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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة اخلامسة عشرة
   ٢٠١٣فرباير / شباط١ -يناير / كانون الثاين٢١

 ٥ أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة         جتميع للمعلومات     
  ١٦/٢١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  إسرائيل    

هذا التقرير هو جتميع للمعلومات الـواردة يف تقـارير هيئـات املعاهـدات،                
من الدولـة املعنيـة،     الواردة  واإلجراءات اخلاصة، مبا يف ذلك املالحظات والتعليقات        

غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات         السامية حلقوق اإلنسان، ويف      واملفوضية
ولالطالع . والتقرير ُمقدم يف شكل موجز تقّيداً باحلد األقصى لعدد الكلمات         . الصلة

وال يتضمن التقرير أيـة آراء      . على النص الكامل، ُيرجى العودة إىل الوثيقة املرجعية       
املفوضية السامية حلقوق اإلنسان خبالف ما يرد منها        وجهات نظر أو اقتراحات من        أو

وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية     . يف التقارير والبيانات العلنية الصادرة عن املفوضية      
وقد ذُكرت على حنو    . ١٧/١١٩العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان يف مقرره         

وروعي يف إعداد   . يف التقرير منهجي يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة         
  . التقرير دورية االستعراض والتطورات اليت حدثت يف تلك الفترة
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً  

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف  

  )٢(املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان    

 احلالة يف الدورة السابقة 
بعـد  اإلجراء املُتخذ   

 مل ُتقبل/ّدق عليهامل ُيص االستعراض

التصديق أو االنضمام 
 اخلالفة أو

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع      
  )١٩٧٩(أشكال التمييز العنصري 

العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق       
االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة    

)١٩٩١(  
العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية     

  )١٩٩١(والسياسية 
 أشـكال   اتفاقية القضاء على مجيع   

  )١٩٩١(التمييز ضد املرأة 
اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن     
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو 

  )١٩٩١(الالإنسانية أو املهينة 
  )١٩٩١(اتفاقية حقوق الطفل 

الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة     
حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال     

  )٢٠٠٥(يف الرتاعات املسلحة 
الختيـاري التفاقيـة    الربوتوكول ا 

حقوق الطفل بشأن بيع األطفـال      
واستغالل األطفال يف البغـاء ويف       

  )٢٠٠٨(املواد اإلباحية 
  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

 )٢٠٠٧توقيع فقط، (

اتفاقيــة حقــوق  
ــخاص ذوي  األشـ

 )٢٠١٢(اإلعاقة 

الربوتوكول االختياري الثاين
املُلحق بالعهد الدويل اخلاص

  ملدنية والسياسيةباحلقوق ا
ــاري ــول االختي الربوتوك

  التفاقية مناهضة التعذيب
االتفاقية الدولية حلماية حقوق
مجيع العمال املهاجرين وأفراد

  أسرهم
االتفاقية الدولية حلماية مجيع
األشخاص مـن االختفـاء

 القسري

التحفظات أو اإلعالنات 
  التفامهات أو/و

التفاقية الدولية للقضاء على مجيـع      ا
  أشكال التمييز العنصري

  )١٩٧٩، ٢٢حتفظ على املادة (
العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية     

  والسياسية

  -  ال يوجد
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 احلالة يف الدورة السابقة 
بعـد  اإلجراء املُتخذ   

 مل ُتقبل/ّدق عليهامل ُيص االستعراض

 ؛ إعـالن  ٢٣حتفظ على املـادة     ( 
، ٤ مـن املـادة      ١الفقـرة    بشأن
  )١٩٩١، ٩ واملادة

اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال      
  التمييز ضد املرأة

واملـادة  ) ب(٧حتفظ على املـادة     (
 مـن   ١إعالن بشأن الفقـرة     /١٦
  )١٩٩١، ٢٩ املادة

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن     
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية      

  الالإنسانية أو املهينة أو
 من  ١ والفقرة   ٢٠حتفظ على املادة    (

 )١٩٩١، ٣٠املادة 

   

إجراءات الشكوى والتحقيق   
 )٣(واإلجراءات العاجلة

اء علىاالتفاقية الدولية للقض     
ــز ــكال التميي ــع أش مجي

  ١٤العنصري، املادة 
الربوتوكول االختياري امللحق
ــاص ــدويل اخل ــد ال بالعه
بـــاحلقوق االقتـــصادية

  واالجتماعية والثقافية
العهد الدويل اخلاص باحلقوق

  ٤١املدنية والسياسية، املادة 
الربوتوكول االختياري األول
امللحق بالعهد الدويل اخلاص

  نية والسياسيةباحلقوق املد
الربوتوكول االختياري امللحق     

باتفاقية القضاء علـى مجيـع
  أشكال التمييز ضد املرأة

اهـضة التعـذيب،اتفاقية من 
  ٢٢ و٢١ و٢٠املواد 

ــاري ــول االختي الربوتوك
التفاقية حقوق الطفل بشأن

  إجراء تقدمي البالغات



A/HRC/WG.6/15/ISR/2 

GE.12-18073 4 

 احلالة يف الدورة السابقة 
بعـد  اإلجراء املُتخذ   

 مل ُتقبل/ّدق عليهامل ُيص االستعراض

االتفاقية الدولية حلماية حقوق     
رين وأفرادمجيع العمال املهاج  

  أسرهم
ــاري ــول االختي الربوتوك
التفاقية حقوق األشـخاص

  ذوي اإلعاقة
االتفاقية الدولية حلماية مجيع
األشخاص مـن االختفـاء

  القسري

 صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة    

 السابقةاحلالة يف الدورة  
اإلجراء املُتخذ بعـد    

  )٤(مل ُيصّدق عليها  االستعراض
ام التصديق أو االنضم

 اخلالفة أو
اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعيـة      

  )١٩٥٠(واملعاقبة عليها 
بروتوكول بـالريمو   

)٧()٢٠٠٨(  
ــي ــا األساس ــام روم نظ

  للمحكمة اجلنائية الدولية
 املتعلقة بوضـع    ١٩٥١اتفاقية عام    

وبروتوكــول ) ١٩٥٤(الالجــئني 
  )١٩٦٨( امللحق هبا ١٩٦٧ عام

 املتعلقـة١٩٦١اتفاقية عام     
 فض حاالت انعدام اجلنسيةخب
  )١٩٦١توقيع فقط، (

 املتعلقة بوضع ١٩٥٤اتفاقية عام   
  )١٩٥٨(عدميي اجلنسية 

 ١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة 
) ١٩٥١ (١٩٤٩أغسطس /آب

والربوتوكول اإلضايف الثالث امللحق 
  )٥()٢٠٠٧(هبا 

ــافيان   ــوالن اإلض الربوتوك
ــان ــاين امللحق األول والث

١٢ؤرخة  باتفاقيات جنيف امل  
  )٨(١٩٤٩أغسطس /آب

اتفاقيتا منظمة العمل الدولية
  )٩(١٨٩ ورقم ١٦٩رقم 

االتفاقيات األساسية ملنظمة العمـل       
  )٦(الدولية

    

اتفاقية اليونسكو بـشأن مكافحـة        
  )١٩٦١(التمييز يف جمال التعليم 

    

 ١٩٩٧ ، أوصت جلنة حقوق الطفل إسرائيل بالتصديق على اتفاقية عام        ٢٠١٠يف عام     -١
بشأن حظر استعمال وختزين وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام، وعلى             

  .)١٠(٢٠٠٨اتفاقية الذخائر العنقودية لعام 
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، شجعت جلنة مناهضة التعذيب إسرائيل على إصـدار اإلعالنـني         ٢٠٠٩ويف عام     -٢
 إعالهنا الـذي مينـع إجـراء        ، وسحب )١١( من االتفاقية  ٢٢ و ٢١املطلوبني مبوجب املادتني    
، حثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز       ٢٠١١ويف عام   . )١٢(٢٠التحقيقات مبوجب املادة    

، شجعت اللجنة   ٢٠١٢ويف عام   . )١٣(ضد املرأة إسرائيل على سحب حتفظاهتا على االتفاقية       
ياري املطلـوب يف    املعنية بالقضاء على التمييز العنصري إسرائيل على إصدار اإلعالن االخت         

  .)١٤(١٤إطار املادة 
، أعاد جملس حقوق اإلنسان تأكيد حق الشعب الفلسطيين يف تقرير           ٢٠١٢ويف عام     -٣

كما أعادت اجلمعية العامة وجملس األمن وحمكمة العدل الدولية ومفوضية األمـم       . )١٥(املصري
  .)١٦(ر املصرياملتحدة السامية حلقوق اإلنسان تأكيد حق الشعب الفلسطيين يف تقري

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء  
، أوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان إسرائيل بتعـديل قوانينـها           ٢٠١٠يف عام     -٤

املعنيـة  لجنة  الوأعربت  . )١٧(األساسية وغريها من التشريعات حبيث تشمل مبدأ عدم التمييز        
كرامـة اإلنـسان    : قانون األساسي القضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها املستمر ألن ال         ب

ال يتضمن حكماً بشأن املساواة بني املرأة والرجل وبشأن حظر التمييـز            ) ١٩٩٢(وحريته  
  .)١٨(املرأة ضد
القضاء على التمييز العنصري عن قلقها لعدم تضمني القانون         املعنية ب لجنة  الوأعربت    -٥

ائيلية من أي تعريـف للتمييـز       األساسي أي حظر للتمييز العنصري وخللو التشريعات اإلسر       
  .)١٩(العنصري وفقاً لالتفاقية

وأعربت جلنة مناهضة التعذيب مرة أخرى عن قلقها ألن التـشريعات اإلسـرائيلية               -٦
  .)٢٠(تتضمن جرمية التعذيب على النحو املُعرَّف يف االتفاقية ال
ء وجود جمموعتني   القضاء على التمييز العنصري عن قلقها إزا      املعنية ب لجنة  الوأعربت    -٧

من القوانني، واحدة خاصة بالفلسطينيني واألخرى خاصة باملستوطنني اليهود الذين يقيمون           
يف األرض نفسها، أي يف الضفة الغربية، مبا فيها القدس الشرقية، والذين ال خيضعون لنظـام                

  .)٢١(العدالة نفسه
ن تعتمـد تـشريعات     وأوصت مفوضية األمم املتحدة الشؤون الالجئني إسرائيل بأ         -٨

ُتنظّم، يف مجلة أمور، إجراء اللجوء يف إسرائيل، مبا يف ذلك إدماج مبدأ عدم اإلعادة القسرية، 
كما أوصت  . )٢٢(وإدراج االضطهاد القائم على أساس نوع اجلنس كمربر ملنح مركز الالجئ          
  .)٢٣(ةجلنة مناهضة التعذيب بإدماج مبدأ عدم اإلعادة القسرية يف التشريعات احمللي
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 اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامة  -جيم  

املعنيـة  لجنـة   ال و )٢٤(أوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        -٩
 بأن ُتنشئ إسرائيل جلنة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان علـى           )٢٥(القضاء على التمييز ضد املرأة    ب
اس التقّيد باملبادئ املتصلة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيـز ومحايـة حقـوق اإلنـسان               أس
  .)٢٦( توصية مماثلةى التمييز العنصريوقدمت اللجنة املعنية بالقضاء عل). باريس مبادئ(

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ثانياً  
أن الغارة الـيت    ، عقد جملس حقوق اإلنسان جلسة نقاش عاجلة بش        ٢٠١٠يف عام     -١٠

والحظت مفوضة األمم   . )٢٧(شّنتها قوات الدفاع اإلسرائيلية على قافلة املساعدات اإلنسانية       
 مـن  ،املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أنه ال يزال يتعني على السلطات اإلسرائيلية أن ُتنفِّـذ        

قصي احلقـائق،    االستنتاجات الرئيسية اليت خلصت إليها بعثة ت       ،خالل اختاذ إجراءات فعالة   
والحظت املفوضة السامية أنه مل جتر      . )٢٨(كما الحظت أن إسرائيل مل تتعاون مع تلك البعثة        

أية مالحقات قضائية ومل ُتوفَّر أي سبل انتصاف فعالة فيما يتعلق باجلرائم واالنتهاكات اليت              
  .)٢٩(أشارت إليها بعثة تقصي احلقائق فيما يتصل حبادث قافلة املساعدات اإلنسانية

، أبلغت إسرائيل رئيس جملس حقوق اإلنسان بأهنا قررت         ٢٠١٢مايو  / أيار ١٤ويف    -١١
وقد الحظت اللجنة اخلاصة املعنية بـالتحقيق يف املمارسـات          . )٣٠(تعليق عالقتها مع اجمللس   

اإلسرائيلية اليت متس حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيين وغريه من السكان العرب يف األراضي 
  .)٣١(ستمرار عدم تعاون إسرائيل معها يف تنفيذ مهام واليتهااحملتلة ا

  )٣٢(التعاون مع هيئات املعاهدات  -ألف  

   تقدمي التقاريرحالة  -١  

  هيئة املعاهدة

ة ـاملالحظات اخلتامي
االستعراض اليت مشلها 
  السابق

آخر تقرير قُدم منذ 
  االستعراض السابق

آخر املالحظات  
  يرحالة تقدمي التقار  اخلتامية

القـضاء علـى    املعنية ب لجنة  ال
  التمييز العنصري

فربايــر /شــباط  ٢٠١٠  ٢٠٠٧مارس /آذار
٢٠١٢  

حيني موعد تقدمي التقارير    
من السابع عشر إىل التاسع     

  ٢٠١٦عشر يف عام 
ــة  ــة اللجن ــاحلقوق املعني ب

  والثقافيةواالجتماعية ادية االقتص
 /ون األول ـكان  ٢٠٠٩  ٢٠٠٣مايو /أيار

  ٢٠١١ديسمرب 
 موعد تقدمي التقرير    حيني

  ٢٠١٦الرابع يف عام 
ـ  ـاللجن ة حبقـوق   ـة املعني

  اإلنسان
حيني موعد تقدمي التقرير      ٢٠١٠يوليه /متوز  ٢٠٠٨  ٢٠٠٣أغسطس /آب

  ٢٠١٣الرابع يف عام 
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  هيئة املعاهدة

ة ـاملالحظات اخلتامي
االستعراض اليت مشلها 
  السابق

آخر تقرير قُدم منذ 
  االستعراض السابق

آخر املالحظات  
  يرحالة تقدمي التقار  اخلتامية

القـضاء علـى    املعنية ب لجنة  ال
  التمييز ضد املرأة

يناير /كانون الثاين   ٢٠٠٩  ٢٠٠٥يوليه /متوز
٢٠١١  

 التقرير  حيني موعد تقدمي  
  ٢٠١٥السادس يف عام 

نوفمرب /تشرين الثاين   جلنة مناهضة التعذيب
٢٠٠١  

حيني موعد تقدمي التقرير      ٢٠٠٩مايو /أيار  ٢٠٠٦
  ٢٠١٣اخلامس يف عام 

أكتوبر /تشرين األول   جلنة حقوق الطفل
٢٠٠٢  

يناير /كانون الثاين   ٢٠١٠
٢٠١٠  

التقارير مـن الثـاين إىل      
قيد النظر يف عـام     : الرابع

ــُتعرض يف . ٢٠١٢ واس
 التقرير األويل   ٢٠١٠عام  

املقدم مبوجب الربوتوكول   
االختياري التفاقية حقوق   
الطفل بـشأن اشـتراك     
األطفــال يف املنازعــات 

وحان منذ عـام   . املسلحة
ــدمي ٢٠١٠ ــد تق  موع

التقريــر األويل مبوجــب 
الربوتوكول االختيـاري   
التفاقية حقـوق الطفـل     
ــع األطفــال  بــشأن بي

يف البغـاء ويف   واستغالهلم  
  املواد اإلباحية

  الردود على طلبات املتابعة املُحددة من ِقبل هيئات املعاهدات  -٢  

  املالحظات اخلتامية    

  هيئة املعاهدة 
حان موعد 

  قُدم يف  املوضوع  تقدميه يف 
التشريع املتعلـق   واحلصار العسكري لقطاع غزة؛       ٢٠١١  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

نظام قضاء األحداث مبوجـب     ويب؛  جبرمية التعذ 
التــشريعات اإلســرائيلية واألوامــر العــسكرية 

حق السكان البـدو  واإلسرائيلية يف الضفة الغربية؛    
  )٣٣(يف أراضي أجدادهم وسبل رزقهم التقليدية

٣٤(٢٠١١(  

ادعـاءات  والضمانات األساسية للمحتجـزين؛       ٢٠١٠  جلنة مناهضة التعذيب
ـ      ن ِقبـل احملققـني     التعذيب وإساءة املعاملـة م

الـشكاوى واحلاجـة إىل إجـراء       واإلسرائيليني؛  
حتقيقات مستقلة؛ وعمليات اإلبعـاد بـإجراءات       

  )٣٥(موجزة؛ وعمليات هدم املنازل

٣٦(٢٠١٠(  

ومات ـطُلبت معل(
  )٣٧()إضافية
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  هيئة املعاهدة 
حان موعد 

  قُدم يف  املوضوع  تقدميه يف 
القضاء علـى   املعنية ب لجنة  ال

  التمييز ضد املرأة
 ِقبل  منالفلسطينيات  العنف ضد النساء والفتيات       ٢٠١٣

) اجلنود اإلسـرائيليون  (جهات فاعلة تابعة للدولة     
من بينـها   (غري تابعة للدولة    أخرى  وجهات فاعلة   

  )٣٨(؛ وحاالت الزواج والطالق املدين)املستوطنون

-  

اللجنة املعنية بالقضاء علـى     
  التمييز العنصري

القوانني التمييزية؛ والقوانني التمييزية اليت تستهدف        ٢٠١٣
ملواطنني الفلسطينيني يف إسـرائيل؛     بصفة خاصة ا  

والتصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع 
  )٣٩(العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

-  

  )٤٠(التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -باء  
  احلالة الراهنة  السابقةالدورة احلالة يف   

  ال  ال  توجيه دعوة دائمة
ـ (العنف ضـد املـرأة        القيام بزيارات ارة إىل األرض   زي

 / حزيران ١٨-١٣الفلسطينية احملتلة فقط،    
  )٢٠٠٤يونيه 

 / كانون الثـاين   ٣٠(السكن الالئق   
  )٢٠١٢فرباير / شباط١٢يناير إىل 

 / كانون األول  ١٧-٦(حرية التعبري   
  )٤١()٢٠١١ديسمرب 

 ١١-٥(املدافعون عن حقـوق اإلنـسان         
  )٢٠٠٥أكتوبر /تشرين األول

  

اءات مـوجزة؛   عمليات اإلعـدام بـإجر      
والسكن الالئق؛ والـصحة؛ واملـشردون      

، ٢٠٠٦سـبتمرب   / أيلول ١٤-١٠(داخلياً  
  )بعثة مشتركة

   الفلسطينية احملتلةاألرض
 )٤٢()٢٠١٢فرباير / شباط٢٠-١٠(

    )٢٠٠٧يوليه / متوز١٠-٣(اإلرهاب   
 ٢٠-١٣(األطفال والرتاعـات املـسلحة        

  )٢٠٠٧أبريل /نيسان
  

ست زيارات إىل   (تلة   الفلسطينية احمل  األرض  
األرض الفلسطينية احملتلة، آخرها يف الفترة      

 تـشرين   ١ -سبتمرب  / أيلول ٢٥السابقة،  
  )٢٠٠٧أكتوبر /األول

  

 / كـانون الثـاين    ٢٧-٢٠(حرية الـدين      
  )٢٠٠٨ يناير

  

  ال يوجد  ال يوجد  زيارات اتُّفق عليها من حيث املبدأ
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  احلالة الراهنة  السابقةالدورة احلالة يف   
 التعذيب، طُلبت   املقرر اخلاص املعين مبسألة     زيارات مطلوبة

؛ وطلب متابعة قُدم يف عام      ٢٠٠٢يف عام   
؛ واملقرر اخلاص املعين مبسألة العنف      ٢٠٠٧

؛ واملقـرر   ٢٠٠١ضد املرأة، طُلبت يف عام      
اخلاص املعين بالسكن الالئـق، طُلبـت يف        

  ٢٠٠٥ عام

عمليات اإلعدام بإجراءات مـوجزة     
)٢٠٠٩(  

  )٢٠٠٨(العنصرية 
  )٢٠٠٩(التعليم 

  )٢٠٠٩(رأة العنف ضد امل
  )٢٠١٠(الشعوب األصلية 

 ٢٠١١( الفلسطينية احملتلـة     األرض
  )٢٠١٢و

الــردود علــى رســائل االدعــاءات 
  والنداءات العاجلة

 ٣٢خالل الفترة قيد االستعراض، أُرسـل       
 بالغـاً   ١٨بالغاً، ردت احلكومة علـى      

  )٤٣(منها

  

    -  تقارير وبعثات املتابعة

، اعتمد جملس حقوق اإلنسان قرارات تتعلق       ٢٠١٢ و ٢٠١١ و ٢٠١٠ويف األعوام     -١٢
والحظ املقرر  . )٤٤(حبالة حقوق اإلنسان يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية          
 اسـتمرار   ١٩٦٧اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة منذ عام            

  .)٤٦( إسرائيل للتعاون معه يف تنفيذ مهام واليته وكرر طلبه املوّجه إىل)٤٥(عدم تعاون إسرائيل

  التعاون مع مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  -جيم  
. )٤٧(٢٠١١فربايـر   /زارت املفوضة السامية إسرائيل واألرض الفلسطينية احملتلة يف شباط          -١٣

وقـدمت إسـرائيل    . )٤٨(، علَّقت إسرائيل عالقتها مع املفوضية الـسامية       ٢٠١٢مايو  /ويف أيار 
، مبا يف   )٤٩(٢٠١١ و ٢٠١٠ و ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨مسامهات سنوية إىل املفوضية السامية يف األعوام        

، وعلى  ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ذلك لصندوق األمم املتحدة للتربعات لصاحل ضحايا التعذيب يف عامي           
  .)٥٠(أساس سنوي لصندوق األمم املتحدة االستئماين للتربعات بشأن أشكال الرق املعاصرة

تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، مع مراعاة القـانون            -ثالثاً  
  اإلنساين الدويل الواجب التطبيق

  املساواة وعدم التمييز  -ألف  
الحظت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز العنصري أن اجملتمع اإلسرائيلي يتألف من         -١٤

تتـصدى  : وأوصت اللجنة إسرائيل بـأن    . )٥١(يقطاعني أحدمها يهودي واآلخر غري يهود     
ما يصدر عن املسؤولني العامني والقادة الـسياسيني        بشدة  للعنصرية وكره األجانب؛ وتدين     
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ر املـدعني   والدينيني من تصرحيات عنصرية وتصرحيات تنطوي على كره لألجانب؛ وتـذكّ          
لئك املسؤولني عـن ارتكـاب     العامني والسلطة القضائية بأمهية املالحقة القضائية الرتيهة ألو       

  .)٥٢(أفعال عنصرية
وحثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييـز العنـصري إسـرائيل علـى حظـر                 -١٥

ممارسات العزل العنصري اليت تؤثر بشكل غري متناسب على السكان الفلسطينيني           /سياسات
املمارسـة  /للـسياسة وأبرز األمني العام الطابع التمييـزي       . )٥٣(يف األرض الفلسطينية احملتلة   

  .)٥٤(تعزيز املستوطنات يف الضفة الغربية، مبا فيها القدس الشرقيةيف اإلسرائيلية املتمثلة 

  ي الشخصهيف احلياة واحلرية وأمنحق الفرد   -باء  
، أرسل املقرر اخلاص املعين بعمليات اإلعدام خارج نطـاق القـضاء            ٢٠١١يف عام     -١٦
غاً فيما يتعلق باستخدام مفرط مزعوم للقوة أسفر عن وقوع          بإجراءات موجزة أو تعسفاً بال     أو

. )٥٥(قتلى عندما أطلقت قوات األمن اإلسرائيلية النار على حمتجني يف األرض الفلسطينية احملتلة            
والحظ املقرر اخلاص أن رد إسرائيل مل يوضح إىل أي حد كان هؤالء احملتجـون يـشكلون                 

كمـا أن إسـرائيل   .  حنو يربر استخدام القوة املميتـة   خطراً على حياة غريهم من األفراد على      
  .)٥٦(تقدم أية معلومات عن أية مالحقات قضائية من أجل إحالة اجلناة املزعومني إىل العدالة مل

وقالت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان إنه ينبغي إلسرائيل أن حتمي حق كل مدين يف                -١٧
؛ وأن تستنفذ مجيع التـدابري لتوقيـف واحتجـاز          احلياة، مبا يف ذلك املدنيون يف قطاع غزة       

تنشئ  يف أنشطة إرهابية قبل أن تلجأ إىل استخدام القوة املميتة؛ وأن    بضلوعهالشخص املشتبه   
  .)٥٧(هيئة مستقلة للتحقيق يف الشكاوى

وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها إزاء عدم اختاذ ما يكفي من التدابري حلماية                -١٨
لفلسطينيني يف قطاع غزة ومنع وقوع ما حدث يف صفوفهم من إصابات ووفيـات              املدنيني ا 

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن     . )٥٨(العسكرية اإلسرائيلية " الرصاص املصبوب "نتيجة لعملية   
  .)٥٩(شواغل مماثلة

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء ممارسة استخدام األطفال الفلـسطينيني              -١٩
  .)٦٠(كمخربين، وحثت إسرائيل على ضمان التقيد الصارم بالقانون اإلنساينكدروع بشرية و

وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها إزاء استخدام مسؤويل األمن اإلسرائيليني             -٢٠
، وهـي   ١٩٩٩أساليب حمظورة مبوجب احلكم الصادر عن احملكمة العليا اإلسرائيلية يف عام            

وأوصت اللجنة إسرائيل بأن    .  وأثناء وبعد إجراء التحقيقات    أساليب ُيزعم أهنا ُتستخدم قبل    
تضمن التحقيق يف ادعاءات التعذيب وإساءة املعاملة، ومالحقة مرتكيب هذه األفعال وإنـزال     

  .)٦١(العقوبات املناسبة هبم
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احملققني التـابعني لوكالـة األمـن       ألن  وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها         -٢١
قـد  " التفجري الوشيك لقنابل موقوتـة    "ن ميارسون الضغط البدين يف حاالت       اإلسرائيلية الذي 

ُيعتربون مسؤولني جنائياً، وأوصت اللجنة بإلغاء حالة الضرورة كمـربر ممكـن جلرميـة               ال
  .)٦٣(وأبدت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان تعليقات مماثلة. )٦٢(التعذيب

 قلقها إزاء عملية املراجعة املطولـة الـيت         وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن       -٢٢
  .)٦٤(جتريها الدولة فيما يتعلق حبالة الطوارئ وإزاء استخدام إجراء االحتجاز اإلداري

وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها ألن إجراء االحتجاز اإلداري ال يتوافق مع               -٢٣
، ٢٠٠٢-٥٧٦٢لشرعيني رقـم    والحظت اللجنة أن قانون املقاتلني غري ا      . أحكام االتفاقية 
، ُيجيز احتجاز املواطنني غري اإلسرائيليني الذين يندرجون ضمن تلـك   ٢٠٠٨املعدل يف عام    

وأوصى األمني العام بأن تكلف إسرائيل هيئة مستقلة إلجراء عملية مراجعة لسياسة            . )٦٥(الفئة
  .)٦٦(االحتجاز اإلداري بغية إهنائها

إسرائيل بأن تضمن عدم احتجاز أي شخص يف أي         وأوصت جلنة مناهضة التعذيب       -٢٤
  .)٦٧(مرفق سري لالحتجاز خيضع لسيطرهتا

القضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء أوضاع احتجاز          املعنية ب لجنة  الوأعربت    -٢٥
  .)٦٨(السجينات الفلسطينيات وإزاء معاملتهن

ت اإلسـرائيلية يف األرض     وأعربت جلنة األمم املتحدة اخلاصة املعنيـة باملمارسـا          -٢٦
الفلسطينية احملتلة عن قلقها إزاء معاملة األطفال الفلسطينيني احملتجزين لدى قـوات األمـن              

  .)٦٩(اإلسرائيلية
القضاء على التمييز ضد املرأة إسرائيل بأن تضمن مالحقـة          املعنية ب لجنة  الوأوصت    -٢٧

ت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية     وأوص. )٧٠(ومعاقبة مرتكيب أعمال العنف املرتيل واجلنسي     
  .)٧١(ف العنف املرتيل كجرمية يف قانون العقوباتعّرواالجتماعية والثقافية إسرائيل بأن ُت

  إقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  -جيم  
قيق يف أية دعـوة إىل      ينبغي التح إنه  قال املقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد           -٢٨

الكراهية الدينية تشكل حتريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف وما يتصل بذلك من أعمال               
عنف يف إسرائيل ويف األرض الفلسطينية احملتلة، كما ينبغي مالحقة مرتكيب هـذه األفعـال               

  .)٧٢(ة منهاوتوفري ُسُبل اجلرب واحلماي
اإلنسان عن قلقها إزاء استقالل آليات مراقبة موظفي        وأعربت اللجنة املعنية حبقوق       -٢٩

إنفاذ القانون وإزاء قلة عدد احلاالت اليت أسفرت عن إجراء حتقيقات جنائية وصدور أحكام              
ال إنـسانية أو مهينـة     تتعلق بأعمال تعذيب ومعاملـة قاسـية أو  )٧٣(رغم وجود ادعاءات  

  .)٧٤(واستخدام مفرط للقوة
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 املقرر اخلاص املعين باستقالل القـضاة واحملـامني بالغـاً           ، أرسل ٢٠٠٩ويف عام     -٣٠
يتعلق باألسس واملمارسات القانونية لنظام القضاء العسكري املطبق على الفلسطينيني يف            فيما

وأعرب املقرر اخلاص عن أسفه ألن الرد املقـدم مـن إسـرائيل             . األرض الفلسطينية احملتلة  
ة القضائية للمحاكم العسكرية على املـدنيني الـذين         يتطرق إىل الشواغل املتصلة بالوالي     مل
، ٣٧٨يؤدون مهام عسكرية أو إىل الشواغل املتعلقة بنطاق انطباق األمر العسكري رقـم      ال

  .)٧٥(بالقُّصراألمر خصوصاً عندما يتعلق 
وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء الفوارق بـني نظـام قـضاء                 -٣١

ق مبوجب التشريعات اإلسرائيلية والنظام املطبق مبوجب األوامر العـسكرية يف      األحداث املطب 
  .)٧٦(الضفة الغربية

وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها املستمر إزاء اختالف تعريـف الطفـل يف                -٣٢
الفلسطينية احملتلة حيث   األرض   عاماً، ويف    دد القانون سن الرشد بثمانية عشر     إسرائيل، حيث حي  

 مع املعايري   ١٣٢ هذه السن بستة عشر عاماً، وأوصت اللجنة مبواءمة األمر العسكري رقم             حتدد
 ٣٧٨وحثت جلنة حقوق الطفل إسرائيل على إلغاء األمـرين العـسكريني رقـم              . )٧٧(الدولية
؛ وعدم القيام أبداً باختاذ أية إجراءات جنائية ضد األطفال يف احملاكم العـسكرية،   ١٥٩١ ورقم

 األطفال إلجراءات االحتجاز اإلداري، وضمان تطبيق معايري قضاء األحـداث،       وعدم إخضاع 
  .)٧٨(وضمان إجراء احملاكمات بطريقة عاجلة ونزيهة وفقاً للمعايري الدنيا للمحاكمة العادلة

، ودون أي استثناء،    بسرعةودعت جلنة مناهضة التعذيب إسرائيل إىل ضمان القيام           -٣٣
  .)٧٩(ضاء ومتكينهم من االتصال مبحامني على وجه السرعةبإحالة احملتجزين إىل الق

وأشار األمني العام إىل عدم مساءلة املستوطنني اإلسرائيليني عـن أعمـال العنـف           -٣٤
  .)٨٠(املرتكبة ضد الفلسطينيني وممتلكاهتم يف األرض الفلسطينية احملتلة

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية  -دال  
لجنة املعنية بالقضاء على التمييز العنصري، مرة أخرى، عـن قلقهـا إزاء             أعربت ال   -٣٥

إلغـاء  القوانني التمييزية اليت تستهدف املواطنني الفلسطينيني يف إسرائيل وحثت إسرائيل على    
وأعربـت  . )٨١(وتيسري مل مشل اُألسـر    ) احلكم املؤقت (قانون املواطنة والدخول إىل إسرائيل      

، واللجنـة املعنيـة بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة           )٨٢( اإلنسان اللجنة املعنية حبقوق  
  .، عن شواغل مماثلة)٨٤(القضاء على التمييز ضد املرأةاملعنية بلجنة ال، و)٨٣(والثقافية

، قال املقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد إن عـدم وجـود              ٢٠٠٩ويف عام     -٣٦
اً إىل حرمان عدد كبري من األشخاص من حقهم يف          حكم ينص على الزواج املدين يؤدي فعلي      

القضاء على التمييز ضد املـرأة إسـرائيل إىل         املعنية ب لجنة  الودعت  . )٨٥(الزواج يف إسرائيل  
استحداث نظام اختياري للزواج والطالق املدين؛ ومواءمة القوانني الدينية اليت تنظم مـسائل             

  .)٨٦(ضد املرأةاليت متيز األحكام الزواج والطالق مع أحكام االتفاقية؛ وإلغاء 
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وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقهـا ألنـه يف               -٣٧
حاالت الطالق، ُيعطى لألم دائماً حق حضانة األطفال حىت سن السادسة، وألن اآلباء كـثرياً               

  .)٨٧(دت حرية تنقلهممل يفعلوا ذلك قُّيُيطالبون بدفع نفقة إعالة لألطفال تتجاوز دخلهم، وإذا  ما

  حرية التنقل  -هاء  
أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء القيود املفروضة على حرية تنقل               -٣٨

  .)٨٨(بني اجلدار وإسرائيل" منطقة التماس"يف منهم الفلسطينيني، وخباصة املقيمون 
ية احلق يف حرية الرأي والتعبري إن على إسرائيل         وقال املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحا       -٣٩

  .)٨٩(التزاماً بتربير فرض حظر السفر على املدافعني عن حقوق اإلنسان والُصحفيني
 ،٢٠٠٨-٢٠٠٧وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها ألنه، باستثناء الفتـرة            -٤٠

لرعايا األجانب لزيارة الضفة الغربيـة،      مل تعاجل إسرائيل أية طلبات لتجديد التصاريح الصادرة ل        
املقيمني يف الضفة الغربية، كما أهنـا       /زوجات املقيمات /مبا يف ذلك التصاريح الصادرة ألزواج     

تعاجل الطلبات املقدمة للحصول على وضع اإلقامة الدائمة؛ وألن األشخاص احلائزين علـى              مل
  .)٩٠( قطاع غزة ُيعادون إىل القطاع قسراًتصاريح إقامة يف الضفة الغربية ممن توجد عناوينهم يف

وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء آثار احلصار املفـروض علـى           -٤١
السكان املدنيني يف قطاع غزة، مبا يف ذلك القيود املفروضة على حرية تنقلهم، وهي قيـود                

والحظت . )٩١(اية طبية عاجلةأدى بعضها إىل حاالت وفاة بني املرضى الذين حيتاجون إىل رع
د حقوقاً أخرى مـن  قد أعاق توزيع املعونة اإلنسانية وقّي" احلصار"جلنة مناهضة التعذيب أن    

  .)٩٣(وأعربت املفوضة السامية عن شواغل مماثلة. )٩٢(حقوق اإلنسان
والحظ األمني العام أنه ينبغي إلسرائيل أن تتخذ تـدابري إلتاحـة حريـة تنقـل                  -٤٢

يني يف مجيع أحناء الضفة الغربية احملتلة، مبا يف ذلك تدابري لرفع حظر السفر املفروض               الفلسطين
  .)٩٤(على املدافعني الفلسطينيني عن حقوق اإلنسان

التعبري، وتكوين اجلمعيات والتجمع الـسلمي،      حرية  حرية الدين أو املعتقد، و      -واو  
  السياسيةواحلياة وحق املشاركة يف احلياة العامة 

اليت حتّد من   أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء القيود غري املتناسبة              -٤٣
وأوصى املقرر اخلاص املعين حبرية الـدين       . )٩٥(اليهودبغري  الوصول إىل أماكن العبادة اخلاصة      

بـأن   و )٩٦(املعتقد بأن تلتزم مجيع األطراف التزاماً قانونياً حبماية حقوق األقليات الدينيـة            أو
ن املواقع  تصدر إسرائيل، فيما يتعلق حبماية وصون املواقع الدينية، أنظمة غري انتقائية وأن تعيّ            

  .)٩٧(املقدسة على أساس غري متييزي
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وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز العنصري عن قلقها إزاء أعمال العنـف               -٤٤
 يف األرض الفلـسطينية احملتلـة والـيت         والتخريب العنصرية اليت يرتكبها املستوطنون اليهود     

  .)٩٨( وأماكنهم املقدسة،املسلمون واملسيحيونمبن فيهم تستهدف غري اليهود، 
، أرسل املقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد، واملقرر اخلـاص           ٢٠١٠ويف عام     -٤٥

 رسالة مـشتركة    ،١٩٦٧املعين حبالة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة منذ عام           
فيما يتعلق بالتوترات الدينية واالشتباكات اليت حتدث بني الشبان الفلـسطينيني والقـوات             
اإلسرائيلية فيما يتصل باخلطط الرامية إىل إدراج احلرم اإلبراهيمي وقرب راحيل يف قائمة مواقع              

  .)٩٩(التراث الوطين
الذين ال ُيقبـل اسـتنكافهم      والحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أن األشخاص          -٤٦

الضمريي عن أداء اخلدمة العسكرية قد يتعرضون للسجن على حنو متكرر، وحثـت علـى               
جعل جلنة منح اإلعفاءات من اخلدمة العسكرية ألسباب وجدانية جلنة مستقلة متاماً، وعلـى              
 االستماع لألشخاص الذين يتقدمون بطلبات إلعفائهم من اخلدمة العسكرية، ومنحهم حق          

  .)١٠٠(يف هذا الشأناليت تصدر الطعن يف القرارات 
، دعا املقرر اخلاص املعين باحلق يف حرية الرأي والتعبري إسرائيل إىل            ٢٠١٢ويف عام     -٤٧

ضمان أن يكون الصحفيون العاملون يف الضفة الغربية، مبا فيها القدس الشرقية، قادرين على              
  .)١٠١(أداء واجباهتم دون تدخل

رر اخلاص املعين باحلق يف حرية الرأي والتعبري إسرائيل على إلغاء األمـر             وحث املق   -٤٨
، وضـمان عـدم     )الذي تطبقه إسرائيل يف األرض الفلسطينية احملتلة       (١٠١العسكري رقم   

  .)١٠٢(االستخدام املفرط للقوة ضد احملتجني السلميني
 إىل ضمان عدم فـرض      القضاء على التمييز ضد املرأة إسرائيل     املعنية ب لجنة  الودعت    -٤٩

، أعربت املفوضة السامية    ٢٠١٢ويف عام   . )١٠٣(عمل منظمات اجملتمع املدين   /قيود على إنشاء  
مـد  حلقوق اإلنسان عن قلقها إزاء ما ميكن أن يترتب على قانون التمويل األجنيب الذي اعتُ              

  .)١٠٤(مؤخراً من تأثري على منظمات حقوق اإلنسان
قرر اخلاص املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان عن         ، أعرب امل  ٢٠١٢ويف عام     -٥٠

قلقه إزاء عمليات التوقيف واالحتجاز اإلداري والقيود املفروضة على حرية تنقل املـدافعني             
  .)١٠٥(عن حقوق اإلنسان العاملني يف إسرائيل

  احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومواتية  -زاي  
ة باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة عـن قلقهـا إزاء        أعربت اللجنة املعني    -٥١

السكان من عرب إسرائيل وإزاء تركز أفراد السكان العـرب          تعترض توظيف   العقبات اليت   
  .)١٠٦(والدروز والشركس يف قطاعات متدنية األجور
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نفيـذ  وأوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إسـرائيل بت           -٥٢
تدابري لضمان دفع أجر متساوٍ لقاء العمل ذي القيمة املتساوية، بني الرجـال والنـساء، يف                

  .)١٠٧(أوساط سكان إسرائيل من اليهود والعرب على السواء
وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقهـا ألنـه              -٥٣
يف األرض الفلسطينية احملتلـة ويعملـون يف إسـرائيل          ُيسمح للفلسطينيني الذين يعيشون      ال

  .)١٠٨(باالنضمام إىل االحتاد العام للعمال يف إسرائيل

  معيشي الئقاحلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى   -حاء  
أوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز العنصري إسرائيل بأن تكفل متتع سكاهنا              -٥٤

وأوصـت  . )١٠٩(ليهود باحلقوق االقتصادية واالجتماعية على قدم املساواة      من اليهود وغري ا   
اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إسرائيل مبعاجلـة مـشكلة الفقـر             

  .)١١٠(واإلقصاء االجتماعي
ودعت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إسـرائيل إىل عـدم        -٥٥

  .)١١١(إعاقة متتع الفلسطينيني الذين يعيشون يف القدس الشرقية حبقهم يف الضمان االجتماعي
وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عـن قلقهـا ألن              -٥٦

الفلسطينيني الذين يعيشون يف األرض الفلسطينية احملتلة ال يتمتعون بإمكانيـة الوصـول إىل              
وأعرب كل من اللجنة املعنية     . )١١٢(ومرافق الصرف الصحي  النقية   من مياه الشرب     يكفي ما

  . عن شواغل مماثلة)١١٤( واألمني العام)١١٣(حبقوق اإلنسان
وحثت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إسرائيل على ضمان            -٥٧

الزراعية، وأوصت إسرائيل بـأن حتقـق يف        متتع الفلسطينيني بإمكانية الوصول إىل أراضيهم       
  . )١١٥(عمليات قتل وجرح العمال يف املنطقة العازلة

والحظ املقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق كعنصر من عناصـر احلـق يف التمتـع          -٥٨
مبستوى معيشي الئق، واملقرر اخلاص املعين باحلق يف عدم التمييز يف هذا السياق أن منـوذج                

مية الذي يستبعد األقليات يف إسرائيل ومييز ضدها ويشردها يطبـق يف األرض             والتناألراضي  
الفلسطينية احملتلة، وأنه يبدو أن النظام اإلسـرائيلي ينتـهك احلـق يف الـسكن الالئـق،                 

  .)١١٦(للفلسطينيني فحسب وإمنا أيضاً لذوي الدخل املنخفض جبميع هوياهتم ال
صادية واالجتماعية والثقافية إسرائيل إىل الكـف       ودعت اللجنة املعنية باحلقوق االقت      -٥٩

. )١١٧(عن إلغاء تصاريح اإلقامة الصادرة للفلسطينيني الذين يعيـشون يف القـدس الـشرقية             
  . )١١٨(وأعربت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان عن شواغل مماثلة

يص البنـاء   وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز العنصري عن قلقها ألن تراخ            -٦٠
نادراً ما ُتمنح جلماعات البدو الفلسطينيني وألن عمليات اهلدم تستهدف بـصورة أساسـية        
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 وجلنـة مناهـضة     )١٢٠(القضاء على التمييز ضد املرأة    املعنية ب لجنة  الوأعربت  . )١١٩(ممتلكاهتم
أوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة        و.  عن شواغل مماثلة   )١٢١(التعذيب

والثقافية إسرائيل بتعديل سياستها املتعلقة باإلسكان وإصدار تراخيص بناء يف القدس الشرقية؛  
ومنع اعتداءات املستوطنني على الفلسطينيني يف الضفة الغربية، مبا فيها القـدس الـشرقية؛              

  .)١٢٢( يرتكبها املستوطنون ومالحقتهم قضائياًوالتحقيق يف األعمال اإلجرامية اليت
وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها إزاء تفاقم      -٦١

حالة انعدام األمن الغذائي اليت تعاين منها مجاعات من بينها املسنون واألصـوليون اليهـود               
  .)١٢٣(رض الفلسطينية احملتلةاملتشددون والفلسطينيون الذين يعيشون يف األ

وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز العنصري عن قلقها املستمر إزاء تـأثري               -٦٢
احلصار والعمليات العسكرية يف قطاع غزة، وأوصت إسرائيل بأن حتترم القانون اإلنساين يف             

يف اجتاه اسـتئناف النـشاط      ورغم اخلطوات اإلجيابية املتخذة     . )١٢٤(األرض الفلسطينية احملتلة  
االقتصادي على حنو معقول، الحظ األمني العام أن القيود املفروضة على حركة املرور عـرب               

، وأوصى إسرائيل بإهناء    )١٢٥(املعابر احلدودية ال تزال تؤثر تأثرياً سلبياً على سكان قطاع غزة          
  .)١٢٦(١٨٦٠حالة اإلغالق، وفقاً لقرار جملس األمن 

   الصحةاحلق يف  -طاء  
أوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إسـرائيل بتوسـيع             -٦٣

نطاق التغطية يف إطار القانون الوطين للتأمني الصحي ليشمل األشخاص غري احلائزين علـى              
  .)١٢٧(تصاريح إقامة دائمة

ها السـتمرار وجـود   القضاء على التمييز ضد املرأة عن قلق      املعنية ب لجنة  الوأعربت    -٦٤
تفاوتات يف معدالت وفيات الرضع والوفيات النفاسية بني اليهود وعرب إسرائيل والبـدو،             
وإزاء ما يترتب على القيود املفروضة على حركة التنقل يف األرض الفلسطينية احملتلة من تأثري               

  . )١٢٨(سليب على صحة النساء

  احلق يف التعليم  -ياء  
ية بالقضاء على التمييز العنصري عن قلقها إزاء وجود نظـامني           أعربت اللجنة املعن    -٦٥

  .)١٢٩(تعليميني أحدمها بالعربية واآلخر بالعربية
فيما يتعلق بتأثري   بالغاً  ، أرسل املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم         ٢٠١٠ويف عام     -٦٦

  .)١٣١(اً مفصالً إسرائيل رد، وقد ردت عليه)١٣٠(احلصار على النظام املدرسي يف قطاع غزة
وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عـن قلقهـا إزاء              -٦٧

القيود املفروضة على حركة تنقل األطفال الفلسطينيني يف األرض الفلسطينية احملتلـة، وإزاء             
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واالعتداءات حترش املستوطنني باألطفال واملدرسني أثناء ذهاهبم إىل املدارس وعودهتم منها،           
  .)١٣٢(على املرافق التعليمية، وإزاء املستوى املتدين للبنية التحتية للمدارس

القضاء على التمييز ضد املرأة خبفـض معـدالت تـسرب           املعنية ب لجنة  الوأوصت    -٦٨
  .)١٣٣(يف مؤسسات التعليم العايلأعدادهن الفتيات من عرب إسرائيل والبدو، وزيادة 

  احلقوق الثقافية  -كاف  
أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء االستخدام احملدود للغة العربيـة               -٦٩

من قبل السلطات اإلسرائيلية، مبا يف ذلك عدم وجود ترمجات إىل اللغة العربيـة للقـضايا                
  .)١٣٤(البارزة اليت نظرت فيها احملكمة العليا اإلسرائيلية

 يف حرية الرأي والتعبري إسرائيل إىل االمتنـاع عـن           ودعا املقرر اخلاص املعين باحلق      -٧٠
التدخل يف حمتوى الكتب املدرسية املستخدمة يف املدارس الفلسطينية يف القـدس الـشرقية،              

  .)١٣٥(وضمان عدم فرض أية قيود على األنشطة الثقافية
 تضمن  وأوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إسرائيل بأن          -٧١

أن يكون الفلسطينيون الذين يعيشون يف األرض الفلسطينية احملتلة قادرين على ممارسة حقهم             
  .)١٣٦(يف املشاركة يف احلياة الثقافية والدينية

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -الم  
أعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها إزاء ارتفاع   -٧٢

  .)١٣٧(لبطالة يف صفوف األشخاص ذوي اإلعاقةمستوى ا
وأوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إسرائيل بأن تكفل            -٧٣

  .)١٣٨(توفري التعليم الشامل جلميع األطفال ذوي اإلعاقة

  األقليات والشعوب األصلية  -ميم  
ن حتترم حق السكان من البـدو يف        أوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان إسرائيل بأ        -٧٤

وقدمت اللجنـة املعنيـة     . )١٣٩(أراضي أجدادهم وسبل رزقهم التقليدية القائمة على الزراعة       
وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء . )١٤٠(باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية توصيات مماثلة

ات البدو، على قدم املساواة،     مجاعحصول  على التمييز العنصري إسرائيل بأن تكفل إمكانية        
التعليم والعمل والسكن والصحة العامة، وأن تسحب القانون التمييزي املقترح          على خدمات   

  .)١٤١( املتعلق بتنظيم استيطان البدو يف النقب٢٠١٢لعام 
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بالغـاً  ، أرسل املقرر اخلاص املعين حبقـوق الـشعوب األصـلية            ٢٠١١ويف عام     -٧٥
. )١٤٢(اليت تشري إىل أنه جيري ترحيل البدو من أراضـيهم التقليديـة           يتعلق باالدعاءات    فيما

وأعرب املقرر اخلاص عن شكره إلسرائيل على ردها والحظ موقفها املتمثل يف أهنا ال تقبل               
تصنيف مواطنيها من البدو كشعب أصلي وأنه ليس للبدو حقوق عرفيـة يف األراضـي يف                

غل السكان البدو تندرج يف نطاق املسائل اليت هتتم         واعترب املقرر اخلاص أن شوا    . )١٤٣(النقب
  .)١٤٤(األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصليةإعالن هبا صكوك دولية مثل 

، أرسل املقررون اخلاصون املعنيون مبسائل تندرج يف جمال احلقوق          ٢٠١١ويف عام     -٧٦
ص املعين باحلق يف احلصول علـى   الثقافية، واملقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم، واملقرر اخلا        

بالغـاً  ومرافق الصرف الصحي، واخلبري املستقل املعين بقضايا األقليات،         النقية  مياه الشرب   
والتمييز ضـد البـدو يف      القسري   فيما يتعلق بالتهديدات املزعومة املتصلة بالتشريد        اًمشترك

  .)١٤٦(ذلك البالغوقد ردت إسرائيل على . )١٤٥(الضفة الغربية
القضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء أوجه احلرمـان           املعنية ب لجنة  الوأعربت    -٧٧

. )١٤٧(اليت تعانيها النساء البدويات فيما يتعلق بالتعليم والعمل والصحة والوصول إىل األراضي           
  .)١٤٨(وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن شواغل مماثلة

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -نون  
القضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء أوجه احلرمان اليت املعنية بلجنة  الأعربت    -٧٨

تعانيها العامالت املهاجرات وإزاء السياسة اليت تفرض على العامالت املهاجرات اللوايت يلدن            
دهن إىل خارج   يمن الوالدة أو أن يرسلن موال     أن يغادرن مع مواليدهن يف غضون ثالثة أشهر         
  .)١٤٩(إسرائيل من أجل احلفاظ على تصاريح عملهن

وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز العنصري عن قلقها إزاء وصم العمـال               -٧٩
 ملنع التـسلل    ٢٠١٢ قانون عام    املهاجرين على أساس بلدهم األصلي، حسبما ينم عنه سنّ        

أن ملتمسي اللجوء غري النظاميني ميكن أن يسجنوا ملدة ال تقل عن ثـالث              الذي ينص على    
بالغاً ، أرسل املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين         ٢٠١٢ويف عام   . )١٥٠(سنوات

 واألطفال  ،فيما يتعلق باستخدام إجراء احتجاز املهاجرين، واألطفال غري املصحوبني بذويهم         
وأعربت مفوضية  . )١٥١(صحبة أفراد أسرهم الذين ُيعتربون متسللني     الذين يدخلون إىل البلد ب    

 )١٥٢( املعدل ملنع التسلل١٩٥٤األمم املتحدة لشؤون الالجئني عن قلقها إزاء تنفيذ قانون عام        
  .)١٥٣(وأوصت بعدم تطبيقه على ملتمسي اللجوء

واجههـا  وأشارت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني إىل الصعوبات الـيت ي            -٨٠
، وأوصت بتعـديل األنظمـة      )١٥٤("اإلفراج املشروط "ملتمسو اللجوء فيما يتعلق بتأشريات      

لضمان إمكانية احلصول على عمل قانوين وعلى خدمات الرعايـة االجتماعيـة والرعايـة              
  .)١٥٥(الصحية مللتمسي اللجوء
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ـ " للشخصوأوصت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني بإدراج تعريف           -٨١ دمي ع
يف القانون احمللي، واستحداث إجراءات لتحديد األشخاص عدميي اجلنسية وضمان          " اجلنسية
  .)١٥٦(محايتهم

وأوصت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني إسرائيل بالتصديق علـى اتفاقيـة              -٨٢
مع املعـايري الدوليـة،     توافقها  ، ومراجعة تشريعات وإجراءات اجلنسية لضمان       ١٩٦١ عام

 القانونية للحصول على اجلنسية     ماد سياسات تسمح لألشخاص بتقدمي ما ُيثبت أهليته       واعتم
  .)١٥٧()١٩٥٢(أو مبوجب قانون اجلنسية ) ١٩٥٠(سواء مبوجب قانون العودة 

اإلقامة الدائمـة   حق  وأوصت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني إسرائيل مبنح           -٨٣
  .)١٥٨( االندماج يف إسرائيللالجئني املعترف هبم الذين متكنوا من

  حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب  -سني  
، طلب املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات          ٢٠١٢يف عام     -٨٤

األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب تقدمي معلومات على سبيل املتابعـة، مبـا يف ذلـك                
؛ وتوقيف واحتجاز املشتبه هبم أمنياً، مبن       معلومات عن تعريف اإلرهاب؛ وأساليب التحقيق     
ـ اجز وإنشاء   احلفيهم األطفال، يف نظام احملاكم العسكرية؛ وبناء         يهوديـة يف   الستوطنات  امل

األرض الفلسطينية احملتلة وتأثري ذلك على الشعب الفلسطيين؛ واستخدام القوة يف عمليـات             
ة؛ وهدم املنازل وتدمري املمتلكـات      مكافحة اإلرهاب، مبا يف ذلك عمليات القتل االستهدافي       

  .)١٥٩(كوسيلة ملكافحة اإلرهاب
وحثت جلنة حقوق الطفل إسرائيل على ضمان مواءمة أي تعريف للجرائم اإلرهابية              -٨٥

  . )١٦٠(مع املعايري الدولية
 تعريفي اإلرهـاب   روأوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان إسرائيل بأن تكفل اقتصا          -٨٦

وأن تضمن  تبه هبم أمنياً على مكافحة اإلرهاب واحلفاظ على األمن الوطين،           واألشخاص املش 
  .)١٦١(توافق هذين التعريفني توافقاً تاماً مع أحكام العهد

  هبااحلالة يف مناطق أو أقاليم حمددة أو فيما يتعلق   -عني  
، ٢٠١٢مـارس  / آذار٢٢ املـؤرخ  ١٩/١٦كرر جملس حقوق اإلنسان، يف قراره    -٨٧

إسرائيل باالمتثال اللتزاماهتا القانونية مبوجب القانون الدويل، على النحو املشار إليه يف           مطالبة  
 وحسبما طالبت به اجلمعية العامـة  ٢٠٠٤يوليه / متوز٩فتوى حمكمة العدل الدولية املؤرخة     

 تـشرين   ٢١ املـؤرخ    ١٠/١٣- ودإ ٢٠٠٤يوليه  / متوز ٢٠ املؤرخ   ١٠/١٥-يف قراريها دإ  
، والكف فوراً عن بناء اجلدار يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا يف ذلك             ٢٠٠٣أكتوبر  /األول

فيها، وإلغاء اإلجراءات التشريعية والتنظيمية     ما أنشئ   يف القدس الشرقية وما حوهلا، وتفكيك       
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وقالت املفوضة السامية   . املتصلة بذلك، ودفع تعويضات عن األضرار النامجة عن بناء اجلدار         
 يف تقريرها الدوري الرابع عن حالة حقوق اإلنسان يف األرض الفلـسطينية             حلقوق اإلنسان، 

، إنه جيب على إسرائيل أن متتثل بالكامل لفتوى  ٢٠١١ديسمرب  /احملتلة املقدم يف كانون األول    
  .)١٦٢(حمكمة العدل الدولية فيما يتعلق باجلدار

لقضاء على التمييز ضد املرأة     ااملعنية ب لجنة  الوأعادت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان و       -٨٨
تأكيد أن رأي إسرائيل الذي يعترب أن االتفاقية ال تنطبق على األرض الفلسطينية احملتلة هـو                
رأي خمالف آلراء هيئات املعاهدات وكذلك لرأي حمكمة العدل الدولية، حيث الحظت هذه             

نسان وكذلك عن القانون    اهليئات مجيعها أن االلتزامات الناشئة عن القانون الدويل حلقوق اإل         
اإلنساين الدويل تنطبق على مجيع األشخاص الذين خيضعون للوالية القضائية لدولة طـرف             

لسيطرهتا الفعلية، وشددت على انطباق التزامات إسرائيل مبوجب االتفاقيـات الدوليـة             أو
، )١٦٤(وأدلت جلنة مناهـضة التعـذيب     . )١٦٣(حلقوق اإلنسان على األرض الفلسطينية احملتلة     
، واللجنة املعنيـة بـاحلقوق االقتـصادية        )١٦٥(واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز العنصري     

  . بتعليقات مماثلة،)١٦٧(، وجلنة حقوق الطفل)١٦٦(واالجتماعية والثقافية
وقد أعاد جملس حقوق اإلنسان واجلمعية العامة تأكيد أن اتفاقية جنيـف الرابعـة                -٨٩

نيني يف أوقات احلرب تنطبق على األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس            املتعلقة حبماية املد  
  .)١٦٩(١٩٦٧ وعلى األراضي العربية األخرى اليت حتتلها إسرائيل منذ عام )١٦٨(الشرقية
، عقد جملس حقوق اإلنسان دورة استثنائية بشأن حالـة حقـوق            ٢٠٠٩ويف عام     -٩٠

، كما عقد دورة اسـتثنائية  )١٧٠(، مبا فيها القدس الشرقيةاإلنسان يف األرض الفلسطينية احملتلة 
قوق اإلنسان يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا يف ذلك العدوان          حلبشأن االنتهاكات اجلسيمة    

 ١٩/١٨وكرر جملس حقوق اإلنـسان، يف قـراره         . )١٧١(الذي تعرض له قطاع غزة احملتل     
مجيع التوصيات الواردة يف تقرير بعثة األمم       ، دعوته إىل تنفيذ     ٢٠١٢مارس  / آذار ٢٢ املؤرخ

وقد قدم األمني العام أربعة تقارير مرحلية       . )١٧٢(املتحدة لتقصي احلقائق بشأن الرتاع يف غزة      
رصـد وتقيـيم    لتقريران أعدهتما جلنة اخلرباء املستقلني املنشأة       : )١٧٣(بشأن تنفيذ التوصيات  

نب الفلسطيين علـى ضـوء قـرار اجلمعيـة          اإلجراءات اليت اختذها كل من إسرائيل واجلا      
؛ وتقريـران آخـران   )١٧٤(يف ذلك استقالل وفعالية وصدق التحقيقات  ، مبا ٦٤/٢٥٤ العامة

جملس الحظ األمني العام أن ، ٢٠١٢ويف عام . )١٧٥(أعدهتما املفوضية السامية حلقوق اإلنسان
 وأن تقرير البعثـة     )١٧٦(نيطلب منه أن يعرض تقرير البعثة على جملس األم         حقوق اإلنسان مل  

 وإىل هيئـات  )١٧٧(محكمـة اجلنائيـة الدوليـة    لل إىل املدعي العام     ٢٠٠٩ أُحيل يف عام   قد
 )١٧٨(املعاهدات اليت ترصد االمتثال ملعاهدات حقوق اإلنسان اليت دخلت إسرائيل طرفاً فيهـا    

ـ ١٦/٣٢وأوصى جملس حقوق اإلنسان، يف قراره       ر يف تقريـر   بأن تعيد اجلمعية العامة النظ
كما أوصت البعثة يف تقريرها بأن يستعرض جملس حقوق         . البعثة يف دورهتا السادسة والستني    

ويف معرض اإلشارة   . )١٧٩(اإلنسان التقدم احملرز كجزء من عملية االستعراض الدوري الشامل        
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  لتقـصي احلقـائق    ٢٠٠٩توصيات البعثة اليت أوفدهتا األمم املتحدة يف عام         /إىل استنتاجات 
بشأن الرتاع يف غزة، أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن أسفها ألن إسرائيل مل جتر بعد                

  .)١٨٠(حتقيقات مستقلة وذات مصداقية يف االنتهاكات اخلطرية للقانون الدويل حلقوق اإلنسان
، اعتمد جملس حقـوق اإلنـسان       ٢٠١٢ و ٢٠١١ و ٢٠١٠ و ٢٠٠٩ويف األعوام     -٩١

 ،نات اإلسرائيلية يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الـشرقية      قرارات بشأن املستوط  
، عـن قلقـه إزاء توسـيع        ١٩/١٧وأعرب اجمللس، يف قراره     . ويف اجلوالن السوري احملتل   

بنـاء  املستوطنات، وقرر إيفاد بعثة دولية مستقلة لتقصي احلقائق من أجل التحقيق يف آثـار      
حلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة        املستوطنات اإلسرائيلية على ا   

. )١٨١(للشعب الفلسطيين يف مجيع أحناء األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القـدس الـشرقية             
 مرة أخرى، أن املستوطنات اإلسرائيلية      ،وأكدت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز العنصري      

، تعترب غري مشروعة مبوجب القانون الدويل وتشكل عقبة أمـام           يف األرض الفلسطينية احملتلة   
  .)١٨٢(متتع السكان حبقوق اإلنسان

وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز العنصري عـن قلقهـا املـستمر إزاء                -٩٢
اهلش للسوريني املقيمني يف اجلوالن السوري احملتل وعدم قدرهتم على الوصول علـى              الوضع

إىل األراضي والسكن واخلدمات األساسية، وإزاء التـأثري املتواصـل لقـانون            حنو متكافئ   
على الروابط األسرية اليت ال تزال تتفكك نتيجة للضم غري املشروع ألراضي اجلوالن              املواطنة
  .)١٨٣(١٩٨١ يف عام
وأوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إسـرائيل بـتمكني             -٩٣
  .)١٨٤(١٩٩٥لطة الفلسطينية من ممارسة مهامها وصالحياهتا املنبثقة عن االتفاق املؤقت لعام الس
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