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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة اخلامسة عشرة 
   ٢٠١٣فرباير /شباط ١ -يناير /كانون الثاين ٢١جنيف، 

ته مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً          موجز أعد     
   ١٦/٢١  من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان٥للفقرة 

  *إسرائيل    

 إىل )١( جهة من اجلهـات املعنيـة  ٢٣هذا التقرير هو موجز للمعلومات املقدمة من        
ليت اعتمـدها   وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة ا      . عملية االستعراض الدوري الشامل   

وجهـات نظـر    أويتضمن التقرير أية آراء   الو. ١٧/١١٩جملس حقوق اإلنسان يف مقرره      
أي حكـم   الاقتراحات من جانب مفوضية األمم املتحدة السامية حلقـوق اإلنـسان، و           أو
وقد ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هنايـة الـنص          . يتصل بادعاءات حمددة   ماقرار في  أو

مت قدر اإلمكان اإلبقاء على النصوص األصلية دون         مالواردة يف التقرير، ك   مراجع املعلومات ا  
، خيصَّص حسب مقتضى احلـال فـرع        ١٦/٢١وعمالً بقرار جملس حقوق اإلنسان      . تغيري

مستقل إلسهامات املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان التابعة للدولة موضـوع االسـتعراض            
وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية السامية . ئ باريس على التقيد الكامل مببادواملعتمدة بناًء

وقد روعيت يف إعداد    . حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة اليت تتضمن مجيع املعلومات الواردة        
  .التقرير دورية االستعراض والتطورات اليت حدثت خالل تلك الفترة

__________ 

 . مم املتحدةحترر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باأل مل  *  
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  املعلومات املقدَّمة من اجلهات املعنية   -أوالً  

   واإلطاراخللفية  -ألف  

  نطاق االلتزامات الدولية  -١  
بأن إسرائيل قد أقامت حاجزاً     ) NGO Monitor(أفاد مرصد املنظمات غري احلكومية        -١

يف ) سواء أكانوا يهوداً أم مـسيحيني أم مـسلمني        (أمنياً لصون حق اإلسرائيليني يف احلياة       
  .)٢(دنيني اإلسرائيلينيأعقاب محلة التفجريات االنتحارية الفلسطينية اليت استهدفت امل

 /أيـار  أن احملكمة العليا اإلسرائيلية قـد أبقـت يف           ٤والحظت الورقة املشتركة      -٢
  . )٣(ودعت الورقة املشتركة إسرائيل إىل إهناء حالة الطوارئ.  على حالة الطوارئ٢٠١٢ مايو

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -٢  
يتـضمن مفهـوم     القانوين يف إسرائيل     إىل أن النظام ال    ٤أشارت الورقة املشتركة      -٣

ودعت الورقة املشتركة إسرائيل إىل تنفيذ توصيات هيئات املعاهـدات          . املساواة الدستورية 
  . )٤(يتعلق باملساواة وعدم التمييز مافي

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامة  -٤  
 التوصية املنبثقة عن اجلولة األوىل لعملية االستعراض         إىل ٤أشارت الورقة املشتركة      -٤

 بشأن إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ بـاريس، وهـي    )٥(الدوري الشامل 
ودعت الورقة املشتركة إسرائيل إىل إنشاء مثـل هـذه          . تقدم إسرائيل رداً عليها    ملتوصية  
  .)٦(املؤسسة

  سانالتعاون مع آليات حقوق اإلن  -باء  
 /آذار ٢٢الحظت منظمة العفو الدولية أنه بعد أن قرر جملس حقوق اإلنـسان، يف            -٥

، إيفاد بعثة لتقصي احلقائق من أجل التحقيق يف تـأثري إنـشاء املـستوطنات      ٢٠١٢مارس  
  . )٧(اإلسرائيلية، أعلنت إسرائيل توقفها عن التعاون مع اجمللس

  التعاون مع هيئات املعاهدات  -١  
تقدم تقريرها الـدوري األويل الـذي       ملجلنة احلقوقيني الدولية بأن إسرائيل      أفادت    -٦

 مبوجب الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق الطفـل         ٢٠١٠ حان موعد تقدميه يف عام    
والحظـت اللجنـة    . بشأن بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية         
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ملعلومات اإلضافية اليت طلبتها اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان        تقدم بعد ا   ملكذلك أن إسرائيل    
  . )٨(٢٠١١يف عام 

  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -٢  
توجه دعوة دائمة آلليات اإلجراءات      ملالحظت جلنة احلقوقيني الدولية أن إسرائيل         -٧

  . )٩(بلداخلاصة، وأن لدى إسرائيل مخسة طلبات معلقة قُّدمت إليها من أجل زيارة ال
إسرائيل بأن توجه دعـوة     ) CIVICUS(وأوصى التحالف العاملي ملشاركة املواطنني        -٨

سيما إىل املقـرر     الدائمة إىل املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة لألمم املتحدة، و          
اخلاص املعين باملدافعني عن حقوق اإلنسان، واملقرر اخلاص املعين حبرية التجمـع الـسلمي              

  .)١٠(وين اجلمعياتوتك

تنفيذ االلتزامات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان، مع مراعاة القانون اإلنساين             -جيم  
  الدويل املنطبق

  املساواة وعدم التمييز  -١  
الحظ مركز املساواة أن إسرائيل ُتحايب مواطنيها اليهود على حساب مواطنيها من              -٩

دابريها التشريعية وأحكام حماكمها وعمـل      غري اليهود وذلك من خالل سياسات الدولة وت       
. يعرِّض للخطر وضع املواطنة واحلفاظ على املساواة داخل إسـرائيل          امؤسساهتا الرمسية، مم  

ودعا املركز إسرائيل إىل تعديل قوانينها األساسية وتشريعاهتا حبيث تتـضمن مبـدأ عـدم               
  . )١١(التمييز
تكاثر ممارسات ومظاهر العنـصرية الـيت   ودعا مركز املساواة إسرائيل إىل مكافحة         -١٠

تستهدف األقلية العربية وذلك من خالل إدانة التصرحيات العنصرية للمـسؤولني العـامني             
  . )١٢(والقادة السياسيني والدينيني، ومن خالل تنفيذ تدابري مناسبة

وق وأفاد مرصد املنظمات غري احلكومية بأن مجيع املواطنني يف إسرائيل يتمتعون حبق             -١١
  .)١٣(متساوية

 فلسطيين ممـن يعيـشون يف       ٣٠٠ ٠٠٠بأن  ) Ir Amim(وأفادت منظمة إر آميم       -١٢
وأوضحت أن هؤالء الفلسطينيني حصلوا علـى       . )١٤(يتمتعون بوضع مدين كامل    الالقدس  

 ولكنهم ليسوا   ١٩٦٧تصاريح إقامة دائمة باالستناد إىل تعداد سكاين أُجري بعد حرب عام            
وأشارت املنظمـة إىل أن     . حيملون جوازات سفر إسرائيلية    الأهنم   مايني ك مواطنني إسرائيل 

 ينص على إمكانية احلصول على املواطنة بصورة فردية         ١٩٥٢قانون املواطنة اإلسرائيلي لعام     
وهؤالء حيملون بطاقات   . ينطبق بصورة عامة على مجيع املقيمني يف القدس الشرقية         الولكنه  

على العكس من وضـع     (ري حائزين على جوازات سفر فلسطينية       هوية فلسطينية ولكنهم غ   
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يتمتعون  الوهم حيملون جوازات سفر أردنية ولكنهم       ) الفلسطينيني املقيمني يف الضفة الغربية    
  .)١٥(١٩٨٨باملواطنة األردنية الكاملة منذ عام 

  احلق يف احلياة واحلرية وأمن الشخص  -٢  
سرائيل تبقي على عقوبة اإلعدام اليت تنطبق علـى         أفادت منظمة العفو الدولية بأن إ       -١٣

جرمية اخليانة يف أوقات احلرب، واجلرائم املرتكبة ضد الشعب اليهـودي، واجلـرائم ضـد               
ومبوجب األوامر العسكرية املطبقة يف األراضي      . اإلنسانية، وجرائم احلرب واإلبادة اجلماعية    

وحثت منظمة العفو الدوليـة     . بة جلرائم معينة  الفلسطينية احملتلة، ُتستبقى عقوبة اإلعدام بالنس     
  .)١٦(إسرائيل على إلغاء عقوبة اإلعدام إلغاًء يشمل مجيع اجلرائم

وأعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها الستمرار ممارسة التعذيب وغريه من ضروب   -١٤
أشـارت  و. سوء املعاملة أثناء إلقاء القبض على األشخاص واستجواهبم، مبن فيهم األطفال          

 بأن ممارسة الضغط النفسي     ٢٠٠٩ قد قضت يف عام   اإلسرائيلية  املنظمة إىل أن احملكمة العليا      
أن هذا احلكم جييز استخدام    الإ. هو إجراء ممنوع  على املعتقلني من خالل هتديد أفراد أسرهم        

" التفجري الوشيك لقنابل موقوتـة    "شبيهة حباالت   يف أوضاع   " أساليب االستجواب املادي  "
يـؤدي إىل    ا، مم "الضرورةحالة  "  بعن طريق االحتجاج    املسؤولية اجلنائية   وذلك للتهرب من    

ودعت منظمة العفو الدولية إسرائيل إىل      . )١٧(إفالت أفراد قوات األمن اإلسرائيلية من العقاب      
إجراء حتقيقات عاجلة وشاملة ونزيهة من قبل هيئة مستقلة يف مجيـع االدعـاءات املتعلقـة           

غريه من ضروب إساءة املعاملة لكي تقدم إىل العدالة كل مـن تثبـت               أو التعذيب   مبمارسة
مسؤوليته عن هذه التجاوزات وتضمن توفري سبل جرب للضحايا، على النحو الذي وافقـت              

يفـرض  دعتها إىل سّن تـشريع       ماكعليه إسرائيل يف االستعراض الدوري الشامل السابق؛        
شبيهة حباالت أوضاع يف " الضرورةحالة " باالحتجاج طال حظراً مطلقاً للتعذيب من خالل إب

عدم جـواز قبـول احملـاكم لألدلـة املنتزعـة           وإعالن  ؛  "التفجري الوشيك لقنابل موقوتة   "
  . )١٨(باإلكراه

ونزيه إسرائيل على إجراء حتقيق مستقل      ) Front Line(وحثت منظمة خط املواجهة       -١٥
ملة والتعذيب ومجيع أشكال التخويف واملـضايقة،       وشامل يف مصدر التهديدات وإساءة املعا     

اليت يتعرض هلا املـدافعون     وكذلك احملاكمة غري العادلة وعمليات االحتجاز التعسفي األويل         
ن يف تقريرها؛ وضمان إمكانية اتصاهلم مبحامني علـى حنـو           عن حقوق اإلنسان املذكورو   

عن حقوق اإلنسان؛ ورفـض     عاجل؛ ووقف استخدام إجراء االحتجاز اإلداري للمدافعني        
د عمل املنظمات غري احلكومية واملـدافعني عـن حقـوق        مشاريع القوانني املقترحة اليت تقيّ    

الفلسطينية احملتلة  واألراضي  اإلنسان؛ وضمان قدرة املدافعني عن حقوق اإلنسان يف إسرائيل          
  . )١٩(الضطهاددون التعرض لعلى ممارسة أنشطتهم املتصلة حبقوق اإلنسان 
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 اجمللس الفلسطيين ملنظمات حقوق اإلنسان إىل تقارير - ٣وأشارت الورقة املشتركة   -١٦
التعـذيب يف بعـض    إساءةً تصل إىل حد     تتعلق بإساءة معاملة األطفال الفلسطينيني املعتقلني       

ورغم التعديالت اليت أُدخلت مؤخراً على األوامر العسكرية واليت أنشأت حمكمـة            . احلاالت
 سنة يف القضايا اليت تنظرهـا       ١٧ إىل   ١٦اث وتوخت رفع سن الرشد من       عسكرية لألحد 

ملموس علـى  وتأثري مفيد أي يكن لذلك   ملاحملاكم العسكرية، الحظت الورقة املشتركة أنه       
  . )٢٠( ساعة بعد إلقاء القبض عليهم٤٨معاملة األطفال خالل أول فترة 

ملنظمات حقـوق اإلنـسان بـأن     اجمللس الفلسطيين  - ٣وأفادت الورقة املشتركة      -١٧
السلطات العسكرية اإلسرائيلية قد واصلت استخدام إجـراء االحتجـاز اإلداري بطريقـة             

تستويف املعايري احملددة مبوجب القانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنـسان             ال
إهنـاء االسـتخدام    وحثت جلنة احلقوقيني الدولية إسرائيل على       . )٢١(والقانون الدويل العريف  

جمرد تدبري استثنائي يدوم لفتـرة      ذلك  التعسفي إلجراء االحتجاز اإلداري وضمان أن يكون        
أولئك اخلاضعني إلجراء االحتجاز اإلداري مراجعة      حبس  حمدودة؛ وضمان مراجعة أوضاع     

 يف  الفلسطينينياملعتقلني  جمالس إدارية مستقلة وحمايدة؛ وكفالة حق        أومنتظمة من قبل حماكم     
ودعت منظمة العفو الدولية إسـرائيل      . )٢٢(الفلسطينية احملتلة األراضي  يف  قضاء مدة عقوبتهم    

مثـل  غري عنيفة بسبب مشاركته يف احتجاجات معتقل   أوإىل ضمان عدم معاقبة أي سجني       
  .)٢٣(اإلضرابات عن الطعام

ئيلية قـد   والحظ التحالف العاملي ملشاركة املواطنني أن قـوات الـدفاع اإلسـرا             -١٨
، القـوة غـري    ٢٠١٢ وعـام    ٢٠٠٩استخدمت بصورة روتينية، يف الفترة املمتدة بني عام         

.  لتفريق املتظاهرين يف األراضي احملتلـة ويف دول جمـاورة         ،املتناسبة واملفرطة، واملميتة أحياناً   
وعالوة على ذلك، تعرض ناشطون من منظمات اجملتمـع املـدين الفلـسطيين للتوقيـف               

ملشاركتهم  أويف األراضي احملتلة    غري عنيفة   التعسفيني لقيامهم بتنظيم احتجاجات     واالحتجاز  
وأوصى التحالف العاملي ملشاركة املواطنني، يف مجلة توصـيات         . )٢٤(يف تلك االحتجاجات  

أخرى، بتزويد قوات األمن املسؤولة عن السيطرة على التجمعات احلاشدة بأسلحة غري مميتة،             
 القوت تدريباً يشمل مبادئ األمم املتحدة األساسية املتعلقة باستخدام          فضالً عن تدريب هذه   
  . )٢٥(القوة واألسلحة النارية

حدود بأن وسائط اإلعالم الفلسطينية اليت تعمل مـن          الوأفادت منظمة مراسلني ب     -١٩
؛ وأن أوامر االحتجاز اإلداري     )٢٦(على حنو تعسفي وغري مشروع    أُغلقت  األراضي احملتلة قد    

ستخدم بصورة منتظمة العتقال واحتجاز الصحفيني الفلسطينيني دون أن توجَّه إليهم أيـة             ُت
  .)٢٧(هتم
 اجمللس الفلسطيين ملنظمات حقـوق اإلنـسان بـأن     - ٣وأفادت الورقة املشتركة      -٢٠

، املعـدَّل يف  ٢٠٠٢لعـام  الشرعيني  قانون املقاتلني غري    مواطين قطاع غزة املعتقلني مبوجب      
يؤدي عملياً   ا، مم كمحتجزين مدنيني  الأن يعاَملوا كأسرى حرب و    حيق هلم    ال ،٢٠٠٨ عام
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 من أية حقوق وسبل محاية ينص عليها القانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل             مإىل حرماهن 
  .)٢٨(حلقوق اإلنسان

 اجمللس الفلسطيين ملنظمات حقـوق اإلنـسان أن         - ٣والحظت الورقة املشتركة      -٢١
العقابية القاسية املستمرة اليت ُتفَرض على السجناء الفلسطينيني قـد أسـفرت عـن              التدابري  

دفعهم إىل املشاركة يف إضرابات مجاعية عـن الطعـام يف     اإصابتهم بكرب نفسي شديد، مم    
  . )٢٩(٢٠١٢ و٢٠١١عامي 
والحظت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقاب البدين لألطفـال أن العقـاب               -٢٢
دين ميارس على األطفال يف املؤسسات العقابية داخل إسـرائيل وكـذلك يف األراضـي               الب

بأن حييط اجمللس علماً بإجناز عمليـة إصـالح         عن أملها   وأعربت املبادرة العاملية    . )٣٠(احملتلة
القانون حلظر العقاب البدين، وأوصت إسرائيل بأن تنفذ القانون وتبطل العقاب البـدين يف              

  .)٣١(ليةاملمارسة العم

  يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب اإقامة العدل، مب  -٣  
إجراء حتقيقات مستقلة وشاملة ونزيهـة يف       : يلي اأوصى مرصد حقوق اإلنسان مب      -٢٣

قوات الشرطة اإلسرائيلية مسؤولة عن      أومجيع احلوادث اليت قد تكون فيها القوات العسكرية         
 ذلك يف قطاع غزة؛ وضمان اختاذ خطوات مالئمة يف اارتكاب انتهاكات حلقوق اإلنسان، مب 

على ممتلكاهتم، وإحالتهم    أوللتحقيق مع املدنيني اإلسرائيليني الذين يعتدون على الفلسطينيني         
  .)٣٣(م مركز املساواة توصيات مماثلةوقّد. )٣٢(إىل القضاء

اإلنـذار املعنيـة حبقـوق اإلنـسان        منظمـة   وركزت املعلومات املقدمـة مـن         -٢٤
)Human Rights Alert (          على مسألة عدم سالمة نظم التسجيل اإللكتروين التابعة للمحكمـة

  . )٣٤(العليا واحملاكم احمللية وحماكم املعتقلني يف إسرائيل
 اجمللس الفلسطيين ملنظمات حقوق اإلنسان أنه منذ        - ٣والحظت الورقة املشتركة      -٢٥

إسـرائيل  تتخذ   مل،  ٢٠٠٨ذي جرى يف عام     االستعراض الدوري الشامل املتعلق بإسرائيل ال     
عملية لضمان أن تكون حماكمات الفلسطينيني أمام احملاكم العـسكرية           أوأية تدابري تشريعية    

  .)٣٥(متوافقة مع املعايري الدنيا للمحاكمة العادلة املكرسة يف القانون الدويل

  احلق يف احلياة األسرية  -٤  
يا اإلسرائيلية التماساً قُدِّم لتعديل قانون صـدر        ، رفضت احملكمة العل   ٢٠١٢يف عام     -٢٦

 وجيدَّد كل ستة أشهر مينع ملّ مشل أَُسر اإلسرائيليني املتزوجني من فلسطينيات             ٢٠٠٣يف عام   
وأوصت منظمة  . )٣٦(واإلسرائيليات املتزوجات من فلسطينيني من األراضي الفلسطينية احملتلة       

الدخول إىل إسرائيل الذي مينع ملّ مشل أَُسـر املـواطنني           العفو الدولية بإلغاء قانون املواطنة و     
فلسطينيني من  من  فلسطينيات واملواطنات اإلسرائيليات املتزوجات     من  اإلسرائيليني املتزوجني   
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 ومركـز  )٣٨(مجعية الشعوب املهـددة بـاالنقراض   وأعربت  . )٣٧(األراضي الفلسطينية احملتلة  
  .شواغل مماثلةعن  )٣٩(املساواة

إثنية حتد من  أواد مرصد املنظمات غري احلكومية بأنه ليست هناك أية قيود عرقية وأف  -٢٧
وينص قانون العودة اإلسرائيلي على إجـراء خـاص         . اإلسرائيليةاجلنسية  اكتساب  إمكانية  

اإلسرائيلية، وذلـك بـالنظر إىل االضـطهاد        احلصول على اجلنسية    باليهود الذين يلتمسون    
  .)٤٠(الشعب اليهوديالتارخيي الذي تعرض له 

  حرية التنقل  -٥  
إلصدار التأشريات اعُتمـدت يف     إسرائيلية  أشارت منظمة خط املواجهة إىل سياسة         -٢٨
، وهي تقيد حرية تنقل موظفي املنظمات غري احلكومية وتـؤثر علـى عمـل               ٢٠٠٩ عام

. )٤١(اع غزة املنظمات الدولية غري احلكومية اليت تقدم املساعدة للفلسطينيني، خصوصاً يف قط          
ودعت املنظمة إسرائيل إىل الكف عن فرض القيود على حرية التنقل وإلغاء أوامر منع السفر               

  .)٤٢(املفروض على املدافعني عن حقوق اإلنسان
د حركة تنقل الفلـسطينيني     يقّي" حاجز الفصل "والحظ مرصد حقوق اإلنسان أن        -٢٩

ات الرعاية الطبية والتعليم وغـري      ويضر بسبل رزقهم وحيد من إمكانية حصوهلم على خدم        
لزم الفلسطينيني باحلصول علـى تـصاريح       وأشار املركز إىل أن إسرائيل تُ     . ذلك من املوارد  

. )٤٣(لكي يتمكنوا من الوصـول إىل مـزارعهم       اإلسرائيلية  مسبقة من السلطات العسكرية     
  .)٤٤(واغل مماثلة اجمللس الفلسطيين ملنظمات حقوق اإلنسان ش- ٣وأثارت الورقة املشتركة 

اجلدار الذي يتواصل بناؤه يفرض قيـوداً       /والحظت منظمة العفو الدولية أن السياج       -٣٠
ات حلقهم يف التمتع مبستوى معيشي      أدى إىل انتهاك   اتعسفية على حرية تنقل الفلسطينيني، مم     

وأشارت منظمة العفـو الدوليـة إىل       . )٤٥(الئق وحقهم يف الصحة، وغري ذلك من احلقوق       
د حركة  يقّي ا من نقاط التفتيش وحواجز الطرق يف الضفة الغربية، مم         ٥٠٠يزيد عن    ماجود  و

اختـاذ مجلـة    إىل  ودعت املنظمة إسـرائيل     . )٤٦(التنقل وحيد من إمكانية الدخول واخلروج     
 الئق وغري   حة والتعليم والتمتع مبستوى معيشي    إجراءات منها ضمان احترام احلقوق يف الص      

اللجنة اإلسالمية  وأعربت  . )٤٧(ليت تتوقف على إعمال احلق يف حرية التنقل       ذلك من احلقوق ا   
وأوصى املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان إسرائيل بأن       . )٤٨(شواغل مماثلة عن  حلقوق اإلنسان   

  . )٤٩(ترفع القيود املفروضة على الواردات والصادرات وعلى حركة التنقل
س الفلسطيين ملنظمات حقـوق اإلنـسان بـأن     اجملل - ٣وأفادت الورقة املشتركة      -٣١

، وتوسيع املستوطنات،  مثل إنشاء جدار الضّم-السياسات والقوانني واملمارسات اإلسرائيلية   
، وإنكار اإلخالءحقوق اإلقامة، وعمليات وإلغاء ومصادرة األراضي، وعمليات هدم املنازل، 

ية، ومنع ملّ مشل اُألَسر وتقييد حريـة        إمكانية الوصول إىل املوارد الطبيع    وتقييد  حق العودة،   
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احملتلـة وإىل ضـم أراضـي       األراضـي   التنقل، تؤدي إىل النقل القسري التدرجيي لسكان        
  .)٥٠(الفلسطينيني باستخدام القوة

حرية الدين واملعتقد، والتعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع السلمي، وحق املـشاركة يف              -٦  
  احلياة العامة والسياسية

يزالون حمرومني   البئر السبع   منطقة  اد مركز املساواة بأن البدو الذين يعيشون يف         أف  -٣٢
  . )٥١(دور عامة للعبادة، ودعا املركز إسرائيل إىل محاية احلقوق الدينية لألقلياتإنشاء من 
 إىل القصور الذي يعتري األحكام القانونيـة املتعلقـة          ٢وأشارت الورقة املشتركة      -٣٣

تـدخل الـسلطات العـسكرية يف       إىل  مريي عن أداء اخلدمة العسكرية، و     باالستنكاف الض 
عترب أهنا تشكك يف سـلوك الـسلطات        التعليم، وجتنيد األحداث، ومضايقة املنظمات اليت يُ      

. )٥٢(يـؤدون اخلدمـة العـسكرية      الالعسكرية، والتمييز الذي يعاين منه أولئـك الـذين          
يت أثارهتا اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان إزاء حتيز        إىل الشواغل ال  الورقة املشتركة   أشارت   ماك

 ٢٢-١٠٠وباإلشارة إىل التوصـية     . )٥٣(اهليئات العسكرية اليت تفصل يف قضايا االستنكاف      
 ٢، الحظـت الورقـة املـشتركة        )٥٤(الصادرة يف إطار عملية االستعراض الدوري الشامل      
  .)٥٥(استمرار سجن املستنكفني عن أداء اخلدمة العسكرية

وأفاد مرصد املنظمات غري احلكومية بأن الدميقراطية اإلسرائيلية قويـة وتعدديـة،              -٣٤
األنشطة  أوتوجد أية قيود مفروضة على أي شكل من أشكال االحتجاجات            الوالحظ أنه   
يف ذلك االنتقادات البالغة القسوة وغري الشعبية املوجهة إىل احلكومة والسلطات            االدعوية، مب 
  .)٥٦(العسكرية

املنتهجة إزاء وسـائط    اإلسرائيلية  حدود إىل السياسة     الوأشارت منظمة مراسلني ب     -٣٥
اإلعالم الفلسطينية والصحفيني األجانب الذين يرغبون يف التغطية اإلعالمية للتطـورات يف            

إىل احلظر املفروض على الصحفيني اإلسـرائيليني الـذي         أشارت   ماكاألراضي الفلسطينية،   
العـسكرية، منعـت    " الرصاص املصبوب "وخالل عملية   . )٥٧(ة قطاع غزة  مينعهم من زيار  

. )٥٨("لـدواعي الـسالمة  "إسرائيل ممثلي وسائط اإلعالم الدولية من الدخول إىل قطاع غزة       
تعرض هلا مـصورو    حدود حدوث انتهاكات حلرية الصحافة       الوسجلت منظمة مراسلني ب   

جانب الذين يعملون على التغطية اإلعالميـة       ن واأل وسائط اإلعالم الفلسطينيون واإلسرائيليو   
منظمـة  وقـدمت   . )٥٩(لالحتجاجات ضد إقامة جدار الفصل وبناء املستوطنات اإلسرائيلية       

الكف عن استهداف الصحفيني؛ والكـف      : يلي ماتوصيات منها   حدود، مجلة    المراسلني ب 
ملُصادرة؛ ومقاضـاة   عن إغالق وسائط اإلعالم الفلسطينية بصورة تعسفية وإعادة املعدات ا         

اجلنود املسؤولني عن انتهاك حقوق العاملني يف وسائط اإلعالم؛ والدعوة إىل التعويض علـى    
  . )٦٠(الضحايا؛ والسماح للصحفيني اإلسرائيليني بزيارة األراضي احملتلة
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ودعت منظمة العفو الدولية إسرائيل إىل اإلفراج عن مجيع األشـخاص احملتجـزين               -٣٦
م غري العنيفة حلقوقهم يف حرية التعـبري وتكـوين اجلمعيـات والتجمـع              بسبب ممارسته 

  .)٦١(السلمي
حدود إىل مالحقة مراسل ومصدر لـصحيفة يوميـة          الوأشارت منظمة مراسلني ب     -٣٧

، وكذلك إىل مشروع قانون يشدد صرامة القوانني اإلسرائيلية املتعلقة بالتشهري،           )٦٢(إسرائيلية
وهو يهـدف إىل خنـق وسـائط اإلعـالم     . ٢٠١١ يف عاموهو مشروع أقرته الكنيست     

اإلسرائيلية مالياً وإىل ختويف الصحفيني الذين قد يتجرؤون على فـضح الفـساد وانتقـاد               
حدود إسرائيل باختاذ مجلة إجراءات منها إهنـاء         الوأوصت منظمة مراسلني ب    .)٦٣(احلكومة

نون املتعلق بالتشهري الذي أُقـر يف       الرقابة العسكرية على وسائط اإلعالم وإلغاء مشروع القا       
  . )٦٤(٢٠١١ قراءة أوىل يف عام

، أُقرت عدة مـشاريع     ٢٠١١ و ٢٠١٠وأفادت منظمة خط املواجهة بأنه يف عامي          -٣٨
قوانني تقيد حرية تكوين اجلمعيات وحرية التعبري وُتَميِّز ضد املنظمات غري اليهودية من بني               

بصفة خاصة مشروع القانون املتعلق بـشفافية متويـل         يف ذلك    ااملنظمات غري احلكومية، مب   
وأفـاد مرصـد    . )٦٥(املنظمات غري احلكومية، ومشروع القانون املتعلق حبظر فرض املقاطعة        

، ٢٠١١فربايـر   /شـباط  ٢٢املنظمات غري احلكومية بأن الكنيست اإلسرائيلية أقرت، يف         
ذي ُيلزم املنظمات غـري اهلادفـة إىل        القانون املتعلق بشفافية متويل املنظمات غري احلكومية ال       

مـن أيـة    حتصل عليها   الربح بتقدمي تقرير ربع سنوي من صفحة واحدة بشأن أية تربعات            
والحظ املرصـد أن أفكـار      .  شاقل إسرائيلي جديد   ٢٠ ٠٠٠حكومة أجنبية مببلغ يتجاوز     

   .)٦٦(من دعائم أية دميقراطية االشفافية املالية وحق اجلمهور يف املعرفة مه
والحظ مرصد املنظمات غري احلكومية أن احلكومة اإلسـرائيلية تـستحق الثنـاء               -٣٩

لسماحها للمنظمات غري احلكومية بأن تعمل حبرية حىت عندما يسعى العديد منها إىل الترويج       
غري مدعمـة    أو يف كثري من األحيان ادعاءات كاذبة         مستخدمةً ،إسرائيل" ُتَشْيِطُن"ألجندة  
وأشار املرصد إىل عدم وجود أية رقابة على أنشطة منظمـات اجملتمـع املـدين      . )٦٧(باألدلة

اإلسرائيلية وإىل أن إسرائيل حتمي بصورة منهجية حق سكاهنا املنتمني إىل أقليات يف حريـة               
  .)٦٨(التعبري وحرية االحتجاج

ل وأوصى مركز املساواة مبطالبة إسرائيل بضمان عدم فرض أية قيود على إنشاء وعم     -٤٠
  . )٦٩(املنظمات غري احلكومية

وأوصى التحالف العاملي ملشاركة املواطنني باختاذ مجلة إجراءات منها إلغاء األمـر              -٤١
وقـدم التحـالف    . )٧٠( الذي يفرض قيوداً شديدة على حرية التجمع       ١٠١العسكري رقم   

منها معلومات عن حاالت مضايقة واحتجاز تعسفي للمدافعني عن حقوق اإلنسان، ألسباب      
  .)٧١(تعاوهنم مع األمم املتحدة
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حيـق هلـم أن      الوالحظت منظمة إر آميم أن سكان القدس الشرقية الفلسطينيني            -٤٢
وأفادت املنظمة بأنـه  . أن ُينَتَخبوا لعضوية مؤسسات احلكومة اإلسرائيلية املركزية  أوَينتِخبوا  

بلدية القدس ولكن ليس من حقهم      حيق هلؤالء الفلسطينيني أن َينتِخبوا وأن ُيرشَّحوا لعضوية         
  . )٧٢(الترشح ملنصب رئيس البلدية

وأفاد مركز املساواة بأن جلنة االنتخابات املركزية اإلسرائيلية قد منعـت احلـزبني               -٤٣
عدم اعترافهما   ة بتهم ٢٠٠٩السياسيني العربيني يف الكنيست من املشاركة يف انتخابات عام          

 وقادة اجملتمع   يل إىل ضمان متتع القادة السياسيني      املركز إسرائ  ودعا. بالطابع اليهودي للدولة  
  . )٧٣(املدين العرب حبقوقهم املدنية والسياسية على قدم املساواة مع غريهم

  احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومواتية  -٧  
املعنيـة   إسرائيل إىل تنفيذ التوصيات املقدمة من اللجنـة          ٤دعت الورقة املشتركة      -٤٤

يتعلق باحلق يف العمل، وإىل وضع حد للقيود         ماباحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في    
املفروضة على حركة التنقل، وتصاريح العمل والسياسات التمييزية وغري املتساوية املنفذة يف            

  . )٧٤(األراضي الفلسطينية احملتلة واليت تعيق إعمال حق الفلسطينيني يف العمل
عطـى ملقـدمي    وأفاد مركز املساواة بأن أفضلية التعيني يف وظائف اخلدمة املدنية تُ            -٤٥

ودعا املركز إسرائيل إىل ضمان التمتع املتكافئ ألفراد        . الطلبات الذين أدَّوا اخلدمة العسكرية    
األقلية العربية باحلق يف العمل؛ وزيادة فرص العمل يف املناطق العربية؛ ومضاعفة اجلهود مـن     

  .)٧٥(يتصل بفرص العمل املتاحة للنساء العربيات ماأجل حتقيق املساواة في

   الئقالجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشياحلق يف الضمان ا  -٨  
أفادت منظمة إر آميم بأن نسبة ضئيلة من سكان القدس الـشرقية تـستفيد مـن                  -٤٦

  . )٧٦(خدمات نظام الرعاية الذي يعاين من نقص يف التمويل
وأشارت منظمة العفو الدولية إىل عمليات اإلجالء القسري للفلسطينيني يف القدس             -٤٧

إىل توسيع  أشارت   ماكمبوجب اتفاقات أوسلو،    " املنطقة جيم "الشرقية ويف املناطق املسماة     
ودعت منظمة العفو الدولية إسرائيل إىل الكف عـن         . )٧٧(املستوطنات املقتصرة على اليهود   

 واإلجالء القسري يف األراضي الفلسطينية احملتلة؛ وضـمان إمكانيـة           عمليات هدم املنازل  
وصول الضحايا إىل سبل االنتصاف واجلرب؛ ونقل مسؤوليات التخطيط إىل اجملتمعات احمللية            
الفلسطينية؛ وإزالة املستوطنات اإلسرائيلية من األراضـي الفلـسطينية احملتلـة؛ ومالحقـة             

رتكبون أعمال عنف ضد الفلسطينيني، ودفـع تعويـضات         املستوطنني اإلسرائيليني الذين ي   
  .)٧٨(للضحايا

داخل الضفة  " حاجز الفصل "والحظ مرصد حقوق اإلنسان أن إسرائيل تواصل بناء           -٤٨
. )٧٩(الغربية، وأهنا قامت بتوسيعه مؤخراً عرب اجملتمعات احمللية الفلسطينية احمليطـة بالقـدس            
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ن الفلسطينيني يف مثانية أحياء يف القـدس الـشرقية          وأشارت منظمة إر آميم إىل حالة السكا      
ُتركت على اجلانب اآلخر من حاجز الفصل وبالتايل فقد ُحرمت بالكامل مـن اخلـدمات               

  .)٨٠(البلدية
والحظ مركز رصد حاالت التشرد الداخلي أن نسبة أراضي الضفة الغربيـة الـيت                -٤٩
سكاهنا التقليديني عرضة للتأثر    /ترك أصحاهبا ي ا يف املائة، مم   ٧٠تزال غري مسجلة تبلغ قرابة       ال

 وأفـادت منظمـة   . )٨١(االستيالء عليها مـن قبـل الـسلطات اإلسـرائيلية          أومبصادرهتا  
Associazione Coumnitá Papa Giovanni XXIII (ACPG-XXIII) بأن إسرائيل تعترب األراضي 

األساليب املستخدمة يف هذا     ومن.  بريوقراطية معقدة  -من خالل آلية قانونية     " أرضاً للدولة "
" ممتلكـات مهجـورة   "، واعتبار األراضي    "لضرورات عسكرية " مصادرة األراضي    الصدد

ويف القدس  . )٨٢("لضرورات املصلحة العامة  "، ومصادرة األراضي    "منطقة عسكرية مؤقتة  " أو
  .)٨٣(الشرقية، تتسم عملية تسجيل األراضي بنفس القدر من التعقيد

م إسرائيل مبوارد املياه يف األراضي الفلـسطينية         إىل حتكّ  ١قة املشتركة   وأشارت الور   -٥٠
 أنه ينبغي إلسرائيل أن تكفل إمكانية وصول الفلسطينيني إىل قدر كاف من             احملتلة، مالحظةً 

  .)٨٥( شواغل مماثلة٤وأثارت الورقة املشتركة . )٨٤(موارد املياه وخدمات الصرف الصحي

  احلق يف الصحة  -٩  
 إسرائيل إىل ضمان وصول اجلميع إىل خـدمات الرعايـة          ٤ت الورقة املشتركة    دع  -٥١

  .)٨٦(الصحية األولية امليسورة

  احلق يف التعليم  -١٠  
يف منطقـة تـالل اخلليـل       الفلسطينيني   بأن األطفال    ACPG-XXIIIأفادت منظمة     -٥٢

ائيلية بـسبب   يذهبون إىل املدرسة مصحوبني بأفراد من القوات العـسكرية اإلسـر          اجلنوبية  
والحظـت املنظمـة أن     . )٨٧(تعرضهم العتداءات متكررة من قبل املستوطنني اإلسرائيليني      

 سُيحَرمون من حقهم يف التعليم إذا مضت الـسلطات          األطفال يف جِْنبا والفخيت وسوسية    
  .)٨٨(٢٠١٢فرباير /شباطاإلسرائيلية قدماً يف تنفيذ أمر هدم صدر يف 

 بأن إمهال نظام التعليم العريب يف القدس قـد أسـفر عـن              وأفادت منظمة إر أميم     -٥٣
ودعا مركز املـساواة    . )٨٩(حدوث نقص حاٍد وقصورٍ يف املرافق، وارتفاع معدالت التسرب        

إسرائيل إىل ضمان التمتع باحلق يف التعليم على حنو متكافئ، بصرف النظر عـن االنتمـاء                
 االمتثال لتوصيات اللجنة املعنية باحلقوق       إسرائيل إىل  ٤ودعت الورقة املشتركة    . )٩٠(القومي

االقتصادية واالجتماعية والثقافية وضمان احلق يف التعليم لألطفال الفلسطينيني يف األراضـي            
  .)٩١(الفلسطينية احملتلة
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  احلقوق الثقافية  -١١  
دعا مركز املساواة إسرائيل إىل ضمان حق األقليـة العربيـة يف التمتـع بثقافتـها                  -٥٤

  .)٩٢(ولغتها

  األقليات والشعوب األصلية  -١٢  
 اليت  )٩٣(٢٨إىل التوصية رقم    املساواة املدنية   من أجل   التعايش يف النقب    أشار منتدى     -٥٥

التفاوتات : وأشار املنتدى إىل  . تف بالتزاماهتا إزاء البدو    ملإسرائيل  وقال إن   قبلتها إسرائيل،   
ات اليهود يف منطقـة النقـب؛ وتـدين    يف مستوى اخلدمات املقدمة يف بلديات البدو وبلدي     

مستوى مشاركة البدو يف الوظائف احلكومية؛ وعدم استشارة اجملتمعات احمللية للبدو بـشأن             
 والورقـة   )٩٥(وأثـار مركـز املـساواة     . )٩٤(سياسة الدولة املتعلقة هبدم املنازل وخطة براور      

  . شواغل مماثلة)٩٦(٤ املشتركة
خطـيط الـوطين    تبعاد قرى البدو من عملية الت     والحظ مرصد حقوق اإلنسان اس      -٥٦

" قرى غري معترف هبا   "البدو الذين يعيشون يف     ف. )٩٧( من الوضع القانوين   اإلسرائيلية وحرماهنا 
دات الطبيـة واملـدارس،     حمرومون من إمكانية الوصول إىل اخلـدمات األساسـية والعيـا          

ة العفو الدولية عن قلقها ألن      وأعربت منظم . )٩٨(أشار إليه منتدى التعايش يف النقب      ماحسب
وأعربت مجعية الـشعوب    . )٩٩(البدو الفلسطينيني قد عانوا من عمليات هدم متكررة ملنازهلم        

  . عن شواغل مماثلة)١٠١( ومركز املساواة)١٠٠(املهددة باالنقراض
وأفاد مركز رصد حاالت التشرد الداخلي بأن اإلدارة املدنية اإلسرائيلية قد أصبحت              -٥٧
 أكثر وضوحاً يف التعبري عن نواياها املتمثلة يف الترحيـل القـسري للبـدو               ٢٠١١عام  منذ  

  .)١٠٢("يماملنطقة ج"ومجاعات الرعاة يف 

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -١٣  
الذي يقتضي احتجـاز    " قانون منع التسلل  "، أقر الربملان اإلسرائيلي     ٢٠١٢يف عام     -٥٨

. )١٠٣(لتمسو اللجوء، الذين يدخلون إىل إسرائيل دون تـصريح        مجيع األشخاص، مبن فيهم م    
ودعت منظمة العفو الدولية إسرائيل إىل ضمان معاملة الالجئني وملتمسي اللجوء معاملـة              

  .)١٠٤( املتعلقة بالالجئني١٩٥١تتوافق مع اتفاقية عام 
ـ             -٥٩ سطيين والحظت اللجنة اإلسالمية حلقوق اإلنسان أن هناك مخسة ماليني الجئ فل
  .)١٠٥(يزالون حمرومني من حق العودة إىل وطنهم ال

  املشردون داخلياً  -١٤  
أعرب مركز رصد حاالت التشرد الداخلي عن قلقه إزاء السياسات واملمارسـات              -٦٠

، )١٠٦(اإلسرائيلية اليت تؤدي إىل التشريد الداخلي للفلسطينيني يف األراضي الفلسطينية احملتلـة           
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هدم املمتلكات املدنية، وعمليات اإلخـالء القـسري، ومـصادرة          عمليات  وذلك نتيجة ل  
األراضي، وتوسيع املستوطنات، وبناء اجلدار، والقيود املفروضة على حرية التنقـل وعلـى             
الدخول إىل املناطق واخلروج منها، والعنـف الـذي ميارسـه املـستوطنون، والعمليـات               

  .)١٠٧(العسكرية

  يتعلق هبا مافي أوددة أقاليم حم أواحلالة يف مناطق   -١٥  
تزال تنكر أن القانون الدويل حلقـوق        الالحظت منظمة العفو الدولية أن إسرائيل         -٦١

اإلنسان واتفاقية جنيف الرابعة املتعلقة حبماية املدنيني يف أوقات احلرب تنطبق على األراضي             
ـ        الالفلسطينية احملتلة، وأن إسرائيل      دِّمت خـالل   تستجيب للتوصيات ذات الصلة الـيت قُ

أن إسرائيل على خالف مـع اجملتمـع        بوأفادت املنظمة   . االستعراض الدوري الشامل األول   
يف ذلك مع حمكمة العدل الدولية اليت تعترب أن مجيع اتفاقيات ومعاهدات األمـم               االدويل، مب 

 ذلك  ويضاف إىل . املتحدة اليت صدَّقت عليها إسرائيل تنطبق على األراضي الفلسطينية احملتلة         
أن إنشاء املستوطنات اإلسرائيلية يشكل انتهاكاً التفاقية جنيف الرابعة اليت متنـع سـلطات              

وأعرب مركز رصد حاالت . )١٠٨(االحتالل من توطني سكاهنا املدنيني يف األراضي اليت حتتلها
، )١١١(١ ، والورقة املشتركة  )١١٠(، واللجنة اإلسرائيلية ملناهضة هدم املنازل     )١٠٩(التشرد الداخلي 

 - ٣الورقة املـشتركة    و،  )١١٣(٤، والورقة املشتركة    )١١٢(واملركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان   
، )١١٥(، ومنظمة الدفاع عن ضحايا العنـف      )١١٤(اجمللس الفلسطيين ملنظمات حقوق اإلنسان    

بول ودعت منظمة العفو الدولية إسرائيل إىل ق      .  عن شواغل مماثلة   )١١٦(ةوجلنة احلقوقيني الدولي  
. )١١٧(انطباق معاهدات حقوق اإلنسان واتفاقية جنيف الرابعة يف األراضي الفلسطينية احملتلـة   

وحثت جلنة احلقوقيني الدولية إسرائيل على إهناء سياسة االستيطان غري املشروع يف األراضي             
  .)١١٨(فيها القدس الشرقية االفلسطينية احملتلة، مب

 عدم قيام إسرائيل بتنفيذ القرارات الـصادرة عـن           إىل ٤وأشارت الورقة املشتركة      -٦٢
جملس حقوق اإلنسان واجلمعية العامة وجملس األمن بشأن األرض الفلسطينية احملتلة وغريهـا           
من األراضي العربية احملتلة، فضالً عن التزاماهتا الناشئة عن املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان             

لس حقوق اإلنسان على مطالبة إسـرائيل بتنفيـذ   وحثت جم. اليت دخلت إسرائيل طرفاً فيها 
ودعت الورقـة   . )١١٩(يف ذلك القانون اإلنساين الدويل     االتزاماهتا مبوجب القانون الدويل، مب    

  .)١٢٠( إسرائيل إىل التعاون مع آليات حقوق اإلنسان٤املشتركة 
أن الـرتاع   والحظت منظمة العفو الدولية أن بعثة األمم املتحدة لتقصي احلقائق بش            -٦٣

، قـد   ٢٠٠٩-٢٠٠٨يف الفترة   " الرصاص املصبوب "يف غزة، اليت أُنشئت يف أعقاب عملية        
ومنذ . رفضته إسرائيل  ماجرائم ضد اإلنسانية، وهو      اخلصت إىل حدوث جرائم حرب ورمب     

ه املدعي العام العسكري اإلسرائيلي هتماً جنائيةً ألربعـة جنـود يف ثالثـة              ذلك احلني، وجَّ  
وحثت جلنة  . )١٢١(٢٠٠٩-٢٠٠٨لفة تتصل بالرتاع الذي دار يف غزة يف الفترة          حوادث خمت 

احلقوقيني الدولية إسرائيل على التحقيق بطريقة سريعة وشاملة ونزيهة ومـستقلة يف مجيـع              
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ادعاءات االنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين الدويل واالنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان          
؛ وضمان حماسبة املـسؤولني عـن تلـك         "الرصاص املصبوب "ة  اليت ارتكبت خالل عملي   

االنتهاكات من خالل إجراء حماكمات عادلة؛ وتوفري ُسُبل انتصاف فعالة وجربٍ كاملٍ جلميع             
والحظ املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان أن النظـام القـضائي اإلسـرائيلي     . )١٢٢(الضحايا

 اجمللـس الفلـسطيين     - ٣ الورقة املشتركة    وخلصت. )١٢٣(يكفل العدالة واجلرب للضحايا    مل
حتقق يف االدعاءات املوثوقة املتـصلة بارتكـاب         ململنظمات حقوق اإلنسان إىل أن إسرائيل       

  .)١٢٤("الرصاص املصبوب"جرائم يف سياق عملية 
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