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   املقدمة واملنهجية-    ً أوال  
ّ                                                    ً                                                  أعّدت إسرائيل تقريرها الوطين لالستعراض الدوري الشامل وفقاً للمبادئ الـواردة يف التوجيهـات العامـة            -  ١   
        ينـاير   /                   كـانون الثـاين      ١٨          املؤرخ    ١ / ٥     ُ           ً                                  اليت أُعدت استناداً إىل قرار جملس حقوق اإلنسان            ")                   عناصر خلارطة طريق    ("

                                                                                                              إىل املبادئ التوجيهية العامة بشأن إعداد املعلومـات يف إطـار هـذا االسـتعراض الـواردة يف الوثيقـة                        ، و     ٢٠٠٧
A/HRC/6/L.24 .       مـارس   /      آذار  ١٥          املـؤرخ     ٢٥١ /  ٦٠ ُ   َّ                  ً                                         وُيقدَّم هذا التقرير وفقاً لقرار اجلمعية العامة لألمم املتحـدة       

             ِّ ً                                رير بوصفه مكمِّالً للتقارير القائمة املقدمـة إىل                             وعليه، ينبغي قراءة هذا التق  .                             ، الذي أنشأ جملس حقوق اإلنسان     ٢٠٠٦
ِ                               ُ                      وقد أُِعد هذا التقرير يف إطار مشاورات أُجريت على نطاق واسع   .                                            آليات حقوق اإلنسان األخرى التابعة لألمم املتحدة ُ     

   .                           مع اإلدارات والوزارات املعنية

                  عملية التصديق       ١٩٩١                ستكملت يف عام          وقد ا   .                       ً     ً                                  وتلتزم إسرائيل التزاماً كامالً بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها         -  ٢
                                      ويعكس انضمام إسرائيل إىل معاهدات حقوق    .                    عن األمم املتحدة    ة                                             على مجيع صكوك حقوق اإلنسان األساسية الصادر      

                                       ُ                                 ُ ِّ                                         اإلنسان التزامها مببادئ حقوق اإلنسان اليت أُدرجت بالفعل يف تشريعاهتا القائمة وطُوِّرت ضمن جمموعة من األحكام                
   .                              تعلق حبماية حقوق اإلنسان وحرياته              القضائية اليت ت

  االشتراعي واملؤسسي اإلطار -      ً ثانيا  
   اجلوانب الدستورية- ألف 

                                                                      مبدأ الفصل بني السلطات وتتألف من ثالثة فروع هي الفرع التشريعي                      تقوم على      ،            برملانية                  إسرائيل دميقراطية   -  ٣
    .                                  ولـيس إلسـرائيل دسـتور رمسـي         .  ي                  والفـرع القـضائ     )         احلكومـة  (                     ، والفرع التنفيذي      ))      الربملان (         الكنيست   (

                                                    تتناول جوانب خمتلفة من نظامها الدستوري وتتضمن حقـوق      اليت          َّ              ً                       إال أهنا سنَّت بدل ذلك عدداً من القوانني األساسية  
      كرامة    :      املعنون                    ، القانون األساسي     "      ً             دستوراً قيد اإلعداد   "                                ُ              ومن أهم هذه القوانني، اليت ميكن أن ُتعترب           .                اإلنسان األساسية 

   .    ١٩٩٢  ُ                اعُتمد كالمها يف عام    قد                احلرية املهنية، و  :         املعنون                         ن وحريته، والقانون األساسي     اإلنسا

  الكنيست:  السلطة التشريعية- باء 

ّ                 األساسية سّن القوانني، و     ا             وتشمل وظائفه   .                             السلطة التشريعية للدولة    ي          الكنيست ه   -  ٤                     عمـل احلكومـة،           مراقبة          
                          ويضطلع الربملان اإلسرائيلي     .                                   ة وصل بني اجلمهور وسلطات الدولة                   ، والعمل كجه              راقب الدولة                        وتعيني رئيس الدولة وم   

ّ                        ً                             بدور متزايد األمهية يف جمال حقوق اإلنسان، ال عن طريق سّن التشريعات فحسب بل أيضاً بتدقيق النشاط احلكـومي                                                      
                    انون والعدل مناقشات                                                          على سبيل املثال، عقدت اللجنة الربملانية املعنية بالدستور والق ف  .                           وإجراء مناقشات يف خمتلف جلانه

                                                                                                             مستفيضة تناولت قضايا حساسة يف جمايل حقوق اإلنسان واألمن، طلبت أثناءها إىل خمتلف األجهزة احلكومية، مبا فيها             
    .                                                           تدابري مكافحة اإلرهاب وبعض االعتبارات األمنية مع حقوق اإلنسان    وافق                               اجليش، املشاركة فيها وتوضيح مدى ت

                                                         ال يتجزأ من عملية صياغة مشاريع قوانني جديدة، حيـث           ً  اً                      ة حبقوق اإلنسان جزء                بارات املتعلق     االعت      تشكل   و  -  ٥
                                   ق تلك املشاريع مع معايري حقـوق          واف ت     مدى        يف    ،            ة التنفيذية            كذلك السلط                                         تنظر هيئات خارجية تستشريها احلكومة، و     

    .                                 يف كامل مراحل العملية التشريعية ،                        مبا فيها املعايري الدولية ،      اإلنسان



A/HRC/WG.6/3/ISR/1 
Page 3 

ّ                                                                      هام ُسّن لكفالة حقوق ضحايا اجلرمية، وهو قانون حقوق ضحايا اجلرميـة                          ويوجد قانون   -  ٦  ُ      هـو   و   ).     ٢٠٠١ (     
                                  أو املتهمني أو احملكوم علـيهم        م هب                                                                            يهدف إىل محاية كرامة الضحايا الشخصية، دون املساس حبقوق األشخاص املشتبه            

                                ابري الالزمة لضمان حقوق ضحايا                                                           ومبوجب هذا القانون، تتخذ احملاكم والسلطات مجيع التد         .                        مبقتضى أحكام أي قانون   
                                             احلماية، واحلق يف احلصول على معلومات تتعلق         :                               مية أن تتمتع باحلقوق التالية     ر  اجل     ً                       ووفقاً للقانون، حيق لضحية       .      اجلرمية

                                                                                                    بالدعاوى اجلنائية، واحلق يف احلصول على معلومات تتعلق بالسجن أو غريه من وسائل االحتجاز، واحلق يف احلـضور      
           للحقـوق         السليمة                     ومن أجل ضمان املمارسة   .                                      وغريها من احلقوق اهلامة ذات الصلة      ،    سرية       حماكمة        لسات               أثناء عقد ج  

                                                                                                                أحكام القانون، أنشأ مكتب النائب العام للدولة ومكاتب املدعني العامني على مستوى املناطق إدارات دعـم                     مبوجب
                                          دولة ومكاتب املدعني العامني على مـستوى                                                       ضمان نقل املعلومات من مكتب النائب العام لل         :                       تشمل وظائفها ما يلي   

                                                                                                                    املناطق إىل ضحايا اجلرمية، ونقل املعلومات من ضحايا اجلرمية إىل مكتب النائب العام للدولة ومكاتب املدعني العامني                 
    .                                                                                            على مستوى املناطق؛ وتوجيه املوظفني ومساعدهتم على تنفيذ أحكام القانون وغريها من الوظائف ذات الصلة

         الـذي   )    ٢٠٠٧   ( )  ٥١              التعديل رقـم   (              راءات اجلنائية                    الكنيست قانون اإلج ت    َّ ، سنَّ    ٢٠٠٧      مايو   /       أيار  ٥ ١    ويف    -  ٧
     ً    ووفقـاً    .             اإلسرائيلي                   يف القانون اجلنائي    "                                 إساءة استعمال الدعوى القضائية    "  ب                                             يقضي بقبول إدراج املبدأ القانوين املتعلق     

                                     لمحكمة شطب الئحة اهتـام أو وقـف         ل     جيوز             ن القضايا،                                  ت به احملكمة العليا يف عدد م                               بدأ الذي سبق أن اعترف         امل  ا  هلذ
                                                               مشوبة بعيوب بسبب خطأ ارتكبته السلطة التنفيذية ويكون من                   اإلجراءات       كون          عندما ت                  نائية ضد متهم                اإلجراءات اجل 

   .                                                          شأن اللجوء إىل اإلجراء املعيب النيل من حق املتهم يف حماكمة منصفة

    هذا        ويفرض    .     ١٩٩٨                                              ماية حقوق اإلنسان قانون حرية اإلعالم لعام            حل       الكثرية                              ومن بني الضمانات التشريعية       -  ٨
                                                   حبوزهتا، بطلب من أي مواطن إسرائيلي أو مقيم يف                    اليت توجد           علومات    امل                                          القانون على السلطات العامة واجب كشف       

    كما   .              البلدان األخرى                                                     لقيود العادية الواردة يف التشريعات اخلاصة حبرية اإلعالم يف         املشاهبة ل             ً                 إسرائيل، رهناً ببعض القيود     
                                 ويف حالة رفض الطلب، ميكن الطعـن يف    .            يف إسرائيل  هم  ِّ                                                       ميكِّن القانون املقيمني األجانب من تقدمي طلبات تتعلق حبقوق      

       واجـب              سلطة عامة                  يفرض على أي                       على هذا القانون           تعديل     ُ       ، أُدخل       ٢٠٠٥         ويف عام     .             حمكمة إدارية       أمام               قرار الرفض   
                                                لجمهور عن طريق موقع الـسلطة علـى شـبكة           ل                                ة بالقضايا البيئية وإتاحتها                                       لكشف عما لديها من معلومات خاص      ا

                                        ، فرض تعديل آخر تطبيق أحكام قانون           ٢٠٠٧         ويف عام     .                                                   أساليب بديلة حيددها الوزير املكلف حبماية البيئة       ب          اإلنترنت و 
                           عليها اللجنة الربملانية     ق    تواف    و                                    الشركات اليت حيددها وزير العدل                                                       حرية اإلعالم على مجيع الشركات احلكومية، باستثناء      

    .                                املعنية بالدستور والقانون والعدل

  آليات املساءلة: نفيذية السلطة الت- جيم 

   النائب العام-١

                                ويتمتع مكتب النائـب العـام        .                                       يف ضمان احلريات املدنية يف إسرائيل                 بالغ األمهية                             يضطلع النائب العام بدور       -  ٩
         اضـطالعه                                      وتتمثل وظائفه الرئيسية األربع يف        .                     عن املؤسسة السياسية     ل                             ويؤدي مهامه على حنو مستق                    باستقالل كامل،   

                                                                                                                      رئيس هيئة النيابة، وتقدمي املشورة القانونية إىل احلكومة، وتقدمي املشورة إىل احلكومة بشأن املسائل التـشريعية،                     بدور
                                 غري أن احملكمة العليا قد اتبعت        .     ائية                                           وختضع قرارات النائب العام للمراجعة القض       .                                      ومتثيل الصاحل العام يف اجملال القانوين     

    .                                  ً    ُ           ً                                 سياسة تقوم على االنضباط، وهي نادراً ما ُتصدر أحكاماً تتعارض مع قرارات النائب العام
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   مكتب احملامي العام- ٢

    هبم                                                                                   ، أنشئ مكتب احملامي العام من أجل إتاحة التمثيل القانوين املهين الرفيع املستوى إىل املشتبه      ١٩٩٥        يف عام     -   ١٠
                       ويتوقف ذلك على أمور      .                                            ق يف التمثيل من جانب مكتب احملامي العام         احل               وحيدد القانون     .     دانني                   تهمني واحملتجزين وامل     وامل

  ،     ٢٠٠٦            إىل عام        ٢٠٠٣                     ويف الفترة من عام       .                                                        خطورة اجلرمية والوضع املادي للشخص الذي يطلب التمثيل            مدى        منها  
         قرابـة        من    )                 شمل حماكم األحداث       مبا ي  (                              ضايا اليت تنظر فيها احملاكم               يف الق   ني        العام  ني    احملام         من قبل            التمثيل        نسبة     ت     ارتفع
                         االهتام املقدمة إىل احملاكم،      لوائح                  اخنفاض تدرجيي يف عدد      حدوث            الزيادة إىل     هذه  ُ      وُتعزى   .          يف املائة  ٥٤             يف املائة إىل   ٣٥

   .                                                             وإىل زيادة تدرجيية يف القضايا اجلنائية اليت ميثلها مكتب احملامي العام

   الدولةمراقب -٣

          لحـسابات           خارجية ل         مراجعة          عمليات   ب               مراقب الدولة            ، يقوم    )    ١٩٨٨ (               مراقب الدولة     :     ً                 وفقاً للقانون األساسي    -   ١١
                                                                                                                        ويبلغ عن شرعية اإلدارة العامة وانتظامها واقتصادها وفعاليتها وكفاءهتا ونزاهتها من أجل كفالة املساءلة العامة وسيادة          

                شكاوى من اجلمهور   ال      يتلقى     حيث   ،  )         أمني املظامل   (                    مفوض التظلمات العامة  ة      بوظيف             مراقب الدولة           كما يضطلع   .        القانون
                                                     ً                  ونطاق مراجعة حسابات الدولة يف إسرائيل هو نطاق واسع جداً يـشمل              .       راقبته                                      ضد الدولة واهليئات العامة اخلاضعة مل     

                    واملشاريع احلكومية،                            األمن، والبلديات، والشركات    جهاز                                                  أنشطة مجيع الوزارات احلكومية، ومؤسسات الدولة، وفروع 
                 أن يقوم بتفتـيش              راقب الدولة                     وإضافة إىل ذلك، ميكن مل  .                                                        وغريها من اهليئات أو املؤسسات اخلاضعة ملراجعة احلسابات       

      وجود        ويف حالة   .                                                                                       الشؤون املالية لألحزاب السياسية املمثلة يف الكنيست، مبا فيها احلسابات اخلاصة باحلمالت االنتخابية
    .      ً  أيضاً                    أن يفرض جزاءات مالية            راقب الدولة     كن مل               خمالفات مالية، مي

   قوات األمن والشرطة- دال 

   جيش الدفاع اإلسرائيلي -١

     ً                                             جزءاً ال يتجزأ مـن تـدريب جـيش الـدفاع                    اإلنسانية                                                 ميثل تشجيع قيم حقوق اإلنسان واحترام الكرامة          -   ١٢
                                       كل زعم من مزاعم سوء املعاملة على أيـدي                                                       ويتبع جيش الدفاع اإلسرائيلي سياسة صارمة يف التحقيق يف     .          اإلسرائيلي

         جتـاه                                 التحديد أي تصرف غـري الئـق                     حتظر على وجه                                                 والتعليمات الصادرة جليش الدفاع اإلسرائيلي        .           جنود اجليش 
           ويف حـاالت     .     حمتجز    أي          جتاه      الئق    غري       ً  تصرفاً        جندي      أي                                                         احملتجزين، وتأمر باإلبالغ عن أي حالة من حاالت تصرف          

                          إلجراءات تأديبية، حسب     ن                           احملاكم العسكرية أو يتعرضو       إىل            اجلنود      حال                 ُ   جزين واملستجوبني، يُ                       سوء التصرف جتاه احملت   
                        االنتهاكات الـسالفة            بارتكاهبم                                                       وتستجوب شرطة التحقيق العسكرية اجلنود الذين يشتبه          .                            خطورة التهم املوجهة إليهم   

              اإلقليميـة     ات                            لي، وهي مستقلة عن القياد                                                                  وختضع هذه الوحدة إلشراف األركان العامة جليش الدفاع اإلسرائي          .      الذكر
    .              العام العسكري    دعي                                                                   للجيش، وتتمتع بالتايل باالستقاللية يف إجراء التحقيقات حتت إشراف مكتب امل

  أفراد الشرطةمع تحقيق ال إدارة - ٢

  َّ    قدَّمة                                                                   أفراد الشرطة يف إطار وزارة العدل للتحقيق بصفة مستقلة يف الشكاوى امل    مع     تحقيق  ال            أنشئت إدارة   -   ١٣
                       شروع للقوة وما يتصل به   امل          ستخدام غري            ً        تنطوي عموماً على اال                          واحلاالت اليت يشملها التحقيق   .                ضد أفراد الشرطة
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    طرح           ً  وجيري حالياً   .                               أو جنائية ضد الشرطي املشتبه فيه /                                        وميكن لإلدارة أن توصي برفع دعوى إدارية و    .          من جرائم 
   .     مدنية               اإلدارة إىل هيئة     هذه                   الغرض منها حتويل       عطاءات

   وكالة األمن اإلسرائيلية- ٣

َ                                                                                          ُتقدَّم الشكاوى، اليت ُيزَعم فيها استخدام موظفي وكالة األمن اإلسرائيلية أساليب حتقيق غري مـشروعة، إىل                  -   ١٤   ُ               َّ   ُ
َ                               ويعيِّن وزيُر العدل رئيَس هذه الوحـدة مباشـرة             ").      املفتش   "   اسم              ً     يشار إليه الحقاً ب    (                              مفتش الشكاوى داخل الوكالة                 ُ      ِّ    

      ً                                                                     ٍ                ووفقاً لقواعد عمل الوكالة، يعمل املفتش بصفة مستقلة ويشرف عليه مباشرة مدع عامٍ               .           قق التأدييب  حمل              ومينحه سلطة ا  
                                                            دراسة الشكاوى دراسة كاملة، يستعرض املدعي العام تقرير املفتش    بعد و  .                                        رفيع املستوى من مكتب النائب العام للدولة

                                                         لدولة يف احلاالت اليت تكون فيها املسائل قيـد النظـر               ا     حمامي و        للدولة                    النائب العام          ستعرضه        ً     ً         استعراضاً مفصالً كما ي   
                     احملكمة العليا الـيت                     قضائية من قبل       َ               ً       ً                     ويعَترب القرار قراراً إدارياً، خيضع ملراجعة         .                                     حساسة أو عندما تتطلب الظروف ذلك     

    .                              جتتمع بصفتها حمكمة العدل العليا

   السجون اإلسرائيليةمصلحة -٤

                                    التالية ضد اسـتخدام املـوظفني           تظلم                                السجون اإلسرائيلية آليات ال         مصلحة                               تتاح لكل سجني أو حمتجز لدى         -   ١٥
                  رفـع شـكوى إىل      و                   إىل احملكمة احمللية؛     ً  اً     خطي ً  اً                    قدمي السجني التماس    وت                             رفع شكوى إىل مدير السجن؛        :     لقوة ل        واحلراس  

                    وحدة تابعة للشرطة           وهذه ال   .                                           السجون اإلسرائيلية أو مباشرة إىل الوحدة            مصلحة                    احلراس، عن طريق        مع         تحقيق    ال      وحدة  
             مكتب النائب           من قبل          تدقيق   ل       احلراس      مع         تحقيق    ال                       وختضع استنتاجات وحدة      .                                         اإلسرائيلية، وأعضاؤها أفراد من الشرطة    

             األخرى تقدمي       التظلم                                              تدابري تأديبية أو رفع دعوى جنائية؛ وتشمل آليات           يتعني اختاذ                                   العام للدولة الذي يقرر ما إذا كان 
            هذه الوحدة         تتمتع   و                     وزارة األمن العام،     ل         التابعة          الداخلية           الرقابة                              لسجناء، وهو عضو يف وحدة                            شكوى إىل أمني مظامل ا    

                  حمـامني مـن وزارة               الذين يضمون                                                              وإضافة إىل ذلك، يعني وزير األمن العام الزوار الرمسيني للسجون        .              سلطة التحقيق  ب
    .                                العدل وغريها من الوزارات احلكومية

                                              قضاة احملكمة العليا والنائب العام يف مجيـع         ل                      ً     سلطة زيارة السجون رمسياً             السجون         قانون         من     ٧٢             ومتنح املادة     -   ١٦
                       لعشرات مـن الـزوار      ل ُ       وُيسمح    .                                                               قضاة حماكم املناطق واحملاكم اجلزئية يف السجون اخلاضعة لواليتهم         ل                 أحناء إسرائيل، و  

  ،  )                حتول دون ذلك             قتة سارية                                      ما مل تكن هناك ظروف استثنائية مؤ       (                                              الرمسيني دخول السجون يف أي وقت من األوقات         
                                             وبإمكان السجناء، أثناء تلك الزيارات، أن        .                 ن، وما إىل ذلك    و                                                     وتفتيش حالة السجون، ورعاية السجناء، وإدارة السج      

                              كما ميكن للسجناء أن يقدموا       .                                                                                           يتصلوا بالزوار وأن يرفعوا إليهم شكاواهم، مبا فيها الشكاوى املتعلقة باستخدام القوة           
                                             عت املبادئ التوجيهية الصادرة عن النائـب         ّ وّس    قد   و  .                                              سجن وأن يطلبوا مقابلة أحد الزوار الرمسيني                         شكاوى إىل مدير ال   

    .                                                                               العام نطاق الصالحيات السابقة لتشمل مرافق االحتجاز وزنزانات االحتجاز يف خمافر الشرطة

   اللجان الوطنية وأمناء املظامل- هاء 

  ملعوقني جلنة تكافؤ حقوق ا-١

              تعمل يف إطار       هي      ، و  )    ١٩٩٨ (                                                          افؤ حقوق املعوقني مبوجب قانون جلنة تكافؤ حقوق املعوقني                        أنشئت جلنة تك    -   ١٧
                                                                                                                     وزارة العدل بصفتها اهليئة الوطنية للتنظيم وتقدمي املشورة بشأن تعزيز وضمان تكافؤ حقوق األشخاص الذين يعانون                
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      إتاحة       وحدة    :                     ث وحدات رئيسية هي                   وتضم اللجنة ثال    .                                                                 من حاالت عجز بدنية أو حسية أو ذهنية أو فكرية أو معرفية           
                                               ويهدف عمل اللجنة إىل التشجيع على اعتمـاد          .                                                                   القدرة على الوصول، ووحدة اإلدماج يف اجملتمع، واإلدارة القانونية        

   .                                                                          سياسات عامة تتعلق حبقوق املعوقني وتقدمي املساعدة إىل األفراد الذين تعترضهم صعوبات

         فباإلضافة   :     ٢٠٠٥                                  ُ           لجنة يف جمال اإلنفاذ عن طريق تعديل اعُتمد يف عام ُ  ِّ                          ُعزِّز الدور الذي تضطلع به ال   قد  و  -   ١٨
                                                                                                               إىل رفع دعاوى مدنية بسبب انتهاك أحكام قانون العمل، فيما يتعلق باألحكام اخلاصة بإمكانية الوصول، ميكن                

ـ           أو أن ت    -              ً                     إشعار وفقاً ملقتضيات القانون        تقدمي    ً   رهناً ب   -                                        للجنة إما أن تقدم دعوى مدنية أو          ً           اً بإتاحـة    ر         صدر أم
                                        أو دائرة معينة، إىل جانب حتديد مهلة            معني                                                                 الوصول يتضمن خمتلف اخلطوات الالزمة لتسهيل الوصول إىل مكان          

                              ً                                    اللجنة جلنة توجيهية تتألف أساساً من أشخاص مصابني بأشكال عجز                    إىل جانب              كما تعمل     .                    زمنية للقيام بذلك  
    .   ال                                             خمتلفة ميثلون املنظمات الرئيسية العاملة يف هذا اجمل

   جلنة تكافؤ فرص العمل- ٢

                 تعيني مفوض معين            اخلاص ب      ٢٥٧٨                ، القرار رقم        ٢٠٠٧       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ١١                    اعتمدت احلكومة، يف      -   ١٩
                        عن مجع املعلومات والنظر        مسؤول      واملفوض  .                                        وهذه الوظيفة هي األوىل من نوعها يف إسرائيل  .                 بتكافؤ فرص العمل

                                                أو التمييز القائم على نوع اجلـنس، وامليـل          /           ُّ               حاالت التحرُّش اجلنسي و                                         يف الشكاوى اليت يقدمها العمال بشأن     
ّ                  اجلنسي، واألبّوة، والدين والعرق                                               ، كلما تقتضي الضرورة ذلك، عن رفع دعاوى قضائية                   كما أن املفوض مسؤول  .            

                                                                          كذلك سلطة املشاركة يف مرافعات احملكمة والتماس إصدار أوامر حمـددة                  وللمفوض  .      ضررين                  باسم أي عمال مت   
   .   ً        ً  فعالً إجرامياً ُ                        وُيعترب انتهاك هذه األوامر   .            أماكن العمل  يف                  حتظر التحرش اجلنسي 

                                                                 عن تشجيع اعتماد برامج خاصة بتكافؤ فرص العمل وغريها من                   مسؤول                             وإضافة إىل ذلك، فإن املفوض      -   ٢٠
                      إذكاء الوعي عـن      ض               يضطلع هبا املفو                             وتتضمن املهام األخرى اليت       .             أماكن العمل    يف          تروجيية                      األنشطة التثقيفية وال  

                                                                                                             طريق التعليم والتدريب واإلعالم؛ ومعاجلة الشكاوى املتعلقة بانتهاك تشريعات تكافؤ فرص العمـل؛ وإصـدار               
  ،                                                           تتعلق ببعض أو جبميع من يعملون أو يتقدمون بطلبات للعمل لديهم               ختاذ تدابري عامة  ال           صحاب العمل          تعليمات أل

  .                لـك الواجبـات            اإلخـالل بت                                   شريعات تكافؤ فرص العمل أو منع                                                  بغية ضمان االمتثال للواجبات اليت تفرضها ت      
ُ  ِّ                                                         السالف الذكر، ُعيِّنت جلنة استشارية لدى جلنة تكافؤ فرص العمل تتألف من             التعديل       ومبوجب        ً         عضواً ميثلون   ٢١               

   ال                                                                                                             هيئة النهوض بوضع املرأة، وجلنة تكافؤ حقوق املعوقني، والوزارات احلكومية املعنية، واملنظمات العاملة يف جم              
                                                                                                        النهوض باحلقوق املتعلقة بتكافؤ فرص العمل، والنقابات ومنظمات أصحاب العمل، وكذلك اخلرباء يف اجملاالت              

   .                    اليت تتصل بعمل اللجنة

  وضع املرأة هيئة النهوض ب- ٣

                      التشريعات والسياسات            شجيع اعتماد                                         ع املرأة التابعة ملكتب رئيس الوزراء على ت    وضُ   ِّ                    ُتركِّز هيئة النهوض ب     -   ٢١
                                 يف قطاع التعليم ويف وسـائط              ال سيما                                                                         فيلة بالنهوض باملرأة، وكذلك على إذكاء الوعي العام هبذه املسألة، و             الك

                                 غرض تعزيز وضع املرأة، واملساواة بني  ب                               سياسات وأنشطة والتشجيع عليها      إعداد                  وتشمل جماالت نشاطها   .      اإلعالم
                                              رات احلكومية والسلطات احمللية واملنظمات غـري                                                                      الرجال والنساء، ومنع العنف ضد املرأة، وتنسيق أنشطة الوزا        
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                                                 احلكومية املعنية هبذا اجملال وتقـدمي املـشورة           ات         الوزار      أنشطة            ومتابعة          ومراقبة                               احلكومية يف جمال حقوق املرأة،      
   .                                                                    للوزارات احلكومية بشأن إنفاذ القوانني اليت تدخل يف إطار صالحيات هذه اهليئة

   أمني مظامل وزارة الصحة- ٤

                                       األطفال، الذين ميكنهم أن يرفعـوا              ن فيهم                                                           قدم أمني مظامل وزارة الصحة خدماته إىل مجيع املواطنني، مب          ي  -   ٢٢
   .                                                                          شكاوى ضد أي منظمة من منظمات صون الصحة، مبا يشمل العاملني فيها واملنتسبني إليها

   أمني املظامل العسكري- ٥

ّ      خمـّول    )                             مفوض النظر يف شكاوى اجلنود     (    لي                                    أمني مظامل جيش الدفاع اإلسرائي     -                      أمني املظامل العسكري      -   ٢٣  
                                                  وأمني املظامل مسؤول يف هذه القضايا أمام وزير الـدفاع    .  ة  دم  اخل                                      تلقي الشكاوى من اجلنود بشأن ظروف             سلطة  

   .                                             واللجنة الربملانية املعنية بالشؤون اخلارجية واألمن

  احملكمة العليا:  السلطة القضائية- واو 

   ،                     طبق القانون العـام    ت     يت               من البلدان ال   ً  اً                                       كمة العليا يف إسرائيل، بصفتها بلد                                 متثل األحكام الصادرة عن احمل      -   ٢٤
ّ                                                دأبت احملكمة العليا على تصّدر آليات حقوق اإلنسان يف إسرائيل، وهي ترصد وتضمن    قد  و  .                 ِ   سوابق قضائية ملزِمة                         
    .               على مر السنني            ً         ً                         كسبت اعترافاً واحتراماً كبريين على الصعيد الدويل            وهي بذلك قد   .                   محاية سيادة القانون

                                                                                                  وألسباب تارخيية وسياسية، ال تشمل القوانني األساسية املتعلقة حبقوق اإلنسان يف إسرائيل مجيع حقوق                -   ٢٥
  .                                                                                   وعليه، ال توجد مادة واضحة بشأن املساواة أو حرية التعبري أو احلق يف التعليم               .                             اإلنسان السياسية واالجتماعية  

              واسع النطاق،                                                           يف إسرائيل بدور أساسي يف استحداث إطار حلقوق اإلنسان                                             ومن مث، فقد اضطلعت احملكمة العليا       
   ".                 صنعت يف إسرائيل   "                                        صبغة الدولة الدميقراطية، وشرعة حقوق            أساس          على                                      إذ أقامت فقهها القضائي الدستوري    

ّ   وبسّد   ّ                                                                 الثغرة القانونية الرمسية، فّسرت احملكمة العليا احلق يف الكرامة مبعناه الواسع، حيث اعت                 هذه                  رفت حبقـوق                             
                  والتمييز، وحرية    حقري                                                                                 اإلنسان األخرى الناشئة عن هذا املبدأ مثل حرية التعبري، واحلق يف املساواة، واحلماية من الت

                                                                                                              التعبري؛ واعترفت كذلك بعدد من احلقوق االجتماعية مثل احلق يف العمل، وحق التنظـيم النقـايب، واحلـق يف                   
                                                          ، وكفالة احلد األدىن من ظروف تيسر سبل العـيش لإلنـسان،          ئق ال             ستوى معيشي            التمتع مب                   اإلضراب، واحلق يف    

                             كما اعترفت احملكمة العليا حبقوق   .                                                            ، واحلق يف الغذاء ويف احلصول على الرعاية الصحية األساسية          وى            واحلق يف املأ  
       تيـار       يف اخ                    ، وحرية املتـهم        جمع                                ، مثل حرية الدين، وحرية الت           اإلنسان       كرامة   ل      واسع    ال      فهوم    امل                   إضافية ناشئة عن    

        ً                                                          واستناداً إىل هذا القانون األساسي ويف إطار حقوق املريض، ومع اإلقرار       .            اختيار امسه           الشخص يف                  حماميه، وحرية   
ّ      وفضالً عن ذلك، فّسرت   .     ً                           أيضاً حبق املريض يف رفض العالج الطيب       العليا                                   بأن املريض فرد مستقل، اعترفت احملكمة            ً    

   .                                                قوق السجناء واحملتجزين يف العديد من القضايا اجلنائية      محاية ح     ً        تفسرياً يقتضي                      احملكمة العليا القانون 

      ٢٠٠٥      ديسمرب  /            كانون األول ٦     ست يف        الكني ت                       ً                       ّ  وعالوة على ذلك، واعترافاً باحلق يف املوت بكرامة، سّن  -   ٢٦
         عنـد             اليت تواجه          األخالقية    -         الطبية                                                       ى امليؤوس من شفائهم والذي يقدم إجابة عن املعضلة              املرض       اخلاص ب        قانون    ال

   ،                                                          القانون إلجياد توازن بني قيم قدسية احلياة، ونوعية احليـاة           هذا         ويسعى    .                   امليؤوس من شفائهم             ة األشخاص       معاجل
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               عـدم متديـد                                رغبة املرضى امليؤوس من شفائهم يف                            وينص القانون على احترام       .                              واحترام استقالل إرادة الشخص   
      فعـل           ذلك أي            فعل، مبا يف      أي               مح بارتكاب                         غري أن القانون ال يس      .  م                                    ، وعلى تفادي تقدمي العالج الطيب هل       م    حياهت

ّ            طيب، يتعمد وضع حّد حلياة                الفعل              حىت ولو كان     ،          املريض                             أو يؤدي بالتأكيد إىل وفاة                              املريض امليؤوس من شفائه                    
                                           ريض على االنتحار أو على وقف عالج طـيب           امل                                        وإضافة إىل ذلك، حيظر القانون مساعدة         .                     بدافع العطف والرمحة  
   .                 متتابع على السواء

   ّ    تلقّـي        أمام        بواب    األ                                                                   ، اعتمدت احملكمة العليا بصفتها حمكمة العدل العليا سياسة فتح               ١٩٦٧           ومنذ عام     -   ٢٧
                                         القواعد اإلجرائية للمحكمة العليا يف محاية  ن                                  ويتمثل اهلدف الواضح من رفع القيود ع  .                         التماسات من غري املقيمني   

                                             ؤسسات اليت ليست هلا مصلحة يف القضية بـل                                              خ ذلك باالعتراف مبركز الكيانات وامل         ّ   ترسّ   قد و  .             حقوق اإلنسان 
                                                                 وعليه، ومبوجب القواعد اإلجرائية العامة املعمول هبا، يكاد يكون بإمكان   .                                يتمثل دورها يف محاية حقوق اإلنسان 

                                                              مصلحة يف القضايا القانونية أو اإلنـسانية املعنيـة، إىل           م           أن لديه    ون    يزعم            من األشخاص                       أي شخص أو جمموعة     
            أن تنظر تلك         من حقهم                                  إىل أعلى هيئة قضائية مدنية، و           ً   التماساً   وا                أسرهتا، أن يقدم         أفراد         عومة و                  جانب الضحية املز  

   .               ساعة من تقدميه  ٤٨           ماس يف غضون   لت          اهليئة يف اال

                                                                                                             ويتعلق تطور هام آخر بالنهج الذي تتبعه احملكمة العليا يف النظر يف مزاعم مفادها أن بعض القضايا غري                    -   ٢٨
                                                                              ت احملكمة على هذه املزاعم بتأكيد أمور منها أن عدم مشول االختصاص ال ينطبـق يف            ّ فرّد  .                  مشمولة باختصاصها 

                                                   وبالتايل، تنظر احملكمة يف قضايا تتعلق حبقوق اإلنسان، وهي   .           قوق اإلنسان حل                                احلاالت اليت يزعم فيها وقوع انتهاك 
                                  ى سبيل املثال، تنظر احملكمـة يف         عل ف  .                                            تنظر فيها ألهنا غري مشمولة باختصاص احملكمة       ل         ذلك،      لوال                قضايا مل تكن،    

ّ               كما تنظر يف هذه االلتماسات على حنـو معّجـل،            .           ة الفعلية    ربي                                              مسألة احترام حقوق اإلنسان أثناء األعمال احل                                         
                   قوات األمن بوقـف             ومطالبة                                    لعمليات العسكرية قيد االستعراض                   خالهلا تعليق ا         ً                       وأحياناً يف غضون ساعات ميكن      

                           ً                           وحىت إيقاف تلك العمليات متاماً يف أعقاب صدور قرار             بل                   أمر عن احملكمة،         دور   ص                              عملياهتا العسكرية يف انتظار     
   .        عن احملكمة

   االلتزامات الدولية-      ً ثالثا  
                                       ألمم املتحدة، مبا فيها العهد الـدويل                    الصادر عن ا                                                   إسرائيل طرف يف معاهدات حقوق اإلنسان األساسية          -   ٢٩

                                                         اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة، واتفاقيـة                                                    اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد الدويل       
                                                                                                                        مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، واالتفاقية الدولية للقضاء                

               ة حقوق الطفل                                                                                                      على مجيع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقي             
                                     ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل      و                                 راك األطفال يف الرتاعات املسلحة          بإش  ني         املتعلق  ني           االختياري    يها         وبروتوكول

                                                   على بروتوكول منع االجتار باألشخاص، وخاصة النساء            ً  مؤخراً        َّ               كما صدَّقت إسرائيل      .                          األطفال يف املواد اإلباحية   
    ِّ                                                         املكمِّل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمـة عـرب                        و الربوتوكول        ، وه                                واألطفال، وقمعه واملعاقبة عليه   

                           االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني   يف                                                                 كما أن إسرائيل طرف يف اتفاقية منع اإلبادة اجلماعة واملعاقبة عليها، و  .        الوطنية
                              اتفاقية حقوق األشخاص ذوي       َّ               ً        وقَّعت إسرائيل أيضاً على       قد   و  .     ١٩٦٧                                والربوتوكول امللحق هبا لعام          ١٩٥١      لعام  

                                                                         وكانت إسرائيل نشطة يف أثناء عملية صياغة هذه االتفاقية وسامهت بشكل             .                                  اإلعاقة وهي بصدد التصديق عليها    
      َّ                           كما صدَّقت إسرائيل على العديد       .                    الوصول إىل العدالة         إتاحة                                                        ملموس يف إدراج مواد حمددة مثل املواد اليت تتعلق ب         
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              اخلاصة بأسوأ    ١٨٢                                      اخلاصة باحلد األدىن للسن، واالتفاقية رقم    ١٣٨               ل االتفاقية رقم                            من اتفاقات العمل الدولية مث
                            وتستعرض إسرائيل بانتظـام      .    َّ       ً                                             وصدَّقت أيضاً على االتفاقات املعتمدة يف إطار اليونسكو         .                   أشكال عمل األطفال  

   .                                                                    حتفظاهتا على معاهدات حقوق اإلنسان، عند النظر يف إمكانية سحب تلك التحفظات

ُ                                                                             غم أن املعاهدات الدولية غري ُمدرجة مباشرة يف التشريعات اإلسرائيلية، بسبب طبيعة نظام القـانون                 ور  -   ٣٠                           
                                                                                                  يف إسرائيل، فإن النهج العام الذي تتبعه هو ضمان امتثال تشريعاهتا وسياساهتا وممارساهتا الوطنية اللتزاماهتا          الثنائي
                   حيث تفترض عدم وجود                 كأداة تفسريية،               افتراض التطابق ّ    طّبق                      احملاكم اإلسرائيلية وت  ّ قّر    ً           وفضالً عن ذلك، ت  .        الدولية

ّ    لكنيست، عند َسّن          نية لدى ا  َ                                                      من االلتزامات الدولية أو االحنراف عنها، وبالتايل ينبغي        لالنتقاص            تشريع جديد،    أي             
   .                       واضحة للقيام بعكس ذلك   نية   ُ   َّ                           ً                             أن ُتفسَّر التشريعات اإلسرائيلية وفقاً للقانون الدويل، ما مل توجد 

ِ                                                                وُتدِمج بعض القوانني معاهدات حقوق اإلنسان يف التشريع اإلسرائيلي          -   ٣١                                على سبيل املثال، فإن اهلـدف       ف  .  ُ  
                                                                               هو روح الكرامة اإلنسانية واملبادئ الواردة يف اتفاقية حقوق الطفل؛ كما             )    ٢٠٠٠ (                            علن لقانون حقوق التلميذ       ُ املُ

               حالة الـضحية                                 حقوق الطفل عند التطرق إىل                                   يشري مباشرة إىل اتفاقية       )    ٢٠٠١ (                           قانون حقوق ضحايا اجلرمية         أن  
                             إنفاذ االتفاقيـة الدوليـة             من أهدافه             على أن     )    ١٩٩٨ (          ع املرأة                                            ؛ وينص القانون اخلاص هبيئة النهوض بوض            القاصر

   .                                     للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

                              اإلسرائيليون، عنـد الطلـب،                                                   ِّ                           ويف إطار العالقات الثنائية اليت تقيمها إسرائيل، يدرِّب اخلرباء القانونيون          -   ٣٢
                                       ويف إطار الربنامج اإلمنائي الدويل الذي        .                                                                         نظراءهم يف البلدان النامية على اجلوانب املتعلقة بقضايا حقوق اإلنسان         

                            ، جيري تقاسـم التكنولوجيـا   MASHAV) (                                   التابع لوزارة اخلارجية إلسرائيلية                      مركز التعاون الدويل              يشرف عليه   
               بواسطة التدريب      وذلك                واملرض والفقر     اجلوع                                    ان النامية هبدف التخفيف من حدة مشاكل           مع البلد             دراية العملية   وال

                                                                                       وتشجع هذه الربامج املهنيني من البلدان النامية على إجياد احللول اخلاصة هبم للمشاكل               .                         التقين ونقل التكنولوجيا  
                                     ية، ومواردهم الطبيعية وأولويـاهتم                                                                                 اليت تعترضهم وتكييفها مع قيمهم الثقافية واالجتماعية، وإمكاناهتم االقتصاد        

     بقوة           اإلسرائيلي                     ويركز النشاط اإلمنائي   .                        اكتسبت فيها إسرائيل خربة    اليت     االت   اجمل                  ويركز التدريب على   .         اإلقليمية
                                                                           لقضاء على اجملاعة والفقر اللذين يعاين منهما ماليني األشخاص يف البلـدان             ل                         التكنولوجيات اجلديدة        طويع      على ت 
                                                                  التعليم، والتنمية االجتماعية، والصحة العامة، ومحاية املوارد               يف جماالت                  النشاط التدريب        هذا       غطي        كما ي   .        النامية

 ُ   َّ                                                      وُترتَّب استشارات على املديني القصري والطويل بطلب مـن           .                                                      البيئية والطبيعية، ومتكني املرأة يف اجملتمعات النامية      
                                                       ستشارية أو املساعدة احملددة يف تنفيذ الربامج، وإجراء                ُ                                                  البلد املُضيف، فيوفد خرباء إسرائيليون لتقدمي اخلدمات اال       

                                                                                                 دراسات استقصائية عن موضوع حمدد أو لتقدمي الدعم، إذ ال تزال املشاكل النامجة عن عدم كفاية اخلدمات الطبية 
      الت طب         على جما     اإلطار                        لذلك يركز التعاون يف هذا   .                                                ً     ً  وخدمات الصحة الوقائية يف البلدان النامية متثل شغالً شاغالً

   .                        متالزمة نقص املناعة املكتسب / ة                                           العيون، وعلم األوبئة وفريوس نقص املناعة البشري

                                     اليت وضعها اجملتمع الدويل من أجل                               باألهداف اإلمنائية لأللفية    MASHAV)   (                            ويلتزم مركز التعاون الدويل     -   ٣٣
                  الذي يدعو إىل               لية املعونة          بشأن فعا                        ، وكذلك إعالن باريس         ٢٠١٥                  النصف حبلول عام           مبقدار                     ختفيض نسبة الفقر    

   .                                              تعزيز التآزر بني البلدان املاحنة والبلدان الشريكة
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  اجملتمع املدين

           األولويـات             النـهوض ب                                                                       إسرائيل جمتمع مدين متفتح وحيوي يتميز بالتعددية ويعمل بنشاط يف                    يوجد يف     -   ٣٤
     ممـا                       نظمات غري احلكومية،                                                               وتعكف احلكومة على إقامة حوار متواصل مع العديد من امل           .                   وحتدي سلوك احلكومة  

                       اليت هي موضـع اهتمـام           القضايا         يف معاجلة        ُ   ً   للمضي قُدماً  ً  اً                     حتالفات مشتركة سعي     قيام                         أدى يف بعض األحيان إىل      
    .       املعوقني ب        النهوض                                                مشترك، كالقضايا ذات الصلة مبكافحة االجتار باألشخاص و

                      ُ                   هي أكرب وأقدم منظمة ُتعـىن بكـل            ئيل                             رابطة احلقوق املدنية يف إسرا                                      ومن ذلك، على سبيل املثال، أن         -   ٣٥
      ويشمل   .                                            أسهمت الرابطة بشكل ملموس يف محاية حقوق اإلنسان   قد  و  .                                    ما يتعلق حبقوق اإلنسان واحلريات املدنية

                    عند التقاضي، وإتاحة              حملكمة العليا      أمام ا                    ج بالسوابق القضائية  ا ج ت ح                                        عملها التقاضي والدعوة يف جمال القانون، واال
                                                                                    ام الكنيست، واإلشراف على برامج تثقيف املدرسني بقضايا حقوق اإلنسان، وتنظيم حلقات عمل            رباء أم   اخل      آراء  

                                      تشمل إتاحة املعلومات القانونيـة                         من أجل التواصل       عامة        إعالمية                                            تدريبية لقوات األمن، وكذلك تنظيم محالت       
    .             ً                                واملشورة جماناً عن طريق خط اتصال مباشر للجمهور

      لنهوض            الرامي إىل ا    َ                 أنشأَت، يف إطار عملها                ال تستهدف الربح                   هو منظمة مستقلة  ة                  واجمللس الوطين للطفول  -   ٣٦
    .                                                                                  أمني مظامل األطفال والشباب، الذي يتلقى شكاوى تتعلـق بانتـهاك حقـوق الطفـل             منصب              حبقوق الطفل،   

  يت  ا      السوفي                                                                                                   كما يوجد أمني مظامل خاص باألطفال العرب وبالعديد من األطفال املهاجرين إىل إسرائيل من االحتاد                
    .      ً          سابقاً وإثيوبيا

    ً                                                                                               وفضالً عن ذلك، ويف إطار االلتزام بضمان حقوق اإلنسان واالنفتاح على التدقيق واحلوار الـدوليني،                 -   ٣٧
                                                                                                              اعتمدت إسرائيل سياسة احلوار والتعاون البناءين مع خمتلف آليات حقوق اإلنسان الدولية ومع املنظمات غـري                

                                                                         ى ملشاركة املنظمات غري احلكومية يف أنشطة األمم املتحدة وتعترف باإلسهام                                  وتويل إسرائيل أمهية كرب     .        احلكومية
   .          قوق اإلنسان         املتعلقة حب      داوالت   امل  يف               هذه املنظمات               املهين للعديد من

                                                                                         مثلة على هذا اإلسهام الزيارات اليت قام هبا يف السنوات الثالث األخرية كل من املفوضة                 األ          من أحدث  و  -   ٣٨
                                                                                   ان، واملمثل اخلاص لألمني العام املعين باألطفال والرتاعات املسلحة؛ وكذلك اآلليات اخلاصة                           السامية حلقوق اإلنس  

                                                                                           جمللس حقوق اإلنسان مثل املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة 
                                           ص املعين بالسكن الالئق كعنصر من عناصـر                                                                          اإلرهاب، واملقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد، واملقرر اخلا         

                                                                                   وباحلق يف عدم التمييز يف هذا السياق، واملقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج                 الئق                      احلق يف مستوى معيشي     
                                 ً                                                                               القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، واملقرر اخلاص املعين حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن مـن                   

                                                         ملدافعني عن حقوق اإلنسان، وممثل األمني العام املعين حبقوق               الة ا                                العقلية، واملقرر اخلاص املعين حب                     الصحة البدنية و  
                      ً                                                                                            اإلنسان للمشردين داخلياً، إضافة إىل الزيارة األخرية اليت قام هبا وكيل األمني العام للشؤون اإلنسانية ومنـسق                 

   .                     اإلغاثة يف حاالت الطوارئ       عمليات 
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   :                                         زات وأفضل املمارسات والتحديات واملعوقات        اإلجنا      حتديد  -      ً  رابعاً  
                        اإلجنازات وأفضل املمارسات

         من مجيع          للمهاجرين                                                                                   ال تزال إسرائيل تواجه حتديات عديدة داخلية وخارجية على السواء، بصفتها بوتقة             -   ٣٩
                                          ذلك من مـشاكل ناشـئة عـن انـدماجهم        يالزم                                                             أحناء العامل، وبسبب تركيبة سكاهنا الفريدة من نوعها، وما         

                                                                                                    وانصهارهم والتعامل اليومي مع جاليات متنوعة من خمتلف األديان والثقافات، باإلضافة إىل حاالت التوتر الناشئة 
   .        املدنيني ا                                                                    عن التهديدات األمنية املتواصلة، مبا فيها أعمال اإلرهاب اليت ترتكب ضد سكاهن

   االجتار باألشخاص- ألف 

               حاالت معزولة من              قد وقعت فيها                       ألشخاص ألغراض الدعارة، و                                    إن إسرائيل بلد مقصد لضحايا االجتار با   -   ٤٠
   .                          مبكافحة هذه الظاهرة اخلطرية                      ً     ً  وتلتزم إسرائيل التزاماً قوياً  .       السخرة      أعمال 

                                              للمساعدة على وضع السياسات يف هذا اجملال، وخباصة         منسق وطين                                فقد اختذت احلكومة تدابري منها تعيني   -   ٤١
                                                              صياغة خطة وطنية ملكافحة االجتار باألشخاص ألغراض الدعارة، وخطـة            عن      ً فضالً                            ما يتعلق حبماية الضحايا،       في

                                               وعالوة على ذلك، اعتمدت قرارات حكومية هامة         .        والسخرة          االسترقاق                                       وطنية ملكافحة الرق، واالجتار ألغراض      
ّ                                تلك اخلطط الوطنية ونّصت على إنشاء ملجأ وشقق              قاق      االستر                                     ضحايا الرق واالجتار باألشخاص ألغراض             إليواء                     

  ،      ً متسقاً ً  اً                التشريعات إنفاذ       بإنفاذ                 اهليئات املعنية     قيام   ُ                                           واعُتمدت إجراءات ومبادئ توجيهية إضافية لكفالة   .        والسخرة
                                                                            ُ                     أنشطة تدريبية، وتنظيم محالت توعية بشأن قضايا تناولت بصفة خاصة قضية متثل سـابقة أُديـن فيهـا                تنفيذ   و

   .       بشرية ّ                      مّتجرون بتهمة نزع أعضاء

ّ                                     ، بدأ نفاذ قانون مكافحة االجتار، مما مّهد السبيل إىل أمور منـها                 ٢٠٠٦        أكتوبر   /       األول         تشرين   ٢٩    ويف    -   ٤٢                                    
                                                            على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع      ،    ٢٠٠٨       أغسطس   /        يف آب   ،     ً مؤخراً                تصديق إسرائيل   

                          اتفاقية بالريمو ملكافحـة                                                                                      األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، وكذلك على بروتوكول          
   .                             باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال                                         اجلرمية املنظمة عرب الوطنية املتعلق حبظر االجتار 

                                                                                               ويشدد القانون اجلديد على حظر مجيع أشكال الرق، وكذلك السخرة إىل جانب تـشديد األحكـام                  -   ٤٣
                                            القانون اجلديد، مل يكن القانون اإلسرائيلي                    وقبل اعتماد     .           الضعفاء       استغالل                 حبق من يقومون ب                       والعقوبات الصادرة   

     ً      عامـاً     ١٦                                              اآلن جرمية تصدر حبق مرتكبيها عقوبة أقصاها                      هذه املمارسة          أصبحت      قد   و  .         االسترقاق             يتضمن جرمية   
   .     ً       ُ               عاماً إذا ارُتكبت ضد قاصر  ٢٠ و ً  اً    سجن

                      م اجلنسية، والـرق                    الدعارة، واجلرائ   :                   ً                                            ويشمل القانون عدداً من جرائم االجتار ألغراض غري شرعية منها           -   ٤٤
  .                                                                                            ً أو السخرة، ونزع األعضاء، واالستغالل يف املواد اإلباحية، واستغالل جسم امرأة إلجناب طفل يؤخذ منها الحقاً

                                                                                                                   وال تتطلب جرائم االجتار والرق اللجوء إىل القوة، أو إىل اإلكراه، أو الضغط، أو الغش، باعتبـار أن اجملتمـع                    
    ".      موافقة "                     حىت وإن كانت الضحية                               اإلسرائيلي لن يؤيد هذه املمارسات
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َ                                         كما أنشأ القانون صندوقاً خاصاً للغرامات واملمتلكات املَُصادرة، يهدف إىل ختصيص أموال للحماية من   -   ٤٥ ُ                      ً     ً                       
                                       يف املائة من أموال الصندوق إلعادة         ٥٠                          وستخصص نسبة ال تقل عن        .                                        جرائم االجتار ومقاضاة مرتكبيها ومنعها    

 ُ                    ً                                      ّ         وُتدفع من الصندوق أيضاً تعويضات لضحايا االجتار الذين حكم على املّتجرين   .     يتهم                        االعتبار لضحايا االجتار ومحا
                                       والذين يثبتون أهنم استنفدوا مجيع الوسائل   )                                           سواء أكان ذلك يف إطار دعاوى جنائية أم مدنية (                بدفع تعويضات هلم 

   .                                        املعقولة للحصول على التعويض ولكن دون جدوى

                           االختطاف لألغراض املفصلة يف      :                                طاف واستحدث جرميتني جديدتني مها                                   وقد راجع القانون جرائم االخت      -   ٤٦
                                                                      الدعارة، واالستغالل يف املواد اإلباحية، واجلرائم اجلنسية، ونزع األعضاء، والرق  (                        سياق جرمية االجتار باألشخاص 

   .      ترقاقه                                                             ، وجرمية إجبار شخص على مغادرة بلد إقامته للعمل يف الدعارة أو الس )                      أو السخرة، وما يف حكمها

                                                                                                   ويف املمارسة العملية، تكثفت بشكل كبري يف جمال مكافحة االجتار اجلهود اليت تبذهلا مؤسسات إنفـاذ                  -   ٤٧
                                                                                                           القانون مثل الشرطة، وإدارة اهلجرة وإدارة إنفاذ القانون التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والعمل من أجل مكافحة 

    .              االجتار باألشخاص

                                         ً  لضحايا االجتار ألغراض الدعارة، مما يهيئ مناخاً   "      ماغان "      ملجأ            ، بدأ تشغيل    ٠٠٤ ٢      فرباير  /      شباط  ١٥   ويف   -   ٤٨
                      كما استحدثت إجراءات يف   .                                                                           يدعم الضحايا ويتيح احلصول على املساعدة النفسية واالجتماعية والطبية والقانونية

   .                     جيع على إعادة تأهيلهم                                                                        إطار امللجأ للسماح بعودة ضحايا االجتار إىل بلداهنم األصلية بأمان وذلك هبدف التش

                                                                           يتزايد نشاط هيئة النهوض بوضع املرأة التابعة ملكتب رئيس الوزراء يف جمال تعزيز  :                  محالت اإلعالم والتثقيف  -   ٤٩
  :                                     وتستهدف أنشطة اهليئة اجلمهـور التـايل    .                                                                   الوعي مبكافحة االجتار بالنساء، والقيام بأنشطة توعية يف قطاع التعليم   

   .                                                                          والسلطات احمللية، وقطاع التعليم، وحركة الكيبوتسات وقوات جيش الدفاع اإلسرائيلي                    دوائر اخلدمة املدنية، 

ّ                                                    من جهتها تتوسع يف تفسري القوانني ذات الصلة، مما ييّسر إدانة أكرب عدد ممكن من املتجـرين،                      احملاكم و  -   ٥٠                                                
                        هنا تتزايد يف صرامتها،                                               ورغم أن األحكام الصادرة غري متجانسة، فإ        .                                  ً      ويؤدي إىل إصدار عشرات األحكام سنوياً     

ُ               ّ                                      حيث كانت هناك قضايا ُحكم فيها على املّتجرين باألشخاص بعقوبات سجن تتراوح بني     .     ً  عاماً  ١٨   و  ١٥                    

           ً      ً                                                             بقوة تفسرياً واسعاً هلذه اجلرائم ويبادر إىل الطعن يف األحكام عندما ال يفي تفـسري                حمامي للدولة        ويتبىن    -   ٥١
      ِ              وقد قبِلت احملكمـة      .                                               عندما ال تعكس األحكام الصادرة خطورة اجلرائم                                               احملاكم من الدرجة الدنيا هبذه املبادئ و      

    .                                                                   ً       العليا موقف حمامي للدولة، وهي تفسر اجلرمية مبعناها الواسع وتصدر أحكاماً صارمة

                                                                                           ينبغي اإلشارة يف هذا السياق إىل استمرار العمل التأسيسي يف أعقاب اعتمـاد قـرار                -               محاية الشهود   -   ٥٢
                       ، بشأن إنشاء هيئـة      "                                 برنامج حلماية الشهود يف إسرائيل     "            واملعنون       ٢٠٠٦       يناير   /           انون الثاين     ك  ١               احلكومة املؤرخ   

                                              ، أقرت اللجنة الوزارية املعنية بالتشريعات          ٢٠٠٨       فرباير   /       شباط   ١٠    ويف    .                                          حلماية الشهود تابعة لوزارة األمن العام     
   .                                وإنفاذ القوانني مشروع القانون هذا

                                              ُ       هي جلنة فرعية تابعة للجنة املعنية بوضع املرأة، أُنشئت                    عنية باالجتار باألشخاص                           واللجنة الربملانية الفرعية امل  -   ٥٣
                                                                       وال تزال اللجنة الفرعية نشطة يف جمال مراقبة االجتار باألشخاص ألغراض             .                                     للتركيز على مكافحة االجتار بالنساء    
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ّ                            الدعارة، مراقبة كاملة ورصده وذلك عن طريق سّن التشريعات، وعقد                                                 االجتماعات املنتظمـة، والـدعوة إىل                                                
                                                                    كما توجد جلنة برملانية خاصة معنية بقضية العمال األجانب تتناول احتياجات   .                              القضايا ذات الصلة، وما إىل ذلك

   .                    املهاجرين وظروف عملهم

                                                                         ، تعمل كهيئات مراقبة للسهر على قيام احلكومة مبعاجلة القـضايا ذات                                املنظمات غري احلكومية           كما أن     -   ٥٤
                                                                                   ومن أهم التطورات يف هذا اجملال تكثيف التعاون بني اجلهات الفاعلة يف جمال محاية                .                         لصلة على النحو الواجب    ا

                                     ُ  ّ                              ً      ً                             ومن األمثلة البارزة على ذلك احلملة اليت ُنظّمت من أجل جعل الشرطة تقف موقفاً صارماً يف إنفـاذ                    .        الضحايا
ّ                                          ي تعّرضت له اجلهود اليت تبذهلا الشرطة إلغالق أماكن                                                    قوانني مكافحة جرمية الدعاية خلدمات الدعارة؛ والنقد الذ     

ّ                                                                  الدعارة؛ والشّد واجلذب املستمران من أجل تعزيز حقوق الضحايا وتوسيع نطاقها                                      وقـد أدت أنـشطة هـذه         .              
   .                                                                                   املنظمات إىل إذكاء الوعي مبشاكل ضحايا االجتار بالنساء، واحلاجة إىل معاجلتهن واعتبارهن ضحايا

  حقوق املعوقني- باء 

  .                                                                                                      متثل ثورة حقوق املعوقني اليت اجتاحت العامل يف العقد املاضي مسة بارزة من مسات احلياة اإلسـرائيلية                  -   ٥٥
  ،     ١٩٩٨                                                                                                        ويتمثل معلم بارز من معامل احلركة اإلسرائيلية حلقوق املعوقني يف سن قانون تكافؤ حقوق املعوقني لعام                 

                                               ً  شأن إتاحة الوصول إىل املواقع والدوائر العامة، فضالً    ب    ٢٠٠٥                                            إىل جانب تعديل هام واسع النطاق للقانون يف عام 
        ٢٠٠٥                                                           ولن يبدأ نفاذ النظام اجلديد إلتاحة الوصول مبوجب تعديل عـام      .                                      عن املواقع والدوائر يف القطاع اخلاص     

                              ً إال أن إنفاذ القانون قطع شوطاً  .                                                                      إال بعد نشر اللوائح التنظيمية، وهي عملية مل تستكمل بعد بسبب تعقد املوضوع
   .                                            هاما يف جمال إتاحة الوصول إىل خدمات النقل العام

ُ ّ                                                          وبصفة عامة، مل تركز التشريعات اليت ُسّنت قبل هذا القانون على هنج يعاجل حالة املعوقني بصفتها مسألة   -   ٥٦                                  
    .                                                    ً     ً  من مسائل حقوق اإلنسان، إال أن القانون اجلديد اعتمد هنجاً شامالً

   )        رويـت -                          بوتزير ضد بلدية معكـابيم    HCJ 7081/93 (      ١٩٩٦        يف عام       بوتزير     قضية                          وكان قرار احملكمة العليا يف   -  ٥٧
          ً        ً      ً                                                                                    حقق إجنازاً قانونياً بارزاً، حيث نص على أنه حيق للطفل الذي يعاين من ضمور العضالت ويتنقـل علـى                                القرار الذي 

                       املبـدأين العـامني                                                   وقد استندت احملكمة العليا يف قرارها هذا إىل         .                                                 كرسي متحرك أن يصل إىل مجيع األماكن يف مدرسته        
    .                                    املتمثلني يف املساواة والكرامة اإلنسانية

                                                                                         ويكرس القانون احلق األساسي للمعوق يف املساواة والكرامة اإلنسانية واملشاركة النشطة يف مجيع مناحي    -   ٥٨
         تتعلق                                                                                          إذا استعيض عن التدخل يف االستقالل الشخصي للمعوق بإعمال حقه يف اختاذ القرارات اليت               .            حياة اجملتمع 

                              وينص القانون على حق املعوق       .                                                                      ويتمثل مبدأ أساسي آخر يف شرعية برامج العمل اإلجيايب لصاحل املعوقني            .      حبياته
                            كما تضمن التعديل اجلذري الذي   .                                                             يف ممارسة حقوقه ضمن مؤسسات اجملتمع القائمة، وليس يف مؤسسات منفصلة

                                                    ن األحكام تتعلق حبق األطفال املعوقني يف االندماج يف                                               على قانون التعليم اخلاص سلسلة م          ٢٠٠٢ ُ              أُدخل يف عام    
    .                     النظام املدرسي العادي

                                                                                                    ويشمل حظر التمييز يف مجيع هذه اجملاالت، على سبيل املثال ال احلصر، عدم إتاحة وسـائل معقولـة                    -   ٥٩
                 دمات العامة أسوة                                                                               الستيعاب املعوقني ومتكينهم من االندماج يف أماكن العمل ومن الوصول إىل األماكن ودوائر اخل
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                                                                                           وينص الفصل املتعلق بالعمالة على إلزام دوائر اخلدمة املدنية وغريها من مؤسسات أصحاب العمل الـيت     .      بغريهم
            ويف سـابقتني    .                            للمعوقني يف القـوى العاملـة    "               التمثيل املناسب "      ً                  موظفاً بالسعي لتعزيز     ٢٥                      يوجد فيها أكثر من     
                                                      ً               عمل ملنطقيت تل أبيب وحيفا عدم جواز اعتبار املعـوقني فكريـاً                              ، قررت حمكمتا ال       ٢٠٠٦                     قضائيتني حدثتا عام    

                حيق هلم احلصول على   "      عاملني "   بل   "       متطوعني "        ً                                               أو ذهنياً، الذين يعملون لدى أصحاب العمل يف القطاع اخلاص،  / و
   ُ      وأُمـر   .                                                                                                املزايا اليت تنطوي عليها العالقة بني صاحب العمل والعامل وتنطبق عليهم مجيع قوانني العمل ذات الصلة      

    .                                                                                                        أصحاب العمل، يف كال القرارين، بتعويض املعوقني بأثر رجعي وإعمال حقوقهم املالزمـة لكـوهنم عـاملني                
       ، قضية   ٠١ /    ٣٣٢٧  )     حيفا (              ؛ وحمكمة العمل                   غولدشتاين ضد نامات       قضية   ٠٤ /     ١٠٩٧٣  )        تل أبيب (           حمكمة العمل  (

    ).                           روث ضد شركة مباين رام احملدودة

                                                            ً     ً    واألخري من منطوق القانون، املتعلق بإنشاء جلنة تكافؤ الفرص، شوطاً كبرياً                            وقد قطع تنفيذ اجلزء الثالث    -   ٦٠
                                                                      وتعمل اللجنة، منذ ذلك التاريخ، يف العديد من اجملاالت، مبا فيهـا              .     ٢٠٠٠       أغسطس   /                         منذ إنشاء اللجنة يف آب    

                   سيع نطاق الوصول إىل                         النشطة يف هذا اجملال، وتو-                          العامة واخلاصة والطوعية -                                  تعزيز التعاون بني خمتلف اهليئات     
                                                                                                               الدوائر واألماكن العامة، مبا فيها النقل العام، وتكييف خدمات الطوارئ مع احتياجات املعوقني، وإعداد حبوث               
                                                                                                    ودراسات استقصائية، واالضطالع بدور نشط يف صياغة قوانني جديدة، وتنظيم محالت عالقات عامة إلذكـاء               

   .      عامة                                     الوعي بأمهية إتاحة الوصول وحبقوق املعوقني

ّ                                                  وقد غّير القانون إىل حّد بعيد طبيعة اخلطاب العام املتعلق باملعوقني            -   ٦١                                  فباتت السلطات العامة تـستخدم       .      ّ               
                     ، رغم أنه ال يزال         ٢٠٠٢     ً                                                                                       حالياً لغة حقوق اإلنسان يف هذا السياق، وهو ما يشهد عليه تقرير مراقب الدولة لعام                

    .                هناك جمال للتحسني

   ).                                        مدى التالؤم مع اإلعاقة الذهنية أو البدنية (                            إجراءات التحقيق والشهادات            ، صدر قانون    ٢٠٠٥       ويف عام   -   ٦٢
                                                                    ً         ً                                   وهو قانون ميثل سابقة، حيث ينظم األساليب املكيفة للتحقيق مع املعوقني ذهنياً أو فكرياً كما يكيف أسـاليب                  

                  لى جرائم حمـددة                                                                         وينطبق القانون على مجيع املشتبه فيهم، وعلى الضحايا والشهود، وع           .                    احلصول على شهاداهتم  
                                         وسيطبق القانون اخلاص بالضحايا والشهود        ).                                                جرائم العنف، وجرائم االعتداء اجلنسي والدعارة      (                 يسردها القانون   
   .    ٢٠١٠      ً         تدرجيياً حىت عام 

ّ                                               ، عّدلت الكنيست اإلسرائيلية قانون حظر القذف            ٢٠٠٧       ديسمرب   /               ويف كانون األول    -   ٦٣      ً    ووفقـاً     ).     ١٩٦٥ (   
      ً            ً         ً            سواًء أكان نفـسياً أم ذهنيـاً        -                                                   فإن االستهزاء باملعوقني أو إهانتهم بسبب عجزهم                                      للصيغة املعدلة من القانون،     

   .        ً       ً         ً          ً               ً      ً      أم بدنياً، دائماً أم مؤقتاً، يعترب عمالً غري مشروع وقذفاً حمظوراً  )                     مبا يف ذلك العجز املعريف (

                   مم املتحـدة بـشأن                                                         ً      ً                      ويف هذا السياق، ينبغي اإلشارة إىل أن إسرائيل، بصفتها بلداً موقعاً على اتفاقية األ       -   ٦٤
ِ   ً                                                                                    األشخاص ذوي اإلعاقة ومساِهمةً نشطة يف عملية صياغتها، تعكف على إعادة النظر يف تشريعاهتا يف هذا اجملال،                                        

   .                                                                                                 بغية الوقوف على التعديالت الالزم إدخاهلا على قوانينها احمللية كجزء من عملية السعي للتصديق على االتفاقية
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   امليل اجلنسي- جيم 

      ً                                        قراراً كان مبثابة عالمة فارقة فيما يتعلق حبقوق     ٢٠٠٦      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢١             كمة العليا يف         أصدرت احمل  -   ٦٥
                                                  ُ                                      إذ اعتربت أن شهادة الزواج الصادرة عن بلد أجنيب واليت ُيعترف فيها بالزواج بـني                 .                      األزواج من نفس اجلنس   

                               يـة اإلسـرائيلية، بـصفتهما                                                                                 شخصني من نفس اجلنس، ميكن أن متكن الزوجني من التسجيل لدى وزارة الداخل            
                                                                                                 واستندت احملكمة العليا يف قرارها هذا إىل حكم سابق ميزت فيه بني واجب تسجيل حاالت الزواج،                  .       متزوجني

                                                ّ                               ورأت احملكمة العليا أنه جيب على وزارة الداخلية أال متّيز بني األزواج مـن                .                                 ومسألة االعتراف بوضعها القانوين   
  .                                                                     زواج صادرة من بلد أجنيب يسمح بالزواج بني األشخاص من نفس اجلنس                                            نفس اجلنس احلائزين على شهادات      

                                                                ً      ً                                          لكنها أشارت إىل أنه بالرغم من اختاذها هذا القرار، فإهنا ال متنح مركزاً جديداً حلاالت الزواج بني شخصني من                   
    .                                                         نفس اجلنس، وأعادت التذكري بأنه يقع على الكنيست القيام بذلك

                                                           ، قبلت حمكمة العمل ملنطقة حيفا شكوى ضد صندوق معاشات، ورأت أن     ٢٠٠٧      أبريل  /       نيسان  ١٩   ويف   -   ٦٦
ّ         أرملة مؤّمن عليها "                                                                                  الشريكة السحاقية الباقية على قيد احلياة مؤهلة للتمتع باحلقوق القانونية اليت تتمتع هبا         ، وليس  "        

                 لـيفلري ضـد     -        مويال         ، قضية     ٠٦ /    ١٧٥٨                          حمكمة العمل ملنطقة حيفا        " (                أرمل مؤمن عليه   "                       احلقوق اليت يتمتع هبا     
                                                                          التمييز بني الرجال والنساء يف لوائح الضامن املدعى عليـه وقـانون الـضمان       "                  وذكرت احملكمة أن       ).         ميفتاشيم

                                                                     وهو انعكاس للحالة االقتصادية اليت نشهدها، حيث إن دخل املرأة           -                                          االجتماعي ينبع من األساس املنطقي نفسه       
                                      وبالتايل هناك تربير لتفضيل األرملـة        .                      يتها يف سوق العمالة                                                       أقل من دخل الرجل، وهي تواجه صعوبة أكرب يف ترق         

                                          وقضت احملكمة بوجوب تصنيف املدعية كأرملة         ".     ً                                                           نظراً إىل أن ذلك يقلص من الفجوة القائمة بني الرجل واملرأة          
ّ   تنّص                                          ، وبتلقي املعاش التقاعدي على حنو ما         "                    األرملة املؤمن عليها   "                                             وليس كأرمل، وبالتايل حيق هلا التمتع حبقوق           

    .                         عليه قواعد صندوق املعاشات

                                                        ، أرسى النائب العام سابقة جديدة متثلـت يف قبـول               ٢٠٠٥       يناير   /               كانون الثاين    ٢٣                   ويف قرار صادر يف       -   ٦٧
  .                                                                                     ً                             الدولة منح املركز القانوين حلالة تبين األزواج من نفس اجلنس طفل الزوج اآلخر سواء أكان مولوداً له أم متبىن                  

                                                                                   رار بقبول الدولة السماح لألزواج من نفس اجلنس بتبين طفل غري بيولـوجي، مـع                                          وإضافة إىل ذلك، يقضي الق    
    ٠١ /     ١٠٢٨٠               القضية رقـم     (   ،      ٢٠٠٥       يناير   /                                   ويف قرار هام صدر يف كانون الثاين        .                             مراعاة مصلحة الطفل الفضلى   

        تبىن كل   َ ِ                                                                قَبِلت احملكمة التماس امرأتني، ومها زوجان من نفس اجلنس، بأن ت            )                            حاكاك ضد النائب العام    -        ياروس  
                                                                   ً            وأكدت احملكمة أن هذا القرار يتعلق هبذين الزوجني وحدمها، وأنه ال ميثل قراراً يستند إىل    .                    منهما أطفال األخرى  

            وأوصت احملكمة   .                                                                              مبدأ منطبق، مما يدع مسألة العالقات بني األزواج من نفس اجلنس موضوع مناقشة يف املستقبل
  .                          ن أجل إجياد حل ملشكلة حقيقية                                          بأن تقوم الكنيست بتعديل القانون ذي الصلة م

  األطفال  حظر العقوبة البدنية كوسيلة من وسائل تربية- دال 

                                      َّ                 العقوبة البدنية من النظام التربوي ووسَّعت نطاق            ١٩٩٩                                                 ألغت احملكمة العليا يف قرار بارز صدر يف عام            -   ٦٨
                                 لتوصل إىل هذا االستنتاج إىل اتفاقية                     وقد استندت احملكمة يف ا  .                                          اإللغاء يف وقت الحق ليشمل إطار الوحدة األسرية

                                   كرامة اإلنسان وحريته، حيث اعترفت أن   :                                                           حقوق الطفل الصادرة عن األمم املتحدة وإىل قانون إسرائيل األساسي
ّ                                                ً      ً    وقّررت احملكمة العليا أن العقوبة البدنية ال متثل أسلوباً شرعياً   .                                           الطفل كائن مستقل، له حقوقه ومصاحله اخلاصة به   
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                                                                                                علمون مع األطفال دون سن االلتحاق باملدرسة أو غريهم من املعلمني أو املوظفني اآلخرين يف قطاع                           يستخدمه امل 
                                مل تعد تتطابق مـع القواعـد        "                                                                       وقضت احملكمة حبظر العنف البدين ضد التالميذ، وبأن السوابق القضائية             .        التعليم

ّ         اك مكان للَجلد والضرب وشّد األذنني                                     وباملثل، قضت احملكمة صراحة بأنه مل يعد هن   ".                  االجتماعية املقبولة              َ        فكرامة   .           
                                                  كما أن ضرب املدرس تلميذه مبسطرة على يديـه           .                    ُ            ُ                           التلميذ ككائن بشري ُتنتهك عندما ُيمارس ضده عنف بدين        

    .                           ال يشكل وسيلة مباحة للتنبيه

ّ                                                    ، ألغت السلطة التشريعية احلّجة الواردة يف القانون املدين بشأن االعتداء ب               ٢٠٠٠         ويف عام     -   ٦٩             الضرب، وهي                            
ّ       وتبعاً لذلك، ُسّن يف   .                                                                                  احلجة اليت كان يتذرع هبا اآلباء واملعلمون عند إنزال عقوبة بدنية معقولة ومعتدلة باألطفال  ُ        ً     

                                                                     الذي ينص على أنه من حق التلميذ أال يتعرض للعقـاب اجلـسدي               )     ٢٠٠٠ (                         قانون حقوق التلميذ         ٢٠٠٠     عام  
    .                                     أو املهني ألن ذلك يتناىف مع كرامة اإلنسان

                        ً      ً                                                                          وتفرض وزارة التعليم حظراً صارماً على اللجوء إىل أي شكل من أشكال العقوبة البدنية كوسيلة مـن                   -   ٧٠
                 وجيري إنفاذ هذه     .                                         أي التفوه بعبارات مسيئة أو مهينة      -                ً                        وينطبق ذلك أيضاً على العنف اللفظي         .               وسائل التأديب 

   .       تأديبية                                                           التعليمات عن طريق نظام العدالة اجلنائية وعن طريق اإلجراءات ال

   التحديات واملعوقات-      ً خامسا  
   مكافحة اإلرهاب مع احملافظة على سيادة القانون- ألف 

                                                                                                      تواجه إسرائيل، منذ قيامها، هتديدات أمنية خطرية تشمل اإلرهاب بتنفيذ عمليات انتحارية، وأعمـال                -   ٧١
                              ه متطلبات متناقضة تتمثل يف                        وإسرائيل اليت تواج    .                                                          عدائية خارجية وهجمات مسلحة عشوائية ضد سكاهنا املدنيني       

                                                                                                                احلفاظ على طابعها الدميقراطي، وصون أمنها العام وضمان احلق الطبيعي يف احلياة لألفراد الذين يعيشون يف ظل                 
    .                    ً                                                     واليتها، قد سعت دوماً للحفاظ على طابعها الدميقراطي، وصون وضمان حقوق اإلنسان

ّ           ع الدويل، باحترام القواعد الدولية، وبضمان إبقاء التصّدي                           ً             ً              وتلتزم إسرائيل دوماً، بصفتها عضواً يف اجملتم        -   ٧٢                                                    
                                                                         وبالنظر إىل التحديات املتواصلة اليت تواجهها يف التصدي لإلرهاب، مل يغري            .                                  لإلرهاب يف إطار مقتضيات القانون    

ّ                  ً             سبتمرب النهج الذي تتبعه إسرائيل ومل يؤّد هذا التصاعد أيضاً إىل           /        أيلول   ١١                           تصاعد اإلرهاب الدويل منذ               وضـع                                       
                                                    وهي تعترف، بصفتها دولة دميقراطية، بأنه جيب عليهـا أن    .                                               صيغ جديدة أو أكثر صرامة إلقامة التوازن املطلوب  

   .                                                                      تكافح بيد مشدودة إىل ظهرها ألنه ال ميكنها قبول مجيع الوسائل يف التصدي لإلرهاب

                               احملكمة العليا على حنو نشط                                                                                   وتتجلى هذه القناعة يف الدور االستثنائي والفريد من نوعه الذي تضطلع به             -   ٧٣
                                                                                                       ومستقل يف متحيص أدق جوانب تدابري مكافحة اإلرهاب اليت تعتمدها احلكومة، يف الوقت احلقيقـي، داخـل                 

                               فعلى سبيل املثال، وفيما يتعلـق    .                                                                          إسرائيل وخارجها على السواء، ولو يف خضم معارك عنيفة وأعمال قتال فعلية      
                                                                      فيهم، حظرت احملكمة العليا باإلمجاع، يف جلـسة موسـعة عقـدت يف                                          َ       بأساليب استجواب اإلرهابيني املشَتبه   

                                                                                           وضمت تسعة قضاة، استخدام وسائل اإلكراه البدنية املعتدلة أثناء استجواب اإلرهـابيني                 ١٩٩٩       سبتمرب   /     أيلول
         للجوء إىل                                                                               وذكرت احملكمة العليا أنه ليس لوكالة األمن اإلسرائيلية سلطة مبوجب القانون اإلسرائيلي   .    َ         املشَتبه فيهم
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    ١٨                                                        وقد صدر هذا احلكم، وكأمنا ليزيد من حدة املعضلة، بعد أقل من   .                                       القوة البدنية يف االستجوابات اليت تقوم هبا
   .                                                                        ساعة من انفجار سيارتني مفخختني يف قلب مدينيت حيفا وطربيا الواقعتني يف مشال البلد

   تكافؤ حقوق النساء والرجال- باء 

                                                                           لرجال والنساء أمام القانون مكفولة يف إسرائيل، باستثناء بعض املسائل اليت حيكمها                     املساواة الكاملة بني ا  -   ٧٤
                                                  على انطباق القوانني نفسها على الرجال والنساء         )     ١٩٥١ (                                      وينص قانون احلقوق املتساوية للمرأة        .               القانون الديين 

                                      كما يتساوى يف نظر القانون مركز        .                                                 ُ         ً      ً              يف الدعاوى القضائية، على أن أي قانون مييز ضد املرأة ُيعترب الغياً وباطالً            
                      ، وينص التعديل األخـري      ٢٠٠٥   و    ٢٠٠٠                                            وقد قامت الكنيست بتعديل هذا القانون يف عامي    .                   املرأة مبركز الرجل  

                                                                                                             على وجوب إدماج عدد مناسب من النساء يف أي فرقة عمل تعينها احلكومة لوضع سياسات وطنيـة خارجيـة                  
    ).                             ات املتعلقة بعقد اتفاقات السالم                     مبا يف ذلك أفرقة املفاوض (          أو داخلية  / و

    َّ                                                                ، سنَّت الكنيست القانون املتعلق بآثار التشريعات على نوع اجلنس              ٢٠٠٧       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٠    ويف    -   ٧٥
                                                                                        الذي يفرض واجب النظر على حنو منهجي يف آثار أي تشريع أويل أو ثانوي على نـوع                   )                    التعديالت التشريعية  (

                                                                                هدف القانون إىل كشف أوجه عدم املساواة اخلفية بني الرجال والنساء واليت قد               وي  .            َّ               اجلنس قبل سنَّ الكنيست له    
     ً                                  وتبعاً لذلك، فإن من بـني الوظـائف          .                                                                       ينطوي عليها خمتلف مشاريع القرارات، بغية تعزيز املساواة بني اجلنسني         

                       املترتبة على أي مشروع                                                                                           الرئيسية هليئة النهوض بوضع املرأة تقدمي آراء إىل جلنة الكنيست ذات الصلة بشأن اآلثار             
   .                                            َّ                                 قانون أو تشريع ثانوي على نوع اجلنس، عندما يقدَّم إىل الكنيست للنظر فيه أو إقراره

                                                         ً                                        ويف جمال التمثيل يف األحزاب السياسية، ال يزال متثيل املرأة ناقصاً يف الوظائف السياسية، على كل مـن          -   ٧٦
                        فقد راعى العديد مـن       .                                 اضية شهدت تطورات إجيابية هامة                                غري أن السنوات القليلة امل      .                       الصعيدين الوطين واحمللي  

        عن طريق  (                                                                                          األحزاب السياسية الكربى، يف االنتخابات الوطنية، متثيل املرأة كعنصر مهيمن يف إعداد القوائم احلزبية 
  ،      ً    عـضواً    ١٢٠                                       ً        ومن بني أعضاء الكنيست البالغ عددهم حالياً          ).                                              التعيني، واحلصص، واألعمال اإلجيابية وما إليها     

   .                                        امرأة، من بينهن امرأة واحدة من أصل عريب  ١٧     هناك 

                                                                          ، قررت احلكومة إلزام الوزارات بتعيني نساء يف جمالس إدارات الـشركات                ٢٠٠٧      مارس   /       آذار   ١١    ويف    -   ٧٧
         وتتـابع    .                                                                   يف املائة يف غضون سنتني بداية من تاريخ صدور قرار احلكومـة              ٥٠                                 احلكومية حىت تبلغ نسبة متثيلهن      

   .                                                                             على الشركات احلكومية عن كثب وبفعالية أي تعيينات يف جمالس إدارة الشركات احلكومية             السلطة املشرفة

                              وللدوائر املدنية أربعة تصنيفات   .                                                                ويشهد عدد النساء يف أعلى املراتب الثالث يف اخلدمة املدنية زيادة بطيئة  -   ٧٨
                              النساء يف جمموع موظفي اخلدمة                    ، كانت نسبة        ١٩٩٧         ويف عام     .                                              تضم املصادر الرئيسية لتصنيف مديري اإلدارات     

   ويف   .              يف املائـة     ١٥                                                                                     يف املائة، رغم أن نسبة العامالت يف مناصب عليا يف اخلدمة املدنية كانـت دون                   ٦١        املدنية  
                         يف املائة، ولكن نسبتهن يف   ٦١                                                     ، ظلت نسبة النساء يف جمموع موظفي اخلدمة املدنية              ١٩٩٩        أكتوبر   /           تشرين األول 

                             ، بلغت نسبة النساء يف أعلى        ٢٠٠٦       ديسمرب   /              كانون األول    ٣١     وحىت    .            يف املائة      ١٦,٤                            املناصب العليا ارتفعت إىل   
                          وال تشمل هذه األرقام النساء   .          يف املائة  ٤٣                                              يف املائة، بينما بلغت نسبتهن يف أعلى ثالث وظائف   ٤٥           أربع وظائف 
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                        ت، وهي الوظائف الـيت                                                                                     العامالت يف قوات األمن، لكنها تشمل مجيع الوظائف األخرى مثل املمرضات واحملاميا           
    .                       ترتفع فيها نسبة النساء

                                                                                                              وفيما يتعلق بتمثيل املرأة على الصعيد القانوين يف القطاع العام، ارتفعت نسبة النساء يف اجلهاز القضائي                  -   ٧٩
ُ                      فقد ُسجلت زيادة بنسبة       .        ً     ً  ارتفاعاً كبرياً                              يف املائة يف حماكم املنـاطق،   ٤٢                                       يف املائة يف حماكم العمل الوطنية، و        ٧٢    

           قـضاة،      ٣٠٤           قاضية و     ٣١٧                                                  ويف مجيع احملاكم املدنية على اختالف فئاهتا، يوجد           .                              يف املائة يف احملكمة العليا       ٢٨ و
     يف    ٤٠                 مقارنة بنـسبة     (                                                        يف املائة من جمموع القضاة يف اجلهاز القضائي املدين             ٥١                                  وبالتايل تشكل النساء ما نسبته      

ُ  ِّ     فقط، ُعيِّن     ٢٠٠٧       ويف عام    ).     ١٩٩٨            املائة يف عام    .       امرأة  ٢٧      ً         قاضياً، منهم   ٤٩      

   العنصرية، وجرائم الكراهية والتحريض- جيم 

      ً                                                                                                    انطالقاً من تاريخ إسرائيل بصفتها وطن الشعب اليهودي، وبالنظر إىل تقاليدها الدميقراطية، فإهنا تـويل                 -   ٨٠
               ن إسرائيل دولة       وحيث إ  .                                                                               األولوية ملواجهة التحدي املتمثل يف مكافحة العنصرية ومعاداة السامية وجرائم الكراهية

                                                                                                           طرف يف االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري واتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة      
                                                                                                   عليها، فهي تلتزم مببادئ التسامح والتصدي جلميع مظاهر العنصرية وكراهية األجانب ومعاداة السامية، وذلك عن 

   .                                                                       يذ برامج تربوية وتنظيم أحداث تتعلق بأمهية التصدي هلذه الظواهر والتنديد هبا                             طريق مشاريع إلذكاء الوعي، وتنف

ّ                              ، أعلنت الكنيست يوم السابع والعشرين من نِّسان يوم إحياء ذكرى احملرقـة       ١٩٥١       أبريل   /        نيسان   ١٢    ويف    -   ٨١ ِ                                        
             رقة والبطولة            ُ                       وأصبح االسم ُيعرف يف وقت الحق بيوم احمل   ). Yom Hashoah U'Mered HaGetaot (              وثورة الغيتو، 

) Yom Hashoah Ve Hagevurah .(   وهو -   "            مسرية األحياء "                                    ُ                 ومن بني األنشطة التثقيفية اهلامة اليت ُتقام يف هذا اليوم      
                                                                                                            برنامج دويل جيمع بني املراهقني اليهود الوافدين من مجيع أحناء العامل إىل بولندا مبناسبة إحياء ذكرى احملرقة، للـسري        

ُ  ِّ                                                        و، وهو أكرب جممع معسكرات االعتقال الذي ُشيِّد أثناء احلرب العاملية الثانيـة يف بولنـدا                                      من أوشفيتز إىل بريكينا                                         .  
ِ                                                ، بالنسبة إىل هؤالء الشبان، هو استخالص الِعرب من احملرقة والتوجه بالشعب اليهودي              "            مسرية األحياء  "           واهلدف من                                          

                                           ليت حدت بإسرائيل، إىل جانب األمم املتحدة                      وهي القناعة ا    .           يف املستقبل   "                   ً    عدم تكرار ذلك أبداً    "                   حنو وعد يتمثل يف     
      ٢٧                         ، الـذي حـدد يـوم         "           ذكرى احملرقة  "                     إىل تقدمي القرار         ٢٠٠٥                                                وعدد من البلدان األخرى، إىل املبادرة يف عام         

                                  الذي جيري إحياؤه باحتفاالت وأنشطة -                                                            يناير بوصفه اليوم الدويل إلحياء ذكرى ضحايا حمرقة اليهود        /            كانون الثاين 
   .                                      م املتحدة بنيويورك ويف مكاتبها حول العامل         يف مقر األم

                                                                                                         وعلى الصعيد الداخلي، تركز إسرائيل على منع اجلرائم املرتكبة بدوافع عنصرية وذلك عن طريق انتهاج                 -   ٨٢
                                                                                                                  استراتيجيات شاملة ومتكاملة، مبا فيها أدوات جنائية وإدارية تركز على حظر التحريض العلين علـى التمييـز                 

                                                                                                 أو الكراهية؛ والشتم أو التهديد العنصري العلين؛ واإلنكار العلين حملرقة اليهـود؛ وقيـادة                                   العنصري، أو العنف    
                                                                                             أو دعم أنشطة تضطلع هبا مجاعات وأحزاب وحركات سياسية عنصرية؛ وحظر خطاب الكراهية؛ واجلرائم اجلنائية 

   .                      املرتكبة بدافع الكراهية

                                                        ة أساس النقاش واحلوار الفعالني يف اجملتمعات املتعـددة                                                       ومتثل محاية األقليات اإلثنية من خطاب الكراهي        -   ٨٣
ٍ                  فالتحدي الذي يتمثل يف إجياد توازن مستمر ودقيق بني ضمان حرية التعبري وحظر التحريض، هو حتٍد                  .         الثقافات                                                                                     
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                                                                                                                    ال تزال إسرائيل تواجهه بوصفها دميقراطية ليربالية تطبق معيار اإلمكانية الفعلية وغري ذلك من الضمانات الـيت                
   .                                                    حددهتا السوابق القضائية الواسعة النطاق للمحكمة العليا

                   قانون العقوبـات                                                 ُ   َّ                 ً      ً                وبغية التصدي بفعالية للكراهية والعنف والعدوان، ُتعرَّف العنصرية تعريفاً واسعاً يف              -   ٨٤
    ة                   ً                 ً                                                          باعتبارها اضطهاداً، أو إهانة أو حطاً من الكرامة أو اجملاهرة بالعـداء أو العـداو                   ١٩٧٧-     ٥٧٣٧           اإلسرائيلي  

                                                                                                أو العنف أو التسبب يف ارتكاب أعمال عنف ضد اجلمهور أو شرائح من السكان بسبب لوهنم أو انتمائهم العرقي 
                                                                                     وحيظر قانون العقوبات يف إسرائيل إصدار منشورات تتضمن التحريض على العنـصرية              .                        أو أصلهم اإلثين القومي   

                ُ                                فعل ما ال ميكن أن ُيعترب جرمية إذا مل يكـن                                                 غري أن نشر تقرير حقيقي ومنصف عن          .                         أو حيازة هذه املنشورات   
                        التحريض على ارتكاب        ٢٠٠٢         لعام                  قانون العقوبات                               وعالوة على ذلك، حيظر تعديل        .                            القصد منه إثارة العنصرية   

   .                          أعمال عنف أو أعمال إرهابية

        الوظائف    (                                                   الصادر عن احملامي العام للدولة مبوافقة نائب هذا األخري  ١٢-   ١٤                        ويقضي األمر التوجيهي رقم   -   ٨٥
                                                                                                    على مباشرة التحقيق يف قضايا تكتسي حساسية شديدة بالنسبة إىل اجلمهور، أي جرائم التحريض على                 )      اخلاصة

                          كما يقضي القانون بوجوب      .                                                                               العنصرية، والتحريض على العنف، وجرائم الكراهية، وغريها من جرائم التحريض         
    .      جلرائم                                     ُ                 موافقة النائب العام للدولة على توجيه ُتهم ارتكاب هذه ا

                                                                     ُ          ً                      ويعترب مكتب احملامي العام للدولة أن إبداء مالحظات عنصرية ضد السكان العرب ُيمثل حتريضاً علـى                  -   ٨٦
     ُ                                                وقد أُجريت حتقيقات جنائية يف عـدد مـن قـضايا             .                                                        العنصرية، وهو يقيم دعاوى جنائية باسم هؤالء السكان       

ّ                  التحريض على العنصرية ضد السكان العرب، وقُّدمت لوائح اهتام ب َ           شأهنا، وأُدين املدََّعى عليهم                                        ُ َّ       ُ        .   

            وعليه، فإن    .             اإلسرائيلي                   قانون العقوبات   ُ                                         ُيعترف بالدافع العنصري كظرف مشدد يف      -                  جرائم الكراهية     -   ٨٧
                                                                                                                  الدافع القائم على العنصرية وكراهية األجانب، وكذلك العداء بسبب الدين، أو األصل اإلثين، أو امليل اجلنسي،                

   .        ً                                                         ل أجنبياً، هي مجيعها عوامل جيب أن تأخذ هبا احملاكم كظروف مشددة للعقوبة                          أو العجز أو بسبب كون العام

                             ُ   َ                    ُ                                                     ويف العديد من األفعال اجلرمية املُرتكَبة بدافع الكراهية، فُتحت حتقيقات بشأهنا وصدرت لوائح اهتام يف                 -   ٨٨
  ؛               دولة إسرائيل                              إسحاق أوريون ويهودا أوفاديا ضد  ،   ٠٥ /    ٩٠٤٠                            ومن األمثلة على ذلك قضية ألف   .            حق مرتكبيها

      ً                                 ، طعناً يف حكم صادر عن حمكمة منطقة القدس     ٢٠٠٦      ديسمرب  /            كانون األول ٧                              اليت رفضت فيها احملكمة العليا، يف 
 ُ                   ُ                                                                                        أُدين مبوجبه املدعيان بُتهم خمتلفة تشمل العنف واالعتداء على سكان عرب، وحكمت احملكمة على كل منـهما                 

                                                           دة ستة أشهر مع وقف التنفيذ وبدفع تعويض إىل ضحايامها                                                           بعقوبة السجن ملدة ثالث سنوات وبعقوبة السجن مل       
   .                    شاقل إسرائيلي جديد ٧     ٥٠٠     قدره 

          القـانون                                                                                                كما تتصدى إسرائيل جلرائم الكراهية عن طريق أحكام دستورية وجنائية وإدارية أخرى، مثل                -   ٨٩
                      ت أهدافه أو أفعاله                                                                          الذي حيظر على أي حزب سياسي خوض االنتخابات الربملانية إذا تضمن                  الكنيست  :       األساسي

       وإضافة   .      ً                                                                                                 أموراً منها السعي صراحة أو بصورة ضمنية للتحريض على العنصرية أو إنكار الطابع الدميقراطي للدولة           
    .                                                                                             إىل ذلك، حتظر لوائح الكنيست تقدمي أية مشاريع قوانني يكون مضموهنا، يف مجلة أمور أخرى، ذا صبغة عنصرية



A/HRC/WG.6/3/ISR/1 
Page 20 

 

                                               ينشر أي مواد مطبوعة أو كتابـات أو صـور        "                ، فإن كل من           عقوبات         قانون ال        من      ١٧٣              ومبوجب املادة     -   ٩٠
          ً                 يتلفظ علناً وعلى مسمع مـن   "   أو   "                                                                  أو رسوم يقصد هبا اإلساءة إىل املشاعر الدينية ألشخاص آخرين أو ملعتقداهتم 

    َ    يعاقَـب    "                                                                                                   شخص آخر بأي عبارات أو أصوات يقصد هبا اإلساءة إىل املشاعر الدينية لذلك الشخص أو ملعتقداته               
   .                          بعقوبة السجن ملدة سنة واحدة

                                         ، ال جيوز للمتمتعني بامتيازات خدمات تلفزيون  )    ١٩٩٠ (                                     القانون الثاين هليئة اإلذاعة والتلفزيون       ومبوجب   -   ٩١
ّ                         الكيبل أن يبثوا أي مواد تتضمن التحريض على العنصرية، وعليهم واجب ضمان خلّو براجمهم من أي حتريض على                                                                         

    .                                                       ن أو العرق أو القومية أو األصل اإلثين أو منط العيش أو األصل                            التمييز القائم على أساس الدي

                                                                    حيظر التشهري بأي مجاعة مبا فيها اجلماعات القومية أو العرقيـة             )     ١٩٩٥   (                  قانون حظر التشهري           كما أن     -   ٩٢
              ت طائلة أحكام        َّ                                     ً                                    وإذا مثَّل هذا التشهري، يف كل حالة بعينها، حتريضاً على التمييز أو العداء، فإنه يقع حت  .           أو الدينية

   .     ً  أيضاً              قانون العقوبات

ّ   وجيّرم  -   ٩٣                                                                       نشر أي مواد خطية أو شفوية تشيد بأعمال العنـف أو تؤيـدها               )     ١٩٤٨ (                    قانون منع اإلرهاب        
                              قانون السالمة يف األماكن العامة       كما أن   .                                                               أو تشجع عليها، إذا كان من احملتمل أن تؤدي إىل الوفاة أو إىل اإلصابة

                             والشرطة اإلسرائيلية خمولة سلطة   .                                                     لتفوه بألفاظ بدافع العنصرية أثناء تنظيم أحداث رياضية         ً   حيظر حتديداً ا  )     ١٩٦٢ (
                                                                                                      رفض إصدار تصريح لتنظيم مظاهرة أو تقييده بقيود أو شروط بسبب احتمال حدوث حتـريض علـى العنـف            

             فض منح تصريح                                  ويف هذه احلاالت، يكون السبب الرمسي لر  .                                             أو ارتكاب أعمال عنف ذات صبغة عنصرية أو دينية
  .                                                         تنظيم املظاهرة هو السهر على عدم اإلخالل بالنظام واألمن العامني

                                   ، الذي حيظر إنكار حدوث احملرقـة                          إنكار حمرقة اليهود    )    حظر (       قانون     ّ               ، سّنت الكنيست        ١٩٨٦         ويف عام     -   ٩٤
                 ة كـشفها عـن                                ، أعلنت الشرطة اإلسرائيلي       ٢٠٠٧       سبتمرب   /         ويف أيلول   .                                           واجملاهرة بآراء تتعاطف مع جرائم النازية     

     ً                                              عاماً يشتبه مبمارستهم أنشطة نازية جديدة، وذلك        ٢١    و   ١٦                                                    جمموعة تتألف من مثانية شبان تتراوح أعمارهم بني         
                                                               ويشتبه يف قيام هؤالء الشبان اإلسرائيليني باإلسـاءة للعمـال            .                                            يف أعقاب حتريات سرية جرت على نطاق واسع       

                            ً                            عابد اليهودية، والتخطيط أيضاً إلحلـاق األذى جبماعـات                                                           األجانب ولليهود املتدينني، وحرق وانتهاك حرمة امل      
   .                      ً                      البانكس، واملثليني جنسياً، واملدمنني على املخدرات

                           وينظر نظام التعلـيم إىل       .                                                                                  وتواصل إسرائيل التركيز على منع اجلرائم العنصرية عن طريق التعليم والتدريب            -   ٩٥
    ً                                                        طاقاً تركز على مفاهيم التسامح والتعددية ومنع العنصرية                                                    ً                مفهوم منع جرائم الكراهية والترويج هلا من نظرةً أوسع ن         

ّ                                وهذه املفاهيم هي جزء من برامج تعليمية حمددة ُصّممت لتالميذ املدارس من خمتلف       .                          وحتسني املواقف جتاه األجانب     ُ                                           
          إطار دروس                      كما يتعلم التالميذ، يف   .                                                                  األعمار وهدفها تعريفهم مبختلف اجلماعات اليت تعيش داخل اجملتمع اإلسرائيلي

   .                                                                                        التربية املدنية، مبادئ الدميقراطية، وسيادة القانون، وحقوق اإلنسان، وحقوق األقليات، والتعددية

                 وهتـدف األنـشطة      .                                                                                 وقد وضعت الشرطة برامج تثقيفية ألفرادها يتمثل اهلدف منها يف زيادة توعيتهم             -   ٩٦
                                  ً            ليات العرب واملهـاجرين واملثلـيني جنـسياً                                                                          املضطلع هبا إىل معرفة وفهم خصائص أقليات إسرائيل، مبا فيها أق          
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ُ              وُوضع مفهـوم     .                         ّ                                                                  واملعوقني، وإتاحة وسائل متكّن الشرطة من القيام بعمل مهين حساس يف أوساط هذه األقليات               
   .    ٢٠٠٧                                           باعتباره اهلدف السنوي للربامج التعليمية لعام   "                                           خدمة متساوية ومناسبة يف جمتمع متعدد الثقافات "

                                                                                      ليت تبذهلا الدولة ملنع جرائم الكراهية، ال تزال أعمال العنف واجلرمية املرتكبة بدوافع                              ورغم كافة اجلهود ا     -   ٩٧
                                                                         ومن أجل القضاء على هذه الظاهرة، تواصل إسرائيل تنفيذ استراتيجياهتا الشاملة   .                           عنصرية متثل مشكلة يف إسرائيل

   .      عقابية                         ُ       ً                                 واملتكاملة اليت تشمل، كما ذُكر آنفاً، التعليم والتشريع واإلجراءات ال

   حالة الطوارئ- دال 

                                                    وكان ذلك يف البداية بسبب التهديـدات األساسـية           .     ١٩٤٨      مايو   /       أيار   ١٩ ُ                           أُعلنت حالة الطوارئ منذ       -   ٩٨
          وتفاقمـت    .                                                                                                واألعمال العدائية اليت تقوم هبا الدول اجملاورة، وهي هتديدات وأعمال استهدفت وجود إسـرائيل             

                                 ً                               إلرهاب اليت يرتكبها متطرفون، أفراداً ومجاعات، يف مراكز احلياة                                                      املشكلة مع استمرار التصدي ألعمال العنف وا      
                                                                                                     املدنية، مبا فيها األسواق العامة ووسائط النقل، مما محل احلكومة على اختاذ تدابري للتعامل مع مقتضيات احلالة، من 

               ن حالة الطوارئ                            وتصدت احلكومة هلذه احلاجة بإعال  .                                                  أجل الدفاع عن الدولة وكذلك حلماية األرواح واملمتلكات
   .                                                   واإلبقاء عليها، وهي تشمل ممارسة سلطيت التوقيف واالحتجاز

                                           الذي ينص على إمكانية إعـالن حالـة               احلكومة  :               القانون ألساسي                   ، أقرت الكنيست        ١٩٩٢         ويف عام     -   ٩٩
   َّ                     وغيَّر هـذا القـانون       .                                                                                     الطوارئ لفترة سنة واحدة فقط وعدم جواز جتديدها إال عن طريق تصويت يف الكنيست             

     ً                     وتبعاً لذلك، مل تعد حالـة     .                    ً             ُ                                                    لوضع الذي كان قائماً من قبل حيث أُعلنت حالة طوارئ مستمرة منذ قيام الدولة              ا
   .                                                                        ً الطوارئ حالة دائمة بالضرورة، بل أصبحت ختضع لنقاش وتدقيق جيريه الربملان سنوياً

                    ً       إال أن إهناءها فعليـاً       .  ئ                                                                               وما انفكت إسرائيل يف السنوات األخرية تنظر يف اإلحجام عن متديد حالة الطوار              -    ١٠٠
      وجيـب    .                   ً                                                                                      ال ميكن أن ينفذ فوراً، ألن بعض التشريعات األساسية واألوامر واللوائح تستند إىل وجود حالة الطوارئ               

    .                                                                                                         مراجعة تلك التشريعات بغية تفادي ترك ثغرة قانونية يف تناول بعض القضايا احليوية للدولة عند إهناء حالة الطوارئ

                                                                                  مديد احلايل حلالة الطوارئ، بادرت احلكومة والكنيست إىل وضـع برنـامج مـشترك                            ويف أعقاب الت    -    ١٠١
               ُّ                          ونتيجة لذلك، اتُّخذت التدابري الكفيلة بفك    .                                                                 الستكمال اإلجراءات التشريعية الالزمة إلهناء العمل حبالة الطوارئ       

ّ         ويف السنوات القليلة املاضية، ُعّدلت عدة  .                                      ارتباط القوانني القائمة حبالة الطوارئ    ُ                                قوانني ومل تعد مرتبطـة حبالـة                              
ُ     وإضافة إىل ذلك، ُعدل   .                                                                     ً الطوارئ، وهناك عدد من مشاريع القوانني األخرى املعروضة على الكنيست حالياً       قانون                

   .                                                 وبالتايل مل تعد أي مادة من مواده ترتبط حبالة الطوارئ   ).     ١٩٥١   (              اخلدمة العسكرية

                                                  الطلب إىل الكنيست بتمديد حالة الطوارئ لفترة ستة   ،    ٢٠٠٠       يناير   /                                 وقررت احلكومة، منذ كانون الثاين      -    ١٠٢
    ،         احلكومـة   :                 القانون ألساسـي      من    )  ب (  ٤٩                                                                   أشهر وليس لفترة عام، وهي الفترة القصوى احملددة مبوجب الفقرة           

           ُ        ً                        ُ                                           ويف التماس قُدم مؤخراً إىل حمكمة العدل العليا، طُلب اختاذ قرار يعترب إعالن حالة                .     ً                      ً    وفقاً للممارسة املتبعة سابقاً   
                                                ويدعي مقدمو االلتماس أن استمرار حالة الطوارئ ميثل   .            ً                                     ً  لطوارئ الغياً أو، كحل بديل، إهناء حالة الطوارئ فوراً ا

         وال تزال    .      ً                                                                              ً      ً               هتديداً للدميقراطية وللحقوق املدنية وأن حالة الطوارئ يف الظروف الراهنة مل تعد تكتسي طابعاً حيوياً              
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                              ً        ً     ً                   كومة إىل احملكمة، بطلب منها، جدوالً تقديرياً شـامالً يتعلـق                    وقدمت احل   .                                      املسألة قيد نظر حمكمة العدل العليا     
   .                                                                بالتدابري املطلوبة لالستعاضة عن القوانني املرتبطة مباشرة حبالة الطوارئ

   التقارير املقدمة إىل هيئات املعاهدات- هاء 

                      ا إىل هيئات املعاهـدات                                                      ً      ً                  تويل إسرائيل أمهية إلعداد تقارير دورية دقيقة تتضمن نقداً ذاتياً وتقدم يف حينه     -    ١٠٣
                                                                                وختصص جهود وطاقات كبرية لضمان صياغة التقارير بدقة واتساق، مع مراعاة التوصيات        .                      التابعة لألمم املتحدة  

     ً                                                وسعياً لالمتثال للشروط اليت حتددها هيئات املعاهدات إلعداد   .                                            اليت قدمتها هيئات املعاهدات يف الدورات السابقة
                                            يف بذل جهود متضافرة ومشتركة إلعداد التقارير     ١٩٩١                       ة ووزارة العدل منذ عام                            التقارير، شرعت وزارة اخلارجي

                         ً     ً                          ً                                    ويلقي إعداد التقارير عبئاً ثقيالً على القدرة املؤسسية، خصوصاً بسبب ضيق الوقت الـالزم                .                 الدورية إلسرائيل 
                       حلة األوليـة إلعـداد         ً                      وفضالً عن ذلك، وطوال املر      .                                                          ملراعاة مواعيد تقدمي التقارير إىل خمتلف هيئات املعاهدات       

                                                              ّ                                                     التقارير لتقدميها إىل هيئات رصد املعاهدات التابعة لألمم املتحدة، متثّل أحد التحديات الرئيسية يف تطوير اخلربة                
                                        ، تقـوم إدارة االتفاقـات الدوليـة            ٢٠٠٠                    ومن مث، ومنذ عام       .                            ّ                       الالزمة إلعداد تقارير مهنية تّتسم بالنقد الذايت      

                                                                                    دل بإعداد هذه التقارير بعد إجراء حبوث واسعة النطاق، حيث يطلـب إىل وزارات                                            والتقاضي التابعة لوزارة الع   
   .                                                                                   احلكومة وكذلك املؤسسات احلكومية األخرى ذات الصلة تقدمي معلومات وبيانات تتعلق مبجاالت عملها

   عقوبة اإلعدام- واو 

                           ن احلاالت الشديدة اخلطورة،                                   ً                                           رغم أن قانون العقوبات يقضي رمسياً بفرض عقوبة اإلعدام يف عدد حمدود م              -    ١٠٤
                       ً         ً      ً                                                                                فقد اعتمدت إسرائيل وقفاً اختيارياً فعلياً لتنفيذ عقوبة اإلعدام، باستثناء إعدام جمرم احلرب النازي أودولف أيشمان              

                                                                                              بعد أن أدانته احملكمة بارتكاب جرمية اإلبادة اجلماعية مبوجب قانون معاقبة النازيني واملتعاونني معهم        ١٩٦٢        يف عام   
                                      ً       ً              وآخر حالة كانت فيها عقوبة اإلعدام خياراً مطروحاً وهي حالة جون   .                           ومل تطبق عقوبة اإلعدام منذئذ  .  ٠   ١٩٥     لعام 

                                                                                                داجمانشوك الذي صدر حبقه حكم باإلعدام بتهمة ارتكابه جرائم حرب وإبادة مجاعية وجرائم ضد الشعب اليهودي، 
                                         ي قدمه هلا، حيث تبني هلا وجود شك معقول يف ما                        بعد النظر يف الطعن الذ    ١٩٩٣                    ّ           ولكن احملكمة العليا بّرأته يف عام 

   .                                     الذي كان يعمل يف معتقل املوت بتريبلينكا  "             إيفان الرهيب "                        إذا كان املتهم هو بالفعل 

                                                                                            وتتطابق هذه السياسة مع االلتزامات اليت تقع على إسرائيل كدولة طرف يف معاهدات األمـم املتحـدة        -    ١٠٥
                                                                         اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على مجيع أشـكال                                                حلقوق اإلنسان، وال سيما العهد الدويل     

                                         ً                                                                          التمييز ضد املرأة، واتفاقية حقوق الطفل فضالً عن قيام إسرائيل بتقدمي مشاريع قرارات يف األمم املتحدة تؤيـد                  
   .                                الوقف االختياري لفرض عقوبة اإلعدام

                 ً                                 ون اإلسرائيلي وفقاً حلاالت استثنائية أربع، وهي احلاالت       ً                                    ونظرياً، ميكن توقيع عقوبة اإلعدام مبوجب القان  -    ١٠٦
         واملعاقبة  (                    اإلبادة اجلماعية     )   منع (       قانون   و   ، )    ١٩٥٠ (                          النازيني واملتعاونني معهم      )       معاقبة (       قانون                      اليت تدخل يف نطاق     

     نـة                                   ، وذلك يف اجلرائم اليت متثل خيا       )    ١٩٥٥ (   ،                        قانون القضاء العسكري      ، و                قانون العقوبات     ، و  )    ١٩٥٠ (   ،   )     عليها
   . ُ                               وُترتكب أثناء أعمال عدائية مسلحة
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                                         ، فرض عقوبة اإلعدام على مرتكيب اجلـرائم         ١٩٤٥         لعام    )                يف حالة الطوارئ   (                    جتيز لوائح الدفاع         ً    وأخرياً،    -    ١٠٧
                                                                                                            اليت تشمل االستخدام غري املشروع لألسلحة النارية ضد األشخاص، أو استعمال املتفجرات أو املواد احلارقة مع                

ّ                   تعّمد القتل أو إحلا                                       ِ        ً           إال أن مكتب احملامي العام للدولة ال يطاِلـب عمليـاً           ).   ٥٨        الالئحة   (                        ق أضرار بدنية جسيمة       
   .                                         بتوقيع عقوبة اإلعدام حىت يف أشد اجلرائم خطورة

                            فرض عقوبة اإلعـدام علـى أي     )     ١٩٧١ (  )                               احملاكمة والعقاب وأساليب املعاملة (             قانون الشباب  ُ       وُيحظر    -    ١٠٨
      )).  ب (  ٢٥      املادة  (  ة              ً                  شخص كان قاصراً عند ارتكابه اجلرمي

                  وعالوة على ذلك، ويف   .                                                                     وال جيوز فرض عقوبة اإلعدام يف إسرائيل إال عندما يقرر ذلك القضاة باإلمجاع     -    ١٠٩
           على تقدمي  ، )    ١٩٨٢   ( ]           َّ   الصيغة املوحَّدة [                       قانون اإلجراءات اجلنائية                                        كل قضية ميكن فيها فرض عقوبة اإلعدام، ينص 

ّ                                       حىت وإن مل يطعن املّدعى عليه يف احلكم أو اإلدانة                                               استئناف تلقائي إىل احملكمة العليا،              وللمحكوم    ).    ٢٠٢       املادة   (                 
                                                                                             ً         عليه باإلعدام، أسوة بغريه من األشخاص املدانني بارتكاب جرائم، احلق يف تقدمي التماس إىل رئيس الدولة طلبـاً       

   .                              للعفو أو الرمحة أو ختفيف العقوبة

   األولويات الوطنية- زاي 

                                                                            يات إسرائيل هتيئة مناخ من األمن واالستقرار عن طريق التوصل إىل اتفاقـات سـالم                    من بني أعلى أولو    -    ١١٠
    .          مع جاراهتا

      ِّ                                                                                             كما ميثِّل تضييق الفجوات االجتماعية، عن طريق التصدي للكرب االجتماعي والفقر، أولويـة وطنيـة               -    ١١١
                                طالة وحتسني نظام الصحة العامة،                                                                                   أخرى ميكن بلوغها باختاذ طائفة من اإلجراءات الرامية إىل احلد من معدالت الب            

                                       ٍ             وتعترب إسرائيل أن حتقيق اقتصاد مستقر ونامٍ هـو           .                  ِّ                                    وال سيما جمموعة مكوِّنات اخلدمات واالستحقاقات الصحية      
                                                                ً                 كما تعترب أن حتقيق أقصى قدر من الشفافية يف امليزانية ويف تنفيذها، فضالً عن                .                             هدف وطين يكتسي أمهية بالغة    

      ِّ                                   كما ميثِّل استمرار اهلجرة إىل إسـرائيل         .                                                    امليزنة، مها من العناصر اهلامة يف هذه العملية                               تنفيذ إصالحات يف عملية   
   .     ً     ً                                                  عنصراً هاماً يف منو وازدهار االقتصاد واجملتمع ويف تعزيز األمن الوطين

ّ                                                                                            وال يزال احلّد من أوجه انعدام املساواة وضمان احترام احلقوق املدنية للمـواطنني الـذين ينتمـون إىل                -    ١١٢           
                                                                                  وهلذه الغاية، فإن من التحديات املستمرة بذل اجلهود من أجل حتقيـق االنـدماج                .                            ألقليات ميثل أولوية رئيسية    ا

                                                                                                              املتساوي للمواطنني من غري اليهود يف اجملتمع املدين، وكفالة تكافؤ فرص االستفادة من التعليم ومـن خـدمات                  
                                                  إدماج النساء يف القوى العاملة، وضـمن القيـادات                                                         اهلياكل األساسية والرعاية الصحية والرفاه، وال سيما زيادة 

   .                                                ً                                 السياسية واالقتصادية، وخباصة النساء العربيات، وفقاً لقدراهتن ونسبتهن ضمن جمموع السكان

                                                                      ِّ                                   وال يزال إذكاء الوعي العام حبقوق اإلنسان، مبا يف ذلك ضمن املؤسسة السياسية ميثِّل مهمة رئيسية، إىل                   -    ١١٣
   .                                                 نف املرتيل، وال سيما العنف الذي يستهدف النساء واألطفال                   جانب هدف احلد من الع

 -  -  -  -  -  


