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  املنهجية والعملية التشاورية  -أوالً  
 ١٦/٢١أُعدَّ تقرير دولة إسرائيل وفقاً للمبادئ التوجيهية املبّينة يف قرار جملس حقوق اإلنسان                -١
)A/HRC/RES/16/21 (     ١٧/١١٩ومرفقه، ومقرر اجمللس )A/HRC/DEC/17/119 .( ويستند

التقرير إىل نتائج املـشاورات الـيت جـرت بـني جمموعـة واسـعة مـن الـوزارات                   
  .احلكومية والوكاالت

  التطورات املعيارية واملؤسسية  -ثانياً  

  الصكوك الدولية  -ألف  
/  أيلـول  ٢٨قت إسـرائيل يف     ، صدّ )املكسيك، رومانيا  (٢عطفاً على التوصية      -٢

ى اتفاقية األمم املتحدة بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، ممـا ميثِّـل            عل ٢٠١٢سبتمرب  
  .خامتةً ناجحةً لعملية مناقشات داخلية مطّولة

تنفيذ جدول أعمال   طريق  ويشكل التصديق على االتفاقية عالمةً فارقةً أخرى على           -٣
ي بدأ بصدور   تعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف إسرائيل على امتداد العقد األخري، الذ           

، وتواصـل    بشأن احلقوق املتكافئة لألشخاص ذوي اإلعاقـة       ١٩٩٨-٥٧٥٨القانون رقم   
  .٢٠٠٠أغسطس /بإنشاء اللجنة املعنية باحلقوق املتكافئة لألشخاص ذوي اإلعاقة يف آب

ومن أجل إنفاذ وتعزيز االمتثال ملقتضيات إتاحة الوصول، أُنشئت إدارة تفتـيش يف               -٤
وتـضمُّ هـذه    . اللجنة املعنية باحلقوق املتكافئة لألشخاص ذوي اإلعاقة       برعاية   ٢٠٠٨عام  

اإلدارة حالياً تسعة مفتشني يعملون أساساً يف جماالت النقل العام واالتصاالت والتخطـيط             
وتضمُّ اللجنة أيضاً أربعة حمامني يعملون يف إدارهتا القانونية وحمامياً خامـساً ُيعـىن              . والبناء

  .تعلِّقة بإمكانية الوصولباالستفسارات امل
ومنذ تقدمي تقرير إسرائيل الوطين يف إطار عملية االستعراض الـدوري الـشامل يف            -٥
، أصدرت إسرائيل تسع جمموعات إضافية من اللوائح اليت تقضي بإتاحة الوصول            ٢٠٠٨ عام

موعـةٌ   جم ٢٠١٣سبتمرب  /واسُتكِملت يف أيلول  . إىل مجيع املباين واخلدمات القائمة واجلديدة     
أخرى من اللوائح اليت تقتضي إتاحة الوصول إىل أماكن عامـة أخـرى مثـل الـشواطئ                 

وجتدر اإلشارة إىل إجنازات هامة حتققت، إىل حدٍّ كبري،    . واملنتزهات وحدائق احليوان واملقابر   
  :بفضل جهود اإلنفاذ املبذولة من قبل اللجنة واحملاكم

 البصرية والـسمعية واإلدراكيـة   أصبح بإمكان األشخاص ذوي اإلعاقات     )أ(  
.  يف املائة من حافالت النقل التابعـة للبلـديات         ٧٠واحلركية أن يستخدموا اآلن ما نسبته       

يشمل إتاحة الوصول من خالل اإلعالن الصويت عن حمطات توقُّف احلافالت، ومزالق             وهذا



A/HRC/WG.6/17/ISR/1 

3 GE.13-18281 

 يتيسَّر للمعوَّق   خمصصة لصعود ذوي اإلعاقة إىل احلافالت والرتول منها، وعالمات إرشادية         
  فهمها، وأحزمة لربط الكراسي املتحرِّكة؛

 يف  ٦٠أصبح بإمكان األشخاص ذوي اإلعاقة احلركية استخدام ما نسبته            )ب(  
  املائة من مرافق حمطات حافالت البلديات وحمطات القطارات واملطارات يف شىت أحناء البلد؛

شخاص ذوي اإلعاقة مجيع اللجان     أبلغت اللجنة املعنية باحلقوق املتكافئة لأل       )ج(  
املعنية بالتخطيط والبناء يف إسرائيل بالواجبات اليت تقع على عاتقها مبوجب القوانني واللوائح             

وقد أظهرت عمليات تفتيش مشلت عينةً من احلاالت أن تلك اللجان . املتعلِّقة بإتاحة الوصول  
  صف احلاالت؛قد امتثلت للقوانني املتعلِّقة بإتاحة الوصول يف حنو ن

وية وشركات االتصاالت الرئيـسية     أصبحت مجيع شركات اهلواتف اخلل       )د(  
توفِّر اآلن هواتف ميكن لألشخاص ذوي اإلعاقة استخدامها، فضالً عـن خـدمات نقـل               

  للمكاملات لألشخاص ذوي اإلعاقة السمعية؛
 )١٠٩التعـديل رقـم     ( ٢٠٠٨-٥٧٦٨قانون التأمني الوطين رقم     ميكِّن    )ه(  

شخاص ذوي اإلعاقة من احلصول على راتب شهري يتفاوت تبعاً لدرجة إعاقتـهم، دون       األ
أن يترتَّب على ذلك ختليهم عن االستحقاقات املتعلِّقة باإلعاقة، مما يوفِّر حافزاً قوياً يشجعهم              

  .على العودة إىل االخنراط يف قوة العمل
 ،٢٠١٢اخلدمة املدنية يف عـام      وباإلضافة إىل املعلومات سالفة الذكر، خصصت إدارة          -٦

وُعمِّم على مجيع الـوزارات احلكوميـة       .  وظيفة لألشخاص ذوي اإلعاقة    ٩٠وألول مرة،   
الغرض من ذلك حتسني إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف       وكان  . يتعلَّق هبذه الوظائف   يٌمتعم

  .سوق العمل
دة املفـوض املعـين     ، انتخبت اجلمعية العامة لألمم املتح     ٢٠١٢سبتمرب  /ويف أيلول   -٧

باحلقوق املتكافئة لألشخاص ذوي اإلعاقة يف إسرائيل، السيد آهيا كامارا، عضواً يف مكتب             
وشاركت إسرائيل يف تنظيم أنشطة     . اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ملدة سنتني       

ن، خالل  جانبية، مبساعدة من منظمات إسرائيلية غري حكومية ومنظمات معنية حبقوق اإلنسا          
. الدورات السنوية األخرية ملؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة            

إتاحة وصول األشخاص ذوي اإلعاقة     : "وجتدر اإلشارة إىل مثالني يتعلقان هبذه األنشطة مها       
ص ، باالشتراك مع املركز اإلسرائيلي حلقوق اإلنسان لألشـخا        "إىل العدالة يف النظام اجلنائي    

دور األشخاص ذوي اإلعاقة يف هتيئة بيئـات        "؛ و )٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ١٣(ذوي اإلعاقة   
  ).٢٠١٣يوليه / متوز١٧(، باالشتراك مع التحالف الدويل املعين باإلعاقة "ميكن الوصول إليها

 الوكالة اإلسرائيلية للتعاون اإلمنائي الدويل التابعة لوزارة        -" ماشاف"وتعمل وكالة     -٨
.  على التعريف خبرباهتا ومعرفتها بشأن القضايا املتصلة باألشخاص ذوي اإلعاقة          -ة  اخلارجي

، نظّمت الوكالة عدَّة حلقات عمل لصّناع القرار واملنظمات غري          ٢٠١١-٢٠١٠ففي الفترة   
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احلكومية يف أمريكا الالتينية بشأن تكافؤ الفرص التعليمية لذوي االحتياجات اخلاصـة مـن    
، نفَّذت الوكالة، بالتعـاون     ٢٠١٢-٢٠١١ويف الفترة   . ة ما قبل املدرسية   األطفال يف املرحل  

، وهـو  )INAPAM(مع جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا واملعهد الوطين لكبار الـسن       
منظمة جامعة ملنظمات كبار السن يف املكسيك، أنشطة تركّز على االحتياجـات اخلاصـة              

  . للمسنني وذوي اإلعاقة يف اجملتمع

املشاركة واحلوار مع اهليئات الدولية واملنظمات غري احلكومية بـشأن قـضايا              -باء  
  حقوق اإلنسان

، ما فتئـت    )التفيا، األردن، الربازيل، أذربيجان    (٤٠ و ٧عطفاً على التوصيتني      -٩
إسرائيل ختضع بصورة منتظمة على مرِّ السنني لعمليات تدقيق كبرية، وذات دوافع سياسية يف  

. ثرية، على حنو غري متناسب مع االهتمام الدويل الذي تلقاه مناطق أخرى يف العامل             أحيان ك 
ومع ذلك، تتعاون إسرائيل تعاوناً منتظماً مع خمتلف اهليئات واملنظمـات غـري احلكوميـة،      

وتستجيب إسرائيل لطلبات احلوار كتعبري     . الدولية واحمللية، اليت ُتعىن بقضايا حقوق اإلنسان      
وهذا يشمل إقامة عالقات مكثفـة مـع        . للشفافية واحلوار يف جمتمع دميقراطي    عن تقديرها   

جمموعة متنوِّعة من هيئات حقوق اإلنسان، وإعداد جمموعة من التقارير املفـّصلة للدولـة              
، ٢٠١٣-٢٠٠٨ففي الفترة . وإجراء حوارات تفاعلية مع وفود رفيعة املستوى تزور إسرائيل

 اخلاصني جمللس األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، مبن فيهم املقرر          زار إسرائيل عدد من املقررين    
؛ واملقـرر   )٢٠١٢فرباير  / شباط ١٢ -يناير  / كانون الثاين  ٣٠(اخلاص املعين بالسكن الالئق     

 ؛)٢٠١١نـوفمرب  / تشرين الثاين١٨-٦(اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري         
). ٢٠٠٨ينـاير   / كـانون الثـاين    ٢٧-٢٠( الدين أو املعتقـد      واملقرر اخلاص املعين حبرية   

تلقت إسرائيل زيارات من قبل املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية باألطفـال والـرتاع               كما
 ١٦-١٤(وموظف الربامج يف مكتب املمثلة اخلاصـة        ) ٢٠٠٩ فرباير/  شباط ٦-٢(املسلح  

  ).٢٠١٣يناير /كانون الثاين
وداً حقيقيةً إلشراك اجملتمع املدين يف عملية صـياغة تقاريرهـا           وتبذل إسرائيل جه    -١٠

وباإلضافة إىل الرسائل اليت ُتوجَّه     . الدورية اليت ُتقدَّم إىل مجيع هيئات معاهدات حقوق اإلنسان        
إىل مجيع الوزارات واهليئات احلكومية املعنية، ُترسل أيضاً رسائل إىل املنظمات غري احلكوميـة              

وعالوةً . ة لدعوهتا إىل تقدمي تعليقاهتا قبل جتميع التقارير من خالل التواصل املباشر           الرئيسية املعني 
  .على ذلك، ُتنَشر على املوقع الشبكي لوزارة العدل دعوةٌ عامةٌ لتقدمي مالحظات

وإسرائيل واحدة من الدول األربع اليت متثِّل، لفترتني متتاليتني، جمموعة دول أوروبا              -١١
 إيش ينوقد تولّى عضو البعثة، السيد يو. خرى يف جلنة املنظمات غري احلكومية  الغربية ودول أ  

 باسم جمموعة دول أوروبـا      ٢٠١٢ مقرر اللجنة يف عام      -هورويتس، منصب نائب رئيس     
وخالل هذه الفترة، ساعدت إسرائيل منظمات غري حكومية من بلدان          . الغربية ودول أخرى  
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ومن جماالت ". ي لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعيمركز استشار"خمتلفة يف احلصول على 
التركيز الرئيسية ما يتمثّل يف مساعدة منظمات املثليني واملثليات ومزدوجي امليـل اجلنـسي              

، وباالشتراك مع الواليات املتحدة وبلجيكا      ٢٠١٣مايو  /ففي أيار . ومغايري اهلوية اجلنسانية  
 من هذه املنظمات يف النمسا وأسـتراليا مـن          وبلغاريا، جنحنا يف الترويج لتمكني منظمتني     

  .احلصول على مركز استشاري لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي
، يشارك ممثلو احلكومة يف مشروع أطلقه مركز مينرفـا حلقـوق          ٢٠١٢ومنذ عام     -١٢

اإلنسان، كلية احلقوق يف اجلامعة العربية يف القدس، هبدف حتسني التعاون بني سلطات الدولة 
ومنظمات اجملتمع املدين يف عملية إعداد التقارير اليت ُتقدَّم إىل هيئات معاهـدات حقـوق               

وعلى الرغم من أن اجملتمع املدين ُيـدعى دائمـاً إىل تقـدمي             . اإلنسان التابعة لألمم املتحدة   
 معلومات يف إطار عملية إعداد هذه التقارير، فإن هذا احلوار االبتكاري املعزَّز هو األول من              

وقد اشتمل اجلزء األول من املشروع على إنشاء منتدى مشترك حيـضره            . نوعه يف إسرائيل  
ممثلو خمتلف سلطات الدولة وأكادمييون وممثلو منظمات اجملتمع املدين لعقد ندوات مـستمرة             

أمـا  . لتحسني التعاون بني األطراف املعنية يف صياغة تقارير الدولة اليت ُتقدَّم إىل هذه اللجان     
رحلة الثانية من املشروع فتشمل دعوة منظمات اجملتمع املدين املـشاركة يف املـشروع إىل      امل

وكان أول تقرير ُيختار يف     . إبداء تعليقاهتا على مشاريع تقارير الدولة قبل تقدميها إىل اللجان         
وجب إطار هذا املشروع هو التقرير الدوري الرابع لدولة إسرائيل املقدَّم إىل اللجنة املنشأة مب             

ويتمثَّل الغرض العام للمـشروع يف زيـادة      . العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     
مشاركة اجملتمع املدين يف عملية صياغة التقارير والتوصُّل، يف هناية املطاف، إىل حتسني التعاون 

  .يف تنفيذ اتفاقيات حقوق اإلنسان هذه يف إسرائيل
ىل اللغة العربية املالحظات اخلتامية املتـصلة بإسـرائيل         ، ُترجَِمت إ  ٢٠١٢ويف عام     -١٣

 فصاعداً، وُنـِشَرت    ٢٠٠٧والصادرة عن خمتلف هيئات معاهدات حقوق اإلنسان من عام          
كما ُنِشرت ترمجات هلذه املالحظـات      . هذه املالحظات على املوقع الشبكي لوزارة العدل      

  .حيثما كانت متاحةاخلتامية إىل اللغة العربية أعدهتا األمم املتحدة، 
يف  وتضفي احملكمة اإلسرائيلية العليا على حقوق اإلنسان شكالً إضافياً قيِّماً وترسخها            -١٤

وقد استندت احملكمة العليا يف عدد من القضايا البارزة إىل القانون الدويل حلقوق             . القانون احمللي 
قليمية وتفسريها من قبـل  اإلنسان، واستشهدت بأحكام معاهدات حقوق اإلنسان الدولية واإل       

أبـو لبـدة     ٥٣٧٣/٠٨حمكمة العدل العليا، القـضية      : ومن هذه القضايا  . هيئات املعاهدات 
وحمكمة العدل العليا،    ؛)احلق يف التعليم  ) (٢٠١١فرباير  / شباط ٦(،   التعليم وزيروآخرون ضد   

 )٢٠١٢فربايـر   / شباط ٢٨ ( التأمني الوطين  مؤسسةصالح حسن ضد     ١٠٦٦٢/٠٤القضية  
مضمون احلقوق االجتماعية واالقتصادية، ال سيما احلق يف التمتُّع حبد أدىن مـن املـستوى               (

 ٣١ (تابيكا ضد وزير التعلـيم وآخـرين   ٧٤٢٦/٠٨؛ وحمكمة العدل العليا، القضية    )املعيشي
؛ وحمكمـة العـدل العليـا،       )عدم التعرُّض للتمييز يف جمال التعلـيم      ) (٢٠١٠أغسطس  /آب
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حق ) (٢٠١١أبريل  / نيسان ٢٨ (امعة بار إيالن ضد حمكمة العمل الوطنية      ج ١١٨١/٠٣ القضية
 الوفـد   -كاف   ١١٤٣٧/٠٥وحمكمة العدل العليا، القضية      ؛)التنظيم النقايب واحلقوق التقاعدية   

  ).حقوق العامالت املهاجرات) (٢٠١١أبريل / نيسان١٣ (ضد وزارة الداخلية
فرض دولة إسرائيل أي قيود حمددة علـى        ، ال ت  )النمسا (١٢التوصية  عطفاً على   و  -١٥

ولألغـراض  . حق املنظمات يف ممارسة أنشطة ترمي إىل تعزيز واحترام حقـوق اإلنـسان            
فما دامت هذه املنظمات مـسجلة      . القانونية، ال ُتميَّز هذه املنظمات عن أي منظمة أخرى        

 املـدافعون عـن     كجمعيات، جيب عليها أن متتثل للقانون املنطبق؛ وفيما عدا ذلك، يتمّتع          
وهنـاك  . حقوق اإلنسان متتعاً تاماً حبرية تكوين اجلمعيات والسعي لتحقيق أهدافهم املختلفة          

 منظمة إسرائيلية مسجلة تعمل حبرية وبصورة جمدية يف جمال تعزيـز مجيـع              ١٥ ٠٠٠قرابة  
ايـة  حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك املساواة بني اجلنسني، والتنمية املستدامة، والـصحة والرع            

وجتدر مالحظة أن بإمكان كل من يزعم أن له مصلحة، سواء من األفراد أو مـن                . والتعليم
اجملموعات، مبن فيهم املقيمون يف الضفة الغربية وقطاع غزة، وأي منظمة غري حكومية، رفع              
 دعاوى إما أمام حمكمة إدارية أو أمام أعلى احملاكم املدنية يف إسرائيل، أي احملكمة العليا اليت               

وقد ثبت أن وصول املنظمـات إىل احملـاكم         . تنظر يف القضايا بوصفها حمكمة العدل العليا      
  .وصوالً كامالً ميثِّل أداةً فّعالةً جداً يف ضمان تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها

 ٢٠٠١، أنشأت إسرائيل يف عام )أذربيجان، فرنسا (٦ و٣عطفاً على التوصيتني و  -١٦
الستعراض وتنفيذ  ) للمشورة القانونية (ارات برئاسة نائب النائب العام      جلنةً مشتركةً بني الوز   

ويعقـد هـذا الفريـق      . املالحظات اخلتامية الصادرة عن هيئات معاهدات حقوق اإلنسان       
املشترك بني الوزارات اجتماعات دورية، وقد أحدث عدَّة تغيريات هامة فيما يتعلَّق مبختلف             

  .قضايا حقوق اإلنسان

  سسات املنشأة حديثاً حلماية حقوق اإلنسان وتعزيزهااملؤ  -جيم  
 ٢٩٥٠ أُنشئت يف وزارة العدل مبوجب قرار احلكومة رقم          -وحدة حرية اإلعالم      -١٧

وميثل إنشاء وحدة مركزية هتدف إىل تعزيز الشفافية تعبرياً         . ٢٠١١مارس  / آذار ٦الصادر يف   
 مبدأ الشفافية وحـق املـواطنني يف        وقد أصبح . عن متسُّك إسرائيل بقيمة احلوكمة الشفافة     

احلصول على املعلومات من السلطات احلكومية مكرَّسني يف السوابق القضائية منذ منتصف            
وتشكِّل وحدة حرية اإلعالم مركزاً للمعرفة املهنية يف جمال        . عقد الستينيات من القرن املاضي    

ت توعيـة عامـة، وتـدرِّب       حرية اإلعالم، وهي جتمع املعلومات ذات الصلة، وتنظِّم محال        
ويتمثّل الدور األساسي هلذه الوحدة    . موظفي اخلدمة املدنية وغريهم من موظفي القطاع العام       

يف إدارة عمل املوظفني املعنيني حبرية اإلعالم يف خمتلـف الـوزارات احلكوميـة ومعاجلـة                
 األخطاء اليت   اجلمهور املتعلقة حبرية اإلعالم يف خمتلف الوزارات فضالً عن تصحيح          شكاوى

وتقدِّم الوحدة تقارير سنوية إىل احلكومـة بـشأن امتثـال           . ُتكَتَشف يف إطار هذه العملية    
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الوزارات اإلسرائيلية وغريها من السلطات ألحكام القانون، وقد قدَّمت أول تقرير هلـا يف              
 .كما كان للمحاكم دور رئيسي يف النهوض حبرية اإلعالم يف إسـرائيل           . ٢٠١٣مايو  /أيار

، قبلت احملكمة العليا طعناً مقدماً من املنظمة غري احلكومية املسماة           ٢٠١٢أغسطس  /ففي آب 
طالب ألداء  لنشر نتائج درجات التقييم الوطين      "  من أجل حرية اإلعالم يف إسرائيل      احلركة"

وأكَّد النائب السابق لرئيس احملكمة العليا، القاضـي أليعـازر          . املدارس االبتدائية واملتوسطة  
املعلومات ملك للجمهور حتتفظ به السلطات كأمانة، وبالتايل فإن الـسلطات           "، أن   ريفلني

تستطيع أن تقرر نيابة عن اجلمهور ما إذا كان االطالع على املعلومات يعود بالفائدة عليه                ال
أما احلكومة اليت تسمح لنفسها بأن حتدد ما الذي حيسن أو ال حيـسن أن يعرفـه                 ... أم ال   

  وما من شيء يتعارض مع     - فسينتهي هبا األمر ألن حتدد ملواطنيها كيف يفكرون          مواطنوها
احلركة من أجل حرية اإلعـالم   ،A.A. 1245/12القضية  (."الدميقراطية احلقّة أكثر من ذلك

  )).٢٠١٢أغسطس / آب٢٣ (ضد وزارة التعليم
 - اإلسرائيليالعام  األمن  جلهاز  املفتش املعين بالشكاوى املقدَّمة ضد احملققني التابعني          -١٨
 أن مكتـب    ٢٠١٠نوفمرب  /د إجراء مداوالت شاملة، أعلن النائب العام يف تشرين الثاين         بع

الذي كان  جلهاز األمن العام اإلسرائيلي     ضد احملققني التابعني    املقّدمة  الشكاوى  باملفتش املعين   
، سيصبح جزءاً مـن وزارة  ليالعام اإلسرائياألمن جهاز جزءاً من   من الناحية اإلدارية    يشكِّل  

 للمدير العام لوزارة العدل بوصفه مفتـشاً    - من الناحيتني اإلدارية والتنظيمية      -العدل ويتبع   
املفتش إىل وزارة العـدل  هذا ويسّر إسرائيل أن تعلن أن إجناز اإلجراء اخلاص بنقل         . خارجياً

لتـويل  جانا مودجفرجيفيلي   ) املتقاعد(، اختري العقيد    ٢٠١٣يونيه  /ففي حزيران . بات قريباً 
وعقب هذا االختيار، تعمل وزارة العدل على استحداث ما يلزم من وظائف            . منصب املفتش 

جلهـاز  وبعد االنتهاء من تعيني من سيتولون هذه الوظائف، سُتلغى الوحدة التابعة            . إضافية
  .األمن العام اإلسرائيلي

 قـانون يف وزارة األمن العام مبوجب       ٢٠٠٨ أُنِشئَت يف عام     - هيئة محاية الشهود    -١٩
وتوفِّر هذه اهليئة احلماية للشهود وأسرهم قبل وأثناء        . ٢٠٠٨-٥٧٦٩برنامج محاية الشهود    

السياسات املتعلِّقة حبماية الشهود املعرضـني      رسم  وتتولّى اهليئة مسؤولية    . وبعد احملاكمات 
ماية الشهود استناداً إىل تلـك      للخطر، ووضع املعايري لتقييم املخاطر، واستحداث أدوات حل       

كما تتوىل اهليئة مسؤولية وضع التشريعات ذات الصلة وتعزيز التعاون مع الدول            . التقييمات
، أجنزت اهليئة املرحلة األولية لتطويرها وأصبح هناك اآلن         ٢٠١٠أبريل  /ويف نيسان . األخرى

يستوفون املعايري احملـددة    أما الشهود الذين ال     . ما يزيد عن عشرة شهود مشمولني حبمايتها      
للحصول على هذه احلماية املشددة من اهليئة فيحصلون رغم ذلك علـى محايـة الـشرطة                

  .السجون اإلسرائيليةإدارة  أو
يف وزارة الشؤون االجتماعية     ٢٠١١ أُنشئ يف عام     - اجمللس الوطين لألمن التغذوي     -٢٠

. ة وطنية لألمن التغذوي لسكان إسرائيل     واخلدمات االجتماعية وكُلِّف مبهمة تعزيز وتنفيذ خط      
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كي، أستاذ اقتصاديات وسياسـات     اجمللس الربوفيسور دوف تشرينيشوفيس   ويتولّى رئاسة هذا    
 مليـون شـيكل   ٢٠٠ وقد خصصت حكومة إسرائيل مبلـغ     . الصحة يف جامعة بن غوريون    

على أسـاس   لألمن التغذوي، وسيوزع هذا املبلغ      )  مليون دوالر أمريكي   ٥٦(إسرائيلي جديد   
  .٢٠١٤توصيات اجمللس املقرر نشرها يف عام 

   التقدُّم احملرز وأفضل املمارسات-تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها   -ثالثاً  

  املساواة بني اجلنسني  -ألف  
 منـذ  ،، ما برحت إسرائيل ملتزمـة )أذربيجان، غواتيماال (٩التوصية عطفاً على    -٢١

ني، وهي تواصل تعزيز هذه املساواة وتطمح إىل حتقيـق          إنشائها، بتحقيق املساواة بني اجلنس    
ويف حني أن إسرائيل، شأهنا يف ذلك شـأن         . املساواة التامة واحلقيقية يف مجيع مناحي احلياة      

العديد من اجملتمعات، تواجه حتدِّيات حقيقية فيما يتعلَّق بقضايا املساواة بني اجلنسني، أُحرِز             
 يف اجتاه حتقيق املساواة بني اجلنسني يف أماكن العمل والتمثيل           تقدُّم كبري يف السنوات األخرية    

  .املناسب للمرأة
التعـديل  (قـانون زيـادة التمثيـل املناسـب للمـرأة           وقد سّنت الكنيـست       -٢٢

 الذي يقتضي متثيل املرأة متثيالً مناسباً يف جلان التحقيق وجلـان            ٢٠١١-٥٧٧١ )التشريعي
ون اجلديد، تتوىل هيئة النهوض بوضع املرأة، التابعة ملكتـب          ووفقاً للقان . االمتحانات الوطنية 

وضع قائمة بأمساء النساء اللـوايت ُيعتـربن مرشـحات مناسـبات     ") اهليئة("رئيس الوزراء  
من التعديل، جيوز للمرأة اليت     ) ٣)(٤(٣ووفقاً للمادة   . ومؤهالت للمشاركة يف هذه اللجان    

فيـه  طلباً يف هذا الشأن تبـّين       يئة أن تقدم إىل اهليئة      تعترب أهنا مناسبة إلدراجها يف قائمة اهل      
  .مؤهالهتا العلمية وخربهتا وما حصلت عليه من تدريب

، زادت نسبة اإلناث    ٢٠١٣فرباير  /ومع انتخاب الكنيست التاسعة عشرة يف شباط        -٢٣
ئيلية وتضمُّ احلكومة اإلسرا  .  يف املائة  ٢٢,٥ يف املائة إىل     ١٩من جمموع أعضاء الكنيست من      

.  يف املائة  ١٨إىل  ) يف احلكومة السابقة  ( يف املائة    ٩,٧اجلديدة أربع وزيرات، أي بزيادة من       
فالنساء . كما حدثت زيادة كبرية يف عدد النساء العامالت يف سلك اخلدمة املدنية يف إسرائيل

ـ .  يف املائة من جمموع العاملني يف اخلدمة املدنيـة       ٦٤يشكلن حالياً ما نسبته      اراً مـن  واعتب
، ارتفعت نسبة النساء اللوايت يشغلن مناصب رفيعة املستوى يف سلك اخلدمـة             ٢٠١١ عام

 يف املائـة يف     ٣٩ويف الشركات احلكومية، بلغت نسبة املديرات       .  يف املائة  ٣٢,٦املدنية إىل   
  .٢٠١٢ يف املائة حبلول هناية عام ٤٢، ووصلت هذه النسبة إىل ٢٠١١عام 
قـانون تكـافؤ    بأنه مبوجـب     ٢٠١٢العليا اإلسرائيلية يف عام     وقد قضت احملكمة      -٢٤

ها يقل كثرياً عن راتب املوظف الـذي        تب، عندما تثبت املوظفة أن را     ٥٧٥٦/١٩٩٦األجور  
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يؤدِّي املهام نفسها، يتحول عبء اإلثبات إىل صاحب العمل الذي جيب عليه أن يثبـت أن                
ق صاحب العمل يف تربير هـذا الفـارق،         وإذا أخف . الفرق يف الراتب ميكن أن يكون مربراً      

وقد قرر  . تترتَّب على ذلك دعوى ظاهرة الوجاهة تتمثَّل يف التمييز على أساس نوع اجلنس            
مبدأ املساواة ومبدأ حظر التمييز مهـا       " أن   ،الرئيس السابق للمحكمة العليا، دوريت بينيش     

ية تقوم على أسـاس     ة دميقراط مبدآن أساسيان يف نظامنا القانوين ويشكالن شرطاً مسبقاً ألي        
أوريت غورين وآخرون ضد    ،  ١٧٥٨/١١، القضية   العلياحمكمة العدل    (."اإلنصاف والعدل 

  ). )٢٠١٢مايو / أيار١٧ (نيوآخر Home Center (Do it Yourself)  Ltdمؤسسة 
يـشمل  ومن التحدِّيات اليت تواجهها إسرائيل يف جمال املساواة بني اجلنـسني مـا                -٢٥

ت اليت قامت هبا بعض اجملموعات مؤخراً الستبعاد النساء من املشاركة يف اجملال العام              احملاوال
 فريقـاً   ٢٠١١ديسمرب  /وقد شكَّلت احلكومة يف كانون األول     . ضمن بعض الطوائف الدينية   

. مشتركاً بني الوزارات تتمثَّل مهمته يف تقدمي توصيات تتضمَّن حلوالً خمتلفة هلذه املـشكلة             
) للـشؤون املدنيـة   (، عّين النائب العام فريقاً برئاسة نائبه        ٢٠١٢يناير  /ون الثاين  كان ٥ويف  

لدراسة اجلوانب والتشعبات القانونية ملشكلة هتميش املرأة واستبعادها من املشاركة يف اجملال            
 ٢٠١٢مارس / آذار١١أجنز الفريق املشترك بني الوزارات عمله وقدم إىل احلكومة يف ، والعام
وقدم الفريق التابع لوزارة العـدل تقريـره إىل النائـب العـام يف              .  يتضمَّن توصياته  تقريراً
، أن يعتمد   ٢٠١٣مايو  / أيار ٦ وقرر النائب العام، يف اجتماع ُعِقد يف         .٢٠١٣مارس  /آذار

من أجـل   توصيات الفريق اليت حتثُّ السلطات احمللية على التصرُّف بسرعة ودون أي تأخري             
أظهر عمل كـال الفـريقني   و. إقصاء النساء اليت تتجلّى يف والية كل منهاإهناء مجيع مظاهر   

  : شأن يف عدد من اجملاالتيوغريمها من السلطات اإلسرائيلية إحراز تقدُّم ذ
 ،"كول بارامـا  "قرر النائب العام أن السياسة اليت تنتهجها احملطة اإلذاعية            )أ(  

لقدس، ومتنع بث األغاين اليت تؤديهـا نـساء   وهي حمطة تابعة لليهود املتشددين ومقرها يف ا       
أمـر النائـب العـام      و. لتقدمي برامج على اهلواء، هي سياسة غري شرعية       النساء  توظف   وال
التلفزيون واإلذاعة الثانية اليت متارس واليتها على احملطات اإلعالمية احملليـة بـأن تنـهي                هيئة

ذاعية يف غضون ستة أشهر مصرحاً كـذلك        مع هذه احملطة اإل   اجلارية يف هذا الشأن     مفاوضاهتا  
   عن ممارسة التمييز ضد النساء فسيوقف بثها؛"كول باراما"بأنه ما مل تكف حمطة 

بني النساء والرجال أثنـاء  ما حدث يف بعض احلاالت من فصل     يف أعقاب     )ب(  
 مذكرة  ،٢٠١٢مارس  / يف آذار  ،مراسم الدفن، نشر املدير العام لوزارة اخلدمات الدينية       إقامة  

منـع  ، مبا يف ذلـك  إقامة مراسم الدفن تؤكِّد عدم شرعية الفصل القسري بني اجلنسني أثناء         
  النساء من إلقاء كلمات تأبني؛

نقل الركاب  بعد صدور حكم عن احملكمة العليا، أصبحت مجيع حافالت            )ج(  
حلـق يف أن    ، بعالمات تبّين أن لكل راكـب ا       ٢٠١١يناير  /، اعتباراً من كانون الثاين    جمهزةً

جيلس حيثما يشاء وأن مضايقة أي راكب يف هذا اخلصوص قد تـشكِّل فعـالً إجراميـاً                 
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 راغن وآخرون ضد وزارة النقل وسـالمة        ي، ناعوم ٧٤٦/٠٧القضية  ،  العدل العليا  حمكمة(
  ). )٢٠١١يناير / كانون الثاين٥(الطرق وآخرين 

لدور البـارز الـذي يؤديـه القـضاء     ومن األمثلة احلديثة جداً والبالغة الداللة على ا      -٢٦
، رئيس دولة إسرائيل    قّصاباإلسرائيلي يف صون حقوق املرأة وسيادة القانون مثال إدانة موشيه           

، أدانـت  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣٠ففي  . جنسية خطرية جرائم  آنذاك، بتهمة ارتكاب    
ية خطـرية، مبـا فيهـا    جنسجرائم بتهمة ارتكاب عدَّة  قّصاب  حمكمة تل أبيب اجلزئية السيد      

/  كانــون األول ٣٠ (قّصابدولة إسرائيل ضد موشيه  S.Cr.C 1015/09القضية (االغتصاب 
بالسجن قّصاب  ، حكمت احملكمة على السيد      ٢٠١١مارس  / آذار ٢٢ويف  . ))٢٠١٠ديسمرب  

 شـيكل   ١٢٥ ٠٠٠سنتني مع وقف التنفيذ، وبدفع تعويض مببلغ        إضافة إىل   ملدة سبع سنوات    
دعوى استئناف طعن فيها حبكـم إدانتـه   قّصاب ، قدم السيد    ٢٠١١مايو  /ويف أيار . لضحاياه

  . رفضت احملكمة العليا استئنافه باإلمجاع٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين١٠وعقوبته، ويف 

  حقوق األقليات  -باء  
، ترى إسـرائيل    )اململكة املتحدة، بولندا، كندا    (٢٩ و ٢٨التوصيتني  عطفاً على     -٢٧

وكما الحظت إسرائيل   . ولويات الوطنية تعزيز املساواة بني خمتلف طوائف سكاهنا       أن من األ  
االستعراض الدوري الشامل، فإن هذا التحدي يـوىل  عملية يف تقريرها األول املقدم يف إطار       

ويف السنوات األخرية، اعتمدت إسرائيل برامج طويلة األجـل جتـاوزت           . اهتماماً مستمراً 
  ). مليون دوالر أمريكي٨٣١,٤( مليارات شيكل إسرائيلي جديد ٣غ كلفتها اإلمجالية مبل

، إجراءات إجيابية لتحسني إدمـاج      ١٩٩٤، منذ عام     احلكومة  تتخذ :التمثيل العام   -٢٨
السكان العرب والبدو والدروز والشركس يف سلك اخلدمة املدنية، مبـا يف ذلـك إصـدار      

ملستوى املتوسط تقتصر على أفـراد      تعديالت تشريعية ونشر إعالنات لشغل مناصب على ا       
وتشري البيانات إىل حدوث زيادة مطردة يف نسب العرب والـدروز والـشركس             . األقليات

، شـكل املوظفـون     ٢٠١٢ديـسمرب   /ففي كانون األول  . املوظفني يف سلك اخلدمة املدنية    
فني يف   يف املائة من جمموع املوظ     ٨,٤العرب، مبن فيهم البدو والدروز والشركس، ما نسبته         

 يف املائـة يف     ٦,٦٧، و ٢٠٠٧ يف املائة يف عام      ٦,١٧سلك اخلدمة املدنية، مقارنةً مبا نسبته       
كما سجل  . ٢٠١٠ يف املائة يف عام      ٧,٥٢، و ٢٠٠٩ يف املائة يف عام      ٦,٩٧، و ٢٠٠٨عام  

عدد النساء العربيات والدرزيات العامالت يف سلك اخلدمة املدنية زيادةً كبريةً يف الـسنوات    
 يف املائة يف عدد النـساء العربيـات         ٣٠,٦، ُسجِّلت زيادة بنسبة     ٢٠١١ويف عام   . خريةاأل

  .٢٠٠٨والدرزيات املوظفات يف سلك اخلدمة املدنية مقارنةً بعام 
توسيع التمثيل املالئم ألفراد اجملتمع اإلثيويب يف سـلك         وقد سّنت الكنيست قانون       -٢٩

وقانون توسيع التمثيل املالئم ألفـراد       ٢٠١١-٥٧٧٢ )التعديالت التشريعية (اخلدمة املدنية   
وتوسِّع هذه  . ٢٠١٢-٥٧٧٢) التعديالت التشريعية (اجملتمع الدرزي يف سلك اخلدمة املدنية       
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 نطاق خمطط اإلجراءات اإلجيابية املنطبق على أفـراد اجملتمـع           ، إىل حدٍّ كبري جداً    ،القوانني
و الذين يكون أحد والديهم على األقل قد ُوِلـد يف           الدرزي واألفراد الذين ُوِلدوا يف إثيوبيا أ      

وتقتضي التشريعات اجلديدة من الوزارات والوكـاالت احلكوميـة والـشركات           . إثيوبيا
 موظفاً والبلديات تطبيق القانون فيما يتعلَّـق بتعـيني          ٥٠احلكومية اليت يعمل فيها أكثر من       
 الصادر يف   ٢٥٠٦ فإن قرار احلكومة     وعالوةً على ذلك،  . املوظفني يف مجيع املناصب والرتب    

يف سـلك   )  منصباً جديداً  ١٣منها  ( منصباً   ٣٠ الذي خيصص    ٢٠١٠نوفمرب  /تشرين الثاين 
ويف الوقت احلـايل،    . ٢٠١٣اخلدمة املدنية لألفراد من السكان اإلثيوبيني سُينفَّذ خالل عام          

 وهو ما يوازي إىل حدٍّ       يف املائة من جمموع سكان إسرائيل،      ١,٥يشكِّل السكان اإلثيوبيون    
  .كبري نسبة متثيلهم يف سلك اخلدمة املدنية

  :الربامج االقتصادية واالجتماعية والثقافية للمجتمع العريب  -٣٠
أنشأت هيئة التنمية االقتصادية للسكان العرب والدروز والشركس التابعة           )أ(  

.  الصناعية للسكان العـرب     يهدف إىل تنمية املناطق    ٢٠١١لوزارة االقتصاد برناجماً يف عام      
 جمتمعاً وقريةً من اجملتمعات ١٣وُيتوقَّع أن يؤدِّي تنفيذ هذا الربنامج إىل زيادة فرص العمل يف           

ويف بعض البلدات، أُنشئت مناطق صناعية جديدة، ومتَّ يف بعـض البلـدات             . والقرى العربية 
 ٨١,٥ة برنامج اخلمس سنوات     وتبلغ ميزاني . األخرى توسيع وحتسني املناطق الصناعية القائمة     

 ١٥ قدره   وسُيستخدم مبلغٌ إضايفٌ  ).  مليون دوالر أمريكي   ٢٢( جديد   يمليون شيكل إسرائيل  
  املناطق؛هذه إلنشاء شركات مالية يف )  ماليني دوالر٤(مليون شيكل 

فريٌق مهٌين لدراسة العوائق اليت تعتـرض مـشاركة          ٢٠١١يف عام   أُنشئ    )ب(  
أصدر الفريق تقريراً مؤقتـاً تـضمن   و. ةً أوسع يف جمال التعليم العايل    السكان العرب مشارك  

توصيات تدعو إىل اعتماد نظام دعم شامل، مبا يف ذلك إنشاء مركز وطـين للمعلومـات،                
، وزيادة املساعدة املقدَّمة إىل السكان العرب أثنـاء         اجلامعيةوتعزيز الربامج اإلعدادية ما قبل      

الربامج الرامية إىل احلدِّ من تسرُّب الطـالب مـن املؤسـسات            ، ودعم   اجلامعيةالدراسات  
 ماليني شـيكل إسـرائيلي      ٣٠٥ومن أجل تنفيذ هذه التوصيات، ُخصِّص مبلغ        . األكادميية

  ملدة مخس سنوات؛)  مليون دوالر أمريكي٨٤,٥٣(جديد 
 الذي تضمن ٢٢٨٩ القرار رقم  ٢٠١٠سبتمرب  /اعتمدت احلكومة يف أيلول     )ج(  

وكُلِّفـت هيئـة    . دة السنوات إلدماج نساء األقليات يف مؤسسات التعليم العايل        خطة متعدِّ 
التنمية االقتصادية للمناطق العربية، مبا فيها مناطق الدروز والشركس، مبهمة تنفيـذ اخلطـة              

وتشمل هذه اخلطة اليت تـستهدف      ).  مليون دوالر  ١,١٤( ماليني شيكل    ٤مبيزانية قدرها   
عربية التحضري المتحانات الدخول إىل مؤسسات التعلـيم العـايل،           فتاة   ٥٠٠يصل إىل    ما

وحتسني مهارات استخدام اللغتني اإلنكليزية والعربية، وإنشاء أفرقة دعم، وتنظيم حلقـات            
  عمل إرشادية تتعلَّق بالعمل عند انتهاء الدراسة؛
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 مشروع إنشاء متحف جديد     ٢٠٠٨وزارة الثقافة ومّولت يف عام      أعّدت    )د(  
)  دوالر ١٦٢ ٠٠٠( شـيكل    ٦٠٠ ٠٠٠وخّصصت الوزارة مبلغ    . ص للثقافة العربية  خمص

الفحـم وإلجيـاد     اليت سيحتويها املتحف الذي سيُنشأ يف أم      املواد  ألغراض اقتناء جمموعات    
  .متربعني إضافيني

  :الربامج االقتصادية واالجتماعية والثقافية جملتمعات الدروز والشركس  -٣١
 ٢٠١١فربايـر   / الصادر يف شباط   ٢٨٦١كومة رقم   ار احل مبوجب قر أُنشئ    )أ(  

لتعزيز التنمية االقتـصادية والنـهوض      ) ٢٠١٤-٢٠١١(برنامج شامل مدته أربع سنوات      
ويهدف هذا الربنامج إىل االستثمار أساساً يف جماالت العمـل          . بالسكان الدروز والشركس  

 مليـون شـيكل     ٦٨٠لية هلذا الربنامج    وتبلغ امليزانية اإلمجا  . والتعليم والبنية التحتية والنقل   
  ؛) مليون دوالر١٨٤(

قانون إنـشاء مركـز التـراث الثقـايف          ٢٠٠٧سّنت الكنيست يف عام       )ب(  
. الذي يهدف إىل تيسري إنشاء مركز للتـراث الثقـايف الـدرزي            ٢٠٠٧-٥٧٦٧ الدرزي

حوث وتنظيم  وسيعمل هذا املركز، الذي ال يزال موقعه وهيكله قيد التطوير، على تشجيع الب            
وسيتوىل املركز أيضاً تنسيق أنشطة خمتلفة، مبا يف ذلـك اجلـوالت الثقافيـة       . برامج تثقيفية 

واحملاضرات واملؤمترات واملعارض املوّجهة حنو تنمية وإثراء وتعزيز املعرفة املتـصلة مبختلـف             
  .جوانب ثقافة الدروز وتارخيهم وتراثهم

  :لثقافية جملتمع السكان اإلثيوبينيالربامج االقتصادية واالجتماعية وا  -٣٢
حتـسني  " بشأن   ٤٦٢٤ القرار رقم    ٢٠١٢مايو  /اعتمدت احلكومة يف أيار     )أ(  

وسُيخصَّص دعٌم إضايفٌ وميزانياٌت إضافيةٌ ملساعدة ". استيعاب األشخاص الوافدين من إثيوبيا 
دمة املدنية وزيادة   والتمثيل املالئم يف سلك اخل    والعمل  السكان اإلثيوبيني يف جماالت اإلسكان      

  الوعي وحتسني إمكانية احلصول على اخلدمات الدينية؛
قانون إنشاء مركز تراث اليهـود       ٢٠١٢أبريل  /سّنت الكنيست يف نيسان     )ب(  

 الذي يهدف إىل إنشاء مركز لبحث وإحياء تراث اجملتمع اإلثيويب           ٢٠١٢-٥٧٧٢اإلثيوبيني  
ركز على مجع مواد سـجل احملفوظـات        وسيعمل امل . وإنشاء سجل حمفوظات هلذا الغرض    

املتعلِّقة بتراث اجملتمع اإلثيويب وسيضفي طابعاً مركزياً على أنشطة البحوث املتعلِّقـة هبـذا              
 عضواً ُيشترط أن    ١٣وقد أُنشئ مبوجب هذا القانون جملس املركز الذي يتألف من           . اجملتمع

، ٢٠١٣يونيـه   /ويف حزيران . من أصل إثيويب  أو منحدرين   يكون ثلثهم على األقل مواطنني      
يف ممارسة نشاطه عند    اجمللس  كان تعيني أعضاء اجمللس قد وصل إىل مرحلة متقدِّمة، وسيبدأ           

  تعيني مجيع أعضائه؛
 ٢٠٠٨-٥٧٦٨قانون عطلة السجد الوطنية      ٢٠٠٨يوليه  /سّنت الكنيست يف متوز     )ج(  

 ٢٠١٣ حيلُّ يف عام  (يشفان العربي   دشلُيحَتفَل هبا يف كل عام يف اليوم التاسع والعشرين من شهر            



A/HRC/WG.6/17/ISR/1 

13 GE.13-18281 

.  وسجد هو يوم صيام إثيويب تقليدي خمصص للصالة والشكر         .)أكتوبر/ تشرين األول  ٣١يف  
بتنظيم احتفال كبري على جبل صهيون يف القـدس تعقبـه           هبذا العيد   وحيتفل اجملتمع اإلثيويب    
  مسرية إىل احلائط الغريب؛

 مدينة  ١٢يف  الثقافة اإلثيوبية    مهرجان   ٢٠١٢يف عام   الثقافة  نظّمت وزارة     )د(  
واشتمل املهرجان على عروض موسيقى ورقص      . ومركزاً سكانياً تضمُّ جتمُّعات إثيوبية كبرية     

  ومعارض لفنانني إثيوبيني، ومعارض للمأكوالت واملالبس اإلثيوبية التقليدية؛
دم كفاية  ، أصدرت احملكمة العليا حكماً يف قضية تتعلَّق بع        ٢٠١٠يف عام     )ه(  

والحظت احملكمـة أن    . هكفايتإدماج الطالب اإلثيوبيني يف الربامج التعليمية يف مدينة بيتاح          
حمكمة العـدل العليـا،     " (احلق يف التعليم واحلق يف املساواة يف التعليم مها حقان دستوريان          "
وزير  ضد   لإلسرائيليني اإلثيوبيني والعدل  منظمة تيبيكا للدعوة للمساواة      ٧٤٢٦/٠٨القضية  (

  ).٢٠١٠أغسطس / آب٣١ (التعليم وآخرين

  مكافحة العنصرية والتمييز ومعاداة السامية  -جيم  
، ٢٠٠٨فرباير  / يف شباط  ٢٠٠٨-٥٧٦٨) ٩٦التعديل رقم   (قانون العقوبات   ُسنَّ    -٣٣
 من قانون العقوبات اإلسرائيلي املتصلة بتشكيل اجلمعيات غـري          ١٤٥ُعدِّلت مبوجبه املادة    و

عليها حيرضون  أو   وحيظر هذا التعديل جتمُّع األشخاص الذين يدعون إىل العنصرية           .الشرعية
 من القانون، خيضع كلُّ عضو بـالغ يف         ١٤٧ووفقاً للمادة   . أو يشجعوهنا بأي طريقة أخرى    

  .مجعية عنصرية غري شرعية وكلُّ موظف فيها أو متعاون معها للسجن ملدة تصل إىل سنة
، أصدرت حمكمة حيفا اجلزئية حكمـاً علـى رجـل           ٢٠١٣سبتمرب  / أيلول ٩ويف    -٣٤

بالسجن ملدة أربع سنوات بعد إدانته بتهمة احلرق املتعمَّد وتوجيه هتديدات ذات طابع عنصري              
يف مبىن سكين يف حيفا كانت      املقيمني يف مساكن مستأجرة     ضد جمموعة من السكان اإلثيوبيني      

بات خمتلفة، وجَّه املتهم هتديدات ملـستأجري       مناسأربع  ففي  . تعيش فيه والدة الشخص املدان    
النار بسيارة للمستأجرين   إضرام  وأقدم يف مناسبتني على     " إحراق اإلثيوبيني "املساكن بالدعوة إىل    

 شعوراً واضحاً بالكراهية والعنصرية     مثة"والحظت القاضية شيال، يف حكمها، أن       . ومبدخل املبىن 
القـضية   (."هذه الظاهرة واقتالعها من جـذورها     رفض  وجيب  . يتجلى يف أفعال املتهم وكالمه    

C.C. 40112-07-12، ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٩ (دولة إسرائيل ضد لوغاسي.((  
، قبلت حمكمة الصلح يف تل أبيـب دعـوى          ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٠ويف    -٣٥

وقررت . هرفعها رجلٌ ادعى أنه ُمنَِع من الدخول إىل ملهى ليلي يف تل أبيب بسبب لون بشرت
 بشأن حظر التمييـز يف      ٢٠٠٠-٥٧٦١القانون  احملكمة أن امللهى الليلي قد انتهك أحكام        

، ألنه مل يقـدَّم أي سـبب   املنتجات واخلدمات والدخول إىل أماكن الترفيه واألماكن العامة   
وعالوةً على ذلك، فقد أخفق املـدعى علـيهم يف إثبـات أن           . معقول يربر رفض الدخول   
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 ينتهجوهنا يف عملهم ال تشكِّل ممارسةً حمظورةً للتمييز ضد الزبائن على أسـاس              السياسة اليت 
ورأت احملكمة أنه وفقـاً للقـانون، يتحمـل         . أو األصل، حسبما يقتضيه القانون    /العرق و 

أصحاب امللهى الليلي املسؤولية عن هذا االنتهاك، ألهنم مل يثبتوا أهنم اختذوا خطوات معقولة              
 شيكل  ١٧ ٠٠٠وحكمت احملكمة للمدعي بتعويض قدره      . ييزي يف ملهاهم  ملنع السلوك التم  

 باكيكـار  يعقوب هورش ضد مؤسسة تيـشا  ،C.M. 969-03-11القضية ) ( دوالر٤ ٥٠٠(
  )).٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين١٠ (احملدودة

حمكمة العمل يف تل أبيـب أن اشـتراط أداء          قررت  ،  ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٦ويف    -٣٦
كرية احملدد من قبل شركة السكك احلديدية اإلسرائيلية كجزء من الشروط اليت            اخلدمة العس 

ضد املواطنني الذين ال يؤدون اخلدمة      متييزاً  شكل  ي لتوظيف املشرفني اجلدد     ءهاتطلب استيفا 
. ، وهؤالء هم أساساً من املواطنني العرب يف إسـرائيل      جيش الدفاع اإلسرائيلي  العسكرية يف   

ية احلق يف املساواة وحظر التمييز اللذين يشكالن األساس جلميع احلقوق           وأكدت احملكمة أمه  
التمييز أن القانون حيظر أيضاً احملكمة األساسية األخرى، فضالً عن قيم الدميقراطية، والحظت 

  عبد الكرمي قاضي وآخرون ضد شركة السكك احلديديـة ،C.M. 3863/09القضية (غري املباشر 
  )).٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٦(اإلسرائيلية وآخرين 

، قررت احملكمة العليا أنه جيب على بلدية القدس أن ُتخصِّص دعماً            ٢٠١٠ويف عام     -٣٧
وأكدت احملكمة يف حكمهـا أن      ". البيت املفتوح يف القدس للفخر والتسامح     "مالياً ألنشطة   

احلق يف عدم التعرُّض للتمييز على أساس امليل اجلنسي هو حق دسـتوري وقـضت بـدفع                 
)  دوالر ١٤٠ ٨٠٠( شيكل إسرائيلي جديـد      ٥٠٠ ٠٠٠مببلغ  " البيت املفتوح "تعويض إىل   

  البيت املفتوح يف القدس للفخر والتسامح ضد بلدية القدس وآخرين،A.P.A. 343/09قضية ال(
  )).٢٠١٠سبتمرب / أيلول١٤(

لـذي  وتضطلع إسرائيل بدور رائد ضمن املنتدى العاملي ملكافحة معاداة الـسامية ا             -٣٨
وباإلضافة إىل ذلك، تقيم إسرائيل شراكةً      . ٢٠١٣مايو  /انعقد للمرة الرابعة يف القدس يف أيار      

مع الدول األعضاء يف االحتاد األورويب يف إطار حلقة دراسية سنوية بشأن مكافحة معـاداة               
راسية، وتويل إسرائيل واالحتاد األورويب أمهيةً كبريةً هلذه احللقة الد        . السامية وكره األجانب  

  .مما يدلُّ على موقف مشترك يف مواجهة حتدِّيات معاداة السامية وكره األجانب

  اجلنسانيةضمان حقوق املثليني واملثليات ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية   -دال  
توفِّر إسرائيل محايةً قويةً حلقوق مواطنيها يف العيش حبرية مبا يتوافق مـع ميـوهلم                 -٣٩

بتمثيـل  اجلنسانية  ظى املثليون واملثليات ومزدوجو امليل اجلنسي ومغايرو اهلوية         وحي. اجلنسية
واسع يف اجملتمع اإلسرائيلي برمته، فهم ينخرطون يف القـوات العـسكرية ويف األجهـزة               

  .احلكومية وأوساط األعمال والفنون
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وينصُّ على حظر التمييز على أسـاس امليـل اجلنـسي يف عـدَّة قـوانني مثـل                    -٤٠
 بشأن تكافؤ فرص    ١٩٨٨-٥٧٤٨ بشأن حقوق املريض، والقانون      ١٩٩٦-٥٧٥٦ قانونال

 بشأن حظر التمييز يف السلع واخلدمات ويف الـدخول إىل           ٢٠٠٠-٥٧٤٨العمل، والقانون   
 محلة ضـغط  ٢٠١١عضوان يف الكنيست يف عام ، نظّم وباإلضافة إىل ذلك  . األماكن العامة 

  .كره املثلينيكافحة املتعلقة مبلتعزيز التشريعات 
وإسرائيل عضو يف الفريق األساسي املعين بقضايا املثليني واملثليات ومزدوجي امليـل              -٤١

فعَّالة يف تنظيم احلدث اخلـاص يف  مشاركة وقد شاركت   اجلنسانية،  اجلنسي ومغايري اهلوية    
 بشأن حقوق املثليني واملثليـات ومزدوجـي امليـل       ٢٠١٢ و ٢٠١١ديسمرب  /كانون األول 

  . اجلنسانيةي ومغايري اهلويةاجلنس
ويف السنوات األخرية، صدر عدٌد كبٌري من األحكام والقرارات اليت تعزِّز حقـوق               -٤٢

  : ومن األمثلة على ذلك ما يلي. األزواج من اجلنس نفسه يف إسرائيل
 احلـق يف    ليمية إىل أن للزوج املثلـي اجلـنس       خلصت حمكمة العمل اإلق     )أ(  

وأكدت احملكمة أهنا توصـلت     . عاش التقاعدي الذي ُيدفَع للمعال    احلصول، كأرمل، على امل   
إىل هذا القرار رغم أن الزوجني قد أخفيا عالقتهما عن أسرتيهما وأصدقائهما، ورغـم أن               
الزوجني قد أقاما يف شقتني منفصلتني عندما عاد ابن أحد الزوجني إىل املرتل يف إجازة مـن                 

للمعاشـات  " ماكيت"ضد مركز   االسم   مامكتو ،L.a.C.3075/08القضية  (خدمته يف اجليش    
  ؛))٢٠١٠أبريل / نيسان١٢ (التقاعدية والتعويضات

 بثالثـة أطفـال     ٢٠١٢اعترفت حمكمة العمل اجلزئية يف تل أبيب يف عام            )ب(  
 لزوجني مثليني يف إجراءين خمتلفني الستئجار الرحم بفاصل شـهرين           واُولد) توأمان وصيب (

 التـأمني   مؤسسة، واعتربهتم احملكمة ثالثة مواليد ألغراض احلصول من         بني الوالدة واألخرى  
ورأت احملكمة أن ما قصده املشرِّع هو ختفيف العبء عن          . الوطين على منحة والدة موّسعة    

 وأن القانون ينبغي أن يتالءم مع ،كاهل الوالدين ودعمهما عندما يولد هلما أكثر من مولودين 
االتفاق علـى محـل األجنـة        بشأن   ١٩٩٦لى ضوء قانون عام     اهلياكل األسرية احلديثة ع   

 وآخرون ضد ،.L.C. 12398-05-11 ،S.S.Kالقضية  ()االتفاق والتفويض ووضع الطفل الوليد(
  ؛))٢٠١٢سبتمرب / أيلول٧ ( التأمني الوطينمؤسسة

قضت حمكمة الصلح يف القدس لصاحل زوجني مثليتني أقامتا دعوى ضـد              )ج(  
 ذلك  الفندق وقد رفض .  إلقامة حفل زفافهما   مكاناًهلما  وفر  ي أن   لرفضه" ناياد هامشو "فندق  
مقر جلماعة من هو ياد هامشونا فندق  أن اجلنسي للزوجني سبباً للرفض وذكر من امليل اًمتخذ

اليهود امليسيانيني الذين يعتربون عالقات املثلية اجلنسية عالقات تتعـارض مـع معتقـداهتم              
تعريـف  فيه يندرج ضـمن     ُيراد إقامة احلفل    كان  كمة أن املكان الذي     واعتربت احمل . الدينية

 بشأن حظر التمييز يف السلع واخلدمات ويف        ٢٠٠٠-٥٧٦١القانون  مبوجب  " املكان العام "
من رفـض تنظـيم حـدث       الفندق  ولذلك فقد ُمنَِع أصحاب     . الدخول إىل األماكن العامة   
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احملكمة التوازن املناسب بني احلرية الدينيـة مـن   وقد راعت . ألسباب تتعلَّق بامليول اجلنسية   
للمدعني مبلغ   وأمرت بدفع    ،جهة وحظر التمييز من جهة ثانية، ورفضت ادعاء املدعى عليه         

على سبيل التعويض وردِّ احلق وكذلك للمسامهة يف التثقيف والتوعية مبسألة هامة مثل مسألة              
يـاد  فنـدق  ياكوبوفيتش وآخرون ضد  C.C. 5901-09القضية (الكرامة اإلنسانية واملساواة 

  )).٢٠١٣أبريل / نيسان١٤ (هامشونا وآخرين

  مكافحة االجتار باألشخاص  -هاء  
وقد حظي هذا   . مكافحة االجتار باألشخاص  جمال  أحرزت إسرائيل تقدماً كبرياً يف        -٤٣

الجتـار  النجاح باعتراف وزارة اخلارجية األمريكية يف تقريريها السنويني األخريين بـشأن ا           
 مما يدلُّ علـى أن      ،، حيث ُصنِّفت إسرائيل يف املرتبة األوىل      )٢٠١٣ و ٢٠١٢(باألشخاص  

إسرائيل قد أقرت بوجود عمليات اجتار بالبشر وأهنا تبذل جهوداً للتصدِّي هلـذه املـشكلة               
  .ومتتثل للمعايري الدنيا

 إسـرائيل أن    ونتيجة للتعاون بني احلكومة واجملتمع املدين والكنيست، اسـتطاعت          -٤٤
ومن اإلجنازات اليت   . تستأصل تقريباً عمليات االجتار باألشخاص ألغراض استغالهلم يف البغاء        

 بإدانة ٢٠١٢مايو /اليت انتهت يف أيار  سابانرامي ةتشكِّل عالمةً فارقةً يف هذا الصدد حماكم     
من األفعـال   مخسة متهمني بتهم االجتار باألشخاص ألغراض استغالهلم يف البغاء وغري ذلك            

وقد ُحِكم على مجيع املتهمني املدانني بعقوبة السجن ملـدد طويلـة            . اإلجرامية ذات الصلة  
 سنة وبدفع غرامات كبرية وتعويضات إىل كـل  ١٨,٥تراوحت بني عشرة أشهر وأكثر من  

 يافا اجلزئية أن هذه القضية هـي        -ورأت حمكمة تل أبيب     . ضحية من الضحايا الثالث عشرة    
اليت عاجلتها إسرائيل يف الـسنوات األخـرية        النطاق  االت االجتار املعقَّدة والواسعة     من أكثر ح  

  )).٢٠١٢مايو / أيار١٠ (سابان وآخرين دولة إسرائيل ضد راحاميم S.Cr.C 1016/09قضية ال(
 / شـباط  ٢٩وأدانت حمكمة القدس اجلزئية، يف قرار يـشكِّل سـابقةً صـدر يف                -٤٥
وكانت الضحية  . ازمها شخصاً يف أوضاع شبيهة باالسترقاق     ، متهمني الحتج  ٢٠١٢ فرباير

فلبينية احُتجَِزت يف ظل أوضاع شبيهة باالسترقاق رغم أن مالبـسات           خادمة  يف هذه احلالة    
وحكمت احملكمة على املتهمني بالعمل     . هذه القضية ال تشتمل على ممارسة العنف اجلسدي       

 شيكل  ٢ ٠٠٠ مع وقف التنفيذ، وبدفع مبلغ       يف اخلدمة اجملتمعية ملدة أربعة أشهر وبالسجن      
) القـدس  (S.Cr.Cالقـضية   (كتعويض للمدعية   )  دوالر ٥ ٠٠٠( شيكل   ١٥ ٠٠٠مبلغ  و

  )).٢٠١١يونيه / حزيران١٢ (دولة إسرائيل ضد إبراهيم جوالين وبسمة جوالين ،13646-11-10
األشخاص، افُتـِتَح   وباإلضافة إىل املأوى املوجود إليواء اإلناث من ضحايا االجتار ب           -٤٦

ويف الفتـرة بـني     . االجتـار هـذا    إليواء الذكور من ضحايا      ٢٠٠٩مأوى جديد يف عام     
. ، افُتِتَحت ثالث شقق مؤقتة إليواء ضحايا االجتار باألشـخاص         ٢٠١٣ وعام   ٢٠١١ عام
ختـصيص  عن  اآلونة األخرية، أعلنت وزارة الشؤون االجتماعية واخلدمات االجتماعية          ويف

  . ضحية أخرى من اإلناث١٨اد حلول إلسكان موارد إلجي
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 إجراٌء جديٌد لتحديد ضحايا االجتار باألشخاص ٢٠١٢وقد اسُتحِدث يف أوائل عام   -٤٧
ووفقاً هلذا اإلجراء، جيب على املوظف . السجون اإلسرائيليةإلدارة يف مرافق االحتجاز التابعة 

 يبلغ املرشـدين االجتمـاعيني يف   الذي يشتبه يف أنه تعّرف على ضحية اجتار باألشخاص أن      
املرفق بذلك وعلى هؤالء أن يعمدوا بدورهم إىل إبالغ منسِّق الـشرطة وفـرع املـساعدة        

ونتيجةً لتطبيق هذا اإلجراء، ُسجِّلت زيادة ملحوظة يف عـدد          . القانونية التابع لوزارة العدل   
  . هلمحاالت حتديد الضحايا وتوفري احلماية

، بعد تعاون مكثّف بني السلطات اإلسرائيلية وبعثة االحتـاد          ٢٠١٢مايو  /ويف أيار   -٤٨
األورويب املعنية بسيادة القانون يف كوسوفو فيما يتعلَّق بشبكة دولية لالجتار باألعضاء، ألقت             
الشرطة اإلسرائيلية القبض على عشرة أشخاص ُيشتبه بارتكاهبم جـرائم تتعلَّـق باالجتـار              

.  بشأن زراعة األعضاء   ٢٠٠٨-٥٧٦٨القانون  ج يف إطار    باألعضاء، فضالً عن جرائم تندر    
  .وال تزال أغلبية هذه احلاالت قيد النظر

 منذ أمد   ،تشارك") ماشاف("وما برحت الوكالة اإلسرائيلية للتعاون اإلمنائي الدويل          -٤٩
حول من خالل مركز جبل الكرمل الدويل للتدريب، يف برامج إمنائية إقليمية ودولية             وبعيد،  
وتشمل هذه الربامج التعاون مع خمتلف املنظمات الدولية والدول،         . ع االجتار باألشخاص  موضو

مبا يف ذلك منظمة األمن والتعاون يف أوروبا، واملنظمة الدولية للهجرة، ومكتب األمم املتحـدة     
، استضافت  ٢٠١٣أغسطس  /ويف آب . املعين باملخدِّرات واجلرمية، وحكومة الواليات املتحدة     

 ومركز جبل الكرمـل      اإلسرائيلية للتعاون اإلمنائي الدويل، باالشتراك مع وزارة العدل        الوكالة
الدور البالغ األمهيـة للجهـاز     "الدويل للتدريب، حلقة دراسية دولية للقضاة حول موضوع         

استضافت الوكالـة   ،  ٢٠١٢أكتوبر  /ويف تشرين األول  ". القضائي يف مكافحة االجتار بالبشر    
اون اإلمنائي الدويل مؤمتراً حول العنف ضد النساء واألطفال، مبـساعدة مـن             اإلسرائيلية للتع 

 /وأخرياً، تعاونت الوكالـة يف أيـار      ). سكواليون( للتربية والعلم والثقافة     منظمة األمم املتحدة  
حلقة العمل الدولية بشأن مالمـح      " مع وزارة العدل لتنظيم دورة تدريبية بعنوان         ٢٠١٢ مايو

اشتملت على حلقة دراسية ملدة يوم ركّزت على أمهية         " ط واألعداد والسياسات  األمنا: االجتار
  .كومات واملنظمات غري احلكوميةبني احليف هذا اجملال احلوار 

  املودعني رهن االحتجاز محاية األشخاص   -واو  
، ينصُّ التشريع اإلسرائيلي على أن مجيـع      )فرنسا، اليمن  (١٣التوصية  عطفاً على     -٥٠

 اليت ميكن أن ُيعترب أهنا تندرج ضمن أفعال التعذيب وغريه مـن ضـروب املعاملـة                 األفعال
وينبغي أن ُتعـرض علـى      . العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة تشكِّل أفعاالً إجرامية         أو

السلطات املختصة أية ادعاءات تتعلَّق بارتكاب هذه األفعال لكي يتسّنى إجـراء حتقيقـات              
  .ة اجلناة قضائياًومالحقبشأهنا 
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، )اليمن، اململكة املتحدة، شيلي، كندا     (١٦ و ١٥ و ١٣التوصيات  وعطفاً على     -٥١
اإلنـسانية  معاملة تكفل كرامتـهم     يعترف القانون اإلسرائيلي حبق احملتجزين يف أن ُيعاملوا         

 :١٩٩٢-٥٧٥٢القانون األساسي وقد أدَّى سن    . باعتبارها حقاً أساسياً من حقوق اإلنسان     
 إصالحات تشريعية هامة تتصل مبعاملة احملتجزين، فـضالً         إىل إجراء  رامة اإلنسان وحريته  ك
إجراء تغيريات يف السياسة العامة يف جماالت تثقيف وتوظيف وتدريب أفـراد الـشرطة               عن

قـانون   يـصون ويف الوقـت احلاضـر،      . وموظفي السجون الذين يتعاملون مع احملتجزين     
 السجناء، مبا يف ذلك حقوق تلقي الزيارات األسـرية           مجيع حقوق  ١٩٧١-٥٧٢ السجون

، أكّدت حمكمـة     املذكور القانون األساسي وحىت قبل صدور    . ُتراعى بصرامة جيب أن   اليت  
ففي قضية حمكمة العـدل     .  حقوق السجناء يف صون كرامتهم     ، مراراً وتكراراً  ،العدل العليا 

، رأى القاضي باراك،    )١٩٨٠يل  أبر/ نيسان ١٠ (السجونإدارة  قطان ضد    ٣٣٥٥/٧٩العليا  
... جدران السجن ال تفصل بني السجني أو احملتجز وكرامته اإلنسانية   "كبري القضاة آنذاك، أن     

  ".فالسجني أو احملتجز قد ُيحرم من حريته مؤقتاً ولكنه ال ميكن أن حيرم من صفته كإنسان
يف احملاكمة العادلـة    محاية احلق   جمال  ، حتققت بعض اإلجنازات يف      ٢٠٠٨ومنذ عام     -٥٢

  : السجناء واحملتجزينوحقوق وفق األصول القانونية 
التعديل  (٢٠١٢-٥٧٧٢قانون السجون   ، سّنت الكنيست    ٢٠١٢يف عام     )أ(  

 الذي عّبر، على املستوى القانوين، عن حق الـسجناء يف أن ُيحَتجـزوا يف ظـل                )٤٢رقم  
يل على أن من حق السجني التمتُّـع  وينصُّ هذا التعد  . أوضاع ال تؤذي صحتهم أو كرامتهم     

بظروف صحية مالئمة، مبا يف ذلك اَألِسرَّة والفراش واألغطية والطعـام واملـاء واملالبـس               
  ؛)إذا ما اعُتبِرت مناسبة(واإلضاءة املعقولة والتهوية والتريُّض اليومي وأطر إعادة التأهيل 

قـانون   ل ٦٩التعـديل رقـم     ، سّنت الكنيـست أيـضاً       ٢٠١٢يف عام     )ب(  
.  وأدرجت املزيد من القيود املفروضة على نشر اسم املـشتبه بـه            ٢٠١٢-٥٧٧٢ احملاكم

ويسمح هذا التعديل للمحكمة بأن حتظر الكشف عن األمساء إذا ما رأت أن الضرر املتوقَّـع                
وعالوةً على ذلك، جيـب     . أن يلحق باملشتبه به يفوق املصلحة العامة يف الكشف عن امسه          

  ُتخطر املشتبه به حبقه يف أن يطلب من احملكمة حظر الكشف عن امسه؛على الشرطة أن 
 ٢٨التعديل رقـم     أن   ٢٠٠٩نوفمرب  /رأت احملكمة العليا يف تشرين الثاين       )ج(  

 الذي يسمح خبصخصة السجون ينتهك على حنـو غـري           ٢٠٠٤-٥٧٦٤لقانون السجون   
والحظت . ىف مع الدستور  يتنافهو  متناسب حق السجناء يف صون كرامتهم اإلنسانية ولذلك         

حقوق اإلنسان لرتالء السجون ُتنَتهك بأثر رجعي من جراء نقل سلطات إدارة            "احملكمة أن   
حمكمـة   (."ص يتمثَّل يف مؤسسة تستهدف الربح     خامتعهد  وتشغيل السجون من الدولة إىل      

قـوق  األعمال، شـعبة ح   إدارة  املركز األكادميي للقانون و    ،٢٦٠٥/٥القضية  العدل العليا،   
  ؛))٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين١٩ ( ضد وزير املالية،اإلنسان
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إلدارة  بأنه ينبغي    ٢٠١٢يوليه  / متوز ٢٦قضت احملكمة اجلزئية املركزية يف        )د(  
، يف ظروف معينة، بزيارات زوجيـة بـني األزواج    يف السماح السجون اإلسرائيلية أن تنظر   

واستندت احملكمة يف قرارها هـذا إىل احلـق يف   . يف السجن نفسه  مدة عقوبة   الذين يقضون   
 ٢٦ (السجون اإلسرائيليةإدارة ليليانا ماندوزا ضد  P.P. 14733-04-12القضية (احلياة األسرية 

السجون اإلسرائيلية يف   إدارة  وعالوةً على ذلك، صّرح متحدث باسم       )). ٢٠١٢يوليه  /متوز
تسمح هلم  أهنا  اإلسرائيلية ال متيِّز ضد األزواج املثليني و      ن  إدارة السجو  بأن   ٢٠١٣يوليه  /متوز

  . يف السجونبزيارات زوجية

  التطورات يف جمال محاية حقوق الطفل  -زاي  
وإسرائيل دولـة   . شامل يهدف إىل محاية حقوق الطفل     قانوين  يوجد لدى إسرائيل نظام       -٥٣

ال خدمات كاملـة يف جمـاالت الـصحة    موقّعة على العديد من االتفاقيات الدولية وتوفِّر لألطف   
وترد أدنـاه   . عمل األطفال واستغالهلم جنسياً   فيما يتعلق ب  وُتوفَّر محاية خاصة    . والتعليم والرعاية 

  .الطفل يف جمال محاية حقوقاليت حدثت يف السنوات األخرية بضعة أمثلة على التطورات 
وهو برنامج  .  املعرضني للخطر   الربنامج الوطين لألطفال والشباب    ٢٠٠٧أُطلق يف عام      -٥٤

وطين مشترك بني الوزارات ُينفَّذ بقيادة وزارة الشؤون االجتماعية واخلـدمات االجتماعيـة             
، ُوسِّع نطاق   ٢٠١٢ويف عام   . ويهدف إىل احلدِّ من حاالت تعرُّض األطفال والشباب للخطر        
 ١٦٦جمموعـه   يف مـا    ملطاف  الربنامج ليشمل السلطات احمللية األقل حظاً، وسُينفَّذ يف هناية ا         

 الـوطين األولويـة   ويويل الربنـامج . سلطة حملية يشمل عملها قرابة ثلثي األطفال يف إسرائيل     
جتمعات كبرية من املهـاجرين واليهـود       فيها  للمراكز السكانية العربية واملراكز اليت توجد       

يف أوضـاع    طفل يعيشون    ١٥٦ ٠٠٠، متّ حتديد ما يزيد عن       ٢٠٠٨ومنذ عام   . املتشددين
تنطوي على خماطر وقُدِّم هلم الدعم يف جمموعة من اجملاالت، مبا يف ذلك بصفة خاصة جماالت                

إضايف من األطفال والـشباب     فرد   ٦٠ ٠٠٠وُيقدَّر أن يتمَّ حتديد     . الرعاية والتعليم والصحة  
يـون   مل ٢١٥وستخصِّص احلكومة اإلسرائيلية مبلغ     . وتقدمي الدعم هلم يف السنوات القادمة     

، لدعم الربامج   ٢٠١٧سنوياً، حىت عام    )  مليون دوالر أمريكي   ٦٠( جديد   يشيكل إسرائيل 
  .الصعوبات اليت يواجهها هؤالء األطفاللتذليل واخلدمات 

 بشأن حقوق الطالب الذين يعـانون       ٢٠٠٨-٥٧٦٨القانون  ، ُسنَّ   ٢٠٠٨ويف عام     -٥٥
يؤكد هذا القانون حقوق الطـالب الـذين        و. من إعاقات يف التعلُّم يف مرافق التعليم الثانوي       

مؤسسات يعانون من إعاقات يف التعلُّم يف االستفادة من إدخال تعديالت على معايري القبول يف               
  .شروط االمتحانات وغري ذلك من الشروط األكادمييةعلى التعليم الثانوي وكذلك 

  القانونية والوصاية   بشأن األهلية  ٢٠١٢-٥٧٧٢لقانون  ل ١٧التعديل رقم   وقد أُِقرَّ     -٥٦
ين يف تقدمي طلبات للوصاية على أحفادهم       ، وهو يضيف حق اجلدّ    ٢٠١٢وبدأ نفاذه يف عام     

  .وخيوِّل احملكمة سلطة البتِّ فيما إذا كان ذلك خيدم مصلحة الطفل الفضلى
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ويف السنوات األخرية، صدر عدد كبري من األحكام والقرارات اليت تعزِّز حقـوق               -٥٧
  : ومن األمثلة على ذلك ما يلي.  إسرائيلالقُصَّر يف
 بالسماح لطفل وأمه    ٢٠٠٨أكتوبر  /قضت احملكمة العليا يف تشرين األول       )أ(  

وقررت احملكمـة أن    . بصفة مؤقتة رغم اعتراض األب اإلسرائيلي     أملانيا  األملانية باهلجرة إىل    
دأ ملزم للوالدين واحملاكم    وهذا املب . املبدأ األساسي يف هذه احلاالت هو مصلحة الطفل الفضلى        

، .F.M.A(. على السواء، وهو مبدأ توجيهي ُيسترشد به يف الفصل يف قضايا احلضانة واإلقامـة             
  ؛))٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٢( مكتوم االسم ضد مكتوم االسم ،١٠٠٦٠/٠٧القضية 

 التـأمني   مؤسسة جيب على    ه بأن ٢٠٠٩يوليه  /قضت احملكمة العليا يف متوز      )ب(  
وطين أن يعترف جبميع األطفال املصابني بشىت أشكال التوحُّد باعتبارهم أطفاالً حيقُّ هلـم              ال

حمكمـة  (احلصول على املعاشات التقاعدية الكاملة اليت حيصل عليها األشخاص ذوو اإلعاقة            
" ALUT"اجلمعية اإلسرائيلية لألطفال املصابني بالتوّحـد       ،  ٧٨٧٩/٠٦العدل العليا، القضية    

  ؛))٢٠٠٩يوليه / متوز١٩ ( التأمني الوطينةمؤسسضد 
 مدعى عليه متهماً باسـتغالل      ٢٠١٢مارس  /أدانت احملكمة العليا يف آذار      )ج(  

وحكمت احملكمة على املدعى عليه بالـسجن       . القُصَّر عن طريق حضهم على ممارسة البغاء      
ب أن تكون   ملدة مثاين سنوات لعدم وجود سابقة قضائية يف هذا الشأن ولكنها قضت بوجو            

، ٣٢١٢/١١، القـضية    Cr.A(العقوبة اليت ُتفَرُض مستقبالً يف مثل هذه احلاالت عقوبةً أشد           
  .))٢٠١٢مارس / آذار٢٢ (دولة إسرائيل ضد مكتوم االسم

  احلريات الدينية  -حاء  
 متثِّل ،)األردن، املغرب، إيطاليا، باكستان  (٢٥ و ٢٤ و ٢٣التوصيات  عطفاً على     -٥٨

باً هاماً من جوانب اجملتمع اإلسرائيلي، وهي تشمل أيضاً حرية عدم اعتنـاق             حرية الدين جان  
ومتثِّل هذه احلريـات مجيعهـا      . وحرية الفرد يف ممارسة شعائر دينه     ) حرية الوجدان (األديان  

مبادئ أساسية يف القانون اإلسرائيلي، وهي مكرسة يف تشريعات دستورية رئيـسية مثـل              
  . كرامة اإلنسان وحريته:١٩٩٢القانون األساسي لعام 

لوصول إىل املواقع   فيما يتعلق با  ويف الواقع العملي، ُتوفَّر احلماية ألفراد مجيع األديان           -٥٩
. العبادة، مع استثناءات تتصل باحملافظة على النظام العام أو األخالق العامـة           وحبرية  املقّدسة  

 ألديان إىل أمـاكن عبـادهتم دون     وُتكلَّف الشرطة حبماية حرية العبادة ووصول أفراد مجيع ا        
الدينية على أساس يومي أو أسبوعي، وهي تتطلَّب انتـشاراً          الشعائر  بعض هذه   ويقام  . عائق

من األمثلة على ذلك صالة يوم اجلمعة اليت يؤديهـا املـسلمون يف             و. خاصاً ألفراد الشرطة  
ات اليت ُتقام أثنـاء     ومن األمثلة األخرى الصلو   . املسجد األقصى ويشارك فيها آالف املصلني     

  .األعياد املسيحية واليت يشارك فيها أيضاً آالف املصلني وتتطلَّب رعاية واهتماماً خاصني
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ومن األمثلة ذات الصلة على اجلهد الذي تبذله الشرطة حلماية احلق يف العبادة مثال                -٦٠
شاالت يف ارتداء   ، وهي جمموعة من النساء اإلسرائيليات اللوايت يرغنب         "نساء احلائط "مجاعة  

، ُسـِمَح  ٢٠١٣مايو /ويف أيار. الصالة مث تالوة التوراة معاً وبصوت عالٍ عند احلائط الغريب         
شاالت ومتائم  الغريب، وُسِمَح هلن بارتداء     صالة ألول مرة بالقرب من احلائط       اجلماعة بال هلذه  

يف هذا   صدور حكم    وقد أُِذنَ بإقامة هذه الصالة عقب     . ووفّرت هلن الشرطة احلماية   الصالة  
 دولـة إسـرائيل ضـد راس      ،  C.A. 23834-04-13الشأن عن حمكمة القدس اجلزئية يف القضية        

وأعادت احملكمة تأكيد احلق يف العبادة حبسن نية ووفقاً         . )٢٠١٣أبريل  / نيسان ٢٤ (وآخرين
  .ملمارسة الفرد ومعتقداته باعتباره حقاً أساسياً من حقوق اإلنسان

الداخلية جاهدةً لضمان حرية الدين جلميع الطوائف غـري اليهوديـة    وتسعى وزارة     -٦١
وتوظِّف الـوزارة مـوظفني     . وتساعد يف بناء وتطوير دور العبادة وغريها من املواقع الدينية         

ويف . دينيني يف سلك اخلدمة املدنية للمساعدة يف إقامة الشعائر الدينية يف املساجد والكنائس            
لدولة بزيادة أعداد املسيحيني الذين يدخلون إىل إسرائيل قادمني من      األعياد املسيحية، تسمح ا   

وباإلضافة إىل ذلك، ُيسمح    .  الدينية الضفة الغربية طوال فترة األعياد للمشاركة يف االحتفاالت       
للمسيحيني اإلسرائيليني بالسفر إىل كنيسة املهد يف بيت حلم لالحتفال بعيد ميالد املسيح وغري              

  .وختصِّص إسرائيل ميزانيات كبرية هلذه األغراض مجيعها.  الدينيةذلك من األعياد
وعقب تقدمي عدد من االلتماسات يف هذا الشأن، أعلنت وزارتا املالية واخلـدمات               -٦٢

ـ ملراسم الدفن    عن زيادة كبرية يف امليزانية املخصصة        ٢٠١١أغسطس  /الدينية يف آب    ةالبديل
 ١,٣٥٠( ماليني شيكل إسـرائيلي جديـد   ٥ة قدرها وأعلنت الدولة أن ميزاني . يف إسرائيل 

 سُتخصص بدالً من امليزانية األصلية     ٢٠١٢ و ٢٠١١لكل من السنتني    ) مليون دوالر أمريكي  
، خصـصت  ٢٠١٢ويف عـام  . ٢٠١١لعام )  دوالر ٨٥ ٠٠٠( شيكل   ٣٠٠ ٠٠٠ البالغة

 مقابر مدنيـة    إلنشاء)  مليون دوالر  ١,٠٨١( ماليني شيكل    ٤وزارة اخلدمات الدينية مبلغ     
 مقربة خمصصة للدفن املـدين      ١١، كانت هناك    ٢٠١٢نوفمرب  /وحىت تشرين الثاين  . جديدة

التـأمني  لالئحـة    التأمني الوطين اإلسرائيلي وفقاً      مؤسسةالبديل مت التعاقد على إنشائها مع       
وتتيح مرافق هذه املدافن اليت توجد يف شىت أحنـاء          . ١٩٦٨-٥٧٣٦ )رسوم الدفن (الوطين  

ألي شخص يرغب يف أن ُيدفن يف مقربة تقام فيهـا           البديلة  ائيل خدمات مراسم الدفن     إسر
 يف إسرائيل يف مناطق     ةمراسم الدفن املدني  إقامة  وباإلضافة إىل ذلك، ميكن     . مراسم دفن مدنية  

وُتقدم هذه البدائل حالً لكل . أي رسومدفع من السكان دون   املتوفني  زراعية ميكن فيها دفن     
  . مراسم دفن مدنيةوفاته سرائيل يرغب يف أن تقام له عند مقيم يف إ

 ال تفرض إسرائيل أي قيود ال داعي هلا علـى           ،)إيطاليا (٢١التوصية  عطفاً على   و  -٦٣
منح تأشريات السفر، بل إهنا تعامل رجال الدين املسيحيني معاملة تفـضيلية فيمـا يتعلـق                

ة بالنظر إىل األمهية اليت توليها إسـرائيل        وُيشجع انتهاج هذه السياس   . بدخوهلم إىل إسرائيل  
وقد تتغري إجراءات وشروط طلب التأشريات،      . ملساعدة رجال الدين يف أداء واجباهتم الدينية      
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والسلطة املسؤولة عن ذلك يف إسرائيل، تبعاً للظروف احملددة لكل متقدم بطلب للحـصول              
ل ينبغي، أن حتـال إىل شـعبة        وأي صعوبة تواجه طوال هذه العملية ميكن، ب       . على تأشرية 

  . الشؤون القنصلية التابعة لوزارة اخلارجية اإلسرائيلية

  حق التمتع مبستوى معيشي الئق  -طاء  
، جرت مظاهرات واسعة النطـاق للمطالبـة بالعدالـة          ٢٠١١خالل صيف عام      -٦٤

ارع االجتماعية يف إسرائيل حيث خرج مئات اآلالف من املواطنني اإلسـرائيليني إىل الـشو             
للمطالبة بإجراء إصالحات اقتصادية يف جماالت اإلسكان واخلدمات االجتماعية والـصحة           

واستجابة هلذه األحداث، عينت احلكومة جلنة برئاسـة الربوفيـسور إميانويـل            . والضرائب
وكُلفت هذه  . ، رئيس جلنة التخطيط وامليزنة التابعة جمللس التعليم العايل يف إسرائيل          رجيتنربغت

وأقرت احلكومة يف .  مبهمة دراسة سبل إجراء تغيريات اجتماعية والتوصية حبلول عمليةاللجنة
تنفيـذ  العمل على    وجيري   ، التقرير النهائي الذي أعدته اللجنة     ٢٠١١أكتوبر  /تشرين األول 

مع إيالء االعتبار الواجب للتغريات     ،  التوصيات الواردة فيه تنفيذاً تدرجيياً وفقاً خلطة احلكومة       
  . القتصاد العاملييف ا
أصدرت احملكمة العليا حكماً شكل عالمة فارقة فيما يتعلق حبق التمتع حبـد أدىن              و  -٦٥

فقد اعترضت االلتماسات املقدمة على التشريعات اليت حتـدد         . من املستوى املعيشي الالئق   
ضت عرو. مسبقاً أن ملكية أو استخدام سيارة يستبعدان أهلية احلصول على إعانات البطالة           

ينيش، يف آخر حكم هلا كرئيسة للمحكمة العليا، قرار األغلبية الذي خلُص            بالقاضية دوريت   
اتفـق القـضاة   و. إىل أن هذا التشريع ينتهك حق التمتع حبد أدىن من مستوى املعيشة الالئق 

وبالتايل فإنه يشكل األساس للحـق يف صـون         مكانة دستورية   احلق  هلذا  باإلمجاع على أن    
 ،١٠٦٦٢/٠٤حمكمة العدل العليا، القـضية  (سان وغري ذلك من حقوق اإلنسان      كرامة اإلن 

  )). ٢٠١٢فرباير / شباط٢٨( التأمني الوطين مؤسسةصالح حسن ضد 
 ٢٠٠٩-٥٧٦٩) ٧التعديل رقم   (إدارة األراضي يف إسرائيل     قانون   أقر   ،٢٠٠٩ويف عام     -٦٦

رائيلية إىل مـستأجرين ميكنـهم      للسماح بتحويل األراضي اليت تديرها إدارة األراضي اإلس       
وقد أُقر هذا التعديل كجزء من عملية إصالح        . كما لو كانوا أصحاهبا القانونيني    التصرف هبا   

دارة األراضي اإلسرائيلية، وهو يهدف إىل حتسني إمكانيـة الوصـول إىل            إلتنظيمي واسعة   
  . األراضي ونوعية اخلدمات املقدمة

 ٢٠١٢-٥٧٧٢قانون السكن احملمـي   الكنيست ، سّنت٢٠١٢يونيه  /ويف حزيران   -٦٧
الذي يهدف إىل تنظيم السكن احملمي لكبار السن من السكان، مبا يف ذلك خدمات اإلسكان  

وينشئ هذا القانون عملية إلصدار التراخيص ملتعهـدي        . املنخفض األجرة وخدمات الرعاية   
. ي اخلدمات واملستأجرين  تقدمي هذه اخلدمات وحيدد مبادئ توجيهية عامة للتفاعل بني مقدم         

اإلسكان احملمي يف العقود اليت يربموهنا خدمات وهو بذلك حيد من القوة اليت ميتلكها متعهدو    
  . مع املسنني، وهم فئة اجتماعية ضعيفة بصفة خاصة
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  احلق يف التعليم  -ياء  
ددة  نظامها التعليمي مش   ،٢٠٠٨صلح تدرجيياً، منذ عام     وُتُتغيِّر  ما برحت إسرائيل      -٦٨

تشديداً خاصاً على إتاحة احلصول على التعليم على قدم املساواة، وحتسني بيئـات الـتعلم،               
أوجه التحّسن  ويرد فيما يلي بعض أهم      . املدرسني، ومنع العنف يف املدارس    والنهوض بوضع   

  . جمال التعليم يف السنوات األخريةاليت شهدها 
برنامج إصالح تعليمـي  هو  ) ق اجلديد األف" (Ofek Hadash"الربنامج اإلصالحي   إن    -٦٩

هـذا  أحـدث   وقد  . ومهين ُينفذ يف املدارس االبتدائية ومدارس التعليم املتوسط يف إسرائيل         
الربنامج تغيريات أساسية مشلت زيادة مرتبات املدرسني، وخفض عدد الطالب يف صـفوف             

وُيتوخى تنفيذ  . تعليم الرياضيات واللغات، وختصيص ساعات فردية إضافية حسب االقتضاء        
هذا الربنامج تنفيذاً كامالً يف مجيع مرافق التعليم ما قبل املدرسي واملدارس االبتدائية حبلـول               

  . ٢٠١٣هناية عام 
الـذي اسـُتهل يف     ) اجلرأة على التغيري  " (Oz Betmura"وميثل الربنامج اإلصالحي      -٧٠
 إىل تشجيع إجنازات الطلبـة       برناجماً تكميلياً للمدارس الثانوية يهدف     ٢٠١١سبتمرب  /أيلول

 ويعد هذا الربنامج بتحقيق زيادة يف مرتبات املدرسني إىل جانب           وتعزيز دور املدرس كمربٍّ   
  .٢٠١٥ُيتوخى تنفيذ الربنامج تنفيذاً كامالً حبلول عام و. توفري حوافز مالية قائمة على األداء

 من  ٢٠٠٧-٥٧٦٧) ٢٩ قمالتعديل ر ( قانون التعليم اإللزامي     ، أُقر ٢٠٠٧ويف عام     -٧١
 سنة  ١٧ و ١٥أجل توسيع نطاق التعليم اإللزامي ليشمل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بني            

. ٢٠١١-٢٠٠٨وقد ُنفذ القانون تدرجيياً خالل الفترة       . يف الصفني احلادي عشر والثاين عشر     
التعليم اجملاين   توفري   ٢٠١٢يناير  / الصادر يف كانون الثاين    ٤٠٨٨ومت مبوجب قرار احلكومة رقم      

واعتباراًَ مـن   .  سنوات ٤ و ٣يف مجيع دور احلضانة العامة لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بني           
  . ، توفر الدولة تعليماً جمانياً وإلزامياً هلؤالء األطفال الصغار٢٠١٤-٢٠١٣السنة الدراسية 

 مـن   ٢٠٠٩-٥٧٦٩) ٢التعديل رقم   (قانون حقوق التلميذ    ، أقر   ٢٠٠٩ويف عام     -٧٢
أجل إجازة فصل التالميذ يف احلاالت اليت تنطوي على أعمال خملة بالنظام أو أعمال عنـف                

، ُنفذت مبادئ توجيهية لإلبالغ يف إطار مكافحة العنف اجلسدي          ٢٠٠٩ويف عام   . جسيمة
واسُتكملت هذه املبادئ التوجيهية بتوجيه صادر عن املدير العام لوزارة التعلـيم          . يف املدارس 
  .ت مبوجبه سياسة جديدة ملنع العنف وهتيئة بيئة آمنة يف املدارساسُتحدث

، ختصص إسرائيل ونظامها التعليمي ميزانيـات  )املكسيك (٨التوصية عطفاً على  و  -٧٣
ملختلف األقليات وتنفذ   التعليمية  كبرية وتبذل جهوداً يف سبيل تشجيع وتعزيز تكافؤ الفرص          

ل التعليم إىل جانب اختاذ إجـراءات إجيابيـة عنـد           برامج هتدف إىل حتقيق املساواة يف جما      
مبا يف ذلك   االقتضاء، مبا يف ذلك يف جمال إتاحة احلصول على التعليم على املستويات كافة،              

  . احلصول على التعليم العايل
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. وضعت وزارة التعليم برناجماً لسد الفجوات اليت تعتري النظام التعليمي اإلسرائيلي          و  -٧٤
ساعات إضافية لفصول تعليم الرياضيات والعلـوم، وافتتحـت أكثـر           وخصصت الوزارة   

 مركز لتقدمي إرشادات بشأن فرص العمل، واملساعدة يف حتضري طالب املـدارس             ١٠٠ من
ومن املشاريع األخرى يف إطار نظام التعلـيم        . الثانوية العربية المتحانات القبول يف الكليات     

وإنشاء قاعات دراسية جديدة، وتوفري أدوات ومـواد        العريب ما يشمل حتسني البنية التحتية،       
 مليون  ٤٢٠ومن ذلك مثالً أن حكومة إسرائيل قد خصصت مبلغ          . جديدة للتدريس والتعلم  
لشراء حواسيب جلميـع املـدارس      )  مليون دوالر أمريكي   ١١٥,٧(شيكل إسرائيلي جديد    

  .االبتدائية اليت ختدم جمتمعات السكان من البدو والعرب
التعليم يف األحياء الشرقية نوعية ل بلدية القدس ووزارة التعليم ُملتزمتني بتحسني   وتظ  -٧٥

، ٢٠١٢ويف عام   . من القدس، وبإتاحة حصول األطفال على التعليم اجملاين على قدم املساواة          
)  مليون دوالر أمريكي١١١,٤( مليون شيكل إسرائيلي جديد ٤٠٠ُخصصت ميزانية قدرها  

اعة دراسية جديدة يف األحياء الـشرقية مـن القـدس، ويف الـسنة               ق ٤٠٠وبناء  لتصميم  
 قاعـة يف مدرسـة      ٢٤ قاعة دراسية جديدة، منها      ٣٤ افُتتحت   ،٢٠١٣-٢٠١٢ الدراسية

يف دار حضانة جديدة يف بيت حنينا ُتخـصص       غرف  ثانوية جديدة يف رأس العامود، وعشر       
  . لألطفال ذوي االحتياجات اخلاصةمنها سٌت 
كـل طفـل يف     متكني   بوجوب   ٢٠١١فرباير  / احملكمة العليا يف شباط    وقد قضت   -٧٦

املنطقة اليت يسكن فيهـا   أن ُيسجَّل يف مدرسة عامة رمسية يف        من  األحياء الشرقية من القدس     
ورأت . أن ُتدفع له رسوم الدراسة إذا اضطُر للتسجيل يف مدرسة خاصة أو غري رمسيـة                أو

ألطفال هذا الواقع ينتهك احلقوق الدستورية      "ت ألن   احملكمة أن من الضروري إجراء حتسينا     
 ٥٣٧٣/٠٨حمكمة العدل العليا، القضية ". (القدس الشرقية يف التمّتع باملساواة يف جمال التعليم

  )).٢٠١١فرباير / شباط٦ (أبو لبدة وآخرون ضد وزير التعليم وآخرين
تأّهـل  إىل ارتفاع نـسب     لعربية  اوقد أدت اجلهود املُكرَّسة لتحسني التعليم يف األحياء           -٧٧

 ٩٥,٦، تقدم ما نسبته     ٢٠١٠ففي عام   . القبول يف اجلامعات  المتحانات  الطالب العرب للتقدم    
القبـول   يف املائة من الطالب يف نظام التعليم العريب المتحانـات            ٨٧,٦يف املائة من الطالبات و    

، ٢٠١١ ويف عـام  ). ٢٠٠٨  يف املائة يف عـام     ٨٧,٢ و ٩٤,٩مقارنة مبا نسبته    (اجلامعات   يف
 يف املائة من الطالب يف نظـام التعلـيم   ٤٣,٦ يف املائة من الطالبات و٥٩,٧ما نسبته    تأّهل

 يف املائـة يف    ٥,٨أي بزيادة بلغـت نـسبتها       (العريب للحصول على شهادة التعليم الثانوي       
  ).٢٠١٠ يف املائة يف صفوف الصبيان مقارنة بعام ١٣,٥صفوف الفتيات و

  احلق يف احلياة اُألسرية  -كاف  
إن إسرائيل ُملتزمة بتعزيز احلق يف احلياة اُألسرية، وقد اعتمدت يف السنوات األخرية               -٧٨

ويرد فيما يلي بعض أهم أوجه . سياسات ترمي إىل ضمان احلق يف تكوين أسرة أو تبّني طفل
  .التحّسن يف هذا اجملال
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 من أجل   ١٩٥٤-٥٧١٤ النساء   قانون توظيف ، ُعدِّل   ٢٠١١ و ٢٠١٠في عامي   ف  -٧٩
منح حقوق العمل والتخفيف من شروطه لصاحل األمهات حديثات الوالدة، والوالدين بالتبّني            

 لقـانون توظيـف     ٤٥للتعديل رقم   ووفقاً  . والوالدين الذين يعيشون يف كنف أُسر حاضنة      
ج يتعلق  ، ُيمنع إهناء خدمة املوظفات أو املوظفني الذين خيضعون لعال         ٢٠١٠-٥٧٧٠النساء  

لموظفني املؤقتني بعد انقـضاء     توفر ل لموظفني الدائمني كما    لهذه احلماية   وتوفر  . باخلصوبة
، ُتمدَّد إجازة األمومـة الـيت      ٤٦ووفقاً للتعديل رقم    . التحاقهم بالعمل على  مدة ستة أشهر    

حتصل عليها املوظفة اليت تكون قد قضت يف اخلدمة مدة سنة على األقل قبل حصوهلا علـى                 
 ١٢ أسبوعاً مقابل أجـر و     ١٤ أسبوعاً، منها    ٢٦إجازة األمومة، ويكون هذا التمديد لفترة       

أسبوعاً إضافياً دون أجر، وجيب على صاحب العمل خالل هذه الفترة أن حيتفظ حبقوقها يف               
 إجازة أمومة للوالدين اللذين يعيشان يف ٤٨وأخرياً، ُتمنح مبوجب التعديل رقم . مكان العمل 
 حاضنة والوالدين اللذين يتبنيان أطفاالً، كما يوّسع التعديل نطاق احلماية الـيت             كنف أسرة 

  .يوفّرها القانون لتشمل الوالدين يف مثل هذه احلاالت
تعـديل املُلحـق الثـاين      (أمر التأمني الـصحي الـوطين       ، صدر   ٢٠١١ويف عام     -٨٠

للـوايت خيـضعن     ليشمل عالجات احلفاظ على اخلصوبة للنساء ا       ٢٠١١-٥٧٧١ )للقانون
  . لعالج كيميائي أو إشعاعي

بشأن اخلدمة الوظيفية يف     ٢٠١٠-٥٧٧١القانون   ٢٠١٠وسّنت الكنيست يف عام       -٨١
وينص القانون على أنـه ال جيـوز        . )يف اخلدمة الوظيفية  اجملندات   (جيش الدفاع اإلسرائيلي  

فتـرة  أثنـاء  لها أو  بسبب محجيش الدفاع اإلسرائيلي صرف اجلندية املُحترفة من اخلدمة يف       
  .أو خالل األيام الستني التالية دون تفويض من وزير الدفاعالوالدة 

فقد قضت احملكمة العليا، يف     . للمحاكم دور نشط يف تعزيز احلق يف احلياة األسرية        و  -٨٢
القانون ، بأن حق الفرد يف احلياة األسرية هو حق دستوري حممي مبوجب             ٢٠٠٩مارس  /آذار

احلـق يف  "ورأى القاضي آياال بروكاسيا أن . كرامة اإلنسان وحريته  : ١٩٩٢األساسي لعام   
ـ              وحـق   ااحلياة األسرية واألبوة يشمل كالً من حق الوالدين البيولوجيني يف تنشئة أطفاهلم

وهذا هو مصدر دستورية احلق يف احلياة اُألسرية        ... الطفل يف احلصول على رعاية الوالدين       
األسـرة  ،  ٤٢٩٣/٠١حمكمة العدل العليا، القـضية      ". (دال فيه ويف األبوة، وهو حق ال ج     

  )).٢٠٠٩مارس / آذار٢٤ (اجلديدة وآخرون ضد وزير العمل والرفاه
، يف قضية متثل سابقة قضائية، وهي تتعلـق         ٢٠١٣ونظرت احملكمة العليا، يف عام        -٨٣

م املتلقية الـيت    املنوي لسحب موافقته على التربع رغم اهتما      بسائله  بطلب ُمقدم من متربع     
املنوي إلجناب مزيد من األطفال الذين قـد        سائله  كان قد سبق هلا أن محلت مرة باستخدام         

وقضت احملكمة بأنه على الرغم من كـون احلـق يف           . التركيبة الوراثية ذاهتا  حيملون صفات   
سودا يف مثـل    حقاً أساسياً، فإن استقاللية املتّربع وإرادته احلرة ينبغي أن ت         أو األمومة   األبوة  

مكتوم االسم ضـد وزيـر الـصحة         ٤٠٧٧/١٢حمكمة العدل العليا، القضية     . (هذا الرتاع 
  )).٢٠١٣فرباير / شباط٥(وآخرين 
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  احلق يف الصحة  -الم  
. تعترف إسرائيل باحلق يف الرعاية الصحية بوصفه حقاً أساسياً من حقوق اإلنـسان           -٨٤

لكل مقيم يف إسرائيل    ، حيق   ١٩٩٤-٥٧٥٤الوطين  قانون التأمني الصحي    ومبوجب أحكام   
  ". وفقاً ملبادئ العدالة واملساواة والتآزر"احلصول على اخلدمات الصحية 

 أصحاب العمل الذين يعمل لـديهم       ١٩٩١-٥٧٥١قانون العمال األجانب    وُيلزم    -٨٥
ويظـل  . للعاملني لديهم طوال مدة عملهم    على نفقتهم   عمال أجانب بتوفري التأمني الصحي      

جب القانوين املتمثل يف توفري التأمني الصحي يقع على عاتق صاحب العمل بصرف النظر              الوا
وعالوة على ذلك، ال حيـصل      . عما إذا كان املستخَدم حائزاً على تأشرية عمل قانونية أم ال          

صاحب العمل على تصريح لتوظيف عامل أجنيب إال بعد أن يثبت أنه قد وفّـر لـه تأمينـاً         
  . خالل هبذا احلكم فعالً إجرامياً يعاقَب عليه بغرامات كبريةوُيعترب اإل. صحياً
ومن أجل حتسني إمكانية حصول الشباب عموماً، واُألسر املنخفضة الدخل بـصفة              -٨٦

 ٢٠٠٩ديسمرب  /األسنان، أعلنت وزارة الصحة يف كانون األول      عالج  خاصة، على خدمات    
ن لصاحل األطفال حىت سـن العاشـرة     أهنا ستعمل تدرجيياً على إدراج خدمات عالج األسنا       

 /ويف متـوز  . الطبية املـشمولة بالتـأمني الـصحي الـوطين        الدولة للخدمات   ضمن سلة   
  .، ُوسِّع نطاق هذا الربنامج ليشمل األطفال حىت سن الثانية عشرة٢٠١٠ يوليه
، وضعت وزارة   )اململكة املتحدة، فنلندا  كندا،   (٢٩ و ٢٨التوصيتني  عطفاً على   و  -٨٧

 خطة وطنية للحد من أوجه انعدام املساواة يف اجملال الصحي اسـتناداً    ٢٠٠٩ يف عام    الصحة
اعُتمدت هذه اخلطة لتشكّل جزءاً ال يتجزأ من أهداف         وقد  . إىل عدد من الدراسات الدولية    

ويرد أدناه عدد من اخلطوات اليت اختـذهتا الـوزارة          . ٢٠١٤-٢٠١١وزارة الصحة للفترة    
  .لتنفيذ اخلطة

رت وزارة الصحة تعميماً بشأن التكييف الثقايف واللغوي وإتاحة الوصول ضمن           نش  -٨٨
النظام الصحي إللزام مجيع املنظمات العاملة يف اجملال الصحي بتوفري اخلدمات وفقاً للغـات              

واملقصود هبذه املبادئ التوجيهية هو إزالـة احلـواجز         . املرضى وخصائصهم الثقافية املُحددة   
. من املقيمني يف إسرائيل، مبن فيهم املهاجرون والـسكان العـرب          الكثري  ه  اللغوية اليت تواج  

وقررت الوزارة أن اللغات العربية والعربية والروسية واإلنكليزية واألمهرية هي مجيعها لغات            
، سواء عن طريق الترمجة أو بواسطة       الطبيةحيق للمرضى استخدامها للحصول على اخلدمات       

 وجيـري   ٢٠١٣وقد بدأ سريان هذا التعميم يف أوائل عـام          . بة املطلو موظف يتحدث اللغة  
  .وضع خطط لتنفيذه

وُتدير الوزارة، بالتنسيق مع خمتلف صناديقها الصحية، عشرات الربامج الراميـة إىل              -٨٩
والواقع أن ثُلث   . حتسني األوضاع الصحية لسكان إسرائيل عموماً، مبن فيهم السكان العرب         

رة النهوض بالصحة التابعة للوزارة ُيخصص لوضع خطـط صـحية يف            امليزانية السنوية إلدا  
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ومن املهم مالحظة أن معظم هذه اجملتمعـات تتركـز يف املنـاطق             . اجملتمعات احمللية العربية  
 مما جيعل كل استثمار ُيوظَّف يف هذه املنـاطق          ،على األطراف يف مشال وجنوب البلد      الواقعة

  .بالغ األمهية
 اخلطوات اليت اختذهتا وزارة الصحة يف السنوات األخرية للحد من           ومن األمثلة على    -٩٠

  :التفاوتات يف جمال الرعاية الصحية ما يلي
، مبـا يف ذلـك    البلـد حتسني البنية التحتية يف املناطق الواقعة على أطراف        )أ(  

الواقعـة علـى    املـشايف    سرير إضايف يف املستشفيات وقوة عاملة إضافية يف          ١ ٠٠٠ توفري
  البلد؛ افأطر

افتتاح دورات تدريبية للممرضني واملمرضات تستهدف حتديداً الـسكان           )ب(  
  البدو من أجل حتسني اخلدمات الطبية وإزالة احلواجز اللغوية؛

 ماليني دوالر   ٣,٧٥( جديد   ي مليون شيكل إسرائيل   ١٣,٦ختصيص مبلغ     )ج(  
 اخلمـسية للنـهوض     اخلدمات الصحية وخطط التدّخل كجزء من اخلطة      لتطوير  ) أمريكي

  بالسكان البدو يف منطقة النقب؛
إنشاء مدرسة طبية يف منطقة اجلليل الشمايل وغرف طـوارئ جديـدة يف        )د(  

  املناطق الواقعة على األطراف يف مشال إسرائيل وجنوهبا؛
طبية إضافية للمناطق الواقعة على أطراف البلد، مبا يف ذلك          أجهزة  ختصيص    )ه(  
أجهزة تسريع  (، واملُعجِّالت اخلطية    )MRI (ر بواسطة الرنني املغناطيسي   جديدة للتصوي أجهزة  

  ؛)PET (وأجهزة التصوير املقطعي باالنبعاث البوزيتروين) احلركة اخلطية للجزيئات
 ،وزيادة املرتبات بدعم من الدولة    اِملنح  استحداث حوافز مالية، مبا يف ذلك         )و(  
  على أطراف البلد؛الواقعة  إىل املناطق األطباء املتخصصني على االنتقاللتشجيع 
خفض احلد األقصى لرسوم السداد املشترك لتكـاليف معاجلـة املـسنني              )ز(  

  املصابني بأمراض ُمزمنة الذين حيصلون على مكمِّالت للدخل؛
  . اجلنيسةالسداد املشترك لتكاليف شراء األدويةختفيضات ملبالغ إجراء   )ح(  

إىل اجلهود  ") ماشاف(" اإلسرائيلية للتعاون اإلمنائي الدويل      وأخرياً، انضمت الوكالة    -٩١
، نظّمـت   ٢٠١٠ففي عام   . اإليدز/الدولية الرامية إىل مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية       

حلقة عمل إقليمية بـشأن     املشترك املعين باإليدز،    الوكالة، بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة       
وشّددت هذه احللقـة    . ملشاركني من أفريقيا  " مرض اإليدز النساء والفتيات ونوع اجلنس و    "

على متكني النساء والفتيات املصابات بفريوس نقص املناعة البشرية، واسـتخدام وسـائط             
، ُعقدت حلقة عمـل إضـافية       ٢٠١٠ويف عام   . اإلعالم للتوعية باحلق يف الرعاية الصحية     

رعاية ودعم األطفال "موضوع  حول  إليدز  املشترك املعين با  بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة      
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وقد ُنفِّـذ هـذا     ". اإليدز وإعادة إدماجهم يف اجملتمع    /املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية    
شارك فيه  ، و الربنامج باللغة الروسية واستهدف مشاركني من بلدان االحتاد السوفيايت سابقاً         

الرعاية الصحية اليت تـروِّج لتعامـل       مهنيون رفيعو املستوى ميثلون طائفة واسعة من دوائر         
اإليدز بوصفها مسألة شاملة من منظور الصحة       /اجملتمع مع مسألة فريوس نقص املناعة البشرية      

  .والتثقيف والرعاية

  التحديات والعقبات والفرص  -رابعاً  

  تعدد الزوجات  -ألف  
لدان أخرى  ، تواجه إسرائيل، شأهنا يف ذلك شأن ب       )شيلي (١٨عطفاً على التوصية      -٩٢

ومن الواضـح أن هلـذه      . تعيش فيها جمتمعات تقليدية، حتديات فيما يتعلق بتعدد الزوجات        
الظاهرة جوانب اجتماعية وجمتمعية وقانونية تتطلب قدراً من املراعاة للتقاليد، مع احلـرص             

  .على محاية حقوق األفراد وسيادة القانون
 تعدد الزوجـات يف     1997-5737 ائيليقانون العقوبات اإلسر   من   ١٧٦وحتظر املادة     -٩٣

، كـان عـدد     ٢٠٠٨ويف عام   . إسرائيل وتعاقب عليه بالسجن مدة أقصاها مخس سنوات       
 قضية، كل منها يف مرحلة      ٣١القضايا اجلنائية املنظورة أمام القضاء اإلسرائيلي يف هذا الشأن          

 ١٨، ُحّول   ٢٠٠٩م  وفُتح عدد مماثل من القضايا عا     . خمتلفة من مراحل اإلجراءات القضائية    
، ٢٠٠٩وخالل عام   . منها إىل مكتب املدعي العام للدولة لتوجيه التهم فيها        )  يف املائة  ٣٥(

 حتقيقـاً   ١٨، فُـتح    ٢٠١٠ويف عـام    . أحيلت أربع قضايا إىل احملكمة وأدين اجلناة فيهـا        
ة  حتقيقاً، إضـاف   ٢٤، ُشرع يف    ٢٠١١ويف عام   .  قضايا إىل مكتب املدعي العام     ٨ وُحّولت

 .٢٠١٢ حتقيقاً يف عام ٣٢ إىل

ويف . ، صاغ وزير العدل خطة عمل ملكافحة الزواج باثنتني أو أكثر         ٢٠١٠ويف عام     -٩٤
اجتماع مشترك بني الوكاالت برئاسة نائب املدعي العام، أوِضح أن هذه املسألة ُتعترب حتدياً              

وبني الـسكان البـدو يف      )  يف املائة من السكان    ٢- يف املائة  ١(يف اجملتمع املسلم يف الشمال      
وتفيد الشرطة، بأنه مل ُتوّجه     ). ١٥ ٠٠٠ يف املائة من الرجال، أي قرابة        ٣٥حوايل  (اجلنوب  

هتم تتعلق بالزواج من اثنتني إالّ يف بضع حاالت نظراً لصعوبة احلصول على أدلة وعدم تعاون       
 كل من الشمال واجلنوب، من      ومع ذلك، فإن أنشطة تثقيفية ُتنفَّذ بانتظام، يف       . اجملتمع احمللي 

كما أنشئ فريق خاص ضمن وزارة العدل مـن  . أجل توعية النساء هبذه الظاهرة واحلد منها      
أجل التوصل إىل تقدمي حوافز حكومية لألسر القائمة على الزواج األحـادي، ال سـيما يف                

وأخـرياً،  . جماالت استحقاقات التأمني الوطين وإدارة األرض والتعليم والرفـاه والتوظيـف          
أنشئت فرق مشتركة بني الشرطة ومكاتب النيابة العامة ذات الصلة يف الشمال واجلنـوب              

  .للتعامل مع القضايا اليت تصلح للمالحقة القضائية
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/  أيلـول  ٤ (دولة إسرائيل ضـد أسـامة داوود       10-05-31077يف القضية اجلنائية      -٩٥
 جسامة جرمية تعدد الزوجـات      ، أشارت حمكمة الصلح يف بيتاح تكفا إىل       )٢٠١١ سبتمرب

ومع ذلك، أخذت احملكمة    . واحلاجة إىل حتقيق الردع العام من خالل فرض عقوبات صارمة         
يف االعتبار أيضاً اخللفية الشخصية للمدعى عليه، مبا يف ذلك رغبته يف إجناب طفل وعقـم                

وقد . ة أو إمهالزوجته األوىل، وكذلك مباركتها الزواج الثاين الذي مل ينطو على سوء معامل     
  .قضت احملكمة بسجن الرجل ملدة أربعة أشهر يقضيها يف اخلدمة اجملتمعية

  املستنكفون ضمريياً  -باء  
، تعترب إسرائيل حرية الضمري حقـاً إنـسانياً         )ايسلوفين (٢٢على التوصية   عطفاً    -٩٦

ر إىل أن   أساسياً وترى أن موقفها هذا هو جزء ال يتجزأ من إقامة جمتمع متـسامح، بـالنظ               
قـانون اخلـدمات الدفاعيـة     من ٣٦ومبوجب املادة  . االستنكاف الضمريي ظاهرة إنسانية   

، لوزير الدفاع سلطة إعفاء أي رجل أو امرأة من          1986-5746 )النسخة املوحدة (اإلسرائيلية  
  .أداء اخلدمة العسكرية الوطنية لألسباب املبينة يف القانون أو إرجاء التجنيد كإجراء بديل

وحيترم جيش الدفاع اإلسرائيلي وجهات نظر املستنكفني ضمريياً، شـرط أن يثبـت               -٩٧
وحتقيقاً هلذه الغاية، تقوم جلنة خاصة معينة باإلعفاء من اخلدمة العسكرية يترأسها كبري             . صدقها

اخلدمة  باستعراض طلبات الراغبني يف إعفائهم من     ) أو نائبه (مسؤويل التجنيد يف جيش الدفاع      
علم النفس  وتضم اللجنة يف عضويتها ضابطاً خمتصاً يف      . ش بسبب االستنكاف الضمريي   يف اجلي 

  .وعضواً من مكتب النائب العام العسكري يف جيش الدفاع وعضواً من الوسط األكادميي
وتعمل اللجنة وفق التوجيهات واملعايري املبينة يف قرارات حمكمة العدل العليا حـول               -٩٨

ديفيد زونسني ضد    7622/02قرار حمكمة العدل العليا     :  سبيل املثال  انظر على (هذا املوضوع   
، وقرار حمكمة العـدل العليـا       )٢٠٠٢ديسمرب  / كانون األول  ٣١ (النائب العام العسكري  

وحبسب هـذه   )). ٢٠٠٤أغسطس  / آب ٩ (ليورا ميلو ضد وزير الدفاع وآخرين      2383/04
ء اخلدمة العسكرية واستخدام القوة كان      القرارات، إذا تبّين أن االستنكاف الضمريي من أدا       

. غري مشروط وكامالً لدى مقدم الطلب، اعُترف به سبباً لإلعفاء من اخلدمـة العـسكرية              
 التوصـية   - كبديل عن ذلك     -واللجنة خمّولة سلطة إعفاء أي فرد من اخلدمة العسكرية أو           

 السالح أو تعيينه يف     بإجراءات ختفيف معّينة يف خدمة مقدم الطلب، كالسماح له بعدم محل          
  .منصب غري قتايل

 حماربة اإلرهاب يف إطار القانون   –جيم  

، تؤكد إسرائيل التزامها بالـسوابق      )السويد، املكسيك  (٣٠عطفاً على التوصية      -٩٩
القضائية اليت أرستها احملكمة العليا اليت قررت أن احلرب على اإلرهاب جيب أال ُتشن خارج               
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وتواصل . طاره وباستخدام األساليب اليت يتيحها القانون لقوات األمن       نطاق القانون، بل يف إ    
إسرائيل سعيها إلجياد توازن دقيق بني االحتياجات األمنية للـسكان املـدنيني يف إسـرائيل               

  .وحقوق اإلنسان للمشتبه يف مشاركتهم يف أنشطة إرهابية
مـشروع  ياً خبـصوص    ومن بني أحدث التطورات يف هذا اجملال، العمل اجلاري حال           -١٠٠

، وافق الكنيست يف قـراءة      ٢٠١١أغسطس  /ففي آب . 2011-5771 قانون مكافحة اإلرهاب  
أوىل على مسودة مشروع القانون اليت تنتظر حالياً استعراضها من قبل جلنة الدستور والقـانون               

ـ        . والقضاء يف الكنيست   ة ويتناول مشروع القانون على حنو شامل الكثري من املـسائل القانوني
" العمـل اإلرهـايب   " لاألساسية يف جمال مكافحة اإلرهاب، واضعاً، يف مجلة أمور، تعـاريف          

. أخرى دول ، بعضها مطابق لتعاريف مماثلة يف     "العضو يف منظمة إرهابية   "و" املنظمة اإلرهابية "و
حرهبا ضد املنظمات    ويهدف مشروع القانون إىل تزويد سلطات إنفاذ القانون بأدوات فعالة يف          

. اإلرهابية واإلرهاب عموماً، ولكن بطريقة متوازنة حتمي حقوق اإلنسان واألصول القانونيـة           
كما أن مشروع القانون سيتيح إلغاء التشريع احلايل القائم منذ أمد بعيد يف جمـال مكافحـة                 

 2005-5765 قانون حظر متويل اإلرهاب   ، و 1948-5708 قانون مكافحة اإلرهاب  اإلرهاب، مثل   
  .1945-5705 )حالة الطوارئ(أنظمة الدفاع كام الواردة يف وبعض األح

 ناظم أبو سليم، إمام     ٢٠١٢أبريل  /وقد أدانت حمكمة الصلح يف الناصرة، يف نيسان         -١٠١
مسجد شهاب الدين احمللي بتهمة التحريض على العنف واإلرهاب ودعم منظمة إرهابيـة،             

وجاء يف الئحة االهتام أن .  وحتريضحيث رأت احملكمة أنه استغل منصبه بنشره رسائل عنف       
، واستخدم رمزاً مـشاهباً ملـا   " الناصرة -أنصار اهللا بيت املقدس     "املدعى عليه شكّل حركة     

تستخدمه حركة طالبان اإلرهابية ووزع آالف املنشورات اليت تؤيد وجهات نظر مطابقـة             
 أن املدعى عليه أنـشأ  وزعمت الئحة االهتام أيضاً  . لوجهات نظر اجلهاد اإلسالمي والقاعدة    

موقعاً على اإلنترنت لنشر أفكار الكراهية اليت حيملها بني املصلني يف مـسجده واجلمهـور               
وقد أدانت احملكمة أبو سليم وقضت بأنه استخدم خطبه ومقاالته لنشر التحـريض             . األوسع

  . عنفوهو يعلم أن أتباعه سيقبلون كلماته مما يزيد فرصة اقتناع بعضهم بارتكاب أعمال
ومما يعكس التزام إسرائيل املتواصل بالنهوض بسيادة القـانون، يف حرهبـا ضـد                -١٠٢

، أنـشأت   ٢٠١٠يونيـه   / حزيران ١٤ففي  . اإلرهاب، التقرير الثاين للجنة تريكل للتحقيق     
حكومة إسرائيل جلنة حتقيق حكومية مكلفة بعدد من املسؤوليات منها تقييم ما إذا كانـت               

يق يف الشكاوى واالدعاءات املتعلقة بانتهاك قوانني الرتاع املسلح تتوافق          آليات النظر والتحق  
وقد ترأس اللجنة القاضـي الـسابق يف        . مع واجبات إسرائيل مبوجب قواعد القانون الدويل      

احملكمة العليا، يعقوب تريكل، وضمت يف عضويتها خرباء إسرائيليني بارزين ومراقبني دوليني            
من أيرلنـدا   (سألة التحقيقات، كان املراقبان مها اللورد ديفيد ترميبل         وفيما يتعلق مب  . بارزين
الفائز جبائزة نوبل للسالم، والربوفيسور تيموثي ماكورميك، أستاذ القانون يف كلية           ) الشمالية

احلقوق يف جامعة ميلبورن ومستشار خاص لشؤون القانون الدويل اإلنساين لـدى املـدعي    
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ونظرت اللجنة يف أدلة مقدمة من مـسؤولني وأكـادمييني          . دوليةالعام للمحكمة اجلنائية ال   
. إسرائيليني ومنظمات غري حكومية إسرائيلية، وتشاورت مع العديد من خرباء القانون الدويل           

، قدمت اللجنة تقريرها الشامل الذي طّبق بعناية املبادئ الرئيـسية           ٢٠١٣فرباير  /ويف شباط 
 بالتحقيق ونطاق هذه التحقيقات وطبيعتها مبوجب القـانون         للقانون الدويل املتعلقة بااللتزام   

  .الدويل، وهو جمال مل ُيبحث بالقدر الكايف فيما مضى من ِقَبل الباحثني والدول على السواء
، )كندا، السويد، اململكـة املتحـدة      (١٥ و ١٤ و ١٣وعطفاً على التوصيات      -١٠٣

ا يف ذلك هيئات الفحـص والتحقيـق   وجدت اللجنة أن آليات إنفاذ القانون يف إسرائيل، مب       
فيها، متتثل عموماً للقانون الدويل، وأكدت أن نظام العدالة يف إسرائيل يتمتع باالسـتقاللية              

كما وجدت اللجنة يف الوقت نفسه أن هناك متسعاً إلجـراء        . الكافية إلجراء حتقيقات فعالة   
ق، وصاغت سلسلة مـن     تغيريات هيكلية وإجرائية من أجل حتسني آليات الفحص والتحقي        

التوصيات اليت يعكف عدد من السلطات املعنية على استعراضها للنظر يف إمكانية تطبيقهـا              
  .لتحسني عملية التحقيق يف إسرائيل

وقد واصلت احملكمة العليا اإلسرائيلية يف السنوات األخرية اخنراطهـا العميـق يف               -١٠٤
ففـي  . مع املشتبه يف ارتكاهبم أنشطة إرهابية     ضمان احلق يف التعامل وفقاً لألصول القانونية        

احملَتجز املشتبه يف (اجلنائية اإلجراءات قانون  من ٥، أبطلت احملكمة املادة   ٢٠١٠فرباير  /شباط
الذي جييز إصدار قرار باالحتجاز املؤقـت        2006-5766 )حكم مؤقت ) (ارتكابه جرمية أمنية  

 كانت الغاية من هذا القانون أساساً هـي         وقد.  يوماً دون حضور احملتَجز    ٢٠ملدة تصل إىل    
. حتسني قدرة وكاالت إنفاذ القانون على التحقيق الفعال مع املشتبه يف ارتكاهبم جرائم أمنية             

ووجدت احملكمة، يف قرارها، أن القانون ميكن أن يضر بشكل جسيم يف بعـض احلـاالت                
 غـري   ٥فها، وقضت بأن املادة     حبقوق املشتبه فيهم وميّس بفعالية اإلجراءات القضائية وإنصا       

 1992-5752 كرامة اإلنـسان وحريتـه    : يساساألقانون  الدستورية لكوهنا غري متوافقة مع      
  )).٢٠١٠فرباير / شباط١١ ( ضد دولة إسرائيلمكتوم االسم 8823/07القضية اجلنائية (

سابق وتوصلت احملكمة إىل قرار مماثل خبصوص قضية حممود ديراين، الذي كان يف ال              -١٠٥
وكان ديراين معتقالً   . وهو اآلن قيادي يف حزب اهللا     " أمل"أحد قادة املنظمة اإلرهابية اللبنانية      

، وقام خالل تلك الفترة بتقدمي مطالبـة        ٢٠٠٤ وعام   ١٩٩٤يف إسرائيل يف الفترة بني عام       
. لقضيةبالتعويض عن الضرر ضد دولة إسرائيل، لكنه أُعيد إىل لبنان قبل أن تبّت احملكمة يف ا               

، أصدرت احملكمة العليا حكمها يف االستئناف الذي قدمته الدولة          ٢٠١١يوليه  / متوز ١٨ويف  
لكن احملكمة رأت أنـه علـى       . لرفض الطلب من البداية جراء عودة ديراين إىل دولة معادية         

الرغم من كون ديراين مواطناً يف دولة معادية ويعمل بنشاط ضد إسـرائيل، فـإن احلـق                  
 املعاملة وفق األصول القانونية ومحاية حقوق اإلنسان يوجِب محاية احلـق يف             الدستوري يف 

وهكذا، نظرت احملكمة يف القضية وقررت يف هناية املطاف أن ما هـو             . الوصول إىل احملاكم  
قائم من آليات للتحقيق يف املطالبات املوجهة ضد حمققي جهاز األمن العام اإلسرائيلي تقـيم         
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 كل املصاحل ذات الصلة، لكن هذا احلكم مشروط بإحداث تغيريات ضمن            توازناً معقوالً بني  
 دولة إسرائيل ضد مصطفى 993/06قضية حمكمة االستئناف   (جهاز األمن العام ووزارة العدل      

والقضية معلّقة بانتظار قرار احملكمة العليا بناًء على طلـب  )). ٢٠١١يوليه  / متوز ١٨ (ديراين
  ). دولة إسرائيل ضد مصطفى ديراينA.C.H. 5698/11القضية (من الدولة 

  ضمان حقوق السكان البدو  -دال  
 مواطن بدوي يف إسرائيل ٢١٠ ٠٠٠، يوجد قرابة )كندا (٢٦عطفاً على التوصية     -١٠٦

يعيشون يف منطقة صحراء النقـب جنـوب إسـرائيل، مـن جممـوع سـكان النقـب                  
ب هؤالء يف أوضاع متردية،  من سكان النق٩٠ ٠٠٠ويعيش قرابة .  نسمة٦٤٠ ٠٠٠ البالغ

ويسكن الكثري منهم خميمات متناثرة خارج البلدات والقرى اخلاضعة للتخطيط والتنظـيم،            
وهم يفتقرون إىل البىن التحتية األساسية مثل اجملاري والكهرباء ويواجهون صعوبة يف الوصول 

  .ت احلكومية احملليةإىل املرافق التعليمية والصحية، فضالً عن اخلدمات اليت توفرها السلطا
وحكومة إسرائيل ملتزمة بضمان متتع هؤالء السكان بأوضاع معيشية حديثة، وقـد        -١٠٧

وتتـوخى هـذه    . اعتمدت هلذه الغاية سياسة شاملة للتحسني الفوري ملستوياهتم املعيـشية         
 تفتقـر   السياسة أيضاً إجياد حل طويل األمد يتيح ختطيط وتنظيم اجملتمعات احمللية القائمة اليت            

وُتنفذ هذه السياسة وفق عمليـة ختطـيط موسـعة مشلـت           . إىل خمططات التنظيم العمراين   
مشاورات مفتوحة للجميع مع املئات من أفراد اجملتمع احمللي البـدوي والـسلطات احملليـة               

  .واملنظمات غري احلكومية ومنظمات حقوق اإلنسان
ءة األوىل ملشروع قانون تنظيم      القرا ٢٠١٣يونيه  /وقد أجنزت الكنيست يف حزيران      -١٠٨

والغاية من مشروع القانون هذا هي وضع حد للرتاعـات علـى        . التجمع البدوي يف النقب   
األراضي عن طريق التوصل إىل تسوية حيصل مبوجبها البدو الذين لديهم مطالبـات مبلكيـة               

تفق عليه، ، مبقتضى شروط معّينة وضمن إطار زمين م) يف املائة١٥وهم قرابة (خاصة لألرض 
ويبين مشروع القـانون    . أو مال دون احلاجة إىل اللجوء إىل احملاكم       /على التعويض بأرض و   

  .العملية برمتها على أساس مبادئ اإلنصاف والشفافية واحلوار، مع تعزيز إنفاذ القانون
وأنشأت إسرائيل وكاالت مكرسة للنهوض بعملية التنظيم وخصصت مبالغ كبرية             -١٠٩

لتنفيـذ  )  مليـار دوالر   ٢,٢( مليارات شيكل إسرائيلي جديد      ٨ تصل إىل قرابة     من املوارد، 
 مليار شيكل   ١,٢ الذي خصص    ٣٧٠٨وضمن هذه امليزانية، أقرت احلكومة القرار       . اخلطة

جملموعة متنوعة من الربامج يف     ) ٢٠١٦-٢٠١٢(لفترة مخس سنوات    )  مليار دوالر  ٠,٣٤(
وهتدف هذه الربامج إىل تعزيز التنميـة       . حتية واخلدمات جماالت التوظيف والتعليم والبنية الت    

  .والنمو االقتصادي يف اجملتمعات احمللية لبدو النقب
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وكجزء من خطة احلكومة للنهوض ببدو النقب، ُنفّذت عشرات املبادرات لتحسني             -١١٠
 إنشاء مراكـز  : ومن األمثلة على ذلك   . وضع البدو يف هذا اإلطار املمتد لفترة مخس سنوات        

لإلرشاد الوظيفي؛ وختطيط البنية التحتية السياحية وتنظيمها؛ وتوفري التـدريب مـن ِقَبـل              
البلديات لتعزيز القدرات املؤسسية واملهنية للسلطات البدوية احمللية؛ وحتسني نظام النقـل يف             
املناطق البدوية؛ وتوسيع نطاق تعليم التكنولوجيا وتعليم الكبار ومراكز التفـوق للطـالب             

تعليم غري الرمسي للشباب؛ وخطة لتعزيز ارتباط اجملتمع البدوي بثقافته وتراثه؛ وتـشجيع             وال
النساء البدويات على االخنراط يف قوة العمل وإنشاء مشاريعهن التجارية، مع تقدمي حـوافز              

ويشار يف هذا السياق إىل أن اعتزام جيش الدفاع اإلسرائيلي          . ألصحاب العمل لتشغيل البدو   
من قواعده الرئيسية إىل النقب سيستلزم تشغيل آالف العمـال، والكـثري منـهم              نقل عدد   

  .سيكونون من البدو
ومن اجلوانب املهمة خلطة التنمية احلكومية بناء عدد من املناطق الصناعية باالشتراك              -١١١

فعلى سبيل املثال، من املزمع أن تشّغل منطقة إيدين هنيغيف الـصناعية،            . مع جمالس املناطق  
 عامل وعاملة، ٨ ٠٠٠اليت جيري العمل على بنائها جنوب شرق مدينة رهط البدوية، حوايل         

. مبن فيهم عمال بدو، مما يساعد يف التخفيف من وطأة البطالة يف صفوف السكان احمللـيني               
 الذي أعلن مبوجبه أن     ٥٤٦ القرار   ٢٠١٣يوليه  /وباإلضافة إىل ذلك، أقرت احلكومة يف متوز      

  .ية يف النقب هي جمتمعات حملية ذات أولوية يف التنمية الوطنيةاملناطق البدو
وستشمل ترتيبات التسويات املالية كل السكان البدو املتفرقني يف شىت أحناء النقب،              -١١٢

  :وليس فقط أولئك الذين يطالبون باألراضي
سيحصل املؤهلون من املطالبني باألراضي على تعويض على شـكل أرض             )أ(  
أو يطالبون هبا، / يف املائة من األرض اليت حيوزوهنا حالياً و٥٠ يف املائة و٢٥وح بني بنسبة تترا

وسُيسجل ما ُيخصص هلم من أراضٍ يف دائرة        . باإلضافة إىل تعويض مايل عن بقية مطالباهتم      
  تسجيل األراضي وتصبح ملكيتهم قانونية؛

   مؤهل؛ختصيص قطع أراض سكنية جاهزة وجمانية لكل أسرة أو شخص  )ب(  
سُتتاح جمموعة متنوعة من اخليارات السكنية الريفية والزراعية واجلماعيـة            )ج(  

واحلوار . واحلضرية ويف الضواحي ليتمكن الناس من اختيار ما يناسب منط حياهتم ورغباهتم           
  .جارٍ بالفعل بشأن هذا املوضوع

لقـاطنني حاليـاً يف     ومن املهم اإلشارة إىل أن الغالبية العظمى من السكان البدو ا            -١١٣
إبقاء املناطق الواقعة خارج حدود التنظيم ستتمكن من مواصلة العيش هناك كجزء من مسعى 

ويف الوقت نفسه، فإن حالة التـشتت الكـبري بـني بعـض           . عملية الترحيل يف حدها األدىن    
سبياً، اجملتمعات احمللية الواقعة خارج حدود التنظيم تتطلب نقل بعض املساكن مسافات قصرية ن            

 التحتيـة   تصل إىل حوايل بضع مئات من األمتار، إلجياد التواصل الالزم وتسهيل إنشاء الـبىن             
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وبالنسبة للمجتمعات احمللية اليت ال تتوافق مع املخطـط اهليكلـي الـشامل             . بكلفة معقولة 
تستويف احلد األدىن من عدد السكان أو التواصل أو الكثافة املطلوبة إلنـشاء كيانـات                وال
وأخـرياً،  . ظيمية مستقلة، سُينظر يف بدائل إلعادة توطينها من خالل حوار مع الـسكان            تن

فعلى سبيل املثال،   . سيتعني ترحيل عدد قليل من األسر ألسباب تتعلق أساساً مبخاطر إنسانية          
سُيرحل السكان الذين يعيشون على مقربة من معمل رامات حوفاف للتخلص من النفايات             

حملي يبعد عدة كيلومترات عن املوقع احلايل كجزء من توسعة ذلك اجملتمع            السامة إىل جمتمع    
  .احمللي يف املستقبل

  مكافحة اهلجرة غري الشرعية  -هاء  
يف السنوات األخرية، شكلت ظاهرة احلركة اجلماعية للناس عرب احلدود مع مـصر               -١١٤

ففـي  . اإلسـرائيليني ، حتديات كبرية للمجتمع واالقتصاد      ٢٠٠٨وبأعداد متزايدة منذ عام     
 يف ٥ ٣٠٥ شخصاً، وكـان عـدد القـادمني        ٩ ١٤٢، عرب احلدود من مصر      ٢٠٠٨ عام
، ١٤ ٧٤٧، تضاعف الرقم ثالث مرات تقريبـاً ليـصل إىل           ٢٠١٠ويف عام   . ٢٠٠٩ عام

، عـرب   ٢٠١٢ويف عـام    . ١٦ ٨٥١ ليصل الرقم إىل     ٢٠١١واستمر هذا االرتفاع يف عام      
  . شخصاً احلدود٢٨، عرب )أغسطس/حىت آب (٢٠١٣ام ويف ع.  شخصا١٠ً ٣٢٢احلدود 
ومن املؤكد أن مشكلة السيطرة على حدود الدولة، مع إعـالء سـيادة القـانون                 -١١٥

لكـن  . تقتصر على إسرائيل، بل إن الكثري من البلدان األخرى تواجه معضالت مـشاهبة             ال
فإسرائيل هي العـضو    . األخرىالوضع يف إسرائيل أكثر تعقيداً بكثري منه يف البلدان املتقدمة           

الوحيد يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي الذي لديه حـدود مـشتركة مـع                
وعالوة على ذلك، تقع إسـرائيل يف       . أفريقيا، مما جيعل دخوهلا سهالً نسبياً للراغبني يف ذلك        

ليمية ويعتقـدون   ومع أن الكثري من الباحثني يعتربون مشاكل اهلجرة ظاهرة إق         . جوار صعب 
أن سياسات مواجهتها جيب أن تكون إقليمية، فإنه نظراً ملوقع إسرائيل اجليوستراتيجي الفريد             
وعدم االستقرار السياسي الراهن احمليط حبدودها، يكاد يكون من املستحيل تطوير مثل هذه             

  .احللول التعاونية اإلقليمية
كثريين من اليهود كانوا، خالل حمرقـة       إالّ أن تاريخ الشعب اليهودي وحقيقة أن ال         -١١٦

ونظـراً  . اليهود، من ملتمسي اللجوء جيعالن إسرائيل حساسة للغاية هلذه املسألة اإلنـسانية           
 ١٩٥١لذاكرتنا املشتركة، كانت إسرائيل من بني أوائل البلدان اليت اعتمدت اتفاقية عـام              

ية ومجيع صـكوك حقـوق      اخلاصة بوضع الالجئني وصدقت عليها، وإسرائيل تطبق االتفاق       
وبالتايل، فإن إسرائيل تضمن عدم إعادة أي شـخص         . اإلنسان األخرى اليت هي طرف فيها     

وهذا االلتزام، رغـم التحـديات      . إىل بلد قد يواجه فيه هتديدات خطرية حلياته أو شخصه         
مايـة  املتزايدة، نابع من التزامات إسرائيل مبوجب القانون الدويل والتزام حكومة إسرائيل حب           

  .حقوق اإلنسان هلؤالء األفراد
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ومن األمثلة املهمة على اجلدية اليت تنظر هبا السلطات اإلسرائيلية، وال سيما القضاء               -١١٧
اإلسرائيلي، إىل احلاجة إىل ضمان إقامة توازن دقيق بني حقوق الالجئني اإلنسانية واملـصاحل             

. ٢٠١٣سـبتمرب   / أيلـول  ١٦ليا يف   الوطنية للدولة، قرار صدر حديثاً عن حمكمة العدل الع        
قانون منع  حيث قضت احملكمة يف التماس قّدمته عدة منظمات غري حكومية بشأن دستورية             

وكان التعديل دخل حيـز النفـاذ يف      . 2012-5772 )٣التعديل  ) (خمالفات ومقاضاة (التسلل  
غته ألف من القـانون، بـصي     ٣٠ومبوجب املادة   .  كحكم مؤقت  ٢٠١٢يناير  /كانون الثاين 

املعدلة، جيوز احتجاز األشخاص الذين يدخلون إسرائيل بطريقة غري شرعية لفترة تـصل إىل              
وقد قضت هيئة موسعة مؤلفة من تسعة قـضاة         . ثالث سنوات، مع وجود استثناءات معّينة     

بأن احتجاز األشخاص ملثل هذه املدة الطويلة يشكل انتهاكاً حلقوقهم، مبا يف ذلك احلـق يف     
، وبالتايل فإنه   كرامة اإلنسان وحريته  : يساساألقانون  الرامة كما هو مكرس يف      احلرية والك 
قضية حمكمة العدل العليـا     (ألف من القانون    ٣٠وهكذا ألغت احملكمة املادة     . يغري دستور 

  )).٢٠١٣سبتمرب / أيلول١٦ (ناغيت سريغ آدم وآخرون ضد الكنيست وآخرين 7146/12

   الفلسطينية- عملية السالم اإلسرائيلية  -واو  
تركيا، ماليزيا، ملـديف، الـسودان،       (٣٦ و ٣٤ و ٣١عطفاً على التوصيات      -١١٨

، يشكل استئناف مفاوضـات     )جنوب أفريقيا، اليمن، األردن، باكستان، مصر، الكويت      
السالم املباشرة مؤخراً، برئاسة وزير اخلارجية األمريكي جون كـريي، خطـوة جـديرة              

وزراء نتنياهو التزامه هبذه العملية يف كلمة ألقاهـا يف جامعـة     وقد أعلن رئيس ال   . بالترحيب
يف رؤييت للسالم، يف أرضنا الصغرية      : "، حيث صّرح قائالً   ٢٠٠٩يونيه  /إيالن يف حزيران   بار

وسيكون لكل منهما   . هذه، يعيش شعبان حبرية، جنباً إىل جنب، يف صداقة واحترام متبادل          
". ولن يهدد أي منهما أمن اآلخر أو بقـاءه        . اخلاصةعلمه ونشيده الوطين اخلاص وحكومته      

وقد كرر رئيس الوزراء نتنياهو التعبري عن هذه الرؤية يف املالحظات اليت أدىل هبـا عقـب                 
إين أرى يف استئناف العمليـة      : "٢٠١٣يوليه  / متوز ٢٠إعالن كريي استئناف احملادثات يف      

إن من املهم حماولة إهناء     .  لدولة إسرائيل  الدبلوماسية يف هذا الوقت مصلحة استراتيجية حيوية      
، كما عّبر عن ذلك جمدداً يف خطابه أمام الدورة الثامنـة            "الصراع بني إسرائيل والفلسطينيني   

تواصل إسرائيل  : "٢٠١٣أكتوبر  / تشرين األول  ١والستني للجمعية العامة لألمم املتحدة يف       
...  تسوية تنهي الصراع بـصورة هنائيـة         السعي إىل تسوية تارخيية مع جرياننا الفلسطينيني،      

وسأظل ملتزماً بتحقيق مصاحلة تارخيية وبناء مستقبل أفضل لإلسرائيليني والفلسطينيني علـى       
  ".حد سواء

إن إسرائيل مستعدة للتوصل إىل تسويات مؤملة من أجل السالم، وستعمل لتحقيق ذلك               -١١٩
  .ل واالتفاقات املوقعة ووقف العنفمن خالل مفاوضات جتري على أساس االعتراف املتباد

        


