریت است و اماینبه حقوق عرفی تب یل 
ها مسدئولیت خطیدری داغدته و ضدرورت دارد در راسدتای تحقدق       المللی در مورد این اق امبین

 ان یشی کن .برای جلوویری ام آن چار  1«مسئولیت حمایت»دکترین 
 

 اسرائیل رژیم توسط فلسطین اشغالی هایسرزمین در ژنو چهارم یونکنوانس مکرر نقض. 2
نیروهای اسراییلی تقریباً تمامی مقررات کنوانسیون ژنو را بارهدا بدا توجده بده جایگدا  خدود در       

اند . تقریبداً چهدار میلیدون غدهرون       عندوان مقدام اغدلالگر نقدض کدرد      های اغلالی بهسرممین
کنوانسدیون چهدارم ژندو،     0سکونت دارن  که براسداس مدادة   های اغلالی فلسطینی در سرممین

حقدوق   هدای هستن . این وضعیت آنهدا را ام حمایدت   «اغخاص تحت حمایت»مشمول وضعیت 
منقور سامد و دولت اغلالگر متعه  به حمایت ام آنهاست. ب ینمن  میبشری من رد در آن بهر 

بدان حقدوق بشدر و    الملل، دی مانن  عفو بین المللیهای بشردوستانة بینها و ساممانبرخی ورو 
اند . در ایدن بخدش بده     المللی حقوق انان تحقیقات و مطالعات میادی انجدام داد  کمیسیون بین

المللی دولت اغلالگر اسراییل با تمرکز بر حق بر سالمتی و تعه  بده صدیانت   رفتار متخلفانة بین
 ن پرداخته غ   است.های اغلالی فلسطیام سالمت عمومی جمعیت سرممین

قور عم ی یا لطمه به تمامیدت جسدمی   کنوانسیون چهارم ژنو ایراد دردهای غ ی  به 100مادة 
خواند . بخدش   کن  و آن را نقض عم ة کنوانسیون مدی یا سالمت اغخاص تحت حمایت را ممنوع می

  یدا صد مة غد ی     المللی کیفری نیز فراه  آوردن موجبات رنج عقیاساسنامة دیوان بین 2 دوم مادة
 دان .های اغلالی را جنایت جنگی میبه جس  یا سالمت اغخاص تحت حمایت در سرممین

های عمد ة کنوانسدیون چهدارم ژندو و     توان  تمامی نقضروغن است که این جرم خاص می
پروتکل اول الحاقی را با موضوع تعه  دولت اغلالگر به صدیانت ام به اغدت عمدومی و سدالمتی     

اقق اغلالی در غرایط غیوع وسترد  و جهانی ویروس کرونا و ته ی  ج ی سدالمت  ساکنان من
هدای اغدلالی توسدط    یافتدة سدرممین  تد اوم  غ  اثر اغلال نقامیساکنان در برداغته باغ . بی

ها فلسطینی تحت اقت ار اسراییل، موجبات رنج عقی  و ص مة غ ی  به جس  و سالمت میلیون
ها بده حیدات، آمادی،   توان وفت حق فلسطینیکه در این میان می ستاسراییل را فراه  آورد  ا

تداکنون بد ون وقفده نقدض      1100مسکن، اموال، غذا، مراقبت به اغتی کافی و آمومش ام سال 
 (.27: 1922غ   است )آمسیز، 

___________________________________________________________________ 
که « مسئولیت حمایت»دکترین است. RtoP: (Responsibility to Protect یا R2P آر تو پی) مسئولیت حمایت .1

دولت در  111و توسط غ   تنقی   2771در سال « هاالمللی م اخله و حاکمیت دولتکمیسیون بین»توسط 
ها غ   برای حمایت ام حقوق انسانی  هنجار حقوقی پذیرفته ،به تصویب رسی   است 2775اجالس سران 
 است.المللی در سطح بین
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الزام به تضمین تأمین بهداشت و سالمت عمومی در منااق  اشالالی    .3
 11ید وفلسطین در مقابله با کو

دولت اغلالگر متعه  است بدا همکداری مقامدات صدالح سدرممین اغدلالی، مراقبدت پزغدکی ام         
جمعیت غیرنقامی و همچنین به اغت و سالمت عمومی را تضمین و حمایدت کند ، همچندین    

 ویر ورفته غود.های مسری و همهت ابیر پیشگیرانة کافی بای  اتخاذ غود تا جلوی بیماری
های اغلالی بدود  لگر فقط ملزم به حف  نق  عمومی در سرممیندر مقررات الهه دولت اغلا

کنوانسدیون چهدارم    1داد.و حقوق مح ودی در استفاد  ام منابع سرممین اغلالی به اغلالگر می
ژنو، وام مهمی به جلو برداغته و این تکلیف را به دولت اغلالگر تحمیل کرد  است تدا تضدمین   

ملزومات اساسی برای تدأمین نیامهدای اولیدة خدود را     کن  جمعیت ی  سرممین اغلالی تمامی 
قورکده نقدام   همدان  9تر کرد  اسدت. پروتکل اول الحاقی این تعه  را ام این ه  صریح 2داراست.

حقوق بشر ام تعه  ساد  به تضمین آمادی برای افراد غروع غد  و تدا تعهد  بده اعمدال حقدوق       
الملل بشردوسدتانه هد  امدروم     وق بیناقتصادی، اجتماعی و حقوق همبستگی تکامل یافت، حق

سدامد  اعمال خداص متعهد  مدی    دربردارن ة مجموعه مقرراتی است که دولت اغلالگر را به انجام
 (.121: 1910)سیا  رستمی، 

صورت اختصاصدی بده   المللی، ما قوانینی داری  که بهبه استناد اسناد حقوق بشردوستانة بین
غود کده در ایدن خصدوص    های اغلالی مربوط میمیندر سرم 11 وضعیت غیوع ویروس کووی 

 کنوانسدیون چهدارم ژندو    50مدادة   1توانی  به مادة اصلی و محوری این موضدوع یعندی بند     می
 استناد کنی  که مقرر داغته است: 1101
در ح ود وسایل و امکانات موجود خود، با همکاری و معاض ت دولت محلی  ق رت اغلالگر»

بیمارسدتانی، سدالمت و به اغدت     پزغدکی،  فه دارد تأسیسات، خد مات و مقامات کشوری، وظی
های عمومی را با اتخاذ ت ابیر دفاعی و پیشگیرانة المم، در جهت مبارم  با توسعه و غیوع بیماری

و به اغدت عمدومی غدهرون ان را تضدمین و      کار ویدرد تدا سدالمت   واویردار و امراض مسری به
 .«صیانت نمای 

کده   دهد  مدی  نشان رفتاری دولت اغلالگر تعه  عنوانبه را آن ماهیت د ،ما این آغامین سخن
هدای  در جهت پیشگیری ام غیوة بیماری را ایالعاد فوق کوغش و فشار غود تااین خود سبب می

کنند    تحمیل اغلالگر ق رت غ   بهواویردار و تضمین سالمت عمومی غهرون ان سرممین اغلال
 مسدئولیت  ام توان می اغلالگر ق رت که را سناریوهایی ،0«دسترس در وسایل ترینکامل» و عبارت

___________________________________________________________________ 
 .1170به بع  مقررات الهه  52و مواد  09. مادة 1

 کنوانسیون چهارم ژنو. 09تا  55مواد  .2

 .1100روتکل اول الحاقی پ 01مادة  .9
4. the fullest extent of the means available. 
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 و بیمده  ه ف ام این ماد ، وظیفدة قد رت اغدلالی در    .ده می کاهش چشمگیری قوربه کن ، فرار
بدا   است که ایدن مهد    اغلالی سرممین در به اغتی هایمراقبت تأسیسات و تجهیزات ام نگه اری

 هدای بیمداری  غدیوع  بدا  مبدارم   اتخاذ ت ابیر پیشدگیرانه المم جهدت  »با عنوان  تأکی  و توجه ویژ 
غ   است که این ماد  به بح  روم یعنی بیماری کروندا   ، در این ماد  ونجان  1«واویردار و مسری

اصول بنیادین صدلیب سدرخ    نویسن ة راهنمای) 2جین پیکتکت تفسیر کن . درنیز ارتباط پی ا می
 داروهدا،  تومیدع  مدردم،  آمومش ام جمله ویر،همه بیماری با مبارم  برای متع دی هایاق ام جهانی(
 کده  منداققی  بده  پزغدکی  هدای ورو  اعزام پزغکی، تجهیزات تأمین ض عفونی، و پزغکی معاینات

 هدای بیمارستان افتتاح و واویردار هایبیماری به مبتالیان کن ، اسکانمی بی اد آن در هاویریهمه
 .  (Longobardo, 2020: 4)است ج ی  را بیان کرد  

عهد ة   بدر  ویدر، تنهدا  هدای همده  بیماری با مبارم  و عمومی به اغت ام مراقبت بار حال،با این 
 توضدیح  GCIV) ( کنوانسدیون چهدارم ژندو    50 مادة 1نیست. در این خصوص بن   نیروی اغلالگر

 تفسدیر  بندابراین  ند ، ک عمدل « محلدی  و ملدی  مقامات همکاری با» بای  اغلالگر ق رت که ده می
اغدلالگر   قد رت  کده  ویدری  مدی  نتیجه( 1111511 بخش) آمریکا ارتش راهنمای دفترچه و پیکتت

ویدر اتخداذ کند  کده     های همههای پیشگیرانه ام غیوع بیماریبایست سیاستفقط در صورتی می
 تد اوم  باغد . را ن اغدته   کافی درمانی خ مات توانایی ارایة اغلالی منطقة به اغتی هایمیرساخت

 10 مدادة  1در بند    دارد، وجود اغلالی منطقة در حاضر حال در که به اغتی هایمراقبت سیست 
 ام تدا  دارد وظیفده  اغدلالگر  قد رت  آن، است و براساس نیز تأیی  غ   1100 الحاقی پروتکل اولین
 کن . حاصل اقمینان اغلالی سرممین در غیرنقامی مردم پزغکی برای تأمین نیامهای ادامة

 در کده  جدایی  فلسدطین،  اغدلالی  سدرممین  خصدوص  در هاو ایجاد مسئولیت تخصیص این
 است، کرد  ایجاد اسراییل و فلسطین خودوردان بین دولت همکاری ام چارچوبی اسلو، توافقنامة

 مدادة  و 1119 سدال  اصول ترتیبات خودمختاری در اعالمیة 0 کن . مادةای پی ا میاهمیت ویژ 
 برخدی  در به اغدتی  هدای مراقبدت  مسدئولیت  ،1115 سال در نامهاین موافقت مدو ضمیمة 10

ایدن   10 مدادة  0 بن  ویژ کرد  است. به منتقل دولت خودوردان فلسطین به را فلسطین مناقق
 در خصدوص  اقالعداتی  دولدت خدودوردان فلسدطین،    و اسراییل است که آن توافقنامه خواستار

 اسدناد  و هاپرون   تبادل هایروش و مبارم  در کنن  و بادلهم مسری هایبیماری و هاویریهمه
، 9کنوانسدیون چهدارم ژندو    00مدادة   مطابق ام آنجا که .با یک یگر همکاری داغته باغن  پزغکی

___________________________________________________________________ 
1. prophylactic and preventive measures necessary to combat the spread of contagious diseases and 

epidemics. 
2. Jean Pictet 

های اغلالی، تحت هیچ اکن در سرممینکنوانسیون چهارم ژنو مقرر داغته است: اغخاص غیرنقامی س 00مادة  .9
علت اغلال در حکومت اراضی مزبور یا خوا  موجب هر تلییری که بهعنوان ام مزایای این کنوانسیون خوا  به 

کنن   منعق  غ   باغ  یا غ   و دولت اغلالای که بین مقامات محلی اراضی اغلالنامهموجب موافقت به
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رو من  غود، اماینبهر  در این کنوانسیون غ  های قانونی ارایهحمایت توان  اممی اسلو توافقنامة
دفاع فلسطین های بیدر سرممین درمان و به اغت هایمیرساخت اور که ورفت نتیجه توانمی

 50 مدادة  1بند    موضدوع  هدای مسدئولیت  اسدراییل  کند ،  مبدارم   11کووید    بدا  نتواند   اغلالی
 مقامدات  بدین  غد   وزارش ذکر است که همکاریغایان  .دارد عه   بر کنوانسیون چهارم ژنو را

 امنیدت  غدورای  توسط باختری، کرانة در 11کووی   ترشوس با مبارم  برای فلسطین و اسراییلی
 است. غ   متح  ستایش ملل ساممان

رسانی به سداکنان منداقق اغدلالی    تأسیسات پزغکی ی  سرممین اغلالی بای  برای خ مت
کده  کنوانسدیون چهدارم ژندو، مقامدات اغدلالگر درصدورتی       50کار ورفته غون . براساس مادة به

ی ضرورتاً و انحصاراً برای درمان کارکندان نقدامی مجدروح و بیمدار المم     های غیرنقامبیمارستان
پروتکل الحاقی اول این اجدام    10مادة  2 قور موقت آنها را مصادر  کنن . بن توانن  بهباغ ، می

هدای موجدود همیشده موردنیدام     را مح ود کرد  است، میرا در صورت اغلال نقامی، بیمارستان
هدایی بدرای درمدان اعضدای     ان . اور مقامات اغلالگر ام چنین بیمارستانساکنان مناقق اغلالی

پروتکدل   10مدادة   9نیروهای مسلح یا اسرای جنگی خدود در غدرایط محد ود مند رد در بند       
الحاقی اول استفاد  کنن ، در این صورت بای  مراقبت پزغکی و سالمت عمومی بدرای سدرممین   

نکتة مهمی که در تضدمین صدیانت ام سدالمت عمدومی     اغلالی را ام قرق دیگر تضمین کنن  و 
جمعیت بومی مناقق اغلالی که در این ماد  بر آن تأکی  غ  ، این است که دولت اغدلالگر در  
 هیچ غرایطی حق ن ارد ام تسهیالت پزغکی سرممین اغلالی به نفع جمعیت خود استفاد  کن 

کده مدورد نیدام جمعیدت     ممدانی  ( و تجهیزات و ملزومات پزغدکی تدا حد  و   950: 1911فل ، )
 1ان ، نبای  مصادر  غون .سرممین اغلالی

 

هدای  . لزوم پذیرش حمایدت بهداشدتی و دارویدی بشردوسدتانه بدرای سدرزمین      4
 اشغالی فلسطین از خارج توسط اسرائیل

 مانند   ویدر همده  هایبیماری با مبارم  منقورکنوانسیون چهارم ژنو، به 55مادة  1 استناد بن  به
کنند   موظدف   اغلالی، دولت اغلال هایسرممین در مناسب به اغتی غرایط حف  و11وی  کو

است در ح ود وسایل و تجهیزات خود، احتیاجات و نیامهای اهالی سرممین اغلالی را ام حید   
خواربار و مواد و تجهیزات پزغکی تأمین کن  و ام جمله اینکه بای  مواد غذایی و پزغدکی و هدر   

 مدادة  که در منابع اراضی اغلالی کدافی نباغد ، خدارد وارد کند . ایدن     یگر را ممانیوونه لوامم د

                                                                                                                                        
محروم  غ   را به خاک خود الحاق کرد  باغ ،تمام یا قسمتی ام اراضی اغلال کنن  خوا  اینکه دولت اغلال

 نخواهن  غ .
 کنوانسیون چهارم ژنو. 50مادة  2بن   .1
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 مقامدات  بدا  همکداری  وظیفدة  کده  کن می تأیی  (1101 کنوانسیون چهارم ژنو 55قانونی )مادة 
 مدورد  در کنند   دولدت اغدلال   هدای مسدئولیت  ام انصدراف  عنوانبه توان نمی وجههیچبه محلی

 اغدلالی  قلمدرو  اور عوض، در .غود ورفته نقر در هاویریهمه با مبارم  و به اغتی هایمراقبت
 .کن  وارد را آنها بای  اغلالگر ق رت نشود، تأمین پزغکی کاالهای با کافی قوربه

 به اغت هایمیرساخت که جایی کن ،ص ق می غز  نوار در مورد غرایط حاد به اغتی در این
با توجه  11کووی   مبتالیان به مبارم  و پیشگیری و درمان یبرا چشمگیری قوربه محلی درمان و

مناقشة ما  مدی   ها و بیمارستان درغ   و ه ف قرار دادن چن ین پایگا به محاصر  و تحری  اعمال
در راسدتای فریدب و اقنداع افکدار عمدومی منطقده و        هرچن  در واقدع  .است در غز  ناکافی 2721

 ده .می را غز  نوار به پزغکی تجهیزات ورود اجامة که  کنمی ادعا المللی، اسراییلبین
حقوق اغلال ق ی  که مبتنی بر مقررات الهه بود، فقط ق رت اغلالگر را ملزم به حف  نق  

های اغدلالی کدرد  و حقدوق آن را در اسدتفاد  ام مندابع سدرممین اغدلالی        عمومی در سرممین
وانسیون چهارم ژنو وام مهمی به جلو برداغت و به بع (. کن 52و مواد  09مادة ) کردمح ود می

این تکلیف را به ق رت اغلالگر تحمیل کرد که تضدمین کند  جمعیدت ید  سدرممین اغدلالی       
تمامی ملزومات اساسی برای تأمین نیامهای اولیه خود ام جملده در حدومة سدالمت و به اغدت     

ل الحاقی، این تعهد  را ام ایدن   پروتکل او 01( و در مادة 09تا  55عمومی خود را داراست )مواد 
قورکه نقام حقوق بشر ام تعه  ساد  بده تضدمین   تر بیان کرد  است. همانو روغن تره  صریح

حقوق بشر سنتی( و تا تعه  به اعمال اقتصادی و اجتماعی تکامدل  ) آمادی برای افراد غروع غ 
که قد رت اغدلالگر را بده     یافت، حقوق بشردوستانه ه  امروم دربردارن ة مجموعه مقرراتی است

سامد. در اینجا وظیفة دولت اسراییل به تضمین سالمت عمدومی و  انجام اعمال خاص متعه  می
های اغلالی فلسطین با توجه به غیوع وستردة کووی  تأمین تجهیزات پزغکی ساکنان سرممین

ل به اغدتی  غود و این مسئله تأمین کاالهای دارای ضرورت مه  پزغکی و وسایبررسی می 11
 (.959: 1911فل ، ) ویردرا نیز در برمی

 اند امة بده   اغدلالی  سرممین ی  برای جمعیت اور کنوانسیون چهارم ژنو، 51 مادة براساس
 تجهیدزات  هدای محمولده  دریافدت  برای بای  اغلالگر ق رت نشود، تأمین پزغکی کافی تجهیزات

 وظیفده  ایدن  .کند   موافقت قرفبی تانهبشردوس هایساممان یا هادولت توسط غ  ارایه پزغکی
 قد رت  اینکده  بدر  غدرقی مبندی  و پیش ممینه هیچ کنوانسیون و است مطلق و ب ون قی  غرط

کند . بدا   نمدی  بیدان  تعه  اق ام غیری را انجام دهد ،  نوع این ام جلوویری برای توان می اغلالگر
 و کند   وضدع  را فنی مقررات کن ، اتخاذ را کنترلی هایاق ام توان می اغلالگر ق رت وجود این،

 الملدل بشردوسدتانه(  هدای بدین  هدا و سداممان  دولدت ) المللدی آفرینان بیننقش که بگیرد تصمی 
 بدا  مطدابق  محلی جمعیت نیامهای اینکه بر مشروط خود را ها و عملیات ام ادیکم  توانن می

 غود، انجام دهن . برآورد  بشردوستانه اصول
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کنند ة کمد ، دولددت   کنوانسددیون چهدارم ژندو، ارسدال    07ادة نکتدة دیگدر اینکده قبدق مد     
این کنوانسیون که بر عه ة اوسدت،   51و  50، 55های ناغی ام مواد کنن   را ام مسئولیتاغلال

غیدر ام  وجده بده  هدیچ کنن   حق ن ارد مرسوالت کمکی را بهمعاف نخواه  ساخت و دولت اغلال
اینکه در صورت ضرورت فوری که بده نفدع اراضدی     موارد معینِ بشردوستانه منحرف سامد، مگر

 حامی صورت ویرد. ه  با موافقت دولت غ   باغ  و آناغلال
 

 اشغا  المللبین حقوق قوانین سایر .5
 بده  مربدوط  کده  هد  هسدتن    دیگری قوانین غامل بشردوستانه المللبین حقوق هایکنوانسیون

کنوانسدیون   09 مدادة  خصدوص ین هستن . بهفلسط اغلالی هایسرممین در 11کووی   با مبارم 
جنایدات   هدای رسدمی ام قدوانین جندگ و    )کنوانسیون الهده جدزو اولدین اعالمیده     الهه 1170
 تدرمی  » به ملزم را اغلالگر ق رت ( کهآین می غمارر بهسکوال المللیقوانین بین در بطن جنگی

 بده  اسدراییل  عدالی  دیدوان  توسدط  قورکهکن . همانمی« م نی من وی و عمومی نق  تضمین و
غدود.  به اغتی نیدز مدی   هایمراقبت غامل« م نی من وی» مفهوم است، غ   غناخته رسمیت

 خدود خدودی بده  11کووید    ان امة تهداجمی بدودن   همان به ویرینکتة دیگر اینکه موضوع همه
 و هه و همچنینال 1170کنوانسیون  09 دارد. مادة بح  است، جای عمومی نق  برای ته ی ی

و مسئولیت  وظیفه محیطی، مأخذمیست هایکنوانسیون آسیب خصوص در 22 مادة نویسپیش
 خداک  در داد رخ هدای فعالیدت  در نتیجة کشورها سایر به رسان ن آسیب دولت اغلالگر در ع م

 للدی، المعنوان ی  وظیفه و تعه  بینبای  به اغلالگر ق رت اساس، این غود. برمی تلقی اغلالی
 وسدترش  ام جلدوویری  در سدعی  باید   افتد ، مدی  اتفاق مستقل کشورهای مورد در آنچه مشابه

   .باغ  داغته دیگر مناقق به اغلالی هایسرممین ام آلودوی
های اغلالگر ها، ق رت، تمام دولت2775 سال المللی به اغت درمقررات بین منقور، این برای

هستن ، متعه  و ملزم به اجرا و اعمدال   1اممان به اغت جهانیس عضو را که رژی  اسراییل ویژ و به
المللی به اغت، به این مه  اغدار  دارد کده   مقررات بین 0 مادة 1بن   اورچه 2.کن این مقررات می

 ةو در حدوم  کدرد  کشورهای عضو بای  ی  مرکز مسئول اجرای مقررات را در سطح ملدی تعیددین   
قبدق ایدن    غد   توصدیه را برای اجدرای مدوامین به اغددتی     تحت پوغش آن مرکز، افراد مسئولی

 مربدوط  خدود  قلمرو ممینة در عضو هایدولت وظایف به 17 تا 2 و 0 کنن  و موادمقررات منصوب 
 نقدر صدرف  اغدلالی  قلمرو در وظایف این قابلیت اعمال ام بای  اللفقیتحت غ  تفسیرغود. بیمی

های اغلالی پیشنهاد دیگدری ارایده داد    قانون در سرممینکن ، حتی اور دربارة قلمرو اجرایی این 

___________________________________________________________________ 
1. The World Health Organization (WHO) is a specialized agency of the United Nations responsible for 

international public health. 

 نیست. مشخص نامهآیین این کاربرد چن  دامنه و قلمرو. هر2

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D8%AC%D9%86%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D8%AC%D9%86%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D8%AC%D9%86%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84
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 و رسدانی اقدالع  ارمیابی خطدر روید اد،   تشخیص، برای نامهآیین تعه ات رعایت باغ . با وجود این،
 بدرای  راهدی  اغدلالی  هایسرممین در آلودوی یا بیماری غیوع ام جلوویری منقوربه وقایع وزارش
 چنددین همچنددین. نیسددت کشددورها سددایر بدده خسددارت رایبدد المم محتاقانددة تعهدد ات ام پیددروی
 غون . منتقل دیگر مناقق به اغلالی سرممین ام راحتیبه توانن می هاییبیماری

 اسدت،  ممکن که آنجا تا عضو کشورهای مقرر داغته است که 17 مادة 2بن   در هر صورت،
 به اغدت  خطدر  بدر  مبندی  غواه ی دریافت ام پس ساعت 20 ظرف ساممان به اغت جهانی را

 المللدی بدین  بیماری غیوع سبب است ممکن و غ  غناسایی  آنها قلمرو ام خارد در که عمومی
کده برخاسدته ام وجد ان     بشر حقوق المللیبین هایکنوانسیون این، برافزون .سامن  مطلع غود،

 اجدرا  قابدل  اغلالی هایسرممین در اغلالگر ق رت عمومی و اصول انسانیت است نیز بر عملکرد
منشدور سداممان ملدل متحد ،      55مادة  در من رد سالمتی حق مسئله در خصوص هستن . این

المللدی حقدوق اقتصدادی، اجتمداعی و     میباق بین 12 اعالمیة جهانی حقوق بشر و مادة 25 مادة
قور ضمنی به مسئلة حق بر سدالمتی  منشور ساممان ملل متح  به 55مادة  در .است 1فرهنگی

ست. این ماد  ساممان ملل را موظف به ارتقای استان اردهای بداالتر مند وی و پید ا    غ   ا اغار 
 کردن راهکارهای مناسب در جهت ارتقای این حقوق کرد  است.

ای نشد    صراحت بر حق به سدالمتی اغدار   اعالمیة جهانی حقوق بشر به 25هرچن  در مادة  
جود دارد که غایسته تأمل است. این ماد  است، اما نکات مهمی در خصوص این حق در این ماد  و

کس حق دارد ام سطح ی  مند وانی برخدوردار باغد  کده سدالمت و رفدا  او و        هر»دارد: مقرر می
کن . همچنین  تأمینپزغکی آنان را  هایرسی ویخوراک و لباس و مسکن و  جملهمن، اشخانواد 

ماری و درمان وی و بیووی و پیری یدا  حق دارد ام خ مات ضروری اجتماعی در هنگام بیکاری و بی
در سایر مواردی که بنا به اوضاع و احوالی بیرون ام اراد  او وسایل معاش وی مختل وردد اسدتفاد   

 .«کن میکن .مادر بودن و فرمن  بودن، استفاد  ام کم  و مساع ت مخصوص را ایجاب 
را  این میباق 12مادة  بردکار متع دی موارد در فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، حقوق کمیتة
بده   اغدلالی  هدای سدرممین  در «ویدر همده  هایبیماری کنترل و درمان پیشگیری،» که با ه ف

 :است، ب ین صراحت اذعان داغته است رسمیت غناخته
عضو این میباق حق هر فرد را برای دسدتیابی و برخدورداری ام بداالترین وضدعیت      های. دولت1

 غناسن ؛می یترسم بهسالمت جسمی و روحی، 

غدامل   کنن ،میعضو برای دستیابی و تحقق کامل این حقوق اعمال  هایدولتی که هایاق ام .2
 :استمیر  موارد

 آنها؛ ومیرمرگی در جهت توسعه و رغ  سالمت کودکان و پایین آوردن میزان هایاق ام (الف

___________________________________________________________________ 
1. The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) is a multilateral treaty 

adopted by the United Nations General Assembly on 16 December 1966 through GA. 
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 ؛بهبود تمام جوانب به اغت محیط میست و به اغت صنعتیب( 

 ؛و سایر امراض ایحرفهبومی )محلی(،  ویرهمه هایبیمارییری و معالجه و کنترل پیشگد( 

 .پزغکی در مواقع بیماری هایمراقبتتمام خ مات و  تأمین منقوربهایجاد غرایطی  (د
الدزام   رویکدرد  بشدر،  حقوق مورد در اجراقابل  المللبین حقوق استان اردهای اساس، این بر
در مبارم  و پیشدگیری بدا    بشر حقوق به مبانی و تعه ات اغلالی قلمرو تمقاما و اغلالگر ق رت
 نقد   ام ویرهمه بیماری با مبارم  تا جایی که این رویکرد به تمرکز کن را تقویت می 11کووی  
 قوانین کن . سرانجام،به اغت فردی نیز تلییر می استان اردهای باالترین به دستیابی به عمومی
کده توسدط   ) فاجعده  بدروم  صورت در افراد ام موردحمایت در 2710 قرح یسنوپیش در من رد

 کده  حد ی  در غ   است(، فقدط الملل ام مجمع عمومی ساممان ملل تهیه کمیسیون حقوق بین
 مدورد  در نقشی کداربردی  توان می ن ه ، ارایه تریخاص مقررات بشردوستانه المللیقوانین بین

 داغدته  11کووید    خصوص در اغلالی هایسرممین نانتضمین سالمت و به اغت عمومی ساک
 نویس(.قرح پیش 12مادة  2بن  )باغ  

 

 گیرینتیجه
الملدل بشردوسدتانه را در حمایدت ام    پژوهش حاضر در پی آن بود  است تدا نقدش حقدوق بدین    

ساکنان مناقق اغلال فلسطین در حومة سالمت و به اغت عمدومی بدر مبندای نقدش اساسدی      
رم ژنو و پروتکل اول و سوم الحاقی و براساس اصول انسانیت و وجد ان عمدومی   کنوانسیون چها

 که برخاسته ام اسناد حقوق بشری است، تأیی  و بررسی کن .  
منقور مبارم  و پیشگیری ام غدیوع ویدروس   دادن موارد معنونة مذکور به با ملحوظ نقر قرار

عمدومی سداکنان ایدن منداقق،      های اغدلالی فلسدطین و صدیانت ام سدالمت    کرونا در سرممین
پروتکدل   01مادة  1 کنوانسیون چهارم ژنو و بن  55مادة  1 ان  وفق بن نیروهای اسراییل مکلف

بایست به مقامات یا افدراد  اول الحاقی، اور ملزومات و تجهیزات پزغکی کافی نباغ ، نخست می
نشد ة کشدور   ش اغدلال خصوصی اجام  دهن  کاالهای نایاب و ضروری را ام کشور ثالد  یدا بخد   

دولت خودوردان فلسطین( وارد کنن  و در صورت نیام، ق رت اغلالگر اسدراییل باید    ) خودغان
خودش ملزومات را تهیه کن  و ق رت اغلالگر بای  تا آخرین ح  امکاناتی را که در اختیدار دارد،  

پروتکدل اول   01تدا   01کنوانسیون چهارم ژندو و مدواد    51 کار ویرد. همچنین به استناد مادةبه
الحاقی، اور برخی غرایط اولیه فراه  باغد ، دولدت اسدراییل باید  بدا عملیدات امد ادی توسدط         

المللی صلیب سرخ موافقت قرف مانن  کمیتة بینبی های بشردوستانةهای دیگر یا سامماندولت
امد ادی را ب هد ،    وونه عملیاتتنها بای  اجامة اینکن . در این غرایط دولت اغلالگر اسراییل نه

 20مدادة   9 بلکه باید  در حد  امکاندات خدویش، آن را تسدهیل هد  کند . سدرانجام وفدق بند           
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پروتکدل الحداقی، واضدح اسدت کده نیروهدای اغدلالگر         05مدادة   1کنوانسیون چهارم ژنو و بن  
 ان .اسراییلی در تومیع و تهیة تجهیزات ام ادی به ممنوعیت کلی تبعیض ملتزم

رغ  تکلیف بنیادین دولت اغدلالگر مبندی بدر تعهد  بده رعایدت و الدزام بده         به در این ممینه
المللدی بشردوسدتانه و تأکید های مکدرر بدر قابلیدت اعمدال دوژور         تضمین رعایت حقوق بدین 

های اسراییل بر های اغلالی فلسطین و نیز مسئولیتکنوانسیون چهارم ژنو در خصوص سرممین
وونده کده مد نقر    مفداد ایدن کنوانسدیون آن    ای تدأمین رعایدت  المللی بدر آن اساس، جامعة بین

ان . در ید  نقدر، اودر قدرار باغد       های بسیار ناچیزی انجام داد بنیانگذاران آن بود  است، اق ام
المللی نیز باید  اجدرای فدوری    ای معنادار تحقق یاب ، جامعة بینمتن و روح کنوانسیون به غیو 

 سطین به منصة ظهور برسان .های اغلالی فلآن را در سرممین
المللی و اسناد حقوق بشری که آینة اصدول  با استنتاد ام روح قواع  حقوق بشردوستانة بین

کووید    مانند   هاییویریهمه با مبارم  مسئول اغلالگر ق رت ان ، ی انسانیت و وج ان عمومی
 المللدی بدین  انینقدو  کده وجدود( اسدت. درحدالی    صدورت  اغدلالی )در  قلمرو مقامات با همرا 11

 به اغدتی  هدای مراقبدت  هایمیرساخت کفایت ع م صورت در که است آن مستلزم بشردوستانه
 کند  و قدوانین   م اخلده  اغدلالی  خداک  در هدا بیمداری  این با مبارم  برای اغلالگر ق رت محلی،

 محلدی،  جمعیدت  وضدعیت  ودرفتن  نقر در با را اغلالگر ق رت اجرا، قابل بشر حقوق المللیبین
 .کن می اغلالگر ق رت اق امات اصلی ه ف عنوان به ویرهای همهبیماری با مبارم  به ملزم

هدای  کنن ة تعه اتی است که بر رژی  اغدلالگر اسدراییل، سداممان   ماحصل این امر، مشخص
کن  تا قصور در تعه  به احترام، تعهد   المللی، کشورهای ثال  و حتی محاک  کیفری بار میبین

المللدی توسدط دولدت اغدلالگر اسدراییل در تضدمین       و تعه  به ایفای مسئولیت بدین به حمایت 
را  المللدی آن دولدت  سالمت عمومی ساکنان مناقق اغلالی فلسطین، موجبدات مسدئولیت بدین   

هدای چهارواندة ژندو و    رفتده، دول معقمدین متعاهد ین کنوانسدیون    هد  سدامد. روی فراه  مدی 
تضمین رعایت و ضمانت اجرا برای اتخاذ ت ابیر و راهکارهای المللی در آممایش های بینساممان

ویددری و غددیوع ویددروس کرونددا و صددیانت ام به اغددت عمددومی  پیشددگیرانه و مبددارم  بددا همدده
 ان .  های اغلالی، توسط نیروهای اغلالگر اسراییل سربلن  نبود سرممین
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