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 مقدمة  -أوال   
، وابعتبارهررا (1)إن إسررايي،، إ  شرررر  و تولتهررا الثالثرة مررن ااسررتعرال الردوري الرررام، -1
 حتكمه سيادة القانون، شظ، ملتزمة حبماية حقوق اإلنسان وكفالتها. اً دميقراطياً بلد

 املنهجية والعملية التشاورية -اثنيا   
للمبرررررررادي التوتيهيرررررررة املف رررررررلة و اً أُعررررررردل هرررررررذا التقريرررررررر، شقريرررررررر دولرررررررة إسررررررررايي،، وفقررررررر -2

 ،ال ررررررادرين عررررررن سلررررررس حقرررررروق اإلنسرررررران ،(3)17/199واملقرررررررر ، ومرفقرررررره (2)16/21 القرررررررار
 الستعرال الدوري الرام،".لجلولة الثالثة و او"املذكرة اإلرشادية للتقارير الوطنية املقدمة 

وجيررا الرروخلارات  (5)ابلتعرراون مررا وخلارة العررد  (4)عررت هررذا التقريررر وخلارة ا ارتيررةجل قررد و  -3
وكمررا نرروقت و شقررارير سررابقة، حتررافع إسرررايي، علرر  حرروار حيرروي مررا  ات ال ررلة و اوكومررة. 

منظمرررات اعتمرررا املررردين، واا رررة و إطرررار عمليرررة شقررردع التقرررارير إ  هي رررات معاهررردات حقررروق 
، روتررت وخلار  2012اإلنسرران التابعررة لألمررم املتحرردة وااسررتعرال الرردوري الرررام،. ومنررذ عررا  

معررة العربيررة و القرردم، ُ ررمم لتيسررف اورروار املفتررو  وحتسرر  ا ارتيررة والعررد  ملررررو  برعايررة اجلا
التعاون ب  سرلاات الدولرة ومنظمرات اعتمرا املردين، واا رة فيمرا يتعلر  بعمليرة شقردع التقرارير 

حتضرره سرلاات اً وأنرر  املرررو  منتردش مرر كإ  جلان حقروق اإلنسران التابعرة لألمرم املتحردة. 
تمررا املرردين، مررن أترر، مناقرررة شقررارير الدولررة املقدمررة إ  هررذه الل رران الدولررة والعلمرراث و ثلررو اع

 ب فة دورية وشر يا منظمات اعتما املدين عل  التعلي  عل  مراريا شقارير الدولة. 
، سلسررلة مررن 2017و عررا  اً، ومنررذ تولررة اإلبررالة األاررفة، اسررتحدثت إسرررايي، أيضرر -4

ا املرررررو  علررر  شنظررريم سرررت تلسرررات للنقرررا  و واناررروش هرررذ. "املايررردة املسرررتديرة"اتتماعرررات 
مؤسسرررات أكادمييرررة موترررودة و جيرررا أمررراث إسررررايي، مرررن أتررر، شيسرررف شنرررو  املرررراركة. ووفررررت 

للنقررا  اوررر برر  اعتمررا املرردين والوسررث األكررادمي  و ثلرر  اوكومررة بررر ن اً فريررداً اجللسررات منرررب 
   ومزدوترر املثليررات واملثليررهرراح حقرروق قضرراأ أساسررية و سررا  حقرروق اإلنسرران شتعلرر   مررور من

؛ اإلسررررراييليون املنحرررردرون مررررن أ رررر، إثيررررو ؛ السرررركان اهلويررررة اجلنسررررانية يامليرررر، اجلنسرررر  وم رررراير 
احملليرررررون مرررررن البررررردو؛ حقررررروق املررررررأة؛ حقررررروق األشرررررخا   وي اإلعاقرررررة؛ اوقررررروق ااتتماعيرررررة 

ا  للمنظمرات الررعبية، الر  وااقت ادية و مناط  األطراف. ومن ب  أهرداف هرذا املرررو  السرم
عرررادة مرررا شفتقرررر إ  املررروارد لتقررردع شقرررارير مواخليرررة إ  هي رررات املعاهررردات العامرررة وعمليرررة ااسرررتعرال 

 الدوري الرام،، ابملراركة و آلية األمم املتحدة لتقدع التقارير و سا  حقوق اإلنسان.

 البنية األساسية حلقوق اإلنسان -اثلثا   
 الدويل حلقوق اإلنساناإلطار  -ألف 

 الصكوك الدولية  -1 
حدلثت إسرايي، وثيقتها األساسية املوحردة وقردمت شقرارير عرن املعاهردات التاليرة ارال   -5

، اشفاقية (6)ح العهد الدويل ا ا  ابوقوق املدنية والسياسية2017و 2013الف ة ما ب  عام  
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قيرررة مناهضرررة التعرررذي  وورررفه مرررن  ررررو  ، اشفا(7)القضررراث علررر  جيرررا أشررركا  التمييرررز العن رررري
، الربوشوكرررو  اااتيررراري امللحررر  ابشفاقيرررة (8)املعاملرررة أو العقوبرررة القاسرررية أو الالإنسرررانية أو املهينرررة

، ااشفاقيررة (9)حقرروق الافرر، بررر ن بيررا األطفررا  واسررت ال  األطفررا  و الب رراث وو املررواد اإلابحيررة
، اشفاقيررررة حقرررروق األشررررخا   وي (10)د املرررررأةالدوليررررة للقضرررراث علرررر  جيررررا أشرررركا  التمييررررز  رررر

 . (11)اإلعاقة
معاهررردة علررر   2016و آ ار/مرررارم  (12)ويسررررل إسررررايي، أن شفيرررد بت ررردي  حكومتهرررا -6

لتيسررف النفررا  إ  امل ررنفات املنرررورة لفايرردة األشررخا  املكفرروف  أو معرراق  الب ررر أو  مررراكت
، والر  شقرر (13)ظمة العاملية للملكية الفكريرة، التابعة للمن وي إعاقات أارش و قراثة املابوعات

استثناث لقوان  امللكية الفكرية من أتر، التمكر  مرن إعرداد نسرخة مرن عمر، منررور، و شرك، 
 مناس  استخدا  ومتتا معاق  الب ر من دون اش اط موافقة  اح  او . 

إسررايي، وقروق األشررخا  ويرربخل انضرما  إسررايي، إ  هرذه املعاهردة األليررة الر  شوليهرا  -7
، واجلهررود الرر  شسررخرها لتعزيررز حقرروقهم. وو واقررا األمررر، فررقن القررانون املتعلررر  (14) وي اإلعاقررة

بتيسررررف اسررررتفادة األشررررخا   وي اإلعاقررررة مررررن األعمررررا  والعرررررول ومررررواد البرررر  )التعررررديالت 
. فعل  ينص عل  شرشيبات شت اوخل معاهدة مراكت بارق متعددة (15)2014-5774الترريعية( 

سرربي، املثررا ، بينمررا شقضرر  املعاهرردة لعررداد أشرركا  ميسرررة ااسررتخدا  ملعرراق  الب ررر فقررث، فررقن 
 القانون املذكور يسمح لعداد أشكا  ميسرة جلميا األشخا   وي اإلعاقة. 

 املشاركة واحلوار -2 
ية املعنية حتافع إسرايي، عل  عالقات وثيقة ما سموعة متنوعة من اهلي ات الدولية واحملل -8

حبقوق اإلنسان، وجتملا شقارير حكومية مف لة، وجتري حروارات مرا وفرود أتنبيرة رفيعرة املسرتوش 
عررن شقررديرها للرررفافية وروررم معاملررة سلررس حقرروق اإلنسرران وررف املن ررفة إلسرررايي،،  ررا و اً شعبررف 

، ابلرذكر، برك،  ريح، والرذي صرص إسررايي من تدو  أعماله، الذي يعد متييزأً  7 لك البند 
بعينها.  فيما شُعام، جيا حاات حقوق اإلنسان و البلدان األارش و إطار بنود ا ختص دواً 

وو جلة أمور أارش، شتوا ، إسرايي، ابستمرار ما  ثل  مكت  األمرم املتحردة لتنسري  الررؤون 
مررررم املتحرررردة ، ومنظمررررة األ(17)، ومفو ررررية األمررررم املتحرررردة السررررامية وقرررروق اإلنسرررران(16)اإلنسررررانية
، وشتعرراون برررك، كامرر، مررا املنسرر  ا ررا  لعمليررة السررال  و الررررق األوسررث التررابا (18)للافولررة

 .(19)لألم  العا  لألمم املتحدة
، استضافت إسررايي، العديرد مرن كبرار املسرؤول  و سرياق هرذا النرو  2013ومنذ عا   -9

ا  السررراب  لألمرررم املتحررردة ابن كررر  األمررر  العرررن مرررن خلأر منهرررا اً أمرررور مرررن التوا ررر،،  رررا شضرررمن 
واملقررة ا ا رة  (21)والزأرة األافة لك، من األم  العا  لألمم املتحدة أناونيو ووشفيت (20)مون

. (23) (22)املعنيررررررة  سرررررر لة العنرررررر   ررررررد املرررررررأة التابعررررررة علررررررس حقرررررروق اإلنسرررررران لألمررررررم املتحرررررردة
لزأرهترررا و  حبالرررة حقررروق اإلنسررران و إريررر أ ةاملعنيررر ةا ا ررر ةاملقررررر إسررررايي، دعررروة إ   ووتهرررت

. وابإل ررررافة إ   لررررك، استضررررافت إسرررررايي، السرررريد بيرررر  مرررراورر، ريرررريس 2018-2017 الفرررر ة
 مرش ، وه  حتافع عل  شعاون وثي  ما هذه الل نة. (24)الل نة الدولية لل لي  األمحر
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 (25)التعاون مع وكاالت األمم املتحدة وهيئاهتا -3 
و سررا  شيسررف عمرر، وكرراات األمررم املتحرردة والتعرراون مرررا  طررويالً  إلسرررايي، سرر الً إن  -10

هي اهتررا، حيرر  شقررد  شقرررارير وشرررارم و حرروارات مررا الل ررران املعنيررة. وشتعرراون إسرررايي، ابنتظرررا  
وشيسررر خلأرات هررذه اهلي ررات إا إ ا كانررت الوايررة املعنيررة سياسررية و توهرهررا أو متحيررزة برررك، 

 اا . 
د مثلررررت إسرررررايي، أمررررا  هي ررررات معاهرررردات األمررررم املتحرررردة املعنيررررة حبقرررروق اإلنسرررران وقرررر -11

منررررذ اجلولرررة األاررررفة لالسرررتعرال الرررردوري الررررام،ح اشفاقيررررة مناهضرررة التعررررذي ، و أأر/     التاليرررة
؛ العهرررررررررد الررررررررردويل ا رررررررررا  ابوقررررررررروق املدنيرررررررررة والسياسرررررررررية، و شرررررررررررين األو /          2016مرررررررررايو 
لربوشوكررررو  اااتيرررراري ؛ ا2013، و حزيران/يونيرررره (26)اقيررررة حقرررروق الافرررر،؛ اشف2014أكترررروبر 

امللحرررر  ابشفاقيررررة حقرررروق الافرررر، بررررر ن بيررررا األطفررررا  واسررررت ال  األطفررررا  و الب رررراث وو املررررواد 
. ومن املقرر أن متث، أما  الل نة املعنية ابلقضاث عل  التمييز  رد 2015، و أأر/مايو اإلابحية
، وهرر  ابنتظررار حتديررد موعررد املثررو  أمررا  جلنررة القضرراث 2017ألو /أكترروبر شررررين ا 31املرررأة و 

 عل  التمييز العن ري والل نة املعنية حبقوق األشخا   وي اإلعاقة.
إن الترزا  دولررة إسررايي، حبقرروق اإلنسران وشعاويررا مرا هي ررات األمرم املتحرردة يؤكرده القيررا   -12

برائسرررة  يررر  املررردع  العرررا  بررروخلارة العرررد   لنرررراث فريررر  مرررر م بررر  الررروخلارات 2011و عرررا  
)القانون الدويل(، استعرال وشنفيذ املالحظات ا تامية ملختل  جلان حقوق اإلنسران. وتتمرا 
هذا الفري  املر م ب  الوخلارات لدراسة املالحظرات ا تاميرة ال رادرة عرن جلران حقروق اإلنسران 

امررة فيمررا يتعلرر  ابلترررريعات احملليررة و سررا  التابعررة لألمررم املتحرردة وقررد أحرردا عرردة ش يررفات ه
 .(27)حقوق اإلنسان

 محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها على الصعيد الوطين -ابء 
 (28)املساواة وعدم التمييز  -1 

متثررر، املسررراواة وعرررد  التمييرررز ح رررر الزاويرررة لدميقراطيرررة دولرررة إسررررايي،، ولرررا مكرسررران و  -13
األساسية. وقد شكرر مرة شلو األارش اإلعرا  عن الترزا  إسررايي، هرذه إعالن استقالهلا وقوانينها 

مرن اً القيم واوقوق األساسية و القوان  وقرارات احملاكم، ويتم إعادة الت كيد عليهرا وشعزيزهرا مررار 
 اال  التدابف الترريعية والسياساشية. 

 (29)ب  اجلنس املساواة  )أ( 
قرانون  يتزعز  ابملسراواة بر  اجلنسر  ت يتذبرذ ، منرذ إ ردار إن التزا  إسرايي، الذي ا -14

 بُعيد إنراث دولة إسرايي، بثالا سنوات، وحىت اآلن.  1951-5711 شساوي اوقوق للمرأة
وو الكنيست العررين اورايل، وحتظ  مراركة املرأة و اعا  العا  ابلتقدير والتر يا.  -15

و املايررة و  22.5و املايررة، وهرر  نسرربة قياسررية، مررن  (31)27.5لتبلرر   (30)خلادت نسرربة العضرروات
الكنيست التاسا عرر. وشر ، اثنتان منهن من    ي  رييس الكنيست، وشرأم مخٌس منهن 

 9.7فيه، وشنتمر  اثنتران إ  األقليرة العربيرة. وو اوكومرة اواليرة، خلادت نسربة الروخليرات مرن  جلا ً 
أربررا وخليرررات و اوكومررة و يبررة واحرردة ألحررد الرروخلراث. اً تررد حاليررو املايررة. وشو  16و املايررة إ  
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و املايرررة مرررن املنا ررر  الرفيعرررة و سرررا  ا دمرررة املدنيرررة، ابرشفرررا  عرررن نسررربة  40وشرررر ، النسررراث 
و املايررة املرررار إليهررا و شقريررر إسرررايي، الرروطل األاررف. وو الرررركات اوكوميررة، خلادت  32.6 الررر

 . (32)2007و املاية عن عا   10و املاية،  ا يعكس خلأدة نسبتها  43نسبة املديرات إ  
يبلر  اً، قا ري 725ومرن بر  القضراة رءسراث احملراكم املختلفرة و أمراث إسررايي، وعرددهم  -16

، شولرررررت إسررررر  2017وو شرررررررين األو /أكتررررروبر و املايرررررة(.  51قا رررررية ) 369عررررردد النسررررراث 
يا لت بح اثل  امرأة من ب  آار أربعة قضاة ش لوا هذا حايوت من   كبف قضاة احملكمة العل

، ُعينررررررررت امرررررررررأ ن منحرررررررردر ن مررررررررن أ ررررررررو  إثيوبيررررررررة و من رررررررر  2017املن رررررررر . وو عررررررررا  
 25 حكمررررة ال ررررلح، وهررررو حرررردا وررررف مسرررربوق و الترررراري  القضرررراي  اإلسررررراييل . وو  قررررال

وشلقرت هرذه القا ررية،  و حمكمرة دينيرة للمسررلم . (33)، ُعينرت أو  قا ررية2017نيسران/أبري، 
 عل  وته ا  و ، الدعم من جيا أعضاث جلنة التعيينات القضايية التسعة. 

، أنرررررر ت حكومرررررة إسررررررايي، جلنرررررة وخلاريرررررة معنيرررررة ابملسررررراواة 2015أأر/مرررررايو  26وو  -17
 . (34)لتعزيز املساواة ب  اجلنس  و خمتل  توان  اوياةاً ااتتماعية، وه  معينة ا ي 

)املساواة و األتر بر ( العمرا  لقانون  3، اعُتمد التعدي، رقم 2014آ ار/مارم وو  -18
، الررذي يسررتوت  قيررا  اهلي ررات العامررة امللزمررة  وترر  القررانون 1996-5756 الررذكور واإل ا

 ن شقرررررد  شقرررررارير عرررررن مرشبرررررات املرررررووف ، لدرا  مؤشرررررر تنسررررراين لألترررررور مرررررن أتررررر، كرررررر  
، املنرررررر ة (35)جلنرررررة النهرررررول ابملررررررأة و سرررررا  ا دمرررررة املدنيرررررةالتفررررراو ت. وعقررررر  شقريرررررر قدمتررررره 

، أ در املفول مبادي شوتيهية شتضمن معايف لتحديد عنا ر املرش  )معرايف برد  2014 عا 
املركبات، وساعات العم، اإل او، وساعات العم، حتت الال (،  ا حيد من احتما  شفراوت 

ن نفرس املن ر . وابإل رافة إ   لرك، شقضر  املبرادي املرشبات ب  النساث والرتا  الذين يرر لو 
بعنا ررررر املرشرررر  املختلفررررة،  (36) ن يبلرررر   رررراح  العمرررر، جلنررررة ا دمررررة املدنيررررةاً التوتيهيررررة أيضرررر

إ  مسراعدة هرذه الل نرة و مراقبرة الف روات اً يؤدي ليس فقرث إ  حتسر  الررفافية بر، أيضر  ا
 و األتور وشضييقها. 

 15إ   14، ُمرررددت فررر ة أتررراخلة األمومرررة املدفوعرررة األترررر مرررن 2017آ ار/مرررارم  21وو  -19
 .(37)1954-5714 لقرررانون عمررر، النسرررراث 57للمعرررايف الرررواردة و إطرررار التعررردي، رقرررم اً وفقررراً، أسررربوع

لرررنفس القرررانون يوسرررعان مرررن ناررراق  54وابإل رررافة إ   لرررك، فرررقن هرررذا التعررردي، والتعررردي، رقرررم 
ابث؛ فف  جلة أمور، توخل لرأل  او رو  علر  أتراخلة والديرة استحقاق أتاخلة الوالدية ليرم، اآل

عررن  لررك، و وترر  القررانون،  مدفوعررة األتررر ألسرربو  عمرر، عقرر  وادة طفلرره مباشرررة. وفضررالً 
توخل لأل  أن صتار او و  عل  سبعة أأ  أارش من أتاخلة الوالدية و أي وقت اال  أتاخلة 

 الوالدية ا ا ة ابأل . 
. وشوترد أبرررخل األمثلرة علرر  (38)حتسرن حالررة النسراث و قروات الرردفا  اإلسرراييليةويتوا ر،  -20

 لك و سال  املرراة، حير  يتزايرد عردد النسراث اب راراد، وأ ربحت شترا  هلرن فرر  تديردة. 
ألوتررررره القلررررر  مرررررن أن عمليرررررة إدمرررررا  الرترررررا  األرثرررررو كس املتررررررددين و قررررروات الررررردفا  اً ونظرررررر 

 2014عاد النساث و منا   خمتلفة و هرذه القروات، أُقرر و عرا  اإلسراييلية قد شؤدي إ  استب
،  ررا حيظررر هررذا 1986-5746 قررانون ادمررة الرردفا  ةالنسررخة املوحرردة علرر   19التعرردي، رقررم 

 .(39)ااستبعاد
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وكثفت إسرايي، اجلهود الرامية إ  شيسف خلأدة إمكانية جلوث النساث إ  القضاث، واا ة  -21
التابعرة  (40)السنوات األافة، حددت الدايرة اجلنوبيرة إلدارة املعونرة القانونيرة نساث األقليات. فف 

لوخلارة العد  اوواتز الثقافية وااقت ادية ال  حتو  دون إمكانية جلوث النساث مرن السركان البردو 
. واخترذت إدارة املعونرة القانونيرة عردة ااروات مرن أتر، معاجلرة هرذه املسراي،، مرن (41)إ  احملاكم

؛ شعزيررررز 2016و حزيران/يونيرررره  (42)ينهرررراح إنررررراث فررررر  إلدارة املعونررررة القانونيررررة و مدينررررة رهررررثب
التعررراون بررر  إدارة املعونرررة القانونيرررة واملنظمرررات ورررف اوكوميرررة وكرررذلك التعررراون مرررا هي رررة التنميرررة 

 -نيرة واإلسكان لبدو النق ؛ النهرول لمكانيرة اسرتفادة النسراث  رحاأ الب راث مرن املعونرة القانو 
" ورف اوكوميرة؛ Bishvilechوهو مررو  مر م للدايرة اجلنوبية إلدارة املعونة القانونية ومنظمرة "

شقرردع املسرراعدة القانونيررة إ  النسرراث  ررحاأ العنرر  العررايل ؛ شقرردع املسرراعدة القانونيررة لضررحاأ 
 احملرراكم شقررد  وهرر  مكاشرر  اسررتقبا  و -ااجتررار؛ إنررراث "منا ررد لتيسررف الل رروث إ  القضرراث" 

 معونة قانونية ورفية لألشخا  الذين ا يوتد من ميثلهم. 
ويتمثرر، أحررد التحرردأت املنتررررة و اعتمررا اورردي  الرر  ترر  علرر  إسرررايي، مواتهتهررا  -22
و مكافحة العن  اجلنساين. فاوكومة حتاو  مواتهة املركلة برك، مباشر عل  ال عيد اً أيض

 إطار جلنة و ا املرأة و األمم املتحردة، وكرذلك علر  ال رعيد احمللر  مرن الدويل بقيادة مبادرة و
 اال  شعديالت شرريعية خمتلفة وتهود و سا  اإلنفا . ويرم،  لك ما يل ح 

قرار األمم املتحدة بر ن منا التحر  اجلنس  والقضاث عليه و مكان العمر،،  )أ( 
. وهررذا 2017و ، واعُتمررد و آ ار/مررارم الررذي طرحترره وفاو ررت بررر نه إسرررايي، ابلدرتررة األ

القرررار يرردين جيررا أشرركا  التحررر  اجلنسرر ، واا ررة ابلنسرراث والفتيررات،  ررا يرررم، التحررر  و 
مكرران العمرر،، ويررردد علرر  اواتررة إ  اختررا  كرر، الترردابف الضرررورية ملنررا هررذا التحررر  والقضرراث 

و رو  و األمرم املتحردة، علر  أليرة عليه. ويؤكد القرار، الذي يعد األو  من نوعه بر ن هرذا امل
الدور الذي شضالا به الدو  األعضاث و القضاث عل  هذه الظاهرة ويضا عل  عاش  أ رحا  

عررردة اً العمررر، املسرررؤولية األو  عرررن اخترررا  التررردابف الالخلمرررة ملنرررا هرررذه اوررروادا. ويبررر  القررررار أيضررر
مواتهتره،  را و  لرك التررريعات، أسالي  ميكن للبلدان من االهلا مكافحة التحر  اجلنسر  و 

 تثقي ، وبرامج التوعية، والبحوا؛والسياسات، وال
 1972-5732 قررانون املعونررة القانونيررةعلرر   2017لسررنة  20قررم التعرردي، ر  ) ( 

الررذي ميررنح  ررحاأ اجلرررايم اجلنسررية ا اررفة اورر  و او ررو  علرر  حمررا  مررن وظررة شوتيرره ااهتررا  
 واإلتراثات اإلدارية  ات ال لة؛ ابجلرمية وعل  امتداد الدعوش اجلنايية

، 1977-5737 القرررررانون اجلنررررراي علررررر   2016لسرررررنة  122التعررررردي، رقرررررم  ) ( 
رتررر، ديررررن ون، الرررر  حتظرررر العالقرررات اجلنسرررية ابل ا رررر  بررر  ابث إ  القررران 247أ ررراف املرررادة 

وشررخص يت رراوخل الثامنررة عررررة مررن العمررر الررتمس املرررورة مررن رترر، الرردين، عنرردما يكررون الر ررا 
 ماد الذهل للرخص عل  رت، الدين؛عن است ال  ااعتاً  جت

، 1972-5732 قرانون املعونرة القانونيرةعلر   2015لسرنة  14التعدي، رقرم  )د( 
لذي ينص عل  شقدع املعونة القانونية،  ا و  لك التمثي، و إتراثات احملاكم املدنية، مرن دون ا

قرانون القيرود علر  ااتبار لألهلية املالية، إ   رحاأ اجلررايم اجلنسرية و الردعاوش املدنيرة  وتر  
 ؛2004-5765 لضحيةإ  مكان ساور لعودة مرشك  اجلرمية اجلنسية 
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، الررررذي 1958-5718 قررررانون التقرررراد علرررر   2015لسررررنة  5رقررررم  التعرررردي، )هر( 
أو أسراث اً، يسمح لمكانية متديد ف ة التقاد  إ ا كان املدع  عليه أو  ثله قد  ل، املدع  عمد

  له، بارق منها ااعتداث اجلنس ؛است ال   الحياشه، أو هدد املدع  أو است
، 1998-5758 التحرر  اجلنسر منرا قرانون علر   2014لسرنة  10التعدي، رقم  )و( 

، و (43)يررنص علرر  أن نرررر  ررورة أو فرريلم أو شسرر ي، لرررخص يركررز علرر   اشرره اجلنسررية الررذي
وروف يرتح أن ميث، فيها النرر إهانة له أو حااً من قدره، ودون موافقته، يرك، ترمية حترر  

 يُعاق  عليها ابلس ن مخس سنوات؛ تنس 
 1998-5758 وايح منررا التحررر  اجلنسرر لرر، ُعرردلت 2014وو متوخل/يوليرره  )خل( 

لتقض   ن شزيد مؤسسات التعليم العايل مرن التوعيرة  نرا التحرر  اجلنسر ، و لرك باررق منهراح 
إااررار الالبررة واملررووف  ابللرروايح وبسررب، شقرردع الررركاوش؛ شعيرر  مررووفر   لرررؤون منررا التحررر  

طالرر  أو أكثرررر.  2 000 اجلنسرر  حا ررلر   علررر  شرردري   ي  رررلة، و املؤسسررات الرر  شضرررم
، وجلنرررة (44)بتقررردع شقريرررر سرررنوي إ  هي رررة النهرررول بو رررا املررررأةاً وهرررذه املؤسسرررات ملزمرررة أيضررر

(، واهلي ررة التنظيميررة  ات 2014النهرول بو ررا املرررأة واملسرراواة برر  اجلنسر  التابعررة للكنيسررت )
 ال لة؛

بررر  الررروخلارات مرررن أتررر، اً مرررر كاً ، عررر مل املررردع  العرررا  فريقررر2012وو عرررا   ) ( 
دراسة سب، التعام، ما اووادا ال  شناروي علر  اسرتبعاد للنسراث و اعرا  العرا  و  روث خلأدة 

    واعتمرررد املررردع  العرررا  شو ررريات الفريررر  و أأر/عررردد التقرررارير الررر  شفيرررد بوقرررو  هرررذه اوررروادا. 
اليرررة و جلرررة أمرررور أاررررشح ، وُعررر لر فريررر  لتنفيرررذ التو ررريات. واخُترررذت ا اررروات الت2013مرررايو 

 (45)خت ررريص بريرررد إلكررر وين مكررررم هلرررذا النرررو  مرررن الرررركاوش؛ إ ررردار وخلارة ا ررردمات الدينيرررة
واملدع  العرا  لتعميمرات شفيرد حبظرر ف ر، أرا ر  الردفن و املقرابر حسر  نرو  اجلرنس؛ إ ردار 

شنسرررري  ملبررررادي شوتيهيررررة حتظررررر اسررررتبعاد النسرررراث وعررررزهلن و فرررررو  مؤسسررررات  (46)وخلارة ال ررررحة
ارردمات الرعايررة ال ررحية واملسترررفيات وشاالرر  لخلالررة افتررات ااحترررا  )الالفتررات الرر  شرردعو 

لتررراث مراتعررات  (47)إ  الررزي احملترررم أو بمررر برره أو شسررتلزمه(؛ قيررا  وخلارة النقرر، وسررالمة الارررق
مكثفرررة لضرررمان عرررد  فررررل الف ررر، و اجللررروم ،ميرررا اورررافالت العامرررة، حرررىت الررر  شعمررر، و 

 تمعات احمللية لألرثو كس املترددين.اع
عررن احملررراكم الرردور اهلررا  الرررذي شضررالا برره السرررلاة اً وشررربخل أربعررة قرررارات  ررردرت مررؤار  -23

 القضايية و  ون حقوق املرأةح
 ااسررت نافر  ُدسرر (48)، رفضررت حمكمررة العررد  العليررا2017شررباط/فرباير  28و  )أ( 

كرر، منهمررا لفرر ة طويلررة مررنح خلوتترره وثيقررة الاررالق   مررن قبرر، مسررت نفر  رفرر ا بعررد أن قُرردماً معرر
)برك، منف ر،( لقررار احملكمرة اواااميرة الكرربش اً . وقد  ك، منهما است ناف(49)اليهودية )ورت(

إ  الرررريعة اً ابملوافقررة علرر  عقرروابت اتتماعيررة خمتلفررة فر ررتها احملرراكم اواااميررة عليهمررا اسررتناد
تمعيهما احمللي  وفضحهما إلتبارلا عل  املوافقة عل  منح اليهودية،  ا و  لك إبعادلا عن س

لسررلوم املسررت نفر ،  ررا و  لررك انتهررام القرررارات اً . وقضررت احملكمررة  نرره نظررر (50)وثيقرر  الاررالق
القضايية ال  شلزمهما  نح خلوتتيهمرا وثيقرة الارالق، فرقن احملراكم اواااميرة هلرا سرلاة فررل كر، 

شو ية واحدة )و واحردة مرن قضري  ااسرت ناف( حبظرر دفرن املسرت نر  هذه العقوابت، ابستثناث 
 ؛(51)للرريعة اليهوديةاً وفق
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أ ردرشه حمكمرة حاااميرة إقليميرة شوافر  فيره علر  اً وأيدت احملكمة العليا حكم ) ( 
حملكمرة حاااميرة كرربش  رح لاررف اً طالق امرأة خلوتها مرري  و حالرة إنباشيرة، وأبالرت حكمر

ف هرررذا القررررار. وأكررردت احملكمرررة أن هرررذا اجلهرررد السررراع  إ  تعررر، امررررأة معلقرررة اثلررر  ابسرررت نا
(Aguna (، أي امرأة يهودية وف قادرة عل  الزوا  مرة أارش )بعد أن منحتهرا احملكمرة اواااميرة

األدىن الارررالق(، إيررررا ينتهررررك حقهرررا األساسرررر  و الكرامررررة اإلنسرررانية، علرررر  النحررررو املكرررررم و 
وحيرمهررررا مررررن حريتهررررا. وال ررررت  1992-5752اإلنسرررران وحريترررره رامررررة القررررانون األساسرررر ح ك

 ؛(52)احملكمة إ  أن  لك يعترب وف دستوري
إقامرة دعروش ، أيدت احملكمرة العليرا اور  و 2015وو كانون األو /ديسمرب  ) ( 

قضرررايية جاعيرررة ومرررنح شعويضرررات عقررر  قيرررا  حمارررة إ اعيرررة لألرثرررو كس املتررررددين حبظرررر عمررر، 
 ؛(53)املذيعات
برررر  اً ، أقرررررت حمكمررررة ال رررلح و القرررردم اشفاقرررر2017حزيران/يونيررره  21وو  )د( 

شررركة العررا  وإحرردش الراكبررات الرر  طُلرر  منهررا أن شنتقرر، مررن مقعرردها عنرردما رفرر  راكرر  مررن 
لالشفاق، الذي أدرتتره احملكمرة و قرارهرا، ا تروخل اً األرثو كس املترددين اجللوم ،انبها. ووفق

شركة طفان، حتت أي ورف مرن الظرروف، أن يالر  مرن راكر  اانتقرا  مرن ألحد أفراد طاقم 
 .(54)املقعد املخ ص له و حالة رف  الراك  اعاور لل لوم ،انبه بسب  نو  تنسه

 (55)مزدوت  املي، اجلنس  وم ايري اهلوية اجلنسانيةحقوق املثليات واملثلي  و  ) ( 
ملررريلهم اجلنسررر  وهرررويتهم اً اويررراة حبريرررة وفقرررحتمررر  إسررررايي، بثبرررات حقررروق مواطنيهرررا و  -24

املثليررات واملثليرر  ومزدوترر  امليرر، اجلنسرر  وم ررايري اجلنسررانية، وشررر ا بقرروة شارروير حقرروق ف ررة 
 . اهلوية اجلنسانية

حرردا عرردد مررن التاررورات الترررريعية واإلداريررة البررارخلة املررؤثرة علرر  ومنررذ اجلولررة األاررفة،  -25
 ، منها ما يل ح ومزدوت  املي، اجلنس  وم ايري اهلوية اجلنسانيةاملثليات واملثلي  ف ة 

ال ررادر و  (56)بيرران وخلارة العمرر، والرررؤون ااتتماعيررة وا رردمات ااتتماعيررة )أ( 
 يا شدعم ش يف املعرايف التررريعية الر  شقضر   ن يكرون الزوتران املتبنيران  2017أيلو /سبتمرب 

املتبنير  يقتضر  ببسراطة أن يكرون بر  الوالردين اً "رت، وخلوتته" إ  معيرار تديرد حمايرد تنسراني
 عالقة مستقرة ومستمرة؛

لسياسررة ختت رررر عمليرررة  1620و عرررا   (57)هي رررة السرركان واهل ررررةاسررتحداا  ) ( 
 ؛(58)ح و  خلو  مواطن إسراييل  من نفس اجلنس عل  بشفة

قررررررررانون حقرررررررروق علرررررررر   4ابعتمرررررررراد التعرررررررردي، رقررررررررم  2014القيررررررررا  و عررررررررا   ) ( 
مررة أوترره حظررر ، الررذي يضرري  امليرر، اجلنسرر  واهلويررة اجلنسررانية إ  قاي2000-5761 التلميررذ

 التمييز  د التالميذ؛
، (59)عل  يو   بااقات اهلوية ال  ش درها وخلارة الداالية 2014شعدي، عا   )د( 

 . املثليرر    ا يسمح ابلتحديد الوا ح للوالدين 
 وشرم، القرارات ال  أ درهتا احملاكم وماية حقوق األخلوا  املثلي  و إسرايي، ما يل ح  -26
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 اً سرررابقاً ُيسرررقث حكمررر) 2016قررررار مرررن حمكمرررة العمررر، الوطنيرررة  رررادر عرررا   )أ( 
أفرررا(  ن اورر  الدسررتوري للرررزوت  املثليرررر   بتكرروين أسررررة  - حملكمررة العمرر، احملليرررة و شرر، أبيرر 

ميكنهمررا مررن ااسررتفادة مررن نفررس بنررود ااسررتحقاق املمنوحررة لألسررر م ررايرة اجلررنس، علرر  النحررو 
ا فيمرر . ويكرررم اوكررم مبرردأ عررد  التمييررز  ررد األخلوا  املثليرر (60)قررانون الترر م  الرروطلاملبرر  و 

 صص استحقاقات الت م  الوطل؛
برف  است ناف مقرد   2014القرار ال ادر عن حمكمة القدم احمللية و عا   ) ( 

. وشرددت احملكمرة من  دار  يافة بر ن ما إ ا كان حي  ملكان مع  أن يرف  عقد خلفاف مثل ل
اإلسراييل  وأن منا خلوتر  مثليررر   مرن و النظا  القانوين اً عل  أن مبدأ املساواة يعد مبدأً أساسي

 ؛(61)متييزأً اً الزوا  و مكان مع  يعد أمر 
أفرررا  ن الررزوت  املثليررررر    - اوكررم ال رررادر عررن حمكمرررة األسرررة و شررر، أبيرر  ) ( 

ميكن شس يلهما كوالدين وااع اف هما كوالدين مر ك  من اال  أمر قضاي  ابلوالدية، من 
 .(62)دمات ااتتماعيةدون مراتعة من ا 

املثليرات واملثلير  كذلك  د العن  و سرياق اً  وا حاً واختذت احملاكم اإلسراييلية موقف -27
، أدانررت احملكمررة 2016. ففرر  نيسرران/أبري، ومزدوترر  امليرر، اجلنسرر  وم ررايري اهلويررة اجلنسررانية

اق اإل رررابة و احملليرررة و القررردم يرررراي شليسررر، ابلقتررر،، وبسرررت هترررم ابلرررررو  و القتررر، وإوررر
            ورررررررروف مررررررررددة، بعرررررررد أن طعرررررررن سررررررربعة أشرررررررخا  و مسرررررررفة فخرررررررر و القررررررردم و متررررررروخل/

. وُحكررم علرر  شليسرر، ابلسرر ن املؤبررد وحبكررم إ رراو ابلسرر ن لواحررد وثالثرر  (63)2015يوليرره 
شراق، إسرراييل   2 064 000وأُمر بتعوي  أسرة املترو  وورفه مرن الضرحاأ  بلر  إجاليره اً عام

 . (64)تديد
املثليررات واملثليرر  عررن  لررك، ا ررالعت إسرررايي، برردور هررا  و شعزيررز حقرروق ف ررة  وفضررالً  -28

و األمرررم املتحررردة واارتهرررا. والبعثرررة الدايمرررة  ومزدوتررر  امليررر، اجلنسررر  وم رررايري اهلويرررة اجلنسرررانية
 إلسررررايي، لررردش األمرررم املتحررردة هررر  عضرررو منرررذ وقرررت بعيرررد و الفريررر  األساسررر  املعرررل  سررراي،

و نيويرررورم. وقرررد   رررلت  ملثليرررات واملثليررر  ومزدوتررر  امليررر، اجلنسررر  وم رررايري اهلويرررة اجلنسرررانيةا
إسررررايي، مرررن أتررر، محايرررة الوايرررة املمنوحرررة للخبرررف املسرررتق، املعرررل  سررر لة امليررر، اجلنسررر  واهلويرررة 

 ، حي   روشت عردة مررات ل راا هرذا املوقر  وأدلرت ببيرا ت داعمرة و الل نتر (65)اجلنسانية
و رعايرة العديرد مرن الفعاليرات اجلانبيرة الر  اً الثالثة وا امسة وو اجلمعية العامرة. وشراركت أيضر

املثليررات واملثليرر  ومزدوترر  امليرر، اجلنسرر  نظمهررا الفريرر  األساسرر  مررن أترر، التوعيررة حبقرروق ف ررة 
  املسررراواة و و حتررالاً مؤسسررراً شعرررد إسرررايي، عضررو اً، وشعزيزهررا. وأاررف  وم ررايري اهلويررة اجلنسرررانية

، وهررو سموعررة مررن البلرردان )اررار  رعايررة األمررم املتحرردة( امللتزمررة بتعزيررز (66)اوقرروق املنررر  حررديثا
 حقوق الف ة املذكورة. 

 (67)حقوق األقليات ) ( 
 25.3شكافح إسرايي، من أت، محاية وشعزيز وإدما  األقليات، ال  ميثر، أفرادهرا حروايل  -29
إمكانيررة ح رروهلم، علرر  قررد  املسرراواة مررا وررفهم، علرر  املايررة مررن سرركان إسرررايي،، ولتضررمن و 

ااقت رررادية، وكرررذلك مرررراركتهم الكاملرررة و العمليرررات  - العمررر، والتعلررريم واوقررروق ااتتماعيرررة
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وبرردوي واحررد، وأربعررة دروخل اً، السياسررية. وو الكنيسررت العررررين اوررايل، يوتررد ثالثررة عرررر عربيرر
 .(68)اث الكنيستمن ب  أعض

 العا التمثي،   
لترردابف العمرر، اإلتررا  املبينررة و شقريررر إسرررايي، الرروطل األاررف، شررهدت معرردات اً نظررر  -30

 10.1، كران 2017شووي  األقليات و ا دمة العامرة خلأدة مارردة. وو شرررين األو /أكتروبر 
و املايرة  8.4 والررركس )مقارنرة برر و املاية من مووف  ا دمة املدنيرة مرن العرر  والبردو والردروخل

(. وشبلرررر  نسررررربة النسرررراث مررررن بررررر  هررررؤاث املرررررووف  2007و املايررررة عرررررا   6.17و 2012عررررا  
و املايررررة. وشتوا رررر، تهررررود العمرررر، اإلتررررا  هررررذه، وحررررددت اوكومررررة امل ررررات مررررن  40 حرررروايل

 الوواي  هلذه األورال.
  و ا دمرررة املدنيرررة منا ررر  رفيعرررة اإلسرررراييلي - ويرررر ، العديرررد مرررن املرررووف  العرررر  -31

وصررررد  هررررؤاث املووفررررون و وورررراي  عديرررردة، فمررررنهم  املسررررتوش ولررررديهم سررررلاات اختررررا  القرررررار.
املهندسرررون ااستق رررراييون، وأا رررراييو علررررم الررررنفس السررررريري، وكبررررار حمققرررر  الضررررراي ، وكبررررار 

ن لررررادارات، واحملررررامون، ااقت ررررادي ، وكبررررار فنيرررر  الكهرررررابث، واجليولوتيررررون، واملراقبررررون املرررراليو 
منا رر  عليررا و اً وشركسرري ودرخلأً  وبرردوأً اً عربيرراً مووفرر 347واملررررفون ال بويررون. وبينمررا شرر ، 

 .2014و عا   562، خلاد هذا العدد إ  2006عا  

 ااقت ادية وااتتماعية والثقافية عتمعات العر  والبدو والدروخل والرركسالتدابف   
األاررفة اختررا  اوكومررة لعرردة شرردابف هامررة مررن أترر، متكرر  السرركان شررهدت السررنوات  -32

وقررد أدت هررذه اجلهررود ابلفعرر، اً. العررر  وشقلرريص الف رروات بيررنهم وبرر  اعتمررا اإلسررراييل  عمومرر
واا رة النسراث اً، إ  اجتاهرات إتابيرة، مثر، النمرو املاررد و أرقرا  العمالرة للسركان العرر  عمومر

 العر . 
فهي ررة التنميررة ااقت ررادية للسرركان برررامج إلفررادة األقليررات و إسرررايي،.  دةوُ ررممت عرر -33

العرررررر ،  رررررن فررررريهم الررررردروخل والررررررركس )املسرررررماة فيمرررررا يلررررر  "اهلي رررررة"(، التابعرررررة لررررروخلارة املسررررراواة 
 عل  شنفيذ التدابف التاليةح اً ااتتماعية، شعم، حالي

ول بسرركان األقليررات املعنررون "أنررراة اوكومررة للنهرر 922قرررار اوكومررة رقررم  )أ( 
( لرررزأدة إدمرررا  السررركان 2020-2016ينفرررذ اارررة مخاسرررية )الرررذي  ،"2020-2016للفررر ة 

بارررررق منهررررا  -العررررر  والرررردروخل والبرررردو واملسرررريحي  والرررررركس و إسرررررايي، مررررن اررررال ح التعلرررريم 
ألنرراة اارشقاث ،ودة التدريس، وشعزيز الربامج التعليمية، وخت يص ميزانيرة للتعلريم ورف الر ر  وا

مررن اررال  خلأدة نسرربة الالبررة العررر  الدارسررر   -ا ارتررة عررن املررنهج الدراسرر ؛ التعلرريم العررايل 
؛ اهلياكرر، األساسررية (69)2025و املايررة حبلررو  عررا   17للح ررو  علرر  درتررة البكررالوريوم إ  

نسراث بارق منها حتس  النق، العا ، وشعبيد طرق تديدة و املنراط  العربيرة، وشردري  ال -للنق، 
بارق منها التوسا و املناط   -العر  كسايقات لوساي، النق، العا ؛ الت ارة والتباد  الت اري 

و املايرررة علررر  األقررر، مرررن ميزانيرررة التوويررر  للسررركان  وي معررردات  50ال رررناعية، وخت ررريص 
و املايررررة علرررر  األقرررر، مررررن ميزانيررررة املسرررراعدة لدارة الت ررررارة  10املررررراركة املنخفضررررة، وخت رررريص 

بارررررق  - ارتيررررة مررررن أترررر، شعزيررررز مررررراركة السرررركان العررررر  و األسررررواق األتنبيررررة؛ العمالررررة ا
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، وجتهيررز مراكررز إ ررافية لارشرراد و سررا  العمالررة (70)إنررراث املزيررد مررن مراكررز رعايررة الافرر، منهررا
(Ryan centers)(71) مليررررون شرررراق، إسرررررراييل   200، وخت رررريص (72)للسرررركان الرررردروخل والرررررركس

مرررن ارررال  إنرررراث  -؛ واألمرررن العرررا  2020-2017لترررر ي، هرررذه املراكرررز و الفررر ة  (73)تديرررد
  املزيد من أفراد الررطة العر ؛مراكز شرطة إ افية وشعي 

املعنون "ااة اوكومة لتاروير منراط  األقليرات ) را يررم،  2365القرار رقم  ) ( 
"، الررذي يهرردف إ  حتقيرر  2015السررلاات احملليررة للعررر  والبرردو والرردروخل والرررركس( و عررا  

أمررور منهررا حتسرر  اهلياكرر، األساسررية للنقرر،  ررا و  لررك الارررق الدااليررة وا ارتيررة والنقرر، العررا ؛ 
وحتسرر  نظررم امليرراه وال رررف ال ررح ؛ وشارروير شرشيبررات السررياحة؛ واانتهرراث مررن شارروير املنرراط  

 سررا  التكنولوتيررا املتقدمررة؛ ال ررناعية؛ وشرروفف الترردري  املهررل والرردعم لرررركات البال ررة ال رر ر و
وإنرررراث قاعرررات للرأ رررة واحملررراكم؛ وحتسررر  األمرررن الرخ ررر  وا ررردمات للمرررواطن  مرررن ارررال  

 (74)مليون شاق، إسراييل  تديد 664بر مج "مدينة بال عن ". وبل  سمو  ميزانية هذه ا اة 

 مستمرة؛ 2015إطار هذه ا اة عا  وا شزا  الربامج ال  أُطلقت و  2015لعا  
للمسررراعدة علررر  شاررروير وشعزيرررز منررراط  الررردروخل و اً قررررار ارررا  ُ رررمم حتديرررد ) ( 

القررررار إ  شعزيرررز حالرررة السررركان الررردروخل فيمرررا يتعلررر  ا . ويهررردف هرررذ(75)2017-2014 الفررر ة
مرررن ارررال  إنرررراث ف رررو  دراسرررية ورأل أطفرررا  تديررردة، وشاررروير الرررربامج التعليميرررة  -ابلتعلررريم 

جلميا األعمرار،  را يررم، اإلعرداد للتعلريم العرايل، وأنرراة للتقويرة وأنرراة اارترة عرن املرنهج، 
 -؛ العمالررة (76)(مليررون شرراق، إسررراييل  تديررد 54وشرردري  املعلمرر ، إ  وررف  لررك ) يزانيررة إجاليهررا 

مليرون  13شعزيز فر  العم، اإل رافية وشقويرة ا ردمات ااتتماعيرة ) يزانيرة إجاليهرا  اال  من
مررن اررال  إمتررا  ااررث  -(؛ وا رردمات ال ررحية واهلياكرر، األساسررية (77)شرراق، إسررراييل  تديررد

(؛ واهلياكررر، (78)ماليرر  شررراق، إسررراييل  تديرررد 8التنظرريم العمرررراين لتلررك املنررراط  ) يزانيررة قررردرها 
ماليررر  شررراق، إسرررراييل   10.4مرررن ارررال  إنرررراث و ررريانة املواقرررا واملبررراين الدينيرررة ) -األساسرررية 

 ؛(80)(مليون شاق، إسراييل  تديد 80(، وحتس  اهلياك، األساسية للنق، )(79)تديد
وابإل رررافة إ  القررررارات املرررذكورة أعررراله، شعمررر، اهلي رررة مرررا منتررردش قرررادة السرررلاات  )د( 
 2020-2016ابوكومرة وهي رات مهنيرة  ات  رلة علر  اارة مخسرية للفر ة اً وخليرر  15البدوية و 

ملرردة  (81)مليررار شرراق، إسررراييل  تديررد 1.7طرر  البدويررة و إررايل إسرررايي،،  يزانيررة إجاليهررا للمنررا
 مخس سنوات. 

 (83)وسلس التعلريم العرايل (82)وابإل افة إ  املبادرات املذكورة أعاله، قامت وخلارة التعليم -34
( للمرررنح الدراسرررية وورررفه مرررن اجلهرررات ا فيرررة التابعرررة للقارررا  Irtekaإ  تانرر   رررندوق إرشكرررا )

األكادمييرة إ  الالبرة العرر  والردروخل والررركس  2015منحة دراسية لسرنة  650ا ا  بتقدع 
 (84)ماليرر  شرراق، إسررراييل  تديررد 6.5الدارسرر  للح ررو  علرر  درتررتهم األو . و  خت رريص 

 متلٍ  تديد.  650. وجترش استعدادات لتخ يص مبل  آار ووايل هلذه املنح
عمليررة إنررراث وشررر ي، كليررة أكادمييررة  ولررة مررن الدولررة اً وبرردأ سلررس التعلرريم العررايل أيضرر -35
      مناقرررررررة للعرررررررر  بررررررررمايل إسررررررررايي،. ودعرررررررا اعلرررررررس إ  شقررررررردع العررررررررول و كرررررررانون األو / و

بقرردر أكرررب مررن إمكانيررة او ررو  علرر  التعلرريم العررايل . وستيسررر هررذه املؤسسررة 2015ديسررمرب 
 للسكان العر  املقيم  و إايل إسرايي، وا سيما للنساث.
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وشرعت اوكومة و عدد من ااث التنمية ال  شعاجل شواو، البدو وشلر  احتياتراهتم.  -36
مناقرة  18اً ليروشناوي جيا ا اث عل  مراركة نراة من اعتمعرات احملليرة املعنيرة. ويوترد حا

بدويررة أُقرررت هلررا ااررث أوليررة، وترراري إعررداد ااررث إياييررة إ ررافية و عرردد آاررر مررن البلرردات 
اً حالياً دوي 8 797البدوية. فمدينة رهث، عل  سبي، املثا ، سيزداد ح مها ثالا مرات )من 

مليررررون شرررراق، إسررررراييل   500(. ويُقرررردر أن يكلرررر  هررررذا املررررررو  حرررروايل دويرررراً  22 767إ  
وشرررم، كرر، هررذه ا اررث إنررراث هياكرر، أساسررية مثرر، املرردارم، والعيررادات ال ررحية،  .(85)تديررد

واملررراث اجلررراري، والكهررررابث، والاررررق، واألر رررفة، إ  ورررف  لرررك. وشرررر ا اوكومرررة اانتقرررا  إ  
أو بتكلفرة  منها شوفف قاا األرا   سا ً اً املناط  املنظمة عن طري  منح حوافز مالية شرم، أمور 

 والتعوي  عن هد  املباين وف املرا ة.اً، خفضة تدمن

 (86)التمييز العن ري )د( 
شرردين دولررة إسرررايي، جيررا أشرركا  التمييررز العن ررري وشتبررا حكومتهررا سياسررة اثبتررة حتظررر  -37

هذا التمييز. وشهدت السرنوات األارفة شكثير  سرلاات إنفرا  القرانون اإلسرراييلية مرن تهودهرا 
الراميرررة إ  مكافحرررة تررررايم الكراهيرررة عرررن طريررر  شرررركي، وحررردات اا رررة مكلفرررة  واتهرررة هرررذه 

 الظواهر. 
، أُطلقررت محلررة عامررة لتثقيرر  اجلمهررور  ن التمييررز 2014نون الثاين/ينرراير عررا  وو كررا -38

والعن رية يركالن ترمية تنايية. وو إطار هذه اوملة، أُنرئ موقا عل  شبكة اإلن نت واث 
 هاشف  مباشر لتوفف املعلومات واملساعدة لألشخا  املتضررين من األفعا  التمييزية. 

اتهرررة التمييرررز العن رررري، شررررعت وخلارة التعلررريم و برررذ  مسررراٍ  عررردة ومرررن أتررر، خلأدة مو  -39
من بينهرا برر مج اً للنهول  بادي الدميقراطية والتعايت و مناه ها الدراسية. ويرم،  لك أمور 

التسامح ومنا العن رية والتعايت، وهرو برر مج متعردد السرنوات م رمم جلميرا األعمرار والف رات 
مح وقبو  األشخا  مرن الف رات األاررش والتعرايت ومنرا العن ررية؛ السكانية، ويركز عل  التسا

و"برررر مج العررريت معرررا"، وهرررو برررر مج ييسرررر عقرررد لقررراثات بررر  التالميرررذ اليهرررود والعرررر  هررردف 
؛ وحوار "من اهلولوكوست إ  حقروق اإلنسران" (87)ل اا السكان احمللي  من الف ت اً مع العم،

وهررو بررر مج  -يررة وحقرروق اإلنسرران والتعدديررة؛ و"أ سررال " الررذي يررردد علرر  أليررة الدميقراط -
يرمر  إ  شعزيررز التعرايت واملسرراواة مرن اررال  ف رو  دراسررية مرر كة ابلعربيررة والعربيرة و املرردارم 

 اليهودية والعربية عل  السواث. 

 القرارات القضايية  د التمييز العن ري  
وشرم، األحكا  يات من التمييز العن ري. شوا ، السلاة القضايية شوفف اوماية لألقل -40

 ما يل حاً ال ادرة مؤار 
اً الرذي رفر  التماسر 2015قرار حمكمرة العرد  العليرا ال رادر و آ ار/مرارم  )أ( 

 ررد أسررالي  خمتلفررة للتفترريت األمررل شسررتخد  و املاررارات اإلسررراييلية وخُلعررم أيررا شنارروي علررر  
 لرررك اوررر  و اسرررتخدا  أسرررالي  ورررف متييزيرررة و شنمررريث إثرررل )ألن املررردع  علررريهم بررردأوا منرررذ 

التفترريت األمررل(، ولكنرره مررنح امللررتمس امل رراري  لرردوره و إحررداا ش يررفات مهمررة و أسررالي  
 ؛(88)التفتيت و املاارات
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لوخليون -عن حمكمة ال لح و ريرون 2015و أيلو /سبتمرب اوكم ال ادر  ) ( 
الرررذي قضررر   ن اسرررتبعاد ركرررا  عرررر  مرررن رحلرررة طرررفان حمليرررة للسرررما  بركرررا  يهرررود ابل رررعود 

قررانون حظرررر التمييررز و املنت رررات مكررايم علرر  أسرررام مررا يسرررم  "ااعتبررارات األمنيررة" ينتهرررك 
إ  اً ذي حيظر التمييز  د األشرخا  اسرتنادال وا دمات وداو  أماكن ال فيه واألماكن العامة

اإلنسررران القرررانون األساسررر ح كرامرررة أ رررلهم اإلثرررل، وينتهرررك  رررمان الكرامرررة اإلنسرررانية  وتررر  
. وبنرراث علرر   لررك، منحررت احملكمررة شعويضررات كبررفة للمرردع  روررم أيررم  ررعدوا إ  (89)وحريترره

 ؛(90)الاايرة و ياية املااف
ل راا  (91)عن حمكمة العم، و النا رة 2016ارم و آ ار/ماوكم ال ادر  ) ( 

قرررانون شكرررافؤ فرررر  مرررن  2مررردٍ  درخلي ُف ررر، مرررن عملررره علررر  أسرررام العررررق و انتهرررام للمرررادة 
، والرسررررو  (92)شرررراق، إسررررراييل  تديررررد 54 804قرررردره اً وُمررررنح شعويضرررر 1988-5748 العمرررر،

 .(93)شاق، إسراييل  تديد 10 800القانونية بقيمة 

 املنحدرون من أ ، إثيو اإلسراييليون   
من التردابف املهير ة اً و أعقا  مزاعم ابلتمييز واحت اتات شعبية، نفذت إسرايي، عدد -41

،  رادقت اوكومرة علر  قررار 2014لاسراييلي  املنحدرين من أ ، إثيو . فف  شرباط/فرباير 
ا سياسررات تديرردة ووخلارات حكوميررة أارررش بو رر (95)بتكليرر  وخلارة اهل رررة وااسررتيعا  (94)رايررد

لزأدة إدما  اإلسراييلي  املنحدرين من أ ، إثيو  وو را حرد للتمييرز  ردهم. وشرارم مرا يربرو 
مررن بيررنهم شخ رريات عامررة ورءسرراث منظمررات وررف  -إسررراييل  مررن أ رر، إثيررو   3 000علرر  

 اتتمرا  مايردة مسرتديرة مرا املسرؤول  اوكرومي  60و أكثر من  -حكومية ومهنيون ونرااث 
و ررنا  السياسررات مررن أترر، و ررا هررذه السياسررات. وأسررفرت هررذه العمليررة عررن وثيقررة شرراملة 
شتضررررمن سررررتة مبررررادي شوتيهيررررة متثرررر، أسررررام جيررررا السياسررررات اجلديرررردة املقرررررر شنفيررررذها بررررر ن 
اإلسرررراييلي  املنحررردرين مرررن أ ررر، إثيرررو ،  رررا و  لرررك مرررا يلررر ح اإلدمرررا  ا الف ررر،ح ااعررر اف 

اإلسرراييلية اإلثيوبيرة نفسرها؛ متكر  األسرر؛ سرد الف روات؛ شرر يا التميرز ابلتنو  داا، الاايفة 
والقيادة و الاايفة؛ شثقي  اعتمرا اإلسرراييل  مرن أتر، القضراث علر  جيرا أشركا  التمييرز  رد 

، كانررررت جيررررا الرررروخلارات 2014اإلسررررراييلي  املنحرررردرين مررررن أ رررر، إثيررررو . وحبلررررو  يايررررة عررررا  
 دة مس شدة هذه املبادي األهم.ه العملية قد و عت سياسات تدياوكومية املنخرطة و هذ

، الرذي 324، اعُتمدت املبادي السياساشية و قرار اوكومة رقرم 2015وو متوخل/يوليه  -42
مر م ب  الوخلارات مدشه أربا سنوات وم مم اعتماد سياسات وا حة،  بر مج أُنرئ  وتبه

لاشراف علر  التنفيرذ. وابإل رافة إ   (96)رييس الوخلراث  ا يرم، إنراث وحدة اا ة و مكت 
 لك، أُنرر ت الل نرة الوخلاريرة للنهرول لدمرا  املرواطن  اإلسرراييلي  املنحردرين مرن أ ر، إثيرو  

 "الل نة الوخلارية"(، برائسة رييس الوخلراث.  و اعتما اإلسراييل  )املرار إليها فيما يل  بر
بتوتيره املردير العرا  لروخلارة اً الل نرة الوخلاريرة قررار اعتمردت ، 2016ر وو كانون الثاين/يناي -43

العد  لنراث ورائسة فري  مر م ب  الوخلارات ُيكل  بو ا ااة عمر، ملواتهرة العن ررية  رد 
، (97)األشخا  املنحدرين من أ ، إثيو . وقرد بلر  هرذا الفرير  مرن مسرؤول  رفيعر  املسرتوش

ابإل افة إ   ثل  عن جلنة ا دمرة املدنيرة، والرررطة اإلسرراييلية، ومفرول شكرافؤ فرر  العمر،، 
 و ثل  عن القاا  ال ناع ، و ثل  عن املواطن  اإلسراييلي  املنحدرين من أ ، إثيو . 
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شو رررية مقدمرررة مرررن الفريررر   53، اعتمررردت الل نرررة الوخلاريرررة 2016وو آ /أوسررراس  -44
شنفيرذ عردد مرن شو ريات الفرير  مرن بينهرا اً . وقرررت الل نرة الوخلاريرة أيضر(98)ب  الوخلاراتاملر م 

مررا يلرر ،  ررمن أمررور أارررشح إنررراث وحرردة تديرردة داارر، وخلارة العررد  لتنسرري  تهررود مكافحررة 
العن رية؛ قيا  وخلير العد  بتعي  مفو ية عامة مسرتقلة لتقردع املسراعدة وإسرداث املررورة لوحردة 

عيرر  شرررخص و كرر، وخلارة ابوكومررة ليعمررر، كمنسرر  ومسررؤو  عرررن مكافحررة التمييرررز التنسرري ؛ ش
والعن رررررية؛ شرررروفف التمثيرررر، القررررانوين اعرررراين و دعرررراوش التمييررررز املتعلقررررة لمكانيررررة ااسررررتفادة مررررن 

  را -األماكن العامة وداوهلا؛ التمثي، اإلتا  لألشخا  املنحدرين مرن أ ر، إثيرو  و اعرا  العرا  
األماكن العامة ووسايث اإلعال ؛ إنراث إتراث ُمعر مل، لتووير  األشرخا  املنحردرين مرن  يرم،

أ رر، إثيررو  مرررن اوا ررل  علررر  درتررات أكادمييرررة و القاررا  العرررا . والوحرردة اجلديررردة و وخلارة 
 مررور منهررا شنفيررذ شو رريات الفريرر  املررر م برر  الرروخلارات؛ معاجلررة الررركاوش اً العررد  مكلفررة أيضرر

لقررة ابلتمييررز والعن رررية وإشرررام السررلاات  ات ال ررلة؛ إعررداد شقريررر سررنوي عررن مسرروءليات املتع
الوحررردة. ويتعررر  علررر  املررردير العرررا  لررروخلارة العرررد  شقررردع شقريرررر إ  الل نرررة الوخلاريرررة برررر ن شنفيرررذ 

 التو يات املذكورة أعاله.
مررررا برررر  شررررررين وقرررد أقرررررت اوكومررررة اإلسرررراييلية،  وترررر  قرررررارات اعُتمرررردت و الفررر ة  -45

 10، ااررررة بر سيررررة اا ررررة شضررررم أكثررررر مررررن (99)2016وشررررباط/فرباير  2015األو /أكترررروبر 
وخلارات ووكاات حكومية و اعاات التاليةح التعليم؛ اإلدما ؛ العمالة؛ األسررة؛ اعتمرا. وشضرم 

دة؛ شقلرريص لتثقير  اجلمهرور وش يررف املواقر  السراياً الرربامج املنرر ة  وترر  هرذه املبرادرات تهررود
الف وات إ  اود األدىن؛ شعزيز القيادة والتميز. وشتضمن ا اث ال   راوتها الروخلارات املختلفرة 

( وامليزانيررات  ات ال ررلة، 2019-2016 اررة رابعيررة السررنوات )اً هررذه القرررارات أهررداف عمررالً 
 . (100)مليون شاق، إسراييل  تديد 500و لك  يزانية إجالية شبل  حوايل 

ابإل افة إ  التدابف اإلدارية والترريعية الر  شظهرر الترزا  إسررايي، بعرد  التمييرز، أبردت و  -46
برروعها و ااة مف لة ملنا التمييز واود مرن نقراط ااحتكرام   اثالً اً الررطة اإلسراييلية التزام

مررر، مرررن بينهرررا شررردري  الضرررباط علررر  كيفيرررة العاً مرررا هرررذه الف رررة السررركانية. وشررررم، ا ارررة أمرررور 
الررررط  و األوسرراط املتعررددة الثقافررات؛ إ ررافة  ررباط شرررطة مررن اعتمررا احمللرر  لعرررل برررامج 
اا رررررة والعمررررر، كحلقرررررة و ررررر، بررررر  اعتمرررررا احمللررررر  والرررررررطة؛ خلأدة شوويررررر  وشرقيرررررة املرررررواطن  
اإلسرررراييلي  املنحررردرين مرررن أ رررر، إثيرررو  دااررر، الرررررطة؛ خلأدة عرررردد مرسرررل  ا ررردمات الررررذين 

. ورورررم عرررد  شررروفر إح ررراثات ياييرررة بعرررد،  رررة مؤشررررات  ن هرررذه (100)ة األمهريرررةيتحررردثون الل ررر
التدابف قد أدت إ  شقلي، عدد حاات التوقي  وااحت راخل لاسرراييلي  اإلثيروبي ، واا رة و 

  فوف الربا . 
العديررد مررن القرررارات القضررايية ال ررادرة بررر ن التمييررز العن ررري  ررد هررذه اً وهنررام أيضرر -47

، قضرررت حمكمرررة العمررر، 2016و كرررانون الثاين/ينررراير اً الف رررة. ومرررن األمثلرررة الررر  حررردثت مرررؤار 
اإلقليميررة و حيفررا ل رراا امرررأة إسرررراييلية شنحرردر مررن أ رر، إثيرررو  ادعررت أيررا شعر ررت للتمييرررز 

. وقضررت احملكمررة 1988-5748 لقررانون شكررافؤ فررر  العمرر،بسررب  أ ررلها اإلثررل و انتهررام 
أن الررررركة املررردع  عليهرررا قرررد ميرررزت  ررردها ورفضرررت شعيينهرررا بسرررب  أ رررلها   ن املدعيرررة أثبترررت

لردة اوالة، قررت احملكمة مرنح شعروي  اً اإلثل دون ااتبار مهاراهتا الوويفية  ات ال لة. ونظر 
 .(102) (101)شاق، إسراييل  تديد 50 000للمدعية  بل  قدره 



A/HRC/WG.6/29/ISR/1 

15 GE.17-19919 

 (103)حقوق األشخا   وي اإلعاقة )هر( 
لجناخلاهترا املتعلقرة حبمايرة وشعزيرز حقروق اإلنسران جلميرا األشررخا   وي شفخرر إسررايي،  -48

اإلعاقررة وشظرر، ملتزمررة بتعزيررز ااررة وقرروق  وي اإلعاقررة. وشكرررم إسرررايي، مرروارد هايلررة لتمكرر  
األشخا   وي اإلعاقة من حتقي  إمكا هتم، واوفاظ عل  كررامتهم وحرريتهم، والتمترا حبقروقهم 

 هم.عل  قد  املساواة ما وف 
ودعمررا للم ررردرين الرييسررري  للتررررريعات الررر  شفررررل إمكانيرررة ااسرررتفادة مرررن األمررراكن  -49

 1998-5758 قرررانون املسررراواة و اوقررروق لألشرررخا   وي اإلعاقرررةوا ررردمات العامرررة، ولرررا 
،   إ دار لوايح إ افية 1965-5725 وقانون التخايث والبناث)"قانون املساواة و اوقوق"( 

شتعلررر    موعرررة متنوعرررة مرررن األمررراكن وا ررردمات الررر  شتالررر  شعرررديالت فيمرررا صرررص إمكانيرررة 
ايحة من لوايح إمكانيرة الو رو .  21، كان قد اعُتمد 2017الو و . وو كانون الثاين/يناير 

لوايح ابلتراور ما املنظمات ، فقد  ي ت هذه القانون املساواة و اوقوقوعل  مو ما يقتضيه 
 13العاملة ابسم األشخا   وي اإلعاقة. وتري القيا   عما  هامة و هذا اعا ، حير  يوترد 

 .(104) إلمكانية الو و  و مراح، خمتلفة من العملية الترريعية مررو  ايحة
 رررو  وقرررد خلادت اللررروايح املرررذكورة أعررراله بقررردر كبرررف مرررن ناررراق متالبرررات إمكانيرررة الو  -50

املتعلقة ابملواقا وا دمات،  را و  لرك مرا يلر ح إنرراث املبراين العامرة )القايمرة واجلديردة(؛ املرافر  
التعليميرررة )القايمرررة(؛ األمررراكن العامرررة املفتوحرررة مثررر، املقرررابر والررررواطئ؛ املواقرررا األثريرررة؛ اورررداي  

اررارات، وسرريارات األترررة، الوطنيررة واحملميررات الابيعيررة؛ ارردمات النقرر، ) ررا فيهررا اوررافالت، والق
والسيارات املست ترة(؛ إمكانية او و  عل  املعلومات؛ اردمات ااش راات. وشررم، التردابف 

علررر  ايحررة للنقرر،، يتنرراو  إمكانيرررة ركررو  القاررار ا فيرر . وشتنررراو   الترررريعية األاررفة شعررديالً 
تدريبيررررة املهنيررررة واملرافرررر  شرررردابف أارررررش األحكررررا  املتعلقررررة لمكانيررررة الو ررررو  ابلنسرررربة للرررردورات ال

 ال حية ومؤسسات التعليم العايل. 
وشعمرر، مفو ررية املسرراواة و اوقرروق لألشررخا   وي اإلعاقررة و وخلارة العررد  مررن أترر،  -51

 رررمان أن شنفرررذ لررروايح إمكانيرررة الو ررررو  هرررذه مرررن ارررال  أمررررور منهرررا نررررر البيرررا ت وشرررردري  
 سرا  إمكانيرة الو رو  شعمر، علر  ناراق املسؤول ، وكذلك عن طري  إدارة إنفرا  متخ  رة و

البلد. وتري املررفون استق اثات ميدانية وهم خمولرون القيرا  ابلتحقير  وطلر  الواثير  وشفتريت 
وي رردرون رسرراي، حتررذير  مررن أعمررا  التفترريت هررذه سررنوأً  1 000األمرراكن. وترررون أكثررر مررن 

 ، عند الضرورة، إ دار أمر يُلرز  كيرا ً للكيا ت وف املمتثلة للوايح إمكانية الو و . وهم خمولون
مررا لتررراث شعررديالت و سررا  إمكانيررة الو ررو . ويعررد انتهررام بنررود أمررر متعلرر  لمكانيررة الو ررو  
ترميرررة تناييرررة يعاقرررر  عليهرررا ب رامرررة شفر رررها احملكمرررة. وإ ا  ررردر أمرررر متعلررر  لمكانيرررة الو رررو  

تروخل حتمير، املسرؤولية بررك، شخ ر   لرركة عامة أو اا ة، أو هلي ة حمليرة أو كيران حكروم ،
 للمووف  املسؤول . 

، حُيظر برك،  ار  التمييرز و العمالرة  رد شرخص قانون املساواة و اوقوقو وت   -52
 ي إعاقررة بسررب  إعاقترره أو  ررد أفررراد أسرررة شررخص  ي إعاقررة بسررب  شلررك اإلعاقررة. وشعرررلف 

لالحتياترات ا ا ررة اً ديالت الالخلمررة وفقر)هرر( التمييرز علرر  أنره يررم، عررد  إدارا  التعر8املرادة 
 . (105)لرخص  ي إعاقة من أت، شيسف شوويفه
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ابلتحردأت الر  يواتههرا األشرخا   وو اإلعاقرة  قرانون املسراواة و اوقروقمرن اً وإقرار  -53
و السع  إ  فرر  التووير ، فقنره يرنص علر  أنره و حرا  وترد  راح  العمر، الرذي يوور  

األشخا   وي اإلعاقة وف  ثل  عل  النحو املناسر ، تر  عليره أن  أن عامالً  25أكثر من 
رررن مرررن حتقيررر  هرررذا اإلدمرررا  باررررق منهرررا إدارررا  شعرررديالت علررر  مكررران العمررر،. وقرررد عرفرررت  ميكل

"التمثيرررر، املناسرررر " أل ررررحا  العمرررر، و القارررراع  العررررا  وا ررررا  اً شرررررريعات  رررردرت مررررؤار 
 . (106)وأنر ت آليات للتنفيذ أو اإلنفا 

والراميررررة إ  حتسرررر  حيرررراة األشررررخا   وي اً وشرررررم، الترررردابف األارررررش املتخررررذة مررررؤار  -54
اإلعاقرررة إطرررالق محلرررة للتوعيرررة العامرررة مرررن أتررر، شعزيرررز حقررروقهم ومتالبرررات إمكانيرررة الو رررو  و 

، إلررت اوملررة ش ايررة و التلفزيررون 2016و 2011األمرراكن العامررة. وو الفرر ة مررا برر  عررام  
وسايث اإلعال  اوديثة وال ح  ابلل ات العربية والعربية والروسرية. وبل رت واإل اعة واإلن نت و 

 . (107)شاق، إسراييل  تديد 1 500 000امليزانية السنوية هلذه اومالت 

  (108)اورية الدينية (و) 
اً ، فررقن حريررة الرردين متثرر، تانبررالقررانون األساسرر ح كرامررة اإلنسرران وحريتررهومثلمررا يررردد   -55
وكررررذلك حريررررة  ارسررررة  (109)اعتمررررا اإلسررررراييل ، وشترررر ل  مررررن اوريررررة الدينيررررة مررررن توانرررر اً هامرررر

 الرخص لرعايره الدينية. 
ويضمن القانون اإلسراييل  حريرة العبرادة ويكفر، إمكانيرة الو رو  إ  األمراكن املقدسرة  -56

كرررر، األمرررراكن   1967-5727 قررررانون محايررررة األمرررراكن املقدسررررةوي ررررون  .ألشبررررا  جيررررا األدأن
 املقدسة من التدنيس ويعاق  املنتهك   حكا  س ن ماو . 

وحتمرر  الررررطة األمرراكن املقدسررة و املنرراط  اوساسررة مررن أترر، محايررة السرريا  والررزوار  -57
 املتعبدين ووفع النظا  العا . و 

نرردد ريرريس  وباررذ حكومررة إسرررايي، مسرر لة شرردنيس األمرراكن املقدسررة ،ديررة ابل ررة، وقررد -58
. وكسياسة عامة، حتقر  إسررايي، و (110)الوخلراث والرييس ووخلير الدفا  هذه األفعا   شد العبارات

، قُردمت إ  2015متوخل/يوليره  28وعل  سبي، املثرا ، و اً. هذه اواات وشالح  اجلناة قضايي
ورير  العمرد و كنيسرة حمكمة النا رة احمللية ايحة اهتا   د اثن  مرن املررتبه هرم فيمرا يتعلر  اب

. واهُتررم أحررد املررررتبه هررم ابوريررر  2015شكثررف ا بررز والسرررمك و قريررة  حررو  و حزيران/يونيررره 
العمد و وروف مررددة، وشررويه أمرالم عقاريرة بردافا عرداي  جتراه اجلمهرور، والتربمر ارشكرا  

ة، وعرقلررة  ررابث ترميررة، والترربمر ارشكررا  خمالفررات أارررش، واسررتخدا  سرريارة و ارشكررا  ترميرر
شرطة، وانتهام أمر قانوين. واهُتم املرتبه به الثاين بتروفف أدوات ارشكرا  ترميرة والتربمر ارشكرا  

، فيمررا بُرري الثرراين مرن جيررا الررتهم 2017خمالفرات أارررش. وأُديرن املرررتبه بره األو  و متوخل/يوليرره 
حكومرررة إسررررايي، بقررردر أكررررب  املوتهرررة إليررره. وابإل رررافة إ  املالحقرررة القضرررايية لل نررراة، أوهررررت

مليرررون شررراق، إسرررراييل   1.5التزامهرررا ابوريرررة الدينيرررة وحرمرررة األمررراكن املقدسرررة، و لرررك بتحويررر، 
 إلمتا  جتديد هذه الكنيسة.  2017و كانون الثاين/يناير  (111)تديد
حبمايررة أول ررك الررذين يفضررلون شلقرر  ا رردمات املدنيررة اً وقامررت احملرراكم اإلسررراييلية أيضرر -59
، قضرت حمكمرة ال رلح و كفرار سرااب، و 2014أيلو /سربتمرب  4  ا دمات الدينية. فف  عل

قضيت  منف لت  رفعهما خلوتا شخ   متوفي  روبرا و او رو  علر  دفرن مردين،  ن الدولرة 
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، الررذي يقضرر  1996-5756لقررانون اورر  و دفررن مرردين برردي، اً ت شرر ر ابلتزامهررا القررانوين وفقرر
يلررة و منرراط  خمتلفررة و أمرراث إسرررايي،. وقضررت حمكمررة ال ررلح  مررور منهررا أنرره لنررراث مقررابر بد

شوترد مقرابر متاحرة كافيرة للردفن املردين وأنرره ا شوترد مقرابر للردفن املردين ابلقرر  مرن الف ررات  ا
أن وخلارة ا ردمات الدينيرة ت شنررر معلومرات عرن ايرارات اً السكانية املعنية. وقررت احملكمة أيض

، 2017. وو أيلو /سرربتمرب (112)دين لل مهررور وأمرررت الرروخلارة برررد األمرروا  إ  املرردع الرردفن املرر
علررر  اً وقايمرررة املقرررابر منررررورة حاليررر .(113)23خلاد عررردد املقرررابر ا ا رررة ابلررردفن املررردين البررردي، إ  

 املوقا الربك  للوخلارة.
أشبررا  األدأن األارررش وابإل ررافة إ  الرردفن وفرر  الرررريعة اليهوديررة والرردفن املرردين، فررقن  -60

لتقاليردهم ا ا رة. وابملثر،، وو اسرت ناف قدمتره أ  امررأة م رايرة للهويرة اً يدفنون و إسرايي، وفق
اجلنسانية طلبت و و ريتها حررق تثمايرا عنرد وفاهترا، أيردت احملكمرة العليرا قررار احملكمرة احملليرة 

 .(114)و القدم ابح ا  طل  املتوفاة
ملراعاة احتياتات وأسلو  حياة املرووف  مرن أشبرا  اً إسرايي، تهود وقد بذلت حكومة -61

لألعيررراد الدينيرررة اً األدأن املختلفرررة. وحتررردد جلنرررة ا دمرررة املدنيرررة أوقرررات األعيررراد والعارررالت وفقررر
للمرررووف  املعنيررر ، وبرررذلك حيررر  للمرررووف  املسرررلم  أتررراخلة ليرررو  واحرررد و رمضررران ولمكررران 

و اً، حرد ليكرون يرو  أتراخلهتم مرن العمر،. ووافقرت الل نرة، ولكرن مرؤار املسيحي  ااتيار يو  األ
، علرر  إمكانيررة شسرر ي، مررووف  وخلارة العررد  املسررلم  و نرروابت عمرر، حتررت 2016أأر/مررايو 

 . (115) الال  اال  شهر رمضان، و لك عل  سبي، اهلبة

  (116)حقوق الطفل -2 

 التعليم )أ( 
الافررر، ورفاهررره، وشوا ررر، و رررا التررررريعات  شظررر، إسررررايي، م رررممة علررر  محايرررة حقررروق -62

والعمرررر، مررررن أترررر،  رررراا جيررررا األطفررررا . وقررررد وقعررررت إسرررررايي، علرررر  العديررررد مررررن ااشفاقيررررات 
 ، وهنام سياسات وشرريعات تديدة شفعلر، اوقوق واالتزامات الواردة فيها. (117)الدولية
ر ررة التعلرريم، ويسررتند النظررا  التعليمرر  و إسرررايي، علرر  مبرردأ ح ررو  كرر، طفرر، علرر  ف -63

التعلرريم  )"قررانون 1953-5713 قررانون التعلرريم الرروطل( مررن 8)2علرر  النحررو املكرررم و املررادة 
أي شررك، مررن أشرركا   قررانون حقرروق التلميررذ( مررن 1)ألرر ()5. وابملثرر،، حتظررر املررادة "(الرروطل

 التمييز بر ن شس ي، التالميذ من قب، اهلي ات اوكومية واحمللية أو أي مؤسسة شعليمية. 
ولكرر، والررد اورر  و اااتيررار برر  رأل األطفررا  العامررة وا ا ررة وبرر  العلمانيررة منهررا  -64

. وهرذا اور  و (118)والدينية. وا شوتد رسرو  دراسرية لألطفرا  امللتحقر  بررأل األطفرا  العامرة
التعليم اعاين واإللزام  مكفو  لك، طف، مقيم و إسرايي، ب ررف النظرر عرن تنسريته أو و رعه 
القانوين. ومنذ اجلولة األافة لالستعرال الدوري الرام،، اعُتمرد عردد مرن اإل رالحات اهلامرة، 

، الرذي 1949-5709 قرانون التعلريم اإللزامر علر   2016لسرنة  35 ا و  لك التعدي، رقم 
 اف  السن اإللزامية التحاق األطفا  برأل األطفا  من مخس سنوات إ  ثالا. 

ويتمثرررر، و قرررررار اً  ررررال  هررررا  آاررررر أتررررري مررررؤار إ 2017أأر/مررررايو  21اعُتمررررد و و  -65
، الررررذي يوسررررا مررررن نارررراق الرررردعم اوكرررروم  لررررربامج الرعايررررة النهاريررررة بعررررد 2659اوكومررررة رقررررم 



A/HRC/WG.6/29/ISR/1 

GE.17-19919 18 

. وقرررد خلاد هرررذا القررررار مرررن الررردعم املرررايل املمنرررو  مرررن وخلارة التعلررريم إ  مراكرررز الرعايرررة (119)املدرسرررة
 ة، واإلشراف عل  الربامج،  ا يضمن تودة ا دمة املقدمة واملعايف ال بوية. النهارية بعد املدرس

 ال حة ) ( 
، أ رربح حير  لألطفررا  دون سرن ا امسررة عرررة،  وترر  2017و كرانون الثاين/ينراير  -66

، شلقر  العرال  األساسر  ا را  برعايرة األسرنان 5754-1994 قانون الت م  ال ح  الروطل
. وسرتمتد العالترات مررة أاررش و وضرون عرا  (120)أاررش ابسرتقاا  مرنخف وعالتات  سا ً 

واحرررد لتررررم، األطفرررا  و سرررن ا امسرررة عرررررة، وو وضرررون عرررام  لتررررم، األطفرررا  و سرررن 
 السادسة عررة، وهكذا حىت سن الثامنة عررة. 

قررانون اإلشررراف علرر  تررودة الاعررا  ، و جلررة أمررور، 2014وسررنت اوكومررة و عررا   -67
، الررذي يُلررز  الدولررة ابإلشررراف علرر  2014-5774 ذيررة السررليمة و املؤسسررات التعليميررةوالت 

 القيم الت ذوية جلميا األطعمة املباعة واملقدمة و املؤسسات التعليمية. 

 اوقوق ااقت ادية وااتتماعية ) ( 
، 2016-5777بلرررروايح الترررر م  الوطنيررررة )املرررردارات طويلررررة األترررر، لألطفررررا (  عمررررالً  -68

   مرررن كررانون الثررراين/اً يوتررد و إسررررايي، بررر مج تديرررد وسرراابت اادارررار طويلررة األتررر،. واعتبررار 
و  شررهرأً  (122)شرراق، إسررراييل  تديررد 50 بلرر   (121)، يسررهم معهررد الترر م  الرروطل2017ينرراير 

اارة اداررار طويلررة األتر، لكرر، طفرر، مسرتح  هلررذا املنحررة حرىت يبلرر  سررن الثامنرة عررررة. وترروخل 
صتررار و ررا أمرروا  الافرر، و حسررا  اداررار معرر ل يُرردار و إطررار إمررا  ررندوق اداررار  للوالررد أن

اسرررتثماري أو حسرررا  ادارررار م ررررو. وللوالررردين أن صترررارا مقابلرررة املسرررالة املقدمرررة مرررن معهرررد 
للاف،. ابإل رافة  شهرأً  (123)تديد شاق، إسراييل  50الت م  الوطل وإيدا  مبل  إ او بقيمة 

شراق،  250عند بلووه سن الثالثرة و (124)شاق، إسراييل  تديد 250ك، طف،   إ   لك، يتلق 
عنررد بلوورره الثانيررة عررررة والثالثررة عررررة علرر  الترروايل. وو حالررة إبقرراث الافرر،  (125)تديررد إسررراييل 

شرراق،  500علرر  األمرروا  و حسررا  ااداررار حررىت سررن اواديررة والعررررين، فقنرره حي رر، علرر  
 قت. و  لك الو  (126)إسراييل  تديد

، 1954-5714 لقررانون شوويرر  املرررأة 2016ال ررادر عررا   55رقررم وعقرر  التعرردي،  -69
و األشرهر األربعرة األو  اً توخل أل  الاف، الوليد أو ألبيه الت ي  عرن العمر، لسراعة واحردة يومير

 ال  شعق  أتاخلة الوالدية، دون أن يؤثر  لك عل  مرشبهم. ومُينح مووفرو ا دمرة املدنيرة مرن آابث
. ومث، التعديالت السالفة الذكر بر ن أتاخلة الوالدية، (127)أكرب من املرونةاً األطفا  ال  ار قدر 

فقن هذا التعدي، يعزخل من خلأدة مراركة الوالدين و شربيرة األطفرا  ويسراعد األسرر علر  التكير  
 برك، أفض، من  حية التواخلن ب  العم، واوياة الرخ ية. 

اورد األدىن  1950-5710 لقرانون سرن الرزوا  2013لسرنة  6م التعدي، رقرفا وقد  -70
لسن الزوا  من السابعة عررة إ  الثامنة عررة. وأي شخص يترزو  مرن قا رر، أو يررأم مراسرم 
خلفررراف قا رررر، أو ميكلررررن مرررن شرررزويج قا رررر حترررت و رررايته، قرررد حُيكرررم عليررره ابلسررر ن لسرررنت  أو 

 ابل رامة. 
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 (128)إمكانية اللجوء إىل القضاء -3 
و احملكمرررة اً قا ررري 15. وهنرررام (129)شعرررد احملكمرررة العليرررا و إسررررايي، أرفرررا هي رررة قضرررايية -71

لقررانون األساسرر ح السررلاة امررن  15عررادة مررا يعملررون و دوايررر مررن ثالثررة قضرراة. و وترر  املررادة 
، هنام ور ان من وتود احملكمرة العليرا ولراح أن متثر، حمكمرة أو  درترة 1984، لعا  القضايية
ضاأ الدستورية، وأن متث، كذلك أعل  درتات حمراكم ااسرت ناف. وشنظرر احملكمرة اآلاف و الق

 . من القضاأ واالتماسات سنوأً 
وللمحكمة قواعد دايمة عامة، شسمح جلميا األشخا ،  رن فريهم ورف املرواطن  وورف  -72

،. وشقضر  احملكمرة العليرا املقيم ، بتقدع التماسات هلا، بر ن سموعة متنوعة لل اية مرن املسراي
آاررر مررن  بررر ن هررذه االتماسررات، وعنررد شربيرهررا، ُش رردر أوامررر قضررايية  ررد اوكومررة أو شرركالً 

 أشكا  اانت اف عل  النحو املناس . 
مكترررر  حمررررام  املسرررراعدة  وشُقررررد  و إسرررررايي، معونررررة قانونيررررة، و وررررروف معينررررة، عرررررب -73

طرروا  الررردعاوش اجلناييرررة، وإدارة املعونرررة القانونيرررة الررر  الرررذي يررروفر التمثيررر، القرررانوين  (130)القضررايية
شسدي املرورة القانونية لألشخا  وف القادرين عل  حتم، شكلفة التمثير، القرانوين و الردعاوش 
املدنيرررة. وشعتمرررد األهليرررة للح رررو  علررر  مسررراعدة إدارة املعونرررة القانونيرررة علررر  مو رررو  القضرررية، 

 .(131) واحتماات جنا  اإلتراثات القانونيةوالقدرة املالية لاال  املساعدة، 
، أُطلرر  بررر مج رايررد إلنررراث حمرراكم ستمعيررة للرردعاوش 2014وو شررررين الثرراين/نوفمرب  -74

يرم  إ  اود من اوربس ومنرا معراودة اإلتررا . فمرن ارال  اً وبهيلياً قضايياً اجلنايية، شتبا ي 
اً ااررررة إعررررادة بهيرررر، م ررررممة ا ي ررررشقرررردع املسرررراعدة الرخ ررررية اررررال  احملاكمررررة، وو ررررا 

احتياتات ووروف املدع  عليهم، وشقدع مساعدة اعتما و قضاأ مناسبة، يوفر هرذا اإلطرار 
ملرشك  اجلرايم إلعادة بهي، أنفسهم وفر ة للمحكمة لعد  س ن املردع  علريهم إ ا أمتروا اً حافز 

 ااة إعادة الت هي، امل ممة هلم. 

 (132)احلقوق االاتصادية -4 
سلررس رائسررة منظمررات األعمررا  الت اريررة برر   2014بعررد إبرررا  اشفرراق و أوااررر عررا   -75

 وتر  القرانون، خلاد اوررد األدىن اً وااحتراد العرا  لنقراابت العمرا ، الرذي   الت رردي  عليره احقر
 2014و عررررا   (133)شرررراق، إسررررراييل  تديررررد شررررهرأً  4 300ن مرررراً لألتررررور و إسرررررايي، شرررردرتي

. وهرذه الرزأدة (135)2017و كرانون الثاين/ينراير  شرهرأً  (134)شاق، إسرراييل  تديرد 5 000 إ 
علررر  العمررر، ابلنسررربة اً حرررافز اً ا حتسرررن فقرررث مرررن حيررراة  وي الررردا، املرررنخف ، بررر، متثررر، أيضررر

 للعاطل .

 محاية البيئة  -5 
، ودارر، 2016شررررين الثرراين/نوفمرب  14و  (136) رردقت إسرررايي، علرر  اشفرراق ابريررس -76
 . 2016كانون األو /ديسمرب   22شفاق حيز النفا  ابلنسبة هلا و اا
وه  ااة اً، وو إطار التزاماهتا  وت  ااشفاق، قدمت إسرايي، مسالتها احملددة وطني -77

حبلررو   -شعتررز  إسرررايي، القيررا  اً، ملسررالتها احملررددة وطنيرراً . ووفقرر(137)وطنيررة للحررد مررن اانبعررااثت
 2005انبعررااثت ورراخلات الدفي ررة للفرررد فيهررا لتقرر، عررن مسررتوأت عررا   ابوررد مررن - 2030عررا  
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- 2025حبلرو  عرا   -يتمثر، و اورد اً مؤقتاً هدفاً و املاية. وو عت إسرايي، أيض 26بنسبة 
 و املاية.  15بنسبة  2005من اانبعااثت لتق، عن مستوأت عا  

موعررة اجلامعررة، وهرر  حتررال  مررن كامرر، العضرروية و اعاً  عضررو اً وأ رربحت إسرررايي، مررؤار  -78
. وشرررررك، هررررذه اعموعررررة منترررردش (139) (138)البلرررردان املتقدمررررة وررررف األعضرررراث و ااحترررراد األورو 

 يتراور فيه األعضاث بر ن املفاو ات املتعلقة بتنفيذ ااشفاق.
، بارررق (140)بررر مج األمررم املتحرردة للبي ررةعلرر  شعميرر  عالقتهررا مررا اً وشعمر، إسرررايي، أيضرر -79
 شوفف الدعم املايل والتقل للمراريا اإليايية التابعة لألمم املتحدة و أفريقيا. منها 
اشفاقيرة برشرلونة ومايرة البحرر األبري  املتوسرث وشضالا إسرايي، بدور نررث كعضرو و  -80

الربوشوكرررو  املعرررل ابإلدارة املتكاملرررة للمنررراط  مرررن التلررروا، وقرررد  ررردقت و هرررذا السرررياق علررر  
 .2016شباط/فرباير  4و  البحر األبي  املتوسثالساحلية و 

مررن القرروان  اجلديرردة املتعلقررة اً عرردداً وو دورة اإلبررالة األاررفة، اعتمرردت إسرررايي، أيضرر -81
 حبماية البي ةح

قرررانون اورررد مرررن اسرررتخدا  ، داررر، حيرررز النفرررا  2017و كرررانون الثاين/ينررراير  )أ( 
. ويقلرر، هررذا القررانون بدرتررة كبررفة مررن 2016-5776 اوقايرر  وررف القابلررة إلعررادة ااسررتعما 

عدد األكيام البالستيكية ال  يستخدمها اجلمهور بفررل سرعر هلرا و املتراتر. وارال  األشرهر 
الثالثرررة األو  مرررن دارررو  هرررذا القرررانون حيرررز النفرررا ، ايفررر  عررردد األكيرررام البالسرررتيكية الررر  

 و املاية؛ 80عل  اجلمهور بنسبة شر يها املتاتر للتوخليا 
حيرررز النفررررا   2016-5776 مكافحرررة اآلفرررراتقرررانون شنظرررريم  ارسرررة وداررر،  ) ( 

، وهرررو يرررنظم عمررر، مكرررافح  اآلفرررات مرررن أتررر،  رررمان املمارسرررات 2016حزيران/يونيررره  1 و
 ؛(141)اآلمنة واملراعية للبي ة

الررررذي  2012-5772 ونيررررة والباررررارأتقررررانون املعرررردات الكهرابييررررة واإللك   ) ( 
اً إ  تانرر  عرردد مررن اللرروايح التبعيررة، يفرررل نااقرر 2014آ ار/مررارم  1النفررا  و دارر، حيررز 

ملسررؤولية املنررترج علرر  م ررنع  ومسررتوردي املعرردات الكهرابييررة واإللك ونيررة، وحيظررر دفررن اً موسررع
 لباارأت ويقض  لعادة شدويرها.خملفات املعدات وا

 حقوق السجناء )محاية األشخاص اخلاضعني لالحتجاز( -6 
، وو قضية شتعل  ابلظرروف املعيررية للسر ناث و إسررايي، 2017حزيران/يونيه  13و  -82

رفعتها عدة منظمات وف حكومية معنية حبقوق اإلنسران، قضرت احملكمرة العليرا و إسررايي،  نره 
أمتار مربعة مرن اويرز املعيرر  لكر، سر   أو  4.5اً، شهر  18ت  عل  الدولة أن شوفر، و وضون 

اً ، عو ر2010-5770)ورروف السرر ن( ( من ايحة السر ون 8)2 ز، حسبما شقتضيه املادة حمت
وشددت احملكمرة علر   .(142)أمتار مربعة املخ  ة عادة و معظم الس ون اإلسراييلية 3.16 عن الر

ومايررررة حرررر  السرررر   و الكرامررررة   رررررورأً اً أن وتررررود حررررد أدىن مررررن اويررررز املعيررررر  يعررررد شرررررط
قرارها، أدرتت احملكمة إشارة شف يلية إ  او  و اويز املعير  املاليم للس ناث اإلنسانية. وو 

 .(143) وت  القانون الدويل وقوق اإلنسان
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املزيررد مررن ااهتمررا  ملعاملررة اعرررم  املرردان  مررن أترر، الررزأدة إ  اً وركررزت إسرررايي، مررؤار  -83
للمعرررايف عنرررد إطرررالق سرررراحهم مرررن اورررد األق ررر  مرررن إمكانيرررة انررردماتهم و يرررث حيررراة  تثررر، 

، اعتمررردت اوكومرررة 2016السررر ن وشقليررر، احتمررراات معررراودهتم اإلتررررا . وو آ /أوسررراس 
التو رررريات الرييسرررررية لل نرررررة العامررررة لدراسرررررة عقوبرررررة ومعاملرررررة اعرررررم  املررررردان  الررررر  أُنرررررر ت و 

معاودة اإلترا  قردر  لدراسة بداي، العقوبة وسب، معاملة اعرم  املدان  هدف منا 2011 عا 
 . وشرم، التو يات املعتمدة ما يل ح(144)اإلمكان
إنرراث فرير  للبحرر  واملعلومرات و وخلارة العررد  مرن أتر، دراسررة فعاليرة السررب،  )أ( 

املختلفررة للعقوبررة، وجررا املعلومررات اإلح ررايية واملقاررنررة ووفهررا مررن املعلومررات بررر ن العقرروابت 
 ة عن احملاكم، ونااق وواهر إترامية معينة، وأمور أارش؛ وإعادة الت هي، واألحكا  ال ادر 

مررررن أترررر، اوررررد مررررن مسررررتوأت القررررايم "احملرررراكم اعتمعيررررة" التوسررررا و يررررو    ) ( 
 ؛(145)اوبس

 أشهر أو أق،؛ 9ا دمة املدنية كبدي، عن الس ن عندما شكون عقوبة الس ن  ) ( 
إنرررراث فريرررر  يرأسرررره  يرررر  املرررردع  العرررا  )اجلنرررراي (، مررررن أترررر، دراسررررة بررررداي،  )د( 

 العقوبة، ما الت كيد عل  بداي، أحكا  الس ن. 
و إطرار برر مج رايرد  2005ومن ب  برداي، اوربس الر  شسرتخدمها إسررايي، منرذ عرا   -84

الرر  سرراحهم بكفالررة و  التوسرا فيهرا ابسررتخدا  شردابف مؤقتررة، الر رد اإللكرر وين للمحت رزين امل
قررررررانون الر ررررررد اإللكرررررر وين ، أقررررررر الكنيسررررررت 2014وو سررررررياق اإلفرررررررا  املرررررررروط. وو عررررررا  

، الرذي 2014-5775 للمحت زين واملس ون  املال  سراحهم برروط )التعديالت التررريعية(
 أنر  هذا الرب مج برك، دايم.  

 مكافحة االجتار ابألشخاص -7 
للنظر و السنوات األافة و الكفا  املستمر للقضاث عل  اً افت اً أحرخلت إسرايي، شقدم -85

ااجتررررار ابألشررررخا . وشوا رررر، حكومررررة إسرررررايي، املررررراركة بنررررراط و اجلهررررود العامليررررة ملكافحررررة 
وو سررياق  (146)ااجتررار، وشتبرراد  معارفهررا وارباهتررا و هررذا اعررا  علرر  ال ررعيدين الرردويل واحمللرر 

    مررن الوفررود األتنبيررة مثرر، الررزأرة الدراسررية لوفررد مررن ألبانيررا و مترروخل/ استضررافة الررزأرات الدراسررية
و  (148)والررزأرة الرر  قررا  هررا وفررد مررن مولرردوفا (147)بررر ن شعرروي   ررحاأ ااجتررار 2016يوليرره 

برررر ن ااجترررار ابألعضررراث. وشوا ررر، الوكالرررة اإلسرررراييلية للتعررراون اإليرررراي   2016أيلو /سررربتمرب 
شنظريم مؤمترهرا الردويل ن ر  السرنوي للقضراة واملستررارين برر ن هرذا  (149)الدويل بوخلارة ا ارتيرة

، و لررررك ابلتعرررراون مررررا منظمررررات دوليررررة خمتلفررررة منهررررا منظمررررة األمررررن والتعرررراون و (150)املو ررررو 
؛ (153)؛ ومكتر  األمرم املتحردة املعرل ابملخردرات واجلرميرة(152)؛ واملنظمة الدولية لله ررة(151)وابأور 

واوكومة األمريكية، وكذلك استضافة حلقة عم، دولية سنوية عن "مكافحة العن   د النساث 
عمر، . وو يايرة حلقرة ال(154)واألطفا "، ابلتعاون ما منظمة األمم املتحدة لل بيرة والعلرم والثقافرة

ح "نررداث للعمرر، مررن 2016، قررد  املررراركون إعررالن حيفررا 2016الرر  ُعقرردت و حزيران/يونيرره 
مركرز شردري  تبر، الكرمر، برر ن  -املرارك  و دورة الوكالة اإلسراييلية للتعاون اإليراي  الردويل 

 مكافحة العن   د النساث واألطفا ". 
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هرررذه املسررر لة. فقرررد أُعيرررد إنرررراث جلنرررة  وشررررارم اهلي رررة التررررريعية و إسررررايي، بنرررراط و -86
. وشتعررراون الل نرررة 2016الكنيسرررت الفرعيرررة ملكافحرررة ااجترررار ابلنسررراث والب ررراث و شرررباط/فرباير 

الفرعيرررة مرررا الكيرررا ت اوكوميرررة املعنيرررة ومنظمرررات اعتمرررا املررردين. وشُررردرم السرررلاات املختلفرررة 
الفرعية للمساعدة و ح، مرراك، معينرة  ومنظمات اعتما املدين أن لمكايا الل وث إ  الل نة
 أو لار  مساي، عاتلة خمتلفة عل  مستوش الترريا. 

اً مرر كاً منتردش تديرد  (155)أنر ت الوحدة الوطنية ملكافحرة ااجترار، 2016وو عا   -87
بررر  الررروخلارات يتررر ل  مرررن مستررررارين قرررانوني  مرررن جيرررا الررروخلارات املعنيرررة و اوكومرررة. ويهررردف 

، إ  بنررررراث املعرررررارف 2017-2016رررررر م برررر  الررررروخلارات، الررررذي اتتمرررررا و الفرررر ة املنترررردش امل
وا ررررربات و اإلدارات القانونيررررة لكرررر، وخلارة، وشعزيررررز التعرررراون برررر  الرررروخلارات املختلفررررة. وأنررررر ت 

منتدش عل  شبكة اإلن نت ميكلن مرن شبراد  التحرديثات وااش راات املباشررة بر  اً الوحدة أيض
 لفة.الوكاات املخت

فيمرررا صرررص العمرررا  املهررراترين  رررمانة اً وشررررك، ااشفاقرررات الثناييرررة الررر  أُبرمرررت مرررؤار  -88
إ ررافية و مواتهررة ااجتررار ابألشررخا . ويهرردف ااشفاقرران الرايرردان املوقعرران مررا نيبررا  وسررري انكررا 

، علرر  الترروايل، إ  شوويرر  عرردد حمرردود مررن مقرردم  الرعايررة املررؤهل  2016و 2015عررام   و
مررن اررال  عمليررة شررفافة شرررم، آليررات م ررممة للقضرراث علرر  قيررا  العمررا  برردفا رسررو  شوويرر  
وررف قانونيررة. وبررذلك، ي رر، هررؤاث العمررا  إ  إسرررايي، مررن دون الررديون وررف املعقولررة الرر  كرران 

السرراب . وابإل ررافة إ   لررك، يسررتفيد املتقرردمون للرررب مج مررن دورة شدريبيررة يتحملهررا العمررا  و 
مهنيررة مرردهتا سررتون سرراعة شعرردها إسرررايي، وشوتيرره سرراب  علرر  الرحيرر، يتلقررون فيرره معلومررات عررن 

 حقوقهم والتزاماهتم القانونية. 
بعررد  ، بُررذلت تهررود اا ررة لترردري  املسررؤول  املعنيرر  الررذين ت يتلقرروا2016وو عررا   -89

. وعل  سبي، املثا ، شلق  مووفو اودود التابع  (156)التدري  عل  مواتهة ااجتار ابألشخا 
و سا  التعررف اً هلي ة السكان واهل رة و إيالت، وه  مدينة شزداد أليتها كنقاة داو ، شدريب

اجترررار علررر   رررحاأ ااجترررار احملتملررر . وابإل رررافة إ   لرررك، شضرررا الوحررردة الوطنيرررة ملكافحرررة ا
علر  جيرا مفترر  العمر، يضرم قايمرة  مبادي شوتيهيرة للتعررف علر   رحاأ ااجترار وشروخل  كتراابً 

 ابملعايف واإلتراثات املتعلقة ابلتعرف عل   حاأ ااجتار. 
الترزا  إسرررايي، ابلقضرراث علرر   2016وشبر  عرردة قرررارات قضرايية مهمررة  رردرت و عررا   -90

 ااجتار ابألشخا ح
وأيرردت إدانررة خلوترر  مررن القرردم احت اخللررا اً كمررة العليررا اسررت نافرفضررت احمل )أ( 

. وأو حت القضرية إمكانيرة وترود اجلرميرة حرىت عنردما (157)أحد األشخا  و وروف استعبادية
ا يوتد عن  أو حواتز مادية شعوق حرية الفرد، وحىت عندما يكون لمكران شرخص و و را 

  اث، أن يهر . 
، قُرردمت ايحررة اهتررا   ررد اثنرر  مررن املرردع  علرريهم كررا  2016و متوخل/يوليرره  ) ( 

قد ووفرا نسراث مرن بلردان ااحتراد السروفي  السراب  عررب اإلن نرت للقردو  إ  إسررايي، والعمر، و 
مرررا مرررواطن أوكرررراين لتوويررر  نسررراث و الب ررراث. وشسرررب  املررردع  اً الب ررراث. وشوا ررر، أحررردلا أيضررر



A/HRC/WG.6/29/ISR/1 

23 GE.17-19919 

ملهرررن و شقررردع اررردمات تنسرررية. وُحكرررم عليهمرررا امررررأة إ  إسررررايي، وع 15عليهمرررا و تلررر  
 .(158)ابلس ن وال رامة وم ادرة األموا 

ُقدمت ايحة اهتا   د مدع  عليه ورر بنساث مرن روسريا وأوكرانيرا لير ش  إ   ) ( 
للركات ولمكانيررة  إسرررايي، ويقرردمن ارردمات تنسررية  ن وعرردهن بررداو  عاليررة مررن العمرر، كُمرردر

عرن إبرالة النسراث بررروط  وشريكه الرذي أدار الررق  وكران مسرؤواً  اإلقامة و شق  فاارة، هو
العمررر،. وطُلررر  مرررن بعررر  النسررراث أن يقمرررن  عمرررا  تنسرررية للمررردع  عليهمرررا وابلسرررما  هلمرررا 

، ُحكرم علر  2016"بفح هن". وو إطار اشفاق شفاو   لتخفي  العقوبرة، و أيلو /سربتمرب 
شرررراق، إسررررراييل   5 000دفا ورامررررة قرررردرها نوات وأُلزمررررا برررراملرررردع  عليهمررررا ابلسرررر ن ألربررررا سرررر

 . (160)وبتعوي  الراكيات. وقد است ن  املدع  عليهما اوكم (159)تديد
وأسرررفرت اجلهرررود املكثفرررة الررر  برررذلتها حكومرررة إسررررايي، إلترررراث حماكمرررات و القضررراأ  -91

. و رح 2016املناوية عل  ااجتار ابألعضاث عن إ دار لوايح اهتا   د شربك  اجترار و عرا  
 لررك  مررور منهررا إتررراث دراسررة شرراملة للسررمات الفريرردة لكرر، شرربكة، وعررزخل مررن اجلهررود املبذولررة 

 استمرار هذه الظاهرة الب يضة. لتعلم كيفية منا 
، قُررردمت ايحرررة اهترررا   رررد سررربعة أشرررخا  2016و شرررررين الثررراين/نوفمرب  )أ( 

ببيررا كالهررم، ووترردوا مر رر  مسررتعدين لرردفا  مرردع  علرريهم أقنعرروا إسررراييلي   ررعفاث اقت ررادأً 
يرات ورف سعر أعل  بكثف للكليرة عرن املبلر  الرذي دفعره املردع  علريهم للمرام . وُأتريرت العمل

 ؛(161)القانونية لزر  األعضاث و شركيا
، قُرردمت ايحررة اهتررا   ررد ثالثررة أشررخا  2016وو كررانون األو /ديسررمرب  ) ( 

مدع  عليهم اهُتموا لدارة شربكة لالجترار ابألعضراث ابعرت "اردمات شراملة لرزر  األعضراث" إ  
اً ولكنهم و حقيقة األمر كانوا أفراد مواطن  إسراييلي . فاملامون ُقدلموا عل  أيم من حم  ال ف،

. وكانررت (162)يعررانون مررن  ررعوابت ماليررة وشخ ررية مسررتقدم  مررن بلرردان راباررة الرردو  املسررتقلة
العمليات اجلراحية جُترش و بلد اثل  ) يلند، الفلب ، شركيا، بل رارأ(. وبينمرا دفرا املتلقرون قيمرة 

م  ت حي ررررررلوا سررررروش علرررررر  ُ ررررررن املبلرررررر ، عمليرررررة خلر  األعضرررررراث إ  املرررررردع  علررررريهم، فررررررقن املررررررا
  احرررتفع املررردع  علررريهم ببررراق  األمررروا . ومرررن املقررررر عقرررد تلسرررة و هرررذه القضرررية و آ ار/ فيمررا

 .(163)، فيما يظ، اثنان من املدع  عليهم قيد ااحت اخل2018مارم 
اً اا رراً  ررندوق 2006-5767 قررانون مكافحررة ااجتررار )التعررديالت الترررريعية(وأنررر   -92

ادرة وال رامرررات املدفوعرررة فيمرررا يتعلررر  ،ررررايم ااجترررار وااسرررتعباد وُشكررررم شرررودر  فيررره األمررروا  امل ررر
مرررا ال كيرررز بررررك، ارررا  علررر  محايرررة  -ملسررراي، خمتلفرررة شتعلررر   كافحرررة ااجترررار ابألشرررخا  

الضررررحاأ وشعويضررررهم. وميررررنح القررررانون أسرررربقية ومايررررة الضررررحاأ وإعررررادة بهرررريلهم، حيرررر   مررررر 
، برردأ ال ررندوق 2016وو عررا  . ا يقرر، عررن ن رر  األمرروا  هلررذا ال رررل سررنوأً بتخ رريص مررا 

كافيرررة. وُنررررر نرررداث بعررررر ل رررات لتلقررر  الالبرررات، حيررر    أمررروااً اً بعرررد أن راكرررم أارررف  -عملياشررره 
وردت طلبررررات مررررن منظمررررات وررررف حكوميررررة ومررررن  ررررحاأ اجلرررررايم. وش رررردر القرررررارات املتعلقررررة 

 لفة من مسؤول  حكومي  و ثل  عمومي . بتخ يص األموا  من جلنة اا ة مؤ 
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 مسائل جديدة وانشئة، مبا يف ذلك أوجه التقدم والتحدايت يف ذلك اخلصوص -جيم 
 تعدد الزوجات -1 

شررؤثر  ارسررة شعرردد الزوتررات برررك،  ررار علرر  النسرراث واألطفررا  وعلرر  و ررا املرررأة و  -93
ترر، القضرراث علرر  هررذه املمارسررة. ولكررن وبررذلك، شوا رر، إسرررايي، الكفررا  مررن أاً، اعتمررا عمومرر

لنتررايج حديثررة اً إسرررايي، شواترره معار ررة مثرر، بلرردان أارررش لررديها ستمعررات حمليررة شقليديررة. ووفقرر
حراات لتعردد الزوترات بلر   2016 ادرة عن معهد الت م  الوطل، شهدت إسررايي، و عرا  

  حالة، معظمها لدش السكان البدو و تنو  إسرايي،. 1 762عددها 
، 2017و كرررانون الثاين/ينررراير ، وقرررد بُرررذلت تهرررود عررردة ملواتهرررة هرررذا التحررردي. أواً  -94

، الرررذي أنرررر  جلنرررة مرررر كة بررر  الررروخلارات ُكلفرررت 2345اعتمررردت حكومرررة إسررررايي، القررررار رقرررم 
اً،  عاجلررة مسرر لة شعرردد الزوتررات، ودعررا إ  و ررا ااررة اسرر اشي ية ملواتهررة هررذه الظرراهرة. واثنيرر

كانون   23املعنون "ترمية شعدد الزوتات"، و  1112-4نرر املدع  العا  املبدأ التوتيه  رقم 
. ويهرردف هررذا املبرردأ الترروتيه  إ  شعزيررز اإلنفررا  الفعررا  بررر ن ترميررة شعرردد 2017الثاين/ينرراير 

، وخلأدة العقرررروابت عليهررررا. وي رررر  املبرررردأ قررررانون العقرررروابتمررررن  176الزوتررررات  وترررر  املررررادة 
التروتيه  اآلاثر املردمرة لتعردد الزوترات علر  املررأة واألطفرا ،  را و  لرك أثرره علر  رفراه الافرر، 

 ويايه؛ وآاثره ااقت ادية والوتدانية عل  املرأة؛ وأثره السل  العا  عل  و ا املرأة و اعتما. 

 البغاء -2 
، أقررر الكنيسررت ب ررفة أوليررة مرررروع  قررانون  تعررالن مررن شلقرر  2017و متوخل/يوليرره  -95

ا دمات اجلنسرية  قابر، مرادي ترميرة يعاقرر  عليهرا، ويروفران اردمات إعرادة الت هير، للناتيرات 
مرررن الب رررراث. وشعتررررز  حكومرررة إسرررررايي، عرررررل مقررر   بررررر ن هررررذه املسررر لة، تمررررا برررر  مرررررروع  

 القانون . 
اسررررتمرت لعرررردة سررررنوات،   اانتهرررراث مررررن ااستق رررراث ، وبعررررد تهررررود 2016وو عررررا   -96

ووخلارة العمررررر، والررررررؤون  (164)الررررروطل املعرررررل ابلب ررررراث، وهرررررو  ررررررة شعررررراون بررررر  وخلارة األمرررررن العرررررا 
، ااتتماعيرررة وا ررردمات ااتتماعيرررة. وقرررد أسرررفر ااستق ررراث عرررن نترررايج هامرررة ومفات رررة أحيرررا ً 

مرررة املقدمرررة لألشرررخا  الرررذين سرررب  فسررررت الظررراهرة وقرررد شسررراعد علررر  حتسررر  ا ررردمات القاي
وشورطوا و أعما  الب اث وو ا سب، تديدة ملعاجلة املس لة. ونتي ة هلذه الدراسة، ُا ص مبل  

لتوسريا ناراق ا ردمات املقدمرة للب راأ،  (165)شراق، إسرراييل  تديرد 1 000 000إ او قدره 
 . ومن املتوقا أن شرهد امليزانية خلأدات أكثر و السنوات املقبلة

حيرررز  لقرررانون العقررروابت 127، داررر، التعررردي، رقرررم 2016وو كرررانون األو /ديسرررمرب  -97
تيم من قانون العقوابت ويزيد العقوبة املفرو ة علر  ترميرة التوسرث 203النفا ،  ا يعد  املادة 

و ب اث قا ر من الس ن ثالا سنوات إ  مخس سرنوات. وبينمرا يعرد شلقر  ا ردمات اجلنسرية 
، فقن هذا التعدي، يزيد من شدة العقوبة 2000الت اري من الق لر ترمية منذ عا   ات الاابا 

عل  اجلرمية،  ا ي ف من درتتها لت بح تناية. ويزيد هذا التعدي، من النهول حبقروق الضرحاأ 
ما شو ية مقدمة من جلنة حقروق الافر، إ  حكومرة اً وأوته اوماية املقدمة هلم،  ا يتواف  أيض

 . إسرايي،
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إ  تان  الوحدة الوطنية ملكافحرة ااجترار، دراسرة اً، وأترش مكت  الناي  العا  مؤار  -98
لقضاأ شتعل  بب اث الق لر كانت أُولقت لعد  كفايرة األدلرة، مرن أتر، فهرم مرا شناروي عليره مرن 
 ررررررعوابت مررررررن  حيررررررة اإلثبررررررات. وكرررررررر النايرررررر  العررررررا  اإلعرررررررا  لرررررررييس شررررررعبة التحقيقررررررات 

و الررطة عن اواتة إ  شعزيرز تهرود اإلنفرا  وإياليهرا األولويرة. وشعمر، الرررطة وااستخبارات 
علرر  حتسرر  تهررود اإلنفررا  فيمررا يتعلرر  ابلق لررر املتررورط  و الب رراث، مررن اررال  اجلهررود املسررتمرة 
الرامية إ  حتس  التعاون ب  الررطة ووخلارة العم، والرؤون ااتتماعيرة وا ردمات ااتتماعيرة، 

( وررررف اوكوميررررة. وترررراري و ررررا ااررررث ELEMرة ال ررررحة، ووخلارة التعلرررريم، ومنظمررررة إيلرررريم )ووخلا
لتوسيا نااق برامج محاية الق لر العامل  و الب راث، وإلنرراث عرررة مراكرز أاررش لعرال  الق لرر 

 والربا  العامل  و الب اث إ افة للخمسة القايمة. 
الوخلارات واملؤلر  مرن  ثلر  عرن اإلدارات القانونيرة كما أن املنتدش اجلديد املر م ب   -99

و كررررر، الررررروخلارات املعنيرررررة و اوكومرررررة، الرررررذي ورد  كرررررره أعررررراله فيمرررررا يت ررررر،  كافحرررررة ااجترررررار 
 . (166) نا الب اث و ا يت ، بذلك من أعما  إنفا  القانوناً ابألشخا ، مكل  أيض

 التحدايت اليت تتطلب دعم اجملتمع الدويل -دال 
شظ، إسرايي،، مث، البلدان األارش حو  العات، قلقة من التهديد املستمر الرذي يرركله  -100

اإلرهررررا ، وهرررر  مهررررددة ابملسررررتوأت املت رررراعدة مررررن التحررررري  علرررر  العنرررر  وجتنيررررد األطفررررا  
ارشكرررا  أعمررررا  إرهابيرررة. فاإلرهررررابيون املعا ررررون شتررررا  هلرررم م ررررادر وفرررفة وواسررررعة اانترررررار، 

ة سريعة التر قلم مرا األسرالي  اجلديردة لالسرت ال  عررب شربكة اإلن نرت. ومرن واملنظمات اإلرهابي
اال  وساي، التوا ، ااتتماع  وورف احملادثة عل  اإلن نت ووفها من التكنولوتيات سرهلة 

للحر  علر  ااستررهاد والر ويج للتاررف العنير . اً اارف اً ااستخدا ، أ ربحت اإلن نرت منررب 
 كافحرررررة حتررررردي الكراهيرررررة عررررررب اإلن نرررررت واسرررررت ال  منرررررابر التوا ررررر،  وإسررررررايي، ملتزمرررررة بعمررررر 

ااتتماع  و ادمة اإلرها ، ما حر ها و الوقت نفسره علر   رون حقروق األفرراد و حريرة 
التعبرررف. ومرررن نوا ررر، العمررر، مرررا اعتمرررا الررردويل لتبررراد  أفضررر، املمارسرررات وإتررراد حلرررو  هلرررذا 

 التحدي العامل . 
، وو إطرررررار معركرررررة إسررررررايي، املسرررررتمرة  رررررد اإلرهرررررا ، 2016يونيررررره /حزيران 15وو  -101

. ويضرررا القرررانون،  رررمن 2016-5776 قرررانون مكافحرررة اإلرهرررا أ ررردرت حكومرررة إسررررايي، 
أمرررور أاررررش، شعريفرررات حمدثرررة لرررر "املنظمرررة اإلرهابيرررة" و"العمررر، اإلرهرررا " و"العضررروية و منظمرررة 

مررات اإلرهابيررة، وأدوات حمسررنة لانفررا ، مررن إرهابيررة"؛ وإتررراثات مف ررلة ومبسرراة لتحديررد املنظ
النرراحيت  اجلناييررة واملاليررة. ويرردا، هررذا القررانون الرررام، و إطررار تهررد مبررذو  لتزويررد سررلاات 
إنفررا  القرررانون  دوات أكثررر فعاليرررة ملكافحرررة التهديرردات اإلرهابيرررة املعا رررة مرررا إدرا   رررما ت 

ت املتعلقرة  راعراة األ رو  القانونيرة للاعرن و إ افية ملنا انتهاكات حقوق اإلنسان، مث، اآلليرا
حاات التحديرد. وا مييرز القرانون علر  أسرام العررق أو اللرون أو النسر  أو األ ر، القروم  أو 

 اً. أو إثني اإلثل، وا يعرل األفراد للتنميث أو القولبة عن رأً 
حقرره و شقريررر امل ررف، إن إسرررايي،، ابعتبارهررا الدولررة الرر  حيقرر  فيهررا الرررع  اليهررودي  -102

شعرررر  عرررن تزعهرررا مرررن ش ررراعد حررروادا معررراداة السرررامية و أمررراث العرررات وبمررر، و التعررراون مرررا 
العنا ررر الفاعلررة الدوليررة ملواتهررة هررذا التحرردي. ومررن برر  ا ارروات الرر  اخُتررذت للتقررد  و هررذا 
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لسرررامية علررر  ااجتررراه عقرررد أو  تلسرررة علررر  اإلطرررالق لل معيرررة العامرررة شتنررراو  ش ررراعد معررراداة ا
. وقرررد متكنرررت البعثرررة الدايمرررة إلسررررايي، لررردش 2015كرررانون الثاين/ينررراير   20ال ررعيد العرررامل  و 

األمررم املتحرردة، برردعم مررن الررواأت املتحرردة وكنرردا وااحترراد األورو ، مررن عقررد هررذه اجللسررة و 
عمرريم الوثيقررة بت ييررد وشاً سررياق مكافحررة العن رررية وكراهيررة األتانرر . وقررد قررا  األمرر  العررا  احقرر

. (167)دولرررررة مرررررن الررررردو  األعضررررراث 51ا تاميرررررة هلرررررذه اجللسرررررة وهررررر  بيررررران مرررررر م موقرررررا مرررررن 
  أيلرررو / 7لل لسرررة، ُعقرررد منتررردش رفيرررا املسرررتوش عرررن معررراداة السرررامية و نيويرررورم يرررو   ومتابعرررة
 . وإلت الفعالية حلقات نقا  متعددة للخرباث ومراركة من اعتما املدين. 2016سبتمرب 
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145 See paragraph 73 above. According to the Government Resolution adopting these recommendations, 

there will be six Community Courts in Israel by October 2018. 
146 For example, in January 2016, NATU participated in a series of lectures and meetings in San 

Francisco which included meetings with state prosecutors, Members of Congress, the San Francisco 

City Council and with a coalition of non-governmental organizations operating against trafficking in 

persons. See http://sacramento.cbslocal.com/2016/01/13/california-lawmakers-turn-to-israel-for-

advice-on-stopping-human-trafficking-at-super-bowl-50/ for more information. 
147 Coordinated by the International Organization for Migration. 
148 Coordinated by the Organization for Security and Co-operation in Europe. 
149 Israel's Agency for International Development Cooperation in the MFA. 
150 The Conference is entitled, “The Critical Role of the Judiciary in Combating Trafficking in Human 

Beings". 
151 Organization for Security and Co-operation in Europe. 
152 International Organization for Migration. 
153 United Nations Office on Drugs and Crime. 
154 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. 
155 National Anti-Trafficking Unit. 
156 Trafficking in Persons. 
157 Ibrahim and Basma Julani v. The State of Israel (Cr. A. 6237/13). 
158 The State of Israel v. Alyssa Zamlan and Boris Raden (S.Cr.C. 40993-07-16 Haifa District Court). 
159 1,330 USD. 
160 The State of Israel v. Leonid Shtrimer and Assaf Ben-Ari (S.Cr.C. 24041-12-15, Tel Aviv District 

Court). 
161 The State of Israel v. Michael Ziess et. al. (Cr.C. 40524-11-16, Petach Tikva Magistrate Court). 
162 Commonwealth of Independent States. 
163 The State of Israel v. Mordechayeb et. al. (Cr.C53927-12-16, Tel Aviv Magistrate Court). 
164 Ministry of Public Security. 
165 266,700 USD. 
166 See paragraph 87. 
167 The statement received UN symbol A/69/864. 
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