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Abstract
Article 1 of the Geneva Conventions and the First Additional Protocol, has oppened
a new chapter in concept and nature State Obligations to Respect and to Ensure
Respect Humanitarian law in the Occupied Territories and have legislative structure
and impose binding obligations on All occupying states. The present research,
taking into account the existing facts, Looking for an answer to that question which
"legal and intellectual foundations justify and organize the tasks of the Israeli
occupying forces in fighting and preventing the spread of the Corona virus in the
Occupied Palestinian Territories based on international obligations arising from
treaties, custom, principles of humanity and public conscience?" ,this paper
descriptively and analytically by examining the legal arguments This result is
obtained despite the commitments of the occupying Israeli regime from the
perspective in ensuring respect for and observance of international humanitarian law
according common article 1 of 1949 Geneva conventions and some consequent
Protocols. in the field of and prevent and Fight against of 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 implementation of this
fundamental human rights task faces serious challenges.
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چکیده
مادة  1مشترک کنوانسیونهای ژنو و پروتکل اول الحاقی ،فصل نوینی را در مفهوم و ماهیت تعهد
دولتها به رعایت و تضمین رعایت حقوق بشردوستانه در سدرممینهدای اشداالی ششدودو و بدرای
تمام دولتهای اشاالگر تعه ات ایجابی و سلبی ایجاد کردو است .پژوهش حاضدر بدا مد نقر قدرار
دادن واقعیتهای موجود ،در پی پاسخگویی به این پرسش که »تکالیف نیروهای اشاالگر اسدراییل
در مبارمو و پیشگیری ام شیوع ویروس کرونا در سرممینهای اشاالی فلسطین مبتنی بدر تعهد ات
بینالمللی ناشی ام معاه ات ،عرف ،اصول انسانیت و وج ان عمومی بر کد ام بنیادهدای حقدوقی و
فکری موجه سامی و سامان هی میشود؟« ،با روشی توصیفی د تحلیلدی بده بررسدی تحلیدلهدای
حقوقی و واقعیتهای موجود پرداخته و به این نتیجده رسدی و اسدت کده بدهرغد تعهد ات رژید
اشاالگر اسراییل ام منقر تضمین احترام و رعایت حقوق بشردوستانه مبتندی بدر مدادة  1مشدترک
کنوانسیونهای ژنو و پروتکل اول الحاقی ،در حدومة پیشدگیری و مبدارمو بدا کووید  19بدهعندوان
نمونهای حیاتی ام حق بر سالمت و صیانت ام به اشت عمومی ساکنان منداقق اشداالی فلسدطین،
ضمانت اجرای این تکلیف بنیادین حقوق بشری با چالشهای ج ی مواجه است.
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مقدمه
حقوق اشاال نقامی بهعنوان بخشی ام حقوق بینالمللی بشردوستانه 1در پی تحقق الزام قد رت
اشاالگر به رعایت اصول و ضوابط انسانی (در عین تالش برای رسی ن به اه اف نقامی) ،مح ود
کردن ح ود اختیارات اشاالگر و نقاممن کردن تعه ات ذاتی 2ق رت اشاالگر در سرممینهدای
اشاالی است .کنوانسیون چهارم ژنو حقوق و تعه ات دولت اشداالگر (یدا اشداالگر متخاصد ) را
مقرر کردو و قواع مربوط به چگونگی رفتار با مردم غیرنقدامی را هنگدامیکده دولدت اشداالگر
کنترل مؤثر دارد ،تعیین میکن  .بهمنقور تأمین این ه ف ،کنوانسیون نهتنها به بامشویی کامدل
قواع ماهوی حقوق اشاال مسلحانه پرداخته است ،بلکه ساموکارهای شکلی داخلی چن ی تهیه
کردو است که برای تأمین اجرای مؤثر مقررات آن بهکار میرود .مورد اخیر ام تعهد مند رد در
مادة  1کنوانسیون استنباط میشود کده براسداس آن دول متعاهد ندهتنهدا متعهد بده رعایدت
مقررات آن در «کلیة شرایط» هستن  ،بلکه رعایت مفاد آن را تیز تضمین میکنن .
بهکار بردن اصطالح «سرممینهای اشاالی فلسطین» ،ام موضوعات بحد برانگیدز در تداریخ
صلح خاورمیانه و روابط اسراییل و اعراب و ایران است و در مواردی بهعنوان جانب اری ام یکی ام
قرف های درشیری برداشت ش و است .در این خصوص برای اولین بدار اصدطالح سدرممینهدای
اشاالش و ،در قطعنامة  242شورای امنیت ساممان ملل مطرح ش  .این قطعنامه در  22ندوامبر
 1967برابر با اول آذرماو  1346تصویب ش و در آن «تصرف قلمرو با جنگی ن» ،غیرقابل قبول
خوان و ش و بود.
ام مه ترین مباح حقوقی که می توان ام آن بهعنوان چدالشبرانگیزتدرین مباحد حقدوق
بشردوستانه در سال 2021میالدی بدا توجده بده شدرایط همدهشیدری  3COVID-19در جامعدة
بینالمللی و بهتبع آن در سرممین هدای اشداالی نیدز یداد کدرد ،حدق بدر برخدورداری جمعیدت
غیرنقامی و ساکنان سرممینهای اشاالی ام خ مات به اشتی و درمانی با هد ف ارتقدا ،حفد و
تأمین سالمت افراد در سرممینهای اشاالی و تکالیف رفتداری نیروهدای اشداالگر در تضدمین و
صیانت ام سالمت و به اشت عمومی شهرون ان در جهدت مبدارمو بدا توسدعه و شدیوع بیمداری
واشیردار و مسری کووی  19است .در این ممینده حقدوق بشردوسدتانه بدر آن اسدت تدا تضدمین
حمایتی مطلوبتری ام ساکنان سرممینهای اشاالی فلسطین 4در خصوص تضمین و صدیانت ام
سالمتی و به اشت عمومی به عنوان تکالیف رفتاری نیروی اشاالگر اسراییل در مقابله ،مبدارمو و
پیشگیری ام شیوع بیماری ویروس کرونا در دو سطح مختلدف ام جملده روشدن کدردن ماهیدت
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)1. international humanitarian law (IHL
2. ratione materiae
”3. COVID-19 is an abbreviation for “Coronavirus Disease 2019
)4. Occupied Palestinian Territories(OPT
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حقوقی و ح ود برخی قواع حمایتی حقوق بینالملل بشردوستانه و وفق دادن نهادهای مربدوط
به تضمین اجرای حقوق بین الملل بشردوستانه با شرایط ج ی جامعة بینالملل (اپی می شد ن
ویروس کرونا) را ایجاب کن .
رژی اسراییل در برخورد با ساکنان و اتباع مناقق اشداالی فلسدطین و بدهخصدوص شدرایط
اسفبار به اشتی و رفاهی در مناقق اشاالی (بهدلیل محاصرو توسط نیروهای نقامی اسدراییلی و
جنگهای  2014 ،2012 ،2008و  )2021و همهشیر شد ن کووید 19بدرای کراندة بداختری و
شرق بیتالمق س و نوار غزو که با کمبود امکانات درمانی و به اشتی مواجه است ،میتواند بده
فاجعهای تمامعیار منجر شود.
حقوق بشردوستانه مزایایی را برای فلسطینیها و تکدالیف و تعهد اتی را بدر مبندای مدادة 1
مشترک کنوانسیونها چهارشانة ژنو و مبتنی بر تعه به رعایت و تضمین رعایدت قواعد حقدوق
بشردوستانه برای رژی اشاالگر اسراییل در شرایط اپید می و بحراندی ناشدی ام شدیوع شسدتردة
کرونا و حقایق پزشکی ناشی ام ویروسهای جهشیافتة کووی  19مقرر مدیدارد .ایدن پدژوهش
تالش دارد تا توجه خاصی در مورد موضوعات حقوقی بینالملل مربوط به مبارمو بدا کووید 19
ارایه کن  .این نوشتار با توجه به دانش و اقالعات واصله منطبق بر واقعیتها در خصوص میدزان
شیوع ویروس کرونا در سرممینهای اشاالی فلسطین ،بده تکدالیف رفتداری و قدانونی نیروهدای
اشاالگر اسراییل مبتنی بر تعه ات بین المللی ناشی ام معاه ات ،عرف ،اصول انسانیت و وجد ان
عمومی که جزء تعه ات بینالمللی آنهاست ،متمرکز ش و است.
مقالة حاضر در پی این است تا ضمن ارایة مست ل و مبسوط چارچوب حقوقی مربوقده ،راو
برای تجزیهوتحلیل بیشتر در آین و فراه شود ،هرچن ابهاهایت ناشی ام تعه ات مزبور را نیدز ام
نقر دور نمیدارد.

تعهد دولت های اشغالگر در تضمین احترام به صیانت از سالمت ساکنان
و بهداشت عمومی سرزمینهای اشغالی
حقوق بشردوستانة بینالمللی دستخوش تحوالت و دشرشونیهدای بسدیاری در جهدت توسدعه و
شسترش قواع خود بودو است .حمایت ام جان ،شأن و منزلدت افدراد مهد تدرین هد ف حقدوق
بین الملل بشردوستانة م رن است (شریفی قرام کوهی .)552 :1399 ،الزام دولتهدا در رعایدت
حقوق بین المللی بشردوستانه بخشی ام تعه کلی آنها در رعایت حقوق بدینالملدل اسدت .ایدن
تعه در کنوانسیونهای  1929و 1949ژنو نیز تصریح ش و است 1.با این حال مادة  1مشدترک
___________________________________________________________________
 .1مادة  25کنوانسیون ژنو ( 1929برای حمایت ام مجروحان و بیماران) ،مادة  82کنوانسیون ژنو  1929مربوط به
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کنوانسیون های ژنو و پروتکل الحاقی اول ،این الزام را آنچنان بسط دادو است که در عدین حدال
بتوان موضوع تعه به رعایت و الزام به تضمین رعایت حقدوق بدینالمللدی بشردوسدتانه را نیدز
درشیر کن ( 1هنکرتز.)357 :1391 ،

تضمین رعایت مقررات حقوق بشردوستانه توسط نیروهای اشغالگر در
عرف و اسناد بینالملل
کنوانسیون چهارم ژنو ،توافقنامة مبسوط و مشتمل بر  159مدادو و بدهعدالوو چند ین ضدمیمه
است .بخش سوم این کنوانسیون (مواد  47تا  )78به موضوع رفتار ید متخاصد در سدرممین
اشاالی اختصاص دارد .مقررات اصلی کنوانسیون چهارم ژنو در خصوص تعه به تضمین سالمت
ساکنان و به اشت عمومی مناقق اشاالی آن عبارتان ام:
 ق رت اشاالگر حق ن ارد اشخاص را در سرممین اشاالی ام حقوق من رد در کنوانسیون ،به هدروسیله اع ام تاییر حکومت ،توافق با حاک یا ضمیمه سامی سرممین محروم کن (مدادة )47
و همچنین ساکنان سرممین اشاالی حق چش پوشی ام حقوق خود را ن ارن (مادة .)8
 دولت اشاالگر مسئول آن است که تضمین کن ساکنان سرممین اشاالی ام غذا ،تجهیزاتپزشکی و خ مات به اشت عمومی بهرومن میشون (مواد  55تا .)57
 ق رت اشاالگر ملزم است اشر ملزومات به اشتی تمام یا بخشی ام جمعیت ید سدرممیناشاالی به ق ر کافی تأمین نباش  ،دولت اشاالگر متعه است با عملیات امد ادی توسدط
دولتهای دیگر یا ساممانهای بشردوستانه موافقت نمای (مواد  59تا .)62
همچنین پروتکل اول الحاقی مصوب  1977نیز مشتمل بر نوآوریهایی در این بارو است که
عبارتان ام:
 تعه اولیة دولت اشاالگر مبنی بر تضمین تأمین تجهیزات پزشکی و غذا ،برای صدیانت ام سدالمتو به اشت عمومی ساکنان سرممین اشاالی در این پروتکل توسعه یافته است (مادة .)14
 به دولت اشاالگر الزام بیشتری برای همکاری با کم های بشردوستانه سدایر دولدتهدا ونهادهای بشردوستانة بینالمللی در تأمین به اشت و سدالمت عمدومی سدکنة سدرممین
اشاالی وارد ش و است (مادة .)69
در این میان در خصوص ماهیت قاع ة رعایت و تضمین رعایت حق بدر سدالمت و به اشدت
عمومی ساکنان مناقق اشاالی فلسطین در خصوص پیشگیری و مبارمو با شیوع ویروس کروندا،
رفتار با اسرای جنگی و مادة مشترک  1کنوانسیونهای ژنو .1949
 .1مادة  1پروتکل اول الحاقی ( 1977تصویبش و با  87رأی موافق 1 ،رأی مخالف و  11رأی ممتنع)
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مادة  1مشترک کنوانسیونهای ژنو  1949دارای این ویژشی اسدت کده بدرای نخسدتین بدار در
تاریخ حقوق بینالملل ،معاه وای عالووبدر تعهد بده اجدرا ،تعهد بده تضدمین اجدرا را هد در
برمیشیرد .این تعه را بای تعه ی دووجهدی تلقدی کدرد ،چراکده دول را فرامدیخواند تدا هد
کنوانسیون را اجرا و ه اجدرای آن را تضدمین کنند (میرکالیدی .)154 :1392 ،قبدق مدادة 1
مشترک کنوانسیونهای چهارشانة ژنو  1949و پروتکدلهدای اول و سدوم الحداقی  1977بیدان
میدارد« :دولتهای قرف معاه به رعایت و تضمین رعایت کنوانسیونهای حاضدر در «همدة»
اوضاع و احوال متعه میشون ».
1
برابر مطالعات حقوقی کمیتة بینالمللی صلیب سرخ در خصوص حقوق عرفی بشردوسدتانه
که پس ام سالها تحقیق در سال 2005میالدی به سرانجام رسی  ،ضمن اشارو به شواه مدادی
و معنوی جامعة بین المللی در خصوص تعه من رد در مادة  1مشترک ،به این نتیجه رسی که
رعایت و تضمین به رعایت و اجرای مقررات کنوانسیونهای چهارشانة ژنو و اسناد مشدابه مانند
پروتکلهای اول و سوم الحاقی ام خصیصه عرفی بهرومن ن .)Pictect, 1960: 18) 2
این تفسیر موسع ام مادة  1مشترک ،نهتنها ام سوی دولتهای قرف کنوانسیونهای ژنو مدورد
اعتراض قرار نگرفته و با هیچ حق شرط3مواجه نش و و هیچ اعالمیة تفسیری نیز بر آن وارد نشد و،
بلکه بام با همان نحو و بار تعه حقوقی در مادة  1پروتکلهای اول و سدوم الحداقی نیدز درد شد و
است و امرومو نیز حقوق بینالملل عرفی ،بخش اعق مادة  1مشترک بهعنوان ی تعه الدزامآور،
واج خصیصة  4Ergo Omnesاست)(Henckaerts & Doswald-Beck, 2005: 509
به استناد این تفسیر موسع ام مادة  1مشترک ،امرومو بسیاری ام قواع حقوق بشر و حقدوق
بشردوستانه به سطح قواع آمرو ارتقا پی ا کردوان و بهنقر میرس موضوع معاذیر یدا موجبدات
معافیت ام مسئولیت بین المللی در قبال نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه تا حد ود میدادی
منتفی است (ضیایی بیگ لی.)16 :1383 ،
تفسیر مزبور ام مادة  ،1در قطعنامة  681شورای امنیدت کده پدس ام اخدراد فلسدطینیان ام
سرممین های اشاالی ام جمله بیتالمقد س توسدط رژید صهیونیسدتی در  20دسدامبر 1990
تصویب ش و نیز تأکی ش و است و شورای امنیت در این قطعنامه به استناد مدادة  1مشدترک،
دول قرف کنوانسیون چهارم ژنو را به تضمین رعایت تعه ات اسدراییل فرامدیخواند و مجمدع
عمومی نیز چن ین قطعنامه را با همین مضمون تصویب کردو است .در سال  1977و در منامعة
___________________________________________________________________
)1. International Committee of the Red Cross(ICRC
2. Rules of Customary International Humanitarian Law, at; http://www.icrc.org/customaryihl/eng/docs/v1_cha
3. Reservation
 .4تعه ات  Ergo Omnesتعه اتی همگانی است که همة دول در پیگیری آن ،نفعی حقوقی دارن و در مقابل

تعه اتی قرار دارد که  Si Omnesخوان و میشود و صرفاً در ارتباط با قرفین قرارداد قابل استناد است.
Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, (Belgium v. Spain), (1970), ICJ Reports, para. 34.
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سرممین فلسطین اشاالی ،مجمع عمومی ساممان ملل ،ضمن قابل اعمدال دانسدتن کنوانسدیون
چهارم ژنو بر سرممینهای اشاالی مزبور ،ام قرفین میخواه تا رعایت و تضمین رعایت مقررات
مزبور را مطمح نقر قرار دهن ) ;A/RES/32/90, 1977: 4باقرمادو.)131 :1394 ،

توسعة احترام و تعهد به تضمین قواعدد بشردوسدتانة حقدوق اشدغا در
سپهر رویههای قضایی بینالمللی
قص نگارن شان مادة  1مورد بح و نیز رویة متعاقب آن بهخوبی نشان میدهد کده احتدرام بده
مقررات حقوق بشردوستانة بینالمللی بههیچوجه نمیتوان مبنا و توجیهی بدرای توسدل بده مور
بهشمار آی ؛ بنابراین روشن است که ابزارهای بهکاررفته برای رعایدت و تضدمین رعایدت حقدوق
بشردوستانة بینالمللی ،بهجز در چارچوب قانونی شورای امنیت ،بای کدامالً صدلحآمیدز باشد و
توسل به مور نامشروع و خارد ام دایرة منشور ،نمیتوان توجیهشر تدالش بدرای تضدمین رعایدت
حقوق بشردوستانه بینالمللی باش ).(Sassoli et al., 2011: 11-13
امرومو بی تردی نقض مادة  1مشترک کنوانسیون های ژنو ام سدوی کشدورهای متعاهد
می توان به قرح مسئولیت بین المللی آنان در قبدال خسدارات واردو بدر سدایر دولدت هدای
میان دی و و حتی ثال و نیز افراد قربانی منجر شود و با توجه به اینکده قاعد ة مند رد در
مادة  ، 1دارای هویتی فراتر ام ماهیت قراردادی و معاه اتی صرف است و با عنایت به شمار
آم ن این قاع و به عنوان ی قاع ة عرفی بین المللی که در ممرة تعه ات  Ergo Omnesنیز
ش و است ،نقض این مادو می توان به مسئولیت بین المللی دول غیر عضو ایدن کنوانسدیون
نیز منتج شود1.
در قرار موقت دیوان در قضیة بوسنی و هرمشدوین علیده یوشسدالوی سدابق در سدال 1993
دیوان بینالمللی دادشستری ،2یوشسالوی را ملزم به تضمین ایدن دانسدت کده نیروهدای تحدت
ه ایت این کشور اق امهایی ام نوع ژنو سای را مرتکدب نشدون  3.همچندین دیدوان بدینالمللدی
دادشستری به موجب رأی خود در قضیة اق امهای صدورتشرفتده در سدرممین کنگدو (اخدتالف
فعالیتهای نقامی کنگو و اوشان ا) در  19دسامبر  ،2005ام آن حی که دولت اوشاند ا پدس ام
___________________________________________________________________
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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اشاال سرممین هایی ام جمهوری دموکراتی کنگو ،اجرای قاع ة حقوق بشردوستانه را تضدمین
نکردو بود ،این دولت را ناقض تعه ات خود در ممینة حقوق بشردوستانه اعالم کرد1.
ام بارمترین آرای قضایی بینالمللی در مورد تعه به تضمین حقوق بشردوستانه ،میتوان بده
رأی مشورتی دیوان در سال  2004در خصوص آثار حقوقی ساخت دیوار حایل در سرممینهای
اشاالی فلسطین اشارو کرد 2.رأی مشورتی دیوان ام جنبههای متع دی حاوی نکات شایان توجه
بود .یکی ام این نکات ،توجه ویژة دیوان به آثار حقوقی نقدض تعهد ات بدینالمللدی اسدراییل در
خصوص مردم فلسطین بود .دیوان برخالف منطق خود در احصای قواع حقوق بینالملل حاک
بر سرممین های اشاالی فلسطین ،در ارمیابی و اعالم مواد تخلف اسراییل ام تعه ات بدینالمللدی
خود ،صرفاً به نقض برخی ام این قواع درنتیجده سداخت دیدوار حایدل اشدارو مدیکند و بیدان
می دارد :اسراییل ملزم است حقوق تضمینش و در اسناد بینالمللی حقوق بشر (اشارو به مادة 1
مشترک کنوانسیونهای ژنو و پروتکل های اول و سوم الحاقی) را در مورد تمامی افرادی کده در
سرممین آن ساکن یا تحت سلطه آن قرار دارن  ،اجرا کن  .اما اسراییل اصوالً ادعا میکن کده در
سرممینهای اشاالی به این قوانین متعه و پایبن نیست3.

تکالیف نیروهای اسرائیل در تعهد به تضمین سدالمت و بهداشدت عمدومی
ساکنان سرزمینهای اشغالی فلسطین در رابطه با مبارزه با کووید 19
 .1وضعیت موجود
ارضی اشاال ش و توسط اسراییل ،مناققی ان که توسط ساممان ملدل متحد  ،دولدتهدا و دیگدر
ساممانهای بین المللی برای اشارو به کرانة باختری ،شرق بیتالمق س و نوار غزو برابر قطعنامدة
 242شورای امنیت بهکار میرود .هرچن اسراییل بهقور یکجانبه در دسامبر  2005ام نوار غدزو
عقب نشینی و اظهار کرد که این منطقه را اشاال نکردو است ،اما عملکرد و رویة عملی اسدراییل
___________________________________________________________________
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.

 . 3بعضی قضات دیوان در نقرهای مخالف یا فردی خود ام این روش دیوان حمایت و بعضی دیگر ام آن انتقاد
کردوان  .قاضی هگینز ام این روش دیوان که تنها مواد  49و  53چهارمین کنوانسیون ژنو و مادة  52مقررات
الهه را اعالم میکن  ،حمایت میکن (بن  24نقریة مشورتی) .اما قاضی کوژیمانز اعالم میکن  :من ام این
دی شاو دیوان که اسراییل با ساخت دیوار و ترتیبات مربوط به آن ،تعه ات خود به موجب برخی مقررات
(اسناد بینالمللی قابل اجرا) را نقض کردو است ،حمایت میکن  ،اما متأسف ام اینکه خالصه یافتههای دیوان،
فهرست مقرراتی را که نقض شردی وان  ،در برن ارد (بن .)29
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در این منطقه ام جمله محاصرو و اعمال مح ودیت ،تحری و کنترل مؤثر حری هوایی غدزو ،آب
محلی ،برق و ارتباقات ،ورود و خرود کاال و ملزومات به اشتی و میستی ،همچنین حملدههدای
کنترل ش و در غزو ام جمله دستگیری مردان تحت تعقیب یا عملیات بده اصدطالح «کشدتارهای
ه فشیریش و» که در حمالت هوایی بهدلیل عد م رعایدت «اصدل تفکید » حجد بداالیی ام
غی رنقامیان نیز در آن شزارش ش و است ،اسراییل همچنان ام سوی ساممان ملل ،بریتانیا ،ایران،
کشورهای عربی ،ساممان عفو بین الملل و بسیاری ام ساممانهای حقوق بشری ،بهعنوان نیدروی
اشاالگر در نوار غزو شناخته میشود.
با این بیان ،عامدل اصدلی ایجداد مشدکالت پزشدکی و به اشدتی در کراندة بداختری ،شدرق
بیتالمق س و همچنین نوار غزو را میتوان محاصرو و اعمال تحری های ش ی منداقق اشداالی
فلسطین توسط رژی اسراییل معرفی کرد ،میرا با اعمال مح ودیت برای تبادل کاال سبب کمبود
تجهیزات بیمارستانی و درمانی ش و است.
اکنون کارشناسان بینالمللی با توجه به این شرایط معتق ن در صدورت ادامدة بدیاعتندایی
رژی اسراییل به قوانین و مقررات بینالمللی و استمرار نقض علنی حقوق بشر ،جهان شاه ی
فاجعة انسانی در مناقق اشاالی و بهویژو نوار غزو خواهد بدود و محافدل درمدانی و سیاسدی در
اسراییل نسبت به فاجعة انسانی در غزو و کرانة باختری هش ار دادن و اعالم کردن که فروپاشی
اوضاع در آنجا در پی تش ی شیوع کرونا به فروپاشی وضعیت در اسراییل نیز میانجام که ایدن
نگرانی برخاسته ام ضعف دستگاو درمانی در مناقق اشاالی و وضدعیت غدزو و کمبدود نیروهدا و
تجهیزات در آن و نیز وضعیت درمانی نابسامان بهدلیل تحری ها و محاصروهدای اعمدالشد و ام
سوی اسراییل ام سالها قبل بر غزو است ) .(Longobardo, 2018: 148اماینرو اسراییل ام منقر
استان اردهای بینالمللی حقوق بشردوستانه تکالیف و تعه اتی دارد که هدیچ بهاندهای ،عد ول و
سرپیچی ام آنها را توجیه نمیکن و براساس آنها ،نهتنها در برابر ساکنان بدومی ،بلکده در قبدال
جامعة بینالمللی نیز پاسخگو میشدود 1و بدر ایدن اسداس ،اسدراییل بدهعندوان کیدان اشداالگر
مسئولیتهایی قبق حقوق بینالملل بر عه و دارد( 2دهقانی پودو.)803 :1387 ،
تحوالت بنیادین هنجاری و ساختاری در ممینة حقوق بشدر و حقدوق بشردوسدتانه بدهویدژو
مواردی که به مرتبة آمرو و تعه ات عامالشمولی جهانی رسی وان  ،مؤی این معناست که اجرای
هنجارها و نرمهای موردنقر بهمنزلة تکلیف اولیهای فرض میشود که اصوالً ارتباقی بدا جایگداو
حقوقی قرفین مناقشه ن ارد .اسراییل در قول سالهای اشاالگری ،بهمنقدور تببیدت و تحکدی
پایه های خود ،هموارو مرتکب نقض قواع عرفدی حقدوق بدین الملدل بشردوسدتانه شد و اسدت،
رفتاری که ام منقر حقوق بینالملل محکوم است .نقض قواع حقوق بینالملل بشردوستانه کده
___________________________________________________________________
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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به حقوق عرفی تب یل ش و است ،در حقیقت اق امی علیه تمامی بشریت است و اماینرو جامعدة
بینالمللی در مورد این اق امها مسدئولیت خطیدری داشدته و ضدرورت دارد در راسدتای تحقدق
دکترین «مسئولیت حمایت» 1برای جلوشیری ام آن چاروان یشی کن .

 .2نقض مکرر کنوانسیون چهارم ژنو در سرزمینهای اشغالی فلسطین توسط رژیم اسرائیل
نیروهای اسراییلی تقری باً تمامی مقررات کنوانسیون ژنو را بارهدا بدا توجده بده جایگداو خدود در
سرممینهای اشاالی بهعندوان مقدام اشداالگر نقدض کدردواند  .تقریبداً چهدار میلیدون شدهرون
فلسطینی در سرممینهای اشاالی سکونت دارن که براسداس مدادة  4کنوانسدیون چهدارم ژندو،
مشمول وضعیت «اشخاص تحت حمایت» هستن  .این وضعیت آنهدا را ام حمایدتهدای حقدوق
بشری من رد در آن بهرومن میسامد و دولت اشاالگر متعه به حمایت ام آنهاست .ب ینمنقور
برخی شرووها و ساممانهای بشردوستانة بینالمللی مانن عفو بینالملل ،دی بدان حقدوق بشدر و
کمیسیون بین المللی حقوق انان تحقیقات و مطالعات میادی انجدام دادواند  .در ایدن بخدش بده
رفتار متخلفانة بین المللی دولت اشاالگر اسراییل با تمرکز بر حق بر سالمتی و تعه بده صدیانت
ام سالمت عمومی جمعیت سرممینهای اشاالی فلسطین پرداخته ش و است.
مادة  147کنوانسیون چهارم ژنو ایراد دردهای ش ی بهقور عم ی یا لطمه به تمامیدت جسدمی
یا سالمت اشخاص تحت حمایت را ممنوع میکن و آن را نقض عم ة کنوانسیون مدیخواند  .بخدش
دوم مادة  8اساسنامة دیوان بینالمللی کیفری نیز فراه آوردن موجبات رنج عقی یدا صد مة شد ی
به جس یا سالمت اشخاص تحت حمایت در سرممینهای اشاالی را جنایت جنگی میدان .
روشن است که این جرم خاص میتوان تمامی نقض های عمد ة کنوانسدیون چهدارم ژندو و
پروتکل اول الحاقی را با موضوع تعه دولت اشاالگر به صدیانت ام به اشدت عمدومی و سدالمتی
ساکنان مناقق اشاالی در شرایط شیوع شستردو و جهانی ویروس کرونا و ته ی ج ی سدالمت
ساکنان در برداشته باش  .بیش اثر اشاال نقامی تد اومیافتدة سدرممینهدای اشداالی توسدط
اسراییل ،موجبات رنج عقی و ص مة ش ی به جس و سالمت میلیونها فلسطینی تحت اقت ار
اسراییل را فراه آوردو است که در این میان میتوان شفت حق فلسطینیها بده حیدات ،آمادی،
مسکن ،اموال ،غذا ،مراقبت به اشتی کافی و آمومش ام سال  1967تداکنون بد ون وقفده نقدض
ش و است (آمسیز.)20 :1388 ،
___________________________________________________________________
 .1مسئولیت حمایت (آر تو پی  R2Pیا  (Responsibility to Protect:RtoPاست .دکترین «مسئولیت حمایت» که
توسط «کمیسیون بینالمللی م اخله و حاکمیت دولتها» در سال  2001تنقی ش و و توسط  191دولت در
اجالس سران  2005به تصویب رسی و است ،ی هنجار حقوقی پذیرفتهش و برای حمایت ام حقوق انسانها
در سطح بینالمللی است.
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 .3الزام به تضمین تأمین بهداشت و سالمت عمومی در منااق اشالالی
فلسطین در مقابله با کووید 19
دولت اشاالگر متعه است بدا همکداری مقامدات صدالح سدرممین اشداالی ،مراقبدت پزشدکی ام
جمعیت غیرنقامی و همچنین به اشت و سالمت عمومی را تضمین و حمایدت کند  ،همچندین
ت ابیر پیشگیرانة کافی بای اتخاذ شود تا جلوی بیماریهای مسری و همهشیر شرفته شود.
در مقررات الهه دولت اشاالگر فقط ملزم به حف نق عمومی در سرممینهای اشاالی بدود
و حقوق مح ودی در استفادو ام منابع سرممین اشاالی به اشاالگر میداد 1.کنوانسدیون چهدارم
ژنو ،شام مهمی به جلو برداشته و این تکلیف را به دولت اشاالگر تحمیل کردو است تدا تضدمین
کن جمعیت ی سرممین اشاالی تمامی ملزومات اساسی برای تدأمین نیامهدای اولیدة خدود را
داراست 2.پروتکل اول الحاقی این تعه را ام این ه صریحتر کردو اسدت 3.همدانقورکده نقدام
حقوق بشر ام تعه سادو به تضمین آمادی برای افراد شروع شد و تدا تعهد بده اعمدال حقدوق
اقتصادی ،اجتماعی و حقوق همبستگی تکامل یافت ،حقوق بینالملل بشردوسدتانه هد امدرومو
دربردارن ة مجموعه مقرراتی است که دولت اشاالگر را به انجام اعمال خداص متعهد مدیسدامد
(سیاو رستمی.)121 :1394 ،
به استناد اسناد حقوق بشردوستانة بینالمللی ،ما قوانینی داری که بهصورت اختصاصدی بده
وضعیت شیوع ویروس کووی  19در سرممینهای اشاالی مربوط میشود کده در ایدن خصدوص
میتوانی به مادة اصلی و محوری این موضدوع یعندی بند  1مدادة  56کنوانسدیون چهدارم ژندو
 1949استناد کنی که مقرر داشته است:
«ق رت اشاالگر در ح ود وسایل و امکانات موجود خود ،با همکاری و معاض ت دولت محلی
و مقامات کشوری ،وظیفه دارد تأسیسات ،خد مات پزشدکی ،بیمارسدتانی ،سدالمت و به اشدت
عمومی را با اتخاذ ت ابیر دفاعی و پیشگیرانة المم ،در جهت مبارمو با توسعه و شیوع بیماریهای
واشیردار و امراض مسری بهکار شیدرد تدا سدالمت و به اشدت عمدومی شدهرون ان را تضدمین و
صیانت نمای ».
سخن آغامین این مادو ،ماهیت آن را بهعنوان تعه رفتاری دولت اشاالگر نشان مدیدهد کده
این خود سبب میشود تا فشار و کوشش فوقالعادوای را در جهت پیشگیری ام شیوة بیماریهدای
واشیردار و تضمین سالمت عمومی شهرون ان سرممین اشاالش و به ق رت اشاالگر تحمیل کنند
و عبارت «کاملترین وسایل در دسترس» ،4سناریوهایی را که ق رت اشاالگر میتوان ام مسدئولیت
___________________________________________________________________
 .1مادة  43و مواد  52به بع مقررات الهه .1907
 .2مواد  55تا  63کنوانسیون چهارم ژنو.
 .3مادة  69پروتکل اول الحاقی .1977
4. the fullest extent of the means available.
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فرار کن  ،بهقور چشمگیری کاهش میده  .ه ف ام این مادو ،وظیفدة قد رت اشداالی در بیمده و
نگه اری ام تأسیسات و تجهیزات مراقبتهای به اشتی در سرممین اشاالی است که ایدن مهد بدا
تأکی و توجه ویژو با عنوان «اتخاذ ت ابیر پیشدگیرانه المم جهدت مبدارمو بدا شدیوع بیمداریهدای
واشیردار و مسری» ،1در این مادو شنجان و ش و است که این مادو به بح روم یعنی بیماری کروندا
نیز ارتباط پی ا میکن  .در تفسیر جین پیکتکت( 2نویسن ة راهنمای اصول بنیادین صدلیب سدرخ
جهانی) اق امهای متع دی برای مبارمو با بیماری همهشیر ،ام جمله آمومش مدردم ،تومیدع داروهدا،
معاینات پزشکی و ض عفونی ،تأمین تجهیزات پزشکی ،اعزام شرووهدای پزشدکی بده منداققی کده
همهشیریها در آن بی اد میکن  ،اسکان مبتالیان به بیماریهای واشیردار و افتتاح بیمارستانهدای
ج ی را بیان کردو است ).(Longobardo, 2020: 4
با این حال ،بار مراقبت ام به اشت عمومی و مبارمو با بیماریهدای همدهشیدر ،تنهدا بدر عهد ة
نیروی اشاالگر نیست .در این خصوص بن  1مادة  56کنوانسدیون چهدارم ژندو )  (GCIVتوضدیح
میده که ق رت اشاالگر بای «با همکاری مقامات ملدی و محلدی» عمدل کند  ،بندابراین تفسدیر
پیکتت و دفترچه راهنمای ارتش آمریکا (بخش  )11.15.1نتیجه مدیشیدری کده قد رت اشداالگر
فقط در صورتی میبایست سیاستهای پیشگیرانه ام شیوع بیماریهای همهشیدر اتخداذ کند کده
میرساختهای به اشتی منطقة اشاالی توانایی ارایة خ مات درمانی کافی را ن اشدته باشد  .تد اوم
سیست مراقبتهای به اشتی که در حال حاضر در منطقة اشاالی وجود دارد ،در بند  1مدادة 14
اولین پروتکل الحاقی  1977نیز تأیی ش و است و براساس آن ،قد رت اشداالگر وظیفده دارد تدا ام
ادامة تأمین نیامهای پزشکی برای مردم غیرنقامی در سرممین اشاالی اقمینان حاصل کن .
این تخصیص و ایجاد مسئولیتها در خصدوص سدرممین اشداالی فلسدطین ،جدایی کده در
توافقنامة اسلو ،چارچوبی ام همکاری بین دولت خودشردان فلسطین و اسراییل ایجاد کردو است،
اهمیت ویژوای پی ا میکن  .مادة  6اعالمیة اصول ترتیبات خودمختاری در سدال  1993و مدادة
 17ضمیمة دوم این موافقتنامه در سال  ،1995مسدئولیت مراقبدتهدای به اشدتی در برخدی
مناقق فلسطین را به دولت خودشردان فلسطین منتقل کردو است .بهویژو بن  6مدادة  17ایدن
توافقنامه خواستار آن است که اسراییل و دولدت خدودشردان فلسدطین ،اقالعداتی در خصدوص
همهشیریها و بیماریهای مسری مبادله کنن و در مبارمو و روشهای تبادل پرون وها و اسدناد
پزشکی با یک یگر همکاری داشته باشن  .ام آنجا که مطابق مدادة  47کنوانسدیون چهدارم ژندو،3
___________________________________________________________________
1. prophylactic and preventive measures necessary to combat the spread of contagious diseases and
epidemics.
2. Jean Pictet

 .3مادة  47کنوانسیون چهارم ژنو مقرر داشته است :اشخاص غیرنقامی ساکن در سرممینهای اشاالی ،تحت هیچ
عنوان ام مزایای این کنوانسیون خواو به موجب هر تاییری که بهعلت اشاال در حکومت اراضی مزبور یا خواو
به موجب موافقتنامهای که بین مقامات محلی اراضی اشاالش و و دولت اشاالکنن و منعق ش و باش یا
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توافقنامة اسلو میتوان ام حمایتهای قانونی ارایهش و در این کنوانسیون بهرومن شود ،اماینرو
میتوان نتیجه شرفت که اشر میرساختهای به اشت و درمان در سرممینهای بیدفاع فلسطین
اشاالی نتواند بدا کووید  19مبدارمو کند  ،اسدراییل مسدئولیتهدای موضدوع بند  1مدادة 56
کنوانسیون چهارم ژنو را بر عه و دارد .شایان ذکر است که همکاری شزارششد و بدین مقامدات
اسراییلی و فلسطین برای مبارمو با شسترش کووی  19در کرانة باختری ،توسط شدورای امنیدت
ساممان ملل متح ستایش ش و است.
تأسیسات پزشکی ی سرممین اشاالی بای برای خ مترسانی به سداکنان منداقق اشداالی
بهکار شرفته شون  .براساس مادة  57کنوانسدیون چهدارم ژندو ،مقامدات اشداالگر درصدورتیکده
بیمارستان های غیرنقامی ضرورتاً و انحصاراً برای درمان کارکندان نقدامی مجدروح و بیمدار المم
باش  ،میتوانن بهقور موقت آنها را مصادرو کنن  .بن  2مادة  14پروتکل الحاقی اول این اجدامو
را مح ود کردو است ،میرا در صورت اشاال نقامی ،بیمارستانهدای موجدود همیشده موردنیدام
ساکنان مناقق اشاالی ان  .اشر مقامات اشاالگر ام چنین بیمارستانهدایی بدرای درمدان اعضدای
نیروهای مسلح یا اسرای جنگی خدود در شدرایط محد ود مند رد در بند  3مدادة  14پروتکدل
الحاقی اول استفادو کنن  ،در این صورت بای مراقبت پزشکی و سالمت عمومی بدرای سدرممین
اشاالی را ام قرق دیگر تضمین کنن و نکتة مهمی که در تضدمین صدیانت ام سدالمت عمدومی
جمعیت بومی مناقق اشاالی که در این مادو بر آن تأکی ش و ،این است که دولت اشداالگر در
هیچ شرایطی حق ن ارد ام تسهیالت پزشکی سرممین اشاالی به نفع جمعیت خود استفادو کن
(فل  )357 :1391 ،و تجهیزات و ملزومات پزشدکی تدا حد و ممدانیکده مدورد نیدام جمعیدت
سرممین اشاالیان  ،نبای مصادرو شون 1.

 .4لزوم پذیرش حمایدت بهداشدتی و دارویدی بشردوسدتانه بدرای سدرزمینهدای
اشغالی فلسطین از خارج توسط اسرائیل
به استناد بن  1مادة  55کنوانسیون چهارم ژنو ،بهمنقور مبارمو با بیماریهای همدهشیدر مانند
کووی 19و حف شرایط به اشتی مناسب در سرممینهای اشاالی ،دولت اشاالکنند و موظدف
است د ر ح ود وسایل و تجهیزات خود ،احتیاجات و نیامهای اهالی سرممین اشاالی را ام حید
خواربار و مواد و تجهیزات پزشکی تأمین کن و ام جمله اینکه بای مواد غذایی و پزشدکی و هدر
شونه لوامم دیگر را ممانیکه در منابع اراضی اشاالی کدافی نباشد  ،خدارد وارد کند  .ایدن مدادة
خواو اینکه دولت اشاالکنن و تمام یا قسمتی ام اراضی اشاالش و را به خاک خود الحاق کردو باش  ،محروم
نخواهن ش .
 .1بن  2مادة  57کنوانسیون چهارم ژنو.
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قانونی (مادة  55کنوانسیون چهارم ژنو  )1949تأیی میکن کده وظیفدة همکداری بدا مقامدات
محلی بههیچوجه نمیتوان بهعنوان انصدراف ام مسدئولیتهدای دولدت اشداالکنند و در مدورد
مراقبتهای به اشتی و مبارمو با همهشیریها در نقر شرفته شود .در عوض ،اشر قلمدرو اشداالی
بهقور کافی با کاالهای پزشکی تأمین نشود ،ق رت اشاالگر بای آنها را وارد کن .
این در مورد شرایط حاد به اشتی در نوار غزو ص ق میکن  ،جایی که میرساختهای به اشت
و درمان محلی بهقور چشمگیری برای مبارمو و پیشگیری و درمان مبتالیان به کووی  19با توجه
به محاصرو و تحری اعمالش و و ه ف قرار دادن چن ین پایگاوها و بیمارستان در مناقشة ماو مدی
 2021در غزو ناکافی است .هرچن در واقدع در راسدتای فریدب و اقنداع افکدار عمدومی منطقده و
بینالمللی ،اسراییل ادعا میکن که اجامة ورود تجهیزات پزشکی به نوار غزو را میده .
حقوق اشاال ق ی که مبتنی بر مقررات الهه بود ،فقط ق رت اشاالگر را ملزم به حف نق
عمومی در سرممین های اشداالی کدردو و حقدوق آن را در اسدتفادو ام مندابع سدرممین اشداالی
مح ود میکرد (مادة  43و مواد  52به بع ) .کنوانسیون چهارم ژنو شام مهمی به جلو برداشت و
این تکلیف را به ق رت اشاالگر تحمیل کرد که تضدمین کند جمعیدت ید سدرممین اشداالی
تمامی ملزومات اساسی برای تأمین نیامهای اولیه خود ام جملده در حدومة سدالمت و به اشدت
عمومی خود را داراست (مواد  55تا  )63و در مادة  69پروتکل اول الحاقی ،این تعهد را ام ایدن
ه صریحتر و روشنتر بیان کردو است .همانقورکه نقام حقوق بشر ام تعه سادو بده تضدمین
آمادی برای افراد شروع ش ( حقوق بشر سنتی) و تا تعه به اعمال اقتصادی و اجتماعی تکامدل
یافت ،حقوق بشردوستانه ه امروم دربردارن ة مجموعه مقرراتی است که قد رت اشداالگر را بده
انجام اعمال خاص متعه میسامد .در اینجا وظیفة دولت اسراییل به تضمین سالمت عمدومی و
تأمین تجهیزات پزشکی ساکنان سرممین های اشاالی فلسطین با توجه به شیوع شستردة کووی
 19بررسی می شود و این مسئله تأمین کاالهای دارای ضرورت مه پزشکی و وسایل به اشدتی
را نیز در برمیشیرد (فل .)353 :1391 ،
براساس مادة  59کنوانسیون چهارم ژنو ،اشر برای جمعیت ی سرممین اشداالی بده اند امة
کافی تجهیزات پزشکی تأمین نشود ،ق رت اشاالگر بای برای دریافدت محمولدههدای تجهیدزات
پزشکی ارایهش و توسط دولتها یا ساممانهای بشردوستانه بیقرف موافقت کند  .ایدن وظیفده
مطلق و ب ون قی شرط است و کنوانسیون هیچ ممینه و پیششدرقی مبندی بدر اینکده قد رت
اشاالگر میتوان برای جلوشیری ام این نوع تعه اق ام غیری را انجام دهد  ،بیدان نمدیکند  .بدا
وجود این ،ق رت اشاالگر میتوان اق امهای کنترلی را اتخاذ کن  ،مقررات فنی را وضدع کند و
تصمی بگیرد که نقشآفرینان بینالمللدی (دولدتهدا و سداممانهدای بدینالملدل بشردوسدتانه)
میتوانن کم ها و عملیات ام ادی خود را مشروط بر اینکه نیامهای جمعیت محلی مطدابق بدا
اصول بشردوستانه برآوردو شود ،انجام دهن .
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نکتدة دیگدر اینکده قبدق مدادة  60کنوانسددیون چهدارم ژندو ،ارسدالکنند ة کمد  ،دولددت
اشاالکنن و را ام مسئولیتهای ناشی ام مواد  56 ،55و  59این کنوانسیون که بر عه ة اوسدت،
معاف نخواه ساخت و دولت اشاالکنن و حق ن ارد مرسوالت کمکی را بههدیچوجده بدهغیدر ام
موارد معینِ بشردوستانه منحرف سامد ،مگر اینکه در صورت ضرورت فوری که بده نفدع اراضدی
اشاالش و باش و آن ه با موافقت دولت حامی صورت شیرد.

 .5سایر قوانین حقوق بینالملل اشغا
کنوانسیونهای حقوق بینالملل بشردوستانه شامل قوانین دیگری هد هسدتن کده مربدوط بده
مبارمو با کووی  19در سرممینهای اشاالی فلسطین هستن  .بهخصدوص مدادة  43کنوانسدیون
 1907الهه (کنوانسیون الهده جدزو اولدین اعالمیدههدای رسدمی ام قدوانین جندگ و جنایدات
جنگی در بطن قوانین بینالمللی سکوالر بهشمار میآین ) که ق رت اشاالگر را ملزم به «تدرمی
و تضمین نق عمومی و من شی م نی» میکن  .همانقورکه توسدط دیدوان عدالی اسدراییل بده
رسمیت شناخته ش و است ،مفهوم «من شی م نی» شامل مراقبتهای به اشتی نیدز مدیشدود.
نکتة دیگر اینکه موضوع همهشیری به همان ان امة تهداجمی بدودن کووید  19بدهخدودیخدود
ته ی ی برای نق عمومی است ،جای بح دارد .مادة  43کنوانسیون  1907الهه و همچنین و
پیشنویس مادة  22در خصوص کنوانسیون آسیبهای میستمحیطی ،مأخذ وظیفه و مسئولیت
دولت اشاالگر در ع م آسیب رسان ن به سایر کشورها در نتیجة فعالیدتهدای رخدادو در خداک
اشاالی تلقی میشود .بر این اساس ،ق رت اشاالگر بای بهعنوان ی وظیفه و تعه بینالمللدی،
مشابه آنچه در مورد کشورهای مستقل اتفاق مدیافتد  ،باید سدعی در جلدوشیری ام شسدترش
آلودشی ام سرممینهای اشاالی به مناقق دیگر داشته باش .
برای این منقور ،مقررات بینالمللی به اشت در سال  ،2005تمام دولتها ،ق رتهای اشاالگر
و بهویژو رژی اسراییل را که عضو ساممان به اشت جهانی 1هستن  ،متعه و ملزم به اجرا و اعمدال
این مقررات میکن  2.اشرچه بن  1مادة  4مقررات بینالمللی به اشت ،به این مه اشدارو دارد کده
کشورهای عضو بای ی مرکز مسئول اجرای مقررات را در سطح ملدی تعیددین کدردو و در حدومة
تحت پوشش آن مرکز ،افراد مسئولی را برای اجدرای مدوامین به اشددتی توصدیهشد و قبدق ایدن
مقررات منصوب کنن و مواد  6و  8تا  10به وظایف دولتهای عضو در ممینة قلمرو خدود مربدوط
میشود .بیش تفسیر تحتاللفقی بای ام قابلیت اعمال این وظایف در قلمرو اشداالی صدرفنقدر
کن  ،حتی اشر دربارة قلمرو اجرایی این قانون در سرممینهای اشاالی پیشنهاد دیگدری ارایده دادو
___________________________________________________________________
1. The World Health Organization (WHO) is a specialized agency of the United Nations responsible for
international public health.

 .2هرچن دامنه و قلمرو کاربرد این آییننامه مشخص نیست.
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باش  .با وجود این ،رعایت تعه ات آییننامه برای تشخیص ،ارمیابی خطدر روید اد ،اقدالعرسدانی و
شزارش وقایع بهمنقور جلوشیری ام شیوع بیماری یا آلودشی در سرممینهای اشداالی راهدی بدرای
پیددروی ام تعهد ات محتاقانددة المم بددرای خسددارت بدده سددایر کشددورها نیسددت .همچنددین چنددین
بیماریهایی میتوانن بهراحتی ام سرممین اشاالی به مناقق دیگر منتقل شون .
در هر صورت ،بن  2مادة  10مقرر داشته است که کشورهای عضو تا آنجا که ممکن اسدت،
ساممان به اشت جهانی را ظرف  24ساعت پس ام دریافت شواه ی مبندی بدر خطدر به اشدت
عمومی که در خارد ام قلمرو آنها شناسایی ش و و ممکن است سبب شیوع بیماری بدینالمللدی
شود ،مطلع سامن  .افزونبر این ،کنوانسیونهای بینالمللی حقوق بشر کده برخاسدته ام وجد ان
عمومی و اصول انسانیت است نیز بر عملکرد ق رت اشاالگر در سرممینهای اشاالی قابدل اجدرا
هستن  .این مسئله در خصوص حق سالمتی من رد در مادة  55منشدور سداممان ملدل متحد ،
مادة  25اعالمیة جهانی حقوق بشر و مادة  12میباق بینالمللدی حقدوق اقتصدادی ،اجتمداعی و
فرهنگی 1است .در مادة  55منشور ساممان ملل متح به قور ضمنی به مسئلة حق بر سدالمتی
اشارو ش و است .این مادو ساممان ملل را موظف به ارتقای استان اردهای بداالتر مند شی و پید ا
کردن راهکارهای مناسب در جهت ارتقای این حقوق کردو است.
هرچن در مادة  25اعالمیة جهانی حقوق بشر بهصراحت بر حق به سدالمتی اشداروای نشد و
است ،اما نکات مهمی در خصوص این حق در این مادو وجود دارد که شایسته تأمل است .این مادو
مقرر میدارد« :هر کس حق دارد ام سطح ی مند شانی برخدوردار باشد کده سدالمت و رفداو او و
خانوادواش ،منجمله خوراک و لباس و مسکن و رسی شیهای پزشکی آنان را تأمین کن  .همچنین
حق دارد ام خ مات ضروری اجتماعی در هنگام بیکاری و بیماری و درمان شی و بیوشی و پیری یدا
در سایر مواردی که بنا به اوضاع و احوالی بیرون ام ارادو او وسایل معاش وی مختل شردد اسدتفادو
کن .مادر بودن و فرمن بودن ،استفادو ام کم و مساع ت مخصوص را ایجاب میکن ».
کمیتة حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی در موارد متع دی کاربرد مادة  12این میباق را
که با ه ف «پیشگیری ،درمان و کنترل بیماریهای همدهشیدر» در سدرممینهدای اشداالی بده
رسمیت شناخته است ،ب ین صراحت اذعان داشته است:
 .1دولتهای عضو این میباق حق هر فرد را برای دسدتیابی و برخدورداری ام بداالترین وضدعیت
سالمت جسمی و روحی ،به رسمیت میشناسن ؛
 .2اق امهایی که دولتهای عضو برای دستیابی و تحقق کامل این حقوق اعمال میکنن  ،شدامل
موارد میر است:
الف) اق امهایی در جهت توسعه و رش سالمت کودکان و پایین آوردن میزان مرگومیر آنها؛
___________________________________________________________________
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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ب) بهبود تمام جوانب به اشت محیط میست و به اشت صنعتی؛
د) پیشگیری و معالجه و کنترل بیماریهای همهشیر بومی (محلی) ،حرفهای و سایر امراض؛
د) ایجاد شرایطی بهمنقور تأمین تمام خ مات و مراقبتهای پزشکی در مواقع بیماری.
بر این اساس ،استان اردهای حقوق بینالملل قابل اجرا در مورد حقوق بشدر ،رویکدرد الدزام
ق رت اشاالگر و مقامات قلمرو اشاالی به مبانی و تعه ات حقوق بشر در مبارمو و پیشدگیری بدا
کووی  19را تقویت میکن تا جایی که این رویکرد به تمرکز مبارمو با بیماری همهشیر ام نقد
عمومی به دستیابی به باالترین استان اردهای به اشت فردی نیز تاییر میکن  .سرانجام ،قوانین
من رد در پیشنویس قرح  2016در موردحمایت ام افراد در صورت بدروم فاجعده (کده توسدط
کمیسیون حقوق بینالملل ام مجمع عمومی ساممان ملل تهیه ش و است) ،فقدط در حد ی کده
قوانین بینالمللی بشردوستانه مقررات خاصتری ارایه ن ه  ،میتوان نقشی کداربردی در مدورد
تضمین سالمت و به اشت عمومی ساکنان سرممینهای اشاالی در خصوص کووید  19داشدته
باش (بن  2مادة  18قرح پیشنویس).

نتیجهگیری
پژوهش حاضر در پی آن بودو است تدا نقدش حقدوق بدینالملدل بشردوسدتانه را در حمایدت ام
ساکنان مناقق اشاال فلسطین در حومة سالمت و به اشت عمدومی بدر مبندای نقدش اساسدی
کنوانسیون چهارم ژنو و پروتکل اول و سوم الحاقی و براساس اصول انسانیت و وجد ان عمدومی
که برخاسته ام اسناد حقوق بشری است ،تأیی و بررسی کن .
با ملحوظ نقر قرار دادن موارد معنونة مذکور بهمنقور مبارمو و پیشگیری ام شدیوع ویدروس
کرونا در سرممین های اشداالی فلسدطین و صدیانت ام سدالمت عمدومی سداکنان ایدن منداقق،
نیروهای اسراییل مکلفان وفق بن  1مادة  55کنوانسیون چهارم ژنو و بن  1مادة  69پروتکدل
اول الحاقی ،اشر ملزومات و تجهیزات پزشکی کافی نباش  ،نخست میبایست به مقامات یا افدراد
خصوصی اجامو دهن کاالهای نایاب و ضروری را ام کشور ثالد یدا بخدش اشداالنشد ة کشدور
خودشان (دولت خودشردان فلسطین) و ارد کنن و در صورت نیام ،ق رت اشاالگر اسدراییل باید
خودش ملزومات را تهیه کن و ق رت اشاالگر بای تا آخرین ح امکاناتی را که در اختیدار دارد،
بهکار شیرد .همچنین به استناد مادة  59کنوانسیون چهارم ژندو و مدواد  69تدا  71پروتکدل اول
الحاقی ،اشر برخی شرایط اولیه فرا ه باشد  ،دولدت اسدراییل باید بدا عملیدات امد ادی توسدط
دولتهای دیگر یا ساممانهای بشردوستانة بیقرف مانن کمیتة بینالمللی صلیب سرخ موافقت
کن  .در این شرایط دولت اشاالگر اسراییل نهتنها بای اجامة اینشونه عملیات امد ادی را ب هد ،
بلکه باید در حد امکاندات خدویش ،آن را تسدهیل هد کند  .سدرانجام وفدق بند  3مدادة 27
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کنوانسیون چهارم ژنو و بن  1مدادة  75پروتکدل الحداقی ،واضدح اسدت کده نیروهدای اشداالگر
اسراییلی در تومیع و تهیة تجهیزات ام ادی به ممنوعیت کلی تبعیض ملتزمان .
در این ممینه بهرغ تکلیف بنیادین دولت اشداالگر مبندی بدر تعهد بده رعایدت و الدزام بده
تضمین رعایت حقوق بدین المللدی بشردوسدتانه و تأکید های مکدرر بدر قابلیدت اعمدال دوژورو
کنوانسیون چهارم ژنو در خصوص سرممینهای اشاالی فلسطین و نیز مسئولیتهای اسراییل بر
آن اساس ،جامعة بینالمللی بدرای تدأمین رعایدت مفداد ایدن کنوانسدیون آنشونده کده مد نقر
بنیانگذاران آن بودو است ،اق امهای بسیار ناچیزی انجام دادوان  .در ید نقدر ،اشدر قدرار باشد
متن و روح کنوانسیون به شیووای معنادار تحقق یاب  ،جامعة بینالمللی نیز باید اجدرای فدوری
آن را در سرممینهای اشاالی فلسطین به منصة ظهور برسان .
با استنتاد ام روح قواع حقوق بشردوستانة بین المللی و اسناد حقوق بشری که آینة اصدول
انسانیت و وج ان عمومیان  ،ی ق رت اشاالگر مسئول مبارمو با همهشیریهایی مانند کووید
19همراو با مقامات قلمرو اشداالی (در صدورت وجدود) اسدت .درحدالیکده قدوانین بدینالمللدی
بشردوستانه مستلزم آن است که در صورت ع م کفایت میرساختهای مراقبدتهدای به اشدتی
محلی ،ق رت اشاالگر برای مبارمو با این بیمداریهدا در خداک اشداالی م اخلده کند و قدوانین
بینالمللی حقوق بشر قابل اجرا ،ق رت اشاالگر را با در نقر شدرفتن وضدعیت جمعیدت محلدی،
ملزم به مبارمو با بیماریهای همهشیر به عنوان ه ف اصلی اق امات ق رت اشاالگر میکن .
ماحصل این امر ،مشخص کنن ة تعه اتی است که بر رژی اشداالگر اسدراییل ،سداممانهدای
بین المللی ،کشورهای ثال و حتی محاک کیفری بار میکن تا قصور در تعه به احترام ،تعهد
به حمایت و تعه به ایفای مسئولیت بدینالمللدی توسدط دولدت اشداالگر اسدراییل در تضدمین
سالمت عمومی ساکنان مناقق اشاالی فلسطین ،موجبدات مسدئولیت بدینالمللدی آن دولدت را
فراه مدی سدامد .رویهد رفتده ،دول معقمدین متعاهد ین کنوانسدیونهدای چهارشاندة ژندو و
ساممانهای بین المللی در آممایش تضمین رعایت و ضمانت اجرا برای اتخاذ ت ابیر و راهکارهای
پیشددگیرانه و مبددارمو بددا همددهشیددری و شددیوع ویددروس کرونددا و صددیانت ام به اشددت عمددومی
سرممینهای اشاالی ،توسط نیروهای اشاالگر اسراییل سربلن نبودوان .
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