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التفاقية الدولية للقضاء علىا
 مجيع أشكال التمييز العنصري

  جلنة القضاء على التمييز العنصري
  الدورة الثمانون 

   ٢٠١٢مارس /آذار ٩ -فرباير /شباط ١٣

 مـن   ٩النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املـادة               
  االتفاقية

  الحظات اخلتامية للجنة القضاء على التمييز العنصريامل    

  إسرائيل    
نظرت اللجنة يف التقارير الدورية من الرابع عشر إىل السادس عشر املقدمـة مـن                 -١

ــدة   ــة واح ــرائيل يف وثيق ــستيها )CERD/C/ISR/14-16(إس  ٢١٣٢ و٢١٣١، يف جل
)CERD/C/SR.2131ويف. ٢٠١٢ فربايــر/شــباط ١٦ و١٥املعقــودتني يــومي ) 2132 و       

، اعتمدت اللجنة   ٢٠١٢فرباير  /شباط ٢٨ املعقودة يف    ،)CERD/C/SR.2148 (٢١٤٨اجللسة  
  .املالحظات اخلتامية التالية

  مقدمة  -ألف  
ترحب اللجنة بالتقرير املفصل الذي قدمته الدولة الطرف، وإن كان تقريراً طـويالً               -٢

اءة اليت قدمها الوفد الكـبري     الصرحية والبنّ بعض الشيء، وتعرب عن تقديرها للردود الشفوية        
  .أثناء النظر يف التقريرالعدد 

بيد أنه ينبغـي للدولـة      . وتقر اللجنة باملسائل املتعلقة باألمن واالستقرار يف املنطقة         -٣
 ملبادئ االتفاقية، إىل مبدأ التناسـب، وعـدم         الطرف أن تكفل استناد التدابري املتخذة، وفقاً      

اية أو يف املفعول ضد مواطين إسرائيل من الفلسطينيني أو ضد الفلـسطينيني يف              متييزها يف الغ  
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األراضي الفلسطينية احملتلة، أو ضد أي أقليات أخرى يف إسرائيل نفـسها أو يف األراضـي                
الواقعة حتت السيطرة الفعلية للدولة الطرف؛ وأن تكفل تنفيذ هذه التدابري تنفيذاً قائماً علـى           

  . حلقوق اإلنسان وما يتصل هبا من مبادئ القانون اإلنساين الدويلاالحترام الكامل
بأن املستوطنات اإلسرائيلية يف األراضي الفلـسطينية احملتلـة،         ووتكرر اللجنة رأيها      -٤

وخباصة يف الضفة الغربية، مبا يف ذلك القدس الشرقية، ليست فقط غـري قانونيـة مبوجـب       
م متتع عموم السكان حبقوق اإلنسان دون أي متييز قائم          القانون الدويل بل هي أيضاً عقبة أما      

وتثري األعمال اليت تغري التركيبة الدميغرافية لألراضي الفلسطينية        . على األصل القومي أو اإلثين    
قـانون  للاحملتلة وللجوالن السوري احملتل القلق أيضاً باعتبارها انتهاكات حلقوق اإلنـسان و         

  .اإلنساين الدويل

  نب اإلجيابيةاجلوا  -باء  
ترحب اللجنة باجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف ملعاجلة ما تواجهه الفئات األكثـر               -٥

، ال سيما يف جمال العمل والتعليم، وتقر بأن الدولة          ال مساواة ضعفاً يف اجملتمع اإلسرائيلي من      
  .الطرف أحرزت تقدماً يف هذا الصدد يف إسرائيل نفسها

 وبسن قانون توسيع    ٢٠٠٨ون منع العنف يف الرياضة لعام       وترحب اللجنة بسن قان     -٦
) التعديالت التـشريعية   (ة اإلثيوبي ة احمللي اجملموعةالتمثيل املالئم يف اخلدمة العامة ليشمل أفراد        

  . ٢٠١١مارس /آذار ٢٨بتاريخ ) ٢٠١١-٥٧٧١(
  التنمية االقتـصادية للقطاعـات العربيـة والدرزيـة         هيئةوترحب اللجنة بإنشاء      -٧

والشركسية، التابعة ملكتب رئيس الوزراء، وبتخصيص ميزانية كبرية لتـسيريها، وباعتمـاد            
  .خطة مخسية للتنمية االقتصادية لقطاعات سكن األقليات

 اللجنة باإلعالن الذي أصدره الوفد حول إنشاء فريق مشترك بني الوزارات            وترحب  -٨
عدل لتنفيذ املالحظات اخلتامية هليئات      يرأسه أحد نواب املدعي العام يف وزارة ال        ٢٠١١ عام

املعاهدات فيما يتعلق بإسرائيل، ورحبت كذلك بقيام وزارة الداخلية ووزارة األمـن العـام        
بتشكيل فريق وزاري جيتمع دورياً ملعاجلة املسائل املتعلقة بأعمال العنـف الـيت يرتكبـها               

  .املستوطنون اليهود وما يترتب عليها من عواقب وخيمة
ا ترحب اللجنة بالتدابري اإلجيابية اليت اختذهتا الدولة الطـرف لتعزيـز انـدماج              كم  -٩

  . السكان العرب والدروز يف اجملتمع املدين
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  دواعي القلق والتوصيات  -جيم  

  الوضع العام    
حتيط اللجنة علماً باستعداد وفد الدولة الطرف ملناقشة املسائل املتعلقة بالضفة الغربية              -١٠

لكنها تعرب عن أسفها ألن التقرير ال يتضمن أية معلومات تتعلق بالسكان الذين وقطاع غزة 
ويف هذا الصدد، تعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء موقف الدولة           . يعيشون يف هذه األراضي   

 بأن االتفاقية ال تنطبق على مجيع األراضي الواقعة حتت السيطرة الفعلية للدولة              القائل الطرف
 ال تقتصر على إسرائيل وحدها بل وتشمل الضفة الغربية، مبا يف ذلك القدس              الطرف، واليت 

 أن هذا املوقف ال يتفق       جمدداً وتؤكد اللجنة . الشرقية، وقطاع غزة، واجلوالن السوري احملتل     
 حمكمـة العـدل     مع نص االتفاقية وروحها وال مع القانون الدويل، وهو رأي أكدته أيضاً           

  . ات الدوليةالدولية وغريها من اهليئ
، CERD/C/ISR/CO/13(إذ تشري اللجنـة إىل مالحظاهتـا اخلتاميـة الـسابقة              
، فإهنا حتث الدولة الطرف بشدة على إعادة النظر يف هنجها وتفسري التزاماهتا             )٣٢ الفقرة

كما حتث اللجنة الدولة الطرف علـى       . مبوجب االتفاقية حبسن نية وفقاً للقانون الدويل      
املدنيني اخلاضعني لسيطرهتا الفعلية بكامل حقوقهم املنصوص عليهـا يف          ضمان متتع مجيع    

  .االتفاقية دون متييز على أساس األصل اإلثين أو اجلنسية أو األصل القومي
 إىل قطاعـات    وتالحظ اللجنة بقلق متزايد أن اجملتمع اإلسرائيلي ما زال مقـسماً            -١١

وجاءت .  من االتفاقية٣ املسائل مبوجب املادة يهودية وغري يهودية، األمر الذي يثري عدداً من  
التوضيحات اليت قدمها الوفد لتؤكد شواغل اللجنة فيما يتعلق بوجود نظـامني تعليمـيني              

 وما زال كل من هذين النظامني مقفالً أمام اجملتمع اآلخر إال       ،أحدمها بالعربية واآلخر بالعربية   
بلـديات  "    بلبلديات اليهودية وما يـسمى      يف حاالت نادرة، كما ال يزال هناك فصل بني ا         

 خاصة السلطة التقديرية    ، الذي مينح جلاناً   )٢٠١١(وميثل سن قانون جلان القبول      ". األقليات
، "غري مالئمني للحياة االجتماعية للمجتمع احمللـي      "الكاملة لرفض طلبات كل من تعتربهم       

 مـن   ٧ و ٥ و ٣املـواد   (لحـة   عالمة واضحة على أن التفرقة ما زالت من دواعي القلق امل          
  ).االتفاقية

ــسابقة    ــة ال ــا اخلتامي ــة مبالحظاهت ــذكر اللجن ، CERD/C/ISR/CO/13(إذ ت
 وعلى بـذل كـل      ٣، فإهنا حتث الدولة الطرف على اإلنفاذ الكامل للمادة          )٢٢ الفقرة

. جهٍد ممكن للقضاء على مجيع أشكال التمييز بني اجملتمعني اليهـودي وغـري اليهـودي             
معلومات يف تقريرهـا الـدوري املقبـل عـن          تقدمي  للجنة من الدولة الطرف      ا وتطلب

  . اإلجراءات اليت اختذهتا يف هذا الصدد
وإذ تضع اللجنة يف اعتبارها التوضيحات اليت قدمها الوفد، فإهنا تأسف لعدم وجود               -١٢

  .معلومات إحصائية عن التعددية اإلثنية للسكان اليهود يف إسرائيل
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، CERD/C/ISR/CO/13(جنـة إىل مالحظاهتـا اخلتاميـة الـسابقة          إذ تشري الل    
معلومات عن مكوِّنات الـسكان     بتقدمي  بشدة  الدولة الطرف   ، فإهنا توصي    )١٥ الفقرة

  . حسب املعايري ذات الصلةمصنفةاليهود يف إسرائيل، 
، CERD/C/ISR/CO/13(وعلى حنو ما ورد يف مالحظات اللجنة اخلتامية الـسابقة             -١٣
                  كرامـة اإلنـسان    : القـانون األساسـي   "، تشعر اللجنـة بـالقلق مـن أن          )١٦رة  الفق

 ال يتضمن أي حكم عـام       ، الذي يعترب مبثابة شرعة احلقوق يف إسرائيل       ،")١٩٩٢(واحلرية  
يتعلق باملساواة وحبظر التمييز العنصري؛ كما ال تتضمن التشريعات اإلسرائيلية أي تعريـف             

وتقوض هذه الثغرات على حنو خطري احلمايـة       .  من االتفاقية  ١نصري وفقاً للمادة    للتمييز الع 
اليت يتعني على الدولة الطرف منحها جلميع األشخاص اخلاضعني لواليتها ويعيـق حتقيـق              

  ).  من االتفاقية٢املادة (املساواة يف التمتع حبقوق اإلنسان 
، )١٦، الفقـرة    CERD/C/ISR/CO/13(تكرر اللجنة مالحظاهتا اخلتامية السابقة        

 ،لتمييز العنصري ومبدأ املساواة   االقانون األساسي حظر    بتضمني  وتوصي الدولة الطرف    
  .أيضاً تعريفاً للتمييز العنصريوتضمني القانون 

 ةالعنـصري علـى   وبينما تالحظ اللجنة وجود تشريعات جنائية بشأن التحـريض            -١٤
ملنظمات ودعمها، فإهنا تشعر بالقلق إزاء ما تتضمنه        واملنظمات العنصرية واملشاركة يف هذه ا     

هذه التشريعات من تقييدات بينها حمدودية تعريف العنصرية، وعدم إتاحة صالحية املالحقة            
القضائية للمحرضني على العنصرية إال للمدعي العـام، والـصرامة املفرطـة للتـشريعات              

وبينما تالحظ اللجنة شـواغل     . اجلرائماإلسرائيلية فيما يتعلق بإثبات عنصر التعمد يف هذه         
الدولة الطرف فيما يتعلق حبرية التعبري، فإهنا تذكِّر بأن حظر نشر مجيع األفكار القائمة على               

          العنصرية إمنا ينسجم مع احلـق يف حريـة الـرأي والتعـبري              التفوق العنصري أو الكراهية   
  ). من االتفاقية٤ و٢املادتان (

لدولة الطرف بتعديل تشريعاهتا احلالية لتغيري املتطلبـات احلاليـة          توصي اللجنة ا    
ضع آلية محاية أكثر مشوالً مـن       واملتعلقة بإثبات التعمد يف جرمية التحريض العنصري؛ و       

خالل توسيع سلطة التحقيق وتوجيه االهتام لتشمل جهات أخرى يف السلطة القـضائية،             
ض القائم على األصـل اإلثـين، والبلـد    ع نطاق تعريف العنصرية ليشمل التحري    يوتوس

صر، وذلك لـضمان محايـة      األصلي، واالنتماء الديين، عند وجود تقاطع بني هذه العنا        
 أخرى ال يضمن هلـا القـانون        جمموعاتثيوبيني والروس والسفاردمي، وأي     متساوية لإل 

  . احلايل احلماية الكافية
تتعلق باألراضي وتؤثر على    اليت  يزية  وتالحظ اللجنة بقلق سن عدد من القوانني التمي         -١٥

وتشعر اللجنة بالقلق بصفة خاصـة إزاء سـن         . اجملتمعات غري اليهودية بشكل غري متناسب     
 لقـانون األراضـي     ٢٠١٠؛ وإزاء تعديل عام     ٢٠٠٩قانون إدارة األراضي اإلسرائيلية لعام      
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تنميـة   هيئةنون  قال ٢٠١٠؛ وتعديل عام    )١٩٤٣) (االستيالء على األراضي للصاحل العام    (
  ). من االتفاقية٥ و٣املادتان ) (٢٠١١(، وقانون جلان القبول )١٩٩١(النقب 

توصي اللجنة الدولة الطرف بشدة، متشياً مع مالحظاهتـا اخلتاميـة الـسابقة               
)CERD/C/ISR/CO/13   املساواة يف احلصول على األراضـي ويف        بضمان ،)١٩، الفقرة 

ية بإبطال أو إلغاء أي تشريع ال يتماشى مع مبـدأ عـدم             حق امللكية وبأن تقوم هلذه الغا     
  . التمييز
مشاريع قوانني تشترط االنتهاء من اخلدمة      حبث  وتالحظ اللجنة بقلق اعتماد قوانني        -١٦

العسكرية للحصول على املستحقات االجتماعية واالقتـصادية، ممـا يـؤدي إىل اسـتبعاد              
. ملواطنني الفلسطينيني يف إسـرائيل    مثل ا العسكرية   غري اليهودية املعفية من اخلدمة       اجملموعات

 على ٢٠٠٩ لعام ٦وعالوة على ذلك، تعرب اللجنة عن أسفها العتماد التعديل اخلاص رقم     
، األمر الذي ميكـن أن يقيـد        )١٩٩٤) (موعد االنتخابات العامة  (قانون اجملالس اإلقليمية    

  ). من االتفاقية٥ و٢املادتان  (املشاركة السياسية لألقليات غري اليهودية بشكل كبري
توصي اللجنة الدولة الطرف بإبطال مجيع القوانني التمييزية وإبطال مجيع مشاريع             

 احمللية غري اليهودية املساواة يف احلصول علـى         للمجموعاتالقوانني التمييزية كي تكفل     
املنـصوص   فضالً عن حقها يف املشاركة السياسية        ،العمل وعلى املستحقات االجتماعية   

  .عليها يف االتفاقية
وبينما تالحظ اللجنة وجود آليات حكومية حلماية حقوق اإلنسان وتعزيزها مثـل              -١٧

مراقب الدولة يف إسرائيل الذي يضطلع، على ما يبدو، مبهام أمني املظامل فضالً عن وجـود                
والدرزية مكتب خاص يف مكتب رئيس الوزراء مكرس للتنمية االقتصادية للقطاعات العربية            

وصـالحيات  هذه اهليئات    العمل فيما بني     تقسيموالشركسية، ووجود وزير لألقليات، فإن      
وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود وكالة متخصصة تعىن مبوضوع          . غري واضحة كل منها   

التمييز العنصري أو مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان تقوم علـى املبـادئ املتـصلة مبركـز                
مبـادئ بـاريس، قـرار اجلمعيـة        (لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتـها      املؤسسات الوطنية   

  ). من االتفاقية٦ و٢املادتان ) (، املرفق٤٨/١٣٤ العامة
، بأن تنظـر    )٣١، الفقرة   CERD/C/ISR/CO/13(تكرر اللجنة توصيتها السابقة       

  شكل وكالة  يفالدولة الطرف يف إنشاء آلية وطنية لالنتصاف من التمييز العنصري سواء            
  .متخصصة تعىن بالتمييز العنصري أو مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس

 ال سيما القوانني    ،وتكرر اللجنة اإلعراب عن قلقها إزاء االحتفاظ بالقوانني التمييزية          -١٨
اليت تستهدف املواطنني الفلسطينيني يف إسرائيل مثل قانون املواطنة والـدخول إىل إسـرائيل              

ويعلق هذا القانون إمكانية ملّ مشل العائلة بني مواطن إسـرائيلي وشـخص             ). قتحكم مؤ (
يسكن يف الضفة الغربية، مبا يف ذلك القدس الشرقية، أو يف قطاع غزة، ويؤثر بالتايل تـأثرياً                 
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وتشعر اللجنة بالقلق بصفة    . كبرياً على الروابط األسرية وعلى احلق يف الزواج واختيار الزوج         
لقرار الذي أصدرته مؤخراً حمكمة العدل العليا بالتصديق على دستورية ذلـك            خاصة إزاء ا  

  ). من االتفاقية٥ و٢املادتان (القانون 
قانون املواطنة والـدخول إىل إسـرائيل       حتث اللجنة الدولة الطرف على إلغاء         

  وعلى تيسري ملّ مشل العائالت جلميع املواطنني بغض النظر عن األصل اإلثين)حكم مؤقت (
  .القومي أو أي أصل آخر أو
ورغم بذل بعض اجلهود لتحسني حصول األقليات غري اليهودية علـى حقوقهـا               -١٩

االقتصادية واالجتماعية، كاعتماد خطة مخسية للتنمية االقتصادية لقطاعـات األقليـات يف            
 والبدء بإصالحات لتعزيز محاية العمـال املهـاجرين، فـإن الثغـرات             ٢٠١٠مارس  /آذار
ومـن  .  اليهودية وغري اليهودية ال تزال مثرية للقلـق        اجملموعاتماعية واالقتصادية بني    االجت

ني يف الكـثري مـن األحيـان،     تلاجملموعتني ال تزاالن تعيشان منفص    دواعي القلق الشديد أن     
وحيصل أحدمها على التعليم باللغة العربية يف املدارس اليهودية ويعيش اآلخر غالباً يف بلديات              

ويشكل هذا الفصل عائقاً أمـام توحيـد فـرص         .  وحيصل على تعليم باللغة العربية     منفصلة
ويساور اللجنة القلق بصفة خاصة إزاء استمرار تدين        . احلصول على التعليم وفرص التمكني    

األعمـال  مستوى التعليم يف أوساط النساء غري اليهوديات واخنفاض مستوى تـوظيفهن يف             
  ).من االتفاقية‘ ٥‘و‘ ١‘)ه(٥ و٢املادتان (واخلاص دارية يف القطاعني العام اإل

بشدة، متشياً مع مالحظاهتـا اخلتاميـة الـسابقة         الدولة الطرف   توصي اللجنة     
)CERD/C/ISR/CO/13   املـساواة يف   بألقليات غري اليهودية    بضمان متتع ا  ،  )٢٤، الفقرة

  . وال سيما احلق يف العمل والتعليم،احلقوق االقتصادية واالجتماعية
بشأن أبعاد التمييز العنصري املتعلقـة      ) ٢٠٠٠(٢٥ومتشياً مع التوصية العامة       

جهودها لتحقيق املـساواة يف متتـع      مبضاعفة  بنوع اجلنس، توصي اللجنة الدولة الطرف       
  .املرأة جبميع احلقوق املنصوص عليها يف االتفاقية

ة، خاصة فيمـا يتعلـق      وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الوضع احلايل للمجتمعات البدوي         -٢٠
بسياسة اهلدم، خصوصاً هدم املنازل واهلياكل األخرى، والصعوبات املتزايدة اليت يواجههـا            

 األرضأفراد هذه اجملتمعات يف التمتع باملساواة مع السكان اليهود للحصول على حقهـم يف   
  . والسكن والتعليم والعمل والصحة العامة

املشاكل اليت تواجهها اجملتمعـات البدويـة        مبعاجلةتوصي اللجنة الدولة الطرف       
. بصورة مرضية، ال سيما فيما يتعلق بفقداهنم ألراضيهم وحبصوهلم على أراض جديـدة            

جهودها لتكفل املساواة يف الوصول إىل التعليم بتكثيف كما توصي اللجنة الدولة الطرف   
لفعليـة للدولـة    والعمل والسكن والصحة العامة يف مجيع األراضي اخلاضعة للسيطرة ا         

          ويف هذا الصدد، ينبغي أن تسحب الدولة الطرف القانون التمييـزي املقتـرح            . الطرف
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 لتسوية الوضع القانوين للمستوطنة البدوية يف النقب وهي تـسوية تـضفي   ٢٠١٢لعام  
الشرعية على السياسة املتواصلة هلدم املنازل والتهجري القسري للمجتمعات البدوية من            

  .ن األصلينيالسكا
وعلى الرغم من بعض املعلومات الواردة يف تقرير الدولة الطرف والتوضيحات اليت              -٢١

قدمها الوفد شفوياً، ال تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم إيالء االعتبـار للتمييـز الفعلـي                
جملتمـع  امقدمة من  معلومات مثرية للقلق  وُتلِقي. وامللحوظ جتاه األقليات بني السكان اليهود     

وسائل اإلعالم الضوء على مسألة نقص متثيل مجاعات اليهود الشرقيني          على  ومتداولة  املدين  
ورغـم  . القـضائي /السياسيويف اجملال اإلداري  - يف التعليم العايل وسوق العمل األكادميي 
ى يف حصول القادمني اجلدد من اليهود عل      الالمساواة  زيادة اجلهود الرامية إىل معاجلة مشكلة       

التعليم والعمل، ال تزال اللجنة تشعر بالقلق بصفة خاصة إزاء مزاعم استمرار التمييز ضـد               
وتشعر اللجنة بالقلق أيـضاً إزاء      . من اخلواص  من جانب األفراد  وال سيما   اليهود اإلثيوبيني،   

 من  ٥ املادة(التمييز الذي يستهدف نساء األقليات اليهودية فيما يتعلق بتنفيذ القوانني الدينية            
  ).االتفاقية

ميع أشـكال التمييـز     جلعلى حنو كاف     بالتطرقتوصي اللجنة الدولة الطرف       
العنصري اليت تعاين منها األقليات اليهودية لضمان متتعها حبقوقها علـى حنـو متـساو،               

وتوصي اللجنـة الدولـة   . سيما يف جماالت احلق يف التعليم والعمل والتمثيل السياسي   ال
اهتمام خاص ملوضوع التمييز اجلنساين الذي تعاين منه نـساء األقليـات            بإيالء  الطرف  

  .سيما النساء ذات الوضع االقتصادي املتدين اليهودية، ال
وتالحظ اللجنة جهود الدولة الطرف يف جمال قبول واستـضافة طـاليب اللجـوء                -٢٢

تجاوزات احملتملـة   والالجئني على أراضيها وأطر احلماية اليت متنحها للعمال األجانب من ال          
بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء وصم العمال األجانب حبسب البلد األصلي            . ألرباب العمل 

 والذي يـنص علـى      ٢٠١٢لكل منهم كما يتضح من خالل سّن قانون منع التسلل لعام            
 ملدة ال تقل عن ثالث سنوات حال دخـوهلم إىل           القانونينيإمكانية سجن طاليب اللجوء غري      

بالـسجن  " الدول املعاديـة  " كما ينص على إمكانية احلكم على طاليب اللجوء من           ،يلإسرائ
  .)من االتفاقية‘ ٣‘)د(٥ واملادة ٢املادة (املؤبد 

بـشأن التمييـز ضـد غـري        ) ٢٠٠٤(٣٠ري اللجنة إىل توصيتها العامة      إذ تش   
عات أخـرى  املواطنني، فإهنا حتث الدولة الطرف على تعديل قانون منع التسلل وأية تشري      

هتدف إىل التمييز ضد طاليب اللجوء أو متنع دخول الالجئني، على أساس أصلهم القومي،              
  كما حتثها على منحهم احلماية اليت تضمنها هلم اتفاقية جنيف اخلاصة بوضـع الالجـئني              

  .١٩٥١لعام 
 وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الزيادة اليت ُسجلت مؤخراً يف أعمال ومظاهر وخطابات             -٢٣

سيما ضد املواطنني الفلسطينيني يف إسـرائيل، والفلـسطينيني          العنصرية وكره األجانب، ال   
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 مبا يف ذلك القدس الشرقية، وطاليب اللجوء من أصول          ،املقيمني يف األراضي الفلسطينية احملتلة    
وتشعر اللجنة بقلق كبري إزاء عدم توفر بيانات دقيقة عن الشكاوى والتحقيقـات             . أفريقية
انات واملالحقات القضائية ضد السياسيني واملسؤولني احلكوميني والزعمـاء الـدينيني           واإلد

 فضالً عن عدم وجود أية نتائج لإلجراءات املتعلقة هبذه ،املتورطني يف هذه املظاهر واخلطابات
  ). من االتفاقية٧ و٦ و٤ و٢املواد (الشكاوى 
          ،CERD/C/ISR/CO/13(وإذ تشري اللجنة إىل مالحظاهتـا اخلتاميـة الـسابقة             
، فإهنا توصي بأن توضح الدولة الطرف يف معاجلتها للقضايا اليت متس الفئات             )٢٩الفقرة  

الضعيفة من السكان، من خالل خطاباهتا وإجراءاهتا، أن لديها اإلرادة السياسية لتعزيـز             
  .التفاهم والتسامح والصداقة بني األفراد بغض النظر عن أصلهم

مجيـع الوسـائل    واستخدام  جهودها  بتكثيف   اللجنة الدولة الطرف     كما توصي   
سـيما عـن     املمكنة ملواجهة وصد موجة العنصرية وكره األجانب يف اخلطاب العام، ال          

طريق اإلدانة الشديدة جلميع التصرحيات العنصرية واملعادية لألجانب الـيت يـديل هبـا              
ون، ومن خالل تنفيذ التدابري املالئمة      املسؤولون احلكوميون والزعماء السياسيون والديني    

ملكافحة انتشار أعمال ومظاهر العنصرية اليت تستهدف بشكل خـاص األقليـات غـري      
  .اليهودية يف األراضي اخلاضعة للسيطرة الفعلية للدولة الطرف

بشأن منع التمييز العنصري يف ) ٢٠٠٥(٣١ري اللجنة إىل توصيتها العامة وإذ تش   
تذكري املدعني  أيضاً  ام العدالة اجلنائية، فإهنا تطلب إىل الدولة الطرف         إدارة وسري عمل نظ   

العامني واملوظفني القضائيني بشكل عام باألمهية العامة ملالحقة مرتكيب األعمال العنصرية،           
  . بال حتيز وبغض النظر عن مركز اجلناة املزعومني

   واجلوالن السوري احملتل مبا يف ذلك القدس الشرقية،األراضي الفلسطينية احملتلة    
 فعلية،  متييزتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء نتائج السياسات واملمارسات اليت متثل عملية              -٢٤

ومنها تطبيق الدولة الطرف لنظامني قضائيني منفصلني متاماً يف األراضي الفلـسطينية احملتلـة      
نات غري الـشرعية مـن      وإنشائها ملؤسسات منفصلة لكل من اجملتمعات اليهودية يف املستوط        

وقد هال  . جهة، والسكان الفلسطينيني املقيمني يف املدن والقرى الفلسطينية من جهة أخرى          
 أرض واحدة لكنهما علىاللجنةَ بشكل خاص الفصل احملكم بني جمموعتني من الناس تعيشان 

ـ             صول علـى   ال تتمتعان باملساواة يف استخدام الطرقات والبىن التحتية وال باملساواة يف احل
ويتجسد هذا الفصل بتنفيذ جمموعة معقـدة       . اخلدمات األساسية والوصول إىل املوارد املائية     

من القيود على حركة الناس تشمل اجلدار الفاصل وحواجز الطرقات وإلزام الفئتني باستخدام      
  ).  من االتفاقية٣املادة (طرق منفصلة ونظام تصاريح يؤثر فقط على السكان الفلسطينيني 

بشأن منـع   ) ١٩٩٥(١٩توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل توصيتها العامة           
 العنصري والفصل العنـصري، وحتـث       امليزوحظر واستئصال مجيع ممارسات وسياسات      
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الدولة الطرف على اختاذ تدابري فورية حلظر واستئصال أية سياسات أو ممارسات تـؤثر              
ينيني يف األراضي الفلـسطينية احملتلـة       بشدة وبشكل غري متناسب على السكان الفلسط      

  . من االتفاقية٣وتشكل انتهاكاً ألحكام املادة 
ويتزايد قلق اللجنة إزاء السياسة التخطيطية التمييزية اليت تعتمدها الدولة الطـرف،              -٢٥

واليت ال متنح مبوجبها إال نادراً رخص بناء للفلسطينيني والبدو وتطال مبوجبها أعمال اهلـدم               
وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الرتعة الـسلبية حنـو         . ات الفلسطينيني والبدو بشكل رئيسي    ممتلك

أراضـي  "اعتماد معاملة تفضيلية لصاحل توسيع املستوطنات اإلسرائيلية، من خالل استخدام           
طرقات وشبكات امليـاه هلـذه   الوختصيصها للمستوطنات، وتوفري البنية التحتية مثل      " الدولة

 خالل منح أعداد كبرية من رخص التخطيط هلذه املـستوطنات وإنـشاء         املستوطنات، ومن 
وتـشعر  . جلان ختطيط خاصة تضم مستوطنني وتشارك يف العمليات التشاورية لصنع القرار          

والـيت كانـت    ،  "التوازن الدميغرايف "املتمثلة يف   اللجنة بقلق كبري إزاء سياسة الدولة الطرف        
 ٥ و٣ و٢املواد (لتخطيط البلدي، خصوصاً يف مدينة القدس اهلدف املعلن يف الوثائق الرمسية ل   

  ).من االتفاقية
 يف ضـوء مالحظاهتـا اخلتاميـة الـسابقة          ،حتث اللجنـة الدولـة الطـرف        

)CERD/C/ISR/CO/13   وبالنظر إىل أن السياسة اليت تتبعها إسرائيل حاليـاً         ) ٣٥، الفقرة
يف ذلك القدس الشرقية، تشكل انتهاكاً      يف ختطيط املناطق وتقسيمها يف الضفة الغربية، مبا         

خطرياً لطائفة من احلقوق األساسية مبوجب االتفاقية، على إعادة النظر يف كامل سياستها             
لضمان حقوق الفلسطينيني والبدو يف امللكية واحلصول على األرض والسكن واملـوارد            

سياسة التخطيط وتقـسيم  كما توصي اللجنة بأن ُتنفَّذ ). خصوصاً املوارد املائية (الطبيعية  
وتـدعو اللجنـة   . املناطق بالتشاور مع السكان الذين يتأثرون تأثراً مباشراً بتلك التدابري 

 املخطـط العـام    من  " التوازن الدميغرايف "سياسة قائمة على    الدولة الطرف إىل إلغاء أي      
             أحنـاء ملدينة القدس وكذلك من سياستها املتعلقة بالتخطيط وتقسيم املنـاطق يف بقيـة              

  .الضفة الغربية
وعلى الرغم من التفسريات اليت قدمها الوفد خالل احلوار، ال تزال اللجنـة تـشعر        -٢٦

بالقلق إزاء التأثري الكبري وغري املتناسب للحصار الذي يفرضه جـيش الـدفاع اإلسـرائيلي        
.  يف قطـاع غـزة  ولعملياته العسكرية على حق الفلسطينيني يف السكن واخلدمات األساسية   

 ،وتلقت اللجنة تقارير مثرية للقلق تفيد بأن عدداً قليالً فقط من املنازل والبىن التحتية املدنيـة         
كاملدارس واملستشفيات وحمطات املياه ميكن إعادة بنائها، بسبب احلصار الذي تفرضه الدولة            

  ).تفاقية من اال٥ و٣ و٢املواد (الطرف على استرياد مواد البناء إىل قطاع غزة 
ينبغي أن تبدي الدولة الطرف احتراماً كامالً ملعايري القانون اإلنساين يف األراضي              

الفلسطينية احملتلة، وأن تلغي سياسة احلصار اليت تتبعها، وتسمح على وجـه الـسرعة              
بإدخال مواد البناء الالزمة لبناء املنازل والبىن التحتية املدنية إىل قطاع غـزة، لـضمان               
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 مبا يتماشى ،حق الفلسطينيني يف السكن والتعليم والصحة واملاء والصرف الصحي       احترام  
  .مع االتفاقية

وتشعر اللجنة بقلق بالغ لوجود جمموعتني من القـوانني إحـدامها للفلـسطينيني                -٢٧
واألخرى للمستوطنني اليهود الذين يسكنون األراضي نفسها، أي الضفة الغربية، مبا يف ذلك             

يف الشؤون اجلنائية واملدنية على     (، والذين ال خيضعون لنفس النظام القضائي        القدس الشرقية 
 عـدد حـاالت     بارتفاعوتشعر اللجنة بالقلق بصفة خاصة إزاء التقارير اليت تفيد          ). السواء

التوقيف واالحتجاز اليت تطال األطفال وبتقويض الضمانات القضائية اخلاصة هبم، خصوصاً           
اكم العسكرية يف حماكمة األطفال الفلسطينيني، وهو أمر يتعـارض  فيما يتعلق باختصاص احمل   

تطبيـق  يف  وتعرب اللجنة عن قلقها الشديد إزاء استمرار الدولة الطرف          . مع القانون الدويل  
. االعتقال اإلداري للفلسطينيني أطفاالً وكباراً بناء على أدلة ال يفصح عنها ألسباب أمنيـة             

 النقدية واملادية اليت يواجههـا الفلـسطينيون الـساعون إىل           وتعرب عن قلقها إزاء العقبات    
احلصول على تعويضات أمام احملاكم اإلسرائيلية على ما تكبدوه من خسائر، خاصة نتيجـة              

 ٦ و ٥ و ٣املواد  (عملية الرصاص املصبوب اليت نفذها جيش الدفاع اإلسرائيلي يف قطاع غزة            
  ). من االتفاقية

بشأن منع التمييز العنصري يف     ) ٢٠٠٥(٣١تها العامة   إذ تشري اللجنة إىل توصي      
إدارة وسري عمل نظام العدالة اجلنائية، فإهنا توصي بأن تضمن الدولة الطرف املساواة يف              

. الوصول إىل العدالة جلميع األشخاص املقيمني يف األراضي اخلاضعة لـسيطرهتا الفعليـة           
إلداري الذي متارسه حالياً، وهـو  وحتث اللجنة الدولة الطرف على وضع حد لالعتقال ا    

 التعسفي مبوجب القـانون الـدويل حلقـوق         االحتجازاعتقال متييزي يشكل نوعاً من      
  .اإلنسان

أعمال العنف العنصري والتخريب اليت يرتكبها      تزايد  وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء        -٢٨
اليهود، مبـا يف ذلـك      املستوطنون اليهود يف األراضي الفلسطينية احملتلة واليت تستهدف غري          

 يف املائـة مـن      ٩٠املسلمون واملسيحيون وأماكنهم املقدسة، وإزاء املعلومات اليت تفيد بأن          
التحقيقات اليت جتريها الشرطة اإلسرائيلية يف أعمال العنف اليت ارتكبها املستوطنون يف الفترة             

نة بشكل خاص   وتثُري جزَع اللج  .  أغلقت دون إجراء أي حماكمة     ٢٠١٠ و ٢٠٠٥بني عامي   
اليت تتمتـع،  ) Price Tag(تقاريٌر عن إفالت مجاعات إرهابية من العقاب منها مجاعة برايس تاغ 

 حسب بعض التقارير، بدعم سياسي وقانوين مـن قطاعـات معينـة يف املؤسـسة الـسياسية              
كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء تأثري العنف الذي يرتكبه املستوطنون علـى حـق              . اإلسرائيلية

 ٥ و ٤املادتان  ( ومنها حقهن يف التعليم      ،لنساء والفتيات يف احلصول على اخلدمات األساسية      ا
  ).من االتفاقية

إذ تشري اللجنة باهتمام إىل إنشاء الفريق الوزاري املكلف مبعاجلة املسائل املتعلقة              
           ،CERD/C/ISR/CO/13(بعنف املستوطنني، وإذ تذكِّر مبالحظاهتـا اخلتاميـة الـسابقة           
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، فإهنا حتث الدولة الطرف على ضمان قيام القضاء بالتحقيق الرتيه يف مجيـع              )٣٧الفقرة  
 اجلناة بأقصى ما ينص عليه القانون، بغض النظر عـن           ، ومالحقة أشكال العنف واملضايقة  

  .أصوهلم القومية أو اإلثنية أو غري ذلك
ي يعاين منه السكان الـسوريون      وال تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء الوضع اهلش الذ          -٢٩

 يف الوصول إىل األرض والـسكن       ال مساواة يف اجلوالن السوري احملتل وإزاء ما يعانونه من         
كما تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء استمرار تأثري قانون املواطنـة علـى             . واخلدمات األساسية 

 ١٩٨١ قانونية عـام      نتيجة ضم اجلوالن بصورة غري     منقطعةالعالقات األسرية اليت ال تزال      
  ). من االتفاقية٥ و٢املادتان (

ينبغي أن تضمن الدولة الطرف املساواة جلميع سكان األراضي اليت تسيطر عليها              
إسرائيل يف احلصول على حقوقهم األساسية ومنها حقهم يف األرض والـسكن وحريـة              

 حل مرض ملسألة وحتث اللجنة الدولة الطرف على إجياد . احلركة والزواج واختيار الزوج   
          الفصل بني العائالت اليت يعاين منها السكان السوريون يف اجلـوالن الـسوري احملتـل              

  .بوجه خاص
وإذ تضع اللجنة يف اعتبارها عدم قابلية حقوق اإلنسان للتجزئة، فإهنا تشجع الدولة               -٣٠

ليت مل تصدِّق عليهـا    الطرف على النظر يف التصديق على املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان ا          
بعد، خصوصاً املعاهدات اليت تؤثر أحكامها تأثرياً مباشراً على موضوع التمييز العنـصري،             

  ).١٩٩٠(مثل االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم 
بشأن متابعـة   ) ٢٠٠٩(٣٣ يف ضوء توصيتها العامة       الدولة الطرف،  وتوصي اللجنة   -٣١
 بأن تضع موضع التنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان اللـذين           ،متر استعراض نتائج ديربان   مؤ

 املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكـره         ٢٠٠١سبتمرب  /اعتمدمها يف أيلول  
األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، آخذة يف اعتبارها الوثيقة اخلتامية ملؤمتر اسـتعراض              

، لدى تنفيذ االتفاقية يف إطـار       ٢٠٠٩أبريل  /، الذي ُعقد يف جنيف يف نيسان      نتائج ديربان 
وحتيط اللجنة علماً بالشرح الذي قدمته إسرائيل لرفضها االعتـراف          . نظامها القانوين احمللي  

بإعالن ديربان الذي اعتمده املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييـز العنـصري وكـره              
، ٢٠٠١ من تعصب، الذي عقد يف ديربان، جنوب أفريقيا، عام           األجانب وما يتصل بذلك   

إذ تضع يف اعتبارها األمهية الواضحة لتلك الوثيقة جلـزء          بيد أن اللجنة    . ضها االلتزام به  ولرف
 سياسـات   اعتمـاد النظر يف موقفها و   بإعادة  كبري من البشرية، فإهنا توصي بشدة إسرائيل        

  .وخطط مالئمة لتنفيذ اإلعالن
 سياق إعداد التقرير الدوري املقبل، توصي اللجنة الدولـة الطـرف مبواصـلة              ويف  -٣٢

سيما يف جمال    حوارها مع منظمات اجملتمع املدين العاملة يف جمال محاية حقوق اإلنسان، وال           
  . مكافحة التمييز العنصري يف إسرائيل نفسها ويف األراضي الواقعة حتت سيطرهتا الفعلية
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لة الطرف على النظر يف إصدار اإلعالن االختياري املنـصوص          وتشجع اللجنة الدو    -٣٣
 من االتفاقية والذي يعترف باختصاص اللجنة يف تلقي الـشكاوى مـن             ١٤عليه يف املادة    

  .األفراد والنظر فيها
 ٦وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على التعديالت اليت أدخلت على الفقرة              -٣٤

 يف االجتماع الرابع ١٩٩٢يناير / كانون الثاين  ١٥ليت اعُتمدت يف     من االتفاقية وا   ٨من املادة   
ويف هـذا   . ٤٧/١١١عشر للدول األطراف يف االتفاقية وأقرهتا اجلمعية العامة يف قراراهـا            

 اليت حثت ٦٥/٢٠٠ و٦٣/٢٤٣ و٦١/١٤٨الصدد، تشري اللجنة إىل قرارات اجلمعية العامة     
ف على التعجيل بإجراءات التصديق الداخلية املتـصلة        فيها اجلمعية العامة بقوة الدول األطرا     

األمني العام كتابة وعلى وجـه الـسرعة        وإخطار  بتعديل االتفاقية فيما يتعلق بتمويل اللجنة       
  .مبوافقتها على التعديل

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تيسر إتاحة تقاريرها لعامة اجلمهور عند تقدميها،              -٣٥
على هذه التقارير باللغة الرمسية وغريها من اللغـات الـيت يـشيع             ونشر مالحظات اللجنة    

  . استخدامها، حسب مقتضى احلال
 من النظام الـداخلي املعـدَّل       ٦٥ من االتفاقية واملادة     ٩ من املادة    ١ووفقاً للفقرة     -٣٦

 املالحظات   هذه للجنة، تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم يف غضون سنة من اعتماد            
  . أعاله٣٠ و١٨ و١٦مية معلومات عن متابعتها للتوصيات الواردة يف الفقرات اخلتا
وتود اللجنة أيضاً أن توجه انتباه الدولة الطرف إىل األمهية اخلاصة الـيت تكتـسيها                 -٣٧

، وتطلب إىل الدولة الطـرف أن       ٢٩ و ٢٦ و ٢١ و ١٢ و ١١التوصيات الواردة يف الفقرات     
معلومات مفصلة عن التدابري امللموسة املتخذة لتنفيـذ هـذه   تقدم يف تقريرها الدوري املقبل  

  . التوصيات
السابع عشر إىل التاسـع     من  وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقدمي تقاريرها الدورية          -٣٨

، آخذة يف اعتبارها املبادئ التوجيهيـة       ٢٠١٦فرباير  / شباط ٢عشر يف وثيقة واحدة حبلول      
تفاقية القضاء على التمييز العنصري، وهي املبادئ التوجيهيـة   املتعلقة بتقدمي التقارير مبوجب ا    

مجيع النقـاط   بتناول  و،  )CERD/C/2007/1(اليت اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا احلادية والسبعني        
وحتث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على مراعاة احلـد     . اليت أثريت يف هذه املالحظات اخلتامية     

صفحة، واحلد األقـصى     ٤٠بعينها وهو   اصة مبعاهدات   األقصى لعدد صفحات التقارير اخل    
انظر املبادئ التوجيهية املنسقة    ( صفحة للوثيقة األساسية املوحدة      ٨٠ و ٦٠الذي يتراوح بني    

  ).١٩، الفصل األول الفقرة HRI/GEN.2/Rev.6 الواردة يف الوثيقة ،املتعلقة بتقدمي التقارير

       


