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 ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٥- ١جنيف، 

  

  )ج(١٥ حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقرة ته املفوضية الساميةموجز أعّد
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

 *إسرائيل

 إىل عمليـة االسـتعراض الـدوري        )١( من أصحاب املصلحة   ٣٠هذا التقرير هو موجز للمعلومات املقدمة من          
ـّبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جمل        . الشامل ـّن التقرير أية آراء أو      . س حقوق اإلنسان  وهو يت وال يتضم

وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو استنتاج يتـصالن مبطالبـات                   
 وذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير، كما أنه بقدر املـستطاع مل                 . حمّددة

ـُعزى إىل                . جير تغيري النصوص األصلية    واالفتقار إىل معلومات عن مسائل حمّددة أو إىل التركيز على هذه املسائل قد يـ
ـُتاح على املوقع الشبكي للمفوضية السامية حلقـوق        . عدم تقدمي أصحاب املصلحة ورقات بشان هذه املسائل بعينها         وت

وبالنظر إىل كون دورية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات، . دةاإلنسان النصوص الكاملة جلميع الورقات الوار     
  .٢٠٠٤يناير / كانون الثاين١فإن املعلومات الواردة يف التقرير تتصل يف املقام األول بأحداث وقعت بعد 
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   املعلومات األساسية واإلطار- أوالً
   نطاق االلتزامات الدولية- ألف

الدولية   من االتفاقية١٤الحظ املركز املعين حبقوق السكن ومكافحة عمليات اإلخالء عدم قبول إسرائيل املادة   -١
اإلنسان يف اجلـوالن احملتـل،      وأوصى املرصد، وهو املركز العريب حلقوق       . )٢( على مجيع أشكال التمييز العنصري     للقضاء

إسرائيل بالتصديق على الربوتوكول االختياري األول والربوتوكول االختياري الثاين امللحقني بالعهـد الـدويل اخلـاص                
باحلقوق املدنية والسياسية؛ والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة أو العقوبـة           

  .)٣(نسانية أو املهينة؛ والربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةالقاسية أو الالإ

ـّرت منظمة العفو الدولية برفض إسرائيل االعتراف بانطباق القانون الدويل اإلنساين والقـانون الـدويل                 -٢ وذك
ركز الفلسطيين ملصادر حقـوق املواطنـة والالجـئني؛    امل/أما بديل. )٤(لةألراضي الفلسطينية احملتـحلقوق اإلنسان على ا 

ـ    واحلملة الشعبية الفلسطينية ملقا    سة العربية حلقوق اإلنسان؛ ومجعية الـدفاع عـن         ومة جدار الفصل العنصري؛ واملؤس
ـَّرين؛ وشبكة حقوق السكن واألرض        بالتعاون مـع احتـاد     " ذاكرات" التحالف الدويل للموئل ومجعية      -حقوق املهج

ـّ" ـ -" جاهات ألراضـي  إىل أنه يف ا   ) ٢الرسالة املشتركة   (حاد مجعيات أهلية عربية؛ فقد أشاروا يف رسالتهم املشتركة           ات
ـِّ   ، يف حـني    )الـوطنيني (ق إسرائيل القانون املدين والقانون اجلنائي احملليني على املستوطنني اليهود           الفلسطينية احملتلة، تطب

ـَّق نظام عسكري قمعي      ـُطب وأشارت جلنة احلقوقيني الدولية إىل أن احلكومـة        . )٥(سكان املدنيني الفلسطينيني  على ال ي
ـَّت   إ، بالقول ٢٠٠٥سبتمرب /اإلسرائيلية جادلت، منذ فّك االرتباط مع غّزة يف أيلول    ـُلـ ن احلكومة العسكرية قـد ح

ـ    وأنه، بالتايل، مل يعد ممكناً بع      ـّل أي     د اعتبار إسرائيل قوة حمت التزام عام بضمان محاية املدنيني يف قطـاع        لة وأهنا تتحم
ـ بيد أن احلكومة اإلسرائيلية ما زالت متارس        . غّزة والظروف املعيشية املالئمة هلم     ية على قطاع غّزة، حسبما     سيطرة فعل

ـّدت عّدة منظمات    .)٦(أك

 ضروب املعاملة أو    وبرغم أن إسرائيل طرف يف عدد من معاهدات حقوق اإلنسان اليت متنع التعذيب وغريه من                -٣
 إىل أن إسرائيل مل     - قسم فلسطني    -العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، أشارت احلركة الدولية للدفاع عن األطفال             

ـّتها على ذلك               ـّن أوجه املنع تلك، حسبما حث ـّالة تتضم ـِّذ بعد تشريعات حملية فع   جلنة مناهـضة التعـذيب يف      تنف
  .)٧(٢٠٠١عام 

ت جلنة احلقوقيني الدولية الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل واجمللس إىل حثّ حكومة إسـرائيل                 ودع -٤
ـّبة على تشييد جدار يف األراضـي         "على االمتثال للفتوى الصادرة عن حمكمة العدل الدولية حول           النتائج القانونية املترت

 الفتوى  اجلنوب يف القرن احلادي والعشرين إىل أنه برغم        -  منظمة الشمال  ويف هذا الصدد، أشارت   . )٨("الفلسطينية احملتلة 
ـ    ى الـذين   خاذ أي إجراء لوقف بناء اجلدار، أو تفكيك أجزاء اجلدار اليت مت بناؤها، أو التعويض عل               املذكورة، مل جير ات

  . )٩(تضّرروا من تشييد اجلدار

   اإلطار الدستوري والتشريعي-باء

ـّل دستور ال    -٥ كنيست وقانونه وجلنة العدل التابعة له اهليئة الرمسية املعنية بدفع عجلة اجلهود الرامية إىل وضع               يشك
وعلى الرغم من مـشاركة عـضويني     . )١٠()عدالة(دستور، حسبما أفاد املركز القانوين حلقوق األقلية العربية يف إسرائيل           
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ملية إجرائية متفاوض عليها مع القيادة الـسياسية العربيـة          عربيني يف الكنيست يف عضوية هذه اللجنة، مل تكن مثة أية ع           
ـُوضع مستقبالً وحول املبادئ األساسية هلذا الدستور، مثل مبدأ                  لضمان أوجه احلماية حلقوق األقليات يف إطار دستور ي

ـّلون هتديداً للدولة، واقتر          . )١١(املساواة ان ذلك بعدم وجـود أي      أما تصوير املواطنني الفلسطينيني يف إسرائيل بأهنم يشك
ـّنهم من املسامهة يف عملية بناء الدستور، فمن شأنه أن ينذر بوضع دستور يتجاهل حقوقهم وجيعل                    سبيل ذي مغزى ميك

  .)١٢(واطنني من الدرجة الثانية دائماًوضعهم كم

  التدابري يف جمال السياسات-جيم

 حقوق الطفل يف األراضي الفلسطينية احملتلة، حسبما        ينبغي إلسرائيل أن تضع خطط عمل مبا يكفل تنفيذ اتفاقية           -٦
أفاد صندوق إنقاذ الطفولة، اململكة املتحدة، وصندوق إنقاذ الطفولة، السويد، ومنظمة الرؤيـا الدوليـة، يف رسـالتهم                  

  .)١٣()١الرسالة املشتركة (املشتركة 

   تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على األرض-ثانياً
   حقوق اإلنسان التعاون مع آليات-ألف

ـُحرز تقّدماً بشأن عملية التنفيذ، مبا يف             ١أعربت املنظمات، يف الرسالة املشتركة        -٧ ، عن أنه ينبغي إلسرائيل أن ت
  .)١٤(الدول الطرفذلك الوفاء مبتطلبات تقدمي التقارير إىل جلنة حقوق الطفل، لدى تقدمي التقرير الثاين اخلاص ب

  ة حلقوق اإلنسان، مع مراعاة تنفيذ االلتزامات الدولي-باء
  القانون اإلنساين الدويل الواجب التطبيق

  ملساواة وعدم التمييزا -١

كرامة اإلنسان وحريته، الذي هـو      : إن مبدأي املساواة وعدم التمييز غري مكفولني يف قانون إسرائيل األساسي            -٨
سرائيل انتمائها الذايت كدولة يهودية، فـإن مـواطين         ونتيجة لذلك، وبالتزامن مع حتديد إ     . مبثابة ميثاق احلقوق إلسرائيل   

وأشـارت  . )١٥(٢إسرائيل الفلسطينيني غري حمميني دستورياً من التمييز العنصري، حسبما أشري يف الرسـالة املـشتركة                
ـِّز بني           خيـوِّل  ) ١٩٥٠ (قانون العودة و. )١٦("املواطنة"و" اجلنسية"املنظمات كذلك إىل أن النظام القانوين اإلسرائيلي ميي

ـّع بكامـل    ) إسرائيل واألراضي الفلسطينية احملتلة   " (أرض إسرائيل "اليهود حقوق الوطنيني، أي احلق يف دخول         والتمتـ
ـّع حبقوق اجلنسية. احلقوق القانونية والسياسية  ـِل  . ويستبعد هذا القانون مواطين إسرائيل غري اليهود من التمت ـُدخـ وي

.  بلدان أخرى، الذين، إذا ما رغبوا يف اهلجرة إىل إسرائيل، يصبحون مواطنني بصورة تلقائية              يف إطاره املواطنني اليهود يف    
ـُم   ـَنظ ـِبل اليهود        يـنظـ) ١٩٥٢ (قانون املواطنة والدخول إىل إسرائيل    وي م سبل اكتساب املواطنة اإلسرائيلية من ق
ـِد ترتيبا      . وغري اليهود  ـُوج ت ثنائية متييزية حيق بواسطتها لليهود اكتساب اجلنـسية         وبالتايل، فإن هذا اإلطار القانوين ي

  .)١٧( املواطنةسوى اكتساب) أي املواطنون الفلسطينيون(واملواطنة يف حني ال حيق لغري اليهود 

ـُعرَّف الطفل يف األراضي الفلسطينية احملتلة بأنه الشخص الذي سـنه                 -٩ ومبوجب األوامر العسكرية اإلسرائيلية، ي
ـَّق يف إسرائيل وعلى املستوطنني اليهود اإلسرائيليني يف                عاماً ١٦دون   ـُطب ـُعرِّف القانون املدين اإلسرائيلي امل ، يف حني ي
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 عاماً، حسبما أشارت املنظمات يف الرسالة ١٨األراضي الفلسطينية احملتلة، الطفل أو القاصر، بأهنما شخصان سنهما دون        
  .  )١٨(١املشتركة 

  حلرية واألمن على شخصهحق الفرد يف احلياة وا -٢

بعد تسع سنوات من إصدار حمكمة العدل العليا اإلسرائيلية حكمها الذي يقضي بأن ختلـو التحقيقـات مـن                     -١٠
التعذيب واملعاملة القاسية والالإنسانية واملهينة، وأن هذه املمنوعات ذات صفة مطلقة، مـا زالـت هـذه املمارسـات                   

ـُستخدم ضد املعتقلني الفلسطينيني      كباراً وأطفاالً قبل التحقيقات وخالهلا وبعدها، حسبما أشارت احلركـة الدوليـة            ت
أفادت اللجنة العامة ملناهضة التعذيب يف إسرائيل هي األخرى عن إساءة معاملة            و. )١٩(قسم فلسطني /للدفاع عن األطفال  

قسم فلسطني عـن    /ية للدفاع عن األطفال   وأعربت احلركة الدول  . )٢٠(املعتقلني الفلسطينيني على أيدي اجلنود اإلسرائيليني     
القلق حيال استخدام السلطات اإلسرائيلية أساليب إكراهية النتزاع اعترافات؛ وتقدمي اعترافات مطبوعـة إىل معـتقلني                
ـّة تنطوي على االعتراف، يتم احلصول على معظمها بصورة غري مشروعة، يف احملاكم                 أطفال فلسطينيني؛ واستخدام أدل

ـّالة للتحق             العسكرية ا  ـّل إىل إدانات، واالفتقـار إىل آليـات فعـ   يـق يف الـشكاوى مـن    إلسرائيلية من أجل التوص
  .)٢١(ممارسة التعذيب

وأعربت جلنة احلقوقيني الدولية، يف معرض إشارهتا إىل سياسة احلكومة اإلسرائيلية اخلاصة باالعتقـال اإلداري،                 -١١
ـ    عتقال غالب إىل أن حاالت إلقاء القبض واال      ـ   ة سّرية ال جيوز ال للمعتقلني وال ل       اً ما تستند إىل أدل الع لمحـامني اإلطـ

ـُضاف إىل ذلك أن أوامر االعتقال اإلداري اإلسرائيلية غالباً ما ال حتدِّد أي حّد أقصى لتصاعد فترة االعتقـال                   . عليها ي
ـِلة تكرار متديد الفترة البدئية لالعتق         ـَق ـُعت ـّة تـّربر إطالـة أمـد       ال دومنا ضرورة أل   اإلداري، وتستطيع السلطة امل دل

ـُوجد       . )٢٢(االعتقال  فلسطيين رهن االعتقال اإلداري يف مراكز االعتقـال         ٨٠٠والحظت جلنة الشكاوى الدولية أنه ي
) الضمري(ويف هذا الصدد، أشارت مجعية الضمري حلقوق اإلنسان والدفاع عن األسرى            . )٢٣(اضراإلسرائيلية يف الوقت احل   

ـّهامات أو أية إجراءات حماكمة؛ وأن االعتقال اإلداري يأمر به قائد عـسكري                   إىل أ  ن مجيع هؤالء معتقلون بدون أية ات
ـّس على    ـُؤس  أيـام؛ وأن    ٨؛ وأنه جيب إحضار املعتقلني للمثول أمام قاض عـسكري يف غـضون              "أسباب أمنية "وي

ـُـستخدم          وأشارت الضمري كذلك  . )٢٤(جلسات االستماع غري مفتوحة للجمهور      إىل أن االعتقال اإلداري ما فتـئ ي
 فلسطيين حمتجزون بـدون  ٨٠٠ما الحظت منظمة العفو الدولية أن حنو ك. )٢٥(ة منتظمة ضد األطفال الفلسطينيني  بصور

اف هتمة أو حماكمة رهن االعتقال اإلداري، الذي ميكن جتديده إىل ما ال هناية؛ ومع أنه حيّق للمعتقل أن يتقّدم بطلب استئن           
ـّة                    لدى حمكمة عسكرية ولدى احملكمة العليا يف هناية املطاف، فال املعتقل وال حماميه حيق هلما اإلطالع على تفاصيل األدل

ـّهة ضّدهامل   .)٢٦(ـُوج

 من السجناء الفلسطينيني املدانني واملعتقلني بانتظار احملاكمـة  ١١ ٠٠٠والحظت جلنة احلقوقيني الدولية أن حنو        -١٢
 فلسطيين من الـضفة  ٨ ٥٠٠ووفقاً ملنظمة العفو الدولية، فإن حنو    . )٢٧( إدارياً حمتجزون يف السجون اإلسرائيلية     واملعتقلني

ـُمنع زيارات األسر لكثري منهم ذلك ألن إسرائيل ترفض إصدار تراخيص . )٢٨(الغربية وقطاع غّزة معتقلون يف إسرائيل    وت
ـُضاف إىل ذلك أنه منذ حزيـران      ". أسس أمنية "ىل  ألعضاء األسر لدخول إسرائيل مستندة يف ذلك إ        ، ٢٠٠٧يونيـه   /ي

والحظت منظمة العمـل الدوليـة      .  معتقل من قطاع غّزة    ٩٠٠فرضت إسرائيل حظراً شامالً على زيارات األسر لنحو         
فق اعتقال يف   ى القبض عليهم يف األراضي الفلسطينية احملتلة ينبغي عدم نقلهم إىل مرا           ـُلقـكذلك أن الفلسطينيني الذين ي    

وأفاد معهد مانديال عن حدوث     . )٢٩( بأن تزورهم أسرهم بصورة منتظمة     إسرائيل وينبغي السماح للمعتقلني الفلسطينيني    
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تدهور خطري يف حالة مرافق االعتقال اإلسرائيلية، مبا يف ذلك اكتظاظها؛ واحلرمان من زيارات األسر؛ وحاالت النقـل                  
ـّفي؛ وممارسة مسؤويل السجون    ـ  العنف ضد السجناء؛ وممارسة التعذيب وسوء املعاملة       تعس بل ضد الفلسطينيني من قـ

واجلنود اإلسرائيليني وحّراس السجون؛ وتدهور األحوال      ) أجهزة األمن العام أو شني بيت     (أجهزة األمن العام اإلسرائيلية     
رعاية الصحية يف السجون اإلسـرائيلية       للمرصد، فإن توفري ال    ووفقاً. )٣٠(حاالت وفاة أثناء االحتجاز   الصحية؛ وحدوث   

ملعيارية الدنيا للسجناء السياسيني من اجلوالن السوري احملتلّ غالباً ما يكون مبستويات أدىن بكثري من قواعد األمم املتحدة ا                
ليون ، ألقى اجلنود اإلسـرائي    ٢٠٠٧وأفادت شبكة املعلومات اخلاصة حبقوق الطفل بأنه خالل عام          . )٣١(ملعاملة السجناء 

  .)٣٢( طفل فلسطيين يف الضفة الغربية٧٠٠القبض على حنو 

  إقامة العدل وسيادة القانون -٣

ـّسم عّدة ممارسات حديثة للمحكمة العليا اإلسرائيلية يف التعامل مع حقوق اإلنسان للفلسطينيني          -١٣ وفقاً لعدالة، تت
القانون الدويل املقبولة، وهو ما حيرمهم مـن احلمايـة          يف األراضي الفلسطينية احملتلة باحنرافها اجلوهري عن جادة مبادئ          

ـّرت عدالة مبا يلي      . )٣٣(هم إىل سبل العدالة   القانونية اليت يستحقوهنا ويعوق جلوء     رفضت احملكمـة   : ويف هذا الصدد، ذك
ـّخذته هذه احملكمـة يف         ٢٠٠٦عـام  العليا معظم قضايا الطعن يف مشروعية اجلدار العازل ومساره؛ ويف القرار الذي ات

ـّاة       ـِّقاً غري معقول ملن ينطبق عليه   "االغتياالت املستهدفة "بشأن سياسة العسكريني اإلسرائيليني املسم ، قّدمت تفسرياً ضي
، وذلك هنج أفضى إىل توسيع نطاق مـا ميكـن أن            "مدين"وتفسرياً واسعاً للغاية ملن ينطبق عليه وصف        " مقاتل"وصف  

، وافقت احملكمة العليا علـى      ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧عدام خارج السياق القضائي؛ ويف عامي       يكون هدفاً مشروعاً لعمليات اإل    
إغالق املعابر احلدودية يف وجه املساعدة اإلنسانية والسلع األساسية والبضائع احليوية؛ ورفض العبور ألفراد يف شّدة املرض        

      .)٣٤(دات الوقود والكهرباءضات يف إمداكانوا يف حاجة إىل عالج طيب غري موجود يف غّزة؛ وحدوث ختفي

كم وأرادت الضمري اإلعراب عن شواغلها حيال عدم وجود إجراءات حماكمة عادلة للمدنيني الفلسطينيني يف احملا     -١٤
ـ          العسكرية اإلسرائيلية مشرية ً    هم؛ وعدم إتاحـة    ليعلى وجه اخلصوص إىل تواتر حاالت منع اجتماعات احملامني مع موك

  .)٣٥(الدفاع؛ ورفض حاالت إفراج بكفالةق على حنو كاٍف ومالئم إلعداد مطالعات فترات زمنية ومراف

ـّخذه النائب العام يف كانون                   -١٥ وفيما يتعلق بشواغلها حيال اإلفالت من العقوبة، أشارت عدالة إىل القرار الذي ات
ـّهام ضد املسؤولني عن قتل       ٢٠٠٨يناير  /الثاين طينياً كانوا حيتجـون أثنـاء انـدالع     مواطناً فلس١٣ بعدم إيداع أي ات

 جلنة حتقيق خلصت إىل     ا، وجرح اآلالف، عقب التحريات اليت قامت هب       ٢٠٠٠أكتوبر  /االنتفاضة الثانية يف تشرين األول    
ـّسة خط املواجهة إىل أنه ما زال مثة إفالت ملحوظ و. )٣٦(مفرطةأن قوات األمن مسؤولة عن استخدام قوة  أشارت مؤس

أعربت منظمة العفو الدولية وهيئـة      و. )٣٧(عني عن حقوق اإلنسان للفلسطينيني    ن هجمات وقعت ضد املداف    من العقوبة ع  
 ونزيه ودقيق فيما ُزعم مـن       حتقيق فوري ومستقل  رصد حقوق اإلنسان كلتامها عن أنه ينبغي إلسرائيل أن تكفل إجراء            

ـ   د قوات إسرائيل  انتهاكات حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين على ي       ها مـستوطنون إسـرائيليون،     ية، ويف هجمات شن
ـَه بارتكاهبا أمام العدالة للمثول         ـُشتب وأعربت عدالة أيضاً عن شـواغلها حيـال   . )٣٨(يف حماكمات عادلة  واإلتيان مبن ي

 دعاوى  منع املقيمني يف األراضي الفلسطينية احملتلة من رفع الذي يعمل علىقانون املسؤولية املدنية عن األفعال الضارة
قضائية ضد دولة إسرائيل للحكم هلم بتعويض عن األضرار اليت أحلقتها هبم قوات األمن اإلسـرائيلية، حـىت يف                   

جتـاز القـانون   او. احلاالت اليت كانت فيها تلك األضرار عائدة ألسباب خارجة عن سياق العمليات العسكرية 
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د حقوق اإلنسان هي األخرى شواغل مماثلة بـشأن         وأثارت هيئة رص  . )٣٩(ذكور قراءته األوىل أمام الكنيست    امل
  .)٤٠(الدعاوى القضائية املتعلقة باملسؤولية املدنية عن األفعال الضارة

  احلق يف االحتفاظ باخلصوصية ويف الزواج واحلياة األسرية - ٤

ـِلت على            - ١٦  سرائيلقانون املواطنة والدخول إىل إ    أرادت عدالة استرعاء االنتباه إىل تعديالت جديدة أدخ
ـّت  ٢٠٠٣( ـُنكر على املواطنني الفلسطينيني احلق      ٢٠٠٧مارس  /، وافق عليه الكنيست يف آذار     )؛ األمر املؤق ، ت

ومـع أن   . يف اكتساب حالة اإلقامة أو املواطنة يف إسرائيل لزوجاهتم القادمات من األراضي الفلسطينية احملتلـة              
ـُعرَّف على أنه      ـّت "القانون م  .)٤١( متديد سريانه تـسع مـرات منـذ سنــة          ىل اآلن ، فقد جرى إ   "أمر مؤق

ـِّع نطاق القانون ليستبعد الزوجات القادمات من     ومتّد نطاق املنع ليشمل " دول عدوَّة"والتعديالت اجلديدة توس
ـّل هتديداً إلسرائيل          " ويف . ، وفقاً ملا تراه األجهزة األمنيـة  "أي شخص يعيش يف منطقة جتري فيها عمليات تشك

ـِلت بذلك اإلمكانيات احملدودة املتاحة حلاالت ٢٠٠٨يونيه /حزيران ـِيف قطاع غّزة إىل هذه القائمة، فأبط ، أض
وأثارت عّدة منظمات شواغل مماثلة، مبا يف . )٤٢(مجع مشل األسرة بني مواطين إسرائيل واملقيمني يف غّزة أيا كانت          
  .)٤٣(لدولية، وجلنة احلقوقيني الدولية العفو اذلك مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق اإلنسان، ومنظمة

 حّرية التنقل - ٥

ـّل الفلـسطينيني  وق اإلنسان عن إجراءات جديدة حتد  أفاد مركز القدس للمساعدة القانونية وحق       -١٧  من حّرية تنق
ـّلهم داخل ا           كما أشار  . )٤٤(ة ذاهتا ألراضي الفلسطينية احملتل  بشأن مغادرة األراضي الفلسطينية احملتلة والعودة إليها ومن تنق

ـّعت الـسلطات     ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧حاد مجعيات الدفاع عن حقوق اإلنسان والنهوض هبا إىل أنه يف عـامي              اتـ ، وسـ
ـّل املدنيني الفلسطينيني وانتقال البضائع من وإىل الضفة الغربيـة                  اإلسرائيلية نطاق القيود وفرضت قيوداً جديدة على تنق

ـّدت           )٤٥(وقطاع غّزة والقدس الشرقية     ما حّد بشكل خطري من إمكانية حصوهلم على رعاية طبية مالئمة حـسبما أكـ
ـّت بآالف الشعب السوري يف اجلوالن            . )٤٦(١املنظمات يف الرسالة املشتركة      وأفاد املرصد عن استمرار املعاناة اليت حل

تلّ واخلروج منه، وهو ما أدَّى إىل استمرار        السوري احملتلّ جّراء سياسة إسرائيل الصارمة املتعلقة بالدخول إىل اجلوالن احمل          
ـّن من عبور خط وقف إطـالق النـار             . فصل آالف أفراد األسر بعضهم عن بعض       ـّة حمظوظة تتمك وليست سوى قل

ـّى تيسريه اللجنة الدولية للصليب األمحر          كما أثارت هيئة رصد حقوق اإلنـسان       . )٤٧(الدويل سنوياً، وذلك نشاط تتول
ـّل              ومنظمة العفو ا   ـّل، مثل النظام العسكري اإلسرائيلي املتمث لدولية شواغل مماثلة حيال القيود املفروضة على حّرية التنق

يف حاالت اإلغالق ونقاط التفتيش وغري ذلك من احلواجز القائمة يف األراضي الفلسطينية احملتلة، مشريتني إىل أنه ال جيوز                   
ـُفرض سوى القيود اليت تكون حتماً ضرور          ييزيـة ومتناسـبة مـع      ية ملواجهة هتديدات أمنية مباشرة وتكون غري مت       أن ت

  .)٤٨( التهديداتههذ
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ـّع السلمي، -٦  حّرية الدين أو املعتقد، والتعبري، وتكوين اجلمعيات والتجم
  واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة والسياسية  

ـّصت بشّدة إمكانية الوصول إىل املسجد األقصى جّراء ا          -١٨ ستمرار إغالق القدس أمام املقيمني يف الضفة الغربية        قل
وغّزة، وجّراء قيود أخرى من ضمنها منع عام مفروض على الفلسطينيني ممن دون سن اخلامسة واألربعـني حيـول دون                    

    .)٤٩(اع عن حقوق الفلسطينيني يف القدسدخوهلم إىل املسجد، حسبما أفاد االئتالف األهلي للدف

ة الدولية لالستنكاف عن اخلدمة العسكرية وضريبة السالم عن رفض االعتراف باحلق يف االعتراض              وأفادت اهليئ   -١٩
الوجداين على اخلدمة العسكرية، وتكرار سجن املعترضني وجدانياً، وممارسة معاملة متييزية ضد مـن مل يـؤّدوا اخلدمـة     

ميع الرجال اليهـود والـدروز، وجلميـع النـساء          واخلدمة العسكرية يف إسرائيل إلزامية من حيث املبدأ جل        . العسكرية
  فهـم مـستبعدون مـن      أمـا اإلسـرائيليون العـرب       . اليهوديات، علماً بأن مثة عدداً من األسس لإلعفاء من اخلدمة         

  .)٥٠(اخلدمة العسكرية

ـّحة وأفاد مراسلون بال حدود بأن مجيع وسائط اإلعالم يف إسرائي           -٢٠ علـى   و.)٥١(ل خاضعة لرقابة القوات املـسل
ـّات اجليشالصحفيني احلصول على موافقة على أ   .)٥٢(ي شيء يقولونه عن حترك

وأعربت هيئة رصد املنظمات غري احلكومية عن أنه ينبغي الثناء على احلكومة اإلسرائيلية لسماحها للمنظمـات                  -٢١
 يـضفي علـى إسـرائيل صـفات         لغري احلكومية بالعمل حبّرية، حىت يف احلاالت اليت يروِّج فيها كثريون جلدول أعما            

ـّسة خط املواجهة أن املنظمات غري احلكومية اليت تدافع عن حقوق الفلسطينيني تـصادف               . )٥٣(شيطانية والحظت مؤس
عقبات بشأن احلصول على حالة تسجيل رمسي وهي جمربة على العمل يف ظلّ ظروف تنطوي علـى قـدر كـبري مـن      

اإلنسان يف إسرائيل واألراضي الفلسطينية احملتلـة لتهديـدات، وهجمـات           يتعّرض املدافعون عن حقوق     و. )٥٤(املخاطر
ـّلهم، وفترات طو           ـُفرض على تنق ـّنة، وقيود ت ـّسمة بالعنف، ووصمهم بأوصاف معي ـّفي    مت يلة من االعتقال التعس

ـّن السلطات من احتجاز املدافعني عن حقوق اإل نسان لفترات الذي عادةً  ما يتم مبوجب أوامر اعتقال إدارية متك
ـّهامهم أو منحهم احلق يف إجراءات حماكمة، فضالً عن إساءة معاملتهم        ـُحدَّدة، بدون ات كما أشـارت  . غري م

ـّسة خط املواجهة إىل أن املدافعني عن حقوق اإلنسان ممن يدافعون عن حقوق املرأة وجمتمع فئة املثليـات                   مؤس
ـُستهدفون من         واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي واملتحوِّلني جن      سياً، يواجهون هم اآلخرون هتديدات وغالباً ما ي

ـّنني   ن حقـوق اإلنـسان للفلـسطينيني    وأفادت جلنة احلقوقيني الدولية بأن املدافعني ع      . )٥٥(قبل املتطرِّفني املتدي
ـّفية   يـخضـ وأشارت محلة احلق يف التعليم إىل أنـه يف ظـلّ النظـام العـسكري               . )٥٦(عون لقيود سفر تعس

ـُحظر كافة اجلماعات الطالبية املرتبطة بأحزاب سياسية، ما جيعل قادة الطلبة على وجه اخلصوص               اإل سرائيلي، ت
  .)٥٧(سبب إال لنشاطهم السياسيعرضة لعمليات إلقاء القبض عليهم ال ل

يل إىل ووفقاً للمركز املعين حبقوق السكن ومكافحة عمليات اإلخالء، فإن املواطنني العرب منقوصو التمث  - ٢٢
ـُعّد سبباً  حّد كبري على مستويات صنع القرار احمللية واإلقليمية والوطنية وعدم مشاركتهم يف اهليئات التخطيطية ي

ـّق متثيالً مالئماً للمرأة يف . )٥٨(لقلقمهماً ل ـّر إسرائيل حوافز يف إطار القانون أو آليات من شأهنا أن حتق وال توف
ـّل النساء ما نسبته . )٥٩(بكة النسائية اإلسرائيليةحظت الشجمال السياسة، حسبما ال  يف املائة من مجيع ٦٥وتشك

  .)٦٠( يف املائة من النساء العربيات٣املستخدمني احلكوميني، منهن 
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 احلق يف العمل ويف شروط عمل عادلة ومواتية - ٧

ـّل النساء نصف القوى العاملة يف إسرائيل        -٢٣ قوى العاملة ضـعيفة، علـى      ومشاركة النساء العربيات يف ال    . تشك
حيملوهنا من العمال الـذكور   يف املائة فقط ممن ١٢ يف املائة منهن حيملن درجة أكادميية مقارنةً بنسبة ٢٩الرغم من كون    

ـّسم التقّدم املهين للنساء بالبطء يف القطاعني قانون ضمان املساواة يف فرص العمل   على الرغم من وجود     و. )٦١(العرب ، يت
والرواتب أيضاً هي أدىن بالنسبة للنساء مما هي علية بالنسبة          . عام، حسبما الحظت الشبكة النسائية اإلسرائيلية     اخلاص وال 
أشارت مجعية  و. )٦٢(ي عليه بالنسبة للنساء اليهوديات    والرواتب بالنسبة للنساء العربيات هي األخرى أدىن مما ه        . للرجال

حالة املرأة العاملة الفلسطينية تشهد تدهوراً بسبب القيود الـيت تفرضـها قـوات              املرأة العاملة الفلسطينية للتنمية إىل أن       
ـّل وعند نقاط التفتيشاالحتالل اإلسرائيلية، ال سيما القيود املفروضة    .)٦٣( على التنق

ـّع مبستوى معيشي الئق -٨   احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمت

 الضفة الغربية وغّزة إىل السلطات الفلسطينية، إال أهنا ما زالـت            نقلت إسرائيل املسؤولية عن النظام الصحي يف        -٢٤
ـّدت املنظمات يف الرسالة املـشتركة                   . ١مسؤولة عن ضمان عموم الوفاء حبق الطفل الفلسطيين يف الصحة، حسبما أك

نظام الرعاية الصحية،   وأدَّى احلصار املضروب على غّزة إىل استنفاد االحتياطيات الطبية االستراتيجية، وتدهور شامل يف              
ـّ           ـُتاحة سوى خارج غـّزة      وعدم إتاحة الوصول إال على نطاق حمدود للغاية إىل الرعاية املتخص كمـا  . )٦٤(صة غري امل

  أفادت شبكة املعلومات اخلاصة حبقوق الطفل عن تأثري احلصار على األطفال الذي يعانون من السرطان وأمـراض الـدم          
  .)٦٥(يف غّزة

، الحظت املنظمات أن القوانني، اليت تتيح وضعاً شبه خاص للمنظمة الصهيونية العاملية             ٢ة املشتركة   ويف الرسال   -٢٥
ـّر آليات قانونية إلنفاذ املعاملة التفضيلية اليت حيظى هبا اليهود يف جمايلْ          والوكالة اليهودية والصندوق القومي اليهودي، توف

ـّر ضروب     . األراضي والسكن  املندرجني ضمن " الوطنيني اليهود"الرعاية مبا يعود باملنفعة حصراً على      وهذه املنظمات توف
ـّذ وظائف عامة شىت نيابة عن الدولة، مبا يشمل مشاريع التنمية، وعمليات التخطيط والتمويـل وإنـشاء                   والياهتا وتنف

وبالتـايل، فـإن    . طينية احملتلة املستوطنات اخلاصة باليهود فقط، وإدارة املمتلكات واألراضي يف إسرائيل واألراضي الفلس          
ري يف جمـال  الفلسطينيني الذي هم ليسوا وطنيني يهوداً وال ميكنهم قطّ أن يكونوا وطنيني يهوداً، خيضعون لتمييز عنـص            

واسترعى االئتالف األهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيني يف القدس االنتباه إىل خطـة             . )٦٦(السكن وختصيص األراضي  
اليت تعـّزز مواصـلة توسـيع نطـاق         ") اخلطة الرئيسية ) ("٢٠٠٦،  ٢٠٠٤ (٢٠٠٠احمللية للقدس   املخطط التمهيدي   

كما أثار املركز املعين حبقـوق الـسكن ومكافحـة          . )٦٧(طينيني يف القدس الشرقية احملتلة    املستوطنات وهدم بيوت الفلس   
الفلسطينيني من خدمات املياه واإلصـحاح،      عمليات اإلخالء شواغله إزاء عمليات اإلخالء القسرية؛ واستبعاد املواطنني          

   .)٦٨(الئمة يف أوساط األقلية العربيةويف مقّدمتهم بالدرجة األوىل البدو، وشيوع األحوال السكنية غري امل

  ي احلياة الثقافية للمجتمع احمللـاحلق يف التعليم ويف املشاركة يف -٩

لضفة الغربية وغّزة إىل السلطة الفلسطينية ووكالـة األمـم          قامت إسرائيل أيضاً بنقل املسؤولية عن التعليم يف ا          -٢٦
ـ     ب). األنروا(املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن          ل عمـوم   يد أن احلكومة اإلسرائيلية تتحمـ

ـّي التعليم              ـّهم يف تلق ـّع مجيع األطفال يف األراضي الفلسطينية احملتلة حبق  وأال تتعارض أفعاهلـا     املسؤولية عن ضمان متت
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ـّدت املنظمات يف        وأفادت املنظمات أيـضاً عمـا   . )٦٩(١ الرسالة املشتركة مع هذا احلق أو تؤّدي إىل كبته، حسبما أك
قيام العسكريني واملستوطنني اإلسرائيليني هبجمات على املرافق التعليمية وأطفال املدارس؛ وفرض القيود على تطوير              : يلي

ص يف غرف التدريس الالزمة لتعليم مجيع الطلبة الفلسطينيني يف القدس الشرقية؛ وتقييد الوصول إىل               املدارس؛ ووجود نق  
ـّلاملدارس يف أماكن عديدة بسبب اجلدار وغري ذلك       ويف الـضفة الغربيـة، أعـاق    . )٧٠(من القيود املفروضة على التنق

  . )٧١(ت اهليئة املستقلة حلقوق اإلنسانمعات، حسبما أفاداستمرار اإلغالق وتشييد اجلدار وصول الطلبة إىل املدارس واجلا

وأشارت محلة احلق يف التعليم هي األخرى إىل التأثري السليب للجدار على الطلبة واملعلمـني الـذين يواجهـون                    -٢٧
ة ، منعت إسرائيل بـصور ٢٠٠٤ومنذ عام . )٧٢(تفتيش من أجل الوصول إىل املدارسمشاكل دائمة لدى عبورهم نقاط ال    

ومتنع ضوابط اهلجرة اإلسرائيلية دخول أكادمييني وطلبـة       . كلية الفلسطينيني املقيمني يف غّزة من الدراسة يف الضفة الغربية         
ـّسات التعليم العايل الفلسطينية، حسبما            . )٧٣(أشارت كذلك محلة احلق يف التعليم     حيملون جوازات سفر أجنبية إىل مؤس

ـّفية            وأفادت أيضاً محلة احلق يف التعل      يم بأن اجليش اإلسرائيلي يقتحم بصورة منتظمة بيوت الطلبة، وجيري حتقيقات تعس
ـّلهم كعقوبة على عدم االمتثال؛ وأن املعتقلني الفلسطينيني من األراضي الفلسطينية احملتلة املوجودين               ـِّد تنق  معهم، ويقي

ـ    ـُنك ـّفي االستفادة م     داخل السجون اإلسرائيلية ي ن فرصة التعلـيم ذاهتـا املتـوافرة لنظـرائهم          ر عليهم بشكل تعس
ـَح ٢٠٠٧ويف عام . اإلسرائيليني ـُسم   .)٧٤(انات املدرسية الثانوية النهائية معتقل باجللوس لالمتح٣ ٠٠٠ ل، مل ي

وتفرض سلطات االحتالل اإلسرائيلية قيوداً شديدة على النشاط الثقايف الفلسطيين يف القدس مبا ينطوي على منع                  -٢٨
ري عن اهلوية الثقافة واالجتماعية والسياسية الفلسطينية، حسبما أشار االئتالف األهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيني               التعب

ـَّم . يف القدس ـُنظ ـّمات الصيفيةوميتد أثر هذه القيود ليطال أنشطة ت  ). ٧٥(لألطفال، مثل املخي

  األقليات والشعوب األصلية -١٠

 يف املائة من جمموع سكان      ٢٠ـّف األقلية العربية الفلسطينية يف إسرائيل مما يقارب         حسبما أشارت عدالة، تتأل     -٢٩
وهؤالء مواطنون يف إسرائيل ينتمون إىل ثالثة جمتمعات حمليـة دينيـة            .  نسمة ١ ٠٠٢ ٠٠٠الدولة، ويبلغ تعدادها حنو     

ـِّلون     ).  املائة  يف ٩(، والدروز   ) يف املائة  ١٠(، واملسيحيون   ) يف املائة  ٨١(املسلمون  : قوامها وهم سكان أصليون يـشك
وتواجه األقلية العربية الفلسطينية متييزاً حاداً يف مجيع اجملاالت؛ وينال الـضعف مـن              . أقلية وطنية وعرقية ولغوية ودينية    

ـَل   ال ـَه ـُست كما . )٧٦(ياًق يف املساواة املكفول دستور     ضد التدابري التمييزية بسبب االفتقار إىل احل       طعون القانونية اليت ت
أرادت عدالة استرعاء االنتباه إىل السياسة اليت تنتهجها إسرائيل يف اجتثاث مواطين الدولة الفلسطينيني البدو وتـشريدهم                 

ـّل العـرب البـدو حنـو       . وجتريدهم من أراضيهم التقليدية اليت توارثوها عن اآلباء واألجداد يف جنوب إسرائيل              ويشك
ـُس     .  يف املائة من جمموع سكان النقب      ٢٨ نسمة أو ما نسبته      ١٦٠ ٠٠٠ ـّل إحدى الوسائل الرئيسية اليت ت تخدم وتتمث

ـَّر هلم على اإلطالق تقريباً أية بنية أساسـية        ـُوف يف انتزاع العرب البدو من أراضيهم يف عمليات هدم البيوت بدون أن ت
وخدمات حيتاجوهنا بصورة أساسية، مبا يشمل مرافق الكهرباء واملياه واخلطوط اهلاتفية، أو مرافـق التعلـيم، أو مرافـق               

  .)٧٧( اليهودي الكثيف يف باقي األراضياته، بتشجيع االستيطانوتقوم الدولة، يف الوقت ذ. الصحة
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   املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء-١١

منذ أوائل التسعينيات من القرن املاضي، تدعو إسرائيل عماالً مهاجرين من مجيع أحناء العامل للعمل يف جمـاالت                    -٣٠
اخلـط  [زراعة والبناء والصناعة، حسبما أشارت مجعية كافا الأوفيـد          تقدمي الرعاية إىل املسنني واملعاقني، ويف جماالت ال       

ويف .  عامل مهاجر  ١٨٦ ٠٠٠، استضافت إسرائيل    ٢٠٠٦ويف هناية عام    ]. الساخن ملساعدة العمال املهاجرين وغريهم    
يا لالسترقاق أكثرية احلاالت، يدخل العمال املهاجرون إىل إسرائيل حاملني تراخيص عمل صاحلة، إال أهنم يصبحون ضحا           

. )٧٨(و ضحايا العمل القسري واالسـتعباد     أ/الناتج عن الديون، ولالحتيال بشأن وجود وظائف موعودة أو شروطها، و          
كما أشارت هذه اجلمعية إىل أن الدولة جيب أن تالحق جنائياً السماسرة الذين يتقاضون عمولة باهظـة عـن أعمـال                     

اجرين يف تكوين اجلمعيات والتعبري والعبادة، وأن حتجم عن انتـهاك هـذه             السمسرة؛ وجيب أن حتترم حّرية العمال امله      
ـّر محايـة                   ـّن املهاجرين من الوصول إىل العدالة، وأن توف احلقوق عن طريق القيام باعتقاالت مستهدفة؛ وجيب أن متك

ـّالة للضحايا الذي يرفعون شكاوى؛ وجيب أن تالحق جنائياً أرباب العمل ومساسرة الوظائف   الـذي يـشاركون يف   فع
ـّجار املأوى والوظائف والتأشريات الالزمة إلعادة         ـّر لضحايا االت ـّجار باألشخاص ألغراض العمالة؛ وجيب أن توف االت
ـّـسم بالـشفافية                    تأهيلهم؛ وجيب أن تعترف حبق العمال املهاجرين يف تكوين أسرهم؛ وجيب أن تضع عملية إجرائية تت

ـّص موارد ملكافحة التمييز ضد الفلسطينيني يف جمال العمل، وأن ترصد بشأن طلب التراخيص وإصدارها؛  وجيب أن ختص
ـُ   .)٧٩(ستخدمني يف املستوطنات اليهوديةأمان العمال الفلسطينيني امل

ـّن مشروع قانون جديًد بعنوان            -٣١ ـّل    (ووفقاً ملنظمة العفو الدولية، يتضم ، معروض  )٢٠٠٨ -قانون منع التسل
ـّسقة مع التزامات إسرائيل الدولية إزاء حقوق اإلنسان، ويف مقّدمتـها                على الكنيست يف    الوقت الراهن، أحكاماً غري مت

ـِّرم الدخول إىل البلد  . االلتزام بعدم إعادة العمال إىل أماكن يكونون فيها عرضة للتهديد          ـُج ومشروع القانون املذكور ي
ـِّد بشّدة   املخالف للقواعد، دومنا اكتراث ألسباب الدخول أو         . )٨٠( قدرة األفراد على التماس اللجوء خماطر الترحيل، ويقي

كما أشـارت إىل أن     . ، انتهكت إسرائيل مبدأ عدم إعادة العمال مرتني       ٢٠٠٧وأفادت مجعية كاف الأوفيد بأنه يف عام        
ـِد إىل آخ               ـُه رين منهم كذلك   بعض ملتمسي اللجوء حمتجزون يف سجون انفرادية، وآخرين منهم مطرودون، يف حني ع

    .)٨١(م بعمل كبديل عن وضعهم يف السجونالقيا

ـُشّردون داخلياً -١٢   امل

وفقاً ملرصد رصد التشريد الداخلي التابع جمللس الالجئني النروجيي، أمهل اجملتمع الدويل إىل حّد كبري التعامل مع                   -٣٢
وأفاد املرصد عن حالة التشريد     . اضي الفلسطينية احملتلة  حالة التشريد يف إسرائيل، واألراضي العربية احملتلة، ال سيما يف األر          

ـِّبها السياسات اليت تنتهجها إسرائيل جتاه الفلسطينيني واإلسرائيليني البدو، وكذلك نت              يجة للـرتاع   يف إسرائيل، اليت تسب
ـّع الناس حبقوقها األ          . )٨٢(بني إسرائيل وجرياهنا   ساسية وعلى مـستوى    وكان للتشريد القسري تأثري سليب خطري على متت

أما اآلليات القانونية، اليت أنشأهتا اإلدارة العسكرية اإلسرائيلية        . )٨٤(مبا يشمل األطفال على وجه اخلصوص     ،  )٨٣(معيشتها
يف األراضي الفلسطينية احملتلة، ويف القدس الشرقية احملتلة وإسرائيل يف ظلّ القانون املدين اإلسرائيلي، فغالباً ما أخفقت يف                  

ـّالة حيال التشريد، يف ح       توف ـُتاح التعويض إال نادراً     ري سبل إنصاف فع ويف األراضي العربية احملتلـة، الـيت   . )٨٥(ني ال ي
ـّف من مرتفعات اجلوالن السورية واألراضي الفلسطينية، أفاد املرصد املذكور وكذلك سائر املنظمات عـن حالـة            تتأل

وبـرغم وجـود    . )٨٦( إسرائيل يف العقود اليت تلت ذلـك        انتهجتها  وللسياسات اليت  ١٩٦٧التشريد كنتيجة حلرب عام     
ـِّية ومن انتهاكات                 ـِّبة على العنف الناشئ من اختراقات توغل ـُعّد فيها التشريد الداخلي النتيجة املباشرة املترت حاالت ي
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ـَّبعة              تشهد على وجـود سياسـة      حلقوق اإلنسان، يعتقد املرصد وكذلك سائر املنظمات أن أمناط التشريد القسري املت
غرضها االستيالء على األراضي، وإعادة ترسيم احلدود اجلغرافية، وجتريد الفلسطينيني والسوريني من حقـوق امللكيـة                 

وأثار أيضاً قضايا متعلقة بالتشريد كل من االئتالف األهلي للدفاع عـن حقـوق              . )٨٧(املكفولة يف إطار القانون الدويل    
صندوق إنقاذ الطفولة، اململكة املتحدة، وصندوق إنقاذ الطفولة، السويد، ومنظمة الرؤية العاملية، الفلسطينيني يف القدس، و

ـّسة احلق، ومركز القدس للمساعدة القانو   .)٨٨(نية وحقوق اإلنسان، ومنظمات أخرىومؤس

  حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب -١٣

ـّسة احلق عن بالغ قلقها من قرار حمكمة ا           -٣٣ ـّخذته هذه احملكمـة يف         أعربت مؤس لعدل العليا اإلسرائيلية الذي ات
ـّسة احلق كذلك    .  والذي أمهل االعتراف بعدم مشروعية ممارسة إسرائيل االغتيال املستهدف         ٢٠٠٦عام   وأشارت مؤس

ـّع العسكريني اإلسرائيليني باإلفالت من العقوبة بش   .)٨٩(أن تنفيذهم االغتياالت املستهدفةإىل متت

ت جلنة احلقوقيني الدولية استرعاء انتباه اجمللس إىل تزايد التصوُّر حيال املواطنني العرب اإلسرائيليني بـأهنم                وأراد  -٣٤
ـِّلون هتديداً أمنيا ووصمهم    وفاقمت احلكومة اإلسرائيلية عملية الوصم هذه باعتمادها قانون مواطنة جديداً مـثرياً            . يشك

ـِّكها بسياسة     .)٩٠(ضد العرب يف املطارات" ية عنصريةيفوضع ملفات تصن"للجدل ومتس

، ١٩٩٩والحظت جلنة احلقوقيني الدولية كذلك أن احملكمة العليا اإلسرائيلية أعلنت منعاً باتاً للتعذيب يف عـام                -٣٥
ـّد ضغطاً أو إزعاجاً طاملا أن هذه األساليب مل يكن مقصوداً منها حت                    ـِّباع أساليب تول طيم علماً بأن هذا احلكم مسح بإت

، حيث التحقيق قد مينع شّن هجوم إرهايب وشيك، حكمت          "قنابل موقوتة "بيد أنه يف حاالت مت تعريفها بأهنا        . املعنويات
ـّقني لن يواجهوا عقوبات جنائية وال عقوبات تأديبية الستخدامهم ضغوطاً بدنية يف حاالت الظـروف                  احملكمة بأن احملق

كما أحاطت جلنة احلقوقيني الدولية علماً بتقارير تفيد بأن قـوات           . لتعذيبالقصوى، برغم أن ذلك يرقى إىل مستوى ا       
تنطوي على اللجوء إىل تدابري بدنية  " خمالفة للقواعد "األمن التابعة لشني بيت ما زالت مستمرة يف استخدام أساليب حتقيق            

                                 .)٩١(وتعذيب بدين ضد السجناء الفلسطينيني

املعتقل (، على فترة اإلجراءات اجلنائية      ٢٠٠٧وأفادت الضمري أيضاً عن التعديل الذي أدخله الكنيست، يف عام             -٣٦
ـّتة؛    ()غري املقيم املشتبه بارتكابه جرائم أمنية      ، اليت ميكن مبوجبها احتجاز أشخاص مشتبه هبم لفترة         )٢٠٠٦أحكام مؤق

 يوماً يف سجن إنفرادي، مشريةً  كذلك إىل أن املقرِّر اخلاص املعـين              ٢١ ساعة قبل مثوهلم أما قاضٍ ولفترة        ٩٦تصل إىل   
  إلجـراءات األصـولية   حبقوق اإلنسان الحظ بقلق  يف سياق مكافحته اإلرهـاب انتقـاص هـذا القـانون ملعـايري ا           

ـُعترف هبا   .)٩٢(امل

  الوضع يف أو بشأن مناطق وأراضِ بعينها -١٤

وفقاً للهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان، حافظت إسرائيل على سيطرهتا على السلطات            -األراضي الفلسطينية احملتلة      -٣٧
الفلسطينية، فضالً عن تقّوضيها قدرهتا على إدارة اهليئات الرمسية املعنية وتأدية اخلدمات األساسية للفلسطينيني يف كل من                 

سياسات تنطوي على عمليـات قتـل منهجيـة         وواصلت قوات االحتالل اإلسرائيلية تنفيذ      . الضفة الغربية وقطاع غّزة   
ـّلية، وحاالت إغالق وحصار، وعقاب مجاعي، وتدمري ممتلكات            واغتياالت مستهدفة، وهجمات جوية، واختراقات توغ

  .)٩٣(ية عامة وخاصة، وعقوبات اقتصاديةوبنية أساس
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ـِري يف         -الضفة الغربية     -٣٨ وبدأت . )٩٤(٢الرسالة املشتركة     حتتل إسرائيل سطح الضفة الغربية بأكمله، حسبما أش
ـِّد السياج    ـّر األمـن إلسـرائيل           ٢٠٠٢اجلدار يف عام    /السلطات اإلسرائيلية تشي . ، واصفةً  إياه بأنه حاجز دفاعي يوف

ـِت معظم العرائض اليت رفعها الفلسطينيون لدى احملكمة العليا اإلسرائيلية ضد مـسار                  ووفقاً ملنظمة العفو الدولية، ُرفض
لطات اإلسرائيلية بتنفيـذ  اجلدار، بل حىت يف احلاالت القليلة اليت أمرت فيها احملكمة العليا تغيري املسار، مل تقم الس     /السياج
ـَّبت مزيداً من الفقر والبطالـة،              . )٩٥(األحكام وأّدت حاالت اإلغالق واحلصار إىل شلّ حركة االقتصاد الفلسطيين، وسب

 نكران احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الفلسطينية، مبـا يف ذلـك حـق     وعملت يف هناية املطاف على تقييد أو      
ملرضى الذين  والقوات اإلسرائيلية حترم بشكل روتيين الفلسطينيني من العبور، مبا يشمل ا          . الفلسطينيني يف الصحة والتعليم   

ثالث والعشرين عن ممارسـة التخويـف       وأفادت بوجه خاص رابطة مجاعة البابا جيوفاين ال       . )٩٦(يعيشون يف حالة خطرة   
ـِبل املـستوطنني اإلسـرائيليني باإلضـافة إىل                ـّالت العـسكريني    والعنف ضد األطفال والسكان احملليني من ق تدخـ

قسم فلسطني عن تنـامي العنـف الـذي يرتكبـه           / وأفادت أيضاً احلركة الدولية للدفاع عن األطفال       .)٩٧(اإلسرائيليني
ن ضد املدنيني الفلسطينيني، مثل حاالت الضرب، أو إطالق الرصاص، أو رمي احلجارة، أو القيام               املستوطنون اإلسرائيليو 

ـّة مـن                  بعمليات أضرب وأهرب، وكذلك عن استمرار التقارير اليت تتحدث عن استخدام الفلسطينيني كدروع بـشري
ـِبل اجليش اإلسرائيلي   .)٩٨(ق

، ٢٠٠٧د مجعيات الدفاع عن حقوق اإلنسان والنهوض هبا أنه يف عام  أفاد احتا-القدس الشرقية والضفة الغربية       -٣٩
واصلت إسرائيل هدم منازل الفلسطينيني يف األراضي الفلسطينية احملتلة، وخباصة يف القدس الشرقية، كعقاب مجاعي ضد                

أشـار أيـضاً    و. )٩٩(تراخيص السكان املدنيني الفلسطينيني، بينما يف الضفة الغربية، قامت هبدم املنازل حبجة بنائها بدون            
االئتالف األهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيني يف القدس إىل أن إسرائيل واصلت على مدى السنوات األربع األخـرية                  

ـّمة لغرض تغيري الوضع القانوين واجلغ              رايف والدميوغرايف  استخدام نظامها التخطيطي يف القدس الشرقية لفرض تدابري مصم
  .)١٠٠(للقدس الشرقية

  فرضت سلطات االحتالل اإلسرائيلية إغالقاً تاماً على قطاع غّزة، ما أفضى إىل أزمة إنسانية أليمة                 - قطاع غّزة   -٤٠
وخالل األشهر األخـرية الـيت شـهدت        . )١٠١(ت اهليئة املستقلة حلقوق اإلنسان    وأحوال معيشية كارثية، حسبما أشار    

ـّلية لقوات الدفاع اإلسرائيلية يف       غّزة، وذلك قبل وقف إطالق النـار بـني محـاس وإسـرائيل منـذ                اختراقات توغ
ـُِدمت هياكل سكنية بصورة غري مشروعة، واسـتهدفت أهـداف غـري               ٢٠٠٨يونيه  /حزيران ـِل مدنيون، وه ـُت ، ق
وأعربت هيئة رصد حقوق اإلنسان عن رأيها القائل إنـه        . )١٠٢( خمالفة ملبدأي التمييز والتناسب    وهذه اهلجمات . عسكرية

ـّة تفيد باحتمـال وقـوع                  ب ـِدت أدل رغم اخنفاض العنف، تظلّ إسرائيل ملزمة بالتحقيق يف وفيات املدنيني حيثما ُوج
ـِّذ اإلفالت من العقاب يف اجليش وحيرم              . انتهاكات لقوانني احلرب   فالتقاعس عن االضطالع هبذا التحقيق يعّزز ثقافة حتب

ـّب علـى    . )١٠٣(ـّالةفعالضحايا وأسرهم من اللجوء إىل سبل انتصاف        كما أشارت اهليئة املذكورة إىل التـأثري املترتـ
ـّل عقاباً مجاعياً للسكان املدنيني مبا ينطوي  احلصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غّزة، معربةً  عن رأيها وهو أنه يشك

  .)١٠٤(على انتهاك القانون اإلنساين الدويل

رصد إىل أنه منذ احتالهلا اجلوالن السوري، أحكمت إسرائيل سيطرهتا التامـة        أشار امل  - اجلوالن السوري احملتلّ    -٤١
ـَّقت سياسات متييزية صارمة يف توزيعها على السكان السوريني األصليني، يف الوقت الذي                  على مجيع مصادر املياه وطب

  .)١٠٥(ةتفيد فيه إىل حّد كبري املستوطنني اإلسرائيليني غري الشرعيني يف األراضي احملتل
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   االجنازات، وأفضل املمارسات، والتحّديات، واملعوِّقات-ثالثاً
  .ال ينطبق

   األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية-رابعاً
  .ال ينطبق

   بناء القدرات واملساعدة التقنية-خامساً
  .ال ينطبق
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