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أولً -معلومات عامة عن دولة إسرائيل
ألف -الخصائص الديمغرافية والقتصادية والجتماعية والثقافية
 -1الجغرافيا
 -1يرج ـ ـ ـ ـ ــى الرج ـ ـ ـ ـ ــو إىل الص ـ ـ ـ ـ ــفحة  6م ـ ـ ـ ـ ــن الوثيق ـ ـ ـ ـ ــة األساس ـ ـ ـ ـ ــية األولي ـ ـ ـ ـ ــة إلسـ ـ ـ ـ ـ ـرائيل
(.)HRI/CORE/ISR/2008
 -2الخصائص الديمغرافية
 -2إس ـ ـرائيل م ــوطن جلماع ــات س ــكانية متنوع ـ ــة ينتم ــون إىل ش ـ ـرائ إثني ـ ــة وديني ــة وثقافي ــة
واجتماعيـة كثـرية .وتهظهــر إحصـاءات نيســان/أبريل  2014أن عـدد ســكان إسـرائيل يبلـ 8.18
مليــون نســمة يزيــد عــدد اليهــود مــنهم علــى  6.135مليــون نســمة ( 75يف املائــة مــن جممــو
السكان) فيما يبل عدد العرب  1.694مليون (معظمهم مسلمون وبعضهم مسـيحيون ودرو
وشــركي يش ـ وكلون ح ـوايل  20.7يف املائــة مــن جممــو الســكان) .ويبل ـ عــدد املســيحيي ــري
العرب واألشخاص عدميي االنتماء الديين وأتبا الديانات األخرى  351 000نسـمة ( 4.3يف
املائ ــة م ــن جمم ــو الس ــكان) .ولالط ــال عل ــى أرق ــام ع ــن ي ــو اجلماع ــات الس ــكانية الرئيس ــية يف
إسـرائيل (اليهــود واملســلمون واملســيحيون والــدرو ) يف الفــرتة بــي عــامي  2008و 2012يرجــى
الرجو إىل اجلدول رقم  1من مرفق هذا التقرير (يشار إليه فيما بعد بـ "املرفق").
 -3ويف عام  2012كان  91.4يف املائة من سكان إسـرائيل يسـكنون يف منـاطق حضـرية
و 8.6يف املائة يف مناطق ريفية .ولالطال على بيانات عن الكثافة السكانية يف إسرائيل مو عـة
إلسب املنطقة يرجى الرجو إىل اجلدول رقم  2من مرفق هذا التقرير.
 -4ووص ـ ــل جممـ ـ ــو عـ ـ ــدد املهـ ـ ــاجرين اليه ـ ــود إىل إس ـ ـ ـرائيل (الع ـ ـ ـوليم) منـ ـ ــذ عـ ـ ــام 1989
إىل  1 274 678شخص ـ ـ ـا مـ ـ ــا يقـ ـ ــرب مـ ـ ــن  1 004 000مـ ـ ــنهم مـ ـ ــن االحتـ ـ ــاد السـ ـ ــوفيا
الس ـ ــابق و 73 842م ـ ــن إثيوبي ـ ــا .وملزي ـ ــد م ـ ــن املعلوم ـ ــات ع ـ ــن مص ـ ــادر النم ـ ــو الس ـ ــكاين ب ـ ــي
عامي  2009و 2012يرجى الرجو إىل اجلدول رقم  3من مرفق هذا التقرير.
 -5ويف ع ــام  2013بل ـ ـ ع ــدد ال ــذكور  3.953ملي ــون ًك ـ ـرا واإلن ــاث  4.031ملي ــون
أنثــى تقريب ـ ا .ويف عــام  2012بل ـ معــدل اخلصــوبة الكلــي  3.05وبل ـ العمــر املتوقــت للــذكور
اإلسرائيليي  79.9سنة واإلناث اإلسرائيليات  83.6سنة (مقارنة بـ  78.5و 82.2سـنة علـى
التوايل يف عام  .)2007ويف العام نفسـه بلـ  29.7يف املائـة مـن السـكان مـن العمـر  15سـنة
أو أقل يف حي بل  10.2يف املائة من السكان من العمر  65سـنة أو أكثـر .ولالطـال علـى
تفاص ــيل ع ــن التص ــنيف العم ــري إلس ــب ال ــدين يرج ــى الرج ــو إىل اجل ــدول رق ــم  4م ــن مرفـ ـق
هذا التقرير.
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 -6ووصل معدل املواليد اخلام يف عام  2012إىل  21.6لكـل ألـف شـخص وبلـ معـدل
وفيــات الريفــت  3.5لكــل ألــف .ومــن أصــل  2 268 900أســرة معيشــية كــان  8.8يف املائــة
(قرابة  200 000أسرة) أسـرا معيشـية وحيـدة الوالـد .وكـان  167 000مـن األسـر املعيشـية الوحيـدة
الوالــد ل ـديها أطفــال ح ـ ســن  24ســنة وكانــت النســاء يعل ـن  88.6يف املائــة ()148 000
مــن هــذه األســر املعيشــية الوحيــدة الوالــد الــل لــديها أطفــال حـ ســن  24ســنة .ووصــل متوســط
حجم األسرة اإلسرائيلية ح عام  2012إىل  3.72أشـخاص ( 3.54لألسـر اليهوديـة و4.7
لألسر العربية).
 -7وحـ ـ ع ــام  2012بلـ ـ مع ــدل اإلمل ــام ب ــالقراءة والكتاب ــة يف إسـ ـرائيل  96.4يف املائ ــة
( 97.7يف املائة للرجال و 95.5يف املائة للنساء).
 -3الثقافة والدين
 -8إس ـ ـرائيل م ـ ـزيج وافـ ــر مـ ــن الثقافـ ــة الغربيـ ــة واملعاصـ ــرة إىل جانـ ــب التقاليـ ــد الشـ ــرق أوسـ ــطية
واحملافظة .ويستند اجملتمت اإلسـرائيلي يف صـميمه إىل العـادات والتقاليـد والثقافـة اليهوديـة باإليفـافة إىل
تأثره إىل حد كبري بديانات وأقليات ثقافية أخرى.
 -9وحـ ـ تشـ ـرين األول/أكت ــوبر  2013ك ــان  43يف املائ ــة م ــن يه ــود الع ــا يقيم ــون يف
إسرائيل الل كانت موطنا أيضا لكثري من أتبا ديانـات أخـرى مبـن فـيهم مسـلمون ومسـيحيون
ودرو وهبائيون و ريهم .وينص إعالن استقالل إسرائيل ( )1948على أن تكفـل إسـرائيل حريـة
الــدين واملعتقــد للجميــت .وتتمتــت كــل مجاعــة دينيــة بالقــانون ويف املمارســة إلريــة رارســة ديانتهــا
واالحتفال بأعيادها الدينية واختاً يوم راحة أسبوعيا.
 -10وللجماعــات الديني ـة الرئيســية كاكمهــا الدينيــة اخلاصــة الــل يعــرتل هبــا قــانون الدولــة وهــي
صاحبة االختصاص يف الشؤون الدينية مبا يف ًلك مسائل األحوال الشخصية مثل الزواج والطالق.
 -4اللغات
 -11العربيــة والعربيــة غــا اللغتــان الرمسيتــان للدول ــة .وتبــث كطــات اإلًاعــة والتلفزيــون اإلس ـرائيلية
براجمهـ ــا بـ ــاللغتي العربيـ ــة والعربيـ ــة وكـ ــذلك وإن بدرجـ ــة أقـ ــل باإلنكليزيـ ــة والروسـ ــية واألمهريـ ــة .كمـ ــا
تهستخدم العربية والعربية واإلنكليزية معا يف إشارات وعالمات املرور على الطرق بي املدن وداخلها.
 -12وتواصــل احلكومــة اإلس ـرائيلية ترمجــة كتــوى مواقــت الــو ارات علــى اإلنرتنــت إىل العربيــة وهــو
مش ــرو مص ــمم تص ــميما جي ــدا ومتواص ــل .ويتض ــمن املوق ــت الرئيس ــي ومواق ــت فـ ـرادى ال ــو ارات عل ــى
اإلنرتنــت طائفــة واســعة مــن املعلومــات مــن قبيــل املســاعدة فصــوص العقــود احلكوميــة واملــدفوعات
الض ـريبية وش ـ اخلــدمات مثــل ُديــد هرخــص قيــادة الســيارات واإلعالنــات عــن الو ــائف الشــا رة
ودليـل لتقــدل الشـكاوى املتعلقــة بانتهــاك احلقـوق الفرديــة .وتكمـن الفكــرة الرئيســية مـن هــذه املبــادرة يف
يف ــمان حص ــول املـ ـواطني الع ــرب يف إسـ ـرائيل عل ــى اخل ــدمات واملعلوم ــات احلكومي ــة عل ــى اإلنرتن ــت
ميسر وعلى قدم املساواة مت اآلخرين.
بلغتهم األم على حنو و
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 -13ويف  21آًار/م ـ ـ ـ ـ ــارس  2007أق ـ ـ ـ ـ ـ وـر الكنيس ـ ـ ـ ـ ــت قـ ـ ـ ـ ـ ــانون املعه ـ ـ ـ ـ ــد الع ـ ـ ـ ـ ــايل للغـ ـ ـ ـ ـ ــة
العربية  2007-5767الذي أنشأ املؤسسة العليا للغة العربية يف إسرائيل (جممت اللغة العربيـة).
ومنــذ إنشــائها يف كــانون األول/ديســمرب  2007ينشــر اجملمــت كتب ـا وجملــة بصــورة منتظمــة .ويف
السنوات األخرية ن وفذ اجملمـت أنشـطة مهمـة كثـرية ركـزت علـى النهـو بتـدريي اللغـة العربيـة مبـا
يف ًلــك عقــد حلقــات دراســية مهنيــة وتقــدل مــن دراســية للطــالب املتفــوقي يف دراســات اللغــة
العربي ــة وت ــدريب وف ــود طالبي ــة عربي ــة ويهودي ــة وإرس ــاهلا إىل إس ــبانيا لدراس ــة الثقاف ــة العربي ــة يف
األندلي وآثارها يف الثقافتي العربية واليهودية على السواء.
 -5المؤشرات الجتماعية  -القتصادية
 -14وصـل النـاتج احمللــي اإلمجـايل يف إسـرائيل عـام  2012إىل  993.36بليــون شـيكل إسـرائيلي
جدي ــد (ش ــيكل) (قراب ــة  275.9بلي ــون دوالر م ــن دوالرات الوالي ــات املتح ــدة) .وبل ـ الن ــاتج احملل ــي
اإلمجـايل للفــرد  125 652شـيكل (قرابــة  34 900دوالر) .وبلـ الـدين اخلــارجي  34 245مليــون
دوالر من دوالرات الواليات املتحدة.
 -15ويف منتصف عام  2012بل سـعر صـرل الشـيكل اإلسـرائيلي اجلديـد إىل دوالر الواليـات
املتحــدة  3.733شــيكل لكــل دوالر واحــد (كقق ـ ا ارتفاع ـ ا عمــا كــان عليــه يف ايــة عــام 1990
عنــدما بل ـ  2.048شــيكل لكــل دوالر واحــد) .وحقــق الشــيكل أقــوى مســتوياته يف عــام 2005
عندما كان املتوسط السنوي لسعر صرل الشيكل إىل الدوالر  .4.487ويف عـام  2010بلـ سـعر
الصــرل  3.733شــيكل لكــل دوالر ووصــل يف عــام  2012إىل  .3.855وبل ـ معــدل التضــخم
لعام  2013حنو  1.8يف املائة.
 -16ويف عام  2013كان معدل البطالة  6.2يف املائة (تقريبا).
 -17ويف عام  2012بلغت نسبة األسر املعيشـية دون خـط الفقـر الـوطين  19.4يف املائـة.
ووصــل عــدد األســر الفقــرية يف عــام  2006إىل  439 500أســرة تضــم  1 754 700شــخص
من بينهم  817 200طفل.
 -18ولالطــال علــى تفاصــيل عــن معامــل "جيــين" لفــرتة األعـوام  2012-2008والنفقــات
االستهالكية لألسر املعيشية علـى الغـذاء والسـكن والصـحة والتعلـيم يف الفـرتة بـي عـامي 2007
و 2011يرجى الرجو إىل اجلدولي رقم  8ورقم  9من مرفق هذا التقرير.
 -19ويف ع ــام  2012كان ــت ص ــادرات إس ـرائيل الرئيس ــية ه ــي امل ـواد اخل ــام والوق ــود وامل ــاس
(ش وكلت  38.1يف املائة و 22.2يف املائـة و 10.4يف املائـة علـى التـوايل مـن جممـو الصـادرات
الس ــنوية للبل ــد) .ويف ًل ــك الع ــام كان ــت الس ــلت املص ــنعة وامل ــاس ال ـواردات الرئيس ــية يف إسـ ـرائيل
( 81.8يف املائــة و 15.4يف املائــة علــى الت ـوايل مــن جممــو ال ـواردات الســنوية للبلــد) .وتص ـ ودر
إسـرائيل معظــم منتجاىلــا إىل الواليــات املتحــدة األمريكيــة وتســتورد معظــم املنتجــات مــن االحتــاد
األورويب.
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 -20ويف أيار/م ــايو  2010قهبل ــت إسـ ـرائيل عضـ ـوا يف منظم ــة التع ــاون والتنمي ــة يف املي ــدان
االقتصادي مبوجب قـرار اختـذه اجمللـي الـو اري للمنظمـة .وجـاء انضـمام إسـرائيل إىل املنظمـة بعـد
عملية مع وقدة دامت ثالث سنوات وفق "خريطة الطريـق لالنضـمام" الـل قـ ودمتها املنظمـة إلسـرائيل.
وتشارك إسرائيل يف كثري من جلـان املنظمـة وأفرقتهـا العاملـة الـل تهعـىن مبجموعـة متنوعـة مـن املوايفـيت
الــل تتناوهلــا املنظمــة .وح ـ قبــل االنضــمام إىل املنظمــة كانــت إس ـرائيل تتقيــد بالصــكوك القانونيــة
للمنظمة وواصلت ًلك منذ انضمامها.
 -21ولالطـ ــال علـ ــى إحصـ ــاءات عـ ــن خصـ ــائص قـ ــوة العمـ ــل املدنيـ ــة (السـ ــكان يف الف ـ ــة
العمريــة  15ســنة وأكثــر ( )2012-2009وخصــائص قــوة العمــل املدنيــة (الســكان يف الف ــة
العمرية  15سنة وأكثر) ( )2012والعاملي مصـنوفي إلسـب الصـناعة ونـو اجلـني ()2012
والعاملي إلسب آخر مهنة ونو اجلني ( )2012يرجى الرجو إىل اجلداول مـن رقـم  10إىل
رقم  13من مرفق هذا التقرير.
 -6العلم والتكنولوجيا
 -22حتت ــل إسـ ـرائيل موق ــت الص ــدارة يف جم ــال التكنولوجي ــا املتقدم ــة وري ــادة األعم ــال واالبتك ــار
والبح ــث األك ــادميي والـ ـربامج احلكومي ــة الداعم ــة .فاحلكوم ــة تن وف ــذ بـ ـرامج وخططـ ـا عدي ــدة ىل ــدل
حتدي ـ ــدا إىل ت ـ ــوفري ال ـ ــدعم يف تطبي ـ ــق البح ـ ــوث ال ـ ــل ُريه ـ ــا اجلامع ـ ــات ومعاه ـ ــد البح ـ ــوث عل ـ ــى
التكنولوجيـا يف قطـا الصـناعة .وهــذا يشـمل مشـاريت البحــث والتطـوير و"احلايفـنات التكنولوجيــة".
وتشــدد إس ـرائيل بقــوة علــى إنشــاء مراكــز التميــز يف ميــادين مثــل التكنولوجيــا احليويــة والتكنولوجيــا
النانوي ــة فضـ ـالا ع ــن ع ــدة عل ــوم إلت ــة .ومقارن ــة ب ــدول أخ ــرى تهس ــجل إس ـرائيل واح ــدا م ــن أعل ــى
معدالت استثمار الناتج احمللي اإلمجايل يف أنشطة البحـث والتطـوير (يبلـ  4.0يف املائـة مـن النـاتج
احمللي اإلمجايل للبلد).
 -7الرعاية الصحية
 -23تتمتت إسرائيل مبستوى مرتفت من اخلـدمات الصـحية واملـوارد الطبيـة ومرافـق املستشـفيات
احلديثة وبنسبة مرتفعة من األطبـاء واألخصـائيي إىل جممـو السـكان .وميكـن أن يعـزى اخنفـا ه
الريفــت ( 3.5يف املائــة لكــل  1 000مولــود حــي باملقارنــة مــت  4.3يف عــام )2006
معــدل وفيــات و
وارتفــا ه متوســط العمــر املتوقــت ( 83.6ســنة للنســاء و 79.9للرجــال) إىل هــذه العوامــل إىل حــد
كبري .ويشـمل التـأمي الصـحي الـوطين كـل املـواطني اإلسـرائيليي (بـنص القـانون) ويغطـي ًلـك
احلصــول علــى خــدمات الرعايــة الصــحية املختلفــة الال مــة مــن الطفولــة إىل الشــيخوخة .ويضــاهي
اإلنفاق الوطين على الصحة يف إسرائيل ما هو عليه األمر يف البلدان املتقدمة األخرى.
 -24ولالطال على إحصـاءات عـن حـاالت إ ـاء احلمـل يف املستشـفى (املسـموح هبـا بالقـانون)
( )2012-2005وأول  10أس ــباب للوف ــاة واإلص ــابات بف ــريوس نق ــص املناع ــة البشـ ـرية واإلي ــد
املبلـ عنهــا حــديثا ( )2012-2000مو عــة إلســب نــو اجلـني وإبــالي مريفــى اإليــد وفقـا لطريقــة
االنتق ـ ــال ( )2012-1981يرج ـ ــى الرج ـ ــو إىل اجل ـ ــداول م ـ ــن رق ـ ــم  14إىل رق ـ ــم  17م ـ ــن مرف ـ ــق
هذا التقرير.
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التعليم
 -8
 -25يش وكل التعليم قيمة أساسية يف اجملتمت اإلسرائيلي ويهعرتل به أساس ا ال يقبـل اجلـدل لضـمان
جناح أجيال املستقبل .ويهدل النظام التعليمي إىل إعداد األطفال ليصبحوا أفـرادا مسـؤولي يف جمتمـت
دميقراطـي تعــددي يتعــاي فيــه النــاس مــن خلتلـف اخللفيــات اإلثنيــة والدينيــة والثقافيــة والسياســية .ويقــوم
التعلــيم علــى القــيم اليهوديــة ومبــدأي احلريــة والتســام  .وباإليفــافة إىل ًلــك يســعى نظــام التعلــيم يف
إس ـرائيل إىل نشــر مســتوى مرتفــت مــن املعرفــة العامــة مــت الرتكيــز علــى املهــارات العلميــة والتكنولوجيــة
الال مة الستمرار عملية التنمية يف البلد.
 -26وتضــطلت و ارة التعل ــيم بعملي ــة متواصــلة جلع ــل املع ــايري التعليميــة متماش ــية م ــت املمارس ــات
الرتبويــة احلديثــة مــن قبيــل فــر املســاواة بــي اجلنســي وتوســيت نطــاق املنــاهج التعليميــة يف جمــال
اإلنســانيات وتشــجيت الدراســات العلميــة والتكنولوجيــة إىل جانــب االرتقــاء مبكانــة املعلمــي .ومــن
جوانب الرتكيز الرئيسية يف السياسة التعليمية الل تتبعها الو ارة توفري فرص تعليميـة متسـاوية جلميـت
األطفــال بصــرل النظــر عــن اخللفيــة االجتماعيــة  -االقتصــادية أو الثقافيــة و يــادة عــدد الطــالب
الذين جيتا ون امتحانات الثانوية العامة مت احملافظة يف الوقت نفسه على ارتفا مستوى التعليم.
 -27وقد هر هذا الرتكيز على التفوق األكادميي يف فو عدة باحثي إسـرائيليي اـائزة نوبـل
يف الســنوات األخــرية مبــن فــيهم الربوفيســورة عــادا إ .يونــات (الكيميــاء  )2009 -والربوفيســور
دان شــختمان (الكيميــاء  )2011 -والربوفيســور آرييــه فارشــيل والربوفيســور ميخائيــل ليفي ــت
(الكيمياء .)2013 -
 -28ولالطــال علــى معلومــات عــن أعــداد التالميــذ والطــالب يف خلتلــف مســتويات التعلــيم
ونســبة التالميــذ إىل املعلمــي إلســب املســتوى التعليمــي وأعــداد التالميــذ علــى الصــعيد الــوطين
(املســتويات ( )12-7مبــا يف ًلــك معــدالت التســرب مــن املدرســة) يرجــى الرجــو إىل اجلــداول
من رقم  18إىل رقم  20من مرفق هذا التقرير.
 -9مؤشرات بشأن الجريمة وإقامة العدل
 -29متلــك إس ـرائيل وكــاالت قويــة إلنفــاً القــانون مجيعهــا تــدرك متام ـا أغيــة قضــايا حقــوق
اإلنسان واحلاجة إىل إجياد توا ن بي احلفاظ على السلم والنظام ومحاية حقوق اإلنسان.
 -30ويرجــى الرجــو إىل اجلــداول مــن رقــم  21إىل رقــم  30مــن مرفــق هــذا التقريــر لالطــال
علــى معلومــات عــن أعــداد نـزالء الســجون (مبــا يف ًلــك التو يــت إلســب اجلرميــة) ()2014-2010
وعدد حاالت العنف املبل عنها ًات الدوافت اجلنسـية( )2012-2008ومقارنـة بـي أعـداد نـزالء
الس ــجون ال ــذكور واإلن ــاث ( )2014-2012وع ــدد ح ـراس الس ــجون إلس ــب املنطق ــة ()2012
وأف ـ ـ ـ ـراد الش ـ ـ ــرطة اإلس ـ ـ ـ ـرائيلية ( )2014-2012وع ـ ـ ــدد القضـ ـ ـ ــاة ( 2000و)2012-2010
والنشــاا املتعلــق بقضــايا احملــاكم ( )2012-2010وامليزانيــة التفصــيلية للنظــام القضــائي ()2012
واإلنفاق الوطين على احلفاظ على النظام العام ( )2011-2008وطلبـات احلصـول علـى املسـاعدة
القضائية واألهلية للحصول عليها (.)2013-2011
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القانوني
باء -الهيكل الدستوري والسياسي و
 -1األحداث السابقة إلنشاء دولة إسرائيل
 -31يرجـ ـ ـ ـ ــى الرجـ ـ ـ ـ ــو إىل الصـ ـ ـ ـ ــفحة  25مـ ـ ـ ـ ــن الوثيقـ ـ ـ ـ ــة األساسـ ـ ـ ـ ــية األوليـ ـ ـ ـ ــة إلس ـ ـ ـ ـ ـرائيل
(.)HRI/CORE/ISR/2008
 -2الهولوكوست (المحرقة)
 -32يرجـ ـ ـ ـ ــى الرجـ ـ ـ ـ ــو إىل الصـ ـ ـ ـ ــفحة  25مـ ـ ـ ـ ــن الوثيقـ ـ ـ ـ ــة األساسـ ـ ـ ـ ــية األوليـ ـ ـ ـ ــة إلس ـ ـ ـ ـ ـرائيل
(.)HRI/CORE/ISR/2008
 -3ما بعد الهولوكوست (المحرقة)
 -33يرجـ ـ ـ ـ ــى الرجـ ـ ـ ـ ــو إىل الصـ ـ ـ ـ ــفحة  26مـ ـ ـ ـ ــن الوثيقـ ـ ـ ـ ــة األساسـ ـ ـ ـ ــية األوليـ ـ ـ ـ ــة إلس ـ ـ ـ ـ ـرائيل
(.)HRI/CORE/ISR/2008
 -4التاريخ الحديث
 -34يرجـ ـ ـ ـ ــى الرجـ ـ ـ ـ ــو إىل الصـ ـ ـ ـ ــفحة  27مـ ـ ـ ـ ــن الوثيقـ ـ ـ ـ ــة األساسـ ـ ـ ـ ــية األوليـ ـ ـ ـ ــة إلس ـ ـ ـ ـ ـرائيل
(.)HRI/CORE/ISR/2008
 -5إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية
 -35يرجـ ـ ـ ـ ــى الرجـ ـ ـ ـ ــو إىل الصـ ـ ـ ـ ــفحة  30مـ ـ ـ ـ ــن الوثيقـ ـ ـ ـ ــة األساسـ ـ ـ ـ ــية األوليـ ـ ـ ـ ــة إلس ـ ـ ـ ـ ـرائيل
(.)HRI/CORE/ISR/2008
 -6مؤشرات عن النظام السياسي وهيكل الحكومة
 -36يرج ـ ـ ـ ـ ــى الرج ـ ـ ـ ـ ــو إىل الص ـ ـ ـ ـ ــفحة  31م ـ ـ ـ ـ ــن الوثيق ـ ـ ـ ـ ــة األساس ـ ـ ـ ـ ــية األولي ـ ـ ـ ـ ــة إلسـ ـ ـ ـ ـ ـرائيل
( .)HRI/CORE/ISR/2008ولالطــال علــى معلومــات عــن عــدد األح ـزاب السياســية املعــرتل هبــا
على الصعيد الوطين وتو يت املقاعد التشريعية إلسب احلزب يف الكنيسـت التاسـت عشـر ()2013
يرجــى الرجــو إىل اجلــدول رقــم  5مــن مرفــق هــذا التقريــر .وباإليفــافة إىل ًلــك يرجــى الرجــو إىل
اجلــدولي رقــم  6و 7مــن مرفــق هــذا التقريــر لالطــال علــى حقــائق عامــة ومعلومــات أساســية عــن
انتخابات الكنيست التاست عشر وعدد النساء ونسبتهن امل وية يف الكنيست اإلسرائيلي.
''1

الكنيست (البرلمان)
 -37يرجـ ـ ـ ـ ــى الرجـ ـ ـ ـ ــو إىل الصـ ـ ـ ـ ــفحة  31مـ ـ ـ ـ ــن الوثيقـ ـ ـ ـ ــة األساسـ ـ ـ ـ ــية األوليـ ـ ـ ـ ــة إلس ـ ـ ـ ـ ـرائيل
(.)HRI/CORE/ISR/2008
 -38بي ــد أن ــه ُ ــدر اإلش ــارة إىل أن ـه جي ــب عل ــى أي ح ــزب يرتش ـ للربمل ــان اآلن أن يتع ــدى
عتبة مؤهلة نسبتها  3.25يف املائة وفق ا للتعديل رقم  62لسـنة  2014علـى قـانون االنتخابـات
[النص املوحد] .1969-5729
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''2


الحكومة
 -39عقــب االنتخابــات العامــة يتعــي علــى ال ـرئيي أن يتشــاور مــت ر ســاء مجيــت األح ـزاب
ومــن خي اتــار أحــد أعضــاء الكنيســت لتشــكيل احلكومــة .ويشـ وكل عضــو الكنيسـت هــذا الــذي
يتوىل رئاسة الو راء احلكومة عن طريق تعيـي و راء لرئاسـة خلتلـف الـو ارات .وبعـد ًلـك تهعـر
احلكومة ومبادئها األساسية على الكنيست بغية احلصول على موافقته .وجيو لرئيي الو راء عزل
الو راء من منصبهم.
 -40ويتحم ــل أعض ــاء احلكوم ــة جمتمع ــي مس ــؤولية أم ــام الكنيس ــت لض ــمان وق ــول مجي ــت
أعضاء احلكومة صفا واحدا يف تأييدهم قرارات احلكومة وإجراءاىلا.
 -41ويف الوق ــت احل ــايل تت ــألف احلكوم ــة اإلسـ ـرائيلية م ــن ال ــو ارات التالي ــة :مكت ــب رئ ــيي
الـ ــو راء وو ارة الشـ ــؤون اخلارجيـ ــة وو ارة الـ ــدفا وو ارة العـ ــدل وو ارة املاليـ ــة وو ارة الصـ ــحة
وو ارة الرفــاه واخلــدمات االجتماعيــة وو ارة العلــوم والتكنولوجيــا والفضــاء وو ارة الداخليــة وو ارة
الثقافة والريايفة وو ارة الرتبية والتعليم وو ارة االقتصاد وو ارة األمـن الـداخلي وو ارة السـياحة
وو ارة البىن التحتية والطاقة واملوارد املائية وو ارة االتصاالت وو ارة محاية البي ة وو ارة اسـتيعاب
املهاجرين وو ارة البناء واإلسـكان وو ارة املواصـالت والسـالمة علـى الطريـق وو ارة الزراعـة وتطـوير
القرية وو ارة اخلدمات الدينيـة وو ارة شـؤون املـواطني كبـار السـن وو ارة العالقـات الدوليـة وو ارة
االســتخبارات وو ارة التعــاون اإلقليمــي وو ارة شــؤون القــدس والشــتات وو ارة الشــؤون االسـرتاتيجية
وو ارة تطوير النقب واجلليل.

''3

القضاء
 -42يرجـ ـ ـ ـ ــى الرجـ ـ ـ ـ ــو إىل الصـ ـ ـ ـ ــفحة  32مـ ـ ـ ـ ــن الوثيقـ ـ ـ ـ ــة األساسـ ـ ـ ـ ــية األوليـ ـ ـ ـ ــة إلس ـ ـ ـ ـ ـرائيل
(.)HRI/CORE/ISR/2008
 -43وُــدر اإلشــارة إىل أن اــة حالي ـ ا  31ككمــة ابتدائيــة يف مجيــت أحنــاء البلــد مــن أقصــى
الشمال يف قرية مسعدة إىل إيالت يف اجلنوب.

''4

النائب العام
 -44يرجـ ـ ـ ـ ــى الرجـ ـ ـ ـ ــو إىل الصـ ـ ـ ـ ــفحة  34مـ ـ ـ ـ ــن الوثيقـ ـ ـ ـ ــة األساسـ ـ ـ ـ ــية األوليـ ـ ـ ـ ــة إلس ـ ـ ـ ـ ـرائيل
(.)HRI/CORE/ISR/2008

''5

رئاسة الدولة
 -45يرجـ ـ ـ ـ ــى الرجـ ـ ـ ـ ــو إىل الصـ ـ ـ ـ ــفحة  34مـ ـ ـ ـ ــن الوثيقـ ـ ـ ـ ــة األساسـ ـ ـ ـ ــية األوليـ ـ ـ ـ ــة إلس ـ ـ ـ ـ ـرائيل
(.)HRI/CORE/ISR/2008

''6

مراقب الدولة
 -46يرجـ ـ ـ ـ ــى الرجـ ـ ـ ـ ــو إىل الصـ ـ ـ ـ ــفحة  34مـ ـ ـ ـ ــن الوثيقـ ـ ـ ـ ــة األساسـ ـ ـ ـ ــية األوليـ ـ ـ ـ ــة إلس ـ ـ ـ ـ ـرائيل
(.)HRI/CORE/ISR/2008
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''7

المفتش المعني بالشكاوى ضد المحققين من جهاز األمن الداخلي
 -47يف تشرين الثاين/نوفمرب  2010وعقب مداوالت شاملة أعلن النائـب العـام بـأن املفـت
املعــين بالشــكاوى يفــد احملققــي مــن جهــا األمــن الــداخلي (املشــار إليــه فيمــا يلــي باســم "املفــت ")
سيصب تابعا لو ارة العدل بعد أن كان يتبت يف السـابق جهـا األمـن الـداخلي إداريـا .ومـن دواعـي
سـ ـ ــرور إس ـ ـ ـرائيل أن تعلـ ـ ــن أن عمليـ ـ ــة نقـ ـ ــل دور املفـ ـ ــت إىل و ارة العـ ـ ــدل أهجنـ ـ ــزت يف النهايـ ـ ــة يف
حزيران/يونيــه  .2013وقــد تسـلومت املفتشــة اجلديــدة مســؤولياىلا يف شــباا/فرباير  2014وبــدأت
وشــغل يف اآلونــة األخــرية
العمــل يف أيار/مــايو  .2014وخصصــت و ارة العــدل امليزانيــات الال مــة ه
وحلوـت الوحــدة يف
منصـب آخـر يف الوحــدة ومـن املقــرر شـغل منصـب ثالــث يف املسـتقبل القريــب .ه
جهــا األمــن الــداخلي .وهبــدل تعزيــز شــفافية هــذه العمليــة عقــدت املفتشــة عــدة اجتماعــات مــت
رثلي عن اللجنة الدولية للصليب األمحر وعدة منظمات ري حكومية .وباإليفـافة إىل ًلـك همسـ
للمرة األوىل ملمثلي عن منظمات ري حكومية حضور اجتما بي املفتشة ومق ودم شكوى.

ثانياً -اإلطار العام لحماية حقوق اإلنسان وتعزيزها
ألف -قبول المعايير الدولية لحقوق اإلنسان
 -1إدراج صكوك حقوق اإلنسان في النظام القانوني الوطني
 -48يف إطار التزام إسرائيل بقيم حقوق اإلنسان وبسيادة القانون صـ ودقت يف عـام  1991علـى
مخـ م
ـي مــن معاهــدات األمــم املتحــدة األساســية حلقــوق اإلنســان هــي :العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق
املدني ـ ــة والسياس ـ ــية واتفاقيـ ـ ــة مناهض ـ ــة التع ـ ــذيب و يـ ـ ــره م ـ ــن يف ـ ــروب املعامل ـ ــة أو العقوب ـ ــة القاس ـ ــية
أو الالإنس ــانية أو املهين ــة واتفاقي ــة القض ــاء عل ــى مجي ــت أش ــكال التميي ــز يف ــد املـ ـرأة واتفاقي ــة حق ــوق
الطفل والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصـادية واالجتماعيـة والثقافيـة .ويضـال هـذا إىل تصـديقها
ســابق ا علــى االتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى مجيــت أشــكال التمييــز العنصــري لعــام  1969ومــؤخرا يف
ع ـ ــام  2012صـ ـ ـ ودقت إس ـ ـ ـرائيل عل ـ ــى اتفاقي ـ ــة حق ـ ــوق األش ـ ــخاص ًوي اإلعاق ـ ــة لع ـ ــام .2007
وقد ق ودمت إسرائيل تقارير أولية وفق ا اللتزاماىلا مبوجب ست مـن اتفاقيـات حقـوق اإلنسـان األساسـية
السـ ــبت وهـ ــي بصـ ــدد إعـ ــداد تقريرهـ ــا األويل الـ ــذي سـ ــيقدم إىل اللجنـ ــة املعنيـ ــة إلقـ ــوق األشـ ــخاص
ًوي اإلعاقة وتواصل تقدل التقارير الدورية ًات الصلة (مثل هذه الوثيقة األساسية).
 -49وصـ ودقت إسـرائيل أيضـ ا علــى مــا يلــي مــن بروتوكــوالت لالتفاقيــات الــل ســبق أن وقوعــت
عليها:
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بروتوكــول منــت االُــار باألشــخاص وفاصــة النســاء واألطفــال وقمعــه واملعاقبــة عليــه
املكم ــل التفاقي ــة األم ــم املتح ــدة ملكافح ــة اجلرمي ــة املنظم ــة ع ــرب الوطني ــة لع ــام 2000
وص ودقت عليه إسرائيل يف  18متو /يوليه 2005؛
الربوتوك ــول االختي ــاري التفاقي ــة حق ــوق الطف ــل بش ــأن بي ــت األطف ــال واس ــتغالل األطف ــال يف
البغاء ويف املواد اإلباحية لعام  2000وص ودقت عليه إسرائيل يف  23متو /يوليه .2008
11

HRI/CORE/ISR/2015

 -2التحفظات واإلعالنات
 -50يرجـ ـ ـ ـ ــى الرجـ ـ ـ ـ ــو إىل الصـ ـ ـ ـ ــفحة  37مـ ـ ـ ـ ــن الوثيقـ ـ ـ ـ ــة األساسـ ـ ـ ـ ــية األوليـ ـ ـ ـ ــة إلس ـ ـ ـ ـ ـرائيل
( )HRI/CORE/ISR/2008لالطـال علـى التحفظـات واإلعالنـات الـل سـبق تقـدميها فيمـا يتعلــق
ـجلتها إسـرائيل منـذ
باالتفاقيات ًات الصلة .و
ويبي اجلدول التايل التحفظات واإلعالنات الـل س و
تقدل الوثيقة األساسية السابقة يف عام :2008
االتفاقية

تاريخ التوقيت

تاريخ التصديق

التحفظات/اإلعالنات
-

الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة حقـوق  14تشرين الثاين/نوفمرب  23 2001متو /يوليه 2008
الطفــل بشــأن بيــت األطفــال واســتغالل
األطفــال يف البغــاء ويف املـواد اإلباحيــة
لعام 2000
 28أيلول/سبتمرب  2012حتفظ:
اتفاقيـة حقــوق األشـخاص ًوي اإلعاقــة  30آًار/مارس 2007
لعام 2007
"تعلـ ـ ـ ـ ــن دولـ ـ ـ ـ ــة إس ـ ـ ـ ـ ـرائيل عزمهـ ـ ـ ـ ــا
التص ـ ـ ــديق عل ـ ـ ــى اتفاقي ـ ـ ــة حق ـ ـ ــوق
األش ـ ـ ـ ــخاص ًوي اإلعاق ـ ـ ـ ــة وفق ـ ـ ـ ـا
للتحفظ التايل.
إن دولة إسرائيل تعرب عن حتفظها
فيم ـ ـ ــا يتعل ـ ـ ــق باألحك ـ ـ ــام املتعلق ـ ـ ــة
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالزواج يف امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة ()1(23أ)
م ـ ـ ــن االتفاقي ـ ـ ــة م ـ ـ ــا دام ـ ـ ــت ق ـ ـ ـواني
األحوال الشخصـية امللزمـة ملختلـف
الطوائ ـ ـ ـ ـ ــف الدينيـ ـ ـ ـ ـ ــة يف إس ـ ـ ـ ـ ـ ـرائيل
متعاريفة مت هذه األحكام".

 -3الستثناءات أو التقييدات أو القيود
 -51يرجـ ـ ـ ـ ــى الرجـ ـ ـ ـ ــو إىل الصـ ـ ـ ـ ــفحة  40مـ ـ ـ ـ ــن الوثيقـ ـ ـ ـ ــة األساسـ ـ ـ ـ ــية األوليـ ـ ـ ـ ــة إلس ـ ـ ـ ـ ـرائيل
( )HRI/CORE/ISR/2008لالط ـ ــال علـ ـ ــى االس ـ ــتثناءات أو التقييـ ـ ــدات أو القي ـ ــود الـ ـ ــل سـ ـ ــبق
تســجيلها فيمــا يتعلــق باالتفاقيــات ًات الصــلة .ويبـ وـي اجلــدول التــايل االســتثناءات أو التقييــدات
سجلتها إسرائيل منذ تقدل الوثيقة األساسية السابقة:
أو القيود الل و
االتفاقية

تاريخ التوقيت

تاريخ التصديق

الربوتوك ــول االختي ــاري التفاقي ــة حق ــوق  14تش ـ ـ ـ ـ ـرين الثـ ـ ـ ـ ــاين 23 /متو /يوليه 2008
الطف ــل بش ــأن بي ــت األطف ــال واس ــتغالل نوفمرب 2001
األطفـ ــال يف البغـ ــاء ويف امل ـ ـواد اإلباحيـ ــة
لعام 2000
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االستثناءات أو التقييدات أو القيود
 30أيلول/سبتمرب 2003
فيم ــا يتعل ــق ب ــاإلعالن ال ــذي ق ودمت ــه اجلمهوري ــة
العربية السورية لدى انضمامها:
"الحظ ـ ــت دول ـ ــة إسـ ـ ـرائيل أن ص ـ ــك انض ـ ــمام
اجلمهوريـ ـ ــة العربيـ ـ ــة السـ ـ ــورية إىل الربوتوكـ ـ ــول
املــذكور أعــاله يتضــمن إعالن ـ ا متعلق ـ ا بدولــة
إسرائيل.
GE.15-04507
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تاريخ التوقيت

االتفاقية

تاريخ التصديق

االستثناءات أو التقييدات أو القيود

وترى حكومة دولة إسـرائيل أن اإلعـالن ًي
الط ـ ـ ــابت السياس ـ ـ ــي يتع ـ ـ ــار م ـ ـ ــت مقاص ـ ـ ــد
الربوتوكول وأهدال.
وعلي ـ ــه حت ـ ــتج حكوم ـ ــة دول ـ ــة إس ـ ـ ـرائيل عل ـ ــى
اإلعــالن اآلنــف الــذكر الــذي ق ودمتــه اجلمهوري ـة
العربي ـ ــة الس ـ ــورية عل ـ ــى الربوتوك ـ ــول االختي ـ ــاري
التفاقيـ ــة حقـ ــوق الطفـ ــل بشـ ــأن بيـ ــت األطفـ ــال
واس ـ ـ ـ ـ ــتغالل األطف ـ ـ ـ ـ ــال يف البغ ـ ـ ـ ـ ــاء ويف امل ـ ـ ـ ـ ـواد
اإلباحية".
ويف  23متو /يولي ـ ــه  2008ل ـ ــدى التص ـ ــديق
علــى الربوتوكــول كـ وـررت حكومــة دولــة إسـرائيل
ه ـ ــذا االع ـ ـرتا عل ـ ــى اإلع ـ ــالن ال ـ ــذي ق ودمت ـ ــه
اجلمهوري ـ ــة العربي ـ ــة الس ـ ــورية ل ـ ــدى انض ـ ــمامها.
وفيمــا يلــي نــص االع ـرتا الــذي ق ودمتــه دول ــة
إسرائيل لدى التصديق على الربوتوكول:
"الحظ ــت دول ــة إسـ ـرائيل أن ص ــك انض ــمام
اجلمهوريـ ـ ــة العربيـ ـ ــة السـ ـ ــورية إىل الربوتوكـ ـ ــول
املذكور أعاله الذي يظهر يف إخطار الوديت
 C.N.679.2003.TREATIES-15املـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤر 2
متو /يولي ــه  2003يتض ــمن إعالن ـ ـ ا متعلق ـ ـ ا
بدولة إسرائيل.
وتعترب حكومة دولة إسرائيل أن هذا اإلعالن
ًي الط ــابت السياس ــي الص ـري يتع ــار م ــت
مقاصد الربوتوكول وأهدافه.
وعلي ــه حتـ ــتج حكومـ ــة دولـ ــة إس ـ ـرائيل علـ ــى
اإلعالن اآلنف الذكر الذي ق ودمته اجلمهورية
العربية السورية".
اتفاقي ـ ــة حق ـ ــوق األش ـ ــخاص ًوي اإلعاق ـ ــة  30آًار/مارس  28 2007أيلول/سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبتمرب -
2012
لعام 2007

 -4إدراج المعاهدات الدولية في القانون المحلي
 -52يرجـ ـ ـ ـ ــى الرجـ ـ ـ ـ ــو إىل الصـ ـ ـ ـ ــفحة  41مـ ـ ـ ـ ــن الوثيقـ ـ ـ ـ ــة األساسـ ـ ـ ـ ــية األوليـ ـ ـ ـ ــة إلس ـ ـ ـ ـ ـرائيل
(.)HRI/CORE/ISR/2008

باء -اإلطار القانوني لحماية حقوق اإلنسان على الصعيد الوطني
 -1األساس القانوني لحماية حقوق اإلنسان
 -53تش وكل محاية حقوق اإلنسان ركيزة أساسية يف اجملتمت اإلسرائيلي .وكان األمر على هـذا
احلــال منــذ إنشــاء الدولــة وهــو يتجلــى يف صــكوك قانونيــة متنوعــة مــن بينهــا إعــالن االســتقالل
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والق ـواني األساســية إلس ـرائيل وتش ـريعات رئيســية أخــرى متنوعــة ("الق ـواني العاديــة") وق ـرارات
احملكمة العليا.
''1

إعالن الستقالل
 -54يرجـ ـ ـ ـ ــى الرجـ ـ ـ ـ ــو إىل الصـ ـ ـ ـ ــفحة  42مـ ـ ـ ـ ــن الوثيقـ ـ ـ ـ ــة األساسـ ـ ـ ـ ــية األوليـ ـ ـ ـ ــة إلس ـ ـ ـ ـ ـرائيل
(.)HRI/CORE/ISR/2008

''2

القوانين األساسية
 -55يرجـ ـ ـ ـ ــى الرجـ ـ ـ ـ ــو إىل الصـ ـ ـ ـ ــفحة  42مـ ـ ـ ـ ــن الوثيقـ ـ ـ ـ ــة األساسـ ـ ـ ـ ــية األوليـ ـ ـ ـ ــة إلس ـ ـ ـ ـ ـرائيل
(.)HRI/CORE/ISR/2008

''3

القوانين العادية
 -56تش ـ ـ وكل الق ـ ـواني العاديـ ــة للدولـ ــة مصـ ــدرا مهم ـ ـ ا حلمايـ ــة حقـ ــوق اإلنسـ ــان .وباإليفـ ــافة
إىل القـ ـواني ال ــل ًك ــرت بالتفص ــيل يف الوثيق ــة األساس ــية األولي ــة إلسـ ـرائيل (يرج ــى الرج ــو إىل
الصــفحة  44مــن الوثيقــة األساســية األوليــة إلس ـرائيل ( )HRI/CORE/ISR/2008تبـ وـي الفق ـرات
التالية عدة تعديالت جديرة باملالحظة أهدخلت على قواني قائمـة فضـالا عـن اسـتحداث قـواني
جديدة مجيعها ىلدل إىل تعزيز محاية حقوق اإلنسان يف إسرائيل.

 -57فف ــي آًار/م ــارس  2014س ـ وـن الكنيس ــت ق ــانون تكيي ــف األعم ــال الفني ــة والع ــرو
وبرامج البث لألشخاص ًوي اإلعاقـة (تعـديالت قانونيـة)  .2014-5774ويب وـي هـذا القـانون

أن تكييــف األعمــال الفنيــة والعــرو وب ـرامج البــث جلعلهــا يف متنــاول األشــخاص ًوي اإلعاقــة
ال يتطلب موافقة مسبقة من الفنان أو الشخص الذي ميلك أي حقوق تـأليف ونشـر ًات صـلة
بتغيــري أو تكييــف مــن هــذا القبيــل وأنــه ال تهســتحق رســوم يف إطــار حقــوق املؤلــف مقابــل هــذا
التكييف وكل ًلك وفق ا ألحكام القانون.

 -58ويف  10حزيران/يونيـ ــه  2013أقـ ـ وـر الكنيسـ ــت التعـ ــديل رقـ ــم  26علـ ــى قـ ــانون القضـ ــاة
الشــرعيي (الــديانيم)  1955-5715الــذي نــص علــى وجــوب وجــود ام ـرأة واحــدة علــى األقــل
مــن بــي املمثلـ وـي االثنــي لكــل هي ــة (احلكومــة والكنيســت ونقابــة احملــامي اإلس ـرائيلية) يف اللجنــة
املكلوفة بتعيي قضاة احملاكم الشرعية اليهودية يف إسرائيل .فالقضاة الشـرعيون يضـطلعون بـدور مـؤثر
يف األحداث احلياتية الرئيسية ملعظم اإلسرائيليي اليهود مبا يف ًلك البـت يف مسـائل حساسـة مثـل
الــزواج والط ــالق والوف ــاة وتغي ــري ال ــدين .وم ــؤخرا أهدخ ــل تع ــديل إيف ــايف يقض ــي ب ــأن يك ــون العض ــو
احلـادي عشــر مــن أعضــاء اللجنــة كاميـا شــرعيا ("طـوعي ربــاين") اتــاره و يــر العــدل .وىلــدل هــذه
التعديالت إىل يفمان متثيل النسـاء علـى حنـو أفضـل يف هـذه اللجنـة املهمـة الـل تقـرر تعيـي القضـاة
الشرعيي الذين ميارسون يف اية املطال تأثريا واست النطاق يف احلياة اليومية لألفراد.

 -59ويف آب/أ س ـ ـ ـ ـ ـ ــطي  2011هس ـ ـ ـ ـ ـ ـ وـن التع ـ ـ ـ ـ ـ ــديل رق ـ ـ ـ ـ ـ ــم  4عل ـ ـ ـ ـ ـ ــى ق ـ ـ ـ ـ ـ ــانون حق ـ ـ ـ ـ ـ ــوق
الطــالب  2007-5767الــذي نــص علــى أن حتــدد كــل مؤسســة أكادمييــة التغي ـريات املمنوحــة
للطـ ــالب بسـ ــبب عـ ــالج اخلصـ ــوبة أو احلمـ ــل أو الـ ــوالدة أو التبـ ـ وـين أو اسـ ــتقبال طفـ ــل للتكفـ ــل
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برعايته أو دخول احلبي .ويهدل هذا التعديل إىل تعزيز املساواة بي اجلنسي وإتاحـة قـدر أكـرب
مــن اخليــارات لألن ـوا املختلفــة مــن الوحــدات األس ـرية عــن طريــق منحهــا مرونــة أكــرب يف الوفــاء
مبهامها األكادميية.

 -60ويف  28آًار/مـارس  2011أق وـر الكنيســت التعـديل رقـم ( 109حظــر نشـر إعالنــات
للدعاية خلدمات البغاء) على قانون العقوبات ( 1977-5737املشـار إليـه فيمـا يلـي ب ـ "قـانون
العقوبات") .ويهدل هذا التعديل إىل توسيت نطاق احلظر املفـرو علـى اإلعـالن عـن خـدمات

البغاء .ومبقتضى هذا التعديل إىل جانب السوابق القضـائية القائمـة بشـأن هـذا املويفـو أصـب
اإلعالن عن اخلدمات اجلنسية باستعمال تعبريات على سبيل التورية من قبيـل "صـالون التـدليك"
أو "خــدمات املرافقــة" ــري قــانوين .واألكثــر مــن ًلــك أن املــادة 205ألــف مــن قــانون العقوبــات
صـر وينطبـق هـذا احلكـم سـواء كانـت
أصبحت هبذا التعديل حتظر نشر معلومات عن بغاء ال هق و
خدمة البغاء تقدَّم يف إسرائيل أو يف اخلارج أو كانت املعلومات تشـري إىل شـخص قاصـر بعينـه
أو كانــت املــادة املنشــورة تــذكر أن الشــخص الــذي يق ـ ودم اخلدمــة قاصــر .وقبــل التعــديل كانــت
السجن ملدة مخي سنوات .فأيفـال التعـديل فـر رامـة
العقوبة القصوى لنشر هذه املعلومات
ه
علــى اجلــاين ال تتجــاو  226 000شــيكل ( 61 000دوالر) إًا كــان اجلــاين شخصـا طبيعيـا
و 552 000شــيكل ( 149 000دوالر) إًا كــان اجلــاين شــركة .وباإليفــافة إىل ًلــك حتظــر
املــادة 205جــيم(أ) اإلعــالن عــن تقــدل خــدمات البغــاء للبــالغي .وقبــل التعــديل كانــت العقوبــة
القصوى يف حالـة نشـر معلومـات مـن هـذا القبيـل السـجن ملـدة سـتة أشـهر .فـزاد التعـديل العقوبـة
إىل السجن ملدة أقصاها ثالث سنوات و رامـة ال تتجـاو  75 300شـيكل ( 20 300دوالر)
إًا كان اجلـاين شخصـا طبيعيـا و 150 600شـيكل ( 40 700دوالر) إًا كـان اجلـاين شـركة.
نصـت علـى اسـتثناءات هلـذه اجلرميـة
وعالوة على ًلك ألغـى التعـديل املـادة 205جـيم(ب) الـل و
(إًا كــان اإلعــالن خلــدمات جنســية فقــط وإًا نهشــر مبعــزل عــن إعالنــات أخــرى؛ وإًا قهــدمت
اخلدمات لشخص بناءا على طلبه؛ وإًا كان مبيونا بويفوح أنه إعالن خلدمات البغاء).

 -61ومبوجب قانون حظر التمييز يف املنتجات واخلدمات والدخول إىل أماكن الرتفيـه واألمـاكن
العامــة  2000-5761هُيظــر علــى أي فــرد يــدير مكانـا عامـا أن ميــارس التمييــز مبنــت ف ــات معيونــة
مــن اســتخدام هــذا املكــان .ويهع ـ ود انتهــاك هــذا القــانون خلالفــة مدنيــة وجرميــة يعاقــب عليهــا بغرامــة.
وينطبــق هــذا القــانون علــى الدولــة وقــد طهبوــق علــى حنــو موســت علــى جمموعــة مــن األمــاكن العامــة
مبـا فيهـا املـدارس واملكتبـات واملسـاب واملتـاجر و ريهــا مـن األمـاكن الـل ختـدم اجلمهـور .وقـد أيـوـدت
قرارات احملاكم هذا التفسري املوست لنطاق انطباق القانون.

 -62وعلى وجه التحديد حتظر املادة  3من هذا القانون التمييز يف تقـدل املنتجـات أو اخلـدمات
العام ــة إىل ش ــخص م ــن األش ــخاص أو منع ــه م ــن دخ ــول مك ــان ع ــام عل ــى أس ــاس عرق ــه أو دين ــه
أو انتمائه الديين أو جنسيته أو بلده األصل أو نـو جنسـه أو ميلـه اجلنسـي أو آرائـه أو انتمائـه
أي متييــز مــن هــذا
السياســي أو حالتــه االجتماعيــة أو حالتــه الوالديــة .ويـهع ـ ود انتهاك ـ ا للقــانون و
وســت
القبيــل يصــدر عــن فــرد يق ـ ودم مثــل هــذه املنتجــات أو اخلــدمات أو يــدير مكان ـ ا عام ـ ا .وقــد و
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التع ــديل رق ــم  2عل ــى الق ــانون يف  30آًار/م ــارس  2011تعري ــف الق ــانون "للتميي ــز احملظ ــور"
ليشــمل ويفــت شــروا ــري ًات صــلة أمــام التمتــت باخلــدمات أو املنتجــات العامــة .وباإليفــافة إىل
أخـر
أخر تقـدل خدمـة أو منـتج عـام أو و
ًلك يهعترب أن القانون انتههك إًا ثبت أن مدعى عليه و
دخــول شــخص ينتمــي إىل مجاعــة معيونــة مــذكورة يف املــادة  3إىل مكــان عــام ولكنــه ق ـ ودم هــذه
اخلدمات أو املنتجات دون تأخري يف رول راثلة إىل أشخاص ال ينتمون إىل تلك اجلماعة.
 -63ويف عــام  2011هعــدل قــانون التــأمي الصــحي الــوطين  1994-5754ليشــمل عالجــات
احملافظــة علــى اخلص ـوبة للفتيــات والنســاء الــال يهفــرت أن اضــعن لعالجــات كيميائيــة أو إشــعاعية
يف إطــار حزمــة اخلــدمات الصــحية األساســية الوطنيــة .ونــص هــذا التعــديل (الــذي ـ وـري املــادة 6
مـ ــن اإليفـ ــافة الثانيـ ــة مـ ــن القـ ــانون) علـ ــى أن تشـ ــمل عالجـ ــات احلفـ ــاظ علـ ــى اخلصـ ــوبة حفـ ــظ
األجنة أو البويضات أو املبايض وهو يستهدل األ واج الذين ليي لـديهم أطفـال وينطبـق علـى
الطفلي األول والثاين يف الزواج احلايل والنساء والفتيات الال ليي لديهن أطفال بغية احلفاظ
على اخلصوبة.
 -64ويف عامي  2010و 2011هعدل قانون عمل املرأة  1954-5714ليمن مزيدا مـن
حقوق واسـتحقاقات العمـل لألمهـات اجلديـدات والـذين تبنـوا أطفـاالا والـذين ينتظـرون مولـودا
والوالــدين احلايفــني .ووفق ـا للتعــديل رقــم  46علــى قــانون عمــل امل ـرأة الــذي دخــل حيــز النفــاً
يف  22آًار/مارس  2010متدَّد إىل  26أسبوع ا إجا ةه األمومة للمرأة العاملـة الـل عملـت ملـدة
ســنة واحــدة علــى األقــل قبــل إجــا ة األمومــة .ويكــون  14أســبوع ا مــن إجــا ة أمومــة املـرأة مــدفو
األج ــر وميكنه ــا أخ ــذ  12أس ــبوعا إيف ــافيا ب ــدون أج ــر (األم ــر م ــرتوك ملش ــي تها) ويتع ــي عل ــى
صاحب العمل يف تلك الفـرتة أن ُيفـظ هلـا دورهـا وحقوقهـا يف مكـان العمـل .ويف عـام 2011
دخل التعديل رقم  48حيز النفاً أيض ا ليقـرر احلقـوق والشـروا نفسـها املتعلقـة بةجـا ة األمومـة
للوالدين من األسر الـل تصـب أسـرا حايفـنة والـذين تبنـوا أطفـاالا .والغـر مـن قـانون عمـل املـرأة
وهــذين التعــديلي هــو أن يهكـ َّـرس االلت ـزام بضــمان املســاواة وإلظــر التمييــز يفــد امل ـرأة والوحــدات
األسرية املتباينة مبوجب القانون وهو التزام وحق ينطبق على مجيت مواطين إسرائيل.
 -65وباملثـل اـة عـدة قـواني أيضـا هويفــعت حتديـدا حلمايـة أقليـات ومجاعـات كرومـة بعينهــا
عان ــت م ــن التميي ــز تاراي ـا .ويف الس ــياق اإلسـ ـرائيلي ال ــت ه ــذه اجلماع ــات يف الع ــادة الع ــرب
والــدرو واألف ـراد الــذين ولــدوا يف إثيوبيــا أو هولــد أحــد والــديهم علــى األقــل يف إثيوبيــا .وتتحقــق
احلماية القانونية عـادةا عـن طريـق تقـدل فـرص خاصـة هلـذه اجلماعـات إً مت وكـن هـذه اإلجـراءات
اإلجيابيــة هــذه اجلماعــات وأفرادهــا يف ايــة املطــال مــن االخنـراا بصــورة أكــرب وأكثــر مســاواة يف
اجملتمت اإلسرائيلي.

 -66ويف  2ك ــانون الثاين/ين ــاير  2012هس ــن ق ــانون توس ــيت التمثي ــل املالئ ــم ألفـ ـراد مجاع ــة
ال ــدرو يف اخلدم ــة املدني ــة (تع ــديالت تشـ ـريعية)  .2012-5772ويوس ــت ه ــذا الق ــانون خط ــة
اإلج ـ ـراءات اإلجيابيـ ــة القائمـ ــة أص ـ ـالا واملنطبقـ ــة علـ ــى أف ـ ـراد مجاعـ ــة الـ ــدرو إً يهلـ ــزم املؤسسـ ــات
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احلكومية الل يزيد عدد مو فيهـا عـن  50مو فـا فضـالا عـن البلـديات الـل هعشـر سـكا ا علـى
األقــل ولكــن لــيي أكثــر مــن  50يف املائــة مــنهم مــن الــدرو بتطبيــق شــروا اإلجـراءات اإلجيابيــة
الـواردة يف القــانون لصــا أفـراد مجاعــة الــدرو علــى مجيــت الو ــائف والرتــب يف هــذه املؤسســات.
ويفــر التعــديل علــى املؤسســات والبلــديات كــذلك العمــل اــد علــى حتقيــق التمثيــل املالئــم يف
أوســاا مو فيهــا علــى ســبيل املثــال بتخصــيص و ــائف كــددة للمرشــحي مــن مجاعــة الــدرو
وبتقــدل التوجيــه للمؤسســات والبلــديات مبــن األفضــلية للمتقــدمي للو ــائف املنتمــي إىل هــذه
األقليـة عنـد النظــر يف املرشـحي املتسـاوين يف املــؤهالت .وتنطبـق هـذه الشــروا علـى مجيـت أنـوا
الو ائف الشا رة فضالا عن الرتقيات الداخلية يف املؤسسات احلكومية والبلديات.
 -67ويف  28آًار/مــارس  2011هسـ وـن قــانون توســيت التمثيــل املالئــم ألفـراد اجملتمــت اإلثيــويب
يف اخلدمة املدنية (تعديالت تشـريعية)  .2011-5771ويوسـت هـذا القـانون بشـكل كبـري خطـة
اإلجـراءات اإلجيابيـة القائمـة أصـالا واملنطبقـة علــى األفـراد الـذين هولـدوا يف إثيوبيـا أو أحـد والــديهم
علــى األقــل هولــد يف إثيوبيــا إً يشــرتا لــيي فقــط علــى الــو ارات والوكــاالت احلكوميــة بــل أيضـا
علــى املؤسســات احلكوميــة الــل يزيــد عــدد مو فيهــا عــن  50مو فـ ا فضـالا عــن البلــديات بــأن
تطبــق شــروا اإلجـراءات اإلجيابيــة الــواردة يف القــانون علــى األشــخاص مــن أصــل إثيــويب .وتنطبــق
ه ــذه الشـ ــروا علـ ــى مجيـ ــت الو ـ ــائف والرتـ ــب داخـ ــل ه ـ ـذه املنظمـ ــات .ويفـ ــر التعـ ــديل علـ ــى
املؤسســات والبلــديات كــذلك العمــل اــد علــى حتقيــق التمثيــل املالئــم يف أوســاا مو فيهــا علــى
سبيل املثال بتخصيص و ائف كددة للمرشحي من أصـل إثيـويب وبتقـدل التوجيـه للمؤسسـات
والبلديات مبن األفضلية للمتقدمي للو ـائف املنتمـي إىل هـذه األقليـة عنـد النظـر يف املرشـحي
املتساوي يف املؤهالت .وتنطبق هذه الشروا على مجيت الو ائف الشا رة والرتقيات الداخلية.
 -68وتهدرج بعض القواني معاهدات دولية كددة حلقوق اإلنسان يف التشريعات اإلسرائيلية.
فعلى سبيل املثال يتمثوـل اهلـدل املعلـن لقـانون حقـوق التالميـذ  2000-5761يف حتقيـق روح
الكرام ــة اإلنس ــانية ومب ــادو اتفاقي ــة حق ــوق الطف ــل .وم ــؤخرا يف  24آًار/م ــارس  2014أق ـ وـر
الكنيست التعديل رقم  4على هذا القانون .وأيفال هذا التعديل امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية
إىل قائم ــة األس ــباب ال ــل هُيظ ــر التميي ــز يف ــد التالمي ــذ عل ــى أساس ــها .ووفقـ ـ ا ل ــذلك ال جي ــو
للســلطات التعليميــة واملؤسســات التعليميــة احملليــة أو أي شــخص يتصــرل بالنيابــة عنهــا التمييــز
يفد تلميذ على أساس ميله اجلنسـي أو هويتـه اجلنسـانية فيمـا يتصـل باملسـائل التاليـة :التسـجيل
والقبــول يف مؤسســة تعليميــة أو الفصــل منهــا وحتديــد منهــاج أو برنــامج التعلــيم ودورات التقويــة
وتنظــيم فصــول دراســية منفصــلة هلــؤالء التالميــذ يف املؤسســة التعليميــة نفســها وإعمــال حقــوق
التالميذ وواجباىلم (مبا فيها القواعد التأديبية وتطبيقها) .وحدد التعديل عقوبة بالسجن ملدة سنة
واحدة أو رامة تهفر على أي خلالف هلذا القانون.
 -69واــة ق ـواني إيفــافية تــدرج االتفاقيــات الدوليــة حلقــوق اإلنســان أيض ـا مــن بينهــا قــانون
حقوق يفحايا اجلرائم  2001-5761الذي يشري بصورة مباشرة إىل اتفاقية حقوق الطفل عند
التعامــل مــت يفــحية قاصــر وقــانون هي ــة النهــو بويفــت املـرأة  1998-5758الــذي يــذكر أن
أحد أهدافه هو تنفيذ اتفاقية القضاء على مجيت أشكال التمييز يفد املرأة.
GE.15-04507
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''4

قرارات المحكمة العليا
 -70تهـع ود قرارات احملكمة العليا اإلسرائيلية (وال سيما عندما تهعقد هبي ـة ككمـة العـدل العليـا)
آليــة مهمــة حلمايــة حقــوق اإلنســان أيض ـا .وتضــمن إعالناىلــا التقريريــة فيمــا يتعلــق إلمايــة هــذه
احلقوق من خالل تفسـري قـواني معيونـة أن أعلـى ككمـة يف البلـد منحـت لسـنوات يفـمانة قيومـة
حلماية هذه احلقوق املهمة.
فســر كــل قاعــدة قانونيــة اســتنادا إىل القـواني األساســية
 -71وقــد قضــت احملكمــة العليــا بــأن ته و
( .)C.A. 537/95 Ganimat v. The State of Israel [1995] P.D. 49(4), 589وباإليفـافة إىل
ًلـك أصــب الكثـري مــن احلقـوق الــل اعرتفـت هبــا احملكمـة يف املايفــي قواعـد قانونيــة رمسيـة مثــل حريــة
املهنــة وهــي احلــق الطبيعــي جلميــت امل ـواطني أو املقيمــي مبزاولــة أي عمــل أو مهنــة أو ُــارة ال ُيظرهــا
القـانون وهـي حريـة أقرىلـا احملكمـة فيمـا مضـى يف عـام H.C.J. 1/49 Bejerano v. The ( 1949
و
 .)Minister of Police [1949] P.D. 2(1), 80وقـد هس وـن هـذا احلـق رمسيـ ا فيمـا بعـد يف القــانون
األساسي :حرية رارسة املهنة (.)1994
 -72ويف قض ــية تع ــود إىل تشـ ـرين األول/أكت ــوبر  2013طع ــن منتج ــان للمي ــاه أم ــام ككم ــة
العـ ــدل العلي ـ ــا يف ق ـ ـرارات س ـ ــلطة املي ـ ــاه املتعلقـ ــة برس ـ ــوم إنت ـ ــاج املي ـ ــاه للس ـ ــنوات .2005-2000
و وادعى مق ودما الطعن يف مجلة أمور أن اللوائ التنظيمية يف مسألة امليـاه الـل فهريفـت مبوجبهـا هـذه
الرســوم ال يــة أل ــا تهنشــر يف الصــحافة العربيــة وبــذلك هحــرم صــاحبا الطعــن مــن تقــدل اعرتايفــهما
على هذه اللوائ التنظيمية ومن خي التسبب يف متييـ مز يفـدغا .و وادعـى املطعـون يفـدهم بـأن مقـ ودمي
الطعــن أنتجــا املي ــاه لســنوات م ــن دون دفــت أي رس ــوم للميــاه وب ــأن هــذه الرس ــوم كانــت مفرويف ــة
علــى مجيــت منتجــي امليــاه مبوجــب القــانون ولــيي اللـوائ التنظيميــة .و وادعــى املطعــون يفــدهم كــذلك
بأن اللوائ التنظيمية جاءت فقط لتحدد مقدار الرسوم وليي لفريفها .وبـدورها أشـارت احملكمـة
إىل أن االلت ـزام ب ــةبالي اجلمه ــور بش ــأن الل ـوائ التنظيمي ــة اجلدي ــدة ودعوت ــه إىل اإلع ـراب ع ــن آرائ ــه
فيهــا ينبغــي أن يشــمل النشــر يف الصــحافة العربيــة .عل ـى أن احملكمــة الحظــت أنــه ح ـ لــو أحــيط
و يــر البــىن التحتيــة علم ـا آراء مق ـ ودمي الطعــن مــا كــان ًلــك علــى األرج ـ ليغـ وـري مــن نــص الل ـوائ
التنظيمي ــة .وب ــذلك تق ــرر احملكم ــة وفق ـ ـا ملب ــدأ ال ــبطالن النس ــح أن الل ـ ـوائ التنظيمي ــة ال ي ــة
().)C. Ap. 4926/08 Nashef Vail et. al. v. The Water and sewage Authority (9.10.13
 -73ويرج ـ ـ ـ ــى الرج ـ ـ ـ ــو إىل الص ـ ـ ـ ــفحة  47م ـ ـ ـ ــن الوثيق ـ ـ ـ ــة األساس ـ ـ ـ ــية األولي ـ ـ ـ ــة إلس ـ ـ ـ ـ ـرائيل
( )HRI/CORE/ISR/2008لالط ــال عل ــى أمثل ــة عل ــى قـ ـرارات احملكم ــة العلي ــا يف جم ــال حق ــوق
اإلنســان ومــن بينهــا :حريــة التعبــري وحريــة التجمــت وحريــة تكــوين اجلمعيــات وحريــة التنقــل وحريــة
الــدين واحلــق يف امللكيــة واحلــق يف املســاواة وإمكانيــة الوصــول وحظــر التعــذيب .وتــرد أدنــاه عــدة
قرارات مشهودة أصدرىلا احملكمة العليا يف اآلونة األخرية تتعلق بقضايا حقوق اإلنسان.
 -74املراجعــة القضــائية الحتجــا ملتمســي اللجــوء  -يف  16أيلول/ســبتمرب  2013قضــت
ككمة العدل العليا يف التماس ق ودمته عدة منظمـات ـري حكوميـة فيمـا يتعلـق بدسـتورية التعـديل
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رقــم  3علــى قــانون منــت التســلل (ج ـرائم واختصــاص)  .1954-5714وكــان التعــديل الــذي
دخل حيز النفاً يف كانون الثاين/يناير  2012مبثابة حكم مؤقت (ملدة ثالث سـنوات تنتهـي يف
كــانون الثاين/ينــاير )2015ـ وـري املــادة 30ألــف مــن القــانون إليــث بــات باإلمكــان احتجــا أي
شــخص دخــل إس ـرائيل بطريقــة ــري مشــروعة ملــدة تصــل إىل ثــالث ســنوات مــت مراعــاة بعــض
موسعة تتألف من تسعة قضاة بأن احتجـا األشـخاص ملـدة طويلـة
االستثناءات .وحكمت هي ة و
كهــذه يشـ وكل انتهاكـ ا ماديـ ا حلقــوقهم مبــا يف ًلــك احلــق يف احلريــة والكرامــة علــى النحــو الــذي
ينص عليه القانون األساسي :كرامة اإلنسان وحريته .وقررت احملكمة أن هذا االنتهاك ال يستويف
معايري التناسب الواردة يف الشرا التقييدي يف القانون األساسي وبالتـايل تق وـرر بـأن التعـديل ـري
دستوري .وألغت احملكمة املادة 30ألف مـن القـانون .وعـالوة علـى ًلـك همنحـت الدولـة  90يومـا
للنظــر يف إمكانيــة اإلف ـراج عــن األشــخاص ال ـ  1 750الــذين احتهجــزوا مبوجــب هــذه املــادة وًلــك
وفقـا للمــادة 13واو مــن قــانون الــدخول إىل إسـرائيل  1952-5712الــل اعتهــرب أ ــا تنطبــق علــى
احلالة (.)H.C.J. 7146/12 Naget Serg Adam et. al. v. The Knesset et. al.(16.9.13

 -75ويف  10كانون األول/ديسمرب  2013أق وـر الكنيسـت التعـديل رقـم  4علـى قـانون منـت
التسلل الذي هويفت وفقا جلملة أمور من بينها قرار ككمة العدل العليا املذكور أعاله .وكان من
املقــرر أن يكــون التعــديل رقــم  4صــاحل ا ملــدة ثــالث ســنوات وأن ينتهــي العمــل بــه يف  9كــانون
األول/ديسمرب .2016

وتضمن التعديل رقم  4على قانون منت التسلل تغيريين رئيسيي غا( :أ) نـص التعـديل
-76
و
على جوا فر احتجا ملـدة تصـل إىل سـنة واحـدة ختضـت السـتثناءات معيونـة علـى الشـخص
الــذي يــدخل إس ـرائيل بطريقــة ــري مشــروعة .وال تنطبــق هــذه املــادة إالو علــى األشــخاص الــذين
دخلـوا إسـرائيل بطريقــة ــري مشــروعة بعــد سـنها اعتبــارا مــن  10كــانون األول/ديســمرب 2013؛
(ب) وإنشاء مرفق "حولـوت" لألشـخاص الـذين دخلـوا إسـرائيل بطريقـة ـري مشـروعة وكـانوا يف
إسـرائيل عنــدما دخلــت املــادة 30ألــف اجلديــدة إىل حيــز الوجــود بالفعــل .واـ وـول التعــديل رقــم 4
مفو مراقبة احلدود ويفت هؤالء األشخاص يف مرفق "حولوت" الذي يهسم هلم بـاخلروج منـه
خــالل النهــار إالو أن علــيهم واجــب احلضــور إليــه ثــالث م ـرات يف اليــوم .ويـهـوفور لألشــخاص يف
مرفق "حولوت" ما يكفي لتلبية احتياجاىلم مبا يف ًلك الرعاية الصحية والرفاه.
 -77ويف  15كـانون األول/ديسـمرب  2013قـ ودمت عـدة منظمـات ـري حكوميـة وملتمسـو
جلوء التماس ا إىل ككمة العدل العليا للطعن يف دستورية التعديل رقم .4

 -78ويف  22أيلول/سبتمرب  2014أصدرت هي ة موسعة تتألف من تسعة قضـاة مـن ككمـة
العدل العليا حكمها يف هذا االلتمـاس اإليفـايف .ورأت الغالبيـة املؤلفـة مـن سـتة قضـاة بـأن احتجـا
األشــخاص ملــدة تصــل إىل عــام واحــد يش ـ وكل انتهاك ـ ا مادي ـ ا حلقــوقهم مبــا يف ًلــك احلــق يف احلريــة
والكرامة على النحو الذي ينص عليه القانون األساسي :كرامة اإلنسان وحريته .وقـررت احملكمـة أن
هذا االنتهاك ال يستويف معايري التناسـب الـواردة يف الشـرا التقييـدي يف القـانون األساسـي وبالتـايل
تقـوـرر بأنــه ــري دســتوري .وعليــه ألغــت احملكمــة املــادة 30ألــف مــن القــانون املعــدل وحكمــت بــأن
قانون الدخول إىل إسرائيل ينطبق بدالا منها.
GE.15-04507
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 -79وعالوة على ًلك ألغت احملكمة بقرار أ لبية مـن سـبعة قضـاة الفصـل  4مـن التعـديل
ال ــذي أنش ــأ مرف ــق "حول ــوت" اجلدي ــد وًك ــرت أن ــه ينته ــك احلق ــوق املنص ــوص عليه ــا يف الق ــانون
األساسـي :كرامــة اإلنســان وحريتــه بطريقــة ال تســتويف معــايري التناســب الـواردة يف القـانون األساســي
وبالتــايل تقـ وـرر بأنــه ــري دســتوري .ومــن املقــرر أن يــدخل هــذا اإللغــاء حيــز النفــاً خــالل  90يوم ـ ا.
كم ــا أهلغ ــي واج ــب احلض ــور إىل املرف ــق ك ــل ي ــوم عن ــد منتص ــف الظه ــر اعتب ــارا م ــن  24أيل ــول/
ســبتمرب  2014ألنــه ينتهــك احلقــوق املنصــوص عليهــا يف القــانون األساســي :كرامـة اإلنســان وحريتــه
بطريقة ال تستويف معـايري التناسـب الـواردة يف القـانون األساسـي وبالتـايل تق وـرر بأنـه ـري دسـتوري
().)H.C.J. 8425/13 Gabrislasy et. al. v. The Knesset et. al. (22.9.14

 -80ويف  17كــانون األول/ديســمرب  2014دخــل التعــديل رقــم  5علــى قــانون منــت التســلل

حيــز النفــاً .ويتضــمن التعــديل تغي ـريات رئيســية ثالثــة هــي( :أ) يــنص التعــديل علــى ج ـوا فــر
احتجــا ملــدة تصــل إىل ثالثــة أشــهر علــى الشــخص الــذي يــدخل إس ـرائيل بصــورة ــري مشــروعة.
وال تنطبــق هــذه املــادة إالو علــى األشــخاص الــذين دخلـوا إس ـرائيل بطريقــة ــري مشــروعة بعــد ســنها
اعتبــارا مــن  17كــانون األول/ديســمرب 2014؛ (ب) احلــد األقصــى ملــدة احتجــا شــخص مــا يف
مرف ــق "حول ــوت" ه ــي  20ش ــهرا .ويتع ــي عل ــى األش ــخاص ال ــذين يودع ــون يف مرف ــق "حول ــوت"
احلضـور إليــه يف الليــل إً يهقفـل املرفــق أبوابــه يف الليـل (الســاعة العاشــرة مسـاءا) ويفتحهــا يف الصــباح
(الساعة السادسة صباحا) .ووفقا للتعديل ال ميكن ملفو مراقبـة احلـدود أن يـأمر بةيـدا شـخص
يف مرفــق "حولــوت" إًا كــان :م ـرأة قاصــرا شخص ـا فــوق ســن الســتي أب ـا مســؤوالا عــن قاصــر
يفــحية جرمي ــة اُ ــار باألش ــخاص شخص ـ ا يقتن ــت مف ــو مراقب ــة احل ــدود ب ــأن يف إيداع ــه يف مرف ــق
"حولوت" إيفرار بصحته بسبب سنه أو حالته الصحية مبا يف ًلك صحته العقليـة وأنـه ال سـبيل
للحيلولــة دون وقــو هــذا الضــرر .ويشــمل التعــديل أيضـا مباشــرة املراجعــة القضــائية للتــدابري التأديبيــة
املتخذة يف حاالت نقل شخص ما إىل االحتجا ؛ (ج) تعـديالت ـري مباشـرة علـى قـانون العمـال
األجانب  1991-5761وقانون تشغيل العمال من قبل مقاويل القوى العاملة .1996-5766
 -81ويف  18كــانون األول/ديســمرب  2014ق ـ ودمت عــدة منظمــات ــري حكوميــة التماس ـا
بشأن دستورية التعديل رقـم  5إىل ككمـة العـدل العليـا .وال يـزال االلتمـاس قيـد النظـرH.C.J. ( .
8665/14 Assaf Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel et. al. v. The

( Knesset et. al.قيد

النظر)).

 -82احل ــق يف التمثي ــل الق ــانوين  -يف  8ك ــانون الثاين/ين ــاير  2012قبل ــت احملكم ــة العلي ــا
طلــب إًن بــالطعن ق ودمــه مــدعى عليــه (ســجي) الستصــدار حكــم إدانــة منفصــل علــى أســاس
عــدم تعيــي كـ مـام عــام للمــدعى عليــه وقــت تقدميــه االلتمــاس إىل احملكمــة احملليــة .وأمــرت احملكمــة
العليــا بوجــوب أن ميثوــل مكتــب احملــامي العــام الســجي يف التماســه وألغــت ق ـرار احملكمــة احملليــة
().)M.A 8702/11 Roiter v. The State of Israel (8.1.12
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 -83احلقــوق أثنــاء االســتجواب  -يف  26نيس ـان/أبريل  2009رفضــت ككمــة العــدل العليــا
م ــن خ ــالل هي ــة تت ــألف م ــن ثالث ــة قض ــاة برئاس ــة الرئيس ــة الس ــابقة للمحكم ــة دوري ــت ب ــايني
(متقاعدة) التماسا ق ودمته املنظمة ري احلكومية اللجنة العامـة ملناهضـة التعـذيب .وكـان االلتمـاس
طلـ ــب إىل احملكمـ ــة أن تـ ــأمر جهـ ــا األمـ ــن الـ ــداخلي بتجنـ ــب التكبيـ ــل باألصـ ــفاد أثنـ ــاء عمليـ ــات
االسـتجواب وبـأن يضــت قواعـد بشـأن اســتخدام تـدابري التقييـد البــدين الـل ال تســبب األ أو األًى
للمس ــتجوبي وقواع ــد بش ــأن م ــدى اس ــتخدام ت ــدابري التقيي ــد الب ــدين ه ــذه .وأويف ــحت الدول ــة يف
املعلوم ــات ال ــل ق ـ ودمتها إىل احملكم ــة أن جه ــا األم ــن ال ــداخلي ينظ ــر ل ــدى اخت ــاً ق ـرار فص ــوص
اســتخدام التكبيــل مــن عدمــه يف املقــام األول يف حالــة املســتجوب الصــحية وفيمــا إًا كــان مســنو ا
أو قاص ـرا دون ســن السادســة عشــرة أو أنثــى .وعــالوة علــى ًلــك أويفــحت الدولــة أنــه ال يهســم
جلهــا األمــن الــداخلي باختــاً قـرار بتقييــد مســتجوب باألصــفاد أثنــاء االســتجواب إالو بعــد النظــر يف
عوامــل خلتلفــة مــن بينهــا معرفــة إن كــان املســتجوب ارتكــب ج ـرائم عنيفــة وســنه ومــدى تشــكيله
ىلديدا لألمـن العـام (مبـا يف ًلـك سـلوك املسـتجوب أثنـاء االحتجـا ويف رفـة التحقيـق) .وقـد أ وكـد
جهــا األمــن الــداخلي أن املفــت يف الشــكاوى يفــد احملققــي مــن جهــا األمــن الــداخلي واملشــرل
التــابت لوحــدة التفتــي يف مكتــب النائــب العــام ينظـران وفــق إجـراءات صــارمة يف كــل شــكوى فرديــة
متعلقة بسوء التعامل مت املستجوبي.
 -84ويف ايـة املطــال ُــد احملكمـة يفــرورة ملواصــلة دراســة البيانـات املقدمــة لــدعم طلــب
الكــف عــن كــل اســتخدام ألســاليب التكبيــل نظ ـرا لوجــود قواعــد حتــدد وجــود حاجــة إىل تــدابري
التقييــد البــدين أم ال وإجـراء لتقــدل الشــكاوى ونظ ـرا للطــابت العــام للطلــب .وبيونــت احملكمــة أن
املستشار القانوين جلها األمـن الـداخلي يسـتعر هـذه األسـاليب وبنـاءا عليـه رفضـت احملكمـة
االلتمـاس اسـتنادا إىل هـذه األسـباب مجيعـاH.C.J. 5553/09 The Public Committee against ( .
).)Torture et. al. v. The Prime Minister et. al. (26.4.10
''5

الحقوق القتصادية والجتماعية
 -85فيما يتعلق إلماية احلقوق االقتصادية واالجتماعية األساسية يف إسرائيل يرجى الرجـو
إىل الصــفحة  48مــن الوثيقــة األساســية األوليــة إلس ـرائيل ( .)HRI/CORE/ISR/2008وباإليفــافة
إىل ًلك ترد أدناه عدة تطـورات جديـدة حـدثت يف السـنوات األخـرية يف كـال اجملـالي التشـريعي
والقضائي على صعيد احرتام هذه احلقوق.
 -86تطبيق قـانون احلـد األدل لألجـور  -هعـدل قـانون احلـد األدل لألجـور 1987-5747
أقر الكنيست آخر تعديل له يف حزيران/يونيه  2011مـن خـالل قـانون احلـد
ه
وعز عدة مرات .و و
األدل لألجــور ( يــادة مبــال احلــد األدل لألجــور  -أمــر مؤقــت)  1987-5747الــذي جعــل
احلد األدل لألجور  4 300شيكل ( 1 140دوالرا) اعتبـارا مـن  1تشـرين األول/أكتـوبر 2012
وإىل حي رفت احلد األدل لألجور مبوجب قانون احلد األدل لألجـور .ووفقـ ا لقـانون احلـد األدل
لألج ـ ــور هُيس ـ ــب احل ـ ــد األدل لألج ـ ــور إلي ـ ــث يك ـ ــون  47.5يف املائ ـ ــة م ـ ــن متوس ـ ــط األج ـ ــور
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(ال ـ ــل ُي ـ ــددها ق ـ ــانون مؤسس ـ ــة الت ـ ــأمي ال ـ ــوطين (ال ـ ــنص املوح ـ ــد)  .)1995-5755وي ـ ــرد يف
املالحظــات التفس ـريية هلــذا التعــديل أن هــدل احلكومــة يف وقــت تشـريت هــذا األمــر املؤقــت كــان
مواصلة رفت احلد األدل لألجور تـدرجييا ليصـل يف ايـة املطـال إىل  4 300شـيكل (يهـذكر أن
هــذا ه ــو احل ــد األدل لألج ــور حالي ـ ا) .ولك ــن ك ــان م ــن املفــرو أن ي ــتم ًل ــك دون اإلخ ــالل
مكملـة
باملادة  4من القانون الل تسم مبن يادات أخـرى وفقـ ا لالتفـاق اجلمـاعي وإعانـات و
وما إىل ًلك .وُدر اإلشارة إىل أن مبال احلد األدل ألجور الشباب واألشخاص ًوي اإلعاقة
أقل (كون طاقة العمل لكل منهما أقل).
 -87قانون تعزيز تطبيق قواني العمل  2011-5772استهحدث هبـدل تعزيـز تطبيـق قـانون
العمــل .وُيقــق القــانون ًلــك بفــر عقوبــات إداريــة علــى أصــحاب العمــل املخــالفي اللتزامــات
االمتثــال اإلجبــاري املرتتبــة علــيهم مبوجــب ق ـواني العمــل احلمائيــة القائمــة مبــا يف ًلــك حتمي ــل
املسـؤول التنفيـذي األول لشـركة مـا املسـؤولية الشخصـية عـن أي عـدم امتثـال .كمـا يـنظوم القـانون
علــى وجــه التحديــد عقــود اخلــدمات مــت املقــاولي يف مهــن األمــن والتنظيــف وخــدمات املطــاعم
ويفر رامات إدارية وعقوبات جنائية على املسـتفيدين مـن هـذه اخلـدمات يف حالـة عـدم وفـاء
هؤالء املقاولي بالتزاماىلم ُاه العـاملي لـديهم .ويهـدل هـذا اجلـزء مـن التعـديل إىل يفـمان بـذل
الشــركات واملنظمــات الــل تســتعي مبصــادر خارجيــة ألداء خــدمات مثــل التنظيــف أو املقصــف
أو األمــن احلــرص الواجــب إليــث تتأكــد علــى مســتوى تعاقــدي وعملــي علــى الس ـواء مــن أن
مزوديها هبذه اخلدمات يتصرفون وفقا لقواني العمل احلمائية.

 -88أم ــر توس ــيت ت ــأمي املعاش ــات التقاعدي ــة الش ــاملة يف االقتص ــاد  2007-5768وفق ـ ـا
لق ـ ــانون االتفاق ـ ــات اجلماعي ـ ــة  - 1957-5717حـ ـ ـ ك ـ ــانون الثاين/ين ـ ــاير  2008يك ـ ــن
مفرويف ا على أصحاب العمل يف إسرائيل التـزام عـام بتـوفري تـأمي املعاشـات التقاعديـة ملـو فيهم.
وك ــان أي الت ـزام م ــن ه ــذا الن ــو ينش ــأ ع ــن اتفاق ــات شخص ــية ب ــي أص ــحاب العم ــل وم ــو فيهم
أو اتفاقــات مجاعيــة وأوامــر توســيعها .ويف  1كــانون الثاين/ينــاير  2008دخــل األمــر املشــار إليــه
أعاله حيز النفاً ليلزم أصحاب العمل بتقدل خطة للمعاشات التقاعدية لكل مو ـف بعـد سـتة
أشــهر مــن التو يــف .ويف عــام  2011أهدخلــت تعــديالت علــى هــذا األمــر كــان مــن التغيـريات
الرئيس ــية املرتتب ــة عليه ــا ي ــادة نس ــبة املس ــاغة املطلوب ــة لك ــل م ــن م ــدخرات املعاش ــات التقاعدي ــة
ومدخرات مكافـأة ايـة اخلدمـة .وحـ تـاريخ املوافقـة علـى أمـر التوسـيت هـذا بلغـت أعلـى نسـبة
مس ــاغة  15يف املائـ ــة ( 5يف املائ ــة مـ ــن صـ ــاحب العم ــل و 5يف املائـ ــة م ــن املو ـ ــف ملـ ــدخرات
املعاش ــات التقاعدي ــة و 5يف املائ ــة م ــن ص ــاحب العم ــل ملكاف ــأة اي ــة اخلدم ــة) .واعتب ــارا م ــن
ع ــام  2013تغ ـ وـريت ه ــذه النس ــب لتص ــب  17.5يف املائ ــة ( 6يف املائ ــة م ــن ص ــاحب العم ــل
و 5.5يف املائـة مــن املو ـف ملــدخرات املعاشــات التقاعديـة و 5.5يف املائــة مـن صــاحب العمــل
ملكافأة اية اخلدمة).
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 -89أم ـ ـ ــر تو يـ ـ ـ ــف مقـ ـ ـ ــاويل اخل ـ ـ ــدمات عمـ ـ ـ ــال يف اهلي ـ ـ ـ ــات العام ـ ـ ــة يف قطـ ـ ـ ــاعي األمـ ـ ـ ــن
والتنظيـف  - 2013-5773وقوـت و يـر املاليـة هـذا األمـر يف  1أيلول/سـبتمرب  2013مـن أجـل
حتسـ ــي ـ ــرول عمـ ــل الـ ــذين يـ ــو وفهم مقـ ــاولو اخلـ ــدمات يف اهلي ـ ــات العامـ ــة يف جمـ ــايل األمـ ــن
والتنظيف .ونص األمر على االستحقاقات التالية:


ُي ـ ــق للع ـ ــاملي ب ـ ــدوام كام ـ ــل يف جم ـ ــال التنظي ـ ــف احلص ـ ــول عل ـ ــى أج ـ ــر ش ـ ــهري ق ـ ــدره
 4 646.25ش ــيكل ( 1 290دوالرا) وُي ــق ملش ــرل التنظي ــف العام ــل ب ــدوام كام ــل
احلصول على أجر شهري قدره  4 852.75شيكل ( 1 348دوالرا)؛
جي ــو ملق ــاول التنظي ــف أن ي ــدفت م ــرة يف الس ــنة ع ــالوة للع ــاملي املتميـ ـزين أو ملش ــريف
التنظيف املتميزين؛



خلصصات صندوق املعاشات التقاعدية؛



ُيق لكل مو ف يف جمال التنظيف االنضمام إىل صندوق للدراسة املتقدمة؛



وجبــات مدعومــة يف مقصــف مكــان العمــل (يف أمــاكن العمــل الــل يوجــد فيهــا مقصــف
مدعوم من هي ة عامة)؛



ُيق لكل مو ف يف جمال التنظيف احلصول على هدية مبناسبة األعياد.



 -90أمــر التوســيت يف جمــال التنظيــف  - 2014-5774وقوعــه و يــر االقتصــاد يف  5شــباا/
يوس ــت نطــاق انطب ــاق أحك ــام االتفــاق اجلم ــاعي الرئيس ــي الــذي هوق ــت يف مت ــو /
فربايــر  2014و و
يوليــه  2013بــي اهلســتدروت (احتــاد العمــال اإلسـرائيلي) ونقابــة شــركات التنظيــف يف إسـرائيل
لتشمل عاملي التنظيف يف القطا اخلاص .وش وكل توقيت أمر التوسيت هذا خطوة ًات شأن حنو
مزيد من االرتقـاء بظـرول عمـل املـو في يف القطـا اخلـاص العـاملي يف هـذا اجملـال .ووفقـا ألمـر
التوسيت هذا أصب احلد األدل ألجور عاملي التنظيف يف القطا اخلاص أعلى من احلـد األدل
الرمســي لألجــور وسـ هـريفت بصــورة دوريــة .وباإليفــافة إىل ًلــك ُيــق لكــل عامــل اعتبــارا مــن الســنة
الثاني ــة م ــن التو ي ــف فم ــا ف ــوق احلص ــول عل ــى ي ــادة س ــنوية يف األج ـر تع ــادل ي ــادة يف األج ــر
للساعة .وتشمل االستحقاقات األخرى ما يلي:


صــندوق تعلــيم لكــل مو ــف شــبيه بصــندوق التعلــيم املخصــص ملــو في احلكومــة تكــون
مس ــاغة ص ــاحب العم ــل في ــه بنس ــبة  7.5يف املائ ــة واملو ــف بنس ــبة  2.5يف املائ ــة (ابت ــداءا
من  1تشرين األول/أكتوبر  2014أو عندما يباشر املو ف العمل أي التاراي أقرب)؛



يــادة نســب مســاغة صــاحب العمــل يف صــندوق املعاشــات التقاعديــة للمــو في فقــد
ارتفـت جممــو املســاغات التقاعديــة لكــل مـن املــو في وأصــحاب العمــل ليبلـ 21.83
يف املائــة لعــاملي التنظيــف يف القطــا اخلــاص .ومــن املتوقــت أن ترتفــت هــذه النســبة بواقــت
واحد يف املائة أخرى ابتداءا من متو /يوليه 2015؛
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يف السنة إليث ال تقل قيمة كل هدية عن  212شيكل ( 60دوالرا)؛
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مالبي ومعدات للعمل  -يذكر األمر أن على أصحاب العمل يف صناعة التنظيـف أن
يــوفوروا ملــو فيهم طــاقمي علــى األقــل مــن لبــاس العمــل كــل ســنة علــى نفقــتهم اخلاصــة
وأنــه هُيظــر علــى صــاحب العمــل أن يطلــب عربون ـا أو مبلغ ـا مالي ـا هلــذا الغــر أو أن
اصم تكاليف هذه املالبي من رواتب املو في.

 -91التحاق العمال األجانب بالنقابات يف إسـرائيل  -أكـدت اجلمعيـة التشـريعية للهسـتدروت
يف  28كــانون األول/ديســمرب  2009أن باإلمكــان قبــول العمــال األجانــب أعضــاء إلقــوق كاملــة
ومســاوية شــأ م يف ًلــك شــأن العمــال املـواطني أو املقيمــي يف إسـرائيل .وبــذلك تكــون اجلمعيــة
التش ـريعية للهســتدروت اعتمــدت توصــية إدارىلــا التنفيذيــة وع ـ ودلت اجلــزء ًي الصــلة يف دس ـتورها
لتس ــم للعم ــال امله ــاجرين ب ــالتمتت بعض ــوية كامل ــة يف االحت ــاد .وقب ــل ه ــذا التع ــديل ك ــان دس ــتور
اهلسـتدروت يســم بالعضـوية ولكــن بشــكل كـدود وفقــط للعمــال املقيمـي يف إسـرائيل .ويتماشــى
قرار اجلمعية مت االتفاقيات الدولية ملنظمة العمـل الدوليـة الـل صـ ودقت عليهـا دولـة إسـرائيل .ودخـل
قرار اجلمعية التشريعية للهستدروت حيز النفاً يف  1آًار/مارس .2010
 -92احلـق يف تشــكيل نقابـات عماليــة مقابـل حــق صـاحب العمــل يف حريـة التعبــري  -يف قضــية
هعريف ــت عل ــى ككم ــة العم ــل الوطني ــة يف ع ــام  2013طهل ــب إىل احملكم ــة أن تنظ ــر يف التن ــاقض
احملتمل بي حق املو في يف إجراء مناقشات قبـل إنشـاء نقابـة عماليـة رمسيـا وحـق صـاحب العمـل
يف حرية التعبري يف احلاالت الل قد ُياول فيها إحباا هذه املناقشات وتنظيم النقابة العمالية.
 -93ورأت احملكمة أن احلق يف تشكيل نقابة عماليـة أمـر اـص املـو في فقـط وأن ال شـأن
لصــاحب العمــل باملناقشــات املتعلقــة بتنظــيم نقابــة عماليــة بــي العــاملي أو بيــنهم وبــي نقابــة
عماليــة أخــرى س ـواء نظوم ـوا أنفســهم أم ينظوموه ـا نقابي ـ ا .وإلســب احملكمــة ينبغــي لصــاحب
العمــل أن ينــأى بنفســه عــن التــدخل يف تنظــيم العــاملي أنفســهم يف كــل خطــوة مــن خط ـوات
عالقــات العمــل .ويعــود للمــو في وحــدهم أن يقــرروا إًا كــانوا يفضــلون التعام ـل مــت ص ــاحب
العمــل مــن خــالل عالقــات عمــل فرديــة أو مــن خــالل نقابــة عماليــة وإًا اختــاروا التعامــل مــن
خالل نقابـة عماليـة فلهـم اختيـار هـذه النقابـة .ورأت احملكمـة أن صـاحب العمـل لـيي طرفـ ا يف
ه ــذه اخلي ــارات حـ ـ إًا رأي ــا أن أعمال ــه س ــتتعر إىل يفـ ـرر اقتص ــادي أو ــريه نتيج ــة تنظ ــيم
العــاملي أنفســهم نقابي ـا .ورأت احملكمــة كــذلك أن حــق العــاملي يف التنظــيم النقــايب أســبق علــى
حق صاحب العمـل يف حريـة التعبـري أثنـاء املناقشـات األوليـة وقبـل تشـكيل النقابـة العماليـة نظـرا
لوجود فجوات كامنة يف القوة بي اجلانبي.
 -94ورأت احملكمــة كــذلك أن عــدم وجــود نقابــة عماليــة رثلــة يف مكــان عمــل بعينــه يفــاقم
التفاوتات الكامنة يف القوة بي صاحب العمل واملو في وال سيما عندما يديل أصحاب العمل
بتصــرُيات يفــد كــاوالت مــو فيهم االنضــمام إىل نقابــات .وعليــه بيونــت احملكمــة أن صــاحب
العم ــل إًا اع ــرت عل ــى التنظ ــيم النق ــايب األويل للع ــاملي لدي ــه ف ــةن إع ـراب امل ــو في ع ــن ه ــذا
املوقــف فيمــا يتعلــق بــالتنظيم النقــايب ونتــائج ًلــك علــى مكــان العمــل واســتحقاقات املــو في
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أو حجب هذه االسـتحقاقات كـل ًلـك يرقـى يف ـن احملكمـة إىل مسـتوى الضـغط والتهديـد
واإلكراه والتأثري بغـري وجـه حـق علـى املـو في .وخلصـت احملكمـة إىل أنـه يتعـي عليهـا أن تـدرس
بشــكل دقي ــق للغاي ــة ح ــدود حري ــة ص ــاحب العم ــل يف التعب ــري فيم ــا يتعل ــق بتش ــكيل مو في ــه نقاب ــة
عمالية يف يفوء هذا الرأي القضائي ور م أ ا ال تزال تأخذ يف االعتبار الظـرول اخلاصـة للقضـية.
( La.C.A.25476–09–12, The New National Workers’ Trade Union (Histadrut) v. Pelephone
).)Communications L.T.D. (2.1.13

 -95احلــق يف اإليف ـراب  -قضــية شــركة ميكــود خلــدمات احلمايــة واألمــن احملــدودة يفــد احتــاد
العمــال اإلس ـرائيلي لعــام  2012الــل تتعلــق بفــو شــركة ميكــود مبناقصــة حكوميــة لتــوفري خــدمات

أمنية للو راء احلكوميي وملنـا هلم .ويف إطـار هـذا العقـد احلكـومي كانـت شـركة ميكـود مسـؤولة عـن
تو يــف حـراس أمــن لكــل و يــر (اــل ًلــك إب ـرام عقــود شخصــية بــي الشــركة وكــل حــارس مــنهم)
يف حــي كان ــت الدولــة مس ــؤولة عــن ت ــدريب احل ـراس وتعلــيمهم النه ــائي .ولكــون احل ـراس األمني ــي
لل ــو راء م ــو في ل ــدى مق ــاول متخص ــص ب ــاملوارد البش ـ ـرية فق ــد ك ــانوا أعض ــاء يف احت ــاد العم ــال
اإلسرائيلي الذي كان يقوم مقام رثلهم النقايب استنادا إىل قرار صـادر عـن ككمـة العمـل اإلقليميـة
يف عام  .2012وأثناء عملية إبـرام العقـد احلكـومي بـي الدولـة وشـركة ميكـود أجـرى احتـاد العمـال
اإلسرائيلي والشركة مفاويفـات متنوعـة ملناقشـة الشـروا املعياريـة لتو يـف حـراس األمـن هـؤالء بغيـة
إبرام اتفاق مجاعي بي احتاد العمال اإلسرائيلي والشركة يف اية املطال.
 -96وعقـب فشـل هـذه املفاويفـات أعلـن احتـاد العمـال اإلسـرائيلي يف  27شـباا/فرباير 2012
وجــود نـزا عمــايل وعزمــه اختــاً إج ـراءات تتمثوــل بةيف ـراب هــؤالء احل ـراس أو تــوقفهم عــن العمــل
على النحو املطلوب يف إطار املادة  5و5ألـف مـن قـانون تسـوية النزاعـات العماليـة .1957-5717
وبناءا على طلب ق ودمته شركة ميكود إىل احملكمة مبنت التوقف عن العمل أصدرت ككمة العمل
اإلقليميــة يف تــل أبيــب  -يافــا أمـرا جريـ ا مؤقتـ ا يفــد اإليفـراب وأمــرت بةحالــة املســألة إىل ككمــة
العمــل احملليــة يف القــدس .ويف  4حزيران/يونيــه  2012ألغــت ككمــة العمــل احملليــة يف القــدس
األمــر الزجــري ومسحــت مبواصــلة التوقــف عــن العمــل .وطعنــت شــركة ميكــود يف هــذا الق ـرار إىل
ككم ــة العم ــل الوطني ــة ال ــل رأت يف اي ــة املط ــال أن اإليف ـراب ال ــذي دع ــا إلي ــه احت ــاد العم ــال
اإلسرائيلي فيما يتعلق مبصا احلراس "مشرو ومسموح به ومتناسب".
 -97والحظــت احملكمــة أن احلـراس كــانوا يعملــون لــدى جهــا األمــن الــداخلي قبــل تــو يفهم
يف الش ــركة اخلاص ــة وك ــانوا رن ــوعي يف تل ــك الف ــرتة م ــن االنض ــمام إىل نقاب ــات وم ــن اإليف ـراب.
ولكــن "عنــدما نهقــل احل ـراس للعمــل يف إطــار شــركات خاصــة تق ـ ودم خــدمات للدولــة" نشــأ حــق
جديـ ــد يف اإليف ـ ـراب لصـ ــا هـ ــؤالء احل ـ ـراس .ورأت ككمـ ــة العمـ ــل الوطنيـ ــة أن ح ـ ـراس الـ ــو راء
ال اضعون يف هذه احلالـة الـل هعهـد فيهـا ملقـاول مـن القطـا اخلـاص تقـدل خـدمات حكوميـة
ألي حظر يتعلق هبيكلهم التنظيمي مبا يف ًلك رارسة حقهم الدسـتوري األساسـي يف اإليفـراب.
( La.C.A 8299–06–12, Mikud Protection and Security L.T.D. v. The National Labor
).)Union (24.6.12
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 -98االستقالة اجلماعية  -يف  4آب/أ سطي  2011ق ودم م ـات األطبـاء رسـائل اسـتقالة
إىل إدارات املستشــفيات العامــة الــل يعملــون فيهــا وهــي مستشــفيات رلوكــة للدولــة ومستشــفى
رل ــوك للص ــندوق ال ــوطين للص ــحة كاللي ــت .ويف  2أيلول/س ــبتمرب ق ـ ـ ودمت الدول ــة وص ــندوق
كالليــت للصــحة التماس ـا عــاجالا لطلــب أوامــر أوليــة ودائمــة مــن أجــل منــت هــؤالء األطبــاء مــن
االســتقالة اجلماعيــة .واحتجــت الدولــة بــأن االســتقالة اجلماعيــة هلــؤالء األطبــاء يف تلــك الظــرول
احملددة ال تدخل يف إطار رارسة املو ف حقه الشخصي يف أن يستقيل ألن رسائل االسـتقالة
تســتول الشــروا القانونيــة .واحتجــت الدولــة كــذلك بــأن االســتقالة اجلماعيــة تــدبري تنظيمــي
يتعــار مــت تعليمــات نقابــة األطبــاء اإلسـرائيلية وهــي املنظمــة الوحيــدة املمثلــة لألطبــاء .وعليــه
رأت الدولة أن هذا القرار اجلماعي ش وكل "إيفراب ا مقنع ا" ايته التأثري يف الرواتب وأويفا العمـل
الل سبق االتفاق عليها يف اتفاق مجـاعي أعقـب مفاويفـات سـابقة بـي املنظمـة املمثلـة لألطبـاء
وهــي نقابــة األطبــاء اإلس ـرائيلية مــن جهــة والدولــة وكالليــت مــن جهــة أخــرى .وإلســب الدولــة
تعل ــن املنظم ــة املمثل ــة لألطب ــاء ع ــن انقطاع ــات العم ــل ال ــل تس ــبب هب ــا األطب ــاء م ــن خ ــالل
استقاالىلم وبالتـايل يهقـدَّم إشـعار قـانوين .واحتجـت الدولـة بـأن تنفيـذ اسـتقالة مجاعيـة يف ـل
ـوح " ــري مش ــرو و ــري كم ــي ب ــاملعىن
ه ــذه الظ ــرول شـ ـ وكل عمليـ ـ ا مش ــاركة يف "إيفـ ـراب مت ـ و
املقصود يف قانون تسوية النزاعات العمالية .1957-5717
 -99ويف أثناء الدعاوى طلبت مجعية "ميشرام" أن تشارك يف جلسـة احملكمـة م ودعيـة أن مـن
بي أعضائها أطباء شباب وأطباء مقيمون هعم أ ـم ميثولـوا علـى النحـو الواجـب يف مفاويفـات
االتف ــاق اجلم ــاعي .و تس ــم احملكم ــة للجمعي ــة باملش ــاركة يف القض ــية كط ــرل إيف ــايف ولكنه ــا
مسحــت حملاميهــا بــأن يق ـ ودم مطالبــات إىل احملكمــة .واحتجــت اجلمعي ـة بــأن هــذه الرســائل كانــت
رســائل اســتقالة شخصــية وبالتــايل كانــت صــحيحة .و وادعــت اجلمعيــة كــذلك بــأن هــذا اإلج ـراء
يك ــن اس ــتقالة مجاعي ــة أو رارس ــة لض ــغط ــري مش ــرو أثن ــاء عملي ــة التف ــاو  .وإي ــا قهــدمت
االستقالة بتقيود كامل بالقانون وبتقدل إشعار مدته  30يوم ا حسبما يقتضيه القانون.
 -100ويف اي ــة املط ــال أص ــدرت ككم ــة العم ــل الوطني ــة أم ـرا تقريري ـ ا ج ــاء في ــه أن اس ــتقالة
األطباء اجلماعية كانت تدبريا تنظيميا ري مشرو وأن "رسائل االستقالة" املقدَّمة باطلـة وال يـة.
وباإليفافة إىل ًلـك حظـرت احملكمـة علـى األطبـاء اختـاً أي تـدبري تنظيمـي يبلـ مبلـ اإلخـالل
بااللتزام الوارد يف بنود االتفاق اجلماعي فيما يتعلق بة اء املنا عات واستنفاد املطالبات وبواجـب
يفمان استتباب اهلدوء يف القطا  .وخلصت احملكمة إىل أن أي تنفيذ لتدابري مـن هـذا القبيـل يف
املستقبل سيهعترب مشاركة يف "إيفراب ري قانوين و ـري كمـي" مـت كـل مـا يرتتـب علـى ًلـك مـن
آثـار قانونيـةG.C.D. 722–09–11, The State of Israel – The Ministries of Health and ( .
).)Finance et. al. v. Israeli Medical Association (IMA) et. al. (4.9.11
''6

أمين المظالم (مفوض التظلمات العامة)
 -101يرجـ ـ ـ ـ ــى الرجـ ـ ـ ـ ــو إىل الصـ ـ ـ ـ ــفحة  52مـ ـ ـ ـ ــن الوثيقـ ـ ـ ـ ــة األساسـ ـ ـ ـ ــية األوليـ ـ ـ ـ ــة إلس ـ ـ ـ ـ ـرائيل
(.)HRI/CORE/ISR/2008
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''7

لجنة تكافؤ فرص العمل
 -102يرجـ ـ ـ ـ ــى الرجـ ـ ـ ـ ــو إىل الصـ ـ ـ ـ ــفحة  52مـ ـ ـ ـ ــن الوثيقـ ـ ـ ـ ــة األساسـ ـ ـ ـ ــية األوليـ ـ ـ ـ ــة إلس ـ ـ ـ ـ ـرائيل
(.)HRI/CORE/ISR/2008

''8

لجنة تكافؤ الحقوق لألشخاص ووي اإلعاقة
 -103يرجـ ـ ـ ـ ــى الرجـ ـ ـ ـ ــو إىل الصـ ـ ـ ـ ــفحة  52مـ ـ ـ ـ ــن الوثيقـ ـ ـ ـ ــة األساسـ ـ ـ ـ ــية األوليـ ـ ـ ـ ــة إلس ـ ـ ـ ـ ـرائيل
(.)HRI/CORE/ISR/2008

''9

هيئة النهوض بوضع المرأة
 -104يرجـ ـ ـ ـ ــى الرجـ ـ ـ ـ ــو إىل الصـ ـ ـ ـ ــفحة  53مـ ـ ـ ـ ــن الوثيقـ ـ ـ ـ ــة األساسـ ـ ـ ـ ــية األوليـ ـ ـ ـ ــة إلس ـ ـ ـ ـ ـرائيل
(.)HRI/CORE/ISR/2008

''11

أمين مظالم وزارة الصحة
 -105يرجـ ـ ـ ـ ــى الرجـ ـ ـ ـ ــو إىل الصـ ـ ـ ـ ــفحة  53مـ ـ ـ ـ ــن الوثيقـ ـ ـ ـ ــة األساسـ ـ ـ ـ ــية األوليـ ـ ـ ـ ــة إلس ـ ـ ـ ـ ـرائيل
(.)HRI/CORE/ISR/2008

''11

المجلس الوطني للطفولة
 -106يرجـ ـ ـ ـ ــى الرجـ ـ ـ ـ ــو إىل الصـ ـ ـ ـ ــفحة  53مـ ـ ـ ـ ــن الوثيقـ ـ ـ ـ ــة األساسـ ـ ـ ـ ــية األوليـ ـ ـ ـ ــة إلس ـ ـ ـ ـ ـرائيل
(.)HRI/CORE/ISR/2008

''12

أمين المظالم العسكري
 -107يرجـ ـ ـ ـ ــى الرجـ ـ ـ ـ ــو إىل الصـ ـ ـ ـ ــفحة  53مـ ـ ـ ـ ــن الوثيقـ ـ ـ ـ ــة األساسـ ـ ـ ـ ــية األوليـ ـ ـ ـ ــة إلس ـ ـ ـ ـ ـرائيل
(.)HRI/CORE/ISR/2008

''13

إدارة التحقيق مع أفراد الشرطة
 -108يرجـ ـ ـ ـ ــى الرجـ ـ ـ ـ ــو إىل الصـ ـ ـ ـ ــفحة  53مـ ـ ـ ـ ــن الوثيقـ ـ ـ ـ ــة األساسـ ـ ـ ـ ــية األوليـ ـ ـ ـ ــة إلس ـ ـ ـ ـ ـرائيل
(.)HRI/CORE/ISR/2008

 -2المساواة أمام القانون
 -109املساواة أمام القانون مبدأ أساسي يف النظام القانوين إلسـرائيل .وال ينطبـق القـانون علـى
األشــخاص الطبيعيــي أو الكيانــات االعتباريــة فحســب بــل ينطبــق أيضـا علــى كــل ســلطة عامــة.
واحملــاكم مفتوحــة ومتاحــة لكــل شــخص يعتقــد أن حقوقــه انتههكــت .واألكثــر مــن ًلــك أن لكــل
شخص احلق يف متثيل قانوين يف اإلجراءات اجلنائية الل تهتخذ يف حقه.
 -110ويف عــام  1995أنشــم مكتــب احملــامي العــام مــن أجــل تــوفري متثيــل قــانوين مهــين عــايل
اجلودة للمشتبه فيهم واملدعى عليهم واحملتجزين واملـداني يف الـدعاوى اجلنائيـة .ويضـطلت املكتـب
بــدور دســتوري مهــم يتمثوــل يف يفــمان عدالــة العمليــة واملســاواة أمــام القــانون يف نظــام املرافعــات
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القانوين املعتمد يف إسرائيل .واحلق يف احلصول على متثيل من مكتب احملامي العام كدَّد بالقـانون
ويعتمــد علــى عوامــل متنوعــة مــن بينهــا خط ــورة اجلرمي ــة والويفــت االقتصــادي للشــخص الــذي
يطلـب اخلدمة باإليفافة إىل خصائص أخرى .ويو ف املكتب  220كاميا داخليا وحنـو 800
م
كام مستقل آخر يف الدوائر اخلمي يف مجيت أحناء البلـد .ويتـوىل املكتـب متثيـل أكثـر مـن  50يف
املائــة مــن املــدعى علــيهم يف القضــايا اجلنائيــة يف احملــاكم احملليــة وحـوايل  60يف املائــة مــن املــدعى
علــيهم يف القضــايا اجلنائيــة يف كــاكم الصــل  .ويرتفــت املعــدل أكثــر يف كــاكم الشــباب ليصــل إىل
صـر يف الـدعاوى اجلنائيـة.
حنو  80يف املائة نظرا للرتكيز الشديد على تقـدل املشـورة القانونيـة لل هق و
وباإليف ــافة إىل ًل ــك يتكف ــل املكت ــب بتمثي ــل حن ــو  70يف املائ ــة م ــن مجي ــت امل ــدعى عل ــيهم يف
جلس ــات احملكم ــة ال ــل تتعل ــق بطلب ــات تقـ ـ ودمها الش ــرطة لتمدي ــد االحتج ــا أل ـرا التحقي ــق
وما يقرب من  80يف املائة من املدعى عليهم الذين طهلب توقيفهم ح اية الدعاوى.

 -3تعزيز الوعي بحقوق اإلنسان بين الموظفين العموميين وغيرهم من المهنيين

 -111معهد التدريب القانوين للمحـامي واملستشـارين القـانونيي يف و ارة العـدل ("املعهـد") -
يعقــد معهــد التــدريب القــانوين هــذا الكثــري مــن احللقــات الدراســية والــدورات وأيــام التــدريب املهــين
مــن أجــل تعزيــز الــوعي بقضــايا حقــوق اإلنســان .وقــد حضــر هــذه اجللســات التدريبيــة م ــات مــن
مـزاويل مهنــة احملامــاة مــن مجيــت أحنــاء البلــد علــى مــدى عــدد مــن الســنوات .وقــد ركــزت الــدورات
التدريبي ــة الس ــابقة عل ــى املس ــائل التالي ــة :املس ــاواة أم ــام الق ــانون (تشـ ـرين األول/أكت ــوبر 2013
وتشرين األول/أكتـوبر  )2014واملـرأة والعدالـة ( 20آًار/مـارس  )2014ومكافحـة العنصـرية
ومن ــت التميي ــز ( 30ك ــانون الثاين/ين ــاير  )2014وحق ــوق اإلنس ــان يف الق ــانون ال ــدويل (ك ــانون
األول/ديســمرب  2010وكــانون األول/ديســمرب  2011وكــانون األول/ديســمرب  2012وتش ـرين
الثــاين/نوفمرب  )2013وويفــت ملتمســي اللجــوء والالج ــي يف إسـرائيل (حزيران/يونيــه )2009
واالُ ـ ـ ـار باألشـ ـ ــخاص (تش ـ ـ ـرين األول/أكتـ ـ ــوبر  2009وآًار/مـ ـ ــارس  2010وتش ـ ـ ـرين األول/
أكتوبر  )2013وحقوق العمـال واألحـوال الشخصـية (حزيران/يونيـه  )2013واحلقـوق االجتماعيـة
(أيلول/ســبتمرب  2009وشــباا/فرباير  )2013بــي حريــة التعبــري والتحـريض وبــي حريــة التعبــري
وحقوق املرأة (كانون الثاين/يناير  )2013والعنف املنزيل واجلرائم اجلنسية (آًار/مـارس 2010
وتشـ ـرين الث ــاين/نوفمرب  )2012واحلق ــوق املتس ــاوية لألش ــخاص ًوي اإلعاق ــة (تشـ ـرين األول/
أكتــوبر  2010وتش ـرين األول/أكتــوبر  )2012وحقــوق الطفــل (شــباا/فرباير  2008وآًار/
مــارس وكــانون األول/ديســمرب )2010وحقــوق يفــحايا اجلرميــة (تشـرين األول/أكتــوبر )2010
وتطبيق القانون الدويل (شباا/فرباير .)2009
 -112معهد الدراسـات القضـائية العليـا  -يعقـد معهـد الدراسـات القضـائية املتقدمـة كايفـرات
وحلقات دراسية ودورات أيضـا تتنـاول خلتلـف قضـايا حقـوق اإلنسـان وحتديـدا للقضـاة يف مجيـت
درجات احملاكم .وفيما يلي قائمة ري وافية باحللقات الدراسية الل يديرها املعهد:
" -113العرب اإلسرائيليون  -الثقافة والتقاليد" (حلقة دراسـية ملـدة أربعـة أيـام أيار/مـايو )2009
و"املس ــاواة والتميي ــز" برئاس ــة األس ــتاًة دافن ــا ب ــاراك  -إيري ــز (ك ــانون األول/ديس ــمرب )2010؛
وقواني العمل (حلقة دراسية ملدة ثالثة أيـام شـباا/فرباير  )2011وتـدريب متخصـص لقضـاة
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كــاكم الشــباب (حلقــة دراســية ملــدة ثالثــة أيــام آًار/مــارس  )2011وقــانون هجــرة والالج ــي
(حلقة دراسية ملدة ثالثة أيام أيلول/سبتمرب  )2011وحقوق الطفل وحقـوق األشـخاص ًوي
اإلعاقة العقلية.
 -114ويف عــام  2014ق ـ ودم املعهــد حلقــات دراســية متنوعــة منهــا حلقــات معنونــة "ق ـواني
امله ــاجرين واهلج ــرة" و"رئاس ــة احملاكم ــة يف قض ــايا اجل ـ ـرائم اجلنس ــية" و"االُ ــار باألش ــخاص"
و"املساواة والتمييز".
تدريب قوات األمن اإلسرائيلية

الشرطة
 -115تـنظوم دائـرة التثقيـف واإلعـالم يف الشـرطة بـرامج تثقيفيـة ألفـراد الشـرطة مـن أجـل يفــمان
تقيوــدهم يف عملهــم اليــومي علــى الــدوام بقــيم مهمــة مثــل التســام يف اجملتمــت املتعــدد الثقافــات
والقضاء على التحامل وبالقيم الواردة يف اتفاقيات حقوق اإلنسان ًات الصلة.
 -116وتهنف ــذ الـ ـربامج التثقيفي ــة يف حلق ــات عم ــل تثقيفي ــة خاص ــة ويف إط ــار الت ــدريب الع ــام
ـب الرتكي ــز
للش ــرطة ال ــذي يش ــمل حلق ــات دراس ــية ودورات .ويف األعـ ـوام القليل ــة املايف ــية انص ـ و
بشكل خاص على تدريب قادة الشرطة مـن مجيـت املسـتويات أل ـم إلكـم مناصـبهم أقـدر علـى
التأثري يف مر وسيهم.
 -117وت ــدرج كلي ــة الش ــرطة للتحقي ــق واالس ــتخبارات يف ت ــدريب احملقق ــي ويف ــباا التحقي ــق
األحكــام الرئيســية ال ـواردة يف اتفاقيــات حقــوق اإلنســان ًات الصــلة ويف القــانون اإلنس ــاين ًي
الصلة فيما يتعلق باإلجراءات واألخطاء األساسية وأخالقيات التحقيق مبـا يف ًلـك السـلوكيات
"الصحيحة واخلاط ة".
 -118كمــا يشــارك رثلــون عــن الشــرطة يف حلقــات دراســية ومـؤمترات دوليــة متنوعــة يف اخلــارج
تتناول مسائل متنوعة يف جمال حقـوق اإلنسـان مثـل االُـار باألشـخاص وًلـك لتعزيـز التعـاون
الـدويل واإلقليمـي يف كيفيـة التصـدي هلـذه املشـاكل علـى حنـو أفضـل .وللشـرطة اإلسـرائيلية رثلـون
معيَّنــون يف اخلــارج هــم علــى اتصــال مــت نظ ـرائهم يف مجيــت أحنــاء العــا مبــا يف ًلــك اإلنرتبــول
ويتعاونون معهم بصورة منتظمة.

جها األمن الداخلي
 -119ي ــتعلوم كقق ــو جه ــا األم ــن ال ــداخلي اتفاقي ــات حق ــوق اإلنس ــان ًات الص ــلة بش ــكل
مفصل مبا يف ًلك آثارها املباشرة يف السياق اإلسرائيلي اخلاص .ويتم ًلك من خـالل حلقـات
دراسية متخصصة أثناء التدريب األويل والتدريب املتواصل يف جها األمن الداخلي بغية رس
أغي ــة مب ــادو الكرام ــة اإلنس ــانية وحق ــوق اإلنس ــان األساس ــية إىل جان ــب احلف ــاظ عل ــى س ــيادة
القانون واملمارسات الل تفريفها احملاكم.
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 -120ويف ع ــام  2013خض ــعت إدارة الش ــؤون القانوني ــة واملو ف ـ ـون األساس ــيون يف جه ــا
األمن الداخلي أيضـ ا إىل تـدريب خـاص علـى القـانون الـدويل مبـا يف ًلـك االتفاقيـات األساسـية
حلقوق اإلنسان وعمل هي ات معاهدات حقوق اإلنسان.

جي الدفا اإلسرائيلي
 -121تن وفذ كلية القانون العسكري جمموعة متنوعة من األنشطة التدريبية لقـوات جـي الـدفا
اإلسرائيلي يف جمـال حقـوق اإلنسـان والقـانون اإلنسـاين .وتشـمل هـذه األنشـطة كايفـرات واسـتخدام
وسائل تعلُّم مثل برامج حاسوبية وجمموعة شاملة من املواد اخلطية.
 -122وتهعقــد كــل عــام م ــات احملايف ـرات جلنــود جــي الــدفا اإلس ـرائيلي يف اخلدمــة اإللزاميــة
واالحتياطيــة علــى السـواء .وتن وفــذ كليــة القــانون العســكري جمموعــة متنوعــة مــن األنشــطة التدريبيــة
لقـوات جــي الــدفا اإلسـرائيلي يف جمــال حقــوق اإلنســان والقــانون اإلنســاين مبــا يف ًلــك كايفـرات
وبرامج حاسوبية متخصصة.
 -123ويشــارك يف احملايفـرات أفـراد القـوات احملاربــة والطــالب العســكريون يف دورات الضــباا
والق ــادة م ــن املس ــتويات املختلف ــة يف اجل ــي وكقق ــو الش ــرطة العس ــكرية واحمللل ــون األمني ــون
ومو فـ ــو الرعايـ ــة الطبيـ ــة يف مرافـ ــق االحتجـ ــا  .ويشـ ــدد التـ ــدريب حتديـ ــدا علـ ــى مسـ ــائل تتعلـ ــق
احملتجـزين والقـانون الـدويل اإلنسـاين
باملمارسات املتبعة عنـد إلقـاء القـبض واالحتجـا وإلقـوق و
وقواعد السلوك أثناء النزا املسل .

مصلحة السجون اإلسرائيلية
 -124اضــت يفــباا وحـ وـراس مصــلحة الســجون اإلس ـرائيلية لتــدريب منــتظم عــن طريــق دورات
ت ــنظَّم يف كلي ــة يف ــباا وح ـ وـراس مص ــلحة الس ــجون اإلس ـرائيلية ويف الوح ــدة اخلاص ــة بك ــل واح ــد
منهم .ويش وكل التدريب على اتفاقيات حقوق اإلنسـان ًات الصـلة جـزءا ال يتجـزأ مـن التـدريب
العام يف املصلحة على مجيـت الرتـب مـت تنظـيم دورات أكثـر ختصصـا للضـباا واحلـراس .ويشـمل
هذا التدريب موايفيت من قبيل منت استخدام القوة واألخالقيات يف عمل احلـراس وقـيم حقـوق
السجي وحرياته .كما تهدرج هذه املسـائل بشـكل روتيـين أثنـاء التـدريب والتوجيـه املقـ ودمي لعمـوم
الع ــاملي اآلخـ ـرين يف الس ــجون .وباإليف ــافة إىل ًل ــك تهعق ــد أيضـ ـ ا حلق ــات عم ــل خاص ــة ع ــن
األخالقيات والقيم لكبار القادة يف السجون.
 -125ويف السنوات األخرية هعقدت حلقات عمل أيضا جلميت العـاملي يف مرفقـي االحتجـا
"سهارونيم" و" يفون" عن حتديد هوية يفحايا االُار باألشخاص واملراعاة الواجبة هلم.

جيم -اإلعالم والنشر والترويج في مجال حقوق اإلنسان
 -1تعزيز الوعي بحقوق اإلنسان من خالل وسائل اإلعالم الجماهيري
 -126كثـريا مــا تبــث قنـوات التلفزيــون الوطنيــة الرئيســية يف إسـرائيل مقــابالت ونشـرات إخباريــة
وب ـرامج وثائقيــة تتنــاول قضــايا حقــوق اإلنســان يف الــداخل واخلــارج أو ىلــدل إىل التوعيــة هبــا.
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وتبث كطات التلفزيون احمللية برامج راثلة أيض ا .وبصفة عامة تتناول هذه الربامج قضايا حقوق
اإلنسان من خـالل قصـص شخصـية ًات صـلة إلقـوق اإلنسـان مـن بينهـا حقـوق األشـخاص ًوي
اإلعاقــة واألطفــال املعريفــون للخطــر واملكانــة واملســاواة واحلمايــة فيمــا يتعلــق بــاملرأة يف اجملتمــت
واالُــار باألشــخاص وحقــوق العمــال األجانــب واألقليــات .وباإليفــافة إىل ًلــك تنشــر قنـوات
التلفزيــون الوطنيــة واحملليــة بانتظــام معلومــات بشــأن ســبل احلصــول علــى خــدمات مراكــز املســاعدة
ًات الصلة.
 -127وتتنــاول كطــات اإلًاعــة اإلسـرائيلية العامــة (احملطــات الوطنيــة واحملليــة علــى السـواء) هــي
أيضـا شـ قضــايا حقــوق اإلنســان مــن خــالل مقــابالت وبـرامج حواريــة و ريهــا مــن الـربامج ًات
الصــلة إمــا برتكيــز كــدد علــى هــذه املوايفــيت أو بتناوهلــا يف معــر بـرامج أخــرى .وتقـ ودم كطــات
اإلًاعــة أيضـ ا معلومــات مهمــة عــن ســبل احلصــول علــى خــدمات خلتلــف مراكــز تقــدل املســاعدة
لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان .كما توجد عدة كطات إًاعية باللغة العربية (إًاعـة "صـوت
إس ـرائيل بالعربيــة" أحــد األمثلــة علــى ًلــك) موجهــة للســكان العــرب يف إس ـرائيل تتنــاول أيض ـا
قضايا حقوق اإلنسان.
 -128وتنشــر الص ــحف اإلس ـرائيلية واملواقــت اإلخباري ــة عل ــى اإلنرتنــت أيض ـا مق ــاالت إخباري ــة
بانتظــام عــن جمموعــة مــن قضــايا حقــوق اإلنســان .وميكــن االطــال علــى معلومــات إيفــافية عــن
خلتلف مراكز تقدل املساعدة لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان يف بعض هذه املواقت.

 -129وينص التعديل رقـم  49لعـام  2011علـى قـانون االتصـاالت (هي ـة اتصـاالت إسـرائيل
(بيــزك) والب ــث اإلًاع ــي والتلفزيــوين)  1982-5742أن عل ــى مق ــدم خدمــة اإلنرتن ــت أن يبل ـ

املشرتكي عن أي موقت يفار من مواقت اإلنرتنت مبا فيها تلك الل تعر اتصاالا جنسي ا ُيتـوي
على عنف أو إساءة معاملة أو احتقار أو إًالل أو استغالل أو مواقت حتتوي على صور اتصال
جنسي مت قاصر أو شخص يهقـدَّم علـى أنـه قاصـر أو تتـي االتصـال اجلنسـي بقاصـر أو شـخص
يهقدَّم على أنه قاصر أو مواقت تعر شخص ا أو عضوا جسدي ا على أنه شيء متاح لالسـتغالل
اجلنســي أو كــل مــا تق ـ ودم يف يــاب مسـ وـوي فــين أو علمــي أو إخبــاري أو تعليمــي أو تويفــيحي
لذلك العر وكذلك مواقت القمار ومواقت التحريض العنصري أو القومي واملواقت الـل تعـر
ألعابا عنيفـة والتهديـدات اإليفـافية الـل تنشـأ عـن اسـتخدام اإلنرتنـت .ووفقـا هلـذا التعـديل يهلـزم
مقدم خدمـة اإلنرتنـت بالقـانون بتزويـد املشـرتكي مبعلومـات بشـأن كيفيـة محايـة أنفسـهم مـن هـذه
احملتويات الضارة (بوسائل من بينهـا الوسـائل التكنولوجيـة) وبتزويـد أي مشـرتك طلـب محايـة مـن
هذا القبيل على اإلنرتنت بتلك اخلدمات (املادة 4طاء).
 -130ووفق ا للتعديل رقـم  51لعـام  2011علـى قـانون االتصـاالت الـذي هويفـت واعتهمـد مـن
أجـل تعزيـز إدمــاج السـكان اإلثيــوبيي يف اجملتمـت اإلسـرائيلي هخصصـت ميزانيــة سـنوية تبلـ 4.8
مليون شيكل ( 1.38مليون دوالر) لتشجيت إنتاج برامج إسرائيلية كلية لقنوات التلفزيـون باللغـة
األمهريـ ــة تسـ ــتهدل السـ ــكان اإلثيـ ــوبيي احملليـ ــي .وبتخصـ ــيص هـ ــذه امليزانيـ ــة سـ ــينظر اجمللـ ــي
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ًي الصــلة يف مجلــة أمــور مــن بينهــا النقــاا التاليــة :أن يكــون معظــم األشــخاص القــائمي علــى
إنتاج الربنامج والذين يؤدون أدوارا فيه وطاقمه من السكان اإلثيـوبيي احلـاملي إقامـات دائمـة يف
إسرائيل وأن يهنـتج الربنـامج جلمهـور إسـرائيلي باللغـة األمهريـة أو التيغرينيـة .والربنـامج نفسـه مطالـب
ب ــأن يق ـ ـ ودم إم ــا إجن ــا ات الس ــكان اإلثي ــوبيي يف إس ـ ـرائيل أو ثقاف ــة الس ــكان اإلثي ــوبيي وت ـ ـراثهم
أو معلومات باللغة األمهرية عن التاريخ والثقافة اإلسرائيليي وما إىل ًلك (املادة 6واو.)2
 -131ولالطــال علــى معلومــات إيفــافية عــن قواعــد وســائل اإلعــالم ((بيــزك) والبــث اإلًاعــي
والتلفزي ــوين) (مال ــك ت ــرخيص الب ــث)  1987-5748وق ــانون تص ــنيف ب ـ ـرامج الب ــث الض ــارة
واإلشارة إليها وحظرهـا  2001-5761يرجـى الرجـو إىل الصـفحة  60مـن الوثيقـة األساسـية
األولية إلسرائيل (.)HRI/CORE/ISR/2008
 -2تعزيز الوعي بحقوق اإلنسان عن طريق البرامج التعليمية
 -132تشـ وكل القـواني األساســية مبــا فيهــا تلــك الــل تكفــل محايــة حقــوق اإلنســان األساســية
ـدرس بوصــفها جـزءا مــن املنـاهج الدراســية
جـزءا ال يتجـزأ مــن النظـام التعليمــي اإلسـرائيلي .وهــي ت َّ
اإللزامية جلميت طالب املدارس ومتثول جزءا إجباري ا يف امتحانات الثانوية العامة النهائية.
يفصــل احلمايــة التش ـريعية واملؤسســية القانونيــة حلقــوق
 -133ويهع ـ ود القــانون الدســتوري الــذي و
اإلنســان مســاقا إلزاميـا يف مجيــت كليــات احلقــوق واألمــر ًاتــه ينطبــق علــى القــانون الــدويل الــذي
درس يف معظم املؤسسات ويغطي مويفو قانون حقوق اإلنسان.
يه َّ

 -134وته َّنفــذ ب ـرامج تثقيفيــة مدرســية تتعلــق بقضــايا حقــوق اإلنســان بصــورة روتينيــة يف مجيــت
درس يف إطار االحتفال السـنوي
أرجاء البلد .فعلى سبيل املثال ويفعت إسرائيل برناجم ا خاص ا يه َّ
ب ـ "يــوم حقــوق اإلنســان" .ويف كــل عــام يويفــت منهــاج ومـواد تعليميــة ًات صــلة بــاللغتي العربيــة
والعربيــة برتكيــز علــى مويفــو معـ وـي يتعلــق إلقــوق اإلنســان يقــت االختيــار عليــه ليكــون جــزءا مــن
املنهاج الدراسي يف ًلـك العـام .فعلـى سـبيل املثـال وقـت االختيـار يف عـام  2013علـى مويفـو
"احل ــق يف املس ــاواة" ال ــذي رك ــز عل ــى ع ــدد م ــن املف ــاهيم الفرعي ــة م ــن بينه ــا :املس ــاواة بوص ــفها
األساس للتمتت إلقوق أخرى واألغية اخلاصة الل تكتسيها املساواة يف جمتمت مثل إسـرائيل الـل
تتــألف مــن جمموعــات ســكانية ومجاعــات متنوعــة كثــرية واملســاواة يف القــانون واملمارســة وأخطــار
العنص ـرية والتمييــز وال ســيما فيمــا يتعلــق بتأثريغــا يف التمتــت باملســاواة يف اجملتمــت .ويف عــام 2012
وقت االختيار على مويفو "احلق يف اخلصوصية يف عصر التكنولوجيا" الذي ركز على األخطـار
الل ىلدد احلق يف اخلصوصية يف يفوء الكميات اهلائلـة مـن املعلومـات اخلاصـة احملفو ـة يف قواعـد
البيانات اإللكرتونية .وسعى املنهاج إىل التشديد على احلاجة إىل إجيـاد تـوا ن بـي املصـا املتضـاربة
املختلفة مبا يف ًلك احلق يف اخلصوصية يف مننا احلايل.
 -3تعزيز الوعي بحقوق اإلنسان عن طريق وضع المعلومات في متناول الجمهور
 -135يرجـ ـ ـ ـ ــى الرجـ ـ ـ ـ ــو إىل الصـ ـ ـ ـ ــفحة  61مـ ـ ـ ـ ــن الوثيقـ ـ ـ ـ ــة األساسـ ـ ـ ـ ــية األوليـ ـ ـ ـ ــة إلس ـ ـ ـ ـ ـرائيل
(.)HRI/CORE/ISR/2008
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 -136وميكـن االطـال علـى مجيــت اتفاقيـات وبروتوكـوالت حقـوق اإلنســان الـل انضـمت إليهــا
إس ـرائيل يف موقــت و ارة العــدل باللغــات العربيــة واإلنكليزيــة والعربيــة .وباإليفــافة إىل ًلــك ميكــن
االطال أيضا على كامـل األعمـال الـل تضـطلت هبـا إسـرائيل امتثـاالا ملتطلبـات هي ـات معاهـدات
حقوق اإلنسان (مبا يف ًلك التقارير وقوائم املسائل والردود واملالحظات اخلتامية وما إىل ًلك)
يف موقت و ارة العدل الشبكي.
 -137ويف عــام  2012تهرمجــت اجملموعــة الكاملــة مــن املالحظــات اخلتاميــة األخــرية الــل ق ـ ودمتها
مجيت جلان حقوق اإلنسان إىل إسرائيل إىل اللغة العربية ونهشرت يف موقـت و ارة العـدل .ونهشـرت أيضـ ا
الروابط حيثما وجدت الل تتي ترمجات األمم املتحدة هلذه املالحظات اخلتامية إىل العربية.
 -138ويف عام  2012شرعت إسرائيل يف ترمجة خلتلف التقارير الدورية الل ق ودمتها إىل جلان
األمم املتحدة حلقوق اإلنسان إىل العربية وستهعر هذه التقارير تدرجييا علـى موقـت و ارة العـدل
الشبكي أيضا.
 -139كمــا نشــرت و ارة الرتبيــة والتعلــيم يف موقعهــا الشــبكي الرمســي الرتمجــة العربيــة التفاقيــة حقــوق
الطفل فضالا عن نسختها املالئمـة لألطفـال ونـص الربوتوكـولي االختيـاريي اللـذين صـ ودقت عليهمـا
إسـ ـرائيل .وُيتـ ـوي املوق ــت الش ــبكي لل ــو ارة أيضـ ـ ا عل ــى ترمج ــات االتفاقي ــة إىل  58لغ ــة باإليف ــافة إىل
نســختها املالئمــة لألطف ــال بـ ـ  13لغ ــة .ويتضــمن املوق ــت الشــبكي لل ــو ارة أيض ـ ا ملص ــقات عــن م ـواد
االتفاقيــة بالعربيــة واإلنكليزيــة والعربيــة والروســية .وســعيا لتحقيــق مزيــد مــن الــوعي هبــذه االتفاقيــة املهمــة
ينشــر املوقــت الشــبكي للــو ارة أيضـا وثــائق ومعاهــدات دوليــة أخــرى مــن بينهــا اإلعــالن العــاملي حلقــوق
اإلنسان والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واتفاقيـة حقـوق األشـخاص ًوي اإلعاقـة
والتقرير الدوري األخري الذي ق ودمته إسرائيل إىل جلنة حقوق الطفل (بالعربية والعربية) و ري ًلك.

دال -إعداد التقارير على الصعيد الوطني
 -1إعداد التقارير الدورية المتعلقة بمعاهدات بعينها
 -140يرجـ ـ ـ ـ ــى الرجـ ـ ـ ـ ــو إىل الصـ ـ ـ ـ ــفحة  61مـ ـ ـ ـ ــن الوثيقـ ـ ـ ـ ــة األساسـ ـ ـ ـ ــية األوليـ ـ ـ ـ ــة إلس ـ ـ ـ ـ ـرائيل
(.)HRI/CORE/ISR/2008

التعاون مت اجملتمت املدين يف إعداد التقارير الدورية
 -141قبــل البــدء يف صــيا ة تقريــر دوري مــا تضــت اجلهــة املعنيــة بــي يــديها التقريــر الســابق
وتقري ــر دورة اللجن ــة واملالحظ ــات اخلتامي ــة والتعليق ــات العام ــة ال ــل ق ـ ودمتها اللجن ــة من ــذ تق ــدل
التقريــر األخــري لتصــفحها بالتفصــيل .وباإليفــافة إىل ًلــك تهرســل خطابــات إىل مجيــت الــو ارات
واهلي ــات احلكوميــة املعنيــة فضـالا عــن املنظمــات ــري احلكوميــة الرائــدة ًات الصــلة لــدعوىلا إىل
تقدل تعليقاىلا قبل ويفت التقرير التايل .وباإليفافة إىل إرسال خطابات مباشرة تهنشر دعوة عامة
لتقدل التعليقات يف موقت و ارة العدل الشبكي أيض ا وميكن للمنظمـات ـري احلكوميـة أن تقـ ودم
GE.15-04507

33

HRI/CORE/ISR/2015

تعليقاىلــا أيض ـ ا .وت ـوىل مســاغات اجملتمــت املــدين أغيــة كبــرية أثنــاء إعــداد التقريــر .وباإليفــافة إىل
ًلــك تتــابت و ارة العــدل اــد البيانــات واملعلومــات ال ـواردة يف املواقــت الشــبكية للمنظمــات ــري
احلكومي ــة ًات الصـ ــلة مبـ ــا يف ًل ــك املعلومـ ــات املتعلقـ ــة بـ ــأي إج ـ ـراءات قانونيـ ــة اختـ ــذىلا تلـ ــك
املنظمات ري احلكومية فضالا عن اآلراء والتقارير الل تغطي مسائل متنوعة.
 -142وتبــذل إس ـرائيل جهــودا صــادقة لتعزيــز إش ـراك اجملتمــت املــدين يف عمليــة إعــداد تقاريره ــا
الدورية إىل مجيت جلان حقوق اإلنسان .ومنـذ عـام  2012شـاركت و ارة العـدل وو ارة اخلارجيـة
يف مشرو أطلقه مركز مينريفا حلقوق اإلنسان يف كلية احلقوق يف اجلامعة العربية بالقدس هبدل
حتســي التعــاون بــي الســلطات احلكوميــة ومنظمــات اجملتمــت املــدين يف عمليــة تقــدل التقــارير إىل
هي ات معاهدات حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة.

 -143وهذا املشرو املبتكر هو األول من نوعه يف إسرائيل .ومتثولت املرحلة األوىل من املشرو يف
إنشــاء منتــدى مشــرتك حض ــره رثلــون عــن خلتل ــف الــو ارات ورثلــون ع ــن منظمــات اجملتمــت امل ــدين
وبــاحثون .ويواصــل املنتــدى عقــد نــدوة مســتمرة مــن أجــل االرتقــاء بالتعــاون بــي األطـرال يف ويفــت
تقارير الدولة الل تق َّـدم إىل هـذه اللجـان الدوليـة املختلفـة .وتتمثـل املرحلـة الثانيـة يف دعـوة منظمـات
اجملتمت املدين املشاركة يف املشرو إبداء تعليقات على مشرو التقرير قبل تقدميه إىل اللجنة املعنية.
 -144ويكمــن اهل ــدل النهــائي هل ــذا املشــرو يف االرتق ــاء بالتعــاون ب ــي األط ـرال املش ــاركة يف
تنفيذ اتفاقيات حقوق اإلنسان يف إسرائيل على أفضل حنو ركن.
 -145وكان التقرير الدوري األول الذي اختري هلذا املشرو التقرير الدوري الرابت لدولة إسـرائيل
املق ودم مبوجب العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية إىل اللجنة املعنية إلقوق اإلنسان.

 -2معلومات أخرى عن تعزيز الوعي بحقوق اإلنسان

 -146تهع ود املنظمات ري احلكومية عامالا مهم ا يف التوعية بقضايا حقوق اإلنسان .ولكي يتسىن
تعزيز طائفة متنوعة من القضايا االجتماعية املهمة مثل احلريات العامة والعدالة االجتماعية وحقوق
األقليــات وحتقيــق املســاواة لألشــخاص ًوي اإلعاقــة ومكافحــة االُــار باألشــخاص جيــري ح ـوار
متواص ــل بص ــورة منتظم ــة ب ــي الدول ــة وم ــات املنظم ــات ــري احلكومي ــة املختلف ــة .وويف ــعت ع ــدة
منظمات ري حكومية يف إسرائيل أيض ا برامج تثقيفية ىلدل إىل تثقيف الناس (مبن فيهم املسؤولون
احلكوميون) واجملتمعات احمللية يف إسرائيل يف هذه القضايا االجتماعية املتنوعة.
 -147وفيم ــا يل ــي جمموع ــة خلت ــارة تض ــم  24منظم ــة ــري حكومي ــة رائ ــدة يف إسـ ـرائيل م ــت ًك ــر
مقاصدها وأنشطتها الرئيسية استنادا إىل معلومات مستقاة من مواقت تلك املنظمات على اإلنرتنت:
''1

عدالة :املركز القانوين حلقوق األقلية العربية يف إسرائيل( - )1يسـتخدم أسـاليب التقايفـي
والتــدخالت القانونيــة والنــداءات يف وســائل اإلعــالم واملؤسســات القانونيــة الدوليــة مــن

__________

()1
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أجل النهو بعمله يف محايـة حقـوق اإلنسـان للعـرب يف إسـرائيل .ويتنـاول مركـز عدالـة

مس ــائل م ــن بينه ــا م ــا يتعل ــق ب ــاحلقوق يف األر واحلق ــوق االجتماعي ــة  -االقتص ــادية
والثقافيــة واملدنيــة والسياســية للعــرب اإلسـرائيليي والــل يعتربهــا مبثابــة املق ـ ودمات الال مــة
للتعاي يف دولة ًات قوميتي؛
''2

أدام طيفــا فــدين(" - )2االحتــاد اإلس ـرائيل للــدفا عــن البي ــة" هــو منظمــة تــدعو للقضــايا
البي يــة .وتتــألف املنظمــة أساس ـ ا مــن كــامي بي يــي وتلجــأ إىل التقايفــي مــن أجــل إنفــاً
الق ـ ـواني واحلمايـ ــة البي يـ ــة احملليـ ــة والدوليـ ــة .وتشـ ــارك أدام طيفـ ــا فـ ــدين أيض ـ ـا يف ويفـ ــت
التشريعات البي ية وتعمل بشكل روتيين مت الكنيست من أجل توفري البيانات والتوجيه؛

''3

معهد التوعية( - )3يركز على دراسة مسألة البغاء واالُار بالنساء ويقـدم كايفـرات يف
طائفـة مــن املسـائل يف جمــال االُـار باألشــخاص .وتسـتهدل احملايفـرات مجهـورا متنوعـ ا
يشمل املراهقي والطالب والعاملي يف السلطات احمللية؛

''4

مبك ــوم :خلطط ــون م ــن أج ــل حق ــوق التخط ــيط( - )4ه ــو منظم ــة ــري رإلي ــة أنش ــأها يف
عـام  1999فريـق مـن املخططـي واملهندسـي املعمـاريي مـن أجـل النهـو بالدميقراطيـة
وحق ــوق اإلنس ــان يف جم ــال التخط ــيط .وتهع ـ ود اجلمعي ــة تق ــارير وتن وف ــذ بعض ـ ا م ــن أنش ــطة
ال ــدعوة م ــن أج ــل رب ــط التخط ــيط بالعدال ــة االجتماعي ــة .وال ــت مش ــاريعها اقرتاح ــات
للتجديــد احلضــري وختطــيط القــرى البدويــة وتعليقــات علــى التخطــيط يف املنطقــة جـيم
يف الضفة الغربية ويف األحياء الشرقية من القدس؛

''5

بزخ ــوت :مرك ــز حقـ ــوق اإلنس ــان لألشـ ــخاص ًوي اإلعاق ــات( - )5هـ ــو منظمـ ــة ـ ــري
حكوميـة رائــدة تركـز علــى اإلدمـاج االجتمــاعي لألفـراد ًوي اإلعاقــات البدنيـة والعقليــة.
ويق ودم بزخوت خدمات التمثيل القانوين ويـدير خطوطـ ا سـاخنة بالعربيـة والعربيـة هلـؤالء
األف ـراد وين وفــذ ب ـرامج تدريبيــة وتثقيفيــة .وقــد شــاركت املنظمــة بفاعليــة يف ويفــت اتفاقيــة
حقوق األشخاص ًوي اإلعاقة؛

''6

منظمة األ رق واألبيض حلقوق اإلنسان( - )6ىلدل إىل رصد السلوك األخالقي جلي
الدفا اإلسرائيلي واإلشرال عليه يف نقاا التفتي يف الضفة الغربيـة بشـكل أساسـي.
وىلدل املنظمة إىل حتسي نواحي التَّماس بي جنود جي الدفا اإلسرائيلي والسـكان
احملليــي عــن طريــق مجلــة أمــور منهــا احلفــاظ علــى اتصــال مســتمر مــت اجلــي واإلدارة
املدنية واإلبالي عن حاالت سوء السلوك من جانب جنود اجلي ؛

__________

()2
()3
()4
()5
()6
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''7

''8

اخلــط الســاخن لالج ــي وامله ـاجرين( - )7يق ـ ودم الــدعم بتســت لغــات خلتلفــة للمهــاجرين
والالج ـ ــي ويفـ ــحايا االُـ ــار باألشـ ــخاص .وينشـ ــط اخلـ ــط السـ ــاخن يف جمـ ــال تثقيـ ــف
اجلمه ــور والت ــدخل يف األ م ــات والتقايف ــي هب ــدل تعزي ــز التفـ ـاهم وحتس ــي حال ــة ه ــذه
اجملتمعات احمللية الضعيفة .وعقد اخلط الساخن منذ عام  2001حلقات دراسية ونظوم
جــوالت ميدانيــة تناولــت هــذه املســائل علم ـ ا بــأن هــذه احللقــات الدراســية اســتهدفت
مجهورا متنوعا يشمل طالب املدارس الثانوية ومو في التدريي واجلنود و ريهم؛

إير أميم( - )8هي منظمة تعمل مـن أجـل جعـل مدينـة القـدس مدينـة "عادلـة ومسـتقرة"
تكـون مكانـا جلميـت املـواطني بغـض النظـر عـن هــويتهم االجتماعيـة أو الدينيـة .وىلــدل
اجملموعة إىل أن تكون مرجعا عاما ومنتـدى للتعـاون بـي اجملتمعـات احملليـة حيـث تـنظوم
جوالت دراسية تتناول املسائل السياسية املتعلقة بالقدس وتهعـ ود محـالت إعالميـة وتنـتج
أفالم ا عن احلياة يف القدس؛

''9

مرك ــز العم ــل ال ــديين اإلسـ ـرائيلي( - )9يعم ــل م ــن أج ــل النه ــو بالتعددي ــة يف اجملتم ــت
اإلس ـ ـرائيلي ومحاي ـ ــة حق ـ ــوق اإلنس ـ ــان جلمي ـ ــت امل ـ ـواطني اإلس ـ ـرائيليي وال ـ ــدفا عنه ـ ــا
وال ســيما احلقــوق املتصــلة إلريــة الوجــدان والعقيــدة والــدين .وقــد نشــط املركــز أيض ـا يف
قضــايا كــددة مثــل قضــية الفصــل بــي اجلنســي يف احلــافالت العامــة ويــدعو إىل الــدفا
عن منظمات حقوق اإلنسان األخرى يف إسرائيل ومي ودها بالدعم؛
البيــت املفتــوح يف القــدس للفخــر والتســام ( - )10هــو مركــز للناشــطي يــوفر مــالًا آمن ـا
وخدمات مباشرة ألفراد مجاعـة املثليـات واملثليـي ومزدوجـي امليـل اجلنسـي ومغـريي اهلويـة
اجلنسـانية واملــرتددين متحــرري اهلويـة اجلنســانية يف القــدس واجملتمعـات احملليــة احمليطــة هبــا.
وينشــط البيــت املفتــوح علــى الصــعيد الــوطين أيض ـا بطــرق مــن بينهــا تنظــيم "مس ـريات
الفخــر" والــدعوة إىل شــرعة حقــوق للمثليــات واملثليــي ومزدوجــي امليــل اجلنســي ومغــريي
اهلوي ــة اجلنس ــانية ومتح ــرري اهلوي ــة اجلنس ــانية تتض ــمن ال ــدفت باُ ــاه تغيـ ـريات يف قـ ـواني
األسرة اإلسرائيلية والتصنيف اجلنساين ورارسات الرعاية الصحية؛

''11

مركز مسـاواة :مركـز حقـوق املـواطني العـرب يف إسـرائيل( - )11يعـز احلقـوق االقتصـادية
واالجتماعيــة والثقافيــة والسياســية للمـواطني العــرب يف إسـرائيل واالعـرتال االجتمــاعي
هبــذا اجملتمــت املتعــدد األوجــه .وباإليفــافة إىل الــدعوة إىل مكافحــة التمييــز يســعى مركــز
مساواة أيضا إىل حشد مشاركة الشباب وبناء قدرات اجملتمت املدين العريب احمللي؛

''10

__________

()7
()8
()9
()10
()11
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''12

منتدى التعاي السلمي يف النقب من أجل املساواة املدنية( - )12هو منظمة يهودية -
عربية تركز على املسائل الل تؤثر حتديدا يف منطقة النقـب يف جنـوب إسـرائيل .وينصـب
الرتكيــز الرئيســي للمنتــدى علــى رصــد تعامــل احلكومــة اإلس ـرائيلية مــت امل ـواطني العــرب
البــدو يف النقــب وال ســيما فيمــا يتعلــق بــالتنظيم احلكــومي لبــدو الشــتات .كمــا يــدير
املنتــدى أحــد مراكــز التبــادل الثقــايف والسياســي العــريب  -اليهــودي وهــو مركــز ملتقــى -
مفقاش للتفاهم العريب  -اليهودي؛

''13

أطباء من أجل حقوق اإلنسان  -إسرائيل( - )13هـو الفـر احمللـي ملنظمـة أطبـاء مـن أجـل
حقوق اإلنسان الدولية .وتسعى املنظمة إىل العمل مـن أجـل جمتمـت أكثـر إنصـافا واـوالا
يهطبَّق فيه احلق يف الصحة بالتساوي على مجيت السكان .وتـدعو املنظمـة إىل تـوفري شـروا
مسبقة حلقوق وخدمات الرعاية الصـحية مبـا فيهـا امليـاه النظيفـة واملرافـق الصـحية احلديثـة
والتغذيـة الســليمة والسـكن الالئــق والتعلـيم وفــرص العمـل واحلمايــة مـن العنــف .وتــدير
املنظم ــة عي ــادات وتقـ ـ ودم املس ــاعدة إىل األفـ ـراد لض ــمان محاي ــة خلتل ــف حق ــوقهم الص ــحية
واإلنسـانية .وتشـارك املنظمـة أيضـا يف احلـوار العـام املتعلـق مبسـائل متصـلة بالصـحة مبــا يف
ًلك انتقاد السياسات احلكومية اإلسرائيلية وتقدل اقرتاحات بشأ ا؛

''14

''15

تيبيكــا :للعدالــة واملســاواة لنيس ـرائيليي اإلثيــوبيي( - )14هــي منظمــة للحقــوق القانونيــة
تعمـ ــل مـ ــن أجـ ــل قابليـ ــة االنتقـ ــال االجتمـ ــاعي واالنـ ــدماج لصـ ــا اجملتمـ ــت اإلثيـ ــويب يف
إس ـ ـرائيل .وتنشـ ــط تيبيكـ ــا يف الـ ــدعاوى القضـ ــائية ًات التـ ــأثري واملسـ ــاعدة القضـ ــائية
واملب ــادرات السياس ــاتية الرامي ــة إىل ي ــادة ت ــوفري الف ــرص التعليمي ــة واملهني ــة لنيسـ ـرائيليي
اإلثيوبيي .ومن بي املبادرات الواسعة النطاق الـل تـديرها تيبيكـا حلقـات عمـل للتوعيـة
اجملتمعية وأنشطة للتواصل مت الشباب وبرنامج إًاعي يهبث بالعربية واألمهرية؛
مجعي ــة حق ــوق املـ ـواطن يف إسـ ـرائيل( - )15ترص ــد حق ــوق اإلنس ــان واحلري ــات املدني ــة يف
إسـ ـرائيل .وتهعـ ـ ود اجلمعي ــة مـ ـواد تثقيفي ــة بالعربي ــة والعربي ــة وتن وف ــذ أنش ــطة كلي ــة للتوعي ــة
والتثقيـف العــام وتنشــط يف الـدعوة علــى الصــعيد الــدويل لقضـايا حقـوق اإلنســان .كمــا
تساعد املنظمـة أيضـا يف الـدعاوى القضـائية املـؤثرة تشـمل جمموعـة متنوعـة مـن املسـائل
مبــا فيه ــا حري ــة التعب ــري واحل ــق يف اخلصوصــية واحلق ــوق اجلنس ــانية واجلنس ــية واملس ــاواة
للجماعات السكانية من األقليات؛

''16

اجمللــي الــوطين للطفــل يف إسـرائيل( - )16هــو مــن املنظمــات ــري احلكوميــة الرئيســية املعنيــة
بال ــدعوة حلق ــوق الطف ــل ورفاه ــه .وال ينتم ــي اجملل ــي لف ــة اجتماعي ــة معيون ــة م ــن اجملتم ــت

__________
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()13
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()15
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صر يف إسـرائيل ويشـملهم باحلمايـة الـل يقـ ودمها بغـض النظـر
اإلسرائيلي ويهعىن اميت ال هق و
عن جنسيتهم أو دينهم أو حالتهم االجتماعية االقتصادية .ويق ودم اجمللـي بيانـات ويؤيـد
التشريعات احلمائية ويدعم الربامج التثقيفية واملبادرات االجتماعية يف مجيت أحناء البلد؛
''17

لــويب النســاء يف إسـرائيل( - )17ملتــزم بــالنهو مبكانــة مجيــت النســاء يف إسـرائيل بغــض
النظـ ــر عـ ــن العـ ــرق أو الـ ــدين أو اخللفيـ ــة االجتماعيـ ــة االقتصـ ــادية .ويشـ ــارك اللـ ــويب يف
الــدعاوى القضــائية املــؤثرة هك ـدث ا تغي ـريا عملي ـ ا يف حقــوق األمومــة ويف أويفــا العمــل
واملنا عات املتعلقة بالعمل الـل متـي النسـاء علـى وجـه التحديـد .وقـد نـال اللـويب جـائزة
الـرئيي املرموقـة تقــديرا لعملـه علـى الصــعيد احمللـي كمــا أنـه يتمتـت مبركــز استشـاري لــدى
اجمللي االقتصادي واالجتماعي التابت لألمم املتحدة؛

''18

احلرك ــة اإلس ـرائيلية يف ــد ه ــدم املن ــا ل( - )18ه ــي منظم ــة حلق ــوق اإلنس ــان ترك ــز بش ــكل
خ ــاص عل ــى سياس ــة دول ــة إسـ ـرائيل املتمثل ــة يف ه ــدم املن ــا ل الفلس ــطينية .وتهع ـ ود احلرك ــة
وحتتفظ بسجل من البيانات الصحفية والتقارير واخلرائط وتسجيالت الفيديو الل تنشـر
رسالتها السياسية .كما تهرتب املنظمة جوالت ميدانية جلهات خاصة؛

''19

املنتــدى القــانوين اإلسـرائيلي( - )19يعمــل مــن أجــل محايــة حقــوق اإلنســان ومحايــة حســن
اإلدارة واملصـ ــا الوطنيـ ــة إلس ـ ـرائيل والشـ ــعب اليهـ ــودي .ويو وـ ــف هـ ــذا املنتـ ــدى كـ ــامي
وحقوقيي واقتصاديي وطالبا يق ودمون املساعدة القانونية يف عدة ميادين مـن بينهـا :إدارة
الش ــؤون الدولي ــة وإدارات الش ــؤون االقتص ــادية وإدارة ش ــؤون املس ــتهلكي .كم ــا يق ـ ـ ودم
املنتدى آراء وورقات مواقف إىل صانعي القرار ويق ودم التماسـات بشـأن قضـايا خلتلفـة إىل
ككمة العدل العليا ويشارك يف مناقشات الكنيست ويف مناقشات عامة أخرى؛

''20

القــوس الــدميقراطي الش ـرقي  -اخلطــاب اجلديــد( - )20هــو حركــة اجتماعيــة ــري برملانيــة
و ري سياسـية تضـم يهـودا إسـرائيليي مـن أصـل شـرق أوسـطي ىلـدل إىل إحـداث تغيـري
اجتمــاعي يف اجملتمــت اإلسـرائيلي ويف مؤسســاته .وبــالنظر إىل الـرتاث الثقــايف املشــرتك مــت
اجملتمعــات احملليــة العربيــة يف إسـرائيل متثوــل اجلماعــة منتــدى للتعــاون االجتمــاعي بطــرق
منها على سـبيل املثـال استضـافة معـار فنيـة لفنـاني يهـود شـرقيي وفنـاني عـرب علـى
السـ ـواء .وتنش ــط اجلماع ــة أيضـ ـ ا يف مس ــائل األر والعم ــل والتعل ــيم وت ــنظوم مـ ـؤمترات
وتهصــدر م ـواد إعالميــة وتستض ـيف عرويف ـا تتماشــى مــت تركيزهــا علــى التعدديــة الثقافيــة
والعدالة االجتماعية؛

__________

()17
()18
()19
()20
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''21

''22

احلرك ــة م ــن أج ــل ج ــودة الس ــلطة يف إس ـرائيل( - )21تع ــز مس ــاءلة امل ــو في العم ــوميي
وســيادة القــانون مــن خــالل تقــدل التماســات إىل احملكمــة العليــا والكشــف العــام عــن
الســلوك ــري األخالقــي وتقــدل املســاعدة القضــائية للمبلغــي عــن املخالفــات ودعــم
االحتفــال بـ ـ "اليــوم الســنوي مــن أجــل جــودة الســلطة" .كمــا تــدير احلركــة خط ـ ا ســاخن ا
قانوني ا يق ودم خدمات للمواطني املتأثرين بالسلوك احلكومي ري السليم؛

اللجنة العامة ملناهضة التعـذيب يف إسـرائيل( - )22ترصـد عمليـات االسـتجواب وأنشـطة
إنفــاً القــانون الــل تضــطلت هبــا الدولــة لضــمان متاشــيها مــت مبــادو القــانون اإلس ـرائيلي
والدويل .وقد ق ودمت اللجنة يف إطار أعماهلـا القانونيـة الواسـعة النطـاق التماسـات إىل
ككمــة العــدل العليــا وتعاونــت يف إعــداد التقــارير املقدمــة إىل اجلمهــور الــدويل مبــا في ـه
األمم املتحدة .كما تن وفذ املنظمة أنشطة إيفافية من بينها تنظيم احملايفرات واملعار ؛

''23

امـرأة ال مـرأة  -املركــز النســوي حيفــا( - )23هــو مجعيـة تعمــل مــن أجــل مكافحــة التمييــز
والعنف والقمت يفد املرأة .وين وفذ املركز أنشطة على مدار العام تشمل ما يلـي :مـؤمترات
وحلقــات دراســية وكايفـرات وتقــدل معلومــات يف جمــال حقــوق املـرأة واالُــار بالنســاء
ومكافحة العنف يفـد املـرأة .وتسـتهدل مجيـت هـذه األنشـطة مجهـورا متنوعـا يضـم أفـراد
الشـ ـ ــرطة واحملـ ـ ــامي والعـ ـ ــاملي يف السـ ـ ــلطة احملليـ ـ ــة واألخصـ ـ ــائيي االجتمـ ـ ــاعيي يف
املستشفيات والطالب؛

''24

مجعيــة عنـوان العامــل( - )24ىلــدل إىل محايــة حقــوق العــاملي املستضــعفي يف إسـرائيل.
وتسـ ــتهدل اجلمعيـ ــة ف ـ ــات مـ ــن بينهـ ــا ملتمسـ ــو اللجـ ــوء والعمـ ــال األجانـ ــب والعمـ ــال
الفلسـ ــطينيون فض ـ ـالا عـ ــن أي عـ ــاملي إس ـ ـرائيليي يتعريفـ ــون لسـ ــوء املعاملـ ــة .وتتنـ ــاول
اجلمعية التظلمات الفردية واالنتهاكات املنهجية وتقـ ودم االستشـارة عـرب اهلـاتف (مبـا يف
ًلك تقدل اخلدمات القانونية) كما تع ود تقارير عن خلتلف املسائل الل تهعىن هبا.

__________
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