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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 الدورة التاسعة والعشرون
 2018كانون الثاين/يناير   15-26

دمووة موووا اصاوواع ملووواحبة امل وول ة  شووو ن مووو و ورتوواع املعلومووواع املق  
 *إسرائيل

 تقرير مفوضية األمم املت دة السامية حلقوق اإلنسان  

 معلوماع أساسية -أوالا  
، مع مراعاا  ووريا  16/21و 5/1أُعد هذا التقرير عماًل بقراري جملس حقوق اإلنسان  -1

ماا  ااهااامل  اهاا  31 االسااتاراا الاادوري ال.ااام م وهااو مااوامل لوراااامل امالومااامل امقدماا  ماا 
لاا  اً ابحلاد اقاإىل االساتاراا الادوري ال.اام ، وياارشو   واز  ماوامل  ق اد (1)صااحة  املال  
 لادو الزلماملم

 املعلوماع املقدمة ما اصااع ملاحبة امل ل ة -اثنياا  
 (3)، والتعاون مع اآللياع واهليئاع الدولية حلقوق اإلنسان(2)نطاق االلتواماع الدولية -ألف 

ُ لااادعق علاا  اال  اا اا  الدول اا  حلماياا    اااع  أوااارمل منةماا  الزراماا  إىل أن إساارا    م -2
اقوخاص م  االخت اء القسري، والربو وكول االخت اري ال  اا   مناهض  التاذيب، والربو وكول 

 يسااةد أيضاااً أن االخت اااري الثاااين امل ااد ابلاهااد الاادوو اااااص ابحلقااوق امدن اا  والس اساا  م وم
وافقااق اااى علاا  إاااراء  قاادا ال.اازاوج ال روياا   واااب الربو وكااول االخت اااري امل ااد ابلاهااد 

ماااا  ا  اا اااا  مناهضاااا   22الاااادوو اااااااص ابحلقااااوق االاتلاااااوي  واالاتماع اااا  والثقاف اااا ، واماااااو  
 لااادق  امه نااا م وم الالإنساااان   أو الاقوبااا  القاسااا   أو التااااذيب و اااضر مااا  مااارو  امااملااا  أو

 م(4)ا    عل  الربو وكولني اإلماف ني اقول والثاين ال  اا امل ان ف ونةام روما اقساسيإسر 
__________ 

 م ُُترَّر هذر الوث ق  اة  إرساهلا إىل ووا ر الرت   الت ريري  ابقمم امت د م *
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أن  واه إسرا    وعو  وا م  إىل   ع امزل اني باوال مل    8واارتحق الورا  ام.رتك   -3
اا  إطار اإلااراءامل اااصا  لممام امت اد ، و األاي اقولويا  لامل ر  ره ا  قريهاا امقارر ااااص ام

 م(5)1967حبال  حقوق اإلنسان   اقرامي ال لسأل ن   احملتل  منذ 
اااارمل الورااااا  ام.اااارتك   -4  ااااملال  اااارف  االعاااارتاز ابنألةاااااق التملاما ااااا  أبن إساااارا    ال 1وذكع

م وأكادمل (6)الدول  ، الناوئ  ع  امااهدامل اليت هي طرز ف ها، علا  اقرا ال لساأل ن   احملتلا 
م وأوااار مركاامل (7)إساارا     اارف  التااااون مااع بااا  ه ئااامل حقااوق اإلنسااانأن  5الورااا  ام.اارتك  

 ااملال  اارف  االمتثااال اللتملاما ااا  ان ااف الاادوو للادالاا  )امركاامل الاادوو للادالاا ( إىل أن إساارا    ال
 م(8)س ما ا  اا   ان ف الرابا  الدول  ، وال

 (9)اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان -ابء 
إىل أن التوص   امتالق  إبن.اء مؤسس  وطن   حلقوق اإلنساان  1ك  أوارمل الورا  ام.رت  -5

وفقااااااااً مةااااااااوك ابرياااااااس ورومل   كلتاااااااا وورك االساااااااتاراا الااااااادوري ال.اااااااام ، ولزااااااا  إسااااااارا    
 م(10) ن ذها م

تنفيوووال االلتوامووواع الدوليوووة املتعلقوووة  قووووق اإلنسوووان، موووع مرا ووواة القوووانون الووودو   - يم 
 اإلنساين الساري

 سائل املشرتكة  ني القطا اعامل -1 

 (11)امساوا  وعدم التم  مل  
ذكااااارمل امنةمااااا  الدول ااااا  للقضااااااء علااااا    اااااع أوااااازال التم  ااااامل الانلاااااري أن القاااااوانني  -6

م وأواارمل الوراا  (12) ز   صراح  مةادأ امسااوا  وحةار التم  امل زالق ال اقساس     إسرا    ما
مااد م.اارون اااانون يرمااي إىل الاان  علاا   2016 إىل أن الزن سااق صااومل   عااام 1ام.اارتك  

ااارمل مؤسسااا  م اااملان حلقاااوق (13)إوراج بناااد ب.اااان امسااااوا    القاااانون اقساساااي إلسااارا    م وذكع
اإلنسااان )مؤسساا  م ااملان( أبن وواًل أوصااق إساارا    بتنقاا ل اوان نهااا التم  ملياا  و زااريس احلااد   

 م(14)م  التوص تني  ن ذ أ ً  امساوا  ام ع امواطنني، ولز  إسرا    م
عدالاا  )مركاامل عدالاا ( إىل أن  -وأوااار امركاامل القااانوين حلقااوق اقال اا  الارب اا    إساارا     -7

،  ض أن إسرا    سنق (15)خألو  إقاب   95-136و 90-136و 58-136اةول التوص امل 
عضااااء ااااوانني إمااااف    ملياااد مااا  التم  ااامل ماااد حقاااوق اماااواطنني ال لساااأل ن ني، مثااا  ااااانون  طااارو أ

 "Kaminitz"(؛ واااااانون ك م نااااتس 2016(؛ واااااانون مزاف اااا  اإلرهااااا  )2016الزن سااااق  )
 م(16)(2017)
يملالااون يوااهااون  وواادو امركاامل الاادوو للادالاا  علاا  أن مااواط  إساارا    ال لسااأل ن ني ال -8

اللا     التم  مل    ل  أمور منها الوصول إىل الادال  واحلد   السز  والام  والتال م والرعايا 
م وأوااارمل امنةماا  الدول اا  للقضاااء علاا    ااع أواازال (17)وام.ااارك    ال.ااان الس اسااي والاااام

التم  اااامل الانلااااري إىل أن ال هااااوو اإلث ااااوب ني والااااار  واخاااا  إساااارا    ياااااانون أيضاااااً ماااا  عنلااااري  
 م(18)مؤسس  
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ي ومغااايري اهلوياا  أن امثل ااامل وامثل ااني ومملوواااي ام اا  اانساا 6وذكاارمل الورااا  ام.اارتك   -9
اانساااان   وحااااملي صااا امل اانساااني   إسااارا    يااااانون مااا  ار  اااان م ااار    ماااادالمل التم  ااامل 
والاناااف علااا  اللاااا دي  اهل زلاااي وامؤسساااي وعلااا  صاااا د الاالااااامل ال.خلااا  ، والحةاااق أن 

اادمامل سا ما   اااال الااام ونةاام التالا م وااا   وا رهاهبم منت.ر     ع مناحي احل ا ، وال
 م(19)الل   

 (20)التنم   والة ئ  واقعمال التجاري  وحقوق اإلنسان  
أواااارمل امنةمااا  الدول ااا  للقضااااء علااا    اااع أوااازال التم  ااامل الانلاااري إىل أن إسااارا     -10
 اااملال  نتهااال حاااد ال لساااأل ن ني   الوصاااول إىل ثاااروا م وماااواروهم الألة ا ااا  واساااتغالهلا حبريااا ،  ال

ستاراا الدوري ال.ام  وارارامل اقمام امت اد  الايت أعااومل  ك اد سا او م خالفاً لتوص امل اال
ف هااا اقرامااي وام ااار ومااوارو الألاااا م و ا ااد إساارا     ن  ااذ م.اااريع  علاا  مااواروهم الألة ا اا ،  ااا

س ما برف  إصادار  لااريل  إعاو  اإلعمار والتنم  ، و ق د ص ان  اهل اك  اقساس   احل وي ، وال
 م(21)امنألق  ا م الةناء  

وذكاارمل امنةماا  أن اااوء إساارا    إىل اسااتن او امااوارو الألة ا اا  واسااتغالهلا ام اار  وإلقاااء  -11
القمام  وام ار  ض امااا  يل د ابلا  الضارر ابلة ئا م والحةاق أن االاتلااو ال لساأل   وحقاوق 

 م(22)ذلل ال لسأل ن ني االاتماع   واالاتلاوي   ضررا مرراً ها اًل م  اراء

 حقوق اإلنسان ومزاف   اإلرها   
( يوساااع إىل حاااد 2016إىل أن ااااانون مزاف ااا  اإلرهاااا  ) 3أواااارمل الوراااا  ام.ااارتك   -12

با اااد نألااااق القاااانون ااناااا ي اإلسااارا  لي بتضااام نه أحزامااااً صاااارم  مساااتقا  مااا  لاااوا ل االنتااادا  
القاانون علا   ااري ني فض اماني م وحيتاوي (23)1945 الربيألاين للدفان   حاالمل الألوارك لااام

، ميزاااا  أن  سااااتغلهما أاهاااامل  اقماااا  ‘اإلرهاب اااا امنةمااااامل ‘و‘ اإلرهااااا ‘و امضااااني ملااااألل ي 
 م(24)وسلألامل الدول ، وخباص  مد ال لسأل ن ني   إسرا    و/أو مد الناوألني الس اس ني

ةاض علنااً عا  وأبرز مركمل عدال  أن اانون مزاف   اإلرها  حيادو اارا م ادياد  مثا  التا -13
 التااطف  ماهاا، وي.ادو كثاضاً الاقاوابمل القلاوج ام روما  علا    وعم  امنةمامل اإلرهاب   أو

ها ني اارميتنيم ويُتواع أن يزون للقانون ااديد ابل  الضرر عل  حقوق ال لسأل ن ني احملتجملي ، 
بض  ساتهدز اماواطنني م وذكرمل مؤسس  م ملان أن هذر التدا(25)إبااز  استخدام  اقول  السري  

 م(26)ال لسأل ن ني   امقام اقول

 احلقوق املدنية والسياسية -2 

 (27)حد ال رو   احل ا  واحلري  واقمان عل  وخله  
الحةااااق منةماااا  الا ااااو الدول اااا  أن القااااوامل اإلساااارا  ل   واصاااالق اللجااااوء ابنتةااااام إىل  -14

ا .ااً ماد ال لساأل ن ني، وذلال  الةااً   سا اق استخدام القو  ال تاك   ض ام.روع  استخداماً ط
 أيلاااول/ 6و 2015أيلول/سااةتمرب  22ال اارت  باااني  احتجااااا م مااد االحاااتالل اإلساارا  ليم و 

 15 فلسااأل ن اً علاا  ريااو  ااض اااانوين، ماا  ب اانهم 20، أبلغااق امنةماا  عاا  اتاا  2016سااةتمرب 
وامل اإلساااارا  ل   عمااااداً رم اااااً يزونااااوا ي.اااازلون أي  ديااااد وواااا ل لل  ااااا  اتلااااتهم القاااا وخلاااااً م
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عاا  ز و    اتاا  ال لسااأل ن ني خااارج نألاااق القضاااء  7م وُتاادثق الورااا  ام.اارتك  (28)ابلرصاااص
 ب.اارو   قاادمها إىل اقساار إال بااذرا ع أمن اا م ت احتجااململ إساارا    اثاال القتلاا  وم 2015 منااذ عااام

 م(29)ُما عن ، م  ب نها وف  ااث  فور  لق ها
نةمااا  الدول ااا  للقضااااء علااا    اااع أوااازال التم  ااامل الانلاااري أن إسااارا    والحةاااق ام -15
ساا ما ابسااتخدام القااو   اقمااان علاا  وخلااه، وال  ااملال  نتهاال حااد ال لسااأل     احل ااا  و  ال

م وذكاارمل منةماا  ه ااوم  رايااتس (30)ام رطاا  وال تاكاا    كثااض ماا  اقح ااان وعاادم  اسااة  اانااا 
     ار  ماراراً و زاراراً   اساتخدام القاو    حااالمل ماةى اقما  وو   أن اوامل اقم  اإلسرا  ل

عااا  اماااع عن اااف لالحتجاااااامل الااايت  8م وُتااادثق الوراااا  ام.ااارتك  (31)  الضااا   الغرب ااا  و ااامل 
م وأاثرمل الوراااا  (32)2017أ ر/ماااايو  22واااهد ا مااادينتا اال ااا  ورام     الضااا   الغرب ااا    

 م(33)سامل  اس    وىت مد احملتجاملا ةان ال.رط  ممار  3ام.رتك  
ورأمل مؤسس  م ملان أن استمرار حال  عدم امساءل  يسمل ابستمرار ثقاف  الاناف لادج  -16

أفاراو ال.اارط ، ح اال  ةاادي إوار  الت ق قاامل التابااا  لل.اارط  اإلساارا  ل   اري اازاً  ماااً ولاا س هنااا  
 م وُتادثق(34)راو ال.ارط  اإلسارا  ل  أي مغى س اساي للماااةا  علا  أعماال القتا  الايت ير زةهاا أفا

ب.ان أعمال ال.اغب الان  ا  ز امل إطاالق  2015 منةم  الزرام  ع  س  لوا ل اديد    عام
 م(35)القناب  احلارا  النار ابلذخا ر احل   كخ ار أول عل  اقوخاص الذي  يلقون احلجار  أو

 وصااا امل  ااادعو إىل إومااااج والحةاااق منةمااا  الا اااو الدول ااا  أن إسااارا    اةلاااق امل  ااااً  -17
ا  اا اااا  مناهضاااا  التاااااذيب   القااااانون احمللااااي ومقامااااا  ام.ااااتةه   ار زاااااهبم أفاااااال التاااااذيبم 

الواااااق ن سااااه، أوااااارمل امنةماااا  إىل أن القااااوامل اإلساااارا  ل   اسااااتمرمل    اااااذيب احملتجااااملي   و 
ر  الااادل علاا  ال لسااأل ن ني وإساااء  مااااملتهم   اااو يتساام ابإلفااالمل ماا  الاقااا ؛ و ازااف وزا

يااملال خال اااً ماا  حزاام ب.ااان  صاا ا   م.اارون اااانون قاارم التاااذيب، لزاا  القااانون اإلساارا  لي ال
 م(36)م  ا  اا   مناهض  التاذيب 1ارمي  التاذيب استناواً إىل التاريف الوارو   اماو  

ن ساي يتارماون للتااذيب ال وأفاومل مؤسس  الضمض أبن السجناء ال لسأل ن ني كثضاً ماا -18
والةااادين أثنااااء االساااتجوا ، ووصااا ق تتلاااف مااارو  التااااذيب وساااوء امااملااا  امساااتخدم  ماااد 

إساارا    يوم اااً واازاوج ماا   - م و تلقاا   ا اا  أطةاااء حلقااوق اإلنسااان(37)السااجناء ال لسااأل ن ني
م وأوااارمل منةماا  الزراماا  إىل أن الاادل   (38)السااجناء واحملتجااملي  امااووعني   احلااةس االن ااراوي

  سي الذي  اتمد عل ه احملاكم الاسزري  اإلسرا  ل   هو االعرتافامل، اليت ُ زتب ابلاربي  وُقارب  الر 
 م(39)ام.تةه ف هم ال لسأل ن ون عل  التوا ع عل ها

امل  ااااً  وصااا امل  ااادعو إىل  والحةاااق منةمااا  الا اااو الدول ااا  أن إسااارا    اةلاااق كل ااااً أو -19
 املال السالألامل  لجاا إل اهم  جاز اإلواري؛ ومع ذلال، الالتقل   إىل أوىن حد م  استخدام االحت

ووادومل امنةماا  علا  أن أواماار االحتجاااز اإلواري ميزا  أن ُزاادَّو إىل أاا   ااض مساام ، ورأمل 
م وذكاارمل مؤسساا  الضاامض أن عاادو (40)أن بااا  ال لسااأل ن ني احملتجااملي  إوار ً هاام سااجناء رأي

وون إااراءامل  سرا  ل  ، وون  وا ه أي  ام إلا هم أوال لسأل ن ني احملتجملي  إوار ً   السجون اإل
م ويُن َّاذ االحتجااز اإلواري   اقرا 2017وخلاً حىت أ ر/مايو  490احملاكم ، بل  حواو 

 م(41)ال لسأل ن   احملتل  أبمر م  اا د عسزري واستناواً إىل  أسةا  أمن   
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اإلنسااان )مؤسساا  ااااى اقمااامي( والحةااق امؤسساا  الدول اا  حلماياا  اماادافاني عاا  حقااوق  -20
أن أساااةا  االحتجااااز  زاااون   كثاااض مااا  احلااااالمل ساااري  ويااارف  القضاااا  إطاااالن  اااامي احملتجاااملي  

إىل  اعتقاااااالمل ف ساااةو   التم  ملياااا  الاااايت  .اااام   3م وأواااارمل الورااااا  ام.اااارتك  (42)أولاااا  التجاااارا علااا 
م (43)التواصااااا  االاتمااااااعي الانلاااااري    وساااااا ى ال لساااااأل ن ني بااااادعوج الت اااااري  علااااا  الاناااااف أو

 م(44)أن نسة  كةض  م  اماتقلني ُوماوا ره  االحتجاز اإلواري 8وأمافق الورا  ام.رتك  
زالاوا ُيساجنون   واروز  ثاض االزئاملاز،  وأبل  امركمل الدوو للادالا  أبن ال لساأل ن ني ماا -21

سوء النةافا  اللا   ، واالفتقاار  تلف  نع المل رامل اقسري ، واحلةس االن راوي، واالكتةاظ، و 
م وأواارمل (45)إىل امرافد اقساس  ، واحلرمان م  الوصول إىل التال م، واالفتقار إىل الرعاي  الألة ا 

سااجناً وأرباا  مراكامل لالسااتجوا   17مؤسسا  الضامض إىل أن السااجناء ال لساأل ن ني يووعاون   
 ي.ااز  داً فقااى يواااد   اقرا احملتلاا ، مماااواالحتجاااز واخاا  اقرامااي اإلساارا  ل  ، وأن سااجناً واحاا

 م(46)انتهاكاً ال  اا   ان ف الرابا 
وأفااومل امؤسسا  أبن عاد  ساجناء و تجاملي  فلساأل ن ني وخلاوا   إماراابمل فرويا  عاا   -22

، وهاااو ياااوم اقساااض ال لساااأل  ، أعلااا  2017ن ساااان/أبري   17 م و 2013 الألااااام مناااذ عاااام
 اسي فلسأل     السجون اإلسرا  ل   ع  وخوهلم   إمرا  سجني و تجمل س 500 1حواو 

م والحاام مركاامل عدالاا  أن إماراهبم ااااء احتجاااااً علاا  وااروز احتجااازهم (47)م تاو  عاا  الألاااام
إسااارا    أن  - م وذكااارمل  ا ااا  أطةااااء حلقاااوق اإلنساااان(48)الالإنساااان     الساااجون اإلسااارا  ل  

ق امل حملااكم امنألقا  القضاا     قادا  2015   عاام ااانون التغذيا  القساري  الاذي سانه الزن ساق
 م(49)إىل السجناء امضربني ع  الألاام -  ذلل التغذي  القسري    ا -الاالج الأليب القسري 

 (50)  ذلل مسال  اإلفالمل م  الاقا ، وس او  القانون إاام  الادل،  ا  
ماربر لاه   وا   وون  خاض ال ذكرمل مؤسس  الضمض أن حد ال لساأل ن ني   احملاكما  -23

نةام احملاكم الاسزري  اإلسرا  لي  ارتماه عوا اد اانون ا  وعمل ا  علا  حاد ساواءم فماد  احتجااز 
ال لساأل ن ني القلااوج ما  بداياا  االحتجااز إىل ااياا  احملاكماا  أماام  زماا  عسازري  أطااول بزثااض 

ر  الحتجاز اإلسارا  ل ني   إطاار   ك  مرحل  م  مراح  اإلاراءامل مقارن  ابمد  القلوج امقر 
 م(51)نةام احملاكم امدن  

وأباارزمل منةماا  اإلنااذار  ااض احلزوم اا  امان اا  حبقااوق اإلنسااان التاادهور ااألااض   نملاهاا   -24
أاهمل  القانون والادال  نت ج   ن  ذ نةم احلزوم  اإللزرتون  م وأكدمل مارور  النةار بااني الريةا ، 

 م(52)  ونملاه  أي واث د اانون   واضا      إسرا     أفض  اقحوال، إىل ص 
والحةق منةم  الا او الدول ا  اساتمرار هجماامل امساتوطنني علا  ال لساأل ن ني أيضااً،  -25
الانااااف الةاااادينم وعلاااا  الاااار م ماااا  بضااااع  اكمااااامل  الضاااارر اماااااوي أو   ذلاااال امضااااايق  أو  ااااا

 .م  امسااءل   االنتهاكامل اماايض الدول  ، وم ُترتم الت ق قامل اإلسرا  ل      لل استثنا   ، م
  أ لااب احلاااالمل القااوامل اإلساارا  ل   وامسااتوطنني اإلساارا  ل ني علاا  الاار م ماا  واااوو أولاا  اوياا  

 م(53)عل  واون اارا م
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 (54)احلر مل اقساس   واحلد   ام.ارك    احل ا  الاام  واحل ا  الس اس    
أن الوصول إىل امسجد اقال  مق د ب.اد  ابساتمرار إ االق  5ك  أورومل الورا  ام.رت  -26

ماابر القاد    وااه امق ماني   الضا   الغرب ا  و امل ، و ناع الرااال ال لساأل ن ني وون اامساني 
ابنتةاااااام مااااا  وخاااااول امساااااجدم و واصااااا  السااااالألامل اإلسااااارا  ل   التااااادخ    ال.اااااؤون الداخل ااااا  

لدفان عا  ما ا  الاناف أن هناا  س اسا   ادز إىل م والحةق منةم  ا(55)للمسجد اقال 
 م(56)ُتوي  امسجد إىل كن س

وذكااار الت اااالف الااادوو للااادفان عااا  احلريااا  أن الألا  ااا  ال هوويااا  امسااا ان   أبلغاااق عااا   -27
 ارا أفراوها قفاال  نألوي عل  الااداء والتم  امل   احل اا  االاتماع ا ، مقرتنا  أح اانً ابلانافم 

 م(57)ن الناطقون ابلارب   أيضاً إسرا    ابلتم  مل مدهموا م امس   و 
يساااام   أبن إساااارا     واصاااا   ق  ااااد حرياااا  التاةااااض، وأن مااااا 8وأفاااااومل الورااااا  ام.اااارتك   -28

م.اارون اااانون ف سااةو  )م.اارون القااانون امتالااد إبزالاا  احملتااوج الااادواين ماا  الناح اا  اانا  اا  ماا  
 م(58)   الزن سقاإلنرتنق( اد اعُتمد   اراء ه اقوىل

والحةااق منةماا  الا ااو الدول اا  أن إساارا    اةلااق  وصاا   بضاامان  زااني اماادافاني عاا   -29
حقااوق اإلنسااان ماا  أواء عملهاام ام.اارون، لزاا  احلزوماا  زاومل ماا  أعمااال التخويااف و ااالمل 

رمل م وأواا(59)الت.هض مد امدافاني ع  حقوق اإلنساان ال لساأل ن ني واإلسارا  ل ني علا  الساواء
م (60)إىل  اااالمل الت.ااااهض ماااد اماااادافاامل عااا  حقااااوق اإلنساااان   إساااارا    3الوراااا  ام.اااارتك  

وااااوا   ب.ااااان ماااارو  أخاااارج ماااا  االنتهاكااااامل مااااد ال لسااااأل ن امل  2وأاثرمل الورااااا  ام.اااارتك  
م وأفاااومل مؤسساا  ااااى اقمااامي أبن القااوامل (61)اماادافاامل عاا  حقااوق اإلنسااان واللاا   امل

ابنتةاام امادافاني عا  حقاوق اإلنساان   فلساألني، ساا اً منهاا إىل روعهاام اإلسارا  ل    ساتهدز 
 8م وذكارمل الوراا  ام.ارتك  (62)ع  أواء عملهم ام.رون امتمث     وث د االنتهاكاامل اإلسارا  ل  

 م(63)أن منةمامل ااتمع امدين  تارا للمضايق  وامرااة  اليت  ستهدفها ابلذامل
أبن مساااؤولني كةااااراً   احلزومااا ،  ااا  فااا هم ر ااا س الاااوزراء،  3ك  وأبلغاااق الوراااا  ام.ااارت  -30

هااااا وا منةمااااامل  ااااض حزوم اااا ، ووعااااوا الاااادول اقوروب اااا  علناااااً أيضاااااً إىل واااااف  وياااا  امنةماااا  
 م(64)اإلسرا  ل    ض احلزوم    كسر ادار اللمق 

امل  ااض احلزوم اا  وأبلغااق الورااا  عاا  القااانون امتالااد ب.اا اف   التموياا  اقاناايب للمنةماا -31
( الااااذي حيااااد ماااا  عمل ااااامل و وياااا  منةمااااامل حقااااوق اإلنسااااان، ويُلااااملم امنةمااااامل  ااااض 2016)

  اما ااا  مااا  م ملان تهاااا السااانوي  مااا   50احلزوم ااا  امساااجل    إسااارا   ، الااايت  تلقااا  أكثااار مااا  
م (65)حزوماااااامل أانة ااااا ، ابلتلاااااريل  لااااااور التمويااااا      اااااع امن.اااااورامل والرساااااا   والتقاااااارير

م وأعرباااق منةمااا  (66)أن القاااانون يااان  علااا   راماااامل مر  اااا  ااااداً  8وأماااافق الوراااا  ام.ااارتك  
 ع  ووا   مماثل م (69)ومؤسس  ااى اقمامي (68)ومنةم  الا و الدول   (67)الزرام 
ممارسامل  ض اانون    تةاهاا ال.ارط  لقماع االحتجاااامل    3ووص ق الورا  ام.رتك   -32

م وأواار مركامل عدالا  إىل ااانون  طارو (70)ذلل رفا  اإلذن بتنةا م االحتجاااامل   إسرا   ،  ا
( ابعتةاااارر  اولااا  لناااملن ال.ااارع   عااا  اممثلاااني امنتخةاااني مااا  اقال ااا  2016أعضااااء الزن ساااق  )

 م(71)ال لسأل ن  
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وذكااااارمل منةمااااا  ه اااااوم  راياااااتس وو ااااا  أن الق اااااوو اإلسااااارا  ل   ام رومااااا  علااااا  حركااااا   -33
الض   الغرب    .م  نقا  الت ت  ، واخا  الضا   الغرب ا  وعلا  اااى اقخضار،  ال لسأل ن ني  

م (72)يتاااااارا مااااع القااااانون الاااادوو اإلنساااااين وااااادار ال لاااا  الااااذي غاااارتق الضاااا   الغرب اااا ، ممااااا
ُتاد ما  اادر   والحةق منةم  الا و الدول   أن هاذر الق اوو  لا  إىل حاد الاقاا  اامااعي إذ

 م(73)واحللول عل  الرعاي  الل    والتال م والوصول إىل أفراو اقسر ال لسأل ن ني عل  الام  

 (74)احلد   االوص   واحل ا  اقسري   
أفااااااومل منةمااااا  الوصاااااول اإلن أبن ال.اااااركامل اإلسااااارا  ل    نااااات   زنولوا اااااامل للمرااةااااا   -34

دافاني عا   ن.رها حزومامل م    ع أرياء الاام للتدخ  عل  ريو  اض ااانوين   خلوصا   اما
 ضاااأللع باااه  حقاااوق اإلنساااان وحاااريتهم   التاةاااضم والحةاااق امنةمااا  نقااا  اإلواااراز علااا  ماااا

 م(75)وركامل امرااة  اإلسرا  ل   م  أن.أل   نتهل حقوق اإلنسان
وأوار الت الف الدوو للادفان عا  احلريا  إىل أن الاملواج   إسارا    يُاقاد علا  أساا  ويا ،  -35

ن ا  مساجل  لزاي يزاون صا   اًم وذكار الت االف اسات ال  عقاد زواج باني وقب أن  اقدر  اع  وي
زواج  ض وي م ولالعرتاز   إسرا    باملواج باني وخلاني ما  ويناني  وخلني م  وينني تتل ني أو

بااد للااملواني أن ياقاادا اراامااا  ه ئاا  وين اا   ااض مسااجل ، ال بااملواج أمااام ه ئاا   ااض وين اا  أو تتل ااني أو
 م(76)ياووا إل ها لتسج   زوااهما لدج السلألامل امدن   خارج إسرا    ت

زاااا  اقساااار  أن إساااارا    فرمااااق ا ااااوواً صااااارم  علاااا  م 7والحةااااق الورااااا  ام.اااارتك   -36
و سااج   اقط ااال امولااووي  ماا  والااد حيماا  هوياا  ماا  الضاا   الغرب اا  و خاار ماا  القااد  ال.اارا   

تالاااااد ابلتاااااامني اللااااا ي، الاااااذي اعُتماااااد   احملتلااااا م وذكااااارمل أن القاااااانون اإلسااااارا  لي اادياااااد ام
، ينألااوي أيضاااً علاا     اامل   احللااول علاا  اااادمامل مااد ال لسااأل ن ني امق مااني   2016 عااام

 م(77)القد  نت ج  للم ز  اقسر 
ق مل عمل    ةا  ط ا  لا س ما   إىل أن القانون اإلسرا  لي ال 6وأوارمل الورا  ام.رتك   -37

لامزواج ما  انساني تتل انيم والحةاق الوراا  أيضااً أن اقزواج الاذكور  صلب أحد الوالدي  إال
مااا  ن اااس ااااانس الاااذي  ير ةاااون   أن يزاااون هلااام ط ااا  مااا  صااالةهم عااا  طرياااد  ااااض اقرحاااام 

لمفاااراو  ق ااامل ااااانون  ااااض اقرحاااام االسااات او  مااا  هاااذر الامل ااا  إال بديلااا ، وال حيتاااااون إىل أم
 م(87)امتملواني م  انسني تتل ني

وأواااارمل الورااااا  إىل أن اللااااوا ل اإلساااارا  ل   ب.ااااان  غ اااض الةنااااد امتالااااد بنااااون اااااانس    -38
الساااج  امااادين ) ساااج  اهلويااا    وولااا  إسااارا    (  ألااار  عقةاااامل إارا  ااا  وُتااارم مغاااايري اهلويااا  

  اانسااان   مااا  احلاااد   االعااارتاز هباااويتهم اانساااان  م و غ ااض الةناااد امتالاااد بناااون ااااانس م.ااارو 
اباضون لامل   اراح   لتغ ض اهلوي  اانسان  ،  ض أن لوا ل اديد  أمافق إاراًء  خر مرهونً 
 وافقااا  انااا  عامااا   ا نهاااا وزار  اللااا  م وأعرباااق الوراااا  عااا  القلاااد مااا  باااا  ال.ااارو  امساااةق  

 م(79)لل لول عل  اموافق    هذا اللدو
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 ةاحلقوق االتت ادية واال تما ية والثقافي -3 

 (80)وروز عم  عاول  وموا    احلد   الام  و   
أوارمل امنةم  الدول   للقضاء عل    ع أوازال التم  امل الانلاري إىل أن التم  امل ماد  -39

حلااار  ماااواط  إسااارا    مااا  ال لساااأل ن ني   ساااوق الامااا  يتجساااد   الت ااااومل   الااادخ  و 
 م(81)ر وورهم   مملاول  ووا ف منخ ض  الدخ  ومتوسأل  امها

أن الق ااوو ام روماا  علاا  التنقاا  و لاااريل الاماا  وس اسااامل  1وذكاارمل الورااا  ام.اارتك   -40
عاااادم امساااااوا  والتم  اااامل الاااايت  تةاهااااا اااااوامل االحااااتالل   اقرا ال لسااااأل ن   احملتلاااا ،  ا ااااد حااااد 

  اما ااااااا     26وصااااااا  إىل  ال لساااااااأل ن ني   الامااااااا م فماااااااا ان ااااااال ماااااااادل الةألالااااااا  يتملاياااااااد إذ
  اما ا  ما  جمماون عادو الاماال   الضا    59.9، ويضم األاان الاما   اض الرهاي 2015 عام

 م(82)الغرب   واألان  مل 

 احلد   الضمان االاتماعي  
أن إساارا    ألغااق اساات قااامل اللاا   والضاامان االاتماااعي  7ذكاارمل الورااا  ام.اارتك   -41

هجماااامل عل هاااا، م.اااض  إىل أن هلاااذر عقااااابً قفاااراو أسااار ال لساااأل ن ني الاااذي  يُااادعع  أاااام وااانوا 
 م(83)س ما النساء واقط ال الس اسامل عوااب وخ م  عل  ح ا  ال لسأل ن ني، وال

 (84)احلد   مستوج ما .ي ال د  
الحةااق امنةماا  الدول اا  للقضاااء علاا    ااع أواازال التم  اامل الانلااري أن إساارا    ُتاارم  -42

أن إاراءا ااا  .ااز  خألااراً علاا  سااة  ما .ااتهم ال لسااأل ن ني ماا  احلااد   مسااتوج ما .ااي ال ااد و 
و مليد م  حاد  ال قار واناادام اقما  الغاذا ي، وُتارم ال لساأل ن ني ما  ااادمامل االاتماع ا ، و ق اد 

 م(85)احللول عل  الرعاي  الألة   اا د ، واد هومل بغمل    خضم أزم  إنسان   مست زم 
 ااادياًل لقاانون التخألاا ى  2017  وذكار مركامل عدالاا  أن الزن ساق ساا    ن ساان/أبري -43

والةنااااء، يُاااارز ابسااام  ااااانون ك م ناااتس ، يااان  علااا  ز و  إن ااااذ القاااانون علااا  ااااارا م امتلااال  
سا ؤثر  ثاضاً مت ااو ً علا  اماواطنني ال لساأل ن ني  ابلتخأل ى والةنااء و .اديد الاقاوابمل عل هاا، مماا

ماا  ساازن   حاااو    اماادن الارب اا    باااد عقااوو ماا  التم  اامل   الاا   اقرامااي أفضااق إىل أز 
م وأورومل مؤسساااا  م ااااملان أن هااااذا القااااانون يمليااااد اللااااالح امل اإلوارياااا  (86)  ااااع أرياااااء إساااارا   

 م(87)للسلألامل احلزوم      ن  ذ أوامر اهلدم واإلخالء
أن إساااارا    واصاااالق  ن  ااااذ س اساااا  التخألاااا ى احلضااااري  5والحةااااق الورااااا  ام.اااارتك   -44

   غ ااض الومااع القااانوين لزاماا  مديناا  القااد  و غ ااض طة اتهااا ااغراف اا  و رك ةتهااا التم  ملياا  ماا  أااا
الدميغراف اا  للاااغ اق لة اا  ال هووياا م وأمااافق أن س اسااامل إساارا    ب.ااان القااد   .ااجع علاا  
إاامااا  عاصااام  يهوويااا  موحاااد ، و ُن َّاااذ مااا  خاااالل التخألااا ى احلضاااري كاااي يتسااا  هبااادوء إباااااو 

القاانون ما  أاا  اإلنساان ) ا ا   -م وأواارمل  ا ا  احلاد (88)ما  امدينا السزان ال لسأل ن ني 
  اما اااااا  فقااااااى ماااااا  اقرامااااااي   القااااااد  ال.اااااارا   اااااااد ُخللااااااق مةاااااااين  13احلااااااد( إىل أن 

م وأورومل (89)  اما   م  اقرامي إلاام  مستوطنامل إسرا  ل   35ال لسأل ن ني، ب نما صوورمل 
  حااالمل   لدر لل لساأل ن ني   القاد  ال.ارا   إال الةناء ال منةم  الا و الدول   أن  راخ  

 م(90)نور  اداً 
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 2004مةاا    القااد  ال.اارا   بااني عااامي  685عاا  هاادم  5وأبلغااق الورااا  ام.اارتك   -45
م وأواااارمل (91)فلساااأل ن اً بساااةب افتقاااارهم إىل  اااراخ   2 513أوج إىل  .اااريد  ، مماااا2016و

ل لسااأل ن ني ُهاادمق قاااا بُن ااق ماا  وون الرتاخاا   الالزماا ، الاايت منةماا  الزراماا  إىل أن منااازل ا
م والحةااااق الوراااااا  (92)  اما ااااا  ماااا  طلةااااامل ال لسااااأل ن ني 94يُاااارف   ساااال مها   أكثاااار ماااا  

م واالااااق منةماااا  ه ااااوم  (93)فلسااااأل   مارمااااون األاااار هاااادم منااااازهلم 85 000أن  5 ام.اااارتك 
الاقاا ، مناازل أسار ال لساأل ن ني ام.اتةه   رايتس وو   إن إسرا    هدمق أيضاً، عل  ساة   

 م(94)اعتدا هم عل  اإلسرا  ل ني
زال يلقااي  أن ااااوز ماا  هاادم امنااازل و اادمض اممتلزااامل مااا 2وأباارزمل الورااا  ام.اارتك   -46

 م(95)بةالله عل  الاديد م  النساء امق مامل   القد  ال.را   احملتل 
، إىل 2015ا    عماااادمل، منااااذ  .ااااري  اقول/أكتااااوبر أن إساااار  7وأورومل الورااااا  ام.اااارتك   -47

 لاااا د خألاااض   اساااتخدام الاقاااا  اامااااعي أواً  لنقااا  ال لساااأل ن ني اساااراً و .اااريدهم مااا  القاااد  
ال.اااارا   احملتلاااا م وأمااااافق أن هااااذر الس اسااااامل الاقاب اااا   .اااام  هاااادم امنااااازل وإلغاااااء رخلاااا  اإلااماااا  

، ُعاارا ماا  اديااد 2017كااانون الثاين/يناااير  و وإ ااالق اماااابر وفاارا ا ااوو أخاارج علاا  التنقاا م 
علااا  الزن ساااق م.ااارون ااااانون يااان  علااا  مااانل وزار  الداخل ااا  سااالأل  إلغااااء رخلااا  اإلاامااا  الدا مااا  

 م(96)ُي.تةه   أام ار زةوا هجوماً عل  إسرا   ، فضالً ع  أفراو أسرهم لموخاص الذي  ار زةوا أو

 (97)احلد   الل    
إسااارا    أن مااا  أهااام ام.ااااك  الااايت  اااارتا  - طةااااء حلقاااوق اإلنساااانالحةاااق  ا ااا  أ -48

ال لسااأل ن ني   اقرا ال لسااأل ن   احملتلاا    جمااال حقااوق اإلنسااان الق ااوُو ام روماا  علاا  حرياا  
ميز  لل لسأل ن ني االنتقال إىل مؤسس  طة ا  خارا ا   التنق ، واحلرمان م  احلد   الل  م فال

طة اا  و غأل اا  مال اا  ماا  وزار  اللاا   ال لسااأل ن  م ت يتاااني علاا  ماا  وون احللااول علاا  إحالاا  
عةورهاا، ما   امرم  ال لساأل ن ني احللاول علا   لاريل   الوااق امناساب، لادخول إسارا    أو

وحد   نس د أعمال احلزوم    امناطد وم  اهاز اقم  الااام اإلسارا  لي الاذي قاوز لاه رفا  
 م(98)دم الأللبالأللب م  وون إعألاء أي   سض مق

وذكاااارمل منةمااااا   قااااادا امسااااااعد  الألة ااااا  إىل ال لساااااأل ن ني )منةمااااا  امسااااااعد  الألة ااااا ( أن  -49
امرما    حااالمل   سمل للمرم  ال لسأل ن ني، حىت   حااالمل الألاوارك أو احلزوم  اإلسرا  ل   ال

  إساااز مساجل  خألض   تأللب الرعايا  الااالا ، بادخول القاد  ال.ارا   ما  الضا   الغرب ا    سا ار 
عناد نقألا  ما  ‘ ابلتتاابع‘لدج السلألامل ال لسأل ن  م وقب عل هم ااضون إلاراء يُارز ابسم النق  

نقاااا  الت تااا  ، ح ااال يُنمل لاااون مااا  سااا ار  إساااااز فلساااأل ن   ويُرك ةاااون سااا ار  إساااااز مساااجل  لااادج 
 م(99)يؤوي إىل التاخض ويسةب تاطر طة   للمرم  السلألامل اإلسرا  ل  ، مما

أن ااادار ال لاا  الااذي واا د ه إساارا    واحللااار ام اااروا  1وذكاارمل الورااا  ام.اارتك   -50
علاااااا   اااااامل  ميناااااااان امرماااااا  ال لسااااااأل ن ني امق مااااااني   الضاااااا   الغرب اااااا  و اااااامل  ماااااا  الوصااااااول إىل 
امست.  امل امتخلل  الر  س   الست م وااد أوا اق امست.ا  امل ماةام خادما ا بساةب اقزما  

ء والواااوو    اامل م و ااؤثر الق ااوو ام روماا  علاا  إمزان اا  الوصااول أيضاااً علاا    إمااداوامل الزهااراب
ساااا ارامل اإلسااااااز وامهن ااااني اللاااا  نيم وأوج احللااااار ام ااااروا علاااا   اااامل  إىل ناااادر  اقووياااا  

 م(100)وامادامل اقساس  
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مست.اا    16 أحلااد أمااراراً ب 2014 وأورومل منةماا  امساااعد  الألة اا  أن هجااوم عااام -51
 م(101)و  للرعاي  الل    اقول  ، وومر  اماً امست.   الوح د إلعاو  التاه      مل ع ا 51و

حالاااا  الاالاااااامل امقدماااا  وفقاااااً مةاااادأ التسااااوي  اانسااااان  ،  6وأباااارزمل الورااااا  ام.اااارتك   -52
 تااا  أح ااانً مغااايري اهلوياا  اانسااان   بسااةب عاادو ماا   وأوااارمل إىل أن الاالاااامل التزم ل اا  ال

 م(102)القلور التنة مي   هذا ااالأواه 

 (103)احلد   التال م  
الحةاااق واااةز  الالمااااء امارماااني للخألااار أن إسااارا    ومااااق خألااا  وطن ااا  متاااادو   -53

الساانوامل لتوساا ع نألاااق وصااول الااار  والاادروز وال.ااركس إىل التالاا م الااااو، والتلاادي الر  ااان 
 رت  اة  اااما  ، و قدا الدعم االاتماعي، مادالمل  سر  الألال ، بتوفض وورامل ُتضضي  لل

وإسااداء ام.ااور  ب.ااان االنتقااال الااوو  ي، وإااماا  مل قااامل مؤسساا     امناااطد النا  اا م وذكاارمل 
يملالااااون ممثلااااني  ثاااا اًل نالاااااً   جمااااال  ال.ااااةز  أن الألااااال  وامااااوو ني امنتمااااني إىل اقال ااااامل ال

 م(104)أل    ان  التخأل ى وام ملن التال م، وأواومل إبعاو  إوراج م ملان   اا
وأكاادمل ال.ااةز  أن القااانون الااذي ياارف  ماانل التاوااض  ورخلاا  اإلااماا  مناصااري  لاا   -54

 م(105)، يؤثر عل  الالماء والألال 2017مقاطا  إسرا   ، الذي ُس     ذار/مار  
أي  تااااوج يتضاااام   أن النةااااام التال مااااي   إساااارا    ال 6والحةااااق الورااااا  ام.اااارتك   -55

إعالمااااي إلملامااااي ب.ااااان امثل ااااامل وامثل ااااني ومملوواااااي ام اااا  اانسااااي ومغااااايري اهلوياااا    ثق  ااااي أو
 م(106)اانسان   وحاملي ص امل اانسني

أبن القألااان التال مااي   القااد  ال.اارا   يتاااثر ساالةاً باانق   5وأفاااومل الورااا  ام.اارتك   -56
الق ااوو ام رومااا  علاا  إمزان اا  وصااول امالماااني  اارز الدراساا ، و اادين نوع ااا  امرافااد امواااوو ، و 

والألال م وين  القانون عل  حد اقط ال ال لسأل ن ني امق مني   القد  ال.را     احللول 
ط ااااا  مساااااج  االلت ااااااق  300 5يساااااتألع حاااااواو  علااااا  التالااااا م الااااااام ااااااااين، وماااااع ذلااااال م

اموااااوو    القاااد  ال.ااارا    تلقااا  إىل أن امااادار   1م وأواااارمل الوراااا  ام.ااارتك  (107)ابمااادار 
 م(108) تلقار مدار  القد  الغرب    وياًل أا  مما

أبن النةام التال مي اإلسرا  لي    ملي؛ وياماد اساراً إىل وما   1ام.رتك   وأفاومل الورا  -57
  امااانه  الدراساااي والثقافااا  اإلسااارا  ل ني   امااانه  الدراساااي الرهاااي ال لساااأل   اماتماااد   مااادار 

م وذكاااارمل الورااااا  (109)القااااد  ال.اااارا  ، ماااا  وون احاااارتام حقااااوق ال لسااااأل ن ني الدين اااا  والثقاف اااا 
  فرا امنه  الدراساي اإلسارا  لي علا  امادار   2015 أن الةلدي  ورعق   عام 5ام.رتك  

، اااارر وزيااار التالااا م 2016 عاااام ال.ااارا   مااا  خاااالل فااارا ا اااوو علااا  التمويااا ؛ و    القاااد 
م (110)مل   اقسرل    نل  وي  إما  للمدار  الايت  تةاع امانه  الدراساي اإلسارا  لي مساعد  ع

امركاااامل الااااارإل حلقااااوق اإلنسااااان   ااااااوالن )امرصااااد( إىل فاااارا ماااانه  ونةااااام  -وأواااار امرصااااد 
 م(111)وراس ني إسرا  ل ني اديدي    ااوالن السوري احملت  أيضاً 

وأفاااومل رابألاا   اعاا  الةااااب ا وفاااين الثالاال والا.ااري  أن اقط ااال امن اادري  ماا  طااواب  -58
ومغايض الاة د يذهةون إىل امدرس  حبراس  ووري   با  للج   اإلسرا  لي حلماايتهم ما   ديادامل 

 م(112)هجمامل امستوطنني أو
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سااااا ما       احملتلااااا ، والأن اقط اااااال   اقرا ال لساااااأل ن 1وأورومل الوراااااا  ام.ااااارتك   -59
القااااد  ال.اااارا   واال اااا ،  ارتمااااهم عمل ااااامل إ ااااالق اماااااابر ونقااااا  الت تاااا   وُتااااد ماااا  فاااارص 

م وذكرمل الورا  أن القوامل اإلسرا  ل    واصا  هادم امادار  الايت بُن اق (113)حلوهلم عل  التال م
 م(114)  امنألق  ا م

ع وخااول مااواو الةناااء إىل األااان  اامل  ماا  أااا  وأفاااومل الورااا  أبن القااوامل اإلساارا  ل    ناا -60
م وذكارمل واةز  الالمااء امارماني للخألار أن (115)إعاو  بنااء امادار  الايت  ضاررمل خاالل الناملان

م (116)الق ااوو ام روماا  علاا  الساا ر اااد أثاارمل  ثااضاً وااديداً علاا  احل ااا  اقكاومي اا    األااان  اامل 
امل اإلساارا  ل   أساا رمل، خااالل احلاار  والحةااق منةماا  الاادفان عاا  ماا ا  الانااف أن اهلجماا

  ذلال ثاالم مادار   باا  لممام امت ااد م  مدرساا ،  اا 200علا   امل ، عا   ادمض أكثار ما  
 م(117)ويا د احللار ام روا عل   مل  منذ عقد إعاو  بناء  لل امدار 

 فئاع حمددة حقوق أشخاص حمدديا أو -4 

 (118)النساء  
أبن اماارأ  الاايت  قااع ماا    للانااف واخاا  اقساار  اما .اا      2أفاااومل الورااا  ام.اارتك   -61

القد  ُتجم ع  اللجوء إىل السلألامل اإلسارا  ل   خوفااً ما  إخرااهاا اساراً ما  القاد  وفقادان 
 م(119)حضان  أط اهلا

ُتلا  علا  أي وعام  وأوارمل الوراا  إىل أن الق اوو ام روما  علا   امل   اا  أن امارأ  ال -62
هلا أي أماك   من  إذا وااق ما    للاناف اانسااين، وياؤوي  ادهور ااادمامل   تا  ن سي وال

 م(120)إىل   اام هذا الانف، الذي ي.ز  أكثر مرو  الانف انت.اراً   األان  مل 

 (121)اقط ال  
إنتااااج اماااواو  الحةاااق ال.اااةز  الدول ااا  للقضااااء علااا  اساااتغالل اقط اااال   الةغااااء و  -63

م ق ااراا انساا   )ال.ااةز  الدول اا  إيزةااامل( أن إساارا    وماااق جمموعاا  اإلابح اا  واالزااار هباا
مت ناااا  ماااا  القااااوانني امال ماااا  لمط ااااال و ل ااااامل احلماياااا  ماااا  االسااااتغالل اانسااااي وباااارام  مثااااض  

 م(122)لإلعجا  ب.ان الوااي  م  اقمراا امنقول  انس اً 
ثلاااال جممااااون ساااازان وذكاااارمل ال.ااااةز  الدول اااا  إيزةااااامل أن اقط ااااال ي.اااازلون اراباااا   -64

إساارا   ، وأن اقط ااال ام تقااري  إىل ومااع اااانوين هاام أوااد فئااامل اقط ااال عرماا  للخألاارم وماا  
باااني اقط اااال امستضاااا ني أيضااااً اقط اااال امر ةألااا  أومااااعهم ابل.اااوارن واقط اااال امووعاااون   

 م(123)مؤسسامل الرعاي  وأط ال الةدو وأط ال ال لسأل ن ني والار  اإلسرا  ل ني
فارن فلساألني )احلركا  الاام ا ( أبن أط اال  -وأفاومل احلرك  الاام   للدفان عا  اقط اال  -65

، أكاارب عاادو ماا  ااسااا ر علاا  يااد أفااراو القااوامل وحاار  2016 الضاا   الغرب اا   زةاادوا،   عااام
اقم  اإلسرا  ل ني خالل الاقاد امامايم وأواارمل احلركا  الاام ا  إىل أن  ساا  أط اال فلساأل ن ني 

 م(124)2017 لوا عل  يد القوامل اإلسرا  ل      ضون اقوهر اامس  اقوىل فقى م  عاماُت
وأاثرمل منةماا  رصااد احملاااكم الاساازري  وااوا   أعاار  عنهااا أط ااال  تجااملون   الضاا    -66

، ب.ان مسا   مث  االعتقاالمل الل ل  ، و زة   ال دي ، وعلاب الا ناني، 2016 الغرب     عام
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ين، والت تا   بااد التجرياد ما  الث اا ، واحلاةس االن اراوي، وعادم الساما  للوالادي  واإليذاء الةد
 رافقااا  ط لهماااا، و ااااذر اال لاااال   اااام، و ساااج   الواث اااد ابللغااا  الاربيااا ، فضااااًل عااا  م.ااااك  

 م(125)مر ةأل  ابلز ال  والتال م   السجون والمل رامل اقسري ، و ض ذلل
 أن إسرا    هي الةلاد الوح اد الاذي ياماد بلا   منهج ا  إىل وأوارمل احلرك  الاام   إىل -67

ط اااا  ساااانو ً أمااااام  اااااكم عساااازري  ي تقاااارون ف هااااا إىل احلقااااوق  700و 500بااااني  مالحقاااا  مااااا
م وذكارمل احلركا  الاام ا  أن إسارا    اعتمادمل ما  ادياد (126)اقساس   امتالق  ابحملاكما  الااولا 

 م(127)لمط ال ال لسأل ن ني   الض   الغرب   ممارس  االحتجاز اإلواري 2015   عام
  اما ااا  مااا  اقط اااال ال لساااأل ن ني ينتهاااي هبااام  60وأورومل احلركااا  الاام ااا  أن حاااواو  -68

الومع إىل االحتجااز   ساجون واخا  إسارا   ، وأن إسارا     اوون أعاداواً متملاياد  ما  اقط اال 
ةمااا  الزرامااا  أن إيااادان اقط اااال   مراكااامل م وذكااارمل من(128)ال لساااأل ن ني   احلاااةس االن اااراوي

 م(129)االحتجاز   إسرا    ينتهل ا  اا   ان ف الرابا 
ورأمل احلرك  الاام   أن اقط ال   القد  ال.ارا   غضااون عمومااً للقاانون اإلسارا  لي  -69

لاق علا  ااانون م وأفااومل أبن التااديالمل الايت أُوخ(130)ب.ان ال.ةا ، الذي يُن َّاذ  ن  اذاً    امل ً 
الاقوابمل اإلسرا  لي  .م   .ديد الاقوب  عل  الرواد ابحلجاار م وأماافق أن الاقوبا  القلاوج 

، لزااا  كلمااا   حجاااار   أمااا  ق 2015 سااان  كاناااق سااااري  اةااا  عاااام 20امتمثلااا    الساااج  
 م(132)م وأاثر امركمل الدوو للادال  ومنةم  الزرام  ووا   مماثل (131)الستهداز ال لسأل ن ني

ساانوامل ماا   10زالااوا يااملواوون فقااراً ماا  اااراء  والحةااق احلركاا  الاام اا  أن اقط ااال مااا -70
 م(133)زال كثض منهم يا     حال   .رو طوي  اقمد احللار الاسزري عل   مل ، وما

 (134)اقوخاص ذوو اإلعاا   
اص ذوي رحةااق منةماا  امساااعد  الألة اا  بتلااديد إساارا    علاا  ا  اا اا  حقااوق اقوااخ -71

،  ااض أن احتالهلااا (135)87-136اإلعاااا م وأعربااق عاا  القهااا ماا  أن إساارا    اةلااق التوصاا   
لمرامااي ال لسااأل ن   واحللااار واإل ااالق اللااذي    رمااهما علاا   اامل  كلهااا عواماا   ارااا  حقااوق 

لايت ال لسأل ن ني ذوي اإلعاا م و ؤوي الق وو ام روم  عل   نق  ال لسأل ن ني إىل ز و  احلواامل ا
 ارتا اقوخاص ذوي اإلعاا    ساا هم إىل الوصاول إىل جمتمااا م احملل ا  وإىل ااادمامل الايت 

 م(136)حيتااون إل ها
   (137)112-136والحةااااق منةماااا  امساااااعد  الألة اااا  أن إساااارا    اةلااااق التوصاااا    -72

اسا   امدن ا  خاالل ُتام امادن ني واهل اكا  اقس اول  االستاراا الدوري ال.ام  الثان  ، لزنهاا م
  ذلاال اااااذ   ااع التاادابض الالزماا  لضاامان  ،  ااا2014 هجما ااا الاساازري  علاا   اامل    عااام

 م(138) اي  وسالم  اقوخاص ذوي اإلعاا    حاالمل ااألر

 (139)اقال امل وال.او  اقصل    
اعاا  الةاادو   أن  خألاا  التنم اا  االاتلاااوي  واالاتماع اا  ام 4ذكاارمل الورااا  ام.اارتك   -73

، الااااا  2017  الاااايت ُوماااااق حااااديثاً واعُتماااادمل   وااااةا /فرباير 2021-2017النقااااب 
م ملان اااامل ماااخم  لتامليااامل ااااادمامل االاتلااااوي  واالاتماع ااا  اماعااا  الةااادو،   جمااااالمل التالااا م 
والامالااا  واهل اكااا  اقساسااا  ، و تاااني جماااالس الةااادو احملل ااا م والحةاااق أن ااألااا   تضااام  باااا  
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 ُن َّاذ  اإلقاب  ، لزنهاا  تاماد زاها  اارج الةادو ااماس والثالثاني  اض اماارتز هباا، ولا  الاناصر
  امدن السةع اليت صاممتها احلزوما  والقارج اإلحادج ع.ار  اماارتز هباام و   اد الوراا  أبن  إال

وإىل  ااأل   دز إىل نق  امواطنني م  القرج  اض اماارتز هباا إىل امادن الايت صاممتها احلزوما 
 م(140)القرج امارتز هبا

وذكااار مركااامل عدالااا  أن اماااذكر  القانون ااا  امتالقااا  بتنةااا م مساااتوطنامل الةااادو   النقاااب،  -74
زالااق   ضااي إىل ملاااور  أمااال  امااواطنني الةاادو و .ااريدهم  مااا "Prawer II"ام.ااار إل هااا ابساام 

اماذكر   ارف  مألالةاامل الةادو م وأماافق مؤسسا  م املان أن (141)اسراً م  القرج  ض امارتز هباا
ابقرامااي، و سااا  إىل زماا اهم   امراكاامل احلضااري ، ويتواااع أن  سااهم    .ااريد وإعاااو   ااوطني 

 م(142)مق م م  الةدو 70 000زهاء 
ع اااوامل صااا      ماةااام  عااا  عااادم واااوو أي مااادار  أو 4وُتاادثق الوراااا  ام.اارتك   -75

  ذلاال الزهاارابء وام ااار  إىل اهل اكاا  اقساساا  ،  ااا القاارج  ااض امااارتز هبااام و  تقاار هااذر القاارج
 م(143)اااري  والألرق اماةد  ونةم اللرز الل ي

يألرأ  غض كةاض علا  ال اوارق    ، م(144)84-136يتالد ابلتوص    ووفقاً للورا ، ف  ما -76
 م(145)مادالمل وف امل الرمع بني الةدو وال هوو امق مني   النقب

 ُن ااااذ خااااالل الساااانوامل اامااااس  م (146)100-136لورااااا  إىل أن التوصاااا   وأوااااارمل ا -77
اماماا  ، ذلاال أن وولاا  إساارا    ولااق عموماااً  سااا  أساساااً إىل إااااء ح اااز  الةاادو لمرامااي   

م ووعق الورا  إسرا    إىل االعرتاز حبقوق الةدو   ملز   اقرامي بداًل م  رفا  (147)النقب
 م(148)رامي رفضاً  درق اً   ع مألالةا م ب.ان اق

وأوااارمل الورااا  إىل أن س اساا  هاادم امنااازل، الاايت  تةاهااا الدولاا  علاا  نألاااق واسااع مااد  -78
م وأبلغااق مؤسساا  م ااملان عاا  ز و  (150()149)98-136 تثاا  للتوصاا    مواطن هااا ماا  الةاادو، ال

وي مااااااؤخراً بلاااااا  متوسااااااألها الساااااان عمل ااااااامل هاااااادم امنااااااازل ساااااانو ً   أماااااااك  إااماااااا  الةاااااادو، إذ
 م(151)عمل   هدم 1 000 حواو
 4، الحةااااق الورااااا  ام.اااارتك  (152)99-136و 96-136يتالااااد ابلتوصاااا تني  وف مااااا -79

مسااااااتوطن  لل هااااااوو،  126ن.اااااائق أاسااااااتمرار عاااااادم امساااااااوا    التخألاااااا ى   النقااااااب، ح اااااال 
إن إسرا    م واال مركمل عدال  (153)مستوطن  للةدو فقى ابالعرتاز هبا هبذر الل   18 وحة ق

 ساااا  إىل اساااتخدام اقراماااي الااايت كاناااق مملوكااا  للةااادو   الساااابد إلاامااا  ااماعاااامل ال هوويااا  
 م(154)ااديد ، و  ئ   اابمل مملروع ، وإن.اء ه اك  أساس   حزوم   أخرج

 (155)امهاارون والالائون وملتمسو اللجوء وام.روون واخل اً   
رار رفا  اسات او  ملتمساي اللجاوء   إسارا    ما  الحةق منةم  الا او الدول ا  اساتم -80

إاراءامل عاول  وسريا  لت ديد ص   الالائم وذكارمل أن الزن ساق ااد أاار اللا غ  الراباا  ما  
يسامل للسالألامل ابحتجااز ملتمساي اللجاوء ماد   لا  إىل سان    ادي  لقانون منع التسال ، مماا

مل  واصاااا  الضااااغى علاااا   الز واحااااد  ماااا  وون  ماااا م والحةااااق امنةماااا  أيضاااااً أن الساااالألا
 م(156)ملتمسي اللجوء السووان ني واإلريرتيني حلملهم عل  مغاور  إسرا     طوعاً 
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 (157)أتاليم حمددة مناطق أو -5 
 ااااملال  امااااد منهج اااااً إىل  وساااا ع  ذكاااارمل منةماااا  ه ااااوم  رايااااتس وو اااا  أن إساااارا    ال -81

، ونقااااا  اماااااواطنني اإلساااااارا  ل ني إىل ف هااااااا القاااااد  ال.ااااارا   مساااااتوطنا ا   الضااااا   الغرب ااااا ،  اااااا
، كانااق 2017 ماا  ا  اا اا  ان ااف الرابااا م وحبلااول عااام 49امسااتوطنامل منتهزاا  بااذلل اماااو  

مساااااااااتوطن    الضااااااااا   الغرب ااااااااا  والقاااااااااد  ال.ااااااااارا  ، يسااااااااازنها  237إسااااااااارا    ااااااااااد أن.اااااااااامل 
نون اماادين أبن إساارا     ألةااد القااا 1م وأفاااومل الورااا  ام.اارتك  (158)مسااتوط  580 000 حااواو

 ن هااااا لل لسااااأل ن ني الااااذي   اإلساااارا  لي علاااا  امسااااتوطنني، فتماااان هم  اياااا  اانون اااا  وحقوااااااً ال
 م(159)يا .ون   اإلال م ن سه وغضاون للقانون الاسزري اإلسرا  لي

وأبلااا  امركااامل ال لساااأل   ملااااور حقاااوق امواطنااا  والالائاااني )مركااامل بااادي ( عااا  إمزان ااا   -82
سااااام ه االسااااتامار اإلسااااارا  لي لاااامرا ال لساااااأل ن   احملتلاااا ، مثااااا  التالعاااااب ي الواااااوز علااااا  مااااا

ابإلحلاءامل الدميغراف  ؛ ومم اقرامي حبزم الواااع وحبزام القاانون؛ واهل منا  علا  ال لساأل ن ني 
 م(160)م  خالل نةام اانوين    ملي م روا عل  ريو  ض م.رون

نونً   الزن سااق يضاا ي ام.ااروع   أبثاار أن إساارا    أصاادرمل اااا 2وذكاارمل الورااا  ام.اارتك   -83
رااااي علاا  امسااتوطنامل امةن اا  علاا  اقرامااي ال لسااأل ن   امملوكاا  ملز اا  خاصاا ، ويضاا ي ام.ااروع    

 م(161)يضع عقة    سة   التوص  إىل ح  وا م للنملان كذلل عل  الةؤر االست ألان  ، مما
   ادياد    اقرا ال لساأل ن   احملتلا ، وأوارمل منةم  الزرام  إىل بناء مساتوطنامل إسارا  ل -84

الاذي  2016كاانون اقول/ويسامرب   23عل  الر م م  ارار جملس اقم  التاابع لممام امت اد  اماؤر  
م وأورو امركامل الادوو (162)يألالب إسارا    أبن  وااف فاوراً وعلا  رياو كاما    اع اقن.األ  االسات ألان  

وحاد  سازن      500 2وحدر، عل  بنااء  2017الثاين/يناير للادال  أن إسرا    وافقق،   كانون 
م وذكااارمل رابألااا   اعااا  الةاااااب ا وفااااين الثالااال والا.اااري  ااألااا  الرام ااا  إىل (163)الضااا   الغرب ااا  احملتلااا 

 م(164)منملل اديد   القد  ال.را   600 بناء
هجومااااً علااا  ، 2014واالاااق منةمااا  الا اااو الدول ااا  إن إسااارا    وااانق،    وز/يول اااه  -85

مادين، ماا   500 1أسا ر عا  اتاا  أكثار ما   )عمل اا  ااارز اللاامد(يومااً  50األاان  امل  ماد  
ط اًل، وار   الز امدن ني، و سةب    .ريد  اعي للمدن ني فضاًل ع  الدمارم  539ب نهم 

وباااد مضااي ثااالم ساانوامل، واهااق الساالألامل اإلساارا  ل   إىل ثالثاا  انااوو فقااى  ماايت النهااب 
 م(165)  الت ق قاملوعرال
وأورومل  ا اا  احلااد أن الساان  الااواار  ماا  إ ااالق إساارا    ماااابر األااان  اامل  أومل إىل  -86

  اما ا  ماا  سازان  امل  ياتماادون علا  اماوناا   80أزما  إنساان   ماا  صانع الة.ار، ح اال أصاةل 
ا اا  مثاا  م وُتاادم مركاامل باادي  عاا  منااع ال لسااأل ن ني ماا  الوصااول إىل امااوارو الألة (166)اإلنسااان  

الغاز الألة اي، وم ار الل د، واقرامي الملراع  ، فضاًل ع  ع .هم   و  أزم  انقألان الزهارابء 
 م(167)ابستمرار

وُتاادثق منةماا  ه ااوم  رايااتس وو اا  عاا  اااوامل الة رياا  اإلساارا  ل   الاايت  ن ااذ وور مل  -87
  منألقا   قااع  علا  سااح   امل  علاا  الة ار اقبا   امتوسااى، وُتلار نألااق صاا د ال لساأل ن ني

 تجااااوز سااات  أم ااال حبريااا  )ُمااادومل  انااو  حااادوو إساارا    ماااع  ااامل  وزااال احلااادوو املااري ، وال
 م(168)مؤخراً إىل  سا  أم ال مؤاتاً(  ر  ساح   مل 
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مسااااتوط  إساااارا  لي   ااااااوالن  000 23يقاااا  عاااا   وأوااااار امرصااااد إىل واااااوو مااااا ال -88
بق   السزان السوريني اقصل ني الةال   اانون  م أما مستوطن   ض 34السوري احملت ، يقألنون   

نسم ، ف ا .ون   مخاس اارج  قاع   أالا  زاال اااوالن الساوري احملتا م  000 25عدوهم 
وحاااد  اسااات ألان    600 1وأمااااز امرصاااد أن احلزومااا  اإلسااارا  ل   وافقاااق علااا  خألاااى لةنااااء 

س اسااامل اقرامااي واإلساازان التم  ملياا  اديااد    مسااتوطن  كتسااري  اإلساارا  ل  م وأوااار إىل أن 
 م(169)أسهمق   ود  اكتةاظ سا ر القرج السوري    ااوالن السوري احملت 

 م(170)زالوا يرفضون اانس   اإلسرا  ل   وأورو امرصد أن ماةم السزان السوريني اقصل ني ما -89
Notes 
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Center Yabous Cultural Center (Jerusalem Palestine); 

JS6 Joint submission 6 submitted by: 'Hoshen' – Education and 
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