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أوال -مقدمة
 -1إن إسررايي ،،إ شرررر و تولتهررا الثالثرة مررن ااسررتعرال الردوري الرررام ،)1(،وابعتبارهررا
بلداً دميقراطياً حتكمه سيادة القانون ،شظ ،ملتزمة حبماية حقوق اإلنسان وكفالتها.

اثنيا -املنهجية والعملية التشاورية
 -2أُع ر ر ر لد ه ر ر ررذا التقري ر ر ررر ،شقرير ر ررر دول ر ر ررة إس ر ر ررايي ،،وفق ر ر راً للمب ر ر ررادي التوتيهي ر ر ررة املف ر ر ررلة و
القر ر ررار  )2(21/16ومرفق ر رره ،واملق ر رررر  ،)3(199/17ال ر ررادرين ع ر ررن سل ر ررس حق ر رروق اإلنس ر رران،
و"املذكرة اإلرشادية للتقارير الوطنية املقدمة و اجلولة الثالثة لالستعرال الدوري الرام."،
 -3وقررد جلعررت هررذا التقريررر وخلارة ا ارتيررة( )4ابلتعرراون مررا وخلارة العررد ( )5وجيررا ال روخلارات
ات ال ررلة و اوكومررة .وكمررا نرروقت و شقررارير سررابقة ،حتررافع إس ررايي ،عل ر ح روار حيرروي مررا
منظمررات اعتمررا املرردين ،واا ررة و إطررار عمليررة شقرردع التقررارير إ هي ررات معاهرردات حقرروق
اإلنسرران التابعررة لألمررم املتحرردة وااسررتعرال الرردوري الرررام .،ومنررذ عررا  ،2012روتررت وخلار
ا ارتيررة والعررد ملررررو برعايررة اجلامعررة العربيررة و القرردمُ ،ررمم لتيسررف اوروار املفتررو وحتسر
التعاون ب سرلاات الدولرة ومنظمرات اعتمرا املردين ،واا رة فيمرا يتعلر بعمليرة شقردع التقرارير
إ جلان حقروق اإلنسران التابعرة لألمرم املتحردة .وأنرر املرررو منتردش مرر كاً حتضرره سرلاات
الدولررة والعلمرراث و ثلررو اعتمررا املرردين ،مررن أترر ،مناقرررة شقررارير الدولررة املقدمررة إ هررذه الل رران
ب فة دورية وشر يا منظمات اعتما املدين عل التعلي عل مراريا شقارير الدولة.
 -4ومنررذ تولررة اإلبررالة األاررفة ،اسررتحدثت إسررايي ،أيضراً ،و عررا  ،2017سلسررلة مررن
اتتماع ررات "املاي رردة املس ررتديرة" .وانا رروش ه ررذا املر رررو عل ر شنظ رريم س ررت تلس ررات للنق ررا و
مؤسس ررات أكادميي ررة موت ررودة و جي ررا أم رراث إسر ررايي ،م ررن أت رر ،شيس ررف شن ررو املر رراركة .ووف رررت
اجللسررات منرررباً فريررداً للنقررا اوررر بر اعتمررا املرردين والوسررث األكررادمي و ثلر اوكومررة بر ر ن
قضرراأ أساسررية و سررا حقرروق اإلنسرران شتعلر مررور منهرراح حقرروق املثليررات واملثلير ومزدوتر
املي رر ،اجلنسر ر وم ررايري اهلوي ررة اجلنس ررانية؛ اإلسر رراييليون املنح رردرون م ررن أ رر ،إثي ررو ؛ الس رركان
احمللي ر ررون م ر ررن الب ر رردو؛ حق ر رروق املر ر ررأة؛ حق ر رروق األش ر ررخا وي اإلعاق ر ررة؛ اوق ر رروق ااتتماعي ر ررة
وااقت ادية و مناط األطراف .ومن ب أهرداف هرذا املرررو السرما للمنظمرات الررعبية ،الر
عررادة مررا شفتقررر إ امل روارد لتقرردع شقررارير مواخليررة إ هي ررات املعاهرردات العامررة وعمليررة ااسررتعرال
الدوري الرام ،،ابملراركة و آلية األمم املتحدة لتقدع التقارير و سا حقوق اإلنسان.

اثلثا -البنية األساسية حلقوق اإلنسان
ألف -اإلطار الدويل حلقوق اإلنسان
 -1الصكوك الدولية
 -5ح لدثت إسرايي ،وثيقتها األساسية املوحردة وقردمت شقرارير عرن املعاهردات التاليرة ارال
الف ة ما ب عام  2013و2017ح العهد الدويل ا ا ابوقوق املدنية والسياسية( ،)6اشفاقية
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القضرراث عل ر جيررا أشرركا التمييررز العن ررري( ،)7اشفاقيررة مناهضررة التعررذي ووررفه مررن رررو
املعامل ررة أو العقوب ررة القاس ررية أو الالإنس ررانية أو املهين ررة( ،)8الربوشوك ررو اااتي رراري امللح ر ابشفاقي ررة
حقرروق الافرر ،برر ن بيررا األطفررا واسررت ال األطفررا و الب رراث وو املرواد اإلابحيررة( ،)9ااشفاقيررة
الدولي ررة للقض رراث عل ر ر جي ررا أش رركا التميي ررز ر رد امل ر ررأة( ،)10اشفاقي ررة حق رروق األش ررخا وي
اإلعاقة(.)11
 -6ويس ر لرر إسر ررايي ،أن شفي ررد بت رردي حكومته ررا( )12و آ ار/م ررارم  2016علر ر معاه رردة
م رراكت لتيسررف النفررا إ امل ررنفات املنرررورة لفايرردة األشررخا املكفرروف أو معرراق الب ررر أو
وي إعاقات أارش و قراثة املابوعات ،التابعة للمنظمة العاملية للملكية الفكريرة( ،)13والر شقرر
استثناث لقوان امللكية الفكرية من أتر ،التمكر مرن إعرداد نسرخة مرن عمر ،منررور ،و شرك،
مناس استخدا ومتتا معاق الب ر من دون اش اط موافقة اح او .
 -7ويرربخل انضرما إسررايي ،إ هرذه املعاهردة األليررة الر شوليهرا إسررايي ،وقروق األشررخا
وي اإلعاقررة( ،)14واجلهررود ال ر شسررخرها لتعزيررز حقرروقهم .وو واقررا األمررر ،فررقن القررانون املتعل ر
بتيسر ررف اسر ررتفادة األشر ررخا وي اإلعاقر ررة مر ررن األعمر ررا والعر رررول وم ر رواد الب ر ر (التعر ررديالت
الترريعية)  )15(2014-5774ينص عل شرشيبات شت اوخل معاهدة مراكت بارق متعددة .فعل
سرربي ،املثررا  ،بينمررا شقضر املعاهرردة لعررداد أشرركا ميسرررة ااسررتخدا ملعرراق الب ررر فقررث ،فررقن
القانون املذكور يسمح لعداد أشكا ميسرة جلميا األشخا وي اإلعاقة.
 -2املشاركة واحلوار
 -8حتافع إسرايي ،عل عالقات وثيقة ما سموعة متنوعة من اهلي ات الدولية واحمللية املعنية
وجتما شقارير حكومية مف لة ،وجتري حروارات مرا وفرود أتنبيرة رفيعرة املسرتوش
حبقوق اإلنسان ،ل
شعبررفاً عررن شقررديرها للرررفافية وروررم معاملررة سلررس حقرروق اإلنسرران وررف املن ررفة إلسررايي ،،ررا و
لك البند  7من تدو أعماله ،الذي يعد متييزأً برك ،ريح ،والرذي صرص إسررايي ،ابلرذكر،
فيما شُعام ،جيا حاات حقوق اإلنسان و البلدان األارش و إطار بنود ا ختص دواً بعينها.
وو جلة أمور أارش ،شتوا  ،إسرايي ،ابستمرار ما ثل مكت األمرم املتحردة لتنسري الررؤون
اإلنس ررانية( ،)16ومفو ررية األم ررم املتح رردة الس ررامية وق رروق اإلنس رران( ،)17ومنظم ررة األم ررم املتح رردة
للافولررة( ،)18وشتعرراون برررك ،كامرر ،مررا املنسر ا ررا لعمليررة السررال و الررررق األوسررث التررابا
لألم العا لألمم املتحدة(.)19
 -9ومنذ عا  ،2013استضافت إسررايي ،العديرد مرن كبرار املسرؤول و سرياق هرذا النرو
مررن التوا رر ،،ررا شض ررمن أمرروراً منه ررا خلأر ن مررن األم ر الع را الس رراب لألمررم املتح رردة ابن ك ر
مون( )20والزأرة األافة لك ،من األم العا لألمم املتحدة أناونيو ووشفيت( )21واملقررة ا ا رة
ر ررد املر ر ررأة التابع ر ررة عل ر ررس حق ر رروق اإلنس ر رران لألم ر ررم املتح ر رردة(.)23( )22
املعني ر ررة سر ر ر لة العنر ر ر
ووته ررت إسر ررايي ،دع رروة إ املق ررررة ا ا ر رة املعنير رة حبال ررة حق رروق اإلنس رران و إرير ر أ لزأرهت ررا و
الفر ر ة  .2018-2017وابإل ررافة إ ل ررك ،استض ررافت إسر ررايي ،الس رريد بير ر م رراورر ،ري رريس
الل نة الدولية لل لي األمحر( )24مرش  ،وه حتافع عل شعاون وثي ما هذه الل نة.
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 -3التعاون مع وكاالت األمم املتحدة وهيئاهتا

()25

 -10إن إلس ررايي ،س ر الً طررويالً و سررا شيسررف عمرر ،وكرراات األمررم املتحرردة والتعرراون مررا
هي اهتررا ،حي ر شقررد شقررارير وشرررارم و ح روارات مررا الل رران املعنيررة .وشتعرراون إس ررايي ،ابنتظررا
وشيسررر خلأرات هررذه اهلي ررات إا إ ا كانررت الوايررة املعنيررة سياسررية و توهرهررا أو متحيررزة برررك،
اا .
 -11وق ر رد مثل ررت إس ر ررايي ،أم ررا هي ررات معاه رردات األم ررم املتح رردة املعني ررة حبق رروق اإلنس رران
التالي ررة من ررذ اجلول ررة األا ررفة لالس ررتعرال ال رردوري الر ررام،ح اشفاقي ررة مناهض ررة التع ررذي  ،و أأر/
م ر ر ر ررايو 2016؛ العه ر ر ر ررد ال ر ر ر رردويل ا ر ر ر ررا ابوق ر ر ر رروق املدني ر ر ر ررة والسياس ر ر ر ررية ،و شر ر ر ر ررين األو /
أكتر رروبر 2014؛ اشفاقير ررة حقر رروق الافر رر ،)26(،و حزيران/يونير رره 2013؛ الربوشوكر ررو اااتير رراري
امللح ر ر ابشفاقي ررة حق رروق الاف رر ،بر ر ر ن بير ررا األطف ررا واس ررت ال األطف ررا و الب رراث وو امل ر رواد
اإلابحية ،و أأر/مايو  .2015ومن املقرر أن متث ،أما الل نة املعنية ابلقضاث عل التمييز رد
املررأة و  31شرررين األو /أكترروبر  ،2017وهر ابنتظررار حتديررد موعررد املثررو أمررا جلنررة القضرراث
عل التمييز العن ري والل نة املعنية حبقوق األشخا وي اإلعاقة.
 -12إن الترزا دولررة إسررايي ،حبقرروق اإلنسران وشعاويررا مرا هي ررات األمرم املتحرردة يؤكرده القيررا
و ع ررا  2011لنر رراث فرير ر مرر ر م بر ر الر روخلارات برائس ررة ير ر امل رردع الع ررا بر روخلارة الع ررد
(القانون الدويل) ،استعرال وشنفيذ املالحظات ا تامية ملختل جلان حقوق اإلنسران .وتتمرا
هذا الفري املر م ب الوخلارات لدراسة املالحظرات ا تاميرة ال رادرة عرن جلران حقروق اإلنسران
التابعررة لألمررم املتحرردة وقررد أحرردا عرردة ش ي رفات هامررة فيمررا يتعل ر ابلتر رريعات احملليررة و سررا
حقوق اإلنسان(.)27

ابء -محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها على الصعيد الوطين
-1

املساواة وعدم التمييز

()28

 -13متثرر ،املسرراواة وعررد التمييررز ح ررر الزاويررة لدميقراطيررة دولررة إس ررايي ،،ولررا مكرسرران و
إعالن استقالهلا وقوانينها األساسية .وقد شكرر مرة شلو األارش اإلعرا عن الترزا إسررايي ،هرذه
القيم واوقوق األساسية و القوان وقرارات احملاكم ،ويتم إعادة الت كيد عليهرا وشعزيزهرا مرراراً مرن
اال التدابف الترريعية والسياساشية.

(أ) املساواة ب اجلنس

()29

 -14إن التزا إسرايي ،الذي ا يتزعز ابملسراواة بر اجلنسر ت يتذبرذ  ،منرذ إ ردار قرانون
شساوي اوقوق للمرأة  1951-5711بُعيد إنراث دولة إسرايي ،بثالا سنوات ،وحىت اآلن.

 -15وحتظ مراركة املرأة و اعا العا ابلتقدير والتر يا .وو الكنيست العررين اورايل،
خلادت نسرربة العض روات( )30لتبل ر  )31(27.5و املايررة ،وه ر نسرربة قياسررية ،مررن  22.5و املايررة و
مخس منهن
الكنيست التاسا عرر .وشر  ،اثنتان منهن من
ي رييس الكنيست ،وشرأم ٌ
جلا ً فيه ،وشنتمر اثنتران إ األقليرة العربيرة .وو اوكومرة اواليرة ،خلادت نسربة الروخليرات مرن 9.7
و املايررة إ  16و املايررة .وشوتررد حالي راً أربررا وخلي ررات و اوكومررة و يبررة واحرردة ألحررد ال روخلراث.
4
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وشر ر  ،النسرراث  40و املاي ررة مررن املنا ر الرفيعررة و سررا ا دم ررة املدنيررة ،ابرشف ررا عررن نس رربة
ال ر  32.6و املايررة املرررار إليهررا و شقريررر إسررايي ،الرروطل األاررف .وو الرررركات اوكوميررة ،خلادت
نسبة املديرات إ  43و املاية ،ا يعكس خلأدة نسبتها  10و املاية عن عا .)32(2007
 -16ومرن بر القضراة رءسراث احملراكم املختلفرة و أمراث إسررايي ،وعرددهم  725قا رياً ،يبلر
عر رردد النسر رراث  369قا ر ررية ( 51و املاير ررة) .وو شر ر ررين األو /أكتر رروبر  ،2017شولر ررت إس ر ر
حايوت من كبف قضاة احملكمة العليا لت بح اثل امرأة من ب آار أربعة قضاة ش لوا هذا
املن ر ر ر ر  .وو ع ر ر ررا ُ ،2017عين ر ر ررت امر ر ر ررأ ن منح ر ر رردر ن م ر ر ررن أ ر ر ررو إثيوبي ر ر ررة و من ر ر ر ر
ق ررال حكم ررة ال ررلح ،وه ررو ح رردا و ررف مس رربوق و الت رراري القض رراي اإلسر رراييل  .وو 25
نيسران/أبريُ ،2017 ،عينرت أو قا ررية( )33و حمكمرة دينيرة للمسررلم  .وشلقرت هرذه القا ررية،
عل وته ا و  ،الدعم من جيا أعضاث جلنة التعيينات القضايية التسعة.
 -17وو  26أأر/م ر ررايو  ،2015أنر ر ر ت حكوم ر ررة إس ر ررايي ،جلن ر ررة وخلاري ر ررة معني ر ررة ابملس ر رراواة
ااتتماعية ،وه معينة ا ي اً لتعزيز املساواة ب اجلنس و خمتل توان اوياة(.)34

 -18وو آ ار/مارم  ،2014اعتُمد التعدي ،رقم  3لقانون (املساواة و األتر بر ) العمرا
الررذكور واإل ا  ،1996-5756الررذي يسررتوت قيررا اهلي ررات العامررة امللزمررة وت ر القررانون

ن شقر ررد شقر ررارير عر ررن مرشبر ررات املر ررووف  ،لدرا مؤشر ررر تنسر رراين لألتر ررور مر ررن أتر رر ،كر ر ر
التفر رراو ت .وعق ر ر شقرير ررر قدمتر رره جلنر ررة النهر ررول ابمل ر ررأة و سر ررا ا دمر ررة املدنير ررة( ،)35املنر ر ر ة
عا  ،2014أ در املفول مبادي شوتيهية شتضمن معايف لتحديد عنا ر املرش (معرايف برد
املركبات ،وساعات العم ،اإل او ،وساعات العم ،حتت الال ) ،ا حيد من احتما شفراوت
املرشبات ب النساث والرتا الذين يرر لون نفرس املن ر  .وابإل رافة إ لرك ،شقضر املبرادي
التوتيهي ررة أيض ر راً ن يبل ر ر رراح العم رر ،جلن ررة ا دم ررة املدني ررة( )36بعنا ررر املرش ر ر املختلفر ررة،
ا يؤدي ليس فقرث إ حتسر الررفافية بر ،أيضراً إ مسراعدة هرذه الل نرة و مراقبرة الف روات
و األتور وشضييقها.
 -19وو  21آ ار/مررارم ُ ،2017م ررددت ف ر ة أت رراخلة األموم ررة املدفوعررة األت ررر م ررن  14إ 15
أس رربوعاً ،وفقر راً للمع ررايف الر رواردة و إط ررار التع رردي ،رق ررم  57لق ررانون عم رر ،النس رراث .)37(1954-5714
وابإل ررافة إ ل ررك ،فررقن ه ررذا التعرردي ،والتع رردي ،رقررم  54ل ررنفس القررانون يوس ررعان مررن نا رراق
استحقاق أتاخلة الوالدية ليرم ،اآلابث؛ فف جلة أمور ،توخل لرأل او رو علر أتراخلة والديرة
مدفوعررة األتررر ألسرربو عمرر ،عقر وادة طفلرره مباشرررة .وفض رالً عررن لررك ،و وتر القررانون،
توخل لأل أن صتار او و عل سبعة أأ أارش من أتاخلة الوالدية و أي وقت اال أتاخلة
الوالدية ا ا ة ابأل .
 -20ويتوا ر ،حتسرن حالررة النسراث و قروات الرردفا اإلسرراييلية( .)38وشوترد أبررخل األمثلرة علر
لك و سال املرراة ،حير يتزايرد عردد النسراث اب راراد ،وأ ربحت شترا هلرن فرر تديردة.
ونظر ررراً ألوتر رره القل ر ر مر ررن أن عملير ررة إدمر ررا الرتر ررا األرثر ررو كس املترر ررددين و ق ر روات الر رردفا
خمتلفة و هرذه القروات ،أُقرر و عرا 2014
اإلسراييلية قد شؤدي إ استبعاد النساث و منا
التعرردي ،رقررم  19علر قررانون ادمررة الرردفا ةالنسررخة املوحرردة  ،1986-5746ررا حيظررر هررذا
ااستبعاد(.)39
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 -21وكثفت إسرايي ،اجلهود الرامية إ شيسف خلأدة إمكانية جلوث النساث إ القضاث ،واا ة
نساث األقليات .فف السنوات األافة ،حددت الدايرة اجلنوبيرة إلدارة املعونرة القانونيرة( )40التابعرة
لوخلارة العد اوواتز الثقافية وااقت ادية ال حتو دون إمكانية جلوث النساث مرن السركان البردو
إ احملاكم( .)41واخترذت إدارة املعونرة القانونيرة عردة ااروات مرن أتر ،معاجلرة هرذه املسراي ،،مرن
بينه رراح إنر رراث ف ررر إلدارة املعون ررة القانوني ررة و مدين ررة ره ررث( )42و حزيران/يوني رره 2016؛ شعزي ررز
التعرراون ب ر إدارة املعون ررة القانونيررة واملنظمررات و ررف اوكوميررة وكررذلك التع رراون مررا هي ررة التنمي ررة
واإلسكان لبدو النق ؛ النهرول لمكانيرة اسرتفادة النسراث رحاأ الب راث مرن املعونرة القانونيرة -
وهو مررو مر م للدايرة اجلنوبية إلدارة املعونة القانونية ومنظمرة " "Bishvilechورف اوكوميرة؛
شقرردع املسرراعدة القانونيررة إ النسرراث ررحاأ العن ر العررايل ؛ شقرردع املسرراعدة القانونيررة لضررحاأ
ااجتررار؛ إنررراث "منا ررد لتيسررف الل رروث إ القضرراث"  -وه ر مكاش ر اسررتقبا و احملرراكم شقررد
معونة قانونية ورفية لألشخا الذين ا يوتد من ميثلهم.
 -22ويتمثرر ،أحررد التحرردأت املنتررررة و اعتمررا اورردي الر تر علر إسررايي ،مواتهتهررا
أيضاً و مكافحة العن اجلنساين .فاوكومة حتاو مواتهة املركلة برك ،مباشر عل ال عيد
الدويل بقيادة مبادرة و إطار جلنة و ا املرأة و األمم املتحردة ،وكرذلك علر ال رعيد احمللر مرن
اال شعديالت شرريعية خمتلفة وتهود و سا اإلنفا  .ويرم ،لك ما يل ح
قرار األمم املتحدة بر ن منا التحر اجلنس والقضاث عليه و مكان العمر،،
(أ)
الررذي طرحترره وفاو ررت بر ر نه إس ررايي ،ابلدرتررة األو  ،واعتُمررد و آ ار/مررارم  .2017وهررذا
القررار يرردين جيررا أشرركا التحررر اجلنس ر  ،واا ررة ابلنسرراث والفتيررات ،ررا يرررم ،التحررر و
مكرران العمرر ،،ويررردد عل ر اواتررة إ اختررا كرر ،الترردابف الضرررورية ملنررا هررذا التحررر والقضرراث
عليه .ويؤكد القرار ،الذي يعد األو من نوعه بر ن هرذا املو رو و األمرم املتحردة ،علر أليرة
الدور الذي شضالا به الدو األعضاث و القضاث عل هذه الظاهرة ويضا عل عاش أ رحا
العمرر ،املسررؤولية األو عررن اختررا الترردابف الالخلمررة ملنررا هررذه او روادا .ويب ر الق ررار أيض راً عرردة
أسالي ميكن للبلدان من االهلا مكافحة التحر اجلنسر ومواتهتره ،را و لرك التررريعات،
والسياسات ،والتثقي  ،وبرامج التوعية ،والبحوا؛
( ) التعرردي ،رقررم  20لسررنة  2017عل ر قررانون املعونررة القانونيررة 1972-5732
الررذي ميررنح ررحاأ اجلررايم اجلنسررية ا اررفة اور و او ررو علر حمررا مررن وظررة شوتيرره ااهتررا
ابجلرمية وعل امتداد الدعوش اجلنايية واإلتراثات اإلدارية ات ال لة؛
( ) التع ر رردي ،رق ر ررم  122لس ر ررنة  2016عل ر ر الق ر ررانون اجلن ر رراي ،1977-5737
أ رراف امل ررادة  247ابث إ الق ررانون ،الر ر حتظ ررر العالق ررات اجلنس ررية ابل ا ر ر بر ر رت رر ،دي ررن
وشررخص يت رراوخل الثامنررة عررررة مررن العمررر الررتمس املرررورة مررن رترر ،الرردين ،عنرردما يكررون الر ررا
جتاً عن است ال ااعتماد الذهل للرخص عل رت ،الدين؛

(د) التعدي ،رقرم  14لسرنة  2015علر قرانون املعونرة القانونيرة ،1972-5732
الذي ينص عل شقدع املعونة القانونية ،ا و لك التمثي ،و إتراثات احملاكم املدنية ،مرن دون
ااتبار لألهلية املالية ،إ رحاأ اجلررايم اجلنسرية و الردعاوش املدنيرة وتر قرانون القيرود علر
عودة مرشك اجلرمية اجلنسية إ مكان ساور للضحية 2004-5765؛
6

GE.17-19919

A/HRC/WG.6/29/ISR/1

(هر) التع رردي ،رق ررم  5لس ررنة  2015علر ر ق ررانون التق رراد  ،1958-5718ال ررذي
يسمح لمكانية متديد ف ة التقاد إ ا كان املدع عليه أو ثله قد ل ،املدع عمداً ،أو أسراث
است ال الحياشه ،أو هدد املدع أو است له ،بارق منها ااعتداث اجلنس ؛
(و) التعدي ،رقم  10لسرنة  2014علر قرانون منرا التحرر اجلنسر ،1998-5758
الررذي يررنص عل ر أن نرررر ررورة أو فرريلم أو شس ر ي ،لرررخص يركررز عل ر اشرره اجلنسررية( ،)43و
وروف يرتح أن ميث ،فيها النرر إهانة له أو حااً من قدره ،ودون موافقته ،يرك ،ترمية حترر
تنس يُعاق عليها ابلس ن مخس سنوات؛
(خل) وو متوخل/يوليرره ُ ،2014عرردلت لروايح منررا التحررر اجلنسر 1998-5758
لتقض ن شزيد مؤسسات التعليم العايل مرن التوعيرة نرا التحرر اجلنسر  ،و لرك باررق منهراح
إااررار الالبررة واملررووف ابللروايح وبسررب ،شقرردع الررركاوش؛ شعير مرروو رف لرررؤون منررا التحررر
اجلنس ر حا رلر عل ر شرردري ي ررلة ،و املؤسسررات ال ر شضررم  2 000طال ر أو أكثررر.
وه ررذه املؤسس ررات ملزم ررة أيضر راً بتق رردع شقري ررر س ررنوي إ هي ررة النه ررول بو ررا املر ررأة( ،)44وجلن ررة
النهرول بو ررا املررأة واملسرراواة بر اجلنسر التابعررة للكنيسررت ( ،)2014واهلي ررة التنظيميررة ات
ال لة؛

( ) وو ع ررا  ،2012عر ر مل امل رردع الع ررا فريقر راً مرر ر كاً بر ر الر روخلارات م ررن أت رر،
دراسة سب ،التعام ،ما اووادا ال شناروي علر اسرتبعاد للنسراث و اعرا العرا و روث خلأدة
عرردد التقررارير ال ر شفيررد بوقررو هررذه او روادا .واعتمررد املرردع العررا شو رريات الفري ر و أأر/
وع ررل فري ر لتنفيررذ التو رريات .و ُاختررذت ا ا روات التاليررة و جلررة أمررور أا رررشح
مررايو ُ ،2013
()45
خت رريص بري ررد إلك ر وين مك رررم هل ررذا الن ررو م ررن الر رركاوش؛ إ رردار وخلارة ا رردمات الديني ررة
واملدع العرا لتعميمرات شفيرد حبظرر ف ر ،أرا ر الردفن و املقرابر حسر نرو اجلرنس؛ إ ردار
وخلارة ال ر ررحة( )46ملبر ررادي شوتيهير ررة حتظر ررر اسر ررتبعاد النسر رراث وع ر رزهلن و فر رررو مؤسسر ررات شنسر رري
ارردمات الرعايررة ال ررحية واملسترررفيات وشاالر لخلالررة افتررات ااحترررا (الالفتررات الر شرردعو
إ الررزي احملترررم أو بمررر برره أو شسررتلزمه)؛ قيررا وخلارة النقرر ،وسررالمة الارررق( )47لترراث مراتعررات
مكثف ررة لض ررمان ع ررد ف رررل الف رر ،و اجلل رروم ،مي ررا او ررافالت العام ررة ،ح ررىت الر ر شعم رر ،و
اعتمعات احمللية لألرثو كس املترددين.
 -23وش رربخل أربعررة ق ررارات رردرت مررؤاراً عررن احملرراكم الرردور اهلررا الررذي شضررالا برره السررلاة
القضايية و ون حقوق املرأةح
و  28شررباط/فرباير  ،2017رفضررت حمكمررة العررد العليررا( )48اسررت نافر ُدسرا
(أ)
مع راً بعررد أن قُرردما مررن قبرر ،مسررت ن رف رف ر كرر ،منهمررا لف ر ة طويلررة مررنح خلوتترره وثيقررة الاررالق
اليهودية ر
(وت)( .)49وقد ك ،منهما است نافاً (برك ،منف ر )،لقررار احملكمرة اواااميرة الكرربش
ابملوافقررة عل ر عقرروابت اتتماعيررة خمتلفررة فر ررتها احملرراكم اواااميررة عليهمررا اسررتناداً إ الر رريعة
اليهودية ،ا و لك إبعادلا عن ستمعيهما احمللي وفضحهما إلتبارلا عل املوافقة عل منح
وثيقر الاررالق( .)50وقضررت احملكمررة نرره نظررراً لسررلوم املسررت ن رف  ،ررا و لررك انتهررام الق ررارات
القضايية ال شلزمهما نح خلوتتيهمرا وثيقرة الارالق ،فرقن احملراكم اواااميرة هلرا سرلاة فررل كر،
هذه العقوابت ،ابستثناث شو ية واحدة (و واحردة مرن قضري ااسرت ناف) حبظرر دفرن املسرت نر
وفقاً للرريعة اليهودية()51؛
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( ) وأيدت احملكمة العليا حكماً أ ردرشه حمكمرة حاااميرة إقليميرة شوافر فيره علر
طالق امرأة خلوتها مرري و حالرة إنباشيرة ،وأبالرت حكمراً حملكمرة حاااميرة كرربش رح لاررف
اثل ر ابس ررت ناف هررذا الق ررار .وأكرردت احملكم ررة أن ه ررذا اجلهررد الس رراع إ تعرر ،ام ررأة معلق ررة
( ،)Agunaأي امرأة يهودية وف قادرة عل الزوا مرة أارش (بعد أن منحتهرا احملكمرة اواااميرة
األدىن الا ررالق) ،إي ررا ينته ررك حقه ررا األساسر ر و الكرام ررة اإلنس ررانية ،علر ر النح ررو املك رررم و
الق ررانون األساس ر ر ح كرام ررة اإلنس رران وحريت رره  1992-5752وحيرمه ررا م ررن حريته ررا .وال ررت
احملكمة إ أن لك يعترب وف دستوري()52؛
( ) وو كانون األو /ديسمرب  ،2015أيدت احملكمرة العليرا اور و إقامرة دعروش
قضررايية جاعيررة ومررنح شعويضررات عق ر قيررا حماررة إ اعيررة لألرثررو كس املترررددين حبظررر عمرر،
املذيعات()53؛
(د) وو  21حزيران/يوني رره  ،2017أق رررت حمكم ررة ال ررلح و الق رردم اشفاقر راً بر ر
شررركة العررا وإحرردش الراكبررات ال ر طُل ر منهررا أن شنتقرر ،مررن مقعرردها عنرردما رف ر راك ر مررن
األرثو كس املترددين اجللوم ،انبها .ووفقاً لالشفاق ،الذي أدرتتره احملكمرة و قرارهرا ،ا تروخل
ألحد أفراد طاقم شركة طفان ،حتت أي ورف مرن الظرروف ،أن يالر مرن راكر اانتقرا مرن
املقعد املخ ص له و حالة رف الراك اعاور لل لوم ،انبه بسب نو تنسه(.)54

( ) حقوق املثليات واملثلي ومزدوت املي ،اجلنس وم ايري اهلوية اجلنسانية

()55

 -24حتم ر إس ررايي ،بثب ررات حق رروق مواطنيه ررا و اوي رراة حبري ررة وفق راً مل رريلهم اجلنس ر وه ررويتهم
اجلنسررانية ،وشر ر ا بقرروة شارروير حقرروق ف ررة املثليررات واملثلي ر ومزدوت ر امليرر ،اجلنس ر وم ررايري
اهلوية اجلنسانية.
 -25ومنررذ اجلولررة األاررفة ،حرردا عرردد مررن التاررورات التررريعية واإلداريررة البررارخلة املررؤثرة علر
ف ة املثليات واملثلي ومزدوت املي ،اجلنس وم ايري اهلوية اجلنسانية ،منها ما يل ح
بيرران وخلارة العمرر ،والرررؤون ااتتماعيررة وا رردمات ااتتماعيررة( )56ال ررادر و
(أ)
أيلو /سبتمرب  2017يا شدعم ش يف املعرايف التررريعية الر شقضر ن يكرون الزوتران املتبنيران
"رت ،وخلوتته" إ معيرار تديرد حمايرد تنسرانياً يقتضر ببسراطة أن يكرون بر الوالردين املتبنير
عالقة مستقرة ومستمرة؛
( ) اسررتحداا هي ررة السرركان واهل رررة( )57و عررا  2016لسياسررة ختت ررر عمليررة
ح و خلو مواطن إسراييل من نفس اجلنس عل بشفة()58؛

القي ر ر ررا و ع ر ر ررا  2014ابعتم ر ر رراد التع ر ر رردي ،رق ر ر ررم  4عل ر ر ر ر ق ر ر ررانون حق ر ر رروق

( )
التلميررذ  ،2000-5761الررذي يضرري امليرر ،اجلنس ر واهلويررة اجلنسررانية إ قايمررة أوترره حظررر
التمييز د التالميذ؛
(د) شعدي ،عا  2014عل يو بااقات اهلوية ال ش درها وخلارة الداالية(،)59
ا يسمح ابلتحديد الوا ح للوالدين املثليرر .
 -26وشرم ،القرارات ال أ درهتا احملاكم وماية حقوق األخلوا املثلي و إسرايي ،ما يل ح
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(أ)
ق ررار م ررن حمكم ررة العم رر ،الوطني ررة ررادر ع ررا ( 2016يُس ررقث حكم راً س ررابقاً
حملكمررة العمرر ،احملليررة و شرر ،أبي ر  -أفررا) ن او ر الدسررتوري للررزوت املثليرر ر بتكرروين أسرررة
ميكنهمررا مررن ااسررتفادة مررن نفررس بنررود ااسررتحقاق املمنوحررة لألسررر م ررايرة اجلررنس ،علر النحررو
املب ر و قررانون الت ر م الرروطل( .)60ويكرررم اوكررم مبرردأ عررد التمييررز ررد األخلوا املثلي ر فيم را
صص استحقاقات الت م الوطل؛
( ) القرار ال ادر عن حمكمة القدم احمللية و عا  2014برف است ناف مقرد
من دار يافة بر ن ما إ ا كان حي ملكان مع أن يرف عقد خلفاف مثل ل  .وشرددت احملكمرة
عل أن مبدأ املساواة يعد مبدأً أساسياً و النظا القانوين اإلسراييل وأن منا خلوتر مثلير ر مرن
الزوا و مكان مع يعد أمراً متييزأً()61؛
( ) اوكررم ال ررادر عررن حمكمررة األسرررة و شرر ،أبي ر  -أفررا ن الررزوت املثليرر ر
ميكن شس يلهما كوالدين وااع اف هما كوالدين مر ك من اال أمر قضاي ابلوالدية ،من
دون مراتعة من ا دمات ااتتماعية(.)62
 -27واختذت احملاكم اإلسراييلية موقفاً وا حاً كذلك د العن و سرياق املثليرات واملثلير
ومزدوت ر امليرر ،اجلنس ر وم ررايري اهلويررة اجلنسررانية .فف ر نيسرران/أبري ،2016 ،أدانررت احملكمررة
احمللي ررة و الق رردم ير رراي شليس رر ،ابلقت رر ،،وبس ررت هت ررم ابلر رررو و القت رر ،وإور راق اإل ررابة و
و ر ر ررروف مر ر ر ررددة ،بع ر ر ررد أن طع ر ر ررن س ر ر رربعة أش ر ر ررخا و مس ر ر ررفة فخ ر ر ررر و الق ر ر رردم و متر ر ر روخل/
()63
وحكررم عل ر شليسرر ،ابلس ر ن املؤبررد وحبكررم إ رراو ابلس ر ن لواحررد وثالث ر
يوليرره ُ . 2015
عاماً وأُمر بتعوي أسرة املترو وورفه مرن الضرحاأ بلر إجاليره  2 064 000شراق ،إسرراييل
تديد(.)64
 -28وفضرالً عررن لررك ،ا ررالعت إسررايي ،برردور هررا و شعزيررز حقرروق ف ررة املثليررات واملثلير
ومزدوت ر امليرر ،اجلنس ر وم ررايري اهلويررة اجلنسررانية و األمررم املتحرردة واارتهررا .والبعثررة الدايمررة
إلس ررايي ،ل رردش األم ررم املتح رردة ه ر عض ررو من ررذ وق ررت بعي ررد و الفري ر األساس ر املع ررل س رراي،
املثليررات واملثلي ر ومزدوت ر امليرر ،اجلنس ر وم ررايري اهلويررة اجلنسررانية و نيويررورم .وقررد ررلت
إس ررايي ،م ررن أت رر ،محاي ررة الواي ررة املمنوح ررة للخب ررف املس ررتق ،املع ررل سر ر لة املي رر ،اجلنسر ر واهلوي ررة
روشت عردة مررات ل راا هرذا املوقر وأدلرت ببيرا ت داعمرة و الل نتر
اجلنسانية( ،)65حي
الثالثة وا امسة وو اجلمعية العامرة .وشراركت أيضراً و رعايرة العديرد مرن الفعاليرات اجلانبيرة الر
نظمهررا الفرير األساس ر مررن أترر ،التوعيررة حبقرروق ف ررة املثليررات واملثلير ومزدوت ر امليرر ،اجلنس ر
وم ررايري اهلويررة اجلنسررانية وشعزيزهررا .وأاررفاً ،شعررد إس ررايي ،عضررواً مؤسس راً و حتررال املسرراواة و
اوقرروق املنرر حررديثا( ،)66وهررو سموعررة مررن البلرردان (اررار رعايررة األمررم املتحرردة) امللتزمررة بتعزيررز
حقوق الف ة املذكورة.

( ) حقوق األقليات

()67

 -29شكافح إسرايي ،من أت ،محاية وشعزيز وإدما األقليات ،ال ميثر ،أفرادهرا حروايل 25.3
و املايررة مررن سرركان إس ررايي ،،ولتضررمن إمكانيررة ح رروهلم ،عل ر قررد املسرراواة مررا وررفهم ،عل ر
العم رر ،والتعل رريم واوق رروق ااتتماعي ررة  -ااقت ررادية ،وك ررذلك مر رراركتهم الكامل ررة و العملي ررات
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السياسررية .وو الكنيسررت العرررين اوررايل ،يوتررد ثالثررة عرررر عربيراً ،وبرردوي واحررد ،وأربعررة دروخل
من ب أعضاث الكنيست(.)68
التمثي ،العا
 -30نظررراً لترردابف العمرر ،اإلتررا املبينررة و شقريررر إسررايي ،الرروطل األاررف ،شررهدت معرردات
شووي األقليات و ا دمة العامرة خلأدة مارردة .وو شرررين األو /أكتروبر  ،2017كران 10.1
و املاية من مووف ا دمة املدنيرة مرن العرر والبردو والردروخل والررركس (مقارنرة ب ر  8.4و املايرة
عر ررا  2012و 6.17و املاير ررة عر ررا  .)2007وشبل ر ر نسر رربة النسر رراث مر ررن ب ر ر هر ررؤاث املر ررووف
ح ر روايل  40و املاي ررة .وشتوا رر ،ته ررود العم رر ،اإلت ررا ه ررذه ،وح ررددت اوكوم ررة امل ررات م ررن
الوواي هلذه األورال.
 -31وير ر  ،العديررد مررن املررووف العررر  -اإلس رراييلي و ا دمررة املدنيررة منا ر رفيعررة
املس ررتوش ول ررديهم س ررلاات اخت ررا الق ر ررار .وص ررد ه ررؤاث املووف ررون و وو رراي عدي رردة ،فم ررنهم
املهندس ررون ااستق رراييون ،وأا رراييو عل ررم ال ررنفس السر رريري ،وكب ررار حمققر ر الضر رراي  ،وكب ررار
ااقت ر ررادي  ،وكبر ررار فني ر ر الكه ر ررابث ،واجليولوتير ررون ،واملراقبر ررون املر رراليون لر ررادارات ،واحملر ررامون،
واملررررفون ال بويررون .وبينمررا ش ر  347 ،مووف راً عربي راً وبرردوأً ودرخلأً وشركسررياً منا ر عليررا و
عا  ،2006خلاد هذا العدد إ  562و عا .2014
التدابف ااقت ادية وااتتماعية والثقافية عتمعات العر والبدو والدروخل والرركس
 -32شررهدت السررنوات األاررفة اختررا اوكومررة لعرردة شرردابف هامررة مررن أترر ،متك ر السرركان
العررر وشقلرريص الف روات بيررنهم وبر اعتمررا اإلسرراييل عمومراً .وقررد أدت هررذه اجلهررود ابلفعرر،
إ اجتاهرات إتابيرة ،مثر ،النمرو املاررد و أرقرا العمالرة للسركان العرر عمومراً ،واا رة النسراث
العر .
 -33و ُررممت ع ردة بررامج إلفررادة األقليررات و إس ررايي .،فهي ررة التنميررة ااقت ررادية للسرركان
العر ررر  ،ر ررن فر رريهم ال ر رردروخل والرر ررركس (املس ر ررماة فيم ر ررا يل ر ر "اهلي ر ررة") ،التابعر ررة ل ر روخلارة املس ر رراواة
ااتتماعية ،شعم ،حالياً عل شنفيذ التدابف التاليةح
قررار اوكومررة رقررم  922املعنررون "أنررراة اوكومررة للنهرول بسرركان األقليررات
(أ)
للف ر ة  ،"2020-2016الررذي ينفررذ ااررة مخاسررية ( )2020-2016لررزأدة إدمررا السرركان
الع ررر وال رردروخل والب رردو واملس رريحي والر ررركس و إسر ررايي ،م ررن ا ررال ح التعل رريم  -با رررق منه ررا
اارشقاث ،ودة التدريس ،وشعزيز الربامج التعليمية ،وخت يص ميزانيرة للتعلريم ورف الر ر واألنرراة
ا ارتررة عررن املررنهج الدراس ر ؛ التعلرريم العررايل  -مررن اررال خلأدة نسرربة الالبررة العررر الدارس ر
للح ررو عل ر درتررة البكررالوريوم إ  17و املايررة حبلررو عررا )69(2025؛ اهلياكرر ،األساسررية
للنق - ،بارق منها حتس النق ،العا  ،وشعبيد طرق تديدة و املنراط العربيرة ،وشردري النسراث
العر كسايقات لوساي ،النق ،العا ؛ الت ارة والتباد الت اري  -بارق منها التوسا و املناط
ال ررناعية ،وخت رريص  50و املاي ررة علر ر األق رر ،م ررن ميزاني ررة التووير ر للس رركان وي مع رردات
املر رراركة املنخفض ررة ،وخت رريص  10و املاي ررة علر ر األق رر ،م ررن ميزاني ررة املس رراعدة لدارة الت ررارة
ا ارتير ررة مر ررن أتر رر ،شعزير ررز مرر رراركة السر رركان العر ررر و األس ر رواق األتنبير ررة؛ العمالر ررة  -بار رررق
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منهررا إنررراث املزيررد مررن مراكررز رعايررة الافرر ،)70(،وجتهيررز مراكررز إ ررافية لارشرراد و سررا العمالررة
( )71()Ryan centersللسر رركان الر رردروخل والرر ررركس( ،)72وخت ر رريص  200ملير ررون شر رراق ،إس ر رراييل
تديررد( )73لتر ر ي ،هررذه املراكررز و الف ر ة 2020-2017؛ واألمررن العررا  -مررن اررال إنررراث
مراكز شرطة إ افية وشعي املزيد من أفراد الررطة العر ؛
( ) القرار رقم  2365املعنون "ااة اوكومة لتاروير منراط األقليرات ( را يررم،
السررلاات احملليررة للعررر والبرردو والرردروخل والرررركس) و عررا  ،"2015الررذي يهرردف إ حتقي ر
أمررور منهررا حتسر اهلياكرر ،األساسررية للنقرر ،ررا و لررك الارررق الدااليررة وا ارتيررة والنقرر ،العررا ؛
وحتس ر نظررم امليرراه وال رررف ال ررح ؛ وشارروير شرشيبررات السررياحة؛ واانتهرراث مررن شارروير املنرراط
ال ررناعية؛ وشرروفف الترردري املهررل والرردعم لرررركات البال ررة ال ر ر و سررا التكنولوتيررا املتقدمررة؛
وإنررراث قاعررات للرأ ررة واحملرراكم؛ وحتس ر األمررن الرخ ر وا رردمات للم رواطن مررن اررال
()74
بر مج "مدينة بال عن " .وبل سمو ميزانية هذه ا اة  664مليون شاق ،إسراييل تديد
لعا  2015وا شزا الربامج ال أُطلقت و إطار هذه ا اة عا  2015مستمرة؛
( ) ق ررار ا ررا ُ ررمم حتدي ررداً للمس رراعدة عل ر شا رروير وشعزي ررز من رراط ال رردروخل و
الفر ر ة  .)75(2017-2014ويه رردف ه ررذا القر ررار إ شعزي ررز حال ررة الس رركان ال رردروخل فيم ررا يتعلر ر
ابلتعلرريم  -مررن اررال إنررراث ف ررو دراسررية ورأل أطفررا تديرردة ،وشارروير ال رربامج التعليميررة
جلميا األعمرار ،را يررم ،اإلعرداد للتعلريم العرايل ،وأنرراة للتقويرة وأنرراة اارترة عرن املرنهج،
وشرردري املعلمر  ،إ وررف لررك ( يزانيررة إجاليهررا  54مليررون شرراق ،إسرراييل تديررد)()76؛ العمالررة -
من اال شعزيز فر العم ،اإل رافية وشقويرة ا ردمات ااتتماعيرة ( يزانيرة إجاليهرا  13مليرون
شرراق ،إس رراييل تديررد())77؛ وا رردمات ال ررحية واهلياكرر ،األساسررية  -مررن اررال إمتررا ااررث
التنظرريم العم رراين لتلررك املنرراط ( يزانيررة قرردرها  8مالي ر شرراق ،إس رراييل تديررد())78؛ واهلياكرر،
األساسررية  -مررن ا ررال إنررراث و رريانة املواقررا واملب رراين الدينيررة ( 10.4مالي ر شرراق ،إس رراييل
تديد( ،))79وحتس اهلياك ،األساسية للنق 80( ،مليون شاق ،إسراييل تديد)()80؛
(د) وابإل ررافة إ الق ررارات املررذكورة أعرراله ،شعمرر ،اهلي ررة مررا منترردش قررادة السررلاات
البدوية و  15وخليرراً ابوكومرة وهي رات مهنيرة ات رلة علر اارة مخسرية للفر ة 2020-2016
للمنرراط ر البدويررة و إررايل إس ررايي ،،يزانيررة إجاليهررا  1.7مليررار شرراق ،إس رراييل تديررد( )81ملرردة
مخس سنوات.
 -34وابإل افة إ املبادرات املذكورة أعاله ،قامت وخلارة التعليم( )82وسلس التعلريم العرايل
ررندوق إرشكررا ( )Irtekaللمررنح الدراسررية ووررفه مررن اجلهررات ا فيررة التابعررة للقاررا
إ تان ر
ا ا بتقدع  650منحة دراسية لسرنة  2015األكادمييرة إ الالبرة العرر والردروخل والررركس
()84
الدارس ر للح ررو عل ر درتررتهم األو  .و خت رريص  6.5مالي ر شرراق ،إس رراييل تديررد
هلذه املنح .وجترش استعدادات لتخ يص مبل آار ووايل  650متل ٍ تديد.
()83

 -35وبرردأ سلررس التعلرريم العررايل أيض راً عمليررة إنررراث وشر ر ي ،كليررة أكادمييررة ولررة مررن الدولررة
و مناقر ر ررة للعر ر ررر برر ر ررمايل إس ر ر ررايي .،ودعر ر ررا اعلر ر ررس إ شقر ر رردع العر ر رررول و كر ر ررانون األو /
ديسررمرب  .2015وستيسررر هررذه املؤسسررة بقرردر أكرررب مررن إمكانيررة او ررو عل ر التعلرريم العررايل
للسكان العر املقيم و إايل إسرايي ،وا سيما للنساث.
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 -36وشرعت اوكومة و عدد من ااث التنمية ال شعاجل شواو ،البدو وشلر احتياتراهتم.
وشناوي جيا ا اث عل مراركة نراة من اعتمعرات احملليرة املعنيرة .ويوترد حاليراً  18مناقرة
بدويررة أُقرررت هلررا ااررث أوليررة ،وترراري إعررداد ااررث إياييررة إ ررافية و عرردد آاررر مررن البلرردات
البدوية .فمدينة رهث ،عل سبي ،املثا  ،سيزداد ح مها ثالا مرات (من  8 797دوياً حالياً
إ  22 767دوي ر راً) .ويُقر رردر أن يكل ر ر هر ررذا املر رررو ح ر روايل  500ملير ررون شر رراق ،إس ر رراييل
تديررد( .)85وشرررم ،كرر ،هررذه ا اررث إنررراث هياكرر ،أساسررية مثرر ،املرردارم ،والعيررادات ال ررحية،
وامل رراث اجل رراري ،والكه ررابث ،والا رررق ،واألر ررفة ،إ و ررف ل ررك .وشر ر ا اوكوم ررة اانتق ررا إ
املناط املنظمة عن طري منح حوافز مالية شرم ،أموراً منها شوفف قاا األرا سا ً أو بتكلفرة
منخفضة تداً ،والتعوي عن هد املباين وف املرا ة.

(د) التمييز العن ري

()86

 -37شرردين دولررة إسررايي ،جيررا أشرركا التمييررز العن ررري وشتبررا حكومتهررا سياسررة اثبتررة حتظررر
هذا التمييز .وشهدت السرنوات األارفة شكثير سرلاات إنفرا القرانون اإلسرراييلية مرن تهودهرا
الراميررة إ مكافحررة ت ررايم الكراهيررة عررن طري ر شررركي ،وحرردات اا ررة مكلفررة واتهررة ه ررذه
الظواهر.
 -38وو كررانون الثاين/ينرراير عررا  ،2014أُطلقررت محلررة عامررة لتثقي ر اجلمهررور ن التمييررز
والعن رية يركالن ترمية تنايية .وو إطار هذه اوملة ،أُنرئ موقا عل شبكة اإلن نت واث
هاشف مباشر لتوفف املعلومات واملساعدة لألشخا املتضررين من األفعا التمييزية.
 -39ومررن أترر ،خلأدة مواتهررة التمييررز العن ررري ،شرررعت وخلارة التعلرريم و بررذ مسررا ٍ عرردة
للنهول بادي الدميقراطية والتعايت و مناه ها الدراسية .ويرم ،لك أموراً من بينهرا برر مج
التسامح ومنا العن رية والتعايت ،وهرو برر مج متعردد السرنوات م رمم جلميرا األعمرار والف رات
السكانية ،ويركز عل التسامح وقبو األشخا مرن الف رات األاررش والتعرايت ومنرا العن ررية؛
و"بررر مج الع رريت معررا" ،وه ررو بررر مج ييس ررر عقررد لق رراثات ب ر التالمي ررذ اليهررود والع ررر ه رردف
العم ،معاً ل اا السكان احمللي من الف ت ()87؛ وحوار "من اهلولوكوست إ حقروق اإلنسران"
 الررذي يررردد علر أليررة الدميقراطيررة وحقرروق اإلنسرران والتعدديررة؛ و"أ سررال "  -وهررو بررر مجيرمر إ شعزيررز التعرايت واملسرراواة مرن اررال ف رو دراسررية مرر كة ابلعربيررة والعربيرة و املرردارم
اليهودية والعربية عل السواث.
القرارات القضايية د التمييز العن ري
 -40شوا  ،السلاة القضايية شوفف اوماية لألقليات من التمييز العن ري .وشرم ،األحكا
ال ادرة مؤاراً ما يل ح
(أ)
قرار حمكمرة العرد العليرا ال رادر و آ ار/مرارم  2015الرذي رفر التماسراً
ررد أسررالي خمتلفررة للتفترريت األمررل شسررتخد و املاررارات اإلس رراييلية وُخلعررم أيررا شنارروي عل ر
شنم رريث إث ررل (ألن امل رردع عل رريهم ب رردأوا من ررذ ل ررك اور ر و اس ررتخدا أس ررالي و ررف متييزي ررة و
التفترريت األمررل) ،ولكنرره مررنح امللررتمس امل رراري لرردوره و إحررداا ش ي رفات مهمررة و أسررالي
التفتيت و املاارات()88؛
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( ) اوكم ال ادر و أيلو /سبتمرب  2015عن حمكمة ال لح و ريرون-لوخليون
الررذي قض ر ن اسررتبعاد ركررا عررر مررن رحلررة ط رفان حمليررة للسررما بركررا يهررود ابل ررعود
مكررايم عل ر أسررام مررا يسررم "ااعتبررارات األمنيررة" ينتهررك قررانون حظررر التمييررز و املنت ررات
وا دمات وداو أماكن ال فيه واألماكن العامة الذي حيظر التمييز د األشرخا اسرتناداً إ
أ ررلهم اإلث ررل ،وينته ررك ررمان الكرام ررة اإلنس ررانية وت ر الق ررانون األساس ر ح كرام ررة اإلنس رران
وحريترره( .)89وبنرراث عل ر لررك ،منحررت احملكمررة شعويضررات كبررفة للمرردع روررم أيررم ررعدوا إ
الاايرة و ياية املااف()90؛
( ) اوكم ال ادر و آ ار/مارم  2016عن حمكمة العم ،و النا رة( )91ل راا
مررد ٍ درخلي فُ رر ،م ررن عملرره عل ر أس ررام العرررق و انته ررام للمررادة  2مررن ق ررانون شكررافؤ ف ررر
وم ررنح شعويضر راً ق رردره  54 804ش رراق ،إس ر رراييل تدي ررد( ،)92والرس ررو
العم ررُ 1988-5748 ،
القانونية بقيمة  10 800شاق ،إسراييل تديد(.)93
اإلسراييليون املنحدرون من أ  ،إثيو
 -41و أعقا مزاعم ابلتمييز واحت اتات شعبية ،نفذت إسرايي ،عدداً من التردابف املهير ة
لاسراييلي املنحدرين من أ  ،إثيو  .فف شرباط/فرباير  ،2014رادقت اوكومرة علر قررار
رايررد( )94بتكلير وخلارة اهل رررة وااسررتيعا ( )95ووخلارات حكوميررة أارررش بو را سياسررات تديرردة
لزأدة إدما اإلسراييلي املنحدرين من أ  ،إثيو وو را حرد للتمييرز ردهم .وشرارم مرا يربرو
عل ر  3 000إسرراييل مررن أ رر ،إثيررو  -مررن بيررنهم شخ رريات عامررة ورءسرراث منظمررات وررف
حكومية ومهنيون ونرااث  -و أكثر من  60اتتمرا مايردة مسرتديرة مرا املسرؤول اوكرومي
و ررنا السياسررات مررن أترر ،و ررا هررذه السياسررات .وأسررفرت هررذه العمليررة عررن وثيقررة شرراملة
شتض ررمن س ررتة مب ررادي شوتيهي ررة متث رر ،أس ررام جي ررا السياس ررات اجلدي رردة املق رررر شنفي ررذها بر ر ر ن
اإلس رراييلي املنحرردرين مررن أ رر ،إثيررو  ،ررا و لررك مررا يل ر ح اإلدمررا ا الف رر،ح ااع ر اف
ابلتنو داا ،الاايفة اإلسرراييلية اإلثيوبيرة نفسرها؛ متكر األسرر؛ سرد الف روات؛ شرر يا التميرز
والقيادة و الاايفة؛ شثقي اعتمرا اإلسرراييل مرن أتر ،القضراث علر جيرا أشركا التمييرز رد
اإلسر رراييلي املنح رردرين م ررن أ رر ،إثي ررو  .وحبل ررو ياي ررة ع ررا  ،2014كان ررت جي ررا ال ر روخلارات
اوكومية املنخرطة و هذه العملية قد و عت سياسات تديدة مس شدة هذه املبادي األهم.
 -42وو متوخل/يوليه  ،2015اعتُمدت املبادي السياساشية و قرار اوكومة رقرم  ،324الرذي
أُنرئ وتبه بر مج مر م ب الوخلارات مدشه أربا سنوات وم مم اعتماد سياسات وا حة،
ا يرم ،إنراث وحدة اا ة و مكت رييس الوخلراث( )96لاشراف علر التنفيرذ .وابإل رافة إ
لك ،أُنرر ت الل نرة الوخلاريرة للنهرول لدمرا املرواطن اإلسرراييلي املنحردرين مرن أ ر ،إثيرو
و اعتما اإلسراييل (املرار إليها فيما يل بر "الل نة الوخلارية") ،برائسة رييس الوخلراث.
 -43وو كانون الثاين/يناير  ،2016اعتمردت الل نرة الوخلاريرة قرراراً بتوتيره املردير العرا لروخلارة
العد لنراث ورائسة فري مر م ب الوخلارات يُكل بو ا ااة عمر ،ملواتهرة العن ررية رد
األشخا املنحدرين من أ  ،إثيو  .وقرد بلر هرذا الفرير مرن مسرؤول رفيعر املسرتوش(،)97
ابإل افة إ ثل عن جلنة ا دمرة املدنيرة ،والرررطة اإلسرراييلية ،ومفرول شكرافؤ فرر العمر،،
و ثل عن القاا ال ناع  ،و ثل عن املواطن اإلسراييلي املنحدرين من أ  ،إثيو .
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 -44وو آ /أوس رراس  ،2016اعتم رردت الل ن ررة الوخلاري ررة  53شو ررية مقدم ررة م ررن الفرير ر
املر م ب الوخلارات( .)98وقرررت الل نرة الوخلاريرة أيضراً شنفيرذ عردد مرن شو ريات الفرير مرن بينهرا
مررا يل ر  ،ررمن أمررور أارررشح إنررراث وحرردة تديرردة داارر ،وخلارة العررد لتنسرري تهررود مكافحررة
العن رية؛ قيا وخلير العد بتعي مفو ية عامة مسرتقلة لتقردع املسراعدة وإسرداث املررورة لوحردة
التنسرري ؛ شعي ر شررخص و كرر ،وخلارة ابوكومررة ليعمرر ،كمنس ر ومسررؤو عررن مكافحررة التمييررز
والعن ر ررية؛ ش رروفف التمثي رر ،الق ررانوين اع رراين و دع رراوش التميي ررز املتعلق ررة لمكاني ررة ااس ررتفادة م ررن
األماكن العامة وداوهلا؛ التمثي ،اإلتا لألشخا املنحدرين مرن أ ر ،إثيرو و اعرا العرا  -را
يرم ،األماكن العامة ووسايث اإلعال ؛ إنراث إتراث ُم رع مل  ،لتووير األشرخا املنحردرين مرن
أ رر ،إثيررو مررن اوا ررل عل ر درتررات أكادمييررة و القاررا العررا  .والوحرردة اجلديرردة و وخلارة
العررد مكلفررة أيضراً مررور منهررا شنفيررذ شو رريات الفرير املرر م بر الروخلارات؛ معاجلررة الررركاوش
املتعلقررة ابلتمييررز والعن ررية وإشررام السررلاات ات ال ررلة؛ إعررداد شقريررر سررنوي عررن مسرروءليات
الوح رردة .ويتعر ر علر ر امل رردير الع ررا لر روخلارة الع ررد شق رردع شقري ررر إ الل ن ررة الوخلاري ررة برر ر ن شنفي ررذ
التو يات املذكورة أعاله.
 -45وق ررد أق رررت اوكوم ررة اإلسر رراييلية ،وتر ر قر ررارات اعتُم رردت و الفر ر ة م ررا بر ر شرر ررين
األو /أكت رروبر  2015وشر ررباط/فرباير  ،)99(2016اار ررة بر سير ررة اا ررة شضر ررم أكثر ررر مر ررن 10
وخلارات ووكاات حكومية و اعاات التاليةح التعليم؛ اإلدما ؛ العمالة؛ األسررة؛ اعتمرا .وشضرم
الرربامج املنرر ة وتر هرذه املبرادرات تهرروداً لتثقير اجلمهرور وش يررف املواقر السرايدة؛ شقلرريص
الف وات إ اود األدىن؛ شعزيز القيادة والتميز .وشتضمن ا اث ال راوتها الروخلارات املختلفرة
عم رالً هررذه القررارات أهرردافاً اررة رابعيررة السررنوات ( )2016-2019وامليزانيررات ات ال ررلة،
و لك يزانية إجالية شبل حوايل  500مليون شاق ،إسراييل تديد(.)100
 -46وابإل افة إ التدابف اإلدارية والترريعية الر شظهرر الترزا إسررايي ،بعرد التمييرز ،أبردت
الررطة اإلسراييلية التزاماً اثالً برروعها و ااة مف لة ملنا التمييز واود مرن نقراط ااحتكرام
م ررا ه ررذه الف ررة الس رركانية .وشر ررم ،ا ا ررة أم رروراً م ررن بينه ررا ش رردري الض ررباط عل ر كيفي ررة العم رر،
الررررط و األوسرراط املتعررددة الثقافررات؛ إ ررافة ررباط شرررطة مررن اعتمررا احملل ر لعرررل ب ررامج
اا ر ررة والعمر رر ،كحلقر ررة و ر رر ،ب ر ر اعتمر ررا احملل ر ر والرر رررطة؛ خلأدة شووي ر ر وشرقير ررة امل ر رواطن
اإلسر رراييلي املنح رردرين م ررن أ رر ،إثي ررو داا رر ،الر رررطة؛ خلأدة ع رردد مرس ررل ا رردمات ال ررذين
يتحرردثون الل رة األمهريررة( .)100وروررم عررد شرروفر إح رراثات ياييررة بعررد ،ررة مؤش ررات ن هررذه
التدابف قد أدت إ شقلي ،عدد حاات التوقي وااحت راخل لاسرراييلي اإلثيروبي  ،واا رة و
فوف الربا .
 -47وهنررام أيضراً العديررد مررن القررارات القضررايية ال ررادرة برر ن التمييررز العن ررري ررد هررذه
الف ررة .وم ررن األمثل ررة الر ر ح رردثت م ررؤاراً و ك ررانون الثاين/ين رراير  ،2016قض ررت حمكم ررة العم رر،
اإلقليميررة و حيفررا ل رراا ام ررأة إس رراييلية شنحرردر مررن أ رر ،إثيررو ادعررت أيررا شعر ررت للتمييررز
بسررب أ ررلها اإلثررل و انتهررام لقررانون شكررافؤ فررر العمرر .1988-5748 ،وقضررت احملكمررة
ن املدعيررة أثبتررت أن الرررركة املرردع عليهررا قررد ميررزت رردها ورفضررت شعيينهررا بسررب أ ررلها
اإلثل دون ااتبار مهاراهتا الوويفية ات ال لة .ونظراً لردة اوالة ،قررت احملكمة مرنح شعروي
للمدعية بل قدره  50 000شاق ،إسراييل تديد(.)102( )101
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(هر) حقوق األشخا

وي اإلعاقة

()103

 -48شفخرر إسررايي ،لجناخلاهترا املتعلقرة حبمايرة وشعزيرز حقروق اإلنسران جلميرا األشررخا وي
اإلعاقررة وشظرر ،ملتزمررة بتعزيررز ااررة وقرروق وي اإلعاقررة .وشكرررم إس ررايي ،م روارد هايلررة لتمك ر
األشخا وي اإلعاقة من حتقي إمكا هتم ،واوفاظ عل كررامتهم وحرريتهم ،والتمترا حبقروقهم
عل قد املساواة ما وفهم.
 -49ودعمررا للم رردرين الرييسرري للتر رريعات ال ر شفرررل إمكانيررة ااسررتفادة مررن األمرراكن
وا رردمات العام ررة ،ول ررا ق ررانون املس رراواة و اوق رروق لألش ررخا وي اإلعاق ررة 1998-5758
("قانون املساواة و اوقوق") وقانون التخايث والبناث  ،1965-5725إ دار لوايح إ افية
موع ررة متنوع ررة م ررن األم رراكن وا رردمات الر ر شتالر ر شع ررديالت فيم ررا ص ررص إمكاني ررة
شتعلر ر
الو و  .وو كانون الثاين/يناير  ،2017كان قد اعتُمد  21ايحة من لوايح إمكانيرة الو رو .
وعل مو ما يقتضيه قانون املساواة و اوقوق ،فقد ي ت هذه اللوايح ابلتراور ما املنظمات
العاملة ابسم األشخا وي اإلعاقة .وتري القيا عما هامة و هذا اعا  ،حير يوترد 13
مررو ايحة إلمكانية الو و و مراح ،خمتلفة من العملية الترريعية (.)104
 -50وق ررد خلادت اللر روايح امل ررذكورة أع رراله بق رردر كب ررف م ررن نا رراق متالب ررات إمكاني ررة الو ررو
املتعلقة ابملواقا وا دمات ،را و لرك مرا يلر ح إنرراث املبراين العامرة (القايمرة واجلديردة)؛ املرافر
التعليمي ررة (القايم ررة)؛ األم رراكن العام ررة املفتوح ررة مث رر ،املق ررابر والر رواطئ؛ املواق ررا األثري ررة؛ او ررداي
الوطنيررة واحملميررات الابيعيررة؛ ارردمات النقرر ( ،ررا فيهررا اوررافالت ،والقاررارات ،وسرريارات األترررة،
والسيارات املست ترة)؛ إمكانية او و عل املعلومات؛ اردمات ااش راات .وشررم ،التردابف
التر رريعية األاررفة شعررديالً عل ر ايحررة للنقرر ،،يتنرراو إمكانيررة ركررو القاررار ا في ر  .وشتنرراو
ش رردابف أا رررش األحك ررا املتعلق ررة لمكاني ررة الو ررو ابلنس رربة لل رردورات التدريبي ررة املهني ررة واملراف ر ر
ال حية ومؤسسات التعليم العايل.
 -51وشعمرر ،مفو ررية املسرراواة و اوقرروق لألشررخا وي اإلعاقررة و وخلارة العررد مررن أترر،
ررمان أن شنف ررذ لر روايح إمكاني ررة الو ررو ه ررذه م ررن ا ررال أم ررور منه ررا نر ررر البي ررا ت وش رردري
املسؤول  ،وكذلك عن طري إدارة إنفرا متخ رة و سرا إمكانيرة الو رو شعمر ،علر ناراق
البلد .وتري املررفون استق اثات ميدانية وهم خمولرون القيرا ابلتحقير وطلر الواثير وشفتريت
األمرراكن .وترررون أكثررر مررن  1 000مررن أعمررا التفترريت هررذه سررنوأً وي رردرون رسرراي ،حتررذير
للكيا ت وف املمتثلة للوايح إمكانية الو و  .وهم خمولون ،عند الضرورة ،إ دار أمر يُلرز كيرا ً
مررا لترراث شعررديالت و سررا إمكانيررة الو ررو  .ويعررد انتهررام بنررود أمررر متعلر لمكانيررة الو ررو
ترميررة تناييررة يعاقر ر عليهررا ب رامررة شفر ررها احملكمررة .وإ ا رردر أمررر متعل ر لمكانيررة الو ررو
لرركة عامة أو اا ة ،أو هلي ة حمليرة أو كيران حكروم  ،تروخل حتمير ،املسرؤولية بررك ،شخ ر
للمووف املسؤول .
 -52و وت قانون املساواة و اوقوقُ ،حيظر برك ،ار التمييرز و العمالرة رد شرخص
ي إعاقررة بسررب إعاقترره أو ررد أف رراد أسرررة شررخص ي إعاقررة بسررب شلررك اإلعاقررة .وشعر لررف
املرادة (8هرر) التمييرز علر أنره يررم ،عررد إدارا التعرديالت الالخلمررة وفقراً لالحتياترات ا ا ررة
لرخص ي إعاقة من أت ،شيسف شوويفه(.)105
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 -53وإقراراً مرن قرانون املسراواة و اوقروق ابلتحردأت الر يواتههرا األشرخا وو اإلعاقرة
و السع إ فرر التووير  ،فقنره يرنص علر أنره و حرا وترد راح العمر ،الرذي يوور
أكثر من  25عامالً أن األشخا وي اإلعاقة وف ثل عل النحو املناسر  ،تر عليره أن
مي لكررن مررن حتقي ر هررذا اإلدمررا بارررق منهررا إداررا شعررديالت عل ر مكرران العمرر .،وقررد عرفررت
شرر رريعات رردرت م ررؤاراً "التمثي رر ،املناس ر ر " أل ررحا العم رر ،و القا رراع الع ررا وا ررا
وأنر ت آليات للتنفيذ أو اإلنفا (.)106
 -54وشر ررم ،الت رردابف األا رررش املتخ ررذة م ررؤاراً والرامي ررة إ حتسر ر حي رراة األش ررخا وي
اإلعاق ررة إط ررالق محل ررة للتوعي ررة العام ررة م ررن أت رر ،شعزي ررز حق رروقهم ومتالب ررات إمكاني ررة الو ررو و
األمرراكن العامررة .وو الف ر ة مررا ب ر عررام  2011و ،2016إلررت اوملررة ش ايررة و التلفزيررون
واإل اعة واإلن نت ووسايث اإلعال اوديثة وال ح ابلل ات العربية والعربية والروسرية .وبل رت
امليزانية السنوية هلذه اومالت  1 500 000شاق ،إسراييل تديد(.)107

(و) اورية الدينية

()108

 -55ومثلمررا يررردد القررانون األساسر ح كرامررة اإلنسرران وحريترره ،فررقن حريررة الرردين متثرر ،تانبراً
هامر راً م ررن توانر ر اعتم ررا اإلسر رراييل  ،وشتر ر ل م ررن اوري ررة الديني ررة( )109وك ررذلك حري ررة ارس ررة
الرخص لرعايره الدينية.
 -56ويضمن القانون اإلسراييل حريرة العبرادة ويكفر ،إمكانيرة الو رو إ األمراكن املقدسرة
ألشب ررا جي ررا األدأن .وي ررون ق ررانون محاي ررة األم رراكن املقدس ررة  1967-5727ك رر ،األم رراكن
املقدسة من التدنيس ويعاق املنتهك حكا س ن ماو .
 -57وحتم ر الررررطة األمرراكن املقدسررة و املنرراط اوساسررة مررن أترر ،محايررة السرريا والررزوار
واملتعبدين ووفع النظا العا .
 -58وباررذ حكومررة إسررايي ،مسر لة شرردنيس األمرراكن املقدسررة ،ديررة ابل ررة ،وقررد نرردد ريرريس
الوخلراث والرييس ووخلير الدفا هذه األفعا شد العبارات( .)110وكسياسة عامة ،حتقر إسررايي ،و
هذه اواات وشالح اجلناة قضايياً .وعل سبي ،املثرا  ،و  28متوخل/يوليره  ،2015قُردمت إ
حمكمة النا رة احمللية ايحة اهتا د اثن مرن املررتبه هرم فيمرا يتعلر ابورير العمرد و كنيسرة
شكثررف ا بررز والسررمك و قريررة حررو و حزيران/يونيرره  .2015وا ُهتررم أحررد املرررتبه هررم ابوري ر
العمد و وروف مررددة ،وشررويه أمرالم عقاريرة بردافا عرداي جتراه اجلمهرور ،والتربمر ارشكرا
ترميررة ،والترربمر ارشكررا خمالفررات أارررش ،واسررتخدا سرريارة و ارشكررا ترمي رة ،وعرقلررة ررابث
شرطة ،وانتهام أمر قانوين .وا ُهتم املرتبه به الثاين بتروفف أدوات ارشكرا ترميرة والتربمر ارشكرا
خمالفرات أارررش .وأُديرن املرررتبه بره األو و متوخل/يوليرره  ،2017فيمررا بُرري الثرراين مرن جيررا الررتهم
املوتهررة إليرره .وابإل ررافة إ املالحقررة القضررايية لل نرراة ،أوهرررت حكومررة إس ررايي ،بقرردر أكرررب
التزامه ررا ابوري ررة الديني ررة وحرم ررة األم رراكن املقدس ررة ،و ل ررك بتحوي رر 1.5 ،ملي ررون ش رراق ،إسر رراييل
تديد( )111و كانون الثاين/يناير  2017إلمتا جتديد هذه الكنيسة.
 -59وقامررت احملرراكم اإلس رراييلية أيض راً حبمايررة أول ررك الررذين يفضررلون شلق ر ا رردمات املدنيررة
عل ا دمات الدينية .فف  4أيلو /سربتمرب  ،2014قضرت حمكمرة ال رلح و كفرار سرااب ،و
قضيت منف لت رفعهما خلوتا شخ متوفي روبرا و او رو علر دفرن مردين ،ن الدولرة
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ت شر ر ابلتزامهررا القررانوين وفقراً لقررانون اور و دفررن مرردين برردي ،1996-5756 ،الررذي يقضر
لنررراث مقررابر بديلررة و منرراط خمتلفررة و أمرراث إسررايي .،وقضررت حمكمررة ال ررلح مررور منهررا أنرره
ا شوترد مقرابر متاحرة كافيرة للردفن املردين وأنرره ا شوترد مقرابر للردفن املردين ابلقرر مرن الف ررات
السكانية املعنية .وقررت احملكمة أيضاً أن وخلارة ا ردمات الدينيرة ت شنررر معلومرات عرن ايرارات
الرردفن املردين لل مهررور وأمرررت الروخلارة برررد األمروا إ املرردع ( .)112وو أيلو /سرربتمرب ،2017
خلاد عرردد املقررابر ا ا ررة ابلرردفن املرردين البرردي ،إ  .)113(23وقايمررة املقررابر منرررورة حالي راً عل ر
املوقا الربك للوخلارة.
 -60وابإل ررافة إ الرردفن وف ر الر رريعة اليهوديررة والرردفن املرردين ،فررقن أشبررا األدأن األارررش
يدفنون و إسرايي ،وفقاً لتقاليردهم ا ا رة .وابملثر ،،وو اسرت ناف قدمتره أ امررأة م رايرة للهويرة
اجلنسانية طلبت و و ريتها حررق تثمايرا عنرد وفاهترا ،أيردت احملكمرة العليرا قررار احملكمرة احملليرة
و القدم ابح ا طل املتوفاة(.)114
 -61وقد بذلت حكومة إسرايي ،تهوداً ملراعاة احتياتات وأسلو حياة املرووف مرن أشبرا
األدأن املختلف ررة .وحت رردد جلن ررة ا دم ررة املدني ررة أوق ررات األعي رراد والعا ررالت وفقر راً لألعي رراد الديني ررة
للم ررووف املعنير ر  ،وب ررذلك حير ر للم ررووف املس ررلم أت رراخلة لي ررو واح ررد و رمض رران ولمك رران
املسيحي ااتيار يو األحرد ليكرون يرو أتراخلهتم مرن العمر .،ووافقرت الل نرة ،ولكرن مرؤاراً ،و
أأر/مررايو  ،2016عل ر إمكانيررة شس ر ي ،مررووف وخلارة العررد املسررلم و نرروابت عمرر ،حتررت
الال اال شهر رمضان ،و لك عل سبي ،اهلبة (.)115
 -2حقوق الطفل

()116

(أ) التعليم
 -62شظرر ،إس ررايي ،م ررممة عل ر محايررة حقرروق الافرر ،ورفاهرره ،وشوا رر ،و ررا التر رريعات
والعم رر ،م ررن أت رر ،رراا جي ررا األطف ررا  .وق ررد وقع ررت إسر ررايي ،علر ر العدي ررد م ررن ااشفاقي ررات
()117
شفعر ،اوقوق واالتزامات الواردة فيها.
الدولية  ،وهنام سياسات وشرريعات تديدة ل
 -63ويسررتند النظررا التعليم ر و إسررايي ،عل ر مبرردأ ح ررو كرر ،طفرر ،عل ر فر ررة التعلرريم،
علر النحررو املكرررم و املررادة  )8(2مررن قررانون التعلرريم الرروطل "( 1953-5713قررانون التعلرريم
الرروطل") .وابملثرر ،،حتظررر املررادة (5أل ر )( )1مررن قررانون حقرروق التلميررذ أي شررك ،مررن أشرركا
التمييز بر ن شس ي ،التالميذ من قب ،اهلي ات اوكومية واحمللية أو أي مؤسسة شعليمية.
 -64ولكرر ،والررد اور و اااتيررار ب ر رأل األطفررا العامررة وا ا ررة وب ر العلمانيررة منهررا
والدينية .وا شوتد رسرو دراسرية لألطفرا امللتحقر بررأل األطفرا العامرة( .)118وهرذا اور و
التعليم اعاين واإللزام مكفو لك ،طف ،مقيم و إسرايي ،ب ررف النظرر عرن تنسريته أو و رعه
القانوين .ومنذ اجلولة األافة لالستعرال الدوري الرام ،،اعتُمرد عردد مرن اإل رالحات اهلامرة،
ا و لك التعدي ،رقم  35لسرنة  2016علر قرانون التعلريم اإللزامر  ،1949-5709الرذي
اف السن اإللزامية التحاق األطفا برأل األطفا من مخس سنوات إ ثالا.
 -65واعتُم ررد و  21أأر/م ررايو  2017إ ررال ه ررا آا ررر أت ررري م ررؤاراً ويتمث رر ،و ق ر ررار
اوكوم ررة رق ررم  ، 2659ال ررذي يوس ررا م ررن نا رراق ال رردعم اوك رروم لر رربامج الرعاي ررة النهاري ررة بع ررد
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املدرسررة( .)119وقررد خلاد هررذا الق ررار مررن الرردعم املررايل املمنررو مررن وخلارة التعلرريم إ مراكررز الرعايررة
النهارية بعد املدرسة ،واإلشراف عل الربامج ،ا يضمن تودة ا دمة املقدمة واملعايف ال بوية.

( ) ال حة
 -66و كرانون الثاين/ينراير  ،2017أ رربح حير لألطفررا دون سرن ا امسررة عرررة ،وتر
قانون الت م ال ح الروطل  ،5754-1994شلقر العرال األساسر ا را برعايرة األسرنان
سا ً وعالتات أاررش ابسرتقاا مرنخف ( .)120وسرتمتد العالترات مررة أاررش و وضرون عرا
واحررد لتر ررم ،األطف ررا و س ررن ا امس ررة عر رررة ،وو وض ررون ع ررام لتر ررم ،األطف ررا و س ررن
السادسة عررة ،وهكذا حىت سن الثامنة عررة.

 -67وسررنت اوكومررة و عررا  ،2014و جلررة أمررور ،قررانون اإلش رراف عل ر تررودة الاعررا
والت ذيررة السررليمة و املؤسسررات التعليميررة  ،2014-5774الررذي يُلررز الدولررة ابإلش رراف عل ر
القيم الت ذوية جلميا األطعمة املباعة واملقدمة و املؤسسات التعليمية.

( ) اوقوق ااقت ادية وااتتماعية
 -68عمر رالً بلر روايح التر ر م الوطني ررة (امل رردارات طويل ررة األت رر ،لألطف ررا ) ،2016-5777
يوتررد و إس ررايي ،بررر مج تديررد وسرراابت ااداررار طويلررة األترر .،واعتبرراراً مررن كررانون الثرراين/
ينرراير  ،2017يسررهم معهررد التر م الرروطل( )121بلر  50شرراق ،إسرراييل تديررد( )122شررهرأً و
اارة اداررار طويلررة األتر ،لكرر ،طفرر ،مسرتح هلررذا املنحررة حرىت يبلر سررن الثامنرة عررررة .وتروخل
للوالررد أن صتررار و ررا أمروا الافرر ،و حسررا اداررار معر ل يرُردار و إطررار إمررا ررندوق اداررار
اسررتثماري أو حس ررا ادا ررار م رررو .وللوال رردين أن صت ررارا مقابل ررة املسررالة املقدم ررة م ررن معه ررد
الت م الوطل وإيدا مبل إ او بقيمة  50شاق ،إسراييل تديد( )123شهرأً للاف .،ابإل رافة
إ لك ،يتلق ك ،طف 250 ،شاق ،إسراييل تديد( )124عند بلووه سن الثالثرة و 250شراق،
إسرراييل تديررد( )125عنررد بلوورره الثانيررة عررررة والثالثررة عررررة علر التروايل .وو حالررة إبقرراث الافرر،
عل ر األم روا و حسررا ااداررار حررىت سررن اواديررة والعر ررين ،فقنرره حي رر ،عل ر  500شرراق،
إسراييل تديد( )126و لك الوقت.
 -69وعقر التعرردي ،رقررم  55ال ررادر عررا  2016لقررانون شووير املررأة ،1954-5714
توخل أل الاف ،الوليد أو ألبيه الت ي عرن العمر ،لسراعة واحردة يوميراً و األشرهر األربعرة األو
ال شعق أتاخلة الوالدية ،دون أن يؤثر لك عل مرشبهم .وُمينح مووفرو ا دمرة املدنيرة مرن آابث
األطفا ال ار قدراً أكرب من املرونة( .)127ومث ،التعديالت السالفة الذكر بر ن أتاخلة الوالدية،
فقن هذا التعدي ،يعزخل من خلأدة مراركة الوالدين و شربيرة األطفرا ويسراعد األسرر علر التكير
برك ،أفض ،من حية التواخلن ب العم ،واوياة الرخ ية.
 -70وقد رفا التعدي ،رقم  6لسرنة  2013لقرانون سرن الرزوا  1950-5710اورد األدىن
لسن الزوا من السابعة عررة إ الثامنة عررة .وأي شخص يترزو مرن قا رر ،أو يررأم مراسرم
خلف رراف قا ررر ،أو مي لرك ررن م ررن ش ررزويج قا ررر حت ررت و ررايته ،ق ررد ُحيك ررم علي رره ابلس ر ن لس ررنت أو
ابل رامة.
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 -3إمكانية اللجوء إىل القضاء

()128

 -71شعررد احملكمررة العليررا و إس ررايي ،أرفررا هي ررة قضررايية( .)129وهنررام  15قا ررياً و احملكمررة
عررادة مررا يعملررون و دوايررر مررن ثالثررة قضرراة .و وتر املررادة  15مررن القررانون األساسر ح السررلاة
القضايية ،لعا  ،1984هنام ور ان من وتود احملكمرة العليرا ولراح أن متثر ،حمكمرة أو درترة
و القضاأ الدستورية ،وأن متث ،كذلك أعل درتات حمراكم ااسرت ناف .وشنظرر احملكمرة اآلاف
من القضاأ واالتماسات سنوأً.
 -72وللمحكمة قواعد دايمة عامة ،شسمح جلميا األشخا  ،رن فريهم ورف املرواطن وورف
املقيم  ،بتقدع التماسات هلا ،بر ن سموعة متنوعة لل اية مرن املسراي .،وشقضر احملكمرة العليرا
برر ن هررذه االتماسررات ،وعنررد شربيرهررا ،شُ رردر أوامررر قضررايية ررد اوكومررة أو شرركالً آاررر مررن
أشكا اانت اف عل النحو املناس .
 -73وشُق ررد و إس ر ررايي ،معون ررة قانونير ررة ،و و ررروف معين ررة ،عر رررب مكت ر ر حم ررام املسر رراعدة
القضررايية( )130الررذي يرروفر التمثيرر ،القررانوين ط روا الرردعاوش اجلناييررة ،وإدارة املعونررة القانونيررة ال ر
شسدي املرورة القانونية لألشخا وف القادرين عل حتم ،شكلفة التمثير ،القرانوين و الردعاوش
املدنيررة .وشعتمررد األهليررة للح ررو عل ر مسرراعدة إدارة املعونررة القانونيررة عل ر مو ررو القضررية،
والقدرة املالية لاال املساعدة ،واحتماات جنا اإلتراثات القانونية (.)131
 -74وو شرررين الثرراين/نوفمرب  ،2014أُطل ر بررر مج رايررد إلنررراث حمرراكم ستمعيررة للرردعاوش
اجلنايية ،شتبا ي اً قضايياً وبهيلياً يرم إ اود من اوربس ومنرا معراودة اإلتررا  .فمرن ارال
شقر رردع املسر رراعدة الرخ ر ررية ار ررال احملاكمر ررة ،وو ر ررا اار ررة إعر ررادة بهير رر ،م ر ررممة ا ي ر راً
احتياتات ووروف املدع عليهم ،وشقدع مساعدة اعتما و قضاأ مناسبة ،يوفر هرذا اإلطرار
حافزاً ملرشك اجلرايم إلعادة بهي ،أنفسهم وفر ة للمحكمة لعد س ن املردع علريهم إ ا أمتروا
ااة إعادة الت هي ،امل ممة هلم.
 -4احلقوق االاتصادية

()132

 -75بعررد إب ررا اشفرراق و أوااررر عررا  2014ب ر سلررس رائسررة منظمررات األعمررا الت اريررة
وااحتراد العرا لنقراابت العمرا  ،الرذي الت رردي عليره احقراً وتر القرانون ،خلاد اوررد األدىن
لألت ررور و إسر ررايي ،ش رردرتياً مر رن  4 300ش رراق ،إسر رراييل تدي ررد ش ررهرأً( )133و ع ررا 2014
إ  5 000شاق ،إسرراييل تديرد( )134شرهرأً و كرانون الثاين/ينراير  .)135(2017وهرذه الرزأدة
ا حتس ررن فق ررث م ررن حي رراة وي ال رردا ،امل ررنخف  ،ب رر ،متث رر ،أيض راً ح ررافزاً عل ر العم رر ،ابلنس رربة
للعاطل .
 -5محاية البيئة
 -76رردقت إسررايي ،علر اشفرراق ابريررس( )136و  14شرررين الثرراين/نوفمرب  ،2016ودارر،
ااشفاق حيز النفا ابلنسبة هلا و  22كانون األو /ديسمرب .2016
 -77وو إطار التزاماهتا وت ااشفاق ،قدمت إسرايي ،مسالتها احملددة وطنياً ،وه ااة
وطنيررة للحررد مررن اانبعررااثت( .)137ووفقراً ملسررالتها احملررددة وطنيراً ،شعتررز إسررايي ،القيررا  -حبلررو
عررا  - 2030ابوررد مررن انبعررااثت ورراخلات الدفي ررة للفرررد فيهررا لتقرر ،عررن مسررتوأت عررا 2005
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بنسبة  26و املاية .وو عت إسرايي ،أيضاً هدفاً مؤقتاً يتمثر ،و اورد  -حبلرو عرا - 2025
من اانبعااثت لتق ،عن مستوأت عا  2005بنسبة  15و املاية.
 -78وأ رربحت إسررايي ،مررؤاراً عضررواً كامرر ،العضرروية و اعموعررة اجلامعررة ،وهر حتررال مررن
البل رردان املتقدم ررة و ررف األعض رراث و ااحت رراد األورو ( .)139( )138وشر ررك ،ه ررذه اعموع ررة منت رردش
يتراور فيه األعضاث بر ن املفاو ات املتعلقة بتنفيذ ااشفاق.
 -79وشعمر ،إسررايي ،أيضراً علر شعمير عالقتهررا مررا بررر مج األمررم املتحرردة للبي ررة( ،)140بارررق
منها شوفف الدعم املايل والتقل للمراريا اإليايية التابعة لألمم املتحدة و أفريقيا.
 -80وشضالا إسرايي ،بدور نررث كعضرو و اشفاقيرة برشرلونة ومايرة البحرر األبري املتوسرث
م ررن التل رروا ،وق ررد رردقت و ه ررذا الس ررياق عل ر الربوشوك ررو املع ررل ابإلدارة املتكامل ررة للمن رراط
الساحلية و البحر األبي املتوسث و  4شباط/فرباير .2016
 -81وو دورة اإلبررالة األاررفة ،اعتمرردت إسررايي ،أيض راً عرردداً مررن الق روان اجلديرردة املتعلقررة
حبماية البي ةح

(أ) و ك ررانون الثاين/ين رراير  ،2017دا رر ،حي ررز النف ررا ق ررانون او ررد مررن اس ررتخدا
اوقاير وررف القابلررة إلعررادة ااسررتعما  .2016-5776ويقلرر ،هررذا القررانون بدرتررة كبررفة مررن

عدد األكيام البالستيكية ال يستخدمها اجلمهور بفررل سرعر هلرا و املتراتر .وارال األشرهر
الثالث ررة األو م ررن دا ررو ه ررذا الق ررانون حي ررز النف ررا  ،ايفر ر ع رردد األكي ررام البالس ررتيكية الر ر
شر يها املتاتر للتوخليا عل اجلمهور بنسبة  80و املاية؛
( ) ودا رر ،ق ررانون شنظ رريم ارس ررة مكافح ررة اآلف ررات  2016-5776حي ررز النف ررا
و  1حزيران/يوني رره  ،2016وه ررو ي ررنظم عم رر ،مك ررافح اآلف ررات م ررن أت رر ،ررمان املمارس ررات
اآلمنة واملراعية للبي ة()141؛
( ) ق ررانون املع رردات الكهرابيي ررة واإللك وني ررة والبا ررارأت  2012-5772ال ررذي
دارر ،حيررز النفررا و  1آ ار/مررارم  2014إ تان ر عرردد مررن الل روايح التبعيررة ،يفرررل نااق راً
موسررعاً ملسررؤولية املنررترج عل ر م ررنع ومسررتوردي املعرردات الكهرابييررة واإللك ونيررة ،وحيظررر دفررن
خملفات املعدات والباارأت ويقض لعادة شدويرها.
 -6حقوق السجناء (محاية األشخاص اخلاضعني لالحتجاز)
 -82و  13حزيران/يونيه  ،2017وو قضية شتعل ابلظرروف املعيررية للسر ناث و إسررايي،
رفعتها عدة منظمات وف حكومية معنية حبقوق اإلنسران ،قضرت احملكمرة العليرا و إسررايي ،نره
ت عل الدولة أن شوفر ،و وضون  18شهراً 4.5 ،أمتار مربعة مرن اويرز املعيرر لكر ،سر أو
حمت ز ،حسبما شقتضيه املادة  )8(2من ايحة السر ون (ورروف السرر ن)  ،2010-5770عو راً
عن الر  3.16أمتار مربعة املخ ة عادة و معظم الس ون اإلسراييلية( .)142وشددت احملكمرة علر
أن وت ررود ح ررد أدىن م ررن اوي ررز املعيرر ر يع ررد ش رررطاً رررورأً وماي ررة حر ر السر ر و الكرام ررة
اإلنسانية .وو قرارها ،أدرتت احملكمة إشارة شف يلية إ او و اويز املعير املاليم للس ناث
وت القانون الدويل وقوق اإلنسان(.)143
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 -83وركررزت إسررايي ،مررؤاراً املزيررد مررن ااهتمررا ملعاملررة اعرررم املرردان مررن أترر ،الررزأدة إ
اوررد األق ر مررن إمكاني ررة انرردماتهم و ي ررث حيرراة تث رر ،للمعررايف عن ررد إطررالق س رراحهم م ررن
الس ر ن وشقليرر ،احتمرراات معرراودهتم اإلت ررا  .وو آ /أوسرراس  ،2016اعتمرردت اوكومررة
التو ر رريات الرييسر ررية لل نر ررة العامر ررة لدراسر ررة عقوبر ررة ومعاملر ررة اعر رررم املر رردان ال ر ر أُنر ر ر ت و
عا  2011لدراسة بداي ،العقوبة وسب ،معاملة اعرم املدان هدف منا معاودة اإلترا قردر
اإلمكان( .)144وشرم ،التو يات املعتمدة ما يل ح
إنرراث فرير للبحر واملعلومرات و وخلارة العررد مرن أتر ،دراسررة فعاليرة السررب،
(أ)
املقارنررة ووفهررا مررن املعلومررات بر ر ن العقرروابت
املختلفررة للعقوبررة ،وجررا املعلومررات اإلح ررايية و ر
وإعادة الت هي ،واألحكا ال ادرة عن احملاكم ،ونااق وواهر إترامية معينة ،وأمور أارش؛
( )
اوبس()145؛
( )

التوس ررا و ي ررو "احمل رراكم اعتمعي ررة" الق ررايم م ررن أت رر ،او ررد م ررن مس ررتوأت
ا دمة املدنية كبدي ،عن الس ن عندما شكون عقوبة الس ن  9أشهر أو أق،؛

(د) إنر رراث فرير ر يرأس رره ير ر امل رردع الع ررا (اجلن رراي ) ،م ررن أت رر ،دراس ررة ب ررداي،
العقوبة ،ما الت كيد عل بداي ،أحكا الس ن.
 -84ومن ب برداي ،اوربس الر شسرتخدمها إسررايي ،منرذ عرا  2005و إطرار برر مج رايرد
و التوسرا فيهرا ابسررتخدا شردابف مؤقتررة ،الر رد اإللكر وين للمحت رزين املالر سرراحهم بكفالررة
وو س ر ررياق اإلف ر ر ررا املر ر ررروط .وو ع ر ررا  ،2014أقر ر ررر الكنيس ر ررت ق ر ررانون الر ر ررد اإللك ر ر ر وين
للمحت زين واملس ون املال سراحهم برروط (التعديالت التررريعية)  ،2014-5775الرذي
أنر هذا الرب مج برك ،دايم.
 -7مكافحة االجتار ابألشخاص
 -85أحرخلت إسرايي ،شقدماً افتاً للنظر و السنوات األافة و الكفا املستمر للقضاث عل
ااجت ررار ابألش ررخا  .وشوا رر ،حكوم ررة إسر ررايي ،املر رراركة بنر رراط و اجله ررود العاملي ررة ملكافح ررة
ااجتررار ،وشتبرراد معارفهررا وارباهتررا و هررذا اعررا عل ر ال ررعيدين الرردويل واحملل ر ( )146وو سررياق
استضررافة الررزأرات الدراسررية مررن الوفررود األتنبيررة مثرر ،الررزأرة الدراسررية لوفررد مررن ألبانيررا و مت روخل/
ررحاأ ااجتررار( )147والررزأرة ال ر قررا هررا وفررد مررن مولرردوفا( )148و
يوليرره  2016بر ر ن شعرروي
أيلو /س رربتمرب  2016برر ر ن ااجت ررار ابألعض رراث .وشوا رر ،الوكال ررة اإلسر رراييلية للتع رراون اإلي رراي
الدويل بوخلارة ا ارتيرة( )149شنظريم مؤمترهرا الردويل ن ر السرنوي للقضراة واملستررارين برر ن هرذا
املو ر ررو ( ، )150و لر ررك ابلتعر رراون مر ررا منظمر ررات دولير ررة خمتلفر ررة منهر ررا منظمر ررة األمر ررن والتعر رراون و
أورواب()151؛ واملنظمة الدولية لله ررة()152؛ ومكتر األمرم املتحردة املعرل ابملخردرات واجلرميرة()153؛
د النساث
واوكومة األمريكية ،وكذلك استضافة حلقة عم ،دولية سنوية عن "مكافحة العن
واألطفا " ،ابلتعاون ما منظمة األمم املتحدة لل بيرة والعلرم والثقافرة( .)154وو يايرة حلقرة العمر،
ال ر ُعقرردت و حزيران/يونيرره  ،2016قررد املررراركون إعررالن حيفررا 2016ح "نررداث للعمرر ،مررن
املرارك و دورة الوكالة اإلسراييلية للتعاون اإليراي الردويل  -مركرز شردري تبر ،الكرمر ،برر ن
د النساث واألطفا ".
مكافحة العن
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 -86وشر ررارم اهلي ررة التر رريعية و إس ررايي ،بنر رراط و ه ررذه املس ر لة .فق ررد أُعي ررد إنر رراث جلن ررة
الكنيس ررت الفرعي ررة ملكافح ررة ااجت ررار ابلنس رراث والب رراث و ش ررباط/فرباير  .2016وشتع رراون الل ن ررة
الفرعي ررة م ررا الكي ررا ت اوكومي ررة املعني ررة ومنظم ررات اعتم ررا امل رردين .وشُرردرم الس ررلاات املختلف ررة
ومنظمات اعتما املدين أن لمكايا الل وث إ الل نة الفرعية للمساعدة و ح ،مرراك ،معينرة
أو لار مساي ،عاتلة خمتلفة عل مستوش الترريا.
 -87وو عا  ،2016أنر ت الوحدة الوطنية ملكافحرة ااجترار( )155منتردش تديرداً مرر كاً
ب ر ال روخلارات يت ر ل مررن مسترررارين قررانوني مررن جيررا ال روخلارات املعنيررة و اوكومررة .ويهرردف
املنتر رردش املر ر ر م ب ر ر ال ر روخلارات ،الر ررذي اتتمر ررا و الف ر ر ة  ،2017-2016إ بنر رراث املعر ررارف
وا ر رربات و اإلدارات القانوني ررة لك رر ،وخلارة ،وشعزي ررز التع رراون ب ر ر ال ر روخلارات املختلف ررة .وأنر ر ر ت
الوحدة أيضاً منتدش عل شبكة اإلن نت مي لكن مرن شبراد التحرديثات وااش راات املباشررة بر
الوكاات املختلفة.
 -88وشر ررك ،ااشفاق ررات الثنايي ررة ال ر أُبرم ررت م ررؤاراً فيم ررا ص ررص العم ررا امله رراترين ررمانة
إ ررافية و مواتهررة ااجتررار ابألشررخا  .ويهرردف ااشفاقرران الرايرردان املوقعرران مررا نيبررا وسررري انكررا
و عررام  2015و ،2016علر التروايل ،إ شووير عرردد حمرردود مررن مقرردم الرعايررة املررؤهل
مررن اررال عمليررة شررفافة شرررم ،آليررات م ررممة للقضرراث علر قيررا العمررا برردفا رسررو شووير
وررف قانونيررة .وبررذلك ،ي رر ،هررؤاث العمررا إ إس ررايي ،مررن دون الررديون وررف املعقولررة ال ر كرران
يتحملهررا العمررا و السرراب  .وابإل ررافة إ لررك ،يسررتفيد املتقرردمون للرررب مج مررن دورة شدريبيررة
مهنيررة مرردهتا سررتون سرراعة شعرردها إسررايي ،وشوتيرره سرراب علر الرحيرر ،يتلقررون فيرره معلومررات عررن
حقوقهم والتزاماهتم القانونية.
 -89وو عررا  ،2016برُرذلت تهررود اا ررة لترردري املسررؤول املعني ر الررذين ت يتلقروا بعررد
التدري عل مواتهة ااجتار ابألشخا ( .)156وعل سبي ،املثا  ،شلق مووفو اودود التابع
هلي ة السكان واهل رة و إيالت ،وه مدينة شزداد أليتها كنقاة داو  ،شدريباً و سا التعررف
علر ر ررحاأ ااجت ررار احملتملر ر  .وابإل ررافة إ ل ررك ،شض ررا الوح رردة الوطني ررة ملكافح ررة ااجت ررار
مبادي شوتيهيرة للتعررف علر رحاأ ااجترار وشروخل كتراابً علر جيرا مفترر العمر ،يضرم قايمرة
ابملعايف واإلتراثات املتعلقة ابلتعرف عل حاأ ااجتار.
 -90وشبر عرردة قررارات قضرايية مهمررة رردرت و عررا  2016الترزا إسررايي ،ابلقضرراث علر
ااجتار ابألشخا ح
(أ)
أحد األشخا
ا يوتد عن
اث ،أن يهر

رفضررت احملكمررة العليررا اسررت نافاً وأيرردت إدانررة خلوت ر مررن القرردم احت اخللررا
و وروف استعبادية( .)157وأو حت القضرية إمكانيرة وترود اجلرميرة حرىت عنردما
أو حواتز مادية شعوق حرية الفرد ،وحىت عندما يكون لمكران شرخص و و را
.

( ) و متوخل/يوليرره  ،2016قُرردمت ايحررة اهتررا ررد اثنر مررن املرردع علرريهم كررا
قد ووفرا نسراث مرن بلردان ااحتراد السروفي السراب عررب اإلن نرت للقردو إ إسررايي ،والعمر ،و
الب رراث .وشوا رر ،أح رردلا أيضر راً م ررا مر رواطن أوك رراين لتووير ر نس رراث و الب رراث .وشس ررب امل رردع
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وحك ررم عليهم ررا
عليهمررا و تل ر  15ام ررأة إ إس ررايي ،وعمله ررن و شق رردع ارردمات تنس رريةُ .
ابلس ن وال رامة وم ادرة األموا (.)158
( ) قُدمت ايحة اهتا د مدع عليه ورر بنساث مرن روسريا وأوكرانيرا لير ش إ
كمر رردلركات ولمكانيررة
إسررايي ،ويقرردمن ارردمات تنسررية ن وعرردهن بررداو عاليررة مررن العمررُ ،
اإلقامة و شق فاارة ،هو وشريكه الرذي أدار الررق وكران مسرؤواً عرن إبرالة النسراث بررروط
العمرر .،وطُل ر مررن بع ر النسرراث أن يقمررن عمررا تنسررية للمرردع عليهمررا وابلسررما هلمررا
"بفح هن" .وو إطار اشفاق شفاو لتخفي العقوبرة ،و أيلو /سربتمرب ُ ،2016حكرم علر
امل رردع عليهم ررا ابلسر ر ن ألرب ررا سر رنوات وأُلزم ررا بر ردفا ورام ررة ق رردرها  5 000ش رراق ،إسر رراييل
تديد( )159وبتعوي الراكيات .وقد است ن املدع عليهما اوكم(.)160
 -91وأس ررفرت اجله ررود املكثف ررة الر ر ب ررذلتها حكوم ررة إسر ررايي ،إلت رراث حماكم ررات و القض رراأ
املناوية عل ااجتار ابألعضاث عن إ دار لوايح اهتا د شربك اجترار و عرا  .2016و رح
لررك مررور منهررا إترراث دراسررة شرراملة للسررمات الفريرردة لكرر ،شرربكة ،وعرزخل مررن اجلهررود املبذولررة
لتعلم كيفية منا استمرار هذه الظاهرة الب يضة.
و شرر ررين الث رراين/نوفمرب  ،2016قُرردمت ايح ررة اهت ررا ررد س رربعة أش ررخا
(أ)
مرردع علرريهم أقنع روا إس رراييلي ررعفاث اقت ررادأً ببيررا كالهررم ،ووترردوا مر ر مسررتعدين لرردفا
سعر أعل بكثف للكليرة عرن املبلر الرذي دفعره املردع علريهم للمرام  .وأُتريرت العمليرات ورف
القانونية لزر األعضاث و شركيا()161؛
( ) وو كررانون األو /ديسررمرب  ،2016قُرردمت ايحررة اهتررا ررد ثالثررة أشررخا
مدع عليهم ا ُهتموا لدارة شربكة لالجترار ابألعضراث ابعرت "اردمات شراملة لرزر األعضراث" إ
مواطن إسراييلي  .فاملامون قُ لدموا عل أيم من حم ال ف ،ولكنهم و حقيقة األمر كانوا أفراداً
يعررانون مررن ررعوابت ماليررة وشخ ررية مسررتقدم مررن بلرردان راباررة الرردو املسررتقلة( .)162وكانررت
العمليات اجلراحية ُجترش و بلد اثل ( يلند ،الفلب  ،شركيا ،بل رارأ) .وبينمرا دفرا املتلقرون قيمرة
عملي ر ررة خلر األعض ر رراث إ امل ر رردع عل ر رريهم ،ف ر ررقن امل ر ررام ت حي ر ررلوا س ر رروش علر ر ر ُ ر ررن املبلر ر ر ،
فيمررا احررتفع املرردع علرريهم ببرراق األم روا  .ومررن املقرررر عقررد تلسررة و هررذه القضررية و آ ار/
مارم  ،2018فيما يظ ،اثنان من املدع عليهم قيد ااحت اخل(.)163
 -92وأنرر قررانون مكافحررة ااجتررار (التعررديالت التررريعية)  2006-5767ررندوقاً اا راً
رود فيرره األم روا امل رادرة وال رامررات املدفوع ررة فيمررا يتعل ر  ،ررايم ااجتررار وااسررتعباد وشُك رررم
شر ر
ملس رراي ،خمتلف ررة شتعلر ر كافح ررة ااجت ررار ابألش ررخا  -م ررا ال كي ررز بر ررك ،ا ررا علر ر محاي ررة
الض ررحاأ وشعويض ررهم .ومي ررنح الق ررانون أس رربقية وماي ررة الض ررحاأ وإع ررادة به رريلهم ،حي ر ر م ررر
بتخ رريص مررا ا يقرر ،عررن ن ر األمروا هلررذا ال رررل سررنوأً .وو عررا  ،2016برردأ ال ررندوق
عملياشرره  -بعررد أن راكررم أاررفاً أم روااً كافيررة .ونُرررر نررداث بعرررر ل ررات لتلق ر الالبررات ،حي ر
وردت طلب ررات م ررن منظم ررات و ررف حكومي ررة وم ررن ررحاأ اجل ر ررايم .وش رردر الق ر ررارات املتعلق ررة
بتخ يص األموا من جلنة اا ة مؤلفة من مسؤول حكومي و ثل عمومي .
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جيم -مسائل جديدة وانشئة ،مبا يف ذلك أوجه التقدم والتحدايت يف ذلك اخلصوص
 -1تعدد الزوجات
 -93شررؤثر ارسررة شعرردد الزوتررات برررك ،ررار عل ر النسرراث واألطفررا وعل ر و ررا امل ررأة و
اعتمررا عموم راً ،وبررذلك ،شوا رر ،إسررايي ،الكفررا مررن أترر ،القضرراث عل ر هررذه املمارسررة .ولكررن
إس ررايي ،شواترره معار ررة مثرر ،بلرردان أارررش لررديها ستمعررات حمليررة شقليديررة .ووفق راً لنتررايج حديثررة
ادرة عن معهد الت م الوطل ،شهدت إسررايي ،و عرا  2016حراات لتعردد الزوترات بلر
عددها  1 762حالة ،معظمها لدش السكان البدو و تنو إسرايي.،
 -94وقررد بُررذلت ته ررود ع رردة ملواتهررة ه ررذا التح رردي .أواً ،و ك ررانون الثاين/ين رراير ،2017
اعتمرردت حكومررة إس ررايي ،الق ررار رقررم  ،2345الررذي أنر ر جلنررة مر ر كة ب ر ال روخلارات ُكلفررت
عاجلررة مسر لة شعرردد الزوتررات ،ودعررا إ و ررا ااررة اسر اشي ية ملواتهررة هررذه الظرراهرة .واثني راً،
نرر املدع العا املبدأ التوتيه رقم  1112-4املعنون "ترمية شعدد الزوتات" ،و  23كانون
الثاين/ينرراير  .2017ويهرردف هررذا املبرردأ الترروتيه إ شعزيررز اإلنفررا الفعررا بر ر ن ترميررة شعرردد
الزوت ررات وتر ر امل ررادة  176م ررن ق ررانون العق رروابت ،وخلأدة العق رروابت عليه ررا .وي ر ر املب رردأ
التروتيه اآلاثر املردمرة لتعردد الزوترات علر املررأة واألطفرا  ،را و لرك أثرره علر رفراه الافرر،
ويايه؛ وآاثره ااقت ادية والوتدانية عل املرأة؛ وأثره السل العا عل و ا املرأة و اعتما.
 -2البغاء
 -95و متوخل/يوليرره  ،2017أقررر الكنيسررت ب ررفة أوليررة مرررروع قررانون تعررالن مررن شلق ر
ا دمات اجلنسرية قابر ،مرادي ترميرة يعاقرر عليهرا ،ويروفران اردمات إعرادة الت هير ،للناتيرات
م ررن الب رراث .وشعت ررز حكوم ررة إسر ررايي ،ع رررل مقر ر برر ر ن ه ررذه املسر ر لة ،تم ررا بر ر مر ررروع
القانون .
 -96وو ع ررا  ،2016وبع ررد ته ررود اس ررتمرت لع رردة س ررنوات ،اانته رراث م ررن ااستق رراث
ال ر رروطل املع ر ررل ابلب ر رراث ،وه ر ررو ر رررة شع ر رراون ب ر ر وخلارة األم ر ررن الع ر ررا ( )164ووخلارة العم ر رر ،والر ر ررؤون
ااتتماعيررة وا رردمات ااتتماعيررة .وقررد أسررفر ااستق رراث عررن نتررايج هامررة ومفات ررة أحيررا ً،
فس رررت الظ رراهرة وق ررد شس رراعد علر ر حتس ر ا رردمات القايم ررة املقدم ررة لألش ررخا ال ررذين س ررب
وشورطوا و أعما الب اث وو ا سب ،تديدة ملعاجلة املس لة .ونتي ة هلذه الدراسةُ ،ا ص مبل
إ او قدره  1 000 000شراق ،إسرراييل تديرد( )165لتوسريا ناراق ا ردمات املقدمرة للب راأ،
ومن املتوقا أن شرهد امليزانية خلأدات أكثر و السنوات املقبلة.
 -97وو ك ررانون األو /ديس ررمرب  ،2016دا رر ،التع رردي ،رق ررم  127لق ررانون العق رروابت حي ررز
النفا  ،ا يعد املادة 203تيم من قانون العقوابت ويزيد العقوبة املفرو ة علر ترميرة التوسرث
و ب اث قا ر من الس ن ثالا سنوات إ مخس سرنوات .وبينمرا يعرد شلقر ا ردمات اجلنسرية
ات الاابا الت اري من الق لر ترمية منذ عا  ،2000فقن هذا التعدي ،يزيد من شدة العقوبة
عل اجلرمية ،ا ي ف من درتتها لت بح تناية .ويزيد هذا التعدي ،من النهول حبقروق الضرحاأ
وأوته اوماية املقدمة هلم ،ا يتواف أيضاً ما شو ية مقدمة من جلنة حقروق الافر ،إ حكومرة
إسرايي.،
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 -98وأترش مكت الناي العا مؤاراً ،إ تان الوحدة الوطنية ملكافحرة ااجترار ،دراسرة
لقضاأ شتعل بب اث الق لر كانت أُولقت لعد كفايرة األدلرة ،مرن أتر ،فهرم مرا شناروي عليره مرن
ر ر ررعوابت مر ر ررن حير ر ررة اإلثبر ر ررات .وكر ر رررر الناي ر ر ر العر ر ررا اإلع ر ر ررا ل ر ر ررييس شر ر ررعبة التحقيقر ر ررات
وااستخبارات و الررطة عن اواتة إ شعزيرز تهرود اإلنفرا وإياليهرا األولويرة .وشعمر ،الرررطة
علر حتسر تهررود اإلنفررا فيمررا يتعلر ابلق لررر املتررورط و الب رراث ،مررن اررال اجلهررود املسررتمرة
الرامية إ حتس التعاون ب الررطة ووخلارة العم ،والرؤون ااتتماعيرة وا ردمات ااتتماعيرة،
ووخلارة ال ررحة ،ووخلارة التعل رريم ،ومنظم ررة إيل رريم ( )ELEMو ررف اوكومي ررة .وت رراري و ررا اا ررث
لتوسيا نااق برامج محاية الق لر العامل و الب راث ،وإلنرراث عرررة مراكرز أاررش لعرال الق لرر
والربا العامل و الب اث إ افة للخمسة القايمة.
 -99كما أن املنتدش اجلديد املر م ب الوخلارات واملؤلر مرن ثلر عرن اإلدارات القانونيرة
و كر رر ،ال ر روخلارات املعنير ررة و اوكومر ررة ،الر ررذي ورد كر ررره أعر رراله فيمر ررا يت ر رر ،كافحر ررة ااجتر ررار
ابألشخا  ،مكل أيضاً نا الب اث و ا يت  ،بذلك من أعما إنفا القانون(.)166

دال -التحدايت اليت تتطلب دعم اجملتمع الدويل
 -100شظ ،إسرايي ،،مث ،البلدان األارش حو العات ،قلقة من التهديد املستمر الرذي يرركله
اإلره ررا  ،وه ر ر مه ررددة ابملس ررتوأت املت رراعدة م ررن التح ر رري عل ر ر العنر ر وجتني ررد األطف ررا
ارشك ررا أعم ررا إرهابي ررة .فاإلره ررابيون املعا رررون شت ررا هل ررم م ررادر وف ررفة وواس ررعة اانتر ررار،
واملنظمات اإلرهابية سريعة التر قلم مرا األسرالي اجلديردة لالسرت ال عررب شربكة اإلن نرت .ومرن
اال وساي ،التوا  ،ااتتماع وورف احملادثة عل اإلن نت ووفها من التكنولوتيات سرهلة
ااستخدا  ،أ ربحت اإلن نرت منررباً اارفاً للحر علر ااستررهاد والر ويج للتاررف العنير .
وإس ر ررايي ،ملتزم ر ررة بعم ر ر كافح ر ررة حت ر رردي الكراهير ررة ع ر رررب اإلن ن ر ررت واسر ررت ال من ر ررابر التوا ر رر،
ااتتماع و ادمة اإلرها  ،ما حر ها و الوقت نفسره علر رون حقروق األفرراد و حريرة
التعب ررف .وم ررن نوا رر ،العم رر ،م ررا اعتم ررا ال رردويل لتب رراد أفض رر ،املمارس ررات وإت رراد حل ررو هل ررذا
التحدي العامل .
 -101وو  15حزيران/يوني ر رره  ،2016وو إط ر ررار معرك ر ررة إسر ر ررايي ،املس ر ررتمرة ر ررد اإلره ر ررا ،
أ رردرت حكومررة إس ررايي ،قررانون مكافح ررة اإلرهررا  .2016-5776ويضررا القررانون ،ررمن
أمررور أارررش ،شعريفررات حمدث ررة لر ر "املنظمررة اإلرهابيررة" و"العم رر ،اإلرهررا " و"العضرروية و منظم ررة
إرهابيررة"؛ وإترراثات مف ررلة ومبسرراة لتحديررد املنظمررات اإلرهابيررة ،وأدوات حمسررنة لانفررا  ،مررن
النرراحيت اجلناييررة واملاليررة .ويرردا ،هررذا القررانون الرررام ،و إطررار تهررد مبررذو لتزويررد سررلاات
إنفررا القررانون دوات أكثررر فعاليررة ملكافحررة التهديرردات اإلرهابيررة املعا رررة مررا إدرا ررما ت
إ افية ملنا انتهاكات حقوق اإلنسان ،مث ،اآلليرات املتعلقرة راعراة األ رو القانونيرة للاعرن و
حاات التحديرد .وا مييرز القرانون علر أسرام العررق أو اللرون أو النسر أو األ ر ،القروم أو
اإلثل ،وا يعرل األفراد للتنميث أو القولبة عن رأً أو إثنياً.
 -102إن إسررايي ،،ابعتبارهررا الدولررة ال ر حيقر فيهررا الرررع اليهررودي حقرره و شقريررر امل ررف،
شعررر عررن تزعهررا مررن ش رراعد ح روادا معرراداة السررامية و أمرراث العررات وبمرر ،و التعرراون مررا
العنا ررر الفاعلررة الدوليررة ملواتهررة هررذا التحرردي .ومررن بر ا اروات الر ُاختررذت للتقررد و هررذا
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ااجت رراه عق ررد أو تلس ررة عل ر اإلط ررالق لل معي ررة العام ررة شتن رراو ش رراعد مع رراداة الس ررامية عل ر
 لرردش، وقررد متكنررت البعثررة الدايمررة إلس ررايي.2015 ينرراير/ كررانون الثاين20 ال ررعيد العررامل و
 مررن عقررد هررذه اجللسررة و،  برردعم مررن الررواأت املتحرردة وكنرردا وااحترراد األورو،األمررم املتحرردة
 وقررد قررا األمر العررا احقراً بت ييررد وشعمرريم الوثيقررة. سررياق مكافحررة العن ررية وكراهيررة األتانر
.)167( دول ر ررة م ر ررن ال ر رردو األعض ر رراث51 ا تامي ر ررة هل ر ررذه اجللس ر ررة وه ر ر بي ر رران مر ر ر م موق ر ررا م ر ررن
/  أيل ررو7  ُعق ررد منت رردش رفي ررا املس ررتوش ع ررن مع رراداة الس ررامية و نيوي ررورم ي ررو،ومتابع ررة لل لس ررة
. وإلت الفعالية حلقات نقا متعددة للخرباث ومراركة من اعتما املدين.2016 سبتمرب
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Universal Periodic Review.
A/HRC/RES/16/21.
A/HRC/DEC/17/119.
Ministry of Foreign Affairs.
Ministry of Justice.
International Covenant on Civil and Political Rights.
Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination.
International Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or
Punishment.
Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child
Pornography.
International Convention of the Elimination of All Forms of Discrimination against Women.
Convention on the Rights of Persons with Disabilities.
Government of Israel.
World Intellectual Property Organization.
Persons with Disabilities.
These are amendments to the Copyrights Law and the Performers and Broadcasters Rights Law
5744-1984.
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs.
United Nations Human Rights Office of the High Commissioner.
United Nations Children’s Fund.
United Nations Secretary General.
Former UNSG Ban Ki-Moon visited in 2014 and 2016.
UNSG Guterres visited in August 2017.
United Nations Human Rights Council.
This visit occurred in September 2016.
International Committee of the Red Cross.
UPR Recommendations 136.32, 136.33, 136.34, 136.35, 136.36, 136.37, 136.40, 136.42, 136.44,
136.45, 136.50.
Convention on the Rights of the Child.
For example, the team’s work led to the transfer of the Inspector for Complaints against the Israeli
Security Agency (ISA) from the ISA to the MOJ after various Human Rights Treaty Bodies raised
concerns in their Concluding Observations about the lack of independence of the Inspector’s office
from the subjects of its investigations. Another example is the team’s role in increasing the penalty
issued for accepting sexual services from a minorto reflect 2015 CRC Concluding Observations.
UPR Recommendations 136.17, 136.18, 136.55, 136.58, 136.59.
UPR Recommendations 136.19, 136.53, 136.56, 136.60, 136.62, 136.64, 136.81, 136.82, 136.91,
136.92, 136.101.
Member of Knesset.
There are currently 33 women MKs.
The percentage of female directors in government companies was 33% in 2007 and 39% in 2011.
Judge of a Muslim Religious Court.
The Committee was established pursuant to Government Resolution No. 36. (May 26, 2015).
This Committee is more commonly known as "The Stauber Committee".
Civil Service Commission.
Women who have worked for less than one year at their place of employment when they take
maternity leave receive 8 weeks of paid maternity leave.
Israel Defense Forces.
The Amendment (No. 19), stipulates that “The status and integration of a veteran woman in the

26

A/HRC/WG.6/29/ISR/1

40
41

42
43
44
45
46
47
48
49

50

51
52

53
54
55
56
57
58

59
60

61

62

63
64
65
66
67

68

69

70

71

27

defence service will not be prejudiced on account of the service of graduates of yeshivas and ultraOrthodox religious institutions in the defence service under this chapter”. Furthermore, the
Amendment obliges the Minister of Defence to annually report on the effect of the implementation
of this Amendment to the Knesset Committee of Foreign Affairs and Defense and the Committee
for Advancement of the Status of Women and Gender Equality.
Legal Aid Administration.
While it is part of the MOJ, the LAA is independent and may file suits against the Government on
behalf of its clients, who otherwise cannot afford legal representation.
The largest Bedouin city in the south of Israel.
Forwarding any such material is also deemed a sexual harassment offense.
Authority for the Advancement of the Status of Women.
Ministry of Religious Services.
Ministry of Health.
Ministry of Transport and Road Safety.
High Court of Justice.
One of the appellants had been ordered to give a Gett in 2011 and the other was ordered to do so in
2014. H.C.J. 5185/13 Anonymous v. The Great Rabbinical Court in Jerusalem, (28.02.2017).
These sanctions included: preventing them from receiving passports and drivers' licenses, limiting
their bank activities, instructing Israeli consulates abroad to refrain from assisting them, approving
the publication of the appellants' photograph and details, public shaming (tagging them as
"criminals") in the community, prohibiting the community from assisting them, visiting them in
hospitals, seating them in synagogues, trading with them, showing them respect, and even
performing a Jewish burial for one (1) of the appellants (when he ultimately passes).
H.C.J. 5185/13 Anonymous v. The Great Rabbinical Court in Jerusalem, (28.02.2017).
H.C.J 9261/16 Anonymous and "Dead End" (Mavoy Satum) NGO v. The Great Rabbinical Court et.
al.
Rq.C.A 6897/14 Radio Kol Berama v. "Kolech" Religious Women's Forum (9.12.2015).
Cc 14588-03-16 Rabinowitz vs. El Al Israel Airlines Ltd.
UPR Recommendation 136.56.
Ministry of Labor, Social Affairs, and Social Services.
Population and Immigration Authority.
While the policy was not official before 2016, this shortened process was already implemented in
individual cases as early as 2014.
Ministry of Interior.
National Labor Court NII.Ap. 19745-05-15 The National Insurance Institute v. Anonymous
(31.3.16).
C.A 5116-11-12 Yad HaShmona Guest House and Banquet Garden v. Yaacobovitch et. al. (17.6.
14).
Tel Aviv-Jaffa Family Matters Court, F.C. 57740/12/13 Anonymous et. al v. The Attorney General
et. al. (1.3.15). This is different from adoption proceedings which do require a social services
review.
S.Cr.C. 44503-08-15 The State of Israel v. Yishay Shlisel (19.4.2016, 26.6.2016).
533,500 USD.
Sexual Orientation and Gender Identity.
Equal Rights Coalition.
UPR Recommendations 136.27, 136.53, 136.57, 136.58, 136.63, 136.67, 136.85, 136.86, 136.90,
136.91, 136.92, 136.93, 136.94, 136.95, 136.96, 136.98, 136.100, 136.102, 136.103.
As mentioned in the Gender-based equality section above, two of the Knesset Members belonging
to the Arab minority are women.
The number of Arab students obtaining degrees is increasing rapidly. During the academic year
2011-2012, 27,220 Arab students were enrolled in programs for a degree (and an additional 4,000
students were enrolled in an online university for a first and second degree), 22,000 of whom were
studying for a first degree, 4,600 for a second degree, and 470 for a third degree. During the 20152016 academic year, 36,945 Arab students were enrolled in a degree program, 29,380 of whom
were studying for a first degree, 6,645 for a second degree, and 625 for a third degree. It is also
important to note that there has been a marked rise in the number of female Arab students receiving
degrees. Female Arab students account for 66% of the Arab students studying for first degrees, a
number significantly higher than the 52% female Jewish students studying for such degrees.
Education facilities for children aged 0-3 are highly significant for the reintegration of women into
the labor market. In 2014, the Ministry initiated a new method of resource allocation for the
planning and building of daycare facilities, clearing hurdles for the construction of daycare centers
in Arab localities. For example, certain Arab local authorities are now not required to match funding
allocated by the authority, in order to rent land or facilities.
These are employment guidance centers.
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As of May 2016, there were 21 such centers operating in Arab localities, providing vocational
training and placement assistance. Since their establishment, these centers have served about 17,000
applicants (60% of whom are women), of which approximately 10,000 men and women were
assisted in finding employment.
52 Million USD.
174.73 Million USD.
Resolution No. 1052.
14.2 USD.
3.4 Million USD.
2.1 Million USD.
2.73 Million USD.
21 Million USD.
447.4 Million USD.
Ministry of Education.
Council for Higher Education.
1.7 Million USD.
135.13 Million USD.
UPR Recommendations 136.43, 136.53, 136.58, 136.59, 136.61, 136.62, 136.65, 136.85.
In 2015-6, 178 elementary schools and 189 middle and high schools (with 12,776 and 5,558 pupils
respectively) took part in this program.
H.C.J. 4797/07 The Association for Civil Rights Israel v. Israeli Airport Authority et. al. (10.3.15).
Rishon-Le'Zion Magistrate Court, C.s. 1230-07-13, Ayoub Abu-Sabit et. al. v. Israir Airlines and
Tourism et. al. (21.9.15). The Court further found that both respondents violated a statutory duty by
not respecting the constitutional right to equality in providing a public service (Section 63 of Torts
Ordinance [New Version] 5728-1968]) and the "duty of care" aspect of the Tort Ordinance and that
the airline violated the principle of good faith while implementing a contract towards the plaintiffs
(Section 39 of the Contracts (General Part) Law 5733-1973)).
Plaintiff No. 1 was awarded 25,000 NIS (6,460 USD) and each of the four other plaintiffs were
awarded 20,000 NIS (5,170 USD).
L.D. 16211-11-14, (Nazareth Labor Court) Mansur Mansur v. Electra Consumer Products Ltd.
(20.03.2016).
14,442 USD.
2,850 USD.
1300.
Ministry of Immigration and Absorption.
Prime Minister's Office.
The senior officials included Deputy Director General or branch managers.
See Report of the Inter-ministerial Team to Eradicate Racism against Persons of Ethiopian Origin,
pp.
123-131
at
http://www.justice.gov.il/Pubilcations/Articles/Documents/ReportEradicateRacism.pdf.
The Government approved Resolution No. 609 in October 2015 and Resolution 1107 in February
2016.
130.2 Million USD.
12,800 USD.
Em.D. 37213-08-13 Ta'aya Trapya v. Deree Air-Conditioning LTD (24.1.16).
UPR Recommendations 136.87, 136.88, 136.89.
This number is accurate as of January 2017.
The Government, via the Administration for the Integration of PWD at the Workforce in the
MOLSASS helps private sector employers fund such adjustments.
The Expansion Order for Promoting Employment of Persons with Disabilities (PWD) which came
into effect on October 5, 2014, defines "appropriate representation" in relation to private sector
employers with over 100 employees as employing 3% of PWD in the workforce. Under the Order,
employers are to appoint a designated employee to supervise the implementation of this provision of
the Equal Rights Law. As far as the public sector is concerned, Amendment No. 15 to the Equal
Rights Law which entered into force in January 2017, requires public sector employers with more
than 100 employees whose workforce does not consist of at least 5% of persons with significant
disabilities, to prepare and post an annual work program on their website, designed to promote the
employment of persons with significant disabilities in the workforce including affirmative action
and outreach measures, as detailed in the Amendment. The Commission for Equal Rights of PWD is
authorized to issue affirmative action orders to public sector employers covered by the Amendment,
who do not comply with their obligations to prepare and post on their website or who do not
implement their program. In addition, every public sector employer with 25 or more employees is
obligated to appoint an Equality Officer, who is charged with promoting the employment of PWD
in that workplace. Also, Amendment No. 34 to the Government Companies Law, 5735-1975,
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entered into force on December 22, 2016, and obligates government companies to have several
population groups appropriately represented among its directors, including PWD. The Government
Companies Authority publicized its goal to reach 3% representation for PWD among the directors
of Government companies.
416,600 USD.
UPR Recommendations 136.21, 136.57, 136.68, 136.69, 136.70, 136.71, 136.72, 136.74, 136.75,
136.76, 136.77, 136.96.
This is also known as the freedom of conscience.
See Noam (Dabul) Dvir President Rivlin slams ‘price tag’ attack on mosque as terror, YNet News
(Oct. 14, 2014), available in http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4580600,00.html; Yoav
Zitun, Ya'alon: Price Tag is terror, perpetrators can expect zero tolerance, YNet News (Aug. 1,
2014), available at http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4474504,00.html; Ariel Ben
Solomon, Lahav Harkov, Netanyahu says ‘Price Tag’ attacks go against our values, Jerusalem Post,
(Apr. 30, 2014), available at http://www.jpost.com/National-News/Netanyahu-says-Price-Tagattacks-go-against-our-values-350963.
414,300 USD.
C.C. 29907-12-12, Tzvi Ginsburg et. al. v. The Ministry of Religious Services (4.9.14).
For comparison purposes, there were 11 such cemeteries in 2013.
C.Ap. 7918/15 Anonymous v. Gal Friedman et. al. (24.11.2015).
Normally, on-call shifts may not be reported during holidays.
UPR Recommendation 136.20, 136.67, 136.85.
The human rights treaties relating to children include the Convention on the Rights of the Child, the
Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in
armed conflict, the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of
children, child prostitution and child pornography.
The only compulsory payment that may be charged is for personal accident insurance, and is limited
to 34 NIS a year (10 USD). Voluntary payments may be collected for enrichment activities, but can
be waived if a parent desires to do so.
This expanded government support has thus far only been allocated for September until December
2017.
The treatments include, among others, periodic examinations by a dentist, x-rays taken during the
course of treatment, plaque removal, dental posts and reconstruction using amalgam and composite
materials.
National Insurance Institute.
14 USD.
14 USD.
69 USD.
69 USD.
138 USD.
See Civil Service Bylaws Article 31.1 for more details.
UPR Recommendation 136.55.
For additional information see http://elyon1.court.gov.il/eng/system/index.html.
Public Defender’s Office.
There is a distinction made between civil and family proceedings, whereby the eligibility for
representation for matters pertaining to personal status are based on individual and not family
income, thereby allowing single parents, for example, to receive LAA assistance.
UPR Recommendation 136.53.
1200 USD.
1396 USD.
In March 2015, the Presidium of Business Organizations and the General Federation of Labour
added a fourth phase in which the minimum wage will be increased in December 2017 to 5300 NIS
(1480 USD) but this agreement has yet to be ratified for implementation across the board.
This agreement is also known as the Paris Climate Agreement.
Israel submitted the NDC in September 2015 but according to the Agreement, a Party that submitted
a plan in advance (under the Framework Convention), may adopt it as its NDC under the Paris
Agreement.
European Union.
The Umbrella Group includes Australia, Canada, New Zealand, Russia, Japan, Norway, Ukraine,
Iceland and the US.
UN Environment.
There is, however, a transition period of three years, so that some of the provisions do not take
immediate effect.
H.C.J. 1892/14 The Association for Civil Rights in Israel et. al. v. The Minister of Public Security et.
al. (13.6.17)).
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The Court included Article 10(1) of the ICCPR, Article 16 of the CAT, and the Mandela Rules of
2015 in its decision.
Government Resolution No. 1840 (11.8.2016); The Public Committee for the Examination of the
Punishment and Treatment of Convicted Offenders committee was headed by former Supreme
Court Justice Dalia Dorner and comprised of leading academic scholars and law enforcement
personnel, released a report with its recommendations in October 2015.
See paragraph 73 above. According to the Government Resolution adopting these recommendations,
there will be six Community Courts in Israel by October 2018.
For example, in January 2016, NATU participated in a series of lectures and meetings in San
Francisco which included meetings with state prosecutors, Members of Congress, the San Francisco
City Council and with a coalition of non-governmental organizations operating against trafficking in
persons. See http://sacramento.cbslocal.com/2016/01/13/california-lawmakers-turn-to-israel-foradvice-on-stopping-human-trafficking-at-super-bowl-50/ for more information.
Coordinated by the International Organization for Migration.
Coordinated by the Organization for Security and Co-operation in Europe.
Israel's Agency for International Development Cooperation in the MFA.
The Conference is entitled, “The Critical Role of the Judiciary in Combating Trafficking in Human
Beings".
Organization for Security and Co-operation in Europe.
International Organization for Migration.
United Nations Office on Drugs and Crime.
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
National Anti-Trafficking Unit.
Trafficking in Persons.
Ibrahim and Basma Julani v. The State of Israel (Cr. A. 6237/13).
The State of Israel v. Alyssa Zamlan and Boris Raden (S.Cr.C. 40993-07-16 Haifa District Court).
1,330 USD.
The State of Israel v. Leonid Shtrimer and Assaf Ben-Ari (S.Cr.C. 24041-12-15, Tel Aviv District
Court).
The State of Israel v. Michael Ziess et. al. (Cr.C. 40524-11-16, Petach Tikva Magistrate Court).
Commonwealth of Independent States.
The State of Israel v. Mordechayeb et. al. (Cr.C53927-12-16, Tel Aviv Magistrate Court).
Ministry of Public Security.
266,700 USD.
See paragraph 87.
The statement received UN symbol A/69/864.
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