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اللجنة املعنية ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

املالحظات اخلتامية بشأن التقرير الدوري الرابع

إلسرائيل*

 -1نظرت اللجنة يف التقريرر الرري ا الرا رس ائررا(  )E/C.12/ISR/4يف جلسرت ا  36ي37
انظررر  E/C.12/2019/SR.36ي ،)37املعقرتني يف يف  2ي 3شرريا اليأكتوتررت ر  ،2019ياعتمرررت
يف جلستا  ،60املعقتنية يف  18شريا اليأكتوتت ر  ،2019هذه املالحظ ت اخلت م ة.

ألف -مقدمة
ل ر يف ي ر

رحررل اللجنررة تقرررا الريلررة الاررري قريره ر الررري ا الرا ررس ،ي و ر
-2
متأخر ،يابملعلتم ت ااض ف ة املقرمة يف الرنييني علر (مرة املسر ( .)E/C.12/ISR/Q/4/Add.1
ي عرب اللجنة عا قريره للحتا البنّ ء الذا نيا مس التفر التزا ا للريلة الاري.
 -3ي رحل اللجنة إبنش ء فريق مشرتك يف التزا ات مكلف ابئرتعرا ي ني رذ املالحظر ت
اخلت م ررة الةر ر ني ة ع ررا ه حر ر ت مع ه رررات حق ررت اانسر ر  ،لكنار ر ئ ررف لع ررر التشر ر ي م ررس
تصح ب املةلحة ،مب يشم اجملتمس املرين ،خالأ عمل ة عراني التقرير الري ا الرا س.

ابء -اجلوانب اإلجيابية
رحررل اللجنررة تةررريق الريلررة الاررري عل ر ا ي ررة حقررت ال ر
-4
يف .2012

يا ااع ررة

 -5ي رحل تيض ً ابعتم ني التعري م  200لق نت التأميف التطين ،الذا ينص علر زدنية
ر جي ة يف ررأ ااع رة يف تفرق عر  ،2021يابلتقرر الرذا تحرز رل الريلرة الارري يف اجملر ت
املتةررلة ابحلقررت املكرئررة يف العاررر الررري اخل ر ابحلقررت ا تة ر نيية يا جتم ع ررة يال ق ف ررة
املب نة تنيانه.

__________

*

اعتمرهت اللجنة يف نيي هت الس نيئة يالستيف  30تيلتأكئبتمرب  18 -شريا اليأكتوتت ر .)2019
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جيم -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
انطباق العهد
عر اني اج تحك العارر يف
-6
شعر اللجنة ابلقلق ل الريلة الاري مل ت ذ تا را ري ُ
النظر ر القر ر نتين احملل ررأل ،يل تحكر ر العا ررر هبك ررا ا حتجر ر ج ئر ر تمر ر احملر ر وم تي ا حر ر ت
القض ( ة الخرى تي السلا ت اانيا ية ي هبكا ت ابقا هذه الك ر انت اب قر ً مب رراً ،علر
الرغم ما التتص ة اليت ئبق ت تصر هت اللجنة يف هذا الشأ  ،E/C.12/ISR/CO/3اليقرة .)6
 -7تكررر اللجنررة توصريتها السررابقة من ترردمة الدولرة الطررر ل نظامهرا القررانو ا لرري
احلقوق املنصوص عليها ل العهد .وتوصي أيضاً من تعزز الدولة الطرر التردريب القضرائي
علر ببيعررة ونطرراق الترزاة الدولررة الطررر ووجررب العهررد وعلر حمكانيررة االحتجررا محكامر
وتوجر اللجنرة عنايرة الدولرة الطرر حع تعليقهرا العراة رقرم  )1998(9بشرأن
أماة القضراء .ه
التطبيق ا لي للعهد.
تطبيق العهد ل األراضي ا تلة
عرررب اللجنررة مررا جريررر عررا ابل ر لقا ر زاء مت ررف الريلررة الاررري يمي ر نيه ت العاررر
-8
يناب ررق خر ر ج ت اضر ر ا السر ر نيية ،ي زاء اعتبر ر ر ر نت الن اعر ر ت املس ررلحة يالقر ر نت اانسر ر ين
القر نتنيف السر ييف نيي ئرتان  ،ابلنظررر الظررريي السر (رة يف ال اضررأل احملتلررة .ي كررر اللجنررة
تيض ً و ر تئيا لرفض الريلة الاري قرا قرير عا احل لة يف ال اضأل احملتلة.

 -9تررر ر اللجنررة الدولررة الطررر من دكمررة العرردد الدوليررة أ رردت ل فتوا ررا الصررادر
ل  9متوز/يولير ر ر  2004بش ر ررأن اقار القانوني ر ررة الناد ر رريفة عر ر ر تش ر ررييد ج ر رردار ل األر
الفلس ررطينية ا تل ررة انطب رراق التزام ررات الدول ررة الط ررر ل ا رراد حق رروق اإلنس رران ل األر
الفلسررطينية ا تلررةال فض رالً ع ر التطبيررق املرروازي للقررانون الرردول حلقرروق اإلنسرران والقررانون
الرردول اإلنسررا ل حالررة الن رزاس املسررلال أو االحررتالد .و رررا ررو أيض راً ال ررأي الررري صرردر
ابسررتمرار عر تلررف ييفررات معا رردات حقرروق اإلنسررانال وررا فيهررا اللجنررةال وأعررر عن ر ل
قرارات اجلمعية العامة ذات الصلة ول تقارير املقررر اخلراص املعرا ةالرة حقروق اإلنسران ل
األر الفلسررطينية ا تلررة منررر عرراة  1967واألمررا العرراة ومفوضررة األمررم املتمررد السررامية
حلقوق اإلنسان .وحتث اللجنة الدولة الطر عل امتثاد التزاماهتا ووجب العهرد متشرياً مرع
فترروحم دكمررة العرردد الدوليررة .وتكرررر أيض راً توصرريتها السررابقة من ترردر الدولررة الطررر ل
تقرير ا الدوري اخلامس معلومات ع احلالرة السرائد فيمرا يتعلرق ابحلقروق املنصروص عليهرا
ل العهد اليت يتمتع هبا سكان األر الفلسطينية ا تلة.
سياسات الدولة الطر املتعلقة ابألر الفلسطينية ا تلة
 -10الحظ اللجنرة احل لرة المن رة اخلاررية الريت رالر يف الريلرة الارري ،لكنار ر اأ شرعر
قل ررق ابلر ر زاء م ر يرت ررل عل ر الس ئر ر ت ال رريت اعتم رررهت الريل ررة الا ررري ف م ر يتعل ررق ابل
اليلسررا ن ة احملتلررة ،يهررأل ئ ئررة ااغررال ينظ ر التة ر يق املررر ب ئ ر ف م ر ررص ا ر غ ر ة،
يئ ئة ا حتالأ يا ئت ا يف الضية الغر ة ،مب ف ا القرس الشرر ة ،مرا تلرر ررير يف ترس
السرك الررذيا يع شررت يف املناقترريف ابحلقررت املنةررت عل ار يف العاررر ،يمنار احلررق يف العمر
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يالغذاء يامل ء يالةري الةرحأل يالةرحة يالتعلر م ،ياحلقرت ال ق ف رة .ييسر ي اللجنرة القلرق تيضر ً
زاء تئ س املستتطن ت ال اتنيية يف الضية الغر ة ،مب ف ا القرس الشرر ة ،ييف اورت السرت ا
احملت  ،تئ ( شم يتيض السلا ت ملنظم ت ما ب املنظمة الةا تن ة الع مل ة يالةرنري
القتمأل ال اتنيا.
 -11تر ه ر اللجنة الدولة الطر من عليهرا التزامرات حجيابيرة وسرلبية فيمرا يتعلرق ابألر
الفلسررطينية ا تلررةال ةسررب مسررتوحم الررتمكم الررري متارس ر والسررلطة الرريت تنقلهرراال وتررر ه ر ا
بعدة وضع أي عراقيرل ل وجر رارسرة تلرق احلقروق ل امليرادي الريت نقرل فيهرا اال تصراص
حع السر ررلطة الفلسر ررطينيةال وتر ررر ه ر ا من تكفر ررل أال ت ر ر دي أي تر ررداب تش ر رريعية وسياسر رراتية
تعتمد ا الدولة الطر بوصفها السلطة القائمة ابالحتالد حزاء األراضي ا تلة حع أي تغير
دائم ل الوضع السياسي أو القانو لألراضي وأال تسفر ع أي ضرر ال ميك جربه للنرا
الري يعيشون ناك .وتوصي اللجنة الدولة الطر وا يلي:
العمل فوراً عل رفع احلصار املفرو عل قطاس غز والكف عر حغرالق
ت)
املعابرال والسماح إبمكانية الوصود م دون عراقيل لتقدمي املساعد اإلنسانية العاجلة؛
ب) تقليص القيود املفروضرة علر البنرود املدرجرة ل قائمرة األصرنا املزدوجرة
االستخداة حع املستوايت الدنياال عل النمو الري تقتضي الضرورات األمنية فقط؛
ج) اختاذ طوات فورية لتيس حرية تنقل الفلسرطينيا دا رل األر الفلسرطينية
ا تلةال وا فيها القد الشرقية وقطاس غرز ال واحلررص علر أن تكرون أي ترداب تقيرد حريرة تنقرل
املدنيا والبضائع م قطاس غز وحليها ودا لها متفقة مع التزاماهتا ووجب العهد؛
ني) الك رف فرروراً ع ر ايررع سياسررات االسررتيطان وبنرراء املسررتوبنات وعكررس
مسررار ا ل الضررفة الغربيررةال وررا فيهررا القررد الشرررقيةال ول اجلرروالن السرروري ا تررلال وحلغرراء
الس ررلطات املفوض ررة للمنظم ررات ال رريت تيس ررر االس ررتيطان مث ررل املنظم ررة الص ررهيونية العاملي ررة
والصندوق القومي اليهوديال ووقف دعم ره املنظمات.
امل سسات الوبنية حلقوق اإلنسان
 -12الحررظ اللجنررة ت الريلررة الاررري ضررم عرررة مائسر ت يطن ررة حلقررت اانسر  ،مبر يف
اأ لقة ما ت هذه املائس ت ستتيف
ل مكتل مرا ل الريلة يتميف املظ مل ،غري تهن
املع يري التا نية يف املب نيئ املتعلقة مبرو املائسر ت التطن رة لتع ير يي يرة حقرت اانسر مبر نيئ
يو لة ا(رة لتنس ق تنشاتا .
اب يس) ،يما ا فتق
 -13توصرري اللجنررة الدولررة الطررر ابخترراذ طرروات ملموسررة م ر أجررل حنشرراء م س ررسة
وبنير ررة مسر ررتقلة حلقر رروق اإلنسر رران وفق ر راً ملب ررادز ابرير ررسال بوسر ررائل تشر ررمل تعزير ررز اسر ررتقالد
امل سسات املوجود .
حرية التصر ل الثروات واملوارد الطبيعية
 -14ش ررعر اللجن ررة ابلقل ررق زاء التقر ر ير ال رريت ي ررر الريل ررة الا ررري ررر منحر ر رررو ت
ئرا( ل ة ي رو ت متعرنية اونس ت راخ ص ئت راج الني يالغر ز يائرتغالأ مشر يس الا رة
GE.19-19525
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املتجرنية يف اوت الست ا احملت يال اليلسا ن ة احملتلة ما نيي ائتش ة اجملتمعر ت احملل رة
املتضر ررر ة ،نم ر ر سظر ررر عل ر ر السر ررت ييف ياليلسر ررا ن يف مك ن ر ررة التصر ررتأ م ر رتا نيهم الاب ع ر ررة
يالرتحكم ف ار ي نم تار  .ي عررب اللجنررة عرا تئرريا تيضر ً لعرر رتافر معلتمر ت عررا التررا ري الرريت
اخت ررذهت الريل ررة الا ررري لض ررم ع ررر انتار ر ك الش رررو ت حق ررت اانسر ر يف ئر ر عملار ر يف
ال اضأل احملتلة امل نية .))2 1
 -15توصي اللجنة الدولة الطر من تكف فوراً ع حصدار تررا يص السرتغالد املروارد
الطبيعيررة ل األراضرري ا تلررةال وأن تررنظم عمليررات وأنشررطة الشررر ات اإلس ررائيلية والشررر ات
املتعرردد اجلنسرريات العاملررة ل األراضرري ا تلررة بغيررة ضررمان امتثا ررا معرراي حقرروق اإلنسرران.
وتلفررا اللجنررة انتبرراه الدولررة الطررر حع تعليقهررا العرراة رقررم  )2017(24بشررأن التزامررات
الرردود ووجررب العهررد الرردول اخلرراص ابحلقرروق االقتصررادية واالجتماعيررة والثقافيررة ل سررياق
األنشطة التجارية.
القانون األساسي :حسرائيل  -الدولة القومية للشعب اليهودي
 -16شررعر اللجنررة ب ر ل القلررق زاء م ر هبكررا ت يرت ررل عل ر الق ر نت الئ ئررأل ئ ررا( -
الريلررة القتم ررة للشررعل ال ا رتنيا مررا تلررر يف غررري ال ا رتني يف الريلررة الاررري ف م ر يتعلررق ابلتمتررس
ابحلقت املنةت عل ا يف العار .ييسر ي ه القلرق تيضر ً ل هرذا القر نت الئ ئرأل يعتررب نر ء
املسررتتطن ت ال اتنييررة مررة يطن ررة ،يهبكررا مررا ت ت يسررام يف رررهت ح لررة احلقررت ا تة ر نيية
يا جتم ع ررة يال ق ف ررة يف ال اض ررأل احملتل ررة ،ال رريت تاج ررل تصر رالً عرا ر ر و رررية م ررا جر رراء ئ ئ ررة
ا ئت ا املتاني  )1 1ي )2 2ي.)15
 -17حتث اللجنة الدولة الطر عل حعاد النظر ل القانون األساسي بغيرة مواءمتر مرع
العهررد أو حلغائ ر ال وتكثيررف جهود ررا الراميررة حع القضرراء عل ر التمييررز الررري يتعررر ل ر غ ر
اليهود ل متتعهم ابحلقوق املنصوص عليها ل العهردال وال سريما احلرق ل تقريرر املصر وعردة
التمييز واحلقوق الثقافية.
عدة التمييز
 -18الحررظ اللجنررة غ ر ب ر نت ر م ضررر التم ر يف الريلررة الاررري ،ي شررعر ابلقلررق ل
نت من هضة التم املتجتني ح ل ً يتمشر مر ً مرس املر نية  )1 2مرا العارر ،ابلنظرر لرة
تئب ب التم احملظت ة ف ل ،يل الريلة الاري مل ت ذ تا خاتة ما تجر مراجعرة التشرريع ت
املتجتنية امل نية .))2 2
 -19توصرري اللجنررة الدولررة الطررر وراجعررة القررانون املوجررود ملنا ضررة التمييررز أو اعتمرراد
قررانون دررامل ملنا ضررة التمييررز عل ر أن تكفررل أن نظررر رررا القررانون ايررع أدرركاد التمييررز
املبادررر وغ ر املبادررر واملتعرردد ال ألي سرربب مر ر األسرربا ال وررا فيهررا اللغررة أو الل ررون أو
األصل االجتماعي أو امللكية أو امليل اجلنسي أو املولد أو أي وضع آ ررال وأن يرنص علر
سبل االنتصا الفعاد لضمااي التمييز .وتوج اللجنة انتباه الدولة الطر حع تعليقها العاة
رقم  )2009(20بشأن عدة التمييز ل احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
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السكان البدو
 -20الحرظ اللجنررة اعتمر ني خاررة التنم رة ا جتم ع ررة يا تةر نيية لبررري النقررل 2021-2017
يف ع  2017را احلكتمة م  ،)2397لكنا شعر ابلقلق زاء م يلأل

اخلاة؛

ت)

و رة املا لب ت العق ية املعلقة؛

ب)

عر مش وة مج ع ت البري املتضر ة يعر ائتش هت عل حنت جمر يف ص غة

ج) التق ير اليت ي ر البري املق ميف يف رى غري معرتي ئ يف صحراء النقرل
طُرنييا ما نيد هم يت اضأل تجرانيهم يتُجربيا عل ا نتق أ لرات البري املعرتي ئ ؛
ني) الظريي املع ش ة املترن ة يف القرى غري املعرتي ئ يالبلررات املعررتي ئر  ،الريت
تسررم مبحرينييررة فررر احلةررتأ عل ر السرركا الال(ررق يمرافررق امل ر ه يالةررري الةررحأل يالكا ررابء
يالنق الع امل نيات  )1 1ي.)11
 -21توصي اللجنة الدولة الطر وا يلي:
تكثيف جهود ا الرامية حع تسوية املطالبات املعلقة بشأن ملكيرة األراضري
ت)
ل الوقا املناسب وبشفافية وفعالية؛
ب) التشر رراور مر ررع ااعر ررات البر رردو املتضر رررر بشر ررأن تنفير ررر الق ر ررار احلكر ررومي
رقررم  2397واحلرررص عل ر أن تصرراي أي سياسررة تتعلررق دماعررات البرردو وتنفررر بعررد حج رراء
مشاورات مع املتضرري منهم ومشار تهم فيها عل حنو اد؛
ج) الكف فروراً عر بررد البردو الرري يعيشرون ل القررحم غر املعر
مناز م وأراضي أجداد م واالع ا بقرا م؛
ني)
ل النقب.

هبرا مر

حتسررا الظرررو املعيشررية وا يا ررل األساسررية ل ايررع منررابق سررك البرردو

الالجيفون وملتمسو اللجوء
الرذيا
 -22شعر اللجنة ابلقلق زاء فرط عرني طلب ت اللجتء املعلقة ي ررين عررني ال ر
ُمنحتا صية الالجر ..ييسر ي ه القلرق تيضر ً مرا ت ملتمسرأل اللجرتء ،مبرا فر ام ملتمسرت اللجرتء
اا يرتيت يالستنيان ت الذيا ينر جت يف نا ئ ئرة عرر ااعر نية ما تر ً الريت نتاجار الريلرة
الارري ييع شرت مكرم التا رس ةرية نيا(مرة ف ار  ،يُسرمق رم ر نتانً ابلعمر  ،ي تر رم فرر
حمرينية جراً للحةتأ عل ائتحق ت الضم ا جتم عأل يخرم ت الرع ية الةرح ة .ي شرعر
اللجنة ابلقلق وذل ما ت نت منس التسل  )1954يُل ت ابب العمر إبيررا  20يف امل (رة
مررا املر ب ر ت الش ررارية مللتمسررأل اللجررتء اا يرتي رريف يالس رتنيان يف يف صررنري للمغ ر ني ة ،مم ر جيع ر
حرتا  50يف امل (ررة مررنام يكسرربت ت ر مررا احلررر النيث لأتجررت  ،ييررالر لررياً يخ مر ً يف ررر هتم
عل ر ا ئررتي نية مررا احلقررت املنةررت عل ا ر يف العاررر يالتمتررس ئ ر  ،ي ئ ر م احلررق يف الةررحة
يالتعل م املتاني  )2 2ي 6ي.)9
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 -23توصي اللجنة الدولة الطر وا يلي:
حتسررا حج رراءات حتديررد صررفة الالجررري بغيررة تيس ر زهيررز الطلبررات وزايد
ت)
حنصا اإلجراءات وفعاليتها؛
ب)

السماح مللتمسي اللجوء بد ود سوق العمل؛

ج) توسر رريع نطر رراق اس ر ررتمقاقات املسر رراعد االجتماعي ر ررة املمنوحر ررة مللتمس ر رري
اللج رروءال و ررا ل ذل ررق الت ررأما الص ررميال م ررع حي ررالء ا تم رراة رراص الحتياج ررات األد ررخاص
املهمشا وا روماال و فيهم األدخاص ذوو اإلعاقة والنساء واألبفاد و بار الس ؛
ني)

حلغاء قانون منع التسلل أو تعديل ملواءمت مع العهد.

احلق ل العمل
 -24ع رررب اللجن ررة ع ررا ق ررريره لل ر دنية اامج ل ررة يف املش ر وة يف ئ ررت العم ر يالعم ل ررة يف
الريلررة الاررري ،لكنار شررعر ابلقلررق ل عررض اليحر ت ر اأ عر ين مررا حمرينييررة فررر التمتررس
مقا يف العم ي رتو يف القا ع ت املن يضة الجر .ي ئف اللجنة لعر تافر انت ملة
يميةلة عا عم أ احلق يف العم امل نية .)6
 -25توصي اللجنة الدولرة الطرر بتكثيرف جهود را مر أجرل زايد مشرار ة األدرخاص
ذوي اإلعاقة والبدو والنساء العربيات والرجاد اليهود املتشرددي ل سروق العمرلال بوسرائل
تشمل توف التعليم والتدريب املهنيا اللرري يناسربان رربهتم ومسرتوحم مهراراهتم الو،يفيرةال
والتنفي ررر الكام ررل لنظ رراة حص ررص الو ،ررائف املخصص ررة لألد ررخاص ذوي اإلعاق ررة .وتوص رري
اللجنة الدولة الطر أيضاً من تقدة ل تقرير ا الدوري اخلامس بياانت داملة ومفصلة عر
حعم رراد احل ررق ل العم ررلال تض ررم بي رراانت عر ر املش ررار ة ل الق رروحم العامل ررة والعمال ررة والبطال ررة
والعمالة الناقصة.
السالمة والصمة املهنيتان
 -26شعر اللجنة ابلقلق زاء عر حراز قر يف احلر ما ااصر ابت يالتف ر ت تلنر ء العمر
يا خني الشرير يف عرني عمل ت التيت ش يف مك العم املضالس ئ يف اليرتة مرا 2006
 2016امل نية .)7
 -27توصرري اللجنررة الدولررة الطررر بتكثيررف جهود ررا الراميررة حع احلررد م ر اإلصرراابت
والوفيررات أانرراء العمررلال إبجرراءات تشررمل توعيررة أراب العمررل والعمرراد ابلسررالمة ل مكرران
العمل وابلتداب اليت ميك اختاذ ا ملنرع اإلصراابت والوفيراتال وبتعزيرز عمليرات التفتري ل
مكان العمل .وتوصي اللجنة الدولة الطر بتضما تقرير ا الدوري اخلامس معلومرات عر
احلوادث واألمرا .
احلق ل العمل ل ،رو عادلة ومواتية
 -28الح ررظ اللجن ررة ت  58يف امل ( ررة م ررا العم ر ر أ املا ر ر جريا يف ئ ر ررا(  ،يمعظما ررم م ررا
النس ء ،يعملت يف جم أ قرا الرع ية ييق مت يف مك العم  ،لكنا شعر ابلقلق ما ائت ن ء
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ها ء العم أ ما اناب نت ئر ع ت العمر يالراحرة لعر  ،1951يمرا ت السرلا ت املعن رة
رصر ظريي عملام صراً فع ً .ي الحظ اللجنرة ت الريلرة الارري ت رمر ا ي ر ت
ابلعم
لن ( ررة مررس عررض لرررا منشررأ العم ر أ املا ر جريا حلم يررة حقررت ام ،لكنا ر شررعر ابلقلررق مررا ت
العم ر أ الق ر نيميف م ررا البل رررا ال رريت مل رررب ا ي ر ً لن ( ر ً م ررس الريل ررة الا ررري ررر يتعرض ررت خلا ررر
ا ئتغالأ ياايذاء امل نية .)7
 -29توصي اللجنة الدولة الطر ابختاذ التداب التالية:
ضررمان حصررود مقرردمي الرعايررة املقيمررا ل مكرران العمررل علر أجررر ررا
ت)
مقابرل سرراعات العمررل اإلضرافية وعلر فر راحرة أسرربوعية ال تقررل عر  25سرراعةال بوسررائل
منها توسيع نطاق تطبيق قانون ساعات العمل والراحة ليسري عل الء العماد؛
ب) متكررا مفتشررية العمررل م ر حج رراء رصررد فعرراد لظرررو عمررل مقرردمي الرعايررة
املقيما ل مكان العملال وحرساء آليات لتقدمي الشكاوحم تكون ل متناود عماد را القطاس؛
ج) ضمان متشي األحكاة املتعلقرة ةمايرة حقروق العمراد املهراجري الروارد ل
االتفاقات الثنائية مع العهدال وامتثاد ره األحكاة عل حنو اتة؛
ني) ضمان محايرة حقروق العمراد القرادما مر البلردان الريت ت ترربة اتفاقراً انائيراً
مع الدولة الطر عل قدة املساوا مع العماد املشمولا ابالتفاقات الثنائية.
التمرش اجلنسي ل مكان العمل
 -30شعر اللجنة ابلقلق زاء و رة ح ت التحرش اونسأل يف مك العم  ،عل الرغم ما
اعتم ني نت منس التحرش اونسأل لع  ،1998ي زاء لة احل ت اليت مشلا التحق ق يتئيرت
عا مالحقة اون ة امل نيات  3ي.)7
 -31توص رري اللجن ررة الدول ررة ابخت رراذ ت ررداب لتعزي ررز حنف رراذ ق ررانون من ررع التم رررش اجلنس رريال
وتدريب وتوعية مو،في حنفاذ القانون بشأن القضرااي اجلنسرانيةال و فالرة التمقيرق ل بالغرات
التمرررش اجلنسرري واملقاضررا علي ر عل ر النمررو الواجرربال ومعاقبررة مرتكبي ر بعقرروابت افيررةال
وحاتحة سبل حصود الضمااي عل انتصا مناسبال يشمل التعويض.
حقوق النقاابت
 -32شعر اللجنة ابلقلق زاء التق ير اليت ي ر العم أ يف اوت الست ا احملت يعرفرت
حقررتهم ي يعتهنر ابلقررر الكر يف ،مبر ف ار احلقررت النق ررة ،ممر يقلر مررا احتمر أ مار لبتام مقررت ام
تي التم س ئب ا نتة ي اليع أ يف احل ت اليت ُنتا ف ا حقت ام امل نية .)8
 -33توصرري اللجنررة الدولررة الطررر بضررمان وضررع آليررات لتقرردمي الشرركاوحم للعمرراد ل
اجلرروالن السرروري ا تررل واخترراذ التررداب الالزمررةال وررا ل ذلررق التعرراون مررع النقرراابتال إلذ رراء
وعيهم ةقوقهم ووجب العهد وآبليات تقدمي الشكاوحم املتاحة م.
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احلق ل الضمان االجتماعي
 -34ش ررعر اللجن ررة ابلقل ررق زاء ائ ررتمرا التير ر يت يف ئ ررا التق ع ررر رريف الرجر ر ياملر ررتة م ررس
ئ ررنتات يف الريل ررة الا ررري ،الم ررر ال ررذا تنيى فج ررتة رريف اونس رريف يف املع ر ر ت التق عري ررة.
ييس ي ه القلق تيض ً ل مع ش الشر تخة يكيرأل لترتفري مع شرة (قرة للمسرتي ريا منرل ابلنظرر
انتش نسبة اليقر يف صيتي وب السا يف الريلة الارري .ي ئرف اللجنرة لرنقص املعلتمر ت
امليةلة ما الريلة الاري عا ائتحق ت الضم ا جتم عأل املتاني  3ي 9ي.)11
 -35توصي اللجنة الدولة الطر ابختاذ اخلطوات الالزمة للمسراوا ل سر التقاعرد برا
الرجل واملرأ بغية سد الفجو با اجلنسا ل املعادات التقاعديةال ورفرع معراش الشريخو ة
حع مستوحم يكفل للمستفيدي من عيشاً رمياً .وتطلرب اللجنرة أيضراً حع الدولرة الطرر أن
ت رردر ل تقرير ررا ال رردوري اخل ررامس معلوم ررات مفص ررلة عر ر تغطي ررة اس ررتمقاقات الض ررمان
االجتماعي ومستوا اال وع ربط تلق االستمقاقات مسعار املعيشةال وع التداب املتخرر
لتوسرريع نط رراق تغطي ررة اس ررتمقاقات الض ررمان االجتمرراعي للعم رراد األجان ررب ال ررري نمل ررون
أتد ات اإلقامة امل قتة ومللتمسي اللجوء.
محاية األسر
 -36شعر اللجنة ابلقلرق مرا ائرتمرا افررتا ’’ئرنتات الةرغر‘‘ يف ر نت الهل رة الق نتن رة
يالتص ية عل الرغم ما تص تا الس قة يف هذا الةرني امل نيات  3ي.)10
 -37توصي اللجنة الدولة الطر بتعديل قرانون األ ليرة القانونيرة والوصراية هبرد حلغراء
اف ا ’’سنوات الصغر‘‘ وضمان اختاذ ايع القررارات املتعلقرة ةضرانة الطفرل وفقراً ملبردأ
مصاحل الطفل الفضل .
قوانا األحواد الشخصية
 -38الحظ اللجنة ت احمل وم الرين ة ختتص نيي ئرتاه ابملسر ( املتعلقرة ابلر ياج يالارال ،
نم ر ل ر حم ر وم الئرررة املرن ررة اختة ص ر ً م رتازدً ابحلض ر نة يالنيقررة ،لكنا ر شررعر ابلقلررق مررا
اناب ر رتانيف يل رتا(ق تليررة عل ر تط رراي املن زع ر ت مسررل نييررنام يط ر (يتام ،مم ر ي رانيا
اختالي القتاعر يمستتدت احلم ية يف مس ( الحتاأ الش ة ة امل نيات  3ي.)10
 -39توصي اللجنة الدولة الطر بتقييم النظاة احلال للقانون الديا الرري يرنظم الرزوا
والطالق بغية مواءمت مع أحكاة العهدال وال سيما األحكاة املتعلقرة بعردة التمييرز ل التمترع
ابحلقوق املنصوص عليهرا ل العهرد (املراد ))2(2ال واألحكراة املتعلقرة ابملسراوا برا الرجرل
واملر ررأ ل التمت ررع ابحلق رروق االقتص ررادية واالجتماعي ررة والثقافي ررة املنص رروص عليه ررا ل العه ررد
(املاد .)3
اع مشل األسر
 -40شرعر اللجنرة ابلقلررق مرا ت ر نت املتاطنرة يالرررختأ ئررا( المررر املا ر ) ظررر
يق مرت يف ئررا( تي
عل اليلسا ن يف ما الضية الغر رة تي ار غر ة املتر يجيف مرا ت ر
يف القرس الشر ة مجس مشلام زياجام ،المر الذا تأ نيي تعام مقام يف احل ر ة الئررية.
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ييس ي اللجنة القلق تيض ً ما ت العرير مرا الئرر يف الضرية الغر رة ،مبر ف ار القررس الشرر ة،
الرريت لررريا ت ر ب يف ار غر ة ،ر اأ مشررتتة لسررنتات سرربل ئ ئررة ااغررال الرريت نتاجار
الريلة الاري .عالية عل ل  ،شعر اللجنة ابلقلرق زاء احتمر أ عرر النسر ء اليلسرا ن ت
الال(أل ير ب حقاا يف اا مة يف القررس الشرر ة تي يف ئررا( تضرس تزياجارا ،ليقررا لر
احلررق يف ح لررة الاررال  ،المررر الررذا ررر ي رانيا ررري ه ق ر (اا يف عال ر ت (مررة عل ر ئررتء
املع ملة امل نية .)10
 -41توصي اللجنرة الدولرة الطرر وراجعرة قرانون املوابنرة والرد ود حع حسررائيل (األمرر
امل قا) بغية مواءمت مع التزاماهترا ووجرب املراد  10مر العهردال وتيسر رارسرة ارع مشرل
أسر ايع املوابنا واملقيما الدائما بصر النظر ع وضعهم أو لفيتهم.
الفقر
 -42شعر اللجنة ابلقلق زاء ا ي ي ايرر معرر ت اليقرر يف الريلرة الارري ،ي ئر م ريف
وب السا يتئر البري يتئر العرب اائرا( ل يف يالئر املنتم ة اوم ع ت الرين رة املتشررنية.
ييس ر ي اللجنررة القلررق تيض ر ً زاء ا ي ر مسررتتدت التي ر يت يف الرررخ يف الريلررة الاررري ،يهررت
تعل ي يت يف الريأ العض ء يف منظمة التع ي يالتنم ة يف امل را ا تة نيا امل نية .)11
 -43توصرري اللجنررة الدولررة الطررر وكافمررة الفقرررال بوسررائل منهررا حج رراء حتليررل دررامل
لألسرربا الكامنررة وراء الفقررر املنتشررر ل صررفو الفيفررات املتضرررر بصررفة اصررةال واخترراذ
تداب ملموسة وددد ا د ملواجهة انتشار الفقر با ره الفيفات .وتوصي اللجنة الدولة
الطررر أيض راً ابخترراذ تررداب فعالررة للمررد م ر التفرراوت ل الررد ل بررا السرركانال م ر بينهررا
حصالح النظاة الضرييب ونظاة الضمان االجتماعي.
الفقر وانعداة األم الغرائي ل قطاس غز
 -44شعر اللجنة ابلقلق زاء التق ير اليت ي ر نةف ئك غ ة يع شرت يف فقرر ي
حرتا لل ررأل الئررر املع شر ة يف غر ة يعر ين مررا انعرررا المررا الغررذا(أل ،المررر الررذا يعر ى يف جر ء
وبري منرل ئ ئرة ااغرال الريت نتاجار الريلرة الارري .عرالية علر لر  ،يعلر الررغم مرا
التيسري الرذا رمرل التفرر ،ر اأ اللجنرة شرعر ابلقلرق زاء اللرر اخلارري يالاتير المرر النر جم
عررا الرررش اوررتا ابملب رررات الررذا نيررذه الشرررو ت اخل صررة الرريت ع رررت معا ر يزا ة الرررف يف
املن ر طق املت ررة للس ر ج الي ص ر رريف ئ ررا( يغر ة .ييس ر ي اللجنررة لررق خ ر زاء لررري هررذه
النشاة يف نت ج ة احمل ص ييف الرت ة يف املن طق اجمل ي ة يف غ ة .ي شعر ابلقلق تيض ً زاء الق تني
امليريض ررة علر ر يص ررتأ اليلس ررا ن يف ت اضر ر ام ال اع ررة يمةر ر ني امل ر ر ه يمراف ررق ال رررا ياملر رتا ني
البحرية .يهأل لقرة ورذل مرا عمل ر ت مةر ني ة رتا ب الةر ر ي الفار  ،الريت سرر اليلسرا ن يف
ما ئب الع ش املتاني  6ي 11ي.)12
 -45حتيل اللجنة الدولة الطر حع الفقر (11أ) و( ) م ره املالحظرات اخلتاميرة.
وتوصيها من تطلب حجراء تقييم علمي لتأا الرش ابملبيردات ل الفلسرطينياال وال سريما ل
سر رربل عيشر ررهم وصر ررمتهم وأمر ررنهم الغر رررائي وبييفر ررتهمال وتتخر ررر اإلج ر رراءات املناسر رربة وفق ر راً
لالستنتاجات ذات الصلة .ول غضون ذلقال ينبغي للدولة الطر أن تكف ع را الرش
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اسررتناداً حع مبرردأ احليطررة .وتوصرري اللجنررة أيض راً من تكفررل الدولررة الطررر وصررود امل رزارعا
وصيادي األمسراك ةريرة حع أراضريهم ومررافقهم اخلاصرة ابلرري ومروارد م البمريرة ومتتنرع عر
مصررادر القرروار ومعرردات الصرريد وترردم ا وتقيي رد حر ررة صرريادي األمسرراك الفلسررطينيا
واجلماعات اليت تعي عل صيد األمساك.
املاء والصر الصمي
تا رية ما القرى غري املعرتي ئ يف النقرل شربكة
 -46شعر اللجنة ابلقلق ما عر
امل ر ه التطن ررة يمررا ت معظررم رررى البررري ،املعرررتي ئ ر تي غررري املعرررتي ئ ر  ،غررري متصررتأ ئ ك ر
تئ ئأل لتةريف م ه اجمل ير .ييس ي اللجنة القلق تيض ً ما لري ئ ئة ا حتالأ يا ئت ا
اليت نتاجا الريلة الاري يما عملا علر ررمري ا ور الئ ئر ة اليلسرا ن ة اخل صرة ابمل ر ه
يف حةتأ اليلسا ن يف يف ال اليلسا ن ة احملتلة عل امل ر ه ،المرر الرذا جيعلارم يع شرت يف
مستتى تنيث ك ري مرا مسرتتى نرر ة املر ء الشرريرة ،ممر يرانيا رري ه عتا رل صرح ة خاررية
امل نية .)11
 -47توصي اللجنة الدولة الطر ابختاذ التداب التالية:
ضمان وصل ايع قررحم البردوال املعر
ت)
الوبنية للمياه وا يا ل األساسية لتصريف اجملارير؛

هبرا أو غر املعر

هبراال ابلشربكة

ب) الكررف ع ر ترردم ا يا ررل األساسررية الفلسررطينية للميرراه وضررمان حصررود
الفلسطينيا عل ميات افية م مياه الشر املأمونة والنظيفة.
احلق ل السك
 -48شررعر اللجنررة ابلقلررق زاء اخني ر ااني ر الع ر يف ا ر السرركا ييف عرررني يحرررات
معلتم ر ت مية ررلة ع ررا ح ر ت التش ررني
الس رركا ا جتم ر عأل .ي ع رررب ع ررا تئ رريا لالفتق ر
الذيا يع شت يف مس وا غري (قة امل نية .)11
يتيض ال
 -49توصي اللجنة الدولة الطر من ترفع امليزانية املخصصة لقطاس السرك بغيرة زايد
املسررا االجتماعيررة لألف رراد ا ررروما واملهمشررا وأسررر مال وأن ترردر ل تقرير ررا الرردوري
اخلامس معلومات ع حالة التشرد وأوضاس األدخاص الري يعيشون ل مسا غ الئقة
وع توف السك االجتماعيال وا ل ذلق البياانت اإلحصائية ذات الصلة.
التخطيط وتقسيم املنابق ل الضفة الغربيةال وا فيها القد الشرقية
 -50شعر اللجنة ابلقلق زاء م يرت ل عل تانيف يئ ئ ت الت ا ي قس م املن طق مرا
تلر ا يف اليلسا ن يف يمج ع ت البري يف الضية الغر ة ،وم يتضق ما ختة ص ت ما 1
يف امل (ة ما ال اضأل يف املناقة ج م ي 13يف امل (ة ما ال اضأل يف القرس الشر ة لبن ء ا و
الئ ئر ر ة لليلس ررا ن يف .ي ش ررعر اللجن ررة ابلقل ررق تيضر ر ً م ررا ط ررتأ عمل ررة طل ررل ةر ر يق البنر ر ء
ي عقره يا ي وليتا  ،يما لة عرني الالب ت الريت سظر ابملتافقرة ،ممر تنيى و ررة عمل ر ت
ااخالء يهر املن زأ يف الضية الغر ة ،مب ف ا القرس الشر ة امل نيات  )2 2ي.)11
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 -51توصي اللجنة الدولة الطر وراجعة قوانا وسياسات التخطيط ل الضفة الغربيرةال
وررا فيهررا القررد الشرررقيةال لضررمان امتثا ررا التزاماهتررا ووجررب العهرردال وح رراء رارسررات تقسرريم
املنررابق .وتوصرري اللجنررة الدولررة الطررر إبصررالح نظرراة تصرراريال البنرراء ل الضررفة الغربيررةال
وا فيها القد الشررقيةال هبرد منرع عمليرات ا ردة واإل رالء القسرري بسربب االفتقرار حع
تصريال البناءال واحلرص عل عدة ردة املنرازد حال مرالذ أ ر ال ل حالرة الضررور القصروحم
وعل النمو املطلو لتمقيق غر مشروس للدولةال وفقاً اللتزاماهتا ووجرب العهرد .وتوجر
اللجنررة انتبرراه الدولررة الطررر حع تعليقيهررا العرراما رقررم  )1991(4بشررأن احلررق ل السررك
املالئم ورقم  )1997(7بشأن حاالت ح الء املسا ابإل راه.
رارسة دة املنازد شكل م أدكاد العقا
 -52ش ررعر اللجن ررة ابلقل ررق زاء التق ر ير ال رريت ي ررر من ر زأ تئ ررر مني ررذا ا جم ر ت عل ر
املررن يف اائررا( ل يف ي رتات المررا اائررا( ل ة ُهتررر وشررك مررا ت رك أ العقر ب .يسر اللجنررة
علم ً تقريرر صر ني عرا مكترل المرم املتحررة لتنسر ق الشراي اانسر ن ة يشرري ت مر جممتعرل 53
مبر ئرركن ً ُهرررمتا وشرك مررا ت ررك أ العقر ب تي ُمشعرتا يف اليرررتة مرا  1ور نت ال ينكينر ير 2015
 31تد كمر ر ر يت  ،2018الم ر ررر ال ر ررذا تنيى خ ر ررالء  323ةر ر ر ً سر ر رراً م ر ررا منر ر ر ز م
امل نيات  )2 2ي.)11
 -53حتررث اللجنررة الدولررة الطررر عل ر أن تكررف فرروراً ع ر املمارسررة املتمثلررة ل ا رردة
اجلمرراعي للمنررازد واملمتلكررات اخلاصررة شرركل م ر أدرركاد العقررا ال وتكفررل لضررمااي ررره
املمارسة تعويضات املة وفعالةال تشمل حعاد املمتلكات املتضرر .
احلق ل الصمة
 -54يس ي اللجنرة القلرق ل مسرتتى التمتير امل ةرص لقار الرع يرة الةرح ة ،وحةرة مرا
الن ر ا احمللررأل اامج ر  ،زاني نسرربة  0.4يف امل (ررة فق ر يف اليرررتة رريف  2000ي ،2017عل ر الرررغم
ما ال دنية الكبرية يف السرك  ،ممر تنيى نقرص املرتظييف الاب ريف ياملعررات الاب رة احل تيرة يطرتأ
يف املستشري ت .ي شرعر
فرتات ا نتظ يا ير معررأ العرريى ابلمررا الريت ةر ل ال ر
اللجنررة ابلقلررق تيضر ً زاء تيجررل التير يت رريف املنر طق احلضررية يضرتاح ا مررا ح ر رتافر خرررم ت
الرع ية الةح ة ينتع تار ي مك ن رة ا ئرتي نية منار  .ييسر ي ه القلرق تيضر ً زاء ئرتء احل لرة الةرح ة
غري املتن ئل لرى السك العرب يالبري يف الريلة الاري ،مب يف ل ا ي غرري املتن ئرل يف
معر ت يف ت الرضس مق نة مبعرأ يف هتم لرى ع مة السك امل نيات  )1 2ي  )2ي.)12
 -55توصرري اللجنررة الدولررة الطررر بررزايد امليزانيررة املخصصررة لقطرراس الرعايررة الصررمية
العامر رةال وتكثي ررف جهود ررا لض ررمان املس رراوا ل احلص ررود علر ر رردمات الرعاي ررة الص ررمية
اجليررد ال بصررر النظررر عر مكرران اإلقامررةال وال سرريما ابلنسرربة لألدررخاص الررري يعيشررون ل
ضواحي املدن .وتوصي اللجنة الدولة الطر أيضاً ابختاذ تداب ملموسة ملعاجلة سوء احلالرة
الصمية غ املتناسب لدحم السكان العر والبدو.
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احلصود عل

دمات الرعاية الصمية

 -56الحررظ اللجنررة ت الةررنري الررتطين للتررأميف الةررحأل يغاررأل العم ر أ الج نررل يت
ت ابب العم ر مل مررت تررتفري التررأميف الةررحأل للعم ر أ الج نررل مبتجررل المررر املتعلررق ابلعم ر أ
الج نررل ح مررة ائررتحق ت العمر أ الةررح ة) ،لكنار شررعر ابلقلررق زاء ا ي ر عرررني ح ر ت
عررر امت ر أ ت ابب العم ر  ،المررر الررذا حررر و ررياً مررا العم ر أ الج نررل ابليع ر مررا حقاررم يف
الة ر ررحة .ييسر ر ر ي اللجن ر ررة القل ر ررق تيضر ر ر ً ل ملتمس ر ررأل اللج ر ررتء ،مب ر ررا فر ر ر ام الرعر ر ر د اا يرتي ر ررت
يالس رتنيان ت املتج رتنيي يف الريلررة الاررري مبتجررل ئ ئ ررة عررر ااع ر نية ما ت ر ً ،يُسررمق ررم
ابلعم يف الريلة الارري ،ي يسرتي ري مرا غا رة الترأميف الةرحأل ،ي هبكرنام احلةرتأ علر
خرم ت الرع ية الةح ة الع مة ،يف ح ت الاتا ئ الاب ة .ي شعر اللجنة ابلقلرق تيضر ً ل
الق ررا الررذا اختذ ررل الريلررة الاررري يف  2018يسررت ين تطي ر أ العم ر أ املا ر جريا غررري الق ر نتن يف
يملتمسأل اللجتء الذيا ُفض طلب ت وت(ام ما رانما الترأميف الةرحأل املتر مبتجرل ا ير
م ررس محتح رررت .ييس ر ي اللجن ررة القل ررق و ررذل م ررا ت الق رتني املتعلق ررة ابمل ان ررة ينق ررص املان رريف
الاب رريف يض ررعف ا ور ر الئ ئر ر ة عتامر ر س ررر م ررا ر رتافر خ رررم ت الرع ي ررة الة ررح ة للعمر ر أ
الج نل يالالجحيف يملتمسأل اللجرتء ي مك ن رة حةرت م عل ار يف الع ر نيات املمتلرة مرا الريلرة،
ي ئ م ع نية  Teremيع نية  Gesherامل نيات  10ي.)12
 -57توصي اللجنة الدولة الطر وا يلي:
اخترراذ التررداب الالزمررة لضررمان متتررع العمرراد املهرراجري وملتمسرري اللجرروء
ت)
عل قدة املساوا مع غ م خبدمات الرعاية الصمية الوقائية والعالجية واملسر هكنةال بصرر
النظرر عر وضرعهم القرانو والوائرق الريت نملو رراال بطررق منهرا توسريع نطراق تغطيرة التررأما
الصمي الوبا ليشملهم؛
ب) ضمان حصرود ايرع األبفرادال بصرر النظرر عر وضرعهم القرانو ال علر
دمات الرعاية الصمية ل ايع األوقات؛
ج) زايد تروف رردمات الرعايرة الصررميةال ورا ل ذلررق رعايرة الصررمة العقليررةال
ل العي ررادات املمول ررة مر ر الدول ررة مللتمس رري اللج رروءال وتعزي ررز حمكاني ررة احلص ررود علر ر ررره
اخلدماتال بطرق منها توف موارد مالية حضافية.
 -58شررعر اللجنررة ابلقلررق زاء حمرينييررة رتافر خرررم ت الرع يررة الةررح ة ي رررين نتع ررة هررذه
اخلرم ت يف ا غ ة سبل الق تني امليريضة علر الصرن ي امل نييجرة ا ئرت را  ،مبر يف لر
املعرات ياللتاز الاب ة الئ ئ ة ،ي ةع ر تعم أ القت أ ،مم تجرب السك عل التم س العرالج
الار ر يف الض ررية الغر ررة تي يف ئر ررا(  .ييسر ر ي اللجن ررة القل ررق تيضر ر ً زاء ط ررتأ نظر ر ةر ر يق
اخلريج ي عقره ،مم تع ر ة ئك ا غ ة عل التصتأ يف الضية الغر ة ،مبر ف ار القررس
الشررر ة ،ييف ئررا( يخ جار  ،العررالج الررذا يتصررأل ررل الطبر ء ي يكررت مت حر ً يف غر ة.
عررالية عل ر ل ر  ،شررعر اللجنررة ابلقلررق مررا ت السررنتات الخرررية ررارت زدنية وبرررية يف عرررني
طلب ت التة يق اليت ت لر ابلررفض تي الترأخري ،المرر الرذا تئرير عرا عتا رل يخ مرة ،مبر يف
ل ر يف ر ة املرض ر الررذيا ينتظررري احلةررتأ عل ر ة ر يق ي خض ر الطي ر أ اج رراءات طب ررة
حرجة ما نيي حضت يالريام ج نبام امل نيات  10ي.)12
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 -59توصي اللجنة الدولة الطر وا يلي:
ت)
غز وحليها؛

تيس د ود املعدات واللوازة الطبية األساسية وتنقل املهنيا الطبيرا مر

ب) مراجعة نظاة تصاريال اخلرو ألسربا ببيرة هبرد تيسر حجرراءات حصرود
سكان غز ال ل الوقا املناسبال عل ايع دمات الرعاية الصمية اليت يوصي هبا األبباء؛
ج) ضررمان اسررتفاد ايررع األبفرراد ا ررالا حع العررال الطرريب ررار غررز م ر
مرافقة والد واحد م عل األقل.
التجار السريرية عل البشر
 -60شعر اللجنة ابلقلق ما غ ب نت طر ا يرنظم التجر ب السرريرية ،يمرا جرراء هرذه
التج ب السريرية عل البشر يف غ ب عمل ت نظ م ة من ئبة امل نية .)12
 -61توصري اللجنرة الدولرة الطرر ابعتمراد قرانون حبراري يرنظم التجرار السرريرية علر
البشرال ومحاية احلق ل الصمة لألدخاص الري يشار ون ل ره التجار ال وحنشاء آليات
حدرا فعالة .وتوصي اللجنة الدولة الطر أيضاً بكفالة حجراء حتقيقرات دراملة ل حراالت
التجار الطبية غ املنظمةال وتوف سبل االنتصا املناسب للمشار ا.
احلق ل التعليم
 -62الح ررظ اللجن ررة الت رررا ري ال رريت ت ررتخ الريل ررة الا ررري اخت هر ر لر ر دنية حة ررتأ الطير ر أ
احمل ررريميف ياملامش رريف عل ر ر التعل ر ر م ،لكنا ر ر ر ر اأ ش ررعر ابلقل ررق م ررا و ر رتني مس ررتتى التمتي ر ر
امل ةص لقا التعل م ،وحةة ما الن ا احمللأل اامج  ،خالأ السنتات العشر امل ضر ة علر
الرررغم مررا ائررتمرا كررت السررك  .ييسر ي ه القلررق تيضر ً زاء ا ير غررري املتن ئررل يف معررر ت
ت ف الارالب البرري عرا الر ائرة ،يال غررات الكبررية يف التحةر التعل مرأل ريف الارالب العررب
يالاررالب ال ا رتني .ياللجنررة لقررة وررذل مررا نقررص اليةررتأ الر ائ ر ة ي د الطي ر أ يف تح ر ء
البررري يانتش ر د الطي ر أ اخل صررة الرنييحررة غررري اخل ضررعة لل رراي الرريت يُقب ر عل ا ر تطي ر أ
ملتمسأل اللجتء يف الغ لل .ي شرعر اللجنرة ابلقلرق تيضر ً زاء ا ير نسربة الارالب يا ااع رة
املسجليف يف فةتأ ني ائ ة خ صة تي مرا س خ صة امل نيات  13ي.)14
 -63توصي اللجنة الدولة الطر بتكثيف جهود ا لتمقيق ما يلي:
زايد التمويل العاة املخصص لقطاس التعليم؛
ت)
ب) حتديررد أسرربا توقررف عرردد ب ر جررداً م ر الطررال البرردو ع ر الدراسررةال
واختاذ تداب فعالة للتصدي را الوضع؛
ج) حتسا نوعية التعليم املقدة للطال العر بغية زايد حجناز م األ ادميي؛
ني) معاجلة نقص الفصود الدراسية وراي األبفاد ل أحياء البدو؛
هر) زايد عدد راي األبفاد العامة وتنظيم نوعية البييفرة التعليميرة السرائد ل
الراي اخلاصة ورصد ا ع ثب؛
ي) توسرريع فرررص التعلرريم الشررامل للطررال ذوي اإلعاقررة لاللتمرراق ابملرردار
العادية.
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احلصود عل التعليم
 -64شعر اللجنة ابلقلق زاء الق رتني امليريضرة علر حةرتأ الارالب علر التعلر م يف ال
اليلسا ن ة احملتلة ،ي صة م يلأل
نقص املرافق املر ئ ة سبل تا ر هر املب ين املر ئر ة يمةر ني ة املبر ين املر ئر ة
ت)
تي املرتاني التعل م ررة مررا سبر السررلا ت اائ ررا( ل ة ،فضرالً عررا صررعت ة احلةررتأ عل ر ةر يق البن ر ء
ي ميف متاني البن ء ،اليت يتعر معظما للحظر مبتجل نظ الصن ي امل نييجة ا ئت را ؛
ب) حة التعلم غري املستقرة اليت يرتعلم ف ار الارالب اليلسرا ن ت سربل عمل ر ت
التيت ش املسلحة تي غري املسلحة للمرا س اليلسا ن ة اليت نيذه تات الما اائرا( ل ة؛
ج) و رة ح ت التحرش تي التاريرر الريت يتعرر ر الارالب ياملعلمرت علر يرر
رتات المررا تي املسررتتطنيف اائ ررا( ل يف عنررر نق ر ط التيت ر ش تي عل ر طررتأ الاررر  ،الرريت عررت
ه ب الا لب ت املر ئة املتاني  10ي 13ي.)14
تجل خ
 -65توصي اللجنة الدولة الطر وا يلي:
ت)

حلغاء أوامر دة املدار وأوامر وقف األدغاد املتعلقة هبا؛

ب) تقييررد د ررود قرروات األم ر اإلس ررائيلية حع املرردار وتفتيشررها ل احلرردود
الرردنيا الضررروريةال مررع حيررالء ا تمرراة رراص لضرررور فالررة بييفررة تعلررم آمنررة ودميررة للطررال
الفلسطينيا؛
ج) اخت رراذ ت ررداب فعال ررة لض ررمان وص ررود الط ررال واملعلم ررا اقمر ر ومر ر دون
عوائق حع املدار م دون مضرايقة أو هتديردال والتمقيرق ل أفعراد املضرايقة وال يرب الريت
يرتكبها املستوبنون اإلسرائيليون وأفراد قوات األم واملعاقبة عليها ومالحقة املس ولا؛
ني) املصررادقة عل ر حعررالن املرردار اقمنررةال واخترراذ تررداب ملموسررة للررردس ع ر
استخداة املدار ألغرا عسكريةال بوسائل منها حدما املبادز التوجيهية حلمايرة املردار
واجلامعررات مر االسررتخداة العسرركري أانرراء النرزاس املسررلال ل السياسررات واألبررر التشررغيلية
العسكرية ا لية.
احلصود عل التعليم العال
 -66شعر اللجنة ابلقلق زاء احلظر الكلأل امليري منذ  2014عل علُّم الاالب مرا ار
غ ة يف الضية الغر ة ،مم حر ما حةت م عل التعلر م العر تجرل خر  .ييسر ي ه القلرق تيضر ً
زاء م ر يرت ررل عل ر (مررة الصررن ي امل نييجررة ا ئررت را مررا تلررر يف ررر ة الاررالب يف ا ر غ ر ة
عل ر التمتررس مقا رم يف التعل ر م ،ي ئ ر م يف جم ر العلررت يا نرئررة ،يا ئررتي نية مررا م ر اد التقررر
املتاني ياملعرات التعل م ة الئ ئ ة امل نيات  13ي.)15
العلمأل ي اب ق ل سبل ا فتق
 -67حتث اللجنة الدولة الطر عل رفع احلظر الكلي املر ور أعاله والسرماح برد ود
املواد واملعدات الالزمة لتعليم الطال ل اال العلوة وا ندسة حع غز .
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احلقوق الثقافية
 -68الحظ اللجنة ت الريلة الاري لر عرنيا ينتمأل ئك نل خلي ت لق ف ة متنتعة،
لكنار شررعر ابلقلررق زاء نقررص الترررا ري املت ررذة لتع ي ر التنررت ال ق ر يف .عررالية عل ر لر  ،يعل ر
الرغم ما الشر الذا رمل التفر ،فإ اللجنة لقة زاء خيض ةن ف العر ة ما لغة مس ة
لغرة ات يضررس خر مررا خرالأ اعتمر ني القر نت الئ ئرأل ئررا(  -الريلرة القتم ررة للشررعل
ال ا رتنيا .ييس ر ي ه القلررق تيض ر ً زاء الترررين الشرررير يف مسررتتى التمتي ر امل ةررص جملمررس اللغررة
العر ررة ،الررذا ل ر  1 450 000ر جريررر يف  ،2019ي ئ ر م ابلنظررر ت السررك
العرب يشكلت  20يف امل (ة ما ئك الريلة الاري امل نية .)15
 -69توص رري اللجن ررة الدول ررة الط ررر ابخت رراذ الت ررداب الالزم ررة لتعزي ررز الثقاف ررات املتنوع ررةال
بوسائل تشمل التوعية وختلف اقافات السكان العر والسركان البردو والعمراد املهراجري
وملتمسي اللجوء .وتوصي اللجنة الدولة الطر أيضاً إبعراد حقررار اللغرة العربيرة لغرة رمسيرة
وتعزيز استخدامهاال بطرق منها متتا امع اللغة العربيةال إبجراءات تشمل ختصيص مزيد م
املوارد املالية ل .
محاية املواقع التارخيية والدينية و فالة الوصود حليها
 -70يس ي اللجنرة القلرق مرا ت اليلسرا ن يف الرذيا يع شرت يف ار غر ة عرتضرام عرا ر
يف زد ة املتا ررس الرين ررة يف الضررية الغر ررة ،مبر ف ار القرررس الشررر ة ،سرربل ئ ئررة ااغررال الرريت
نتاجا ر الريلررة الاررري ،يمررا ت اليلسررا ن يف الررذيا يع شررت يف الضررية الغر ررة عرتضررام تيض ر ً
معلتم ر ت ميةررلة
رتني يف زد ة املتا ررس الرين ررة يف القرررس الشررر ة .ي ئررف اللجنررة لالفتقر
عا التررا ري الريت اخترذهت الريلرة الارري حلم يرة املتا رس الت رة يالرين رة وم رس النيد يف ال
اليلسا ن ة احملتلة امل نية .)15
 -71توصرري اللجنررة الدولررة الطررر ابخترراذ تررداب تكفررل للفلسررطينيا الررري يعيشررون ل
األر الفلسررطينية ا تلررة رارسررة حقهررم ل املش ررار ة ل احليررا الثقافيررة والدينيررة مر ر دون
عراقيررل ابسررتثناء القيررود الرريت تتناسررب علر وجر احلصررر مررع االعتبررارات األمنيررة وال تنطرروي
عل أي متييز ل تطبيقها وفقراً للمراد ()1(15أ) مر العهردال علر النمرو املفسرر ل تعليرق
اللجنة العاة رقم  )2009(21بشأن حق ل فرد ل أن يشارك ل احليا الثقافية.

داد -توصيات أ رحم
 -72توصرري اللجنررة الدولررة الطررر من تراعرري التزاماهتررا ووجررب العهررد مراعررا اتمررة ومن
تكفررل التمتررع الكامررل ابحلقرروق املكرسررة فير عنررد تنفيررر طررة التنميررة املسررتدامة لعرراة 2030
علر الصررعيد الرروبا .وستيسررر الدولررة الطررر حتقيررق أ رردا التنميررة املسررتدامة حع حررد بر
حذا ما أنشأت آليرات مسرتقلة لرصرد التقردة ا ررز وعاملرا املسرتفيدي مر الرربامة احلكوميرة
بوصررفهم أصررما حقرروق ميكررنهم املطالبررة ابسررتمقاقات .وم ر دررأن تنفيررر األ رردا عل ر
أسا مبادز املشار ة واملساءلة وعدة التمييز أن يضم عردة حاراد أحرد .ول ررا الصرددال
توج اللجنة انتباه الدولة الطر حع بيا ا بشأن التعهد بعدة حااد أحد .)E/C.12/2019/1
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 -73وتوصرري اللجنررة الدولررة الطررر ابخترراذ طرروات للعمررل ترردرجيياً عل ر وضررع وتطبيررق
م درات مناسربة بشرأن حعمراد احلقروق االقتصرادية واالجتماعيرة والثقافيرة بغيرة تيسر تقيريم
التقدة الرري حتررزه الدولرة الطرر ل االمتثراد اللتزاماهترا ووجرب العهرد زراه تلرف دررائال
الس رركان .ول ذل ررق الس ررياقال حتي ررل اللجن ررة الدول ررة الط ررر حع ال ررة أم ررور منه ررا اإلب ررار
املفررا يمي واملنهجرري بشررأن م دررات حقرروق اإلنسرران الررري وضررعت مفوضررية األمررم املتمررد
السامية حلقوق اإلنسان (انظر .)HRI/MC/2008/3
 -74وتطلررب اللجنررة حع الدولررة الطررر أن تنشررر ررره املالحظررات اخلتاميررة علر نطرراق
واسع عل ايع مستوايت اجملتمعال وا ل ذلق عل املستوحم الوبا ومسرتوحم املقابعراتال
وال سيما ل صفو الربملانيا واملو،فا العموميا والسلطات القضائيةال وأن تطلع اللجنةال
ل تقرير ا الدوري املقبلال عل اخلطوات املتخر لتنفيرر رره املالحظرات .وتشرجع اللجنرة
الدولررة الطررر عل ر حد رراك املنظمررات غ ر احلكوميررة وغ ررا م ر أعضرراء اجملتمررع املررد ل
متابعة ره املالحظات اخلتامية ول عملية التشاور عل الصرعيد الروبا قبرل تقردمي تقرير را
الدوري املقبل.
 -75ووفقاً لإلجراء املتعلق وتابعة املالحظات اخلتاميرة الريت اعتمردهتا اللجنرةال يطلرب حع
الدول ررة الطر رر أن تق رردةال ل غض ررون  24د ررهراً مر ر اعتم رراد ررره املالحظ ررات اخلتامي ررةال
معلومررات ع ر تنفيررر توصرريات اللجنررة الرروارد ل الفقررر  ) (11و(د) (سياسررات الدولررة
الطررر املتعلقررة ابألر الفلسررطينية ا تلررة)ال والفقررر ( 17القررانون األساسرري :حس ررائيل -
الدولة القومية للشعب اليهودي)ال والفقر ( 23الالجيفون وملتمسو اللجوء)ال أعاله.
 -76وتطلب اللجنة حع الدولة الطر أن تق هِّدةال ةلرود  31تشرري األود/أ تروبر 2024ال
تقرير ا الدوري اخلرامسال الرري يتعرا حعرداده وفقراً للمبرادز التوجيهيرة لتقردمي التقرارير الريت
اعتم رردهتا اللجن ررة ل ع رراة  .)E/C.12/2008/2( 2008وابإلض ررافة حع ذل ررقال ت رردعو اللجن ررة
الدولررة الطررر حع حتررديث وايقتهررا األساسررية املوحررد ال حسررب االقتضرراءال وفق راً للمبررادز
التوجيهير ررة املنسر ررقة لتقر رردمي التقر ررارير ووجر ررب املعا ر رردات الدولير ررة حلقر رروق اإلنسر رران (انظر ررر
HRI/GEN/2/Rev.6ال الفصل األود).
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