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   الشامل الدوريالفريق العامل املعين باالستعراض

  الدورة الثالثة
  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٥- ١جنيف، 

   وفقاًعلومات أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان،جتميع للم
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان  )ب(١٥للفقرة 

  إسرائيل

هذا التقرير هو عبارة عن جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات، واإلجراءات اخلاصة، مبا يف                  
. عنية، ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة          ة من الدولة امل   ـات املقدم ـذلك املالحظات والتعليق  

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان غري ما يرد منها                    
. لـس حقـوق اإلنـسان    وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية اليت اعتمدها جم       . يف التقارير العلنية الصادرة عن املفوضية     

وبـالنظر إىل كـون وتـرية       . وذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقريـر            
 / كانون الثاين١االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات، فإن معظم الوثائق املستخدمة كمراجع حتمل تارخياً يلي 

لومات حديثة، أُخذت يف االعتبار أيضاً آخر التقارير والوثائق املتاحة ما مل ميض        ويف حال عدم وجود مع    . ٢٠٠٤يناير  
وملا كان هذا التقرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف وثائق األمم املتحدة الرمسيـة، فـإن االفتقـار إىل                    . عهدها

أو إىل املستوى املـنخفض     /عاهدة ما و  املعلومات أو إىل التركيز بشأن مسائل حمددة قد ُيعزى إىل عدم التصديق على م             
  .للتفاعل أو التعاون مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان
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   املعلومات األساسية واإلطار-  أوالً
   )١( نطاق االلتزامات الدولية- ألف

  )٢(املعاهدات العاملية األساسية حلقوق اإلنسان
ــصديق  ــاريخ التــ  تــ

  ظاتالتحف/اإلعالنات  االنضمام أو اخلالفة أو
االعتراف باالختصاصات احملددة   

  هليئات املعاهدات

  ال): ١٤املادة (شكاوى األفراد   )٢٢املادة (نعم   ١٩٧٩يناير / كانون الثاين٣ التمييز العنصري االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال

  -  ال يوجد  ١٩٩١توبر أك/ تشرين األول٣ واالجتماعية والثقافية العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية

ـ      )٢٣املادة (نعم   ١٩٩١أكتوبر / تشرين األول٣  العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية دول ـالشكاوى املتبادلة بني ال
  ال): ٤١املادة (

ــم   ١٩٩١أكتوبر / تشرين األول٣  ضد املرأة اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ــادة (نع ، )ب(٧امل
ـ  ١٦واملادة   قرة ـ، والف

  )٢٩ من املادة ١

-  

 املعاملة أو العقوبـة    اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب     
  الالإنسانيـة أو املهينة القاسيـة أو

 والفقرة  ٢٨املادة  (نعم    ١٩٩١أكتوبر / تشرين األول٣
  )٣٠ من املادة ١

ـ     دول ـالشكاوى املتبادلة بني ال
  ال): ٢١املادة (

  ال): ٢٢املادة (شكاوى األفراد 

 ال): ٢٠املادة (إجراءات التحقيق 

  -  ال يوجد  ١٩٩١أكتوبر / تشرين األول٣  اتفاقية حقوق الطفل

 شـراك إالربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ب      
  األطفال يف الرتاعات املسلحة

ن ـ م ٢قرة  ـالف(نعم    ٢٠٠٥يوليه / متوز١٨
  )٣املادة 

-  

 اقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال      الربوتوكول االختياري التف  
  وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

  -  ال يوجد  ٢٠٠٨يوليه / متوز٢٣

تياري الثاين للعهد  الربوتوكول االختياري األول للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والربوتوكول االخ:فيهااملعاهدات األساسية اليت ليست إسرائيل طرفاً 
ـ                      د املـرأة،   ـالدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام، والربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشـكال التمييـز ض

لالإنسانية أو املهينة، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال         والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو ا             
، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة،         )٢٠٠٧التوقيع عليها فقط،    (املهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة         

  .اء القسريواالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختف
  

  التصديق أو االنضمام أو اخلالفة  صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة
  نعم  اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها

  ال  نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

  ال  )٣(بروتوكول بالريمو

  ١٩٦١قية عام  اتفاباستثناءنعم،   )٤(الالجئون واألشخاص عدميو اجلنسية

  نعم، باستثناء الربوتوكول األول والربوتوكول الثاين  )٥( والربوتوكوالن اإلضافيان امللحقان هبا١٩٤٩أغسطس / آب١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة 

  نعم  )٦(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية
  نعم  ملكافحة التمييز يف جمال التعليم) منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة(اتفاقية اليونسكو 
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أعربت كافة اللجان عن القلق إزاء موقف الدولة الذي مفاده أن املعاهدات اليت هي طرف فيهـا ال تنطبـق                      - ١
وأعادت اللجان تأكيد رأيها الذي مفاده أن التزامات        . خارج حدود إقليمها، وال سيما يف الضفة الغربية وقطاع غزة         

  .)٧(تفاقية تنطبق على مجيع األقاليم والسكان اخلاضعني لسيطرهتا الفعليةالدولة مبوجب كل ا

 إىل ١٩٦٧، أشار املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة منذ     ٢٠٠٨ويف عام     - ٢
 وحمكمة العدل الدوليـة     أن جملس األمن قد أقرَّ حق الشعب الفلسطيين يف تقرير مصريه، وكذلك فعلت اجلمعية العامة              

ـ       . وإسرائيل ذاهتا  ـ ـويشمل إقليم وحدة تقرير املصري الذي ينبغي أن مياَرس فيه هذا احلق الـضفة الغربي دس ـة والق
  .)٨(الشرقية وغزة

، أصدرت حمكمة العدل الدولية فتوى أشارت فيها إىل أن علـى            )٩(وبناًء على طلب مقدَّم من اجلمعية العامة        - ٣
اً بأن توقف فوراً أعمال تشييد اجلدار اجلاري بناؤه يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية                 إسرائيل التزام 

ويف ضوء ما خلصت إليه احملكمة من أن إخالل إسرائيل بالتزاماهتا الدولية مرّده إىل تشييد اجلدار وإىل                 . )١٠(وما حوهلا 
ستتبع القيام فوراً بإزالة أجزاء ذلـك البنـاء الواقعـة داخـل األرض              النظام املرتبط به، فإن وقف هذه االنتهاكات ي       

  .)١١(الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية وما حوهلا

   اإلطار الدستوري والتشريعي- باء 

، واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة،        ٢٠٠٣الحظ كل من اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، يف عام            - ٤
  .)١٢(، مع التقدير اإلصالح القانوين اهلادف إىل تعزيز املساواة بني اجلنسني والقضاء على التمييز ضد املرأة٢٠٠٥ عام يف

، أفادت جلنة القضاء على التمييز العنصري أهنا ال زالت تشعر بالقلق ألن القانون األساسـي                ٢٠٠٧ويف عام     - ٥
  .ُيضمَّن أية أحكام عامة تكرس املساواة وحتظر التمييز العنصري، مل )١٣()١٩٩٢(املتعلق بكرامة اإلنسان وحريته 

وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، واللجنة املعنية بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة                  - ٦
تـشريعات  والثقافية، وجلنة مناهضة التعذيب عن االنشغال ألن أحكام االتفاقيات مل ُتـدرج بالقـدر الكـايف يف ال                 

، الحظت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مع التقدير أن نظـام             ٢٠٠٣ويف عام   . )١٤(الوطنية
  .)١٥(القضاء يتيح إمكانية التقاضي فيما يتصل باحلقوق املنصوص عليها يف العهد

   اهليكل املؤسسي وإطار حقوق اإلنسان- جيم 

ييز العنصري وجلنة حقوق الطفل بإنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان، وفقـاً            أوصت جلنة القضاء على التم      - ٧
  .)١٦(ملبادئ باريس، ُتعىن برصد تنفيذ االتفاقيات

، ١٩٩٨وبينما رحبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بإنشاء اهليئة املعنية بالنهوض باملرأة يف عام      - ٨
  .)١٧(ة قد ال تتمتع بالسلطات واملوارد الكافية وطلبت إىل الدولة تعزيزهافإهنا الحظت بقلق أن هذه املؤسس
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   تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع- ثانياً 
   التعاون مع آليات حقوق اإلنسان- ألف 

عقد جملس حقوق اإلنسان ثالث دورات استثنائية ُخصصت للنظر يف حالـة حقـوق اإلنـسان يف األرض                    - ٩
، كما عقـد، يف     )١٨(٢٠٠٨يناير  /، مث يف كانون الثاين    ٢٠٠٦نوفمرب  /يوليه ويف تشرين الثاين   /حملتلة يف متوز  الفلسطينية ا 

، دورة استثنائية تناولت حالة حقوق اإلنسان يف لبنان اليت سببت نشوءها العمليات العـسكرية               ٢٠٠٦أغسطس  /آب
  .)١٩(اإلسرائيلية

   التعاون مع هيئات املعاهدات- ١

  )٢٠(هيئة املعاهدة
آخر تقرير قُدم   

  حالة اإلبالغ  رد املتابعة  آخر مالحظات ختامية  وُنظر فيه

تقارير الرابع  حيل موعد تقدمي ال     ٢٠٠٨يوليه /متوز  ٢٠٠٧مارس /آذار  ٢٠٠٥  العنصري جلنة القضاء على التمييز
السادس عشر واخلامس عشر و   

  .٢٠١٠عشر يف عام 

 اللجنة املعنية باحلقوق االقتـصادية     
  اعية والثقافيةواالجتم

حل موعد تقدمي التقرير الثالث       -  ٢٠٠٣مايو /أيار  ٢٠٠١
  ٢٠٠٨يونيه /منذ حزيران

  ٢٠٠٨  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
  )قُدم التقرير(

يف دد بعد موعد للنظـر      مل حي   ٢٠٠٧يناير /كانون الثاين  ٢٠٠٣أغسطس /آب
  التقرير الثالث

 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييـز     
  املرأةضد 

 سُينظر يف التقريـر الرابـع يف         -  ٢٠٠٥يوليه /متوز  ٢٠٠٥
  ٢٠٠٩عام 

  ٢٠٠٦  جلنة مناهضة التعذيب
  )قُدم التقرير(

نـوفمرب  /تشرين الثـاين  
٢٠٠١  

 سُينظر يف التقريـر الرابـع يف         -
  ٢٠٠٩عام 

أكتــوبر /تــشرين األول  ٢٠٠١  جلنة حقوق الطفل
٢٠٠٢  

حيل موعد تقدمي التقارير الثاين       -
 تـشرين   ١ثالث والرابع يف    وال

  ٢٠٠٨نوفمرب /الثاين

 الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة     
 شـراك إحقوق الطفـل املتعلـق ب     
  األطفال يف الرتاعات املسلحة

٢٠٠٨  
  )قُدم التقرير(

 مل ُيحدد بعد موعد للنظـر يف         -  -
  التقرير األويل
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   التعاون مع اإلجراءات اخلاصة- ٢

  ال   ُوجِّهت دعوة دائمة
 بزيـارة إىل األرض     تقام( مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه        ة املعني ة اخلاص ةاملقرر   الزيارات أو التقارير عن البعثاتآخر

ـ  )٢١()٢٠٠٤يونيـه   / حزيران ١٨ إىل   ١٣الفلسطينية احملتلة فقط، يف الفترة من         ة؛ واملمثل
 / تـشرين األول   ١١-٥ ( حبالة املدافعني عن حقوق اإلنـسان      ة لألمني العام املعني   ةاخلاص

؛ واملقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بـإجراءات           )٢٢()٢٠٠٥أكتوبر  
موجزة أو تعسفاً؛ واملقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق كعنصر من عناصر احلق يف مستوى              
معيشي مناسب وباحلق يف عدم التمييز يف هذا السياق؛ واملقرر اخلاص املعين حبـق كـل                

نسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية؛ واملمثل اخلاص لألمـني              إ
، بعثـة   ٢٠٠٦سـبتمرب   / أيلـول  ١٤-١٠(العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً       

؛ واملقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف           )٢٣()مشتركة
؛ واملمثل اخلاص لألمني العـام      )٢٤()٢٠٠٧يوليه  / متوز ١٠-٣(سياق مكافحة اإلرهاب    

؛ واملقرر اخلـاص    )٢٥()٢٠٠٧أبريل  / نيسان ٢٠-١٣(املعين باألطفال والرتاعات املسلحة     
ست زيـارات    ب مقا (١٩٦٧املعين حبالة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة منذ          

 تـشرين   ١ إىلسـبتمرب   / أيلـول  ٢٥ة من   إىل األرض الفلسطينية احملتلة، آخرها يف الفتر      
 ٢٧-٢٠( حبرية الـدين أو املعتقـد        ة املعني ة اخلاص ة؛ واملقرر )٢٦()٢٠٠٧أكتوبر  /األول

  .)٢٧()٢٠٠٨يناير /كانون الثاين
  ال شيء  الزيارات املتفق عليها من حيث املبدأ

ة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو          طلب املقرر اخلاص املعين مبسأل      الزيارات املطلوبة واليت مل ُيتفق عليها بعد
، كما طلب القيام بزيارة متابعة يف عـام         ٢٠٠٢الالإنسانية أو املهينة القيام بزيارة يف عام        

 مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبـه القيـام          ة املعني ة اخلاص ة املقرر ت؛ وطلب ٢٠٠٧
ن الالئق القيام بزيـارة يف  ـين بالسكـاص املعـ؛ وطلب املقرر اخل  ٢٠٠١بزيارة يف عام    

  . ٢٠٠٥عام 
شكرت املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقد حكومة إسرائيل على الـدعوة الـيت                 التعاون أثناء البعثات/يسريالت

 وأعرب أصحاب الواليات األربعة الذين قـاموا ببعثـة       ؛)٢٨(وجهتها إليها لزيارة إسرائيل   
 عن تقديرهم لتعاون السلطات املختصة تعاوناً كامالً وملا         ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول مشتركة يف 

  .)٢٩(اتسمت به املناقشات اليت أُجريت خالل البعثة من صراحة وروح بناءة
  متابعة الزيارات 

الردود على الرسـائل املتعلقـة باالدعـاءات        
  والنداءات العاجلة

إسرائيـل ه إىل   ـ ُوجِّ ٢٠٠٨ه  ـيوني/زيران ح ٣٠ و ٢٠٠٤يوليه  / متوز ١يف الفترة ما بني     
وإضافة إىل البالغات اليت تتعلق بفئات خاصة، فإن هذه البالغـات           .  بالغاً ٦٦ما جمموعه   

 ٣٠ و ٢٠٠٤يوليـه   / متـوز  ١ويف الفترة ما بـني      .  امرأة ١٥ فرداً، مبن فيهم     ٩٦مشلت  
من البالغات الـيت   يف املائة  ٤٢ بالغاً، أو    ٢٨، ردت احلكومة على     ٢٠٠٨يونيه  /حزيران

  .ُوجِّهت إليها
الردود على االستبيانات املتعلقـة بالقـضايا       

  )٣٠(املواضيعية
 استبياناً وجَّهه إليها أصحاب واليـات       ١٢ردت إسرائيل على أربعة استبيانات من أصل        

يونيـه  / حزيـران  ٣٠ و ٢٠٠٤يوليه  / متوز ١ يف الفترة بني     )٣١(مكلفني بإجراءات خاصة  
  . )٣٢(ال احملددة هلا يف غضون اآلج٢٠٠٨
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 إىل أنه وعلى الرغم     ١٩٦٧وأشار املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة منذ               - ١٠
، وقامت يف بعـض     ٢٠٠٦ديسمرب  / أية عقبات أثناء قيامه بالزيارة يف كانون األول        طريقهع يف   ضمن أن احلكومة مل ت    

 نقاط العبور ونقاط التفتيش دون قيود، فإهنا قد رفضت، مثلما فعلت ذلك يف املاضـي،                املناسبات بتيسري مروره عند   
  .)٣٣(سندة إليهوالية املالااللتقاء به ألهنا ال تعترف ب

   التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان-٣

واألرض الفلـسطينية   ، بزيارة إسرائيل    ٢٠٠٦قامت مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، يف عام            - ١١
  .)٣٥(٢٠٠٧ و٢٠٠٦ و٢٠٠٥وقدمت إسرائيل تربعات إىل املفوضية يف . )٣٤(احملتلة

تنفيذ االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان، مـع مراعـاة           - باء 
  القانون اإلنساين الدويل الواجب التطبيق

  املساواة وعدم التمييز -١

 تعريف إسـرائيل    ؤدياحلؤول دون أن ي   ضمان  ، ب ٢٠٠٧ أوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري، يف عام         - ١٢
كدولة قومية يهودية إىل نشوء أي متييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل منهجي قائم على أساس العـرق أو اللـون أو                       

" قطـاع "عريب و " قطاع"وأوصت اللجنة أيضاً بتحديد ما إذا كان اإلبقاء على          . )٣٦(األصل أو املنشأ القومي أو اإلثين     
كما الحظت اللجنة بقلـق أن القـوانني والـسياسات          . ، وتقييم نطاق هذا الفصل    )٣٧(يهودي يشكل فصالً عنصرياً   

  .)٣٨(واملمارسات اليت تطبق يف األرض الفلسطينية احملتلة على اإلسرائيليني ختتلف عن تلك اليت تطبق على الفلسطينيني

نـشغال إزاء   ال، عن ا  ٢٠٠١ضة التعذيب، يف عام     ، وجلنة مناه  ٢٠٠٢وأعربت جلنة حقوق الطفل، يف عام         - ١٣
ويف األرض  ) أشخاص دون الثامنة عشرة   (التباين القائم يف التشريعات اإلسرائيلية فيما خيص تعريف الطفل يف إسرائيل            

  .)٣٩()أشخاص دون السادسة عشرة(الفلسطينية احملتلة 

والتمييز العنصري وكره األجانـب   ة للعنصرية، الحظ املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصر      ٢٠٠٥ويف عام     - ١٤
، إصدار بطاقـات صـحفية      ٢٠٠١وما يتصل بذلك من تعصب أن املكتب الصحفي للحكومة قد رفض، منذ عام              

عتماد لصحفيني فلسطينيني، وهو موقف اعتربته حمكمة العدل العليا منافياً للقانون مبوجب حكـم              الوجتديد شهادات ا  
  . )٤٠(٢٠٠٤أصدرته يف عام 

ألشـخاص ذوي  لقوق احل، رحبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بسن القانون املتعلق بتكافؤ           ٢٠٠٣ويف عام     - ١٥
، وحثت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الدولة على اختاذ تدابري فعالـة              )٤١()١٩٩٨(اإلعاقة  

ه عناية خاصة لألشخاص ذوي اإلعاقة املنـتمني إىل القطـاع           ملكافحة التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة، مع توجي       
  .)٤٢(العريب
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   حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمان على شخصه-٢

االغتيـاالت  "ما تـسميه إسـرائيل    إزاء  نشغال  ال، أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن ا       ٢٠٠٣يف عام     - ١٦
 أعمال إرهابية يف األرض الفلـسطينية احملتلـة، وهـي عمليـات     ضلوعهم يفباليت تستهدف أفراداً يشتبه   " املستهدفة

  .)٤٣( من العهد٦تستخدم، على ما يبدو، إىل حد ما كوسيلة للعقاب وتثري بالتايل مسائل مبوجب املادة 

ـ  ـ، عقد جملس حقوق اإلنسان دورته االستثنائي      ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٥ويف    - ١٧ ـ  ـة الثالث د ـة واعتم
 الذي طلب فيه، يف مجلة أمور، إنشاء بعثة رفيعة املستوى لتقصي احلقائق وإيفادها إىل بيت حـانون،                  ٣/١- القرار دإ 

وأثار املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية . )٤٤(٢٠٠٨مايو /وهي بعثة قامت مبهامها يف أيار
لكبري من املدنيني الذين قتلوا خالل األنشطة العـسكرية الـيت            والعدد ا  االغتياالت املستهدفة  مسألة   ١٩٦٧احملتلة منذ   

، أعرب املقرر اخلـاص املعـين       ٢٠٠٦نوفمرب  /ويف تشرين الثاين  . )٤٥(الدفاع اإلسرائيلي، وخاصة يف غزة    جيش  نفذها  
ة حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً عن القلق إزاء قتل املدنيني يف كل مـن قطـاع غـز                     

الدفاع اإلسرائيلي يف الضفة الغربية يف جيش اليت نفذها االغتياالت املستهدفة خبصوص بالغاً أيضاً وّجه و. )٤٦(وإسرائيل
ويذكر أن اهلجمات اليت نفذها أفـراد       . )٤٧(ضلوعهم يف أعمال إرهابية   ب ضد أفراد يشتبه     ٢٠٠٥نوفمرب  /تشرين الثاين 

  .)٤٨(٢٠٠٤مايو / يف أيار،منهم ستة أحداث وأربعة من الكبارفلسطينيني،  ١٠اجليش أدت أيضاً إىل مقتل 

 اليت وجهها املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب حاالت مزعومة تتعلق بإساءة معاملة سجناء              بالغاتومشلت ال   - ١٨
عزولة، نفرادي، وهتديدهم، واحتجازهم يف زنزانات مال، وإيداعهم يف احلبس ا)٥٠(، بعضهم دون السن القانوين)٤٩(عرب

، ومن بينهم صـيب دون      )٥١(وتتعلق حاالت أخرى أيضاً باحتجاز أفراد من رام اهللا        . وإخضاعهم لالستجواب املكثف  
بشأهنا يف عـام    بالغاً  ويزعم يف حالة كان املقرر اخلاص قد وجه         . )٥٢(السن القانوين، يف مراكز احتجاز جمهولة املكان      

كانت قد تعرضت ألشكال خطرية من سـوء املعاملـة والتحـرش            ، أن امرأة أُلقي عليها القبض وهي حامل         ٢٠٠٦
، بقلق ما ورد من ٢٠٠١، وجلنة مناهضة التعذيب، يف ٢٠٠٣والحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، يف . )٥٣(اجلنسي

  . )٥٤(االتفاقية/تتناىف مع العهداليت ستجواب التقارير عن كثرة استخدام أساليب ا

تقريره إىل اجلمعية العامة، أن توثيق حاالت جتنيد األطفال من جانب مجاعات مسلحة             وذكر األمني العام، يف       - ١٩
شـني  "وتفيد تقارير أيضاً أن جهاز األمـن  . فلسطينية ال يزال يشكل حتدياً، وأن هذه الظاهرة ال تزال جمهولة النطاق    

وحثت جلنة  . )٥٥(راج عنهم فو عقب اإل   أ  أثناء إقامتهم يف السجن    ال يزال يستخدم أطفاالً فلسطينيني كمتعاونني     " بيت
حقوق الطفل إسرائيل وكافة اجلهات الفاعلة ذات الصلة غري التابعة للحكومة على أن تضمن عدم جتنيد األطفال وعدم 

  .)٥٦(إشراكهم يف الرتاع

املـواد  يف  واستغالل األطفـال    األطفال  بغاء   املقرر اخلاص املعين مبسألة بيع األطفال و       وّجه،  ٢٠٠٦ويف عام     - ٢٠
 إىل الغاً ب،اإلباحية، واملقرر اخلاص املعين جبوانب حقوق اإلنسان لضحايا االجتار باألشخاص، ال سيما النساء واألطفال

  .)٥٧(حالة طفل يزعم أنه قد اجتر به حنو إسرائيل وظل قابعاً يف السجن ملدة ستة أشهرخيّص احلكومة 
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  الت من العقاب إقامة العدل، مبا يف ذلك معاجلة مسألة اإلف-٣

نشغال إزاء اعتماد سياسة حتفظية فيما يتعلق ال جلنة القضاء على التمييز العنصري عن اأعربت،  ٢٠٠٧يف عام     - ٢١
، طلبت اللجنة املعنية ٢٠٠٣ويف عام . )٥٨(مبقاضاة الشخصيات العامة بسبب خطاب الكراهية املوجه ضد األقلية العربية

 يف البيانات العامة اليت تديل هبا شخصيات إسرائيلية فيما يتعلق بالعرب، واليت ميكن              حبقوق اإلنسان إىل الدولة أن حتقق     
وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن القلق إزاء مـا           . )٥٩(أن تشكل حتريضاً على الكراهية والعنصرية الدينية      

 ضد املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني ال       وردها من معلومات تفيد أن الشكاوى املقدمة من املواطنني من عرب إسرائيل           
وأوصت أيضاً مبضاعفة اجلهود حلماية الفلسطينيني مـن العنـف الـذي       . )٦٠(جيري التحقيق فيها على النحو الواجب     

  .)٦١(ضمان التحقيق يف هذه األحداث وإتاحة سبل االنتصاف للضحاياوب له على أيدي املستوطنني اليهود ونيتعرض

 اخلاص لألمني العام املعين باألطفال والرتاعات املسلحة أن السياسة املتبعة حاليـاً مـن قبـل                 والحظ املمثل   - ٢٢
  .)٦٢(السلطات اإلسرائيلية ال تفي باملعايري الدولية املتعلقة بقضاء األحداث

ن إنشاء إ، وقالت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان، يف أعقاب الزيارة اليت قامت هبا إىل إسرائيل، يف مجلة أمور  - ٢٣
نظام فعال للمساءلة، مبا يف ذلك املساءلة الشخصية، سيفضي إىل تغري يف النهج املتبع إزاء استخدام القوة مبـا يكفـل                     

  .)٦٣(متثال القانون الدويل واختاذ اإلجراءات التأديبية أو العالجية املالئمةا

 إىل احلكومـة    بالغاًراءات موجزة أو تعسفاً      املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإج         وّجهو  - ٢٤
أكتـوبر  / رجـالً يف تـشرين األول  ١٣الشواغل اليت أثارها قرار وزارة العدل إهناء التحقيق يف قـضية قتـل   يتعلق ب 
بإعـادة  تتعلق وقالت احلكومة يف ردها إن السلطات املختصة قد خلصت، عقب ما ورد من طلبات عدة     . )٦٤(٢٠٠٠

  .)٦٥(ىل أنه من املستصوب بدء إجراء استئنايف إلعادة النظر يف قرار إغالق ملف القضيةالنظر يف القضية، إ

الحظ كل من املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، واملقـرر                 و  - ٢٥
ن داخلياً، واملقرر اخلاص املعين بالسكن اخلاص املعين باحلق يف الصحة، وممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردي

، أن انتهاكات خطرة حلقوق اإلنسان والقانون الدويل قد ٢٠٠٦الالئق، يف أعقاب البعثة املشتركة اليت قاموا هبا يف عام 
 واعتربت جلنة التحقيق املعنية بلبنـان الـيت       . )٦٦(٢٠٠٦ اللبنانية يف صيف عام      - ارتكبت يف أثناء احلرب اإلسرائيلية      

الدفاع اإلسرائيلي من اسـتخدام مفـرط       جيش  ، يف تقريرها، أن ما عمد إليه        ٢/١- أنشأها اجمللس مبوجب القرار د إ     
ي للقوة يتجاوز احلجج املعقولة للضرورة العسكرية، ومل مييز إطالقاً بني األعيان املدنية واألهداف العسكرية،  ـوعشوائ

  .)٦٧(دويلما يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون اإلنساين ال

، وجه املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين، واملقرر اخلاص املعين مبـسألة االجتـار               ٢٠٠٥ويف عام     -٢٦
باألشخاص، ال سيما النساء واألطفال، واملقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة، واملقرر اخلاص املعين مبسألة بيـع                  

 ةتصل مبزاعم تفيد أن نساء من ضحايا االجتار أحسسن بأهنن جمربات على اإلدالء بـشهاد              األطفال، خطاباً إىل احلكومة ي    
  .)٦٨(أمام احملكمة ألن حصوهلن على بعض املزايا، مبا يف ذلك امللجأ واخلدمات الصحية، كان مشروطاً باإلدالء بالشهادة
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  ةي احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسر-٤

على التمييز العنصري، واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، واللجنة املعنيـة             الحظت جلنة القضاء      - ٢٧
 قد أثرَّ علـى حنـو غـري    ٢٠٠٣يوليه  / متوز ٣١ والدخول إىل إسرائيل املؤرخ      ملواطنةحبقوق اإلنسان بقلق أن قانون ا     

وأوصت جلنة القـضاء علـى      . )٦٩(ائيلمتناسب على املواطنني من عرب إسرائيل الراغبني يف مجع مشل أسرهم يف إسر            
التمييز العنصري واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان إسرائيل بأن تلغي القانون وتعيد النظر يف سياستها املتعلقة جبمع مشـل                  

  .)٧٠(األسرة

من ، أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن االنشغال إزاء ما أكدته الدولة                ٢٠٠٥ويف عام     - ٢٨
  . )٧١(أهنا يف وضع ال ميكنها من تنفيذ القانون املتعلق حبظر تعدد الزوجات وإنفاذ األحكام املتعلقة باحلد األدىن للزواج

   حرية التنقل-٥

ت جلنة القضاء على التمييز العنصري، واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، واملقرر اخلاص املعين حبالة حقوق               ربأع  - ٢٩
، واللجنة اخلاصة املعنية بالتحقيق يف املمارسات اإلسرائيلية اليت متس          ١٩٦٧ الفلسطينية احملتلة منذ     اإلنسان يف األراضي  

حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيين وغريه من السكان العرب يف األراضي احملتلة، واملقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحايـة                 
 واملفوضة السامية حلقوق اإلنسان، عن االنشغال إزاء        حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب،       

القيود املفروضة على حرية التنقل يف األرض الفلسطينية احملتلة، وما يترب عليها من تأثري مدمر للغايـة علـى متتـع                     
 األدىن  وأشارت وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق         . )٧٢(الفلسطينيني حبقوق اإلنسان  

، إىل أن املستوطنات اإلسرائيلية غري الشرعية ما فتئـت تتوسـع وتقـتحم أراض               ٢٠٠٦، يف تقريرها لعام     )ونروااأل(
  .)٧٤(، وإىل أن نظام التصاريح ما فتئ يزداد تقييداً)٧٣(فلسطينية

 مسار اجلدار، فإهنا وبينما الحظت جلنة القضاء على التمييز العنصري أن احملكمة العليا كانت قد أوصت بتغيري  - ٣٠
 حمكمة العدل الدوليـة     ٢٠٠٤أعربت عن القلق من أن إسرائيل قد خيَّرت التغاضي عن الفتوى اليت أصدرهتا يف عام                

وأشار تقرير صدر عن مكتب تنسيق      . )٧٥(بشأن النتائج القانونية املترتبة على تشييد اجلدار يف األرض الفلسطينية احملتلة          
 إىل أن تشييد اجلدار قد تواصل، على الرغم من الفتوى اليت أصدرهتا حمكمة العـدل                ٢٠٠٧ الشؤون اإلنسانية يف عام   

  . )٧٦(لة عن أقارهبا وأماكن عملها واخلدمات األساسيةوالدولية، وأن جمتمعات بأسرها أصبحت معز

مثلة اخلاصة لألمني   ، وجه املقرر اخلاص املعين حبماية وتعزيز احلق يف حرية الرأي والتعبري وامل            ٢٠٠٧ويف عام     - ٣١
العام املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان بالغني يتعلقان مبنع زعيمني ملنظمتني غـري حكـوميتني مـن مغـادرة        

، ذُكر أن مدير منظمة غري حكومية ُمنع من عبور احلدود يف طريقه             ٢٠٠٥ل يف عام    رِسويف بالغ مشترك أُ   . )٧٧(البالد
. )٧٨(هـتابعة لألمم املتحدة املعنية باحلقيق يف املمارسات اإلسـرائيلية لـإلدالء بـشهادت            تب اللجنة اخلاصة ال   اإىل مك 

وذكرت احلكومة، يف ردها، أن تنقالت الشخص املعين مل تعد خاضعة لسيطرة إسرائيل منذ إهناء احلكم العسكري يف                  
  .)٧٩(قطاع غزة
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حرية الدين أو املعتقد، وحريـة التعـبري وتكـوين اجلمعيـات              - ٦
  الجتماع السلمي، واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة والسياسيةوا

 املقرر اخلاص املعين حبرية الرأي والتعبري صحفيني أجانب أو صحفيني يعملـون             وّجههامشلت البالغات اليت      - ٣٢
 قصف جراءوا ، أو قُتل)٨١(حىت دون أن توجه إليهم هتم، )٨٠(حلساب وسائط إعالم أجنبية أُلقي عليهم القبض واحُتجزوا

اإلسرائيلي يف قطـاع    الدفاع   جيش أو تعرضوا إلطالق النار على أيدي        )٨٢(منشآت تابعة لوسائط اإلعالم، أو أصيبوا     
أو اختتمـت بـشأهنا     /وقد ردت احلكومة على بعض هذه البالغات وأشارت إىل احلاالت اليت فُتحـت و             . )٨٣(غزة

 بتقارير عن منع تنظيم مظاهرات احتجاجاً علـى         ٢٠٠٥يف عام   ا املقرر اخلاص    مههوّجويتعلق بالغان   . )٨٤(حتقيقات
  .)٨٥( تقارير عن توقيف واحتجاز املتظاهرين ذلكتشييد اجلدار، مبا يف

، أشارت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان يف تقريرها إىل جملس حقوق اإلنسان إىل أن التدابري ٢٠٠٨ويف عام   - ٣٣
نقل األشخاص وحركة السلع يف األرض الفلسطينية احملتلة قد أعاقت بشدة فـرص             اليت اعتمدهتا إسرائيل لتقييد حرية ت     

  . )٨٦(وصول السكان إىل املواقع الدينية، وال سيما يف القدس، وإمكانية التبادل الثقايف واألنشطة الثقافية

، إىل أن ٢٠٠٨ عـام  وأشارت املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقد، عقب الزيارة اليت قامت هبـا يف                - ٣٤
القيود املفروضة على إمكانية الوصول إىل األماكن املقدسة هي قيود مفرطة، فضالً عن أهنا تنفـذ بطريقـة متييزيـة                    

وبينما أبرزت املقررة اخلاصة الدور الذي تؤديه احملكمة العليا يف ضمان حرية الدين أو املعتقد، فقد الحظت                 . وتعسفية
وأوصت مجيع أطراف   . ملسيحية واليهودية واملسلمة قد تعرضت ألشكال متعددة من التمييز        أن بعض الطوائف الدينية ا    

  .)٨٧(أي اتفاق سالم حمتمل بأن تلزم نفسها قانوناً حبماية حقوق األقليات الدينية

 هبا يف   والحظت املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان، عقب الزيارة اليت قامت                - ٣٥
وألقـت  . )٨٨(حقوق اإلنـسان  عن   يف جمال الدفاع  اإلسرائيليني  الناشطني  ، أن احلكومة ال تعترف حبقوق       ٢٠٠٥عام  

الضوء على الصعوبات اليت يواجهوهنا يف تعزيز ومحاية حقوق األقليـات، مبـن فيهـا اجملتمعـات احملليـة العربيـة                     
 غزة أكثر عرضة للخطر بسبب عزلتهم الناجتة عـن اسـتمرار            وإضافة إىل ذلك، أصبح املدافعون يف     . )٨٩(والفلسطينية

 لتسويغ مواصلة االنتهاكات اجلسيمة     "بالضرورات األمنية "، فضالً عن التذرع     )٩٠(القيود اليت تعيق حركتهم واتصاالهتم    
  . )٩١(حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين

ن أن ُتكرس القـوانني والـربامج لتعزيـز    ضماب، أوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري       ٢٠٠٧ويف عام     - ٣٦
  .)٩٢(املؤسسات الثقافية ومحاية املواقع املقدسة لكل من اجلماعة اليهودية واجلماعات الدينية األخرى

نة القضاء على التمييز العنصري بربامج العمل اإلجيايب الرامية إىل ضمان متثيل أفضل لألقليـات يف                ورحبت جل   - ٣٧
وأشارت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة إىل أهنا ال تـزال           . )٩٣(ركات التابعة للدولة  اخلدمة املدنية ويف الش   

، مثلما أشارت إىل ذلـك، يف  )٩٤( يف مناصب اختاذ القرار يف اخلدمة املدنيةرأةل املـوى متثيـاض مست ـقلقة إزاء اخنف  
  .)٩٥(نية بتنفيذ االتفاقيات والتوصيات جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية املع،٢٠٠٦عام 
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 / كـانون األول   ٣٠وبينما أحاطت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان علماً باحلكم الصادر عن احملكمة العليا يف                - ٣٨
 الدفاع اإلسرائيلي، فقد أشارت إىل أهنا ال تزال تشعر          يش يف قضية جنود االحتياط الثمانية التابعني جل       ٢٠٠٢ديسمرب  
زاء القوانني واملعايري املطبقة والقرارات السلبية عموماً اليت ينفذها ضـباط القـضاء العـسكري يف حـاالت                  بالقلق إ 

  .)٩٦(االستنكاف الضمريي الفردية

   احلق يف العمل ويف شروط عمل عادلة ومواتية-٧

ذ إسرائيل تدابري للحد ، أوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بأن تتخ٢٠٠٣يف عام   - ٣٩
 وأن تضمن الـسماح للعمـال يف األرض         ،معدالت البطالة ختفيض   و )٩٧(من التفاوتات يف األجور بني اليهود والعرب      
 أن حرية   ٢٠٠٨وأشار تقرير صدر عن منظمة العمل الدولية يف عام          . )٩٨(الفلسطينية احملتلة مبواصلة العمل يف إسرائيل     

، وأن ظاهرة التمييز    )٩٩(ةتلاوضة اجلماعية معرضان خلطر مستمر يف األراضي العربية احمل        تكوين اجلمعيات واحلق يف املف    
ىل الوظائف واملوارد املنتجة متفشية، وأن املؤسسات اليت متثل أصحاب العمل والعمال تعاين من التدخل يف إيف الوصول 

  .)١٠٠(حقها املتعلق بالتنظيم

  يشي الئق احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى مع-٨

حثت جلنة القضاء على التمييز العنصري إسرائيل على أن تكفل املساواة يف متتع األفراد باحلق يف العـودة إىل                     - ٤٠
وبينما أحاطت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية علماً مـع           . )١٠١(بلداهنم ويف حيازة املمتلكات   
، فقد أشارت إىل )١٠٢(ملتخذة فيما يتعلق باجملتمعات العربية والدرزية والشركسية والبدويةالتقدير بتدابري العمل اإلجيايب ا

وإزاء استمرار   ،)١٠٣(أهنا ال تزال تشعر ببالغ القلق إزاء ظروف العيش البائسة للفلسطينيني يف األرض الفلسطينية احملتلة              
  . )١٠٤(ممارسات هدم املنازل ومصادرة األراضي وتقييد حقوق اإلقامة

، وجه املقرر اخلاص املعين باآلثار الضارة لنقل وإلقاء املنتجات والنفايات السمية واخلطـرة              ٢٠٠٥ويف عام     - ٤١
بصورة غري مشروعة على التمتع حبقوق اإلنسان، واملقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء، واملقرر اخلاص املعين بالسكن                  

 أراض  ميميتعلق بادعاءات مفادها أن مستوطنني إسرائيليني قـاموا بتـس         الالئق، واملقرر اخلاص املعين بالصحة، بالغاً       
  .)١٠٥(زراعية فلسطينية يف الضفة الغربية

 إىل أن حنو نصف األسر املعيشية الفلسطينية تعتمد ٢٠٠٨أشار تقرير صدر عن منظمة العمل الدولية يف عام و  - ٤٢
ار تقرير أصدره مكتب تنسيق الشؤون اإلنـسانية يف عـام           وأش )١٠٦(على املساعدة الغذائية املقدمة من اجملتمع الدويل      

وقد أبرز كل من املفوضـة  . )١٠٧( يف املائة من جمموع األسر املعيشية الفلسطينية تعيش يف فقر         ٥٧ إىل أن زهاء     ٢٠٠٧
يف تقريرمها  ،  ١٩٦٧السامية حلقوق اإلنسان واملقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة منذ               

األخريين إىل جملس حقوق اإلنسان، النتائج املترتبة على قرار إغالق معابر غزة، الذي يشكل حسب املقرر اخلاص عقابـاً   
 عن حمكمة العـدل     ٢٠٠٤غذية والزراعة إىل الفتوى اليت صدرت يف عام         ألوأشارت منظمة األمم املتحدة ل    . )١٠٨(مجاعياً

كمة من أن تشييد اجلدار والنظام املرتبط به قد أديا، يف مجلة نتائج أخـرى، إىل تـدمري                  الدولية، وإىل ما خلصت إليه احمل     
األراضي الزراعية وسبل كسب العيش، ما يشكل إخالالً بالتزامات إسرائيل مبوجب العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق                  

 إىل أن سكان    ٢٠٠٦ة اإلمنائي يف عام     وأشار تقرير صدر عن برنامج األمم املتحد      . )١٠٩(االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
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األرض الفلسطينية احملتلة يواجهون ندرة حادة يف املياه، فضالً عن عدم التكافؤ بـني إسـرائيل وفلـسطني يف إدارة                    
ويف نفس السنة، وجه املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء بالغـاً            . )١١٠(مستودعات املياه اجلوفية أسفل الضفة الغربية     

  .)١١١(ارطاملن/شك حدوث أزمة إنسانية يف قطاع غزة نتيجة غلق معرب كارينيتعلق بو

ن من احلصول   ورمفيع أن املرضى حي   زعم  ، بالغاً يُ  ٢٠٠٧ووجه املقرر اخلاص املعين باحلق يف الصحة، يف عام            - ٤٣
ودعت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد       . )١١٢(على العالج الطيب يف اخلارج عقب قيام إسرائيل بإغالق معرب رفح          

. )١١٣(املرأة الدولة بأن توعز للسلطات اإلسرائيلية يف نقاط التفتيش بضمان وصول احلوامل إىل خدمات الرعاية الصحية      
ىل أن التأخري عند نقاط التفتيش قـد أدى إىل          إ ٢٠٠٥وأشار تقرير صدر عن صندوق األمم املتحدة للسكان يف عام           

  .)١١٤(دات على الطريق دون إشراف طيب وإىل وفيات يف صفوف نساء ورضعوال

   احلق يف التعليم ويف املشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمع احمللي-٩

، طلبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة إىل إسرائيل أن تتخذ تدابري عاجلة للحد                ٢٠٠٥يف عام     - ٤٤
. )١١٥(ف الفتيات من عرب إسرائيل وزيادة عدد النساء العرب يف مؤسسات التعليم العايلمن معدالت التسرب يف صفو

 إىل أن القيود املفروضة على احلركة       ٢٠٠٨يف عام   ) اليونيسيف(وأشار تقرير صدر عن منظمة األمم املتحدة للطفولة         
وشجعت اللجنـة   . )١١٦( إىل املدارس  ة تعيق قدرة الطالب واملدرسني على الوصول      تلوالتنقل يف األرض الفلسطينية احمل    

املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إسرائيل على أن تواصل تقدمي تعليم يف جمـال حقـوق اإلنـسان يف                  
ورحبت جلنة القضاء على التمييـز      . )١١٧( نظاماً للمدارس املختلطة املفتوحة للتالميذ اليهود والعرب       ئاملدارس وأن تنش  
  .)١١٨(ود اليت بذلتها الدولة لتعزيز مركز اللغة العربيةالعنصري باجله

   األقليات والشعوب األصلية- ١٠

 واملقرر  سكان األصليني ساسية لل أل، وجه املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات ا         ٢٠٠٦يف عام     - ٤٥
لسرية، وهي قرية بدوية مأهولة بالـسكان       اخلاص املعين بالسكن الالئق بالغاً يتعلق بعزم احلكومة املزعوم تدمري قرية ا           

ي ـوف. )١٢٠(وقدمت احلكومة، يف ردها، معلومات عن القانون وعن عملية نزع امللكية          . )١١٩(األصليني تقع يف النقب   
، وجه كل من اخلبري املستقل املعين بقضايا األقليات، واملقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق، واملقرر اخلاص                ٢٠٠٧عام  

لة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للسكان األصليني بالغاً يتعلق حبالة اجملتمعات احمللية البدوية يف األراضي               املعين حبا 
وأوصت جلنة القضاء علـى التمييـز       . )١٢١(نازلامل التشريد الداخلي وهدم   اينعالواقعة حتت االحتالل اإلسرائيلي اليت تُ     

مكنة إلعادة توطني سكان القرى البدوية يف النقب ونقلهم إىل املـدن            العنصري إسرائيل بأن تبحث احللول البديلة امل      
  .)١٢٢(املقررة لذلك الغرض

   املهاجرون، والالجئون وملتمسو اللجوء- ١١

ـ                  - ٤٦  زعموجه املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين رسالة إىل احلكومة تتعلق بعاملني يف قطاع البناء ُي
وقدمت احلكومة، يف ردها، إيضاحات تتعلق بالوقائع وبالتحقيق الذي أُجـري يف            . )١٢٣(املةلسوء املع أهنما قد تعّرضا    

وتتعلق البالغات األخرى اليت وجهها املقرر اخلاص بعاملني مهاجرين يذكر أهنما احتجزا إثر ختليهما              . )١٢٤(هذه القضية 
  .)١٢٦(توظيفالاالت ، وبتجاوزات وأعمال غري شرعية مزعومة ارتكبت على أيدي وك)١٢٥(عن وظيفتهما
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 عن مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني أن إسرائيل قد صدقت، يف ٢٠٠٧وجاء يف وثيقة صدرت يف عام   - ٤٧
، للربوتوكـول امللحـق     ١٩٦٨، وانضمت، يف عام     ١٩٥١، على االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني لعام        ١٩٥٤عام  

 إىل أن   ٢٠٠٧ضية األمم املتحدة لشؤون الالجـئني يف عـام          وأشار تقرير صدر عن مفو    . )١٢٧(١٩٦٧باالتفاقية لعام   
وأشار تقرير صـدر عـن      . )١٢٨(إسرائيل مل تضع بعد إجراءات عملية الختاذ ما يلزم من قرارات بشأن مركز الالجئ             

 إىل عدم وجود أية تشريعات وطنية تتعلق بالالجئني، وإىل أن املفوضـية تقـدم الـدعم إىل                  ٢٠٠٦املفوضية يف عام    
  . )١٢٩(مة يف جمال تسجيل طلبات اللجوء واختاذ القرارات بشأن وضع ملتمسي اللجوءاحلكو

   حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب- ١٢

أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن القلق إزاء غموض التعاريف الواردة يف التشريعات واللوائح التنظيمية           - ٤٨
راض ثبوت التهمة على حـساب      ـفتسَتَنُد فيها إىل ا   ء تعدد احلاالت اليت يُ    اإلسرائيلية املتعلقة مبكافحة اإلرهاب، وإزا    

  . )١٣٠(املدعى عليه

وأثار املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب، عقب   - ٤٩
املزعوم ألساليب استجواب معينة؛ وإمكانية     ، شواغل عدة، منها استمرار االستخدام       ٢٠٠٧الزيارة اليت قام هبا يف عام       

؛ )١٣١(دعاءات سوء املعاملة أو التعذيب    اقيام مفتش الشكاوى، بوصفه موظفاً يف وكالة األمن اإلسرائيلية، بالتحقيق يف            
املستخدم يف الـضفة    " االحتجاز اإلداري "وطول مدة االحتجاز دون إمكانية االتصال مع العامل اخلارجي، مبا يف ذلك             

ضلوعهم يف أعمال إرهابية أو أعمال خملة باألمن يف الـضفة الغربيـة أمـام احملـاكم                 به  ب؛ ومقاضاة املشت  )١٣٢(ربيةالغ
  .)١٣٣(العسكرية

الدفاع اإلسرائيلي ألغراض أمنية عند جيش قوم هبا يوأشار املقرر اخلاص إىل أن عمليات التدقيق والتفتيش اليت   - ٥٠
ام اخلصوصية ومبدأ عدم التمييز، وال سـيما عنـدما يتعلـق األمـر بنـساء                نقاط التفتيش تثري شواغل تتعلق باحتر     

الـدروع  "الت خاصة يف هذا السياق، اإلدعاءات املتعلقـة باسـتخدام           كومن املمارسات اليت تثري مش    . )١٣٤(وأطفال
  .)١٣٥(، وهدم املنازل، واالغتياالت املستهدفة وقتل املدنيني"البشرية

اص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحـة        ويتعلق بالغ وجهه املقرر اخل      - ٥١
اإلرهاب واملقرر اخلاص املعين باحلق يف حرية الرأي والتعبري بادعاء خيص توقيف واحتجاز رئيس اجمللـس التـشريعي                  

عضواً أو أكثر من اجمللـس       ٢٠الفلسطيين، ومبزاعم أخرى تتعلق بتوقيف مثانية أعضاء يف حكومة السلطة الفلسطينية و           
  .)١٣٦(التشريعي الفلسطيين

وأعرب املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني عن االنشغال إزاء التشريعات اليت تسمح للـسلطات                 - ٥٢
باحتجاز أي شخص جملرد االشتباه بضلوعه يف أنشطة إرهابية دون أية هتم رمسية أو حماكمة ودون حصوله على أيـة                    

  .)١٣٧(تتعلق حبقوق اإلنسان خالل االحتجازضمانات 
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  تصل هبذه املناطق أو األقاليمفيما ي احلالة يف مناطق أو أقاليم حمددة أو - ١٣

 واللجنـة   ١٩٦٧أعرب كل من املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة منذ                 - ٥٣
ائيلية اليت متس حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيين وغريه من السكان العرب اخلاصة املعنية بالتحقيق يف املمارسات اإلسر

يف األراضي احملتلة واملقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهـاب    
وضع اإلنـساين يف األرض  واملفوضة السامية حلقوق اإلنسان عن االنشغال إزاء تواصل تدهور حالة حقوق اإلنسان وال 

 تصاريحوإضافةً إىل ذلك، أثر إغالق املعابر ونظام ال. )١٣٨(الفلسطينية احملتلة ألسباب منها تشييد اجلدار يف الضفة الغربية
صول إىل خدمات الصحة وغريها من اخلدمات االجتماعية، تأثرياً سلبياً يف قدرة الشعب الفلسطيين على نيل التعليم واحل

  .)١٣٩( أماكن العمل وإىل األراضي واملوارد املائيةوالوصول إىل

 إىل أن مصادرة أراضي املـواطنني الـسوريني،         ٢٠٠٨وأشار تقرير صدر عن منظمة العمل الدولية يف عام            - ٥٤
واجتثاث األشجار والنباتات، والتمييز يف جمال الوصول إىل املياه واحلصول على رخص البناء، من العوامل اليت ال تزال                  

، اعتمد جملس حقوق اإلنسان     ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٨ويف  . )١٤٠(ر يف املواطنني السوريني املقيمني يف اجلوالن احملتل       تؤث
 بشأن حقوق اإلنسان يف اجلوالن السوري احملتل، وطلب إىل إسرائيل، يف مجلة أمور، امتثال القـرارات                 ٧/٣٠القرار  

  .األمن وجملس حقوق اإلنسانذات الصلة اليت اعتمدها كل من اجلمعية العامة وجملس 

   اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات واملعوقات- ثالثاً 
إن ما شجع املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب                 - ٥٥

 املشاركة يف مشاورات خبصوص  من معلومات صادرة عن وزارة العدل مفادها أنه سُيدعى إىل         ٢٠٠٧ما ورده يف عام     
  .)١٤١(التشريعات اجلديدة املتعلقة مبكافحة اإلرهاب وإىل التعليق عليها قبل إحالتها إىل الكنيست

والحظت جلنة القضاء على التمييز العنصري أن التدابري األمنية املتخذة استجابة للشواغل األمنية املـشروعة                 - ٥٦
إسرائيل أو الفلسطينيني يف األرض الفلسطينية احملتلة، وأن املستوطنات اإلسرائيلية          ينبغي أال متيز ضد املواطنني من عرب        

يف األرض الفلسطينية احملتلة، وال سيما يف الضفة الغربية، ليست غري شرعية مبوجب القانون الدويل فحسب، بل إهنـا                   
  .)١٤٢(تشكل عقبة أمام متتع جمموع السكان حبقوق اإلنسان

  لوطنية الرئيسية واملبادرات وااللتزامات األولويات ا- رابعاً 
  توصيات حمددة للمتابعة

، إىل الدولة أن تقدم، يف غضون سنة، معلومات بـشأن           ٢٠٠٣طلبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، يف عام          - ٥٧
انية االتـصال   االحتجاز ملدة طويلة دون إمك    : جمموعة أمور منها تنفيذ توصيات اللجنة املتعلقة، يف مجلة أمور، مبا يلي           

الـيت  " دفاع الضرورة "وهدم املمتلكات يف األرض الفلسطينية احملتلة؛ وحجة        " االغتياالت املستهدفة "مبحامٍ؛ وممارسة   
ينـاير  /ويف كانون الثاين  . )١٤٣( والدخول إىل إسرائيل   ملواطنةتستخدم يف أساليب االستجواب؛ وإلغاء القانون املتعلق با       

  .)١٤٤(ا على املالحظات اخلتامية للجنة اليت تتناول هذه القضايا، قدمت إسرائيل تعليقاهت٢٠٠٧
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وتضمنت التوصيات اليت قدمتها إىل إسرائيل املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية حبالة املدافعني عـن حقـوق                   - ٥٨
مم املتحدة، والوفاء   إهناء احتالل األرض الفلسطينية احملتلة، واحترام قرارات هيئات األ        : اإلنسان، يف مجلة أمور، ما يلي     

قوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل؛ وتعديل القـوانني واللـوائح التنظيميـة            الدويل حل قانون  البالتزاماهتا مبوجب   
والسياسات املتعلقة حبرية االجتماع، واحلق يف االحتجاج على االنتهاكات؛ والتخلي على ممارسة االحتجاز اإلداري؛              

فق االحتجاز من قبل هيئات مستقلة؛ واالمتناع عن فرض أية قيود على سفر املـدافعني عـن                 واملوافقة على رصد مرا   
  .)١٤٥(حقوق اإلنسان

، بأن تقـدم    ٢٠٠٦سبتمرب  /وأوصى املقررون اخلاصون األربعة، عقب البعثة املشتركة اليت قاموا هبا يف أيلول             - ٥٩
ق يف ما إذا كان اليهود واملواطنون من حقّر العنقودية؛ وُتإسرائيل، يف مجلة أمور، التفاصيل الكاملة عن استخدام الذخائ       

عرب إسرائيل متساوين يف املعاملة، ال سيما فيما يتعلق بالتعويض عما يلحق ممتلكاهتم مـن ضـرر، والوصـول إىل                    
  .)١٤٦(ضمن مشاركة املتضررين يف أنشطة التعمري لفترة ما بعد الرتاعأن تاخلدمات الطبية واملالجئ جماناً؛ و

، طلبت جلنة القضاء على التمييز العنصري إىل الدولة أن تزودها، يف غضون سنة، مبعلومات               ٢٠٠٧ويف عام     - ٦٠
عن أمور منها متابعة توصيات اللجنة املتعلقة بإلغاء قانون املواطنة والدخول إىل إسرائيل؛ وتنفيذ املشاريع الراميـة إىل                  

واالعتراف بالقرى البدوية وحبقوق البـدويني يف حيـازة واسـتخدام    جتنب فصل اجملتمع العريب عن اجملتمع اليهودي؛    
، قـدمت  ٢٠٠٨يوليه /ويف متوز. )١٤٧(األراضي واملوارد التابعة جملتمعهم احمللي؛ والتدابري الرامية إىل ضمان حرية التنقل  

  .)١٤٨(الدولة تعليقاهتا على املالحظات اخلتامية للجنة اليت تتناول هذه القضايا

 التوصيات اليت قدمها املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريـات األساسـية يف      وقد مشلت   - ٦١
إلغاء القانون املتعلق حببس املقاتلني غري القـانونيني؛ وإتاحـة سـبل    : سياق مكافحة اإلرهاب، يف مجلة أمور، ما يلي     

ى أدلة  ـاد إل ـاز اإلداري باالستن  ـلة يف اإلذن باالحتج   االنتصاف لضحايا سوء املعاملة؛ وإهناء املمارسة احلالية املتمث       
ال ُيكشف عنها للمحتجز وال حماميه؛ وإزالة مجيع املستوطنات اليهودية يف األرض الفلسطينية احملتلة؛ وضمان أال يؤثر                 

  .)١٤٩(ساين الدويل وإدارة نقاط التفتيش تأثرياً مفرطاً يف التمتع باحلقوق؛ واحترام قواعد القانون اإلنريحاصنظام الت

 إسرائيل بأن تقوم،    ١٩٦٧وأوصى املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف األرض الفلسطينية احملتلة منذ               - ٦٢
  .)١٥٠(يف مجلة أمور، بتنفيذ الفتوى الصادرة عن حمكمة العدل الدولية بشأن اجلدار

بأن تقوم، يف مجلة أمور، بوقـف مجيـع         ، أوصت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان إسرائيل        ٢٠٠٨ويف عام     - ٦٣
دويل، ـاين ال ـون اإلنس ـقوق اإلنسان والقان  الدويل حل قانون  الاإلجراءات اليت تنتهك االلتزامات املنصوص عليها يف        

ب اجلماعي؛ وبأن تنشئ كافة األطراف يف الرتاع آليات للمساءلة تتيح إمكانية القيام بتحقيقـات               اوال سيما منع العق   
قوق اإلنسان  الدويل حل لقانون  ل أساس القانون وتكون مستقلة وشفافة وسهلة املنال يف االنتهاكات املزعومة            قائمة على 

  .)١٥١(غزةمعابر والقانون اإلنساين الدويل وفقاً لاللتزامات الواردة يف كل منهما؛ وإهناء العمل باإلجراء املتعلق بإغالق 

   بناء القدرات واملساعدة التقنية-خامساً 
  .ينطبقال 
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Notes  

  
1 Unless indicated otherwise, the status of ratifications of instruments listed in the table  may be found in 
Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General: Status as at 31 December 2006  
(ST/LEG/SER.E.25), supplemented by the official website of the United Nations Treaty Collection database, 
Office of Legal Affairs of the United Nations Secretariat, http://untreaty.un.org/. 
2 The following abbreviations have been used for this document: 

ICERD  International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 
ICESCR  International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 
ICCPR   International Covenant on Civil and Political Rights 
ICCPR-OP 1  Optional Protocol to ICCPR 
ICCPR-OP 2  Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the death penalty 
CEDAW  Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 
OP-CEDAW  Optional Protocol to CEDAW 
CAT   Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or 
  Punishment 
OP-CAT  Optional Protocol to CAT 
CRC   Convention on the Rights of the Child 
OP-CRC-AC  Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed conflict 
OP-CRC-SC  Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution and child 
  pornography 
CRMW   International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers 
and   Members of Their Families 
CPD   Convention on the Protection of Persons with Disabilities 
OP-CPD Optional Protocol to Convention on the Protection of Persons with Disabilities 
CED  Convention on the Protection of Persons from Enforced Disappearance. 

3 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing 
the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. 
4 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 1954 Convention relating to the status of 
Stateless Persons and 1961 Convention on the Reduction of Statelessness. 
5 Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field 
(First Convention); Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked 
Members of Armed Forces at Sea (Second Convention); Convention relative to the Treatment of Prisoners of War 
(Third Convention); Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (Fourth Convention); 
Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of 
International Armed Conflicts (Protocol I); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and 
relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II); Protocol additional to the 
Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Adoption of an Additional Distinctive Emblem (Protocol 
III). For the official status of ratifications, see Federal Department of Foreign Affairs of Switzerland, at 
www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/intla/intrea/chdep/warvic.html. 
6 International Labour Organization Convention  No. 29 concerning Forced or Compulsory Labour; Convention 
No.105 concerning the Abolition of Forced Labour, Convention No. 87 concerning Freedom of Association and 
Protection of the Right to Organize; Convention  No. 98 concerning the Application of the Principles of the Right to 
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