
(A)   GE.14-12170    310314    010414 

*1412170* 

  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة اخلامسة والعشرون

   من جدول األعمال٦البند 
  االستعراض الدوري الشامل

  *تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل    

  رائيلإس    
  إضافة    

 ، وااللتزامـات الطوعيـة    ،أو التوصيات /آراء بشأن االستنتاجات و       
  والردود املقدمة من الدولة موضوع االستعراض

__________ 

  .مل ُتحرَّر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدة  *  

 
 A/HRC/25/15/Add.1  األمم املتحدة

 
 Distr.: General اجلمعية العامة

20 March 2014 
Arabic 
Original: English 



A/HRC/25/15/Add.1 

GE.14-12170 2 

  املنهجية والعملية التشاورية  -أوالً  
وبعد فترة تعليـق    . دولة إسرائيل ملتزمة التزاماً عميقاً باالستعراض الدوري الشامل         -١

 ٢٩، َمثُلت إسرائيل أمام جملس األمم املتحدة حلقوق اإلنسان يف            شهراً ١٨للعالقات دامت   
.  اجمللـس  أكتوبر، وأجرِي هلا استعراضها الدوري، وجّددت فعلياً عالقاهتا مع        /تشرين األول 

،  السفري أفيتار منور، املمثل الدائم إلسرائيل لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف   الحظوكما  
ننا حنترم قرارات األمم املتحدة، وحقوق اإلنسان بشكل عام،         اختذت إسرائيل قرارها أل   "فقد  

صفحة، وبـدء   طي  ومن اآلن فصاعداً، نرغب يف      ". وآليات حقوق اإلنسان بشكل خاص    
فصل جديد مع جملس حقوق اإلنسان، فصل ال تتكرر فيه املـصاعب الـيت واجهناهـا يف                 

   .املاضي، وتتبلور فيه روح إجيابية وبّناءة لعالقاتنا
الثانية   اليت قُّدمت خالل اجلولة٢٣٧  لومن هذا املنطلق، استعرضنا بعناية التوصيات ا  -٢

 كي تنظر فيها إسرائيل،     ٢٠١٣أكتوبر  / تشرين األول  ٢٩من استعراضنا الدوري الشامل يف      
وهي التوصيات الواردة يف تقرير الفريق العامل املعـين باالسـتعراض الـدوري الـشامل               

)A/HRC/25/15ويشار إىل التقرير فيما يلي بتقرير الفريق العامل١٣٦ة ، الفقر ،.(  
وقد جرى التشاور مع مجيع الوزارات احلكومية ذات الصلة خالل عمليـة إعـداد                -٣

بدأي الشمولية والتشاركية   مراعاة مل و. الردود على مجيع ما تلقّيناه من مالحظات وتوصيات       
لشامل، بذلنا أيضاً جهوداً للنظر يف آراء       هما أهداف االستعراض الدوري ا    نطوي علي اللذين ت 

، يف مركز مينرفا حلقوق     ٢٠١٤فرباير  / شباط ١٩منظمات اجملتمع املدين يف اجتماع ُعقد يف        
ونتيجة هلذه املشاورات، يسعدنا أن حنيطكم علماً بأن        . اإلنسان يف اجلامعة العربية يف القدس     

  . توصيات، بشكل كامل أو جزئي١٠٥إسرائيل اعتمدت 
هذه اإلضافة مرّتبة وفقاً للمواضيع الواردة يف التقرير الوطين إلسرائيل، الذي قُـّدم            و  -٤

وقـد اعتمـدت دولـة      ). A/HRC/WG.6/17/ISR/1 (٢٠١٣أكتوبر  / تشرين األول  ٢٨يف  
  :إسرائيل املنهجية التالية لدى استعراض التوصيات واملالحظات

سرائيل هي التوصيات اليت إما      من دولة إ   حتظى بتأييد كامل  التوصيات اليت     )أ(  
واقعيـة  الناحية الوحنن نسلّم بأننا من . ُنفِّذت بالفعل أو حتظى بتأييد الدولة من حيث اجلوهر    

قد ال نتمكن أبداً من حتقيق كامل ما هو وارد يف التوصيات باملعىن احلـريف، لكننـا نظـل                 
  ؛د جاّدة لتحقيق األهداف املذكورةملتزمني ببذل جهو

 هي التوصيات الـيت     حتظى بتأييد جزئي من دولة إسرائيل     صيات اليت   التو  )ب(  
، أو اليت نؤيدها من حيث املبدأ، لكننا مع ذلك نعترض علـى             جزئياًهلا  نعترب أنفسنا ممتثلني    

  ؛ ترقى إىل درجة املمارسة اجليدةالتلميح إىل أن جهودنا احلالية قاصرة أو ال
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ي التوصيات اليت ال ميكننا إلزام أنفـسنا        التوصيات اليت ال حتظى بتأييدنا ه       )ج(  
ومن . بتنفيذها يف هذه املرحلة ألسباب خمتلفة، مبا فيها أسباب متعلقة بالقوانني أو السياسات            

بني هذه التوصيات أيضاً توصيات نرفضها مجلة وتفصيالً ألهنا تستند إىل تشويه أو حتريـف               
  .سافر للحقائق

، لغة حتريضية ن توصياهتا افتراضات غري دقيقة، و     اختارت بعض البلدان أن ُتضمِّ    قد  و  -٥
االسـتعراض الـدوري    عمليـة    زائفة أو مضلِّلة، بعضها تتعارض مع روح         مزاعم ووقائع و

إالّ أننا، حىت يف تلك احلاالت، حاولنا أن حندد إن كان مبقدورنا تأييـد األفكـار                . الشامل
ته عمل ما يف وسعنا لتجاهل اخلطابة       العامة املتضمنة يف صميم تلك التوصيات، ويف الوقت ذا        

  .املسّيسة
ونظراً للقيود املفروضة على عدد الصفحات، لن تكرر هذه اإلضافة القضايا الـيت               -٦

ذلـك  أثارهتا إسرائيل يف تقريرها الوطين، ولذلك ننصح باستعراض اإلضافة باالقتران مـع             
  .التقرير

ق العامل، رفضت دولة إسـرائيل    وكجزء من املشاورات اليت أفضت إىل تقرير الفري         -٧
وترِد هذه التوصيات يف الفقـرات      ".  فلسطني دولة "تعبريعلى الفور سبع توصيات ورد فيها       

وباإلضافة إىل هذه التوصيات، تـرفض      .  من تقرير الفريق العامل    ٧-١٣٧ إىل   ١-١٣٧من  
اليت  ١٥٦-١٣٦ و ١١٨-١٣٦ و ٢٩-١٣٦  التوصيات  هي أخرىإسرائيل ثالث توصيات    

ومع أن إسرائيل ترحب بإجراء حوار مفتوح مع منـدويب  ". دولة فلسطني"تها ما تسّمى   قّدم
الً على تـسمية    السلطة الفلسطينية بشأن مسائل حقوق اإلنسان، فإننا نعترض مجلة وتفصي         

وحنن نسلّم بأن هذه التسمية مستخدمة يف األمم املتحدة إثر طلـب            . دولةًالكيان الفلسطيين   
لكـن إسـرائيل   . ٦٧/١٩ من اعتماد لقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة     فلسطيين، وما تاله  

" دولـة فلـسطني   "تعبري  هيئات األمم املتحدة ل   قبل  ترغب يف أن تؤكد أن أي استخدام من         
وجود دولة فلسطينية ذات سيادة، أو اعترافاً بذلك، وال ميس بأي حـل للقـضايا               عين  ي ال

  .)١(الفلسطينية الثنائية املباشرة - ليةالعالقة عن طريق املفاوضات اإلسرائي

  استعراض التوصيات حسب املوضوع  -ثانياً  

  )٢(الصكوك الدولية واألطر التشريعية واهليكلية احمللية املتعلقة حبقوق اإلنسان  -ألف  
  .٨٠-١٣٦، و١٣-١٣٦ :حتظى التوصيتان التاليتان بتأييد إسرائيل  -٨
، ١٥-١٣٦، و ١٢-١٣٦ :ي مـن إسـرائيل    حتظى التوصيات التالية بتأييد جزئ    و  -٩
  .٢٦-١٣٦، و٢٥-١٣٦، و٢٢-١٣٦و
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، ٣-١٣٦، و ٢-١٣٦، و ١-١٣٦: ال حتظى التوصيات التالية بتأييـد إسـرائيل       و  -١٠
، ١٠-١٣٦، و ٩-١٣٦، و ٨-١٣٦، و ٧-١٣٦، و ٦-١٣٦، و ٥-١٣٦، و ٤-١٣٦و
  .١٤-١٣٦، و١١-١٣٦و

 هبا دوراً مهماً يف إسـرائيل،       وتؤدي محاية حقوق اإلنسان والقواعد الدولية والتقّيد        -١١
شكّلت جزءاً ال يتجزأ من الدولة منذ حلظة إنشائها، وهـو مـا يتـضح يف إعـالن                  قد  و

 ىحصُياالستقالل، والقوانني األساسية يف إسرائيل، وقرارات احملكمة العليا، والعدد الذي ال            
تثل إسرائيل لاللتزامات ومت.  فيهادخلت إسرائيل طرفاًمن املعاهدات واالتفاقيات والعهود اليت 

  .الدولية، كما حيّددها القانون الدويل العريف وقانون املعاهدات
معاهدة إالّ إذا كانت تؤيـد أهـدافها        أي  ويف العادة، ال توقّع دولة إسرائيل على          -١٢

وفضالً عن ذلك، ال تصّدق إسرائيل، كبلد حيتـرم القـانون، علـى             . ومقاصدها وصيغتها 
  . توافقاً تاماًمتطلبات املعاهدةمع تشريعاهتا توافق  ضمنت املعاهدات إالّ إذا

  )٣(وكاالت األمم املتحدة وهيئاهتاالتعاون مع   -باء  
، ٣٥-١٣٦، و ٣٤-١٣٦، و ٣٢-١٣٦ :حتظى التوصيات التالية بتأييد إسـرائيل       -١٣
  .٤٧-١٣٦، و٤٦-١٣٦، و٤٢-١٣٦، و٤٠-١٣٦، و٣٧-١٣٦و

، ٣٦-١٣٦، و ٣١-١٣٦ :ئي مـن إسـرائيل    وحتظى التوصيات التالية بتأييد جز      -١٤
  .٤١-١٣٦و

، ٣٨-١٣٦، و ٣٣-١٣٦، و ٣٠-١٣٦: وال حتظى التوصيات التالية بتأييد إسرائيل       -١٥
، ١٩٦-١٣٦، و ١٩٥-١٣٦، و ٥١-١٣٦، و ٥٠-١٣٦، و ٤٨-١٣٦، و ٤٥-١٣٦و
  .٢٠١-١٣٦، و١٩٩-١٣٦، و١٩٨-١٣٦، و١٩٧-١٣٦و

، تعّرضت إسـرائيل  ٢٠٠٦ يف عام ومنذ إنشاء جملس األمم املتحدة حلقوق اإلنسان    -١٦
للتمييز املؤسسي واملعاملة اجملحفة بصورة تتناىف مع املبادئ العاملية اليت يرتكز عليها اجمللـس              

 املعيب يظهر يف جدول أعمال كل دورة من دورات اجمللس، وهـو             ٧فما زال البند    . نفسه
 مجيعها ُيستعرض يف إطار     يتعلق بإسرائيل دون غريها، يف حني أن الوضع يف البلدان األخرى          

ذات املتحيـزة و  واصل اجمللس اعتماد عشرات القـرارات       قد  و.  من جدول األعمال   ٤البند  
 السياسية، وإرسال جلان التحقيق، والدعوة إىل دورات طارئة، وجتديد والية مقـرر             الدوافع

 ويف الوقت ذاته، متـر جمموعـة      . خاص دائم متحامل، وكل ذلك موجه ضد دولة إسرائيل        
  .مبثل هذا الرّدواسعة من االنتهاكات املمنهجة حلقوق اإلنسان حول العامل دون أن تواَجَه 

وقد علّقت إسرائيل عالقاهتا مع جملس األمم املتحدة حلقوق اإلنسان ومفوضية األمم              -١٧
وبعد مشاورات داخليـة واسـعة      . ٢٠١٢مارس  /املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف آذار     

، جـّددت إسـرائيل   "املتقاربة يف الـتفكري " مع كل من اجمللس والبلدان      وحوارات خارجية 
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وستواصل إسرائيل جهودها إلعادة مشاركتها الدبلوماسية إىل       . فوضيةامللس و اجملعالقاهتا مع   
سابق عهدها، على أمل استهالل عهد جديد من املساواة واإلنصاف يف التعامل مع إسرائيل              

  .يف جنيف

  )٤(رية والتمييز وكره األجانب ومعاداة الساميةمكافحة العنص  -جيم  
، ١٨-١٣٦، و ١٧-١٣٦ :حتظى التوصيات التالية بتأييد جزئـي مـن إسـرائيل           -١٨
  .٨٢-١٣٦، و٦١-١٣٦، و٥٩-١٣٦، و٤٣-١٣٦، و٢١-١٣٦، و١٩-١٣٦و

  .٥٤-١٣٦، و٤٤-١٣٦، و٢٠-١٣٦ :وال حتظى التوصيات التالية بتأييد إسرائيل  -١٩
ة وعدم التمييز الركيزتني اللتني يقوم عليهما اجملتمع الـدميقراطي يف           وتشكّل املساوا   -٢٠

ويتعني على السلطات   . )٥(وتؤكد سلسلة من القوانني وقرارات احملاكم هذا االلتزام       . إسرائيل
العامة واملؤسسات العامة أن تتقيد تقيداً كامالً مببدأ املساواة، وُيحظر عليها الـضلوع يف أي            

وقـد أكّـدت    . ييز عنصري ضد األشخاص أو اجلماعات أو املؤسسات       عمل أو ممارسة مت   
  .)٦(أن مبدأ املساواة مبدأ دستورياحملاكم اإلسرائيلية على الدوام 

ضاعفت سلطات إنفاذ القانون اإلسرائيلية جهودها ملكافحـة اجلـرائم ذات           قد  و  -٢١
ويف . ه القـدرة  الدوافع العنصرية، وشكّلت وحدات جديدة للتحقيقات اخلاصة لتعزيز هـذ         

 عدد لوائح االهتام وأحكام اإلدانة، وإسرائيل ملتزمة        يف ارتفاع ملحوظ    حدث،  ٢٠١٣ عام
  .متاماً مبواصلة هذه اجلهود

ضمان حقوق املثليني واملثليات ومزدوجي امليل اجلنـسي ومغـايري اهلويـة              -دال  
  )٧(اجلنسانية، واملساواة بني اجلنسني

، ٦٤-١٣٦، و ٦٠-١٣٦، و ٥٦-١٣٦ :أييد إسـرائيل  حتظى التوصيات التالية بت     -٢٢
  .١٠١-١٣٦، و٨١-١٣٦و

  .٢٤-١٣٦، و٢٣-١٣٦ :وحتظى التوصيتان التاليتان بتأييد جزئي من إسرائيل  -٢٣
سّنت قانون املساواة   إذ  إسرائيل ملتزمة باملساواة بني اجلنسني منذ قيامها،        ما زالت   و  -٢٤

وهذا دليل علـى    . م فقط من إنشاء الدولة     بعد ثالثة أعوا   ١٩٥١-٥٧١١يف احلقوق للمرأة    
وقد أحرِز تقدم كبري يف األعوام األخرية، وحتديداً        . التركيز على القضايا اجلنسانية يف إسرائيل     

على صعيد ضمان املساواة للمرأة وتعزيز حقوق املثليني واملثليات ومزدوجي امليل اجلنـسي             
  .)٨(ناوله التقرير الوطين إلسرائيل بإسهابومغايري اهلوية اجلنسانية والنهوض هبا، وهو ما ت

 وأما قضية الزواج املدين، فهي قضية معقدة ودقيقة، والكثري من اجملتمعات مطالبـة              -٢٥
وقد أثارت هذه املسألة نقاشاً برملانياً حيوياً       . ، وإسرائيل ليست استثناًء يف ذلك     اليوم مبعاجلتها 
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رحات، مبا يف ذلك مشاريع قـوانني عرضـتها         داخل إسرائيل، نتج عنه بالفعل عدد من املقت       
وهلذه املسألة أمهية   . داخل إسرائيل "  املرتيل قتراناال"حباالت  احلكومة احلالية بشأن االعتراف     

قصوى، كوهنا ال تتعلق فقط باألزواج مثليي اجلنس، بل أيضاً باألشخاص الذين ال ينتمـون               
وال يزال النقـاش  . ألي سبب كاندينية مراسم إىل دين معترف به، أو ال ميكنهم الزواج يف       

 إجياد التوازن املالئم بني حق الفرد يف الزواج، واحلاجة          يف الوقت الذي حناول فيه    العام دائراً   
  .إىل محاية بعض القيم الدينية

  )٩(حقوق األقليات  -هاء  
، ٥٨-١٣٦، و ٥٣-١٣٦، و ٢٧-١٣٦ :حتظى التوصيات التالية بتأييد إسـرائيل       -٢٦
، ٩٥-١٣٦، و ٩٤-١٣٦، و ٩٣-١٣٦، و ٩٢-١٣٦، و ٩١-١٣٦، و ٩٠-١٣٦و
  .١٠٣-١٣٦، و١٠٠-١٣٦، و٩٩-١٣٦، و٩٨-١٣٦، و٩٦-١٣٦و

  .٦٣-١٣٦، و١٤٦-١٣٦ :وحتظى التوصيتان التاليتان بتأييد جزئي من إسرائيل  -٢٧
  .٩٧-١٣٦، و٥٧-١٣٦، و٥٥-١٣٦ :وال حتظى التوصيات التالية بتأييد إسرائيل  -٢٨
قة يف التزامها بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان لكـل مجاعـات           ودولة إسرائيل صاد    -٢٩

األقليات الدينية واإلثنية، مبا يف ذلك على سبيل املثال ال احلصر، اجملتمعات العربية والدرزيـة     
، شأهنا يف ذلـك شـأن غريهـا مـن     وتواجه إسرائيل .  واإلثيوبية )١٠(والشركسية والبدوية 

ومع األسف ويف بعـض     .  حتقيق هذه األهداف   حتديات وصعوبات موضوعية يف   اجملتمعات،  
 سياسـية   مـآرب األحيان، يستغل البعض يف اجملتمع الدويل هذه التحديات املعهودة خلدمة           

وتشويه مسعة إسرائيل، دون أن يكون لديهم رغبة حقيقية يف حتقيق التغيري أو يف تعزيز الرفاه                
  .الفعلي جلماعات األقليات تلك

 إلسرائيل العديد من الربامج وأطر العمل اليت جيري تنفيـذها           ويذكر التقرير الوطين    -٣٠
، وحتسني ةاالالمساوبالفعل، وتظل دولة إسرائيل ملتزمة باختاذ املزيد من اإلجراءات للحد من      

  .)١١(ماعات األقليات تلك ورفاههااالقتصادي جلوضع ال

  )١٢(اهلجرة واللجوءقضايا   -واو  
، ١٠٥-١٣٦، و ١٠٤-١٣٦، و ٦٢-١٣٦ : إسرائيل حتظى التوصيات التالية بتأييد     -٣١
  .١٠٦-١٣٦و

  .١٦-١٣٦ :وحتظى التوصية التالية بتأييد جزئي من إسرائيل  -٣٢
ورغم وضع إسرائيل اجليوستراتيجي املعقد، وما كان للهجرة غري الشرعية من أثـر               -٣٣

بالتقيـد   ألزمـت نفـسها      قدفعلي كبري على اجملتمع اإلسرائيلي، فإن احلكومة اإلسرائيلية         
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ـ      . بواجباهتا الدولية، مبا يف ذلك مبدأ عدم اإلعادة القسرية          ةوهو ما أكّده جمدداً قرار حمكم
 ناغيت سريغ آدم وآخرين ضـد الكنيـست وآخـرين          يف قضية    ٧١٤٦/١٢العدل العليا   

)١٣()١٦/٩/٢٠١٣(.  
وتواصل إسرائيل إجراء تقييمات فردية لتحديد وضع ملتمسي اللجوء مـن مجيـع               -٣٤
 أي متييز ضد ملتمـسي      إزاءوإسرائيل لن تتسامح    . سيات، مع كفالة حقوقهم اإلنسانية    اجلن

  .اللجوء واملهاجرين

  )١٤( إساءة املعاملة أثناء التحقيقحماربة اإلرهاب يف إطار القانون وضمانات عدم  -زاي  
  .٦٦-١٣٦، و٦٥-١٣٦، و٣٣-١٣٦ :حتظى التوصيات التالية بتأييد إسرائيل  -٣٥
  .١٤٤-١٣٦، و٢٨-١٣٦ :توصيتان التاليتان بتأييد جزئي من إسرائيلوحتظى ال  -٣٦
  .١٢٠-١٣٦، و١٠٧-١٣٦، و٤٩-١٣٦ :وال حتظى التوصيات التالية بتأييد إسرائيل  -٣٧
وفيما يتعلق بعمليات مكافحة اإلرهاب، تعمل دولة إسرائيل بال كلل لتعزيز االمتثال    -٣٨

وتعارض حكومة إسرائيل حبزم    .  باملوضوع ذات الصلة ملعايري القانون الدويل الواجبة التطبيق و     
 وختضع ممارسـات وكاالتنـا      ،التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة        

العسكرية واألمنية للمراجعة القضائية باستمرار، باإلضافة إىل كوهنا موضوعاً لنقـاش عـام             
  .حيوي داخل اجملتمع اإلسرائيلي

 تتصرف الغالبية الساحقة من أفراد اجليش واألمـن اإلسـرائيليني وفقـاً             ويف حني   -٣٩
للقانون، فإننا نقّر بأن زالّت عرضية قد تقع أحياناً يف سياق الرتاع العنيف املتواصل الـذي                

ومع ذلك، تظل إسرائيل ملتزمة مببدأ املساءلة، وستواصـل إجـراء           . تواجهه دولة إسرائيل  
هذا االلتزام يف القرار    نعكس  وي.  للقوانني احمللية والدولية   زعومةاملحتقيقات بشأن االنتهاكات    

الصادر مؤخراً عن احلكومة لتسمية فريق رفيع املستوى للنظر يف تنفيذ التوصيات الواردة يف              
  .٢٠١٣تقرير جلنة تريكل العامة للتحقيق الذي صدر يف عام 

  )١٥(احلريات الدينية  -حاء  
، ٧٠-١٣٦، و ٦٩-١٣٦، و ٦٨-١٣٦ :بتأييد إسـرائيل  حتظى التوصيات التالية      -٤٠
  .٧٧-١٣٦، و٧٦-١٣٦، و٧٥-١٣٦، و٧٤-١٣٦، و٧٢-١٣٦، و٧١-١٣٦و

، ٧٣-١٣٦، و ٥٢-١٣٦، و ٣٩-١٣٦: وال حتظى التوصيات التالية بتأييد إسرائيل       -٤١
  .٢١٩-١٣٦، و٢١٨-١٣٦، و٧٨-١٣٦و

حبرية إىل األمـاكن    وينص القانون اإلسرائيلي على حرية العبادة، ويضمن الوصول           -٤٢
وحيمـي قـانون محايـة األمـاكن        . املقدسة واملؤسسات الثقافية ألتباع مجيـع األديـان       
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 مجيع األماكن املقدسة من التدنيس، وُيرتل مبن خيرقونه عقوبـات           ١٩٦٧-٥٧٢٧ املقدسة
  .بالسجن لفترات طويلة

 أو صيانتها، بل    وال حتظر سلطة اآلثار اإلسرائيلية ترميم أي مقامات إسالمية مقدسة           -٤٣
وحتافظ إسرائيل على حوار وثيـق      . تبذل أقصى ما يف وسعها حلماية مجيع املواقع الدينية        إهنا  

من مشاريع البنـاء علـى جبـل     ذلك مع األوقاف اإلسالمية اليت تنفّذ مشاريع ترميم وغري 
  .اهليكل

  )١٦(حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  -طاء  
  .٨٩-١٣٦، و٨٨-١٣٦، و٨٧-١٣٦ :سرائيلحتظى التوصيات التالية بتأييد إ  -٤٤
يف تعزيز حقوق ذوي اإلعاقة، وهـي تواصـل         ة  دة عاملي ئوتفخر إسرائيل بكوهنا را     -٤٥

  .)١٧(ان جلميع األشخاص ذوي اإلعاقةالصدارة يف محاية وتعزيز حقوق اإلنسمكان احتالل 

  )١٨(احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  -ياء  
، ٨٤-١٣٦، و ٨٣-١٣٦، و ٦٧-١٣٦ :لتالية بتأييد إسـرائيل   حتظى التوصيات ا    -٤٦
  .١٠٢-١٣٦، و٨٦-١٣٦، و٨٥-١٣٦و

، ١١٠-١٣٦، و ٧٩-١٣٦ :وحتظى التوصيات التالية بتأييد جزئي مـن إسـرائيل          -٤٧
  .٢١٣-١٣٦و

  .٢٣٠-١٣٦، و٢١٢-١٣٦، و٢١١-١٣٦ :وال حتظى التوصيات التالية بتأييد إسرائيل  -٤٨
ياً إجراءات فعالة من أجل اإلعمـال التـدرجيي للحقـوق        وقد اختذت إسرائيل فعل     -٤٩

االقتصادية واالجتماعية والثقافية جلميع مواطنيها، مبا يتماشى مع العهـد الـدويل اخلـاص              
وكما يرد بإسهاب يف التقرير الوطين إلسـرائيل،       . باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   

 إىل سد الفجوة بني َمـن يواجهـون         هتدفتظل الدولة ملتزمة بوضع سياسات وتشريعات       
وتركز هذه الربامج على حتسني املستوى املعيشي والوصول إىل اخلـدمات           . احلرمان وأقراهنم 

  .االجتماعية، مثل الرعاية الصحية والتعليم، وباألخص ألشد الفئات ضعفاً يف إسرائيل
 املعـدالت يف    دىنيف إسرائيل من بني أ    وفيات النفاسية   وُيعّد معدل وفيات الرضع وال      -٥٠

وقد وضعت وزارة الصحة سياسات جديدة لسد الفجوة يف معدل وفيات الرضع            . العامل املتقّدم 
االقتصادية  -االجتماعية  الثقافية و الفوارق  زالة  ، وهذه السياسات مصممة إل    الوفيات النفاسية و

  .الشرائح السكانيةخمتلف بني 
احلق يف على حقوق املواطنني نفسها، باستثناء     يف إسرائيل   ئمون  وحيصل املقيمون الدا    -٥١

. جواز السفر اإلسرائيلي واحلق يف التصويت يف االنتخابات الوطنية للكنيست         احلصول على   
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اختارت الغالبية العظمى منـهم يف      قد  فومع أن املواطَنة ُعرضت على مجيع سكان القدس،         
ومع ذلك، جيدر التشديد على أن للمقيمني احلق    .  احلصول على إقامة دائمة فقط     ١٩٦٧ عام

 مقيم دائم يف ١٥ ٠٠٠، طلب أكثر من ١٩٦٧ومنذ عام . يف املشاركة يف االنتخابات البلدية
وقد راجعت  . )١٩(األحياء الشرقية للقدس احلصول على اجلنسية اإلسرائيلية، وحصلوا عليها        

ة يف هذا الصدد وأعـادت تأكيـدها يف         حمكمة العدل العليا اإلسرائيلية السياسات اإلسرائيلي     
  ).٥/٦/١٩٩٨ (مبارك عوض ضد رئيس الوزراء وآخرين يف قضية ٢٨٢/٨٨قرارها 

  الفلسطينية -عملية السالم اإلسرائيلية   -كاف  
تتعلق التوصيات أدناه بقضايا الوضع النهائي اليت جيري حالياً التفاوض عليها بـني               -٥٢

وكما يبـّين   . ة وزير خارجية الواليات املتحدة، جون كريي      اإلسرائيليني والفلسطينيني برعاي  
التقرير الوطين إلسرائيل، تواصل إسرائيل السعي إىل تسوية تارخيية وشـاملة مـع جرياننـا               
الفلسطينيني عن طريق املفاوضات املباشرة على أساس االعتراف املتبادل، واالتفاقات املوقعة،           

  .ووقف العنف والتحريض
، ١٠٨-١٣٦: ال حتظى التوصيات التالية بتأييد إسرائيل يف الوقت احلـايل      وبالتايل،    -٥٣
-١٣٦و ،١٦٣-١٣٦، و ١٥٥-١٣٦، و ١٥٤-١٣٦، و ١٥٣-١٣٦، و ١٤٧-١٣٦و

، ١٧٠-١٣٦، و ١٦٨-١٣٦، و ١٦٧-١٣٦، و ١٦٦-١٣٦، و ١٦٥-١٣٦، و ١٦٤
-١٣٦، و ١٧٥-١٣٦، و ١٧٤-١٣٦، و ١٧٣-١٣٦، و ١٧٢-١٣٦، و ١٧١-١٣٦و

، ١٨٤-١٣٦، و ١٨٣-١٣٦، و ١٨٢-١٣٦و،  ١٨٠-١٣٦، و ١٧٩-١٣٦، و ١٧٧
-١٣٦، و ١٩٠-١٣٦، و ١٨٩-١٣٦، و ١٨٧-١٣٦، و ١٨٦-١٣٦، و ١٨٥-١٣٦و

، ٢٢٤-١٣٦، و ٢٢٣-١٣٦، و ٢٢٢-١٣٦، و ٢٢١-١٣٦، و ٢٠٦-١٣٦، و ٢٠٤
  .٢٣٣-١٣٦، و٢٣٢-١٣٦، و٢٣١-١٣٦، و٢٢٥-١٣٦و

  نطاق والية عملية االستعراض الدوري الشامل  -الم  
 األسس لعملية االستعراض اليت يتعني      ٥/١اإلنسان  يلخص مرفق قرار جملس حقوق        -٥٤

 من القرار علـى     ٢وتنص املادة   . االستعراض الدوري الشامل  إطار  على اجمللس إجراؤها يف     
إضافة إىل ما َتقَدََّم، ونظراً ملا يتصف به القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقـانون              : "يلي ما

ُمَعزِّز لبعضه البعض، تراعـى يف االسـتعراض        اإلنساين الدويل من طابع تكاملي ومترابط و      
  ".أحكام القانون اإلنساين الدويل الواجبة التطبيق

بط وثيق بني حقوق اإلنسان وقوانني الرتاع املسلح، ومع أن          ارتومع إقرارنا بوجود      -٥٥
هاتني اجملموعتني من القوانني قد تلتقيان يف جوانب معّينة، فإن موقف دولة إسرائيل الثابـت               

و أنه يف ظل احلالة الراهنة للقانون الدويل وممارسات الدول، تظل هاتان اجملموعتـان مـن                ه
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وقـد  . يف صكوك منفصلة، جمموعتني متمايزتني تطّبقان يف ظروف خمتلفة        دونتان  القوانني، امل 
 الرتاعاتسياق  أصبح هذا التمييز مستقراً يف القانون الدويل، وال يزال مرعّياً ومعززاً اليوم يف              

 كان من الصواب النظر يف مـسائل        ذانشكك فيما إ  فإننا  وبالتايل،  . )٢٠(املسلحة حول العامل  
  .ينظّمها القانون اإلنساين الدويل يف سياق استعراض حلقوق اإلنسان

وفضالً عن ذلك، كانت مسألة سريان معاهدات حقوق اإلنسان على الضفة الغربية              -٥٦
ومل تورِد إسرائيل يف تقاريرهـا      . سنوات األخرية  ال ىوقطاع غزة مثار نقاش واسع على مد      

 تلك املعاهدات يف الـضفة      مسألة انطباق الدورية السابقة إىل هيئات املعاهدات تفاصيل عن        
وقـد  . الغربية وقطاع غزة ألسباب عديدة، تتراوح بني االعتبارات القانونية والواقع العملي          

. دوليةاحملافل الخمتلف   عروضنا السابقة يف     إسرائيل موقفها من هذه القضية بالتفصيل يف      بّينت  
ورأي إسرائيل هو أن املعاهدات ال تسري خارج إقليمها، مبا يف ذلك يف الـضفة الغربيـة                 

وينطبق هذا بشكل خاص يف ضوء الوضع املستمر للرتاع املـسلح واألعمـال             . وقطاع غزة 
  .العدائية يف هاتني املنطقتني

 التوصيات املقدمة خالل اجلولة الثانيـة لالسـتعراض         وبالتايل، حنن نعترب أن بعض      -٥٧
 ومع ذلـك  . الدوري الشامل املتعلق بإسرائيل تقع خارج نطاق عملية االستعراض وحدودها         

 هبذه اإلضافة وثيقة يف شكل مرفق تبّين موقف إسـرائيل مـن              ُنرفق ،من تلقاء أنفسنا  فإننا،  
  . والية االستعراض الدوري الشامل نطاقالتوصيات املتعلقة ببعض املسائل اليت تتعّدى 

  احلواشي
 

 لوحظ  ، كما ٧-١٣٧ إىل   ١-١٣٧لالطالع على املرجع، انظر التنبيه املقّدم من إسرائيل بشأن التوصيات            )١(
 ١٣٧، الفقـرة    )A/HRC/25/15( تقرير الفريـق العامـل املعـين باالسـتعراض الـدوري الـشامل               يف
)١٩/١٢/٢٠١٣(. 

الطالع على التطورات املعيارية واملؤسسية املتعلقة حبماية حقوق اإلنسان يف إسرائيل، يرجى الرجوع إىل              ل )٢(
 ١٦/٢١ من مرفـق قـرار جملـس حقـوق اإلنـسان             ٥التقرير الوطين إلسرائيل املقّدم يف إطار الفقرة        

)A/HRC/WG.6/17/ISR/1(   ٢٠-١٧، و ٨-٢، الفقرات )     ريـر الـوطين     التق ويشار إليه فيما يلي باسـم
 ).إلسرائيل

لالطالع على املشاركة واحلوار املتعلقني حبقوق اإلنسان مع اهليئات الدولية واملنظمات غـري احلكوميـة،                )٣(
 .١٦-٩يرجى الرجوع إىل التقرير الوطين إلسرائيل، الفقرات 

عـاداة الـسامية،    لالطالع على التدابري اليت اختذهتا إسرائيل ملكافحة العنصرية والتمييز وكره األجانب وم            )٤(
 .٣٨-٣٣يرجى الرجوع إىل التقرير الوطين إلسرائيل، الفقرات 

احلق يف املساواة مبوجب اإلطار القانوين اإلسرائيلي من أجل محاية حقوق اإلنسان على الصعيد              يف ما خيص     )٥(
الوطين، يرجى الرجوع إىل الوثيقة األساسية الـيت تـشكل جـزءاً مـن تقـارير الـدول األطـراف                    

)HRI/CORE/ISR/2008( ١٤٠-١٣٧، الفقرات ٤٩ و٤٨، الصفحتان) ٢١/١١/٢٠٠٨(. 
 شبكة املرأة اإلسرائيلية ضد دولة إسرائيل       يف قضية  ٤٥٤/٩٤ و ٤٥٣/٩٤كمة العدل العليا    راري حم ق: انظر ) ٦(

)H.C.J. 453/94, 454/94 Israel Women's Network v. The Government of Israel, P.D. 48(5), 501 (1994) .(
 .قد أطلقت احلكومة اإلسرائيلية مؤخراً محلة عامة ضد العنصريةو
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لالطالع على التدابري اليت اختذهتا إسرائيل لضمان حقوق املثليني واملثليات ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري               )٧(

، ٢٦-٢١ الرجوع إىل التقرير الوطين إلسرائيل، الفقـرات         يرجىاهلوية اجلنسانية واملساواة بني اجلنسني،      
 .٤٢-٣٩و

، كجزء من محلة وطنية تنظمهـا       "يوم املساواة يف األجور   "، أطلقت إسرائيل    ٢٠١٣أبريل  / نيسان ٣٠يف   )٨(
 مبوجب القانون املدين وتقـدمي لـآلراء    دعاوىجلنة تكافؤ الفرص، واشتمل اليوم على أنشطة توعية ورفع          

 .القانونية
ألقليات، يرجى الرجوع إىل التقريـر الـوطين        لالطالع على التدابري اليت اختذهتا إسرائيل لضمان حقوق ا         )٩(

 .٣٢-٢٧إلسرائيل، الفقرات 
، عّينت احلكومة الوزير يائري شامري، وزير الزراعة والتنمية الريفية، ليكـون    ٢٠١٤يناير  / كانون الثاين  ٥يف   )١٠(

مري وفريقه ويعمل الوزير شا  . الوزير املكلّف بتنفيذ السياسة احلكومية لتطوير النقب وإسكان البدو يف النقب          
ويف الوقت احلايل، تنفّذ    . تقّرر إرجاء إصدار قانون جديد    قد  على التعّرف على اجلوانب املختلفة للقضية، و      

 مليون دوالر   ٣٠٠( مليار شاقل إسرائيلي جديد      ١,٢احلكومة خطة إمنائية مدهتا مخسة أعوام خصصت هلا         
واهلدف األساسي للحكومة   . لى النساء واألطفال  ، تركز حتديداً ع   )من دوالرات الواليات املتحدة األمريكية    

. اإلسرائيلية هو أن تنظم وضع كل اجملتمعات البدوية، وتضمن حصوهلا على مجيع اخلدمات اليت تستحقها               
ففي حـني   . فإسرائيل ترى أن يف مصلحتها أن يزدهر التراث البدوي ويظل معترفاً به يف مجيع أحناء العامل               

وقـد  . احلديث يف احلياة، توجد جمتمعات ال تزال تعيش حياة أكثر تقليدية          يوجد أشخاص يفضلون النمط     
 فرق من خرباء التخطيط تعمل على التخطيط حللول يف كـل   ١٠بدو النقب مؤخراً    النهوض ب عّينت سلطة   

وقد صدرت توجيهات خلرباء التخطيط بالعمل مع اجملتمعات وضمان املشاركة العامة هبدف حتقيق             . منطقة
وحسب السياسة الوطنية، حيق لكل بـدوي يبلـغ         . بني رغبات الناس والقيود املادية والتخطيطية     التوازن  
كان أعزباً، وكان مؤهالً للحصول على سكن،       إن   سنة   ٢٤ عمرهكان متزوجاً، أو يبلغ     إن   سنة   ١٨ عمره

اء متييز إجيايب   ويف هذا إجر  . أن حيصل على قطعة أرض جمهزة مبسكن دون مقابل يف بلدة أو قرية معترف هبا              
فتعزيز البلديات  . معترب، حيث ال حيصل أي شباب آخرين يف إسرائيل باملقارنة على قطع أرض دون مقابل              

 ٤ويف العامني األخريين، أحـرزت      . األولوياتأوىل  من  مها  البدوية ودعمها لتقّدم خدمات جيدة لسكاهنا       
 .تصادي بفضل جهود احلكومة والقيادات احمللية بلديات بدوية تقّدماً يف وضعها االجتماعي االق٧من أصل 

 مليون شاقل هتدف إىل حتسني وصول األقليات إىل سوق العمل، وتتضمن            ٧٠٠تنفّذ احلكومة خطة قيمتها      )١١(
وتشمل اخلطة مركزاً للتوجيه املهين، وتقدمي املساعدة املالية والرعاية النهاريـة           . برناجماً خاصاً لتمكني املرأة   

. يب املهين، ودعم مشاريع األعمال الصغرية، والتمويل املتناهي الصغر، وإذكاء الوعي، إخل           لألطفال، والتدر 
 مليون شاقل لتحسني وصول السكان      ٣٠٠وفيما يتعلق بالتعليم العايل، أنشأت احلكومة برناجماً مبيزانية تبلغ          

 .العرب إىل التعليم العايل
فحة اهلجرة غري الشرعية مع التقّيد بالتزامات إسـرائيل حنـو   لالطالع على التدابري اليت اختذهتا إسرائيل ملكا   )١٢(

 .١١٧-١١٤ملتمسي اللجوء، يرجى الرجوع إىل التقرير الوطين إلسرائيل، الفقرات 
 ٤التعديل رقم   ) (جرائم واختصاص (قانون منع التسلل     الكنيست   أقرت،  ٢٠١٣ديسمرب  /يف كانون األول   )١٣(

.  الذي ألغته احملكمـة العليـا      ٢٠١١جلديد تشريع عام    ويعّدل التشريع ا  . ٢٠١٣-٥٧٧٣) وحكم مؤقت 
لـدخول إىل إسـرائيل، ويف      الذي يشجع املهاجرين على ا    ويهدف التشريع اجلديد إىل تقليل احلافز املايل        

 القـانون   حّددوبالتايل،  . الوقت ذاته منح احلماية ملن حيتاجوهنا وفق االلتزامات اليت يقتضيها القانون الدويل           
تقييد املدة القصوى الحتجاز أي مهاجر عرب احلدود منذ أن ُسّن القانون حبيث ال تتجـاوز                ) ١: (تدبريين

إذا كان املهاجر الجئاً فعلياً وفق      ما   أشهر لتحديد    ٦وخالل هذه املدة، جيري تقييم يف غضون        . سنة واحدة 
حلدود بصورة غري شرعية مـن      بناء منشأة مفتوحة ليقيم فيها املهاجرون الذي عربوا ا        ) ٢(املعايري الدولية، و  

اخلروج من املنشأة ودخوهلا خالل معظم ساعات النهار، ويتوفر فيها يف الوقت ذاته مجيـع       بوُيسمح  . مصر
 .اخلدمات واالحتياجات األساسية، مبا فيها الرعاية الصحية والرعاية االجتماعية والطعام واللباس
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احلرب علـى اإلرهـاب،     سياق  ن محاية سيادة القانون يف      لالطالع على التدابري اليت اختذهتا إسرائيل لضما       )١٤(

 .١١٣-١٠٦يرجى الرجوع إىل التقرير الوطين إلسرائيل، الفقرات 
لالطالع على التدابري اليت اختذهتا إسرائيل لضمان محاية احلرية الدينية، يرجى الرجوع إىل التقرير الـوطين                 )١٥(

 .٦٣-٥٨إلسرائيل، الفقرات 
يت اختذهتا إسرائيل لضمان محاية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، يرجى الرجوع إىل            لالطالع على التدابري ال    )١٦(

 .٨-٢التقرير الوطين إلسرائيل، الفقرات 
وحـسب  .  املواصالت البلدية العامة جمهزة لذوي اإلعاقـة يف معظمهـا           وسائل ، كانت ٢٠١٤حىت عام    )١٧(

 األشخاص   قبل جمّهزة لتسهيل استخدامها من   غالبية العظمى من احلافالت البلدية يف إسرائيل        التقييمنا، فإن   
وتتضمن التجهيزات التيسريية هذه اإلعالن عن مواقـف        . ذوي االحتياجات البصرية واإلدراكية واحلركية    

. للكراسي املتحركة، والفتات مهيأة لذوي اإلعاقة، وأربطة لتثبيت الكراسي املتحركـة          زالق  احلافالت، وم 
حلافالت البلدية وحمطات القطارات واملطارات يف عموم الـبالد جمهـزة           وباإلضافة إىل ذلك، فإن مواقف ا     

وتشري تقـديراتنا   . ، وذلك وفق عّينة من عمليات التفتيش       يف املائة  ٧٠لذوي اإلعاقة احلركية بنسبة تقارب      
، وُتظهـر    يف املائـة   ٢٠إىل أن املترتهات الوطنية والغابات املخصصة أصبحت جمهزة لذوي اإلعاقة بنسبة            

ومتّول اللجنة يف الوقت احلـايل محلـة        . ليات التفتيش أن العمل جارٍ حالياً على جتهيز املزيد من املواقع          عم
وباإلضافة إىل ذلـك،    .  اإلنترنت تركز على إتاحة الوصول للخدمات      شبكة اإلذاعة والصحف و   عربتوعية  

شخاص الذين يعانون من إعاقات     ميّول معهد التأمني الوطين التدريب والتعليم املوجهني ألغراض توظيف األ         
 شخص مـن  ١٣ ٠٠٠-١٢ ٠٠٠ويف الوقت احلايل، حيصل ما يقرب من .  وأكثر يف املائة  ٢٠طبية بنسبة   

ومتول وزارة الرعاية االجتماعية ووزارة الصحة خدمات أخـرى         . ذوي اإلعاقة على هذه املساعدة سنوياً     
 من األجر    يف املائة  ٤٢ و  يف املائة  ١٨ما يتراوح بني    وتدعم وزارة االقتصاد    . إلعادة التأهيل ألغراض العمل   

وقـد بـدأت وزارة   .  شهرا٣٠ًالذي تدفعه بعض مؤسسات األعمال للموظفني ذوي اإلعاقة، وذلك ملدة   
ذوي اإلعاقة كمتدربني يف    من  ووزارة االقتصاد بتمويل برنامج مبتكر لتمويل عمل خرجيي اجلامعات          الية  امل

 شهراً، والغاية منها متكينهم من التشبيك       ١٥ أشهر و  ٩وم مدة التوظيف هذه بني      وتد. الوزارات احلكومية 
وأنـشأت وزارة   . واكتساب اخلربة العملية واحلصول على رسائل توصية من أجل التوظيف يف املـستقبل            

. االقتصاد مؤخراً ثالثة مراكز موزعة يف أحناء البالد ألصحاب العمل الذين يوظّفون أشخاصاً ذوي إعاقات              
وستشمل هذه املراكز مجيع أشكال املساعدة املتعلقة بالعمل اليت تقّدمها الوزارة، وستحيل إىل أي مـوارد                

ويف .  شخص من ذوي اإلعاقة على عمل نتيجة هذه املـساعدة       ٦٠٠وقد عثر ما يقرب من      . أخرى متاحة 
يذاً لقرار احلكومـة يف      وظيفة يف اخلدمة املدنية ملوظفني من ذوي اإلعاقة، تنف         ٤٥، سُتخصص   ٢٠١٤عام  
، سُتطلق الشراكة املتعددة القطاعات من أجل توظيف ذوي اإلعاقـة           ٢٠١٤أبريل  /ويف نيسان . ا الشأن هذ

موقعاً شبكياً مبتكراً يهدف إىل مساعدة الباحثني عن عمل من ذوي اإلعاقة على إجيـاد وظـائف لـدى                   
ن الشواغر املخصصة لألشـخاص ذوي      وسيتمكن أصحاب العمل من اإلعالن ع     . أصحاب العمل املهتمني  

 الوظائف من خالل املوقـع      شغل هذه اإلعاقة، وسيتمكن الباحثون عن عمل من ذوي اإلعاقة من التقّدم ل          
 .الشبكي

لالطالع على التدابري اليت اختذهتا إسرائيل لضمان محاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، يرجـى               )١٨(
ولالطالع علـى رد مفـّصل بـشأن قـضية          . ٩١-٦٤سرائيل، الفقرات   الرجوع إىل التقرير الوطين إل    

 .٩٨-٩٦االستنكاف الضمريي، يرجى الرجوع إىل التقرير الوطين إلسرائيل، الفقرات 
ميكن لصالحية وضع املقيم أن تنتهي إذا غادر الشخص إسرائيل ملدة تزيد عن سبع سنوات، أو حصل على                   )١٩(

 صالحية اإلقامة ال يكون إالّ يف حالة اإلقامة يف اخلارج ملدة تزيد عـن      وانتهاء. جنسية أو إقامة يف بلد آخر     
وجتـدر  . سبع سنوات، وليس اإلقامة املؤقتة املطلوبة، على سبيل املثال، للمشاركة يف الدراسات األكادميية            
ومنـذ  . ةاإلشارة إىل أن هذا اإلجراء ينطبق على مجيع املقيمني يف إسرائيل، وال يستهدف فئة سكانية معّين               

، أصبحت السياسة املتعلقة باملقيمني الدائمني يف األحياء الشرقية للقدس الذين يقيمون خـارج              ٢٠٠٠عام  
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يف ) ٢(لن ُتلغى اإلقامة إذا حافظ الشخص على عالقة مـع إسـرائيل، أو              ) ١: (إسرائيل على النحو التايل   

 اإلقامة إذا حافظ على عالقـة مـع         حالة استيفاء شروط معّينة، ميكن لشخص عاش يف اخلارج أن يستعيد          
ويف الوقت احلايل، تنظر حمكمة العدل العليا يف التماسات بشأن إلغاء           . إسرائيل وعاش فيها سنتني متواصلتني    

على سبيل املثال، االلتماس املقدم من خالد أبـو         ، ومنها   اإلقامة لسكاٍن يف األحياء الشرقية للقدس     تصاريح  
 فرداً، مبن فيهم ثالثة أعضاء يف اجمللس التشريعي حلماس، ضد قـرار             ٢٥، و عرفة، الوزير يف حكومة محاس    

ة للوزير واألعضاء الثالثة يف اجمللـس التـشريعي         غى تصاريح اإلقامة الدائمة الصادر    وزير اخلارجية الذي أل   
ويف . )خالد أبو عرفة وآخرين صد وزير الداخلية وآخـرين         قضية   ٧٨٠٣/٠٦حمكمة العدل العليا     (حلماس

اإلقامة لسكان األحياء   تصاريح  ، فُتح حتقيق جّراء االرتفاع الالفت للنظر يف عدد حاالت إلغاء            ٢٠٠٨عام  
، بلـغ   ٢٠٠٩ففي عام   : ويف األعوام التالية، اخنفضت األعداد بشكل كبري      .  حالة ٤ ٦٧٧: الشرقية للقدس 

 حالـة يف    ١٩١، و  حالـة  ٧٢٠اإلقامة لسكان األحيـاء الـشرقية للقـدس         تصاريح  عدد حاالت إلغاء    
 .٢٠١١ حالة يف عام ٩٨، و٢٠١٠ عام

تنفيذ دولة إسرائيل للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،          : انظر على سبيل املثال    )٢٠(
اللجنـة  ؛ و )٣/٨/٢٠٠١ (٨-٥، الفقرات   E/1990/6/Add.32التقرير الدوري الثاين، وثيقة األمم املتحدة       

، وثيقـة األمـم املتحـدة       ٦٨٥، حمـضر مـوجز للجلـسة           على التمييز ضـد املـرأة      املعنية بالقضاء 
CEDAW/C/SR.685) ؛ وردود حكومة إسرائيل على قائمة القضايا اليت سُتبحث يف سياق           )٢٩/٧/٢٠٠٥

 ٣. ، ص CCPR/C/ISR/Q/3/Add.1النظر يف التقرير الدوري الثالث إلسرائيل، وثيقـة األمـم املتحـدة             
)١٢/٧/٢٠١٠(. 

       


