
 

 

 2017 لعام وغزة الغربية والضفة الجوالن هضبةو اسرائيل في اإلنسان حقوق تقرير

 

 التنفيذي الملخص

 

 أن إال دستور، إسرائيل لدى ليس أنه ورغم األحزاب. متعدد برلماني نظام ذات ديمقراطية دولة إسرائيل

 األساسية" "القوانين من مجموعة سن عضواً، 120 يضم واحد مجلس من المؤلف البرلمان أي الكنيست،

 إلى القانونية، الناحية من معينة، أساسية تنظيمية ولوائح وأوامر قوانين وترتكز  األساسية. الحقوق تعدد التي

 سلطة األساسية، القوانين بمقتضى الكنيست، ويملك  .1948 عام منذ سارية زالت ما طوارئ" "حالة وجود

 وتم 2015 عام أجريت التي العامة االنتخابات   أسفرت وقد  ة.جديد انتخابات إجراء وفرض الحكومة حل

 نتنياهو. بنيامين الوزراء رئيس يرأسها ائتالفية حكومة شّكلوا أعضاء اختيار عن ونزيهة حرة اعتبارها

 

 األمنية. األجهزة على فعالة بسيطرة المدنية السلطات واحتفظت

 

 نفذتها ودينية سياسية بدوافع قتل وأعمال مدنيين، استهدفت إرهابية هجمات اإلنسان حقوق مشاكل أكبر شملت

 في أراضيها خارج األحيان من كثير في للفلسطينيين، اإلداري واالعتقال وأفراد، حكومية غير جماعات

 العاملة الحكومية غير للمنظمات ملالع بيئة على أثرا اللذان الرسمي والخطاب القانونية والشروط اسرائيل،

   اإلنسان. حقوق مجال في

 

 اسرائيل داخل انتهاكات يرتكبون الذين المسؤولين ومعاقبة لمقاضاة الخطوات بعض الحكومة اتخذت وقد

 مناصبهم. علو أو رتبتهم عن النظر بغض

 

 في االسرائيليين بالمواطنين أساسي بشكل المتعلقة والمشاكل الجوالن، وهضبة اسرائيل، القسم هذا يشمل

 الغربية "الضفة قسم في مشمولة فهي الفلسطينيين، القدس بسكان أساسي بشكل المتعلقة المشاكل أما  القدس.

السرائيل.  ويقضي موقف اعترفت الواليات المتحدة بالقدس عاصمة  ،2017ديسمبر  6في   وغزة."

الواليات المتحدة بأن الحدود المحددة للسيادة اإلسرائيلية في القدس تخضع لمفاوضات الوضع النهائي بين 

 الطرفين.

 

على النحو المبين في الملحق أ، يحتوي هذا التقرير على بيانات تم الحصول عليها من مسئولين حكوميين 

ومة لحقوق اإلنسان ودراسات أكاديمية ودراسات في الكنغرس أجانب وضحايا انتهاكات وإساءات مزع

وتقارير من الصحافة ومنظمات دولية ومنظمات غير حكومية ت عنى بحقوق اإلنسان.  في سياق النزاع 

الفلسطيني، ا تهمت بعض هذه المصادر بأن لها دوافع سياسية.  تقيّم وزارة الخارجية التقارير -االسرائيلي

 ولكنها ال ت جري تحقيقات مستقلة في كل الحاالت. الخارجية بعناية

 

لقد سعينا للحصول على معلومات من الحكومة االسرائيلة وحصلنا عليها فيما يتعلق بمزاعم انتهاكات حقوق 

 من االسرائيلية الحكومة تتمكن لم الزمنية، للقيود نظرااإلنسان، وقد دّونا أية استجابات حيثما كانا منطبقا.  

 مزعومة حادثة كل في التحقيق تم قد أنه عام بشكل أكدت ولكنها مزعومة. حادثة كل حول مفّصل رد إعطاء

  الواجبة. القانونية لإلجراءات وفقا المالئم بالشكل األطراف على المسئولية وتحميل

 

 يلي: مما أي إلى تعريضه عدم ذلك في بما الشخص، كرامة احترام .1 القسم
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 2017 لعام اإلنسان حقوق ممارسات حول قطرية تقارير

 والعمل اإلنسان وحقوق الديمقراطية شؤون مكتب األميركية، الخارجية وزارة

 السياسية الدوافع ذات أو المشروع غير القتل عمليات من ذلك وغير تعسفي نحو على الحياة من الحرمان أ.

 

 يناير/كانون 18 في  قانوني. غير أو تعسفي قتل بارتكاب ممثليها أو الحكومة بقيام يفيد واحد تقرير ورد

 النقب منطقة في الحيران" "أم بها المعترف غير البدوية القرية في منازل بهدم رطةالش قيام أثناء الثاني

 وتبعا  القيعان. أبو موسى يعقوب ي دعى المحليين السكان أحد على النار الشرطة أطلقت اسرائيل، بجنوب

 بجراحه متأثرا القيعان أبو توفي وقد  .قتله الى وادت الشرطة ضباط بأحد القيعان أبو سيارة اصطدمت لذلك،

 القناة إلى تسريبه تم الجثة تشريح بعد تقرير على بناء حكومية، غير منظمات زعمت   قصيرة. بفترة ذلك بعد

 أطلقت كما  الطبي. العالج تلقي  عنه السلطات منعت أن بعد الموت حتى نزف قد أنه االسرائيلية،  العاشرة

 المشتركة العربية القائمة رئيس وأصابت متظاهرين على اإلسفنج بطبقة المغطى الرصاص أيضا الشرطة

 15  بحلول  الحادث في تحقيقها الشرطة في الداخلي التحقيق وحدة تكمل لم  عودة. أيمن الكنيست وعضو

 األول. أكتوبر/تشرين

 

 ً  وأصابت أشخاص سبعة بحياة العام خالل اإلرهابية الهجمات أودت اإلعالم، وسائل ولتقارير للحكومة وفقا

  وعراد. أبيب، وتل تكفا، حاوبيت ،يافنة القدس، للهجمات تعرضت التي األماكن وشملت  بجروح. آخرين 23

 إسرائيل. في العرب المواطنين من منهم اثنان كان وقد الغربية، الضفة من فلسطينيين المهاجمين معظم كان

 

 المواطنين يستهدف الذي اإلرهاب بتهمة بارتال وتامر إلكايام كورن السلطات اتهمت إبريل/نيسان، وفي

   طعن. حادث تملوش السبع، بئر في األول ديسمبر/كانون في بدأت الهجمات سلسلة بشن إسرائيل في العرب

 مواعدة من لردعهم العرب من أنهم اعتقدوا رجال على مناسبات عدة في المتهمون اعتدى االتهام، لوثيقة وفقا

  يهوديات. نساء

 

 70 العمر من يبلغ اسرائيلي رجل وهو شميرلينغ، روفين جثة الشرطة اكتشفت األول، أكتوبر/تشرين 4 وفي

 كامل مصطفى يوسف من كال الشرطة اعتقلت إعالم، وسائل لتقارير وفقا   الموت. حتى ط عن قد كان عاما،

 األول أكتوبر/تشرين 29 وبتاريخ القتل، حادثة بسبب الغربية، الضفة سكان من وهم ب،والر أبو زياد ومحمد

 قانوني. غير بشكل اسرائيل ودخول المتعمد بالقتل تهما لهم وجهت

 

 االختفاء ب.

 

  عنها. نيابة أو الحكومية السلطات بواسطة تم أشخاص اختفاء عن تقارير ترد لم

 

 المهينة أو إنسانية الال أو القاسية العقوبة أو المعاملة ضرور من وغيره التعذيب ج.

 

  حكومي. مسؤول قبل من والضغط االعتداء يحظر ولكنه التعذيب جريمة إلى محدد بشكل القانون يشير ال

 النفسي أو لجسديا األلم وإلحاق التعذيب أن رغم أنه، 1999 عام العليا العدل محكمة أصدرته حكم في وجاء

 القضائية المالحقات من اإلسرائيلي األمن جهاز في العاملين المستجِوبين استثناء يمكن مشروعين، غير

 سيناريو مثل وشيكاً، تهديداً  تتضمن أنها تقرر استثنائية حاالت في استثنائية" "أساليب استخدموا إذا الجنائية

 إنسان حقوق منظمات وأفادت  التعذيب. مستوى الى ترقى ال األساليب هذه أن طالما ،" الموقوتة "القنبلة

 فرع – األطفال حقوق عن للدفاع العالمية والحركة  اسرائيل، في التعذيب لمناهضة العامة اللجنة مثل

 القانون يبيحها التي الجسدية" االستجواب "أساليب بأن )شاهد( العسكرية المحاكم مراقبة ومنظمة  فلسطين،

 المنظمات وثفتها التي األساليب شملت  التعذيب. مستوى إلى ترقى أن يمكن األمنية العناصر اوتستخدمه
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 والتهديد النوم، من والحرمان طويلة، لفترات ومجهدة معينة أوضاع في البقاء على الشخص واجبار الضرب،

 أفادت   القيود. أو صفاداأل من المؤلم والضغط أسرته، أفراد أحد أو الشخص إزاء قانوني غير بعمل بالقيام

 تخضع ولكنها أمنية، ألسباب سرية ت عتبر االسرائيلي األمن جهاز وأساليب وإجراءات لوائح بأن الحكومة

 االسرائيلي. األمن جهاز وخارج داخل من حكومي إلشراف

 

 إال اآلخرين عن منعزلين السجناء احتجاز الى يعمد ال )الشاباك( العام األمن جهاز إن القول السلطات واصلت

 تعزيز كوسيلة االنفرادي العزل يستخدم ال الجهاز وأن بديل، خيار أي يوجد ال وعندما القصوى الحاالت في

 بالشكاوى المختص المستقل العدل وزارة مفتش وتعامل  كعقاب. أو االعتراف، على اإلكراه أو لالستجواب،

 أثناء المعاملة وإساءة التصرف بإساءة المتعلقة الشكاوى مع األمن جهاز في العاملين المحققين ضد المرفوعة

 لتقدير االسرائيلي األمن جهاز في العاملين أحد بحق تحقيق فتح قرار يخضع  والتحقيق. االستجواب عمليات

 العام. النائب

 

 في للتحقيق العامة الهيئة 2010 عام أصدرته الذي التقرير إليه خل ص ما لتطبيق تيركل لجنة الحكومة شكلت

 طريقها في إنسانية مساعدات تحمل كانت سفن قافلة اإلسرائيلية البحرية باعتراض المتعلق البحري الحادث

 قرارا أّجل الذي ،2015 عام تشيتشانوفر" تقرير " صدور إلى هذا أدى  عليها. واستيالئها غزة، قطاع إلى

 أوصى   مرؤوسوهم. يرتكبها التي الجرائم مسئولية المدنيين والرؤساء العسكريين القادة بتحميل يقضي

 في صريح بشكل النص مسألة دراسة في المعنية الجهات تستمر "سوف   بالتالي: ذلك عن بدال التقرير

 كما  ذلك." بشأن قرار اتخاذ قبل المدنيين، والرؤساء العسكريين القادة وليةمسؤ على االسرائيلي القانون

 في  العسكري. القضاء نظام على العام( النائب )بواسطة المدني اإلشراف وتوضيح بزيادة التقرير أوصى

 تشيتشانوفر تقرير  سياق في  التقرير. توصيات األمني الوزراء مجلس اعتمد ،2016 يوليو/تموز شهر

 عام منذ استجابة بدون الجيش أغلقها الجنود قبل من عنيفة بأفعال تتعلق شكوى 60 من ألكثر واستجابة

   أسبوع. 14 خالل الشكاوى في بالنظر يقضي حكما 2016 سبتمبر شهر في العليا المحكمة أصدرت ،2014

 العام. خالل فيها حققت التي الشكاوى عدد الحكومة تنشر لم

 

 سنوات 10 لمدة السجن إلى عقوبتها تصل بجرائم وتتعلق الشرطة فيها تحقق التي الجنائية للقضايا بالنسبة

 العام األمن جهاز يستثني تمديده تم مؤقتا قانونا هناك أن اال االستجوابات، تسجيل اللوائح تتطلب أقصى، كحد

 أجاز ،2016 ديسمبر شهر في  أمنية." "جرائم بـ بهينالمشت الستجوابات والفيديو بالصوت التسجيل من

 بجريمة المتهم استجواب بموجبه يخضع المتهمين( )استجواب الجنائية اإلجراءات لقانون تعديال الكنيست

 المتهمين، هؤالء لمثل استجواب أي على تشرف أن لها يجوز إشراف سلطة بواسطة عشوائي لتفتيش أمنية

  المحقق. يعلم أن ودون سبقم إشعار دون وقت، أي في

 

 االسرائيلي األمن بجهاز االستجواب غرف كافة في مغلقة دائرة كاميرات بتركيب تشيتشانوفر تقرير أوصى

 أحد في هذه المراقبة غرفة تكون بأن بالحكومة التنفيذ فريق أوصى  مراقبة. غرفة الى مباشرة ارسالها وتبث

 إشرافية لجهة متاحة المراقبة غرفة تكون وأن استجوابات، فيه ت جرى ال الذي االسرائيلي األمن جهاز مرافق

ً   وقت. أي في دخولها يمكنها العدل وزارة من  مذكرة ت عد أن االشرافية الجهة على يتعين للتوصية، وفقا

 المحققين أن االشراف جهة إعتقدت إذا  آخر. سجل بأية االحتفاظ دون ولكن المراقب، شاهده عما موجزة

 مفتش مكتب إلى األمر هذا يبلغ أن المراقب على ي شترط االستجواب، أثناء قانونية غير وسائل دموااستخ

 الحكومة تكمل لم  األمن. جهاز في العاملين المحققين ضد المرفوعة بالشكاوى المختص العدل وزارة

 بشئون معنية كوميةح غير منظمات أنتقدت  سبتمبر/أيلول. شهر بحلول  اآللية هذه لتطبيق االستعدادات

 تسجيل يوجد ال بأنه محتجة وتحديده، التعذيب دون للحيلولة كافية غير باعتبارها اآللية هذه اإلنسان
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ً  2015 عام حكومية غير منظمات قدمت  القضائية. والمراجعة الالحقة المساءلة لغرض لالستجوابات  التماسا

 أنه بحجة الثاني يناير/كانون 17 بتاريخ االلتماس كمةالمح رفضت  التوصية. فيه تعارض العليا المحكمة إلى

 كبيرة. قانونية تغييرات بعد الزمن، عليه عفا قد

 

 تحقيق أي األول أكتوبر/تشرين شهر بحلول الحكومة تفتح لم إسرائيل، في التعذيب لمناهضة العامة للجنة وفقا

 بالرغم وذلك تحقيق، عملية أثناء بالتعذيب تعلقي االسرائيلي األمن بجهاز محقق أي إلى اتهاما توّجه أو جنائي

 في الحكومة وأقرت ،2001 عام منذ البالد في محتجزون بها تقدم بالتعذيب تتعلق شكوى 1100 من أكثر من

 الى الشكاوى هذا من أي تؤد لم بأنه الحكومة أفادت  استثنائية." "إجراءات باستخدام القضايا هذه بعض

 تأديبية، إجراءات إلى األولية التحقيقات بعض أدت ذلك، من بالرغم  األدلة. كفاية لعدم نظرا جنائي تحقيق

 مفتوحة قضية 139 إلى الحكومة أشارت  االستجواب. أساليب في وتغييرات اإلجراءات، في وتغييرات

 لمناهضة العامة اللجنة ذكرت  .2015 و 2013 عامي بين نصفها استالم تم يونيو/حزيران، شهر بحلول

 واحدة، حالة وباستثناء .المعدل في شهرا 28 استغرقت الشكاوى في األولية التحقيقات أن اسرائيل في لتعذيبا

 شهر بحلول  رد دون 2014 عام في حاالت بخصوص اللجنة بها تقدمت التي الشكاوى كل ظلت

 أكتوبر/تشرين 24 اريخت حتى العام خالل اسرائيل في التعذيب لمناهضة العامة اللجنة قدمت   سبتمبر/أيلول.

 مهينة. أو إنسانية غير أو قاسية معاملة أو بتعذيب تتعلق جديدة قضية 48 األول

 

 التعذيب، لمناهضة المتحدة األمم التفاقية البالد امتثال لمدى 2016 مايو/أيار شهر في مراجعتها ضمن

 50 ضمن المحتجزين لكافة مستقال طبيا فحصا تكفل بأن التعذيب لمناهضة المتحدة األمم لجنة أوصت

 يوفرها التي بالخدمات قائمة الحكومة قدمت ،2017 سبتمبر/أيلول شهر في ردّها في  أخرى. توصية

 فحص بشأن السجناء من المقدمة الطلبات بأن وأفادت .اسرائيل سجون خدمة في الطبي الفريق للمحتجزين

 العامة اللجنة أضافت  اسرائيل. سجون بخدمة الطبي الفريق لمراجعة تخضع السجين حساب على مستقل

 للفريق المهني التدريب تطبيق األول أكتوبر/تشرين شهر بحلول  يتم لم أنه اسرائيل في التعذيب لمناهضة

 ذلك. على واألدلة التعذيب مزاعم كافة عن واالبالغ وتوثيقه التعذيب على بالتعرف والمتعلق الطبي

 

 معاملة إساءة مزاعم في بالتحقيق الخاص الحكومة نظام أن اسرائيل في التعذيب لمناهضة العامة اللجنة أفادت

 األمن وجهاز الشرطة ضد المزاعم في التحقيق يتم المثال، سبيل على  ومجزأ. معقدا كان المحتجزين

 العدل، وزارة في العام النائب ببمكت الشرطة مع التحقيق إدارة في منفصلتين إدارتين بواسطة االسرائيلي

 عن المسؤولة الجهة الوطنية السجون بحراس الخاصة التحقيق وحدة وتعدّ    مختلفة. إجراءات لها إدارة وكل

 لمناهضة العامة اللجنة أفادت  اإلسرائيلية. السجون مصلحة في العاملين ضد المرفوعة المزاعم في التحقيق

 االستجابة وقت في كبير باختالف تتسم منظمة غير طريقة خلقت جزئةالت هذه بأن اسرائيل في التعذيب

 علم على يكونوا لم الضحايا أن اسرائيل في التعذيب لمناهضة العامة اللجنة أشارت   المهنية. والمعايير

 كل وتنكر سنوات، أو شهور لمدة أخرى إلى جهة من الشكاوى تمر ما كثيرا وأنه الجناة لها يتبع التي بالجهة

  بالقضية. اختصاصها جهة

 

 ي دعى عربي مواطن على مدنية مالبس يرتدون الحدود حرس من عناصر أعتدت ،2016 مايو/أيار شهر في

 هويته، ابراز منه طلبوا أن بعد  أبيب. تل في به يعمل كان الذي السوبرماركت خارج القيعان أبو ميسم

 محكمة ولكن عليهم. اعتدى القيعان أن الضباط زعم  المبرح. بالضرب القيعان أبو على العناصر هذه اعتدت

 الشرطة عناصر عن الجنائية التهم السلطات اسقطت   اعتقاله. بعد عنه باالفراج أمرت أبيب تل في  الصلح

 إجراءات بتطبيق العدل بوزارة الشرطة في الداخلي التحقيق وحدة أمرت مارس/اذار، 30 في   العام. خالل

 الالئق." غير والسلوك للقوة المعقول غير "االستخدام بسبب ادري، بن يسمى عناصر،ال أحد ضد تأديبية
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 االحتجاز ومراكز السجون في األوضاع

 

ً   كرامتهم. أو بصحتهم تضر ال ظروف لهم تتوفر أن في الحق والمحتجزين للسجناء القانون يكفل  للجنة وفقا

 المعايير االسرائيلية السجون مصلحة تديرها التي الدائمة االحتجاز مراكز استوفت األحمر، للصليب الدولية

 .د.2 القسم طالعوا ،الشرعيين غير المهاجرين الحتجاز حولوت مركز عن معلومات على للحصول  الدولية.

 

 أكتوبر/تشرين 19 في  اإلسرائيلية السجون لمصلحة التابعة المرافق بأن الحكومة أفادات  :الجسدية الحالة

 المواطنين من معظمهم يهودي غير 3847 و يهوديا، 5432) اسرائيليا مواطنا 9279 تحتجز كانت األول

 )بما ائيلاسر في شرعية بصورة المقيمين من سجينا 3494 أيضا االسرائيلية السجون مصلحة ضمت العرب(.

 من كان غزة. أو الغربية الضفة من فلسطينيا سجينا 6552 و الشرقية(، القدس سكان من فلسطينيين فيهم

 - الشرقية القدس من فلسطينيون معظمهم - اسرائيل سكان من قاصرا أو مواطنا قاصرا 157 السجناء ضمن

 "كسجناء السجناء مجموع من سجينا 5821 تصنيف وتم غزة. أو الغربية الضفة من فلسطينيا قاصرا 282 و

 من الكثير في يواجهون السجناء هؤالء وكان  قومية(. بدوافع عنف بأعمال المتهمون أو )المدانون أمنيين"

ً  األحيان  االعتقال من أكثر حاالت ذلك في بما كمجرمين، المصنفين السجناء أوضاع من قسوة أشد أوضاعا

 االنفرادي. والحبس المؤقت، السراح إلطالق األهلية وعدم ة،العائلي الزيارات وتقييد اإلداري،

 

 عدد وهناك الغربية. الضفة سكان الفلسطينيين من إسرائيل في األمنيين السجناء من العظمى الغالبية كانت

 إسرائيل في الفلسطينيين احتجاز فرض وقد  غزة. سكان من والفلسطينيين االسرائيليين المواطنين من صغير

 ذلك على عالوة  زيارتهم في يرغبون نالذي األسرة أفراد على كبيرة لوجستية أعباء اإلقليمية الحدود خارج

 الضفة في توجدان الفلسطينيين المشتبهين تحاكمان اللتان االسرائيليتين العسكريتين المحكمتين ألن ونظرا

 كل إلى نقلهم لدواعي الفلسطينيين للسجناء كبيرة تأخيرات إلى اسرائيل في الفلسطينيين احتجاز أدى الغربية،

  السجن. إلى ومنها استماع جلسة

 

ً  62 بخصوص يونيو/حزيران شهر في العام المحامي مكتب أصدره تقرير وصف  البدني االهمال سجنا

 بالنسبة التأهيل وإعادة الطبي العالج فرق في نقص إلى أيضا التقرير أشار   القاسية. المعيشية والظروف

 هز في واالفراط السجون، بعض يف االجتماعيين لألخصائيين واالفتقار بالعبرية، الناطقين غير للسجناء

 اإلجراءات انتهاء بعد للمحكمة التابعة االحتجاز مرافق في طويلة لفترات والبقاء النقل، أثناء المعتقلين

 القانونية.

 

 في يشكلون وكانوا السكان، عدد إلى نسبتهم من بكثير أكبر إثيوبي أصل من السجناء األحداث نسبة كانت

 المحامي مكتب من بيانات وكشفت   لألحداث. أوفك سجن نزالء من بالمائة 14 األول أكتوبر/تشرين شهر

 تمت الذين اإلثيوبيين ائيلييناإلسر القاصرين نسبة أن 2016 أيلول/سبتمبر في هآرتس  صحيفة  نشرتها العام

 ثالثة بذلك يشكلون وكانوا بالمائة، 90 حوالي كانت تأهيلهم إعادة عن بدال السجن عليهم وحكم بجرائم إدانتهم

     إسرائيل. عرب من القاصرين نسبة ضعفي وتقريبا اإلثيوبيين غير اليهود القاصرين أضعاف

 

 أسرائيل في المواطن حقوق جمعية رفعتها لعريضة استجابة العليا، المحكمة أمرت يونيو/حزيران، 13 في

 أن شهرا 18 خالل السجون على يجب بأنه غان، رامات في واألعمال للقانون األكاديمي والمركز )أكري(،

 ال قدما 43 أو االستحمام، ومكان المرحاض تشمل سجين، لكل مربعا قدما 48 تبلغ معيشة مساحة تخصص

 لكل حاليا ي خصص )أكري(، أسرائيل في المواطن حقوق لجمعية وفقا    الستحمام.ا ومكان المرحاض تشمل
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 في مسجونون السجناء من بالمائة 40 حوالي وأن االستحمام، ومكان المرحاض تشمل مربعا، قدما 33 سجين

  للشخص. مربعا قدما 32 عن تقل مساحة

 

ً  2015 عام الكنيست أصدر   أنبوب إدخال بواسطة قسراً  الطعام عن المضربين السجناء إطعام يجيز قانونا

  تنفيذه. رفض على األطباء وحثت أخالقي، غير التشريع اعتبرت اإلسرائيلية الطبية النقابة أنّ  إال المعدة. إلى

 فلسطيني سجين 1500 حوالي شارك  األول. أكتوبر/تشرين شهر بحلول  القانون هذه الحكومة تطبق لم

 الرئيسية المطالب كانت  مايو/أيار. 27 و أبريل/نيسان 17 بين الطعام عن إضراب في جزئي أو كامل بشكل

 بدون )االحتجاز اإلداري لالحتجاز حد ووضع الثانية الشهرية العائلية بالزيارة العمل إعادة هي للسجناء

 .تهمة( توجيه

 

 في األمنيين السجناء زنزانات في تدفئة أجهزة فبراير/شباط شهر في السرائيليةا السجون مصلحة ركبت

 زعمت للعرب القانونية بالحقوق المعنية "عدالة" الحكومية غير المنظمة من رسالة تلقيها بعد جلبوع سجن

 ال عاملةم إنسانية؛ غير معاملة تمثل الشتاء أشهر خالل المساجين زنزانات في المفرطة البرودة أن فيها

  إنسانية.

 

 سبعة توفي االسرائيلية، السجون مصلحة لدى احتجازهم أثناء سجينا 17 العام خالل توفي للحكومة، وفقا

 المستشفيات. في 10و السجون في منهم

 

 طلب سجين كل بإمكان كان إنه وقالت المحامين بزيارات  عادة تسمح كانت السلطات أن رغم اإلدارة:

 حكومية غير منظمات  ادعت وقد  الواقع. في دائما كذلك يكن لم الوضع أن إال ذلك يفعل نأ بمحام االجتماع

  األولية. اعتقالهم فترة خالل بمحام بااللتقاء الق ّصر، فيهم بمن الفلسطينيين، للمحتجزين تسمح لم السلطات بأن

 المحامين وصول على وغزة الغربية الضفة من اسرائيل إلى الدخول عند السفر على المفروضة القيود أثرت

 كانت   أراضيهم. خارج اسرائيل في المحتجزين الفلسطينيين السجناء بعض إلى الزائرين األسرة وأفراد

 على صرامة أكثر قيودا وفرضت الغربية، الضفة من األسر ألفراد محدود بشكل تصاريح تمنح الحكومة

  غزة. من القادمين

 

 شهر في الكنيست لجنة قررت أمنيين، سجناء إلى مواد غطاس باسل الكنيست عضو هّرب أن بعد

 محدودة استثناءات مع األمنيين، السجناء زيارة من الكنيست أعضاء منع 2016 األول ديسمبر/كانون

 أعضاء من الثنين أغسطس/آب 31 في الحكومة سمحت   السجون. أوضاع على البرلماني لإلشراف

 الذي العام المحامي تقرير أشار   أمنيين. سجناء بزيارة المعارضة من واثنين الحكومي باالئتالف الكنيست

 في همومحامي المحتجزين بين اجتماعات عقد محولة عند صعوبات إلى 2016 يونيو/حزيران شهر في ن شر

 السبع. وبئر تكفا، وبيتح والناصرة، وطبرية، القدس، في االحتجاز مرافق

 

 االجتماع من محامين سبعة منعت االسرائيلية السجون مصلحة أن أبريل/نيسان 25 في عدالة منظمة اشتكت

 العليا، المحكمة إلى ق دّم التماس وبعد مايو/أيار 3 في  الطعام. عن إضرابهم بخصوص فلسطينيين سجناء مع

 تحت محاميهم مع باالجتماع للسجناء يسمح اتفاق إلى عدالة ومنظمة االسرائيلية السجون مصلحة توصلت

  مشددة. ظروف

 

 في إال المعتادة، آلياتها وفق المرافق جميع تراقب األحمر للصليب الدولية اللجنة كانت  :المستقلة الرقابة

 بتشكيلة المتعلقة تلك )أي باألمر المعنية السلطات مع ثنائي لبشك تناولها يتم معزولة أو مستعجلة حاالت
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 التعذيب لمناهضة العامة اللجنة  استمرت  شهود(. دون بالمقابالت الخاصة واألوضاع الزائر الفريق أعضاء

 بالصوت االلزامي التسجيل تشمل هيكلية إصالحات أجل من الضغط في المنظمات من وغيرها اسرائيل في

 داخل األوضاع مراقبة عن رسمي بشكل مسئوال العام المحامي مكتب ي عتبر  الستجوابات.ل والصورة

 أعاله(. )طالعوا عامين كل بذلك يقوم وهو عنها، تقارير وإصدار السجون

 

 التعسفي االحتجاز أو االعتقال د.

 

 قانونية في المحكمة أمام يطعن أن شخص كل حق على وينص التعسفي، واالحتجاز االعتقال يحظرالقانون

 غير السكان السلطات وأخضعت  الشروط. هذه عام بشكل الحكومة احترمت وقد احتجازه، أو اعتقاله

  اإلسرائيليون. المواطنون لها يخضع التي القوانين لذات إسرائيل تحتلها التي الجوالن هضبة في اإلسرائيليين

 العسكرية القضائية للوالية يخضعون فهم ، أمنية ألسباب المعتقلين فلسطيني أصل من المواطنين غير أما

 داخل احتجازهم تم لو حتى ، وغزة الغربية الضفة في الفلسطينيين على إسرائيل تطبقه الذي النحو على

 وغزة"(. الغربية "الضفة قسم )طالعوا إسرائيل

 

 احتجاز للحكومة التسلل منع قانون على أ دخل تعديل أحدث يجيز النظاميين، غير بالمهاجرين يتعلق ما وفي

 منشأة في أشهر ثالثة لمدة 2014 الثاني/ديسمبر كانون بعد وصلوا الذين اللجوء حق وطالبي المهاجرين

 ينص  إليه." ي نقل مكان تحديد بشأن بديلة خيارات عن والبحث الفرد هوية تحديد "لغرض سهارونيم سجن

 جلسة إلى احتجازهم، تم الذين النظاميين، غير المهاجرين تقدم أن الحكومة على يجب أنه على أيضا القانون

 قضاء بعد للحكومة، يجوز  بمحام. االستعانة في الحق فيها بما بحقوقهم، واطالعهم أيام خمسة خالل استماع

 مرفق وهو حولوت، سجن في شهرا 12 لمدة تحتجزهم أن سهارونيم، سجن في أشهر ثالثة مدة المحتجزين

 أن للسلطات أيضا القانون يسمح  .د(2 القسم )طالعوا االسرائيلية السجون مصلحة تديره مفتوح شبه ناء

 يحظر القانون أن إال  يوما. 120 لمدة حولوت سجن إلى المحدد الوقت في تأشيراتهم يجددوا لم الذين ترسل

 من ذلك غير أو الجنس، أو الصحية، الحالة أو العمر، تشمل عوامل على بناء حولوت سجن في االحتجاز

 سجن إلى حولوت سجن في والنظم القواعد خالفوا الذين ترسل أن للسلطات يمكن   بالحماية. المشمولة الفئات

 في السجناء من ثالثة إلى اثنين بين ما عدلالم في تنقل كانت السلطات أن إلى تقارير أشارت وقد سهارونيم،

 "المتورطين النظاميين غير المهاجرين تحتجز أن للحكومة تبيح 2014 عام في صدرت سياسة هناك  اليوم.

 الحكومية غير والمهاجرين لالجئين المركز أشارت  محددة،. غير ولمدة محاكمة "دون جنائية إجراءات في

 كافية أدلة فيها توجد ال التي الحاالت في حتى محدودة غير لمدة جازاالحت من مكنت السياسة هذه أن إلى

 لمهاجرين حاالت على عالوة خفيفة، جرائم بسبب االحتجاز ذلك في بما المحاكمة، إلى به المشتبه لتقديم

 هذه أن إلى الالجئين لشؤون السامي المتحدة األمم مفوض مكتب أشار   إدانتهم. بعد العقوبة مدة أكملوا

 المشتبه الالجئين بمعاملة وطالبت الالجئين،" وقانون االنسان لحقوق الدولي القانون عن "تحيد لسياسةا

 4 بتاريخ العليا المحكمة حكمت  الحالية. االسرائيلية الجنائية القوانين بمقتضى متكافئ بشكل جرائم بارتكابهم

 توجيهات أية المحكمة تصدر ولم   لمراجعة.ا من مزيدا تتطلب السياسة هذه شرعية بأن الثاني يناير/كانون

 األول. أكتوبر/تشرين 27 بحلول  جديدة

 

 األمنية واألجهزة الشرطة دور

 

 في التجسس ونشاطات اإلرهاب بمكافحة الوزراء، رئيس لسلطة الخاضع اإلسرائيلي، العام األمن جهاز يقوم

 وزارة لسلطة الهجرة، وشرطة الحدود حرس فيها بما الوطنية، الشرطة وتخضع   الغربية. والضفة اسرائيل

 جهاز قوات تخضع   االسرائيليين. المواطنين على سلطة االسرائيلي الدفاع لجيش ليس  الداخلي. األمن
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 يتعلق فيما االسرائيلي الدفاع لجيش الشرقية والقدس الغربية الضفة في تعمل التي االسرائيلي العام األمن

 وزارة أن .ج.(1 )القسم تشيتشانوفر تقرير أوضح وقد  العمليات. عن المعلومات واستخالص بالعمليات

 في بينهما واالدعاء التحقيق مسؤوليات يتقاسمان كانا ومحققيه االسرائيلي الدفاع وجيش ومحققيها العدل

 الجيش. سلطة تحت فيها تعمل الشرطة كانت التي الحاالت

 

 كانت كما الشرطة، وقوات االسرائيلي العام األمن جهاز على فعالة بسيطرة المدنية السلطات احتفظت وقد

 خطوات الحكومة واتخذت  عليهما. والمعاقبة والفساد االنتهاكات في للتحقيق فعالة آليات الحكومة لدى

 المفرطة. للقوة والجيش الشرطة باستخدام االدعاءات في للتحقيق

 

 أ صدرت التي االتهام للوائح للغاية الضئيل للعدد انتقادها اسرائيل في التعذيب لمناهضة العامة اللجنة واصلت

 جنائية، تهم توجيه عن بدال الداخلية التأديبية اإلجراءات على واالعتماد ف تحت، التي التحقيقات بعدد مقارنة

  العسكرية. الشرطة تولتها التي يقاتالتحق فشل بسبب ا غلقت التي للقضايا الكبيرة والنسبة

 

 األمن جهاز هيئات بحق المقدمة الشكاوى في التحقيق عن مسئولة الشرطة في الداخلي التحقيق وحدة ت عتبر

 في  سالح. استخدام على تنطوي وال الحدود وحرس الشرطة فيها تتورط التي الحوادث فيها بما االسرائيلي،

 في تحقيقها بسبب الشرطة في الداخلي التحقيق وحدة ينتقد تقريرا ولةالد مراقب نشر أبريل/نيسان، 5

 بشكل التحقيق عن بدال للفرد االنضباطية أو الجنائية بالمخالفات تتعلق معايير على بناء ضيق بشكل الشكاوى

 شهر يف ن شر الذي السنوي لتقريرها وفقا  التنظيمية. أو المنهجية بالمشاكل تتعلق معايير على بناء عريض

 تهما ،2016 عام في قضية 2945 مراجعة بعد الشرطة، في الداخلي التحقيق وحدة وجهت فبراير/شباط،

 974 وأغلقت بالمائة(، 4) قضية 128 في تأديبية بإجراءات وأمرت بالمائة(، 4) قضية 110 في جنائية

 29) أولي تحقيق اءإجر بعد قضية 843 وأغلقت بالمائة، 33) التحقيقات من مزيد إجراء بدون قضية

 67 وأصدرت الشرطة في الداخلي التحقيق وحدة رفعتها قضية 86 في  اسرائيل في المحاكم بتت  بالمائة(.

 .2016 عام خالل  ادانة

 

 االنتهاكات في التحقيق عن مسئولة الدفاع لوزارة التابعة العسكرية للشرطة الجنائية التحقيقات إدارة زالت ما

 وحدات فيها وكانت سالح على تنطوي التي الحوادث ذلك في بما اإلسرائيلي، الدفاع شجي قبل من المزعومة

 الشرقية. والقدس الغربية الضفة في اإلسرائيلي الدفاع جيش سلطة تحت تعمل الشرطة

 

 رايتس )هيومان اإلنسان حقوق رصد منظمة فيها بما اإلنسان، بحقوق معنية حكومية غير منظمات زالت ما

 بواسطة جادة داخلية تحقيقات إجراء دون حالت المساءلة آليات إن تقول الدولية، العفو ظمةومن ووتش(

  . تشوبها كانت هيكلية عيوبا وأن الجيش،

 

 المحتجزين ومعاملة االعتقال إجراءات

 

 تقوم كي مخول مسؤول عن وصادرة كافية أدلة على قائمة اعتقال مذكرات على الحصول الشرطة على يجب

 السلطات تخطر  اإلداري: الحجز في الذين باستثناء المحتجزين على التالي ينطبق  به. مشتبه شخص باعتقال

 دون بهم المشتبه احتجاز طاتللسل القانون ويجيز بحقهم. الموجهة بالتهم فوري وبشكل األشخاص هؤالء مثل

 48 على تصل لمدة باالحتجاز تسمح محدودة استثناءات مع قاٍض، أمام مثولهم قبل ساعة 24 لمدة تهم توجيه

 نظام هناك وكان بالبالد. المعتقلين باألشخاص الخاصة الحقوق هذه عام بشكل تحترم السلطات وكانت ساعة.

 السلطات كانت الكفالة. من بحرمانهم صدرت التي األحكام أنفوايست أن للمحتجزين ويمكن به معمول كفالة
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 كانت كما للمعوزين. الحكومة توفره محام فيه بمن مناسب، وقت في بمحامٍ  باالستعانة للمحتجزين تسمح

 إجراءات بخصوص المعلومات من مزيد على الحصول )يمكن   األسرة. بأفراد فورا باالتصال لهم تسمح

 الغربية(. والضفة بغزة الخاص القسم في العسكري القانون بمقتضى االعتقال

 

 في جديدة سجون إنشاء بأن الحكومة أفادت  اسرائيل. داخل الفلسطينيين السجناء معظم تحتجز السلطات كانت

 من المواطنين غير تحاكم السلطات كانت  للمحتجزين. المعيشية األوضاع على سلبيا يؤثر قد الغربية الضفة

 بها عملت ممارسة وهي االسرائيلي، العسكري القانون بمقتضى اسرائيل داخل المحتجزين يينالفلسطين

 الجرم كفداحة حالة، كل ظروف أساس على تقوم، السلطات وكانت .1967 عام االحتالل منذ سرائيلا

 إطالق ىعل بالموافقة إما العوامل، من ذلك غير أو هروبه، ومخاطر قاصرا، كان إن الجاني ووضع المزعوم

 لخروقات اعتقالهم وتم فلسطيني أصل من هم الذين المواطنين لغير بالنسبة ذلك رفض أو بكفالة السراح

 أمنية.

 

ً  أمنية ألسباب المحتجزين األشخاص مقاضاة للسلطات ويمكن  مقاتلين أو إداريين كسجناء احتجازهم أو جنائيا

 على بناء اإلسرائيلية السجون لمصلحة يمكن أوال،  قانونية. أنظمة ثالثة من واحد على بناء شرعيين، غر

 األشخاص احتجاز ،2006 عام منذ متكرر بشكل تجديده تم الجنائية، باإلجراءات خاص مؤقت قانون

 تجيز محدودة استثناءات وجود مع قاض، أمام المثول قبل ساعة 48 لمدة أمنية جرائم بارتكابهم المشتبه

  .مركزية محكمة في القضاة كبير أمام مثولهم قبل ساعة 96 إلى تصل لمدة احتجازهم ونالسج لمصلحة

 اتهام الئحة تقديم دون يوما 35 إلى تصل لمدة باألمن المتعلقة القضايا في الشخص احتجاز للسلطات يجوز

ً  30 لمدة باالحتجاز )مقارنة بحقه  فترة تمديد للمحكمة لقانونا يبيح كما باألمن(، المتعلقة غير القضايا في يوما

ً  20 إلى تصل أولية لفترة أمنية ألسباب المعتقل احتجاز  إليه اتهام توجيه بدون واستجوابه معه للتحقيق يوما

ً  15 بمدة )مقارنة  من المحتجزين حرمان للسلطات يجوز  باألمن(. المتعلقة غير األخرى للحاالت يوما

 المدنية اإلجراءات بموجب يوما 21 لمدة أو العسكرية اللوائح وجببم يوما 60 إلى تصل لمدة بمحام االتصال

 االسرائيلية.

 

 دون أشهر ستة إلى تصل لمدة إداريا أشخاص احتجاز الدفاع لوزارة الطوارئ سلطات قانون يجيز ثانيا،

 السجون مصلحة زودتها لبيانات وفقا  محدودة. غير لمدة للتجديد قابلة المدة وهذه إليهم، التهم توجيه

 بمن فلسطينيا، 475 مايو/أيار 31 تاريخ بحلول  هناك كان "بيتسيلم"، الحكومية غير للمنظمة االسرائيلية

  اإلداري. الحجز في القاصرين، من اثنان فيهم

 

 محكمة في قاض قيام قبل يوما 14 لمدة معتقل احتجاز للسلطات الشرعيين غير المقاتلين قانون يجيز ثالثا،

 ويسمح العام، النائب بموافقة يوما 21 إلى تصل لفترة بمحام االتصال من ومنعه قضيته، في بالنظر مركزية

 أمام واالستئناف العام في مرتين يةالقض في بالنظر مركزية محكمة قيام شريطة محدد غير ألجل باالعتقال

 سجناء هناك يكن لم االسرائيلية، السجون مصلحة بيانات على وبناء بيتسيلم، لمنظمة وفقا  العليا. المحكمة

 مايو/أيار. 31 بحلول  القانون هذا بموجب محتجزون فلسطينون

 

 واصلت نادرة، موقوتة" "قنبلة سيناريوهات في اإلداري االحتجاز باستخدام الدولي القانون يسمح بينما

 أن مضيفين مفرط، بشكل الستخدامه للحكومة انتقادهم الكنيست أعضاء وبعض مدني مجتمع منظمات

 مذكرة في الحكومة، زعمت  الواجبة. القانونية اإلجراءات مراعاة لعدم ديمقراطية غير ت عتبر الممارسة

 أوامر تصدر كانت أنها التعذيب، لمناضة المتحدة األمم باتفاقية االمتثال بشأن سبتمبر/أيلول في أصدرتها

 ضروري اإلداري االحتجاز بأن لالعتقاد معقول أساس هناك يكون عندما وقائي "تدبير كـ اإلداري االعتقال
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 اإلدارية المخاطر معالجة باالمكان يكون عندما اإلداري تجازاالح ي ستخدم ال   واضحة. أمنية ألغراض للغاية

 العسكريين القضاة دور على الحكومة شددت وقد   الجنائية." المحاكمة خاصة أخرى، قانونية بدائل بواسطة

  العليا المحكمة أمام األوامر هذه من 395 استئناف تم أنه إلى وأشارت ، االحتجازاإلداري أوامر مراجعة في

 سبتمبر/أيلول. 10 تاريخ ولبحل

 

 مشاكل بشأن تهم توجيه 2016 عام الصادر العام المحامي لمكتب السنوي التقرير ابرز :التعسفي االعتقال

 الكهرباء أو الطعام مثل أساسية إحتياجات على للحصول القانون خرقوا أشخاص بحق أو ضئيلة أهمية ذات

 عالوة االحتجاجات، أثناء العرب للمواطنين تعسفية اعتقاالت بحدوث المزاعم استمرت  السكن. أو الماء أو

 اإلنسان" حقوق عن المدافعين "صندوق الحكومية غير المنظمة أفادت   اثيوبي. أصل من االسرائيليين على

 الجنسانية الهوية ومغايري الجنسي الميل ومزدوجي والمثليين المثليات من تسعة احتجزت الشرطة بأن

 بعد منهم سبعة وفتشت (6 القسم )طالعوا يوليو/تموز 20 في احتجاج في كواشار جنسينال صفات وحاملي

 أن أبيب تل منطقة لشرطة القانوني المستشار كتب اشكوى، على الرد في   الشرطة. مركز في مالبسهم خلع

  تأديبياً. إجراء سيواجهون المتورطين الشرطة أفراد وأن اللوائح بموجب يتم لم التفتيش

 

 بالنسبة المحاكمة قبل مطول احتجاز في يتسبب اإلداري االحتجاز زال ما المحاكمة: قبل حتجازاال

  أعاله(. )طالعوا األمنيين للمحتجزين

 

 يتم الذين لألشخاص يحق القانون، بموجب االحتجاز: قانونية في المحكمة أمام الطعن على المحتجزين قدرة

 الطابع أو القانوني األساس في المحكمة أمام الطعن  أخرى أسباب وأ جنائية ألسباب احتجازهم أو اعتقالهم

 احتجاز تم قد أنه إلى المحكمة توصلت إذا  قضائية. أحكام على الحصول في تأخير وأي الحتجازهم التعسفي

 ويحق  األمرين. كال أو التعويض، أو الفوري، اإلفراج لألشخاص يحق قانوني، غير بشكل األشخاص

ً  حتجازاً ا للمحتجزين  أمام ثم عسكرية، استئناف محكمة أمام احتجازهم فترة بتمديد قرار أي استئناف إداريا

 قانونية، بصورة والمقيمون المواطنون، فيهم بمن ذلك، تفعل المحتجزين فئات كل كانت    العليا. المحكمة

 محاميهم أو للمعتقلين ي سمح ال ةسري أدلة اعتماد العسكرية للمحاكم يجوز   الفلسطينيين. من المواطنين وغير

 من السلطات يمكن نظام يوجد وال  اإلداري. االحتجاز فترة تمديد بشأن القرار اتخاذ عند عليها باالطالع

 لتبريراحتجاز المستخدمة السرية المعلومات على لالطالع الدفاع فريق في لعضو أمني تصريح إصدار

 إداريا. الشخص

 

 الالجئين فيهم بما النظاميين، غير المهاجرين باحتجاز المتعلقة اإلجراءات عن معلومات على للحصول

 .د.2 القسم طالعوا اللجوء، وطالبي

 

 المنصفة العلنية المحاكمة من الحرمان هـ.

 

 وحياديته. القضاء استقاللية عام بشكل الحكومة احترمت وقد القضائية، السلطة استقالل على القانون ينص

 

 المحاكمة إجراءات

 

 هذا مستقل قضائي جهاز طبق وقد ونزيهة، عادلة علنية محاكمة على الحصول في الحق على القانون يكفل

 وحماية ، القومي باألمن المتعلقة الشواغل العلنية المحاكمة في الحق من االستثناءات تشمل  عام. بشكل الحق
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 تتعلق قضية في عليه مدعى أو مدّعٍ  هوية وحماية ، خاصة حماية يتطلب الذي الفرد أو القاصر مصالح

 جنسية. بجريمة

 

 الموجهة بالتهم وبالتفصيل السرعة وجه على وإبالغهم البراءة، افتراض في بالحق عليهم المدعى يتمتع

 مع التشاور لهم ويجوز محاكمتهم. وحضور مبرر، غير تأخير بدون وعلنية عادلة محاكمة وإجراء  إليهم

 والتسهيالت الكافي الوقت المتهمين لدى وكان معوزين. كانوا إن الدولة نفقة ىعل لهم محام توفير أو محام،

 أن بالمحكمة المستخدمة اللغة يتحدثون أو يفهمون ال الذين عليهم للمدعى يحق  دفاعهم. إلعداد الالزمة

 إجراءات وطيلة بحقهم تهم توجيه تم التي اللحظة من الضرورة عن مجانية ترجمة خدمات يحصلوا

 يجوز ال  براءتهم. وأدلة شهودهم تقديم لهم يحق كما االتهام، شهود واجهةم عليهم للمدعى يحق   االستئناف.

  العليا. المحكمة لدى االستئناف لهم ويجوز بالذنب، االعتراف على اجبارهم

 

 ويجوز   االتهام. توجيه عقب للدفاع حوزته في الموجودة األدلة جميع تقديم عام بشكل االدعاء واجب ومن

 قضيتها في تستخدمها لن ولكنها جمعتها أدلة على الدفاع محامي إطالع عن أمنية ألسباب تمتنع أن للحكومة

 بالمحاكم يتعلق )فيما االستئناف ومحكمة (المدنية بالمحاكم يتعلق )فيما العليا للمحكمة يجوز  المتهم. ضد

 التي التجسس قضايا في باألدلة الخاصة القوانين تختلف ال األدلة. هذه حجب قرار تفحص أن العسكرية(

 سرية. أدلة باستخدام يسمح وال العادية، المحاكمات في األدلة قوانين عن الجنائية المحاكم فيها تنظر

 

 ن فّذ ،2015 أيلول سبتمبر/ في بدأت التي الهجمات من موجة على الرد وضمن 2016 آب / أغسطس في

 أعمارهم تتجاوز ال الذين األطفال سجن يبيح الذي الشباب" "قانون الكنيست أجاز ق صَّر، بواسطة منها الكثير

 بأنه الحكومة أفادت  المتعمد. غير قتلال أو القتل، في الشروع أو القتل، مثل خطيرة بجرائم أدينوا إذا سنة 12

  األول. أكتوبر/تشرين بحلول  القانون هذا بموجب طفل سجن يتم لم

 

 معسكرات أحد في ت جريها السلطات أن بما ولكن الجمهور، أمام مفتوحة العسكرية  المحاكمات تعتبر

 معينة محاكمات السلطات أجرت وقد  الجيش. من بالدخول إذن على للحصول الجمهور أفراد يحتاج الجيش،

 قاصر. هوية لحماية أو أمنية ألسباب إما للجمهور، مفتوحة غير مغلقة أبواب خلف

 

 الفلسطينيين من المواطنين غير قضايا في تنظر التي العسكرية المحاكمات تحكم التي اإلثبات قواعد وتخضع

ً   الجنائية. القضايا في اإلثبات قواعد نفس وهي العسكري، للقانون  القانون يجيز ال العدل، لوزارة ووفقا

 هذه مثل في المتهم بمساعدة المحام يقوم أن ويجوز  غير. ال فقط االعترافات على اإلدانة أحكام ارتكاز

 على تلقائيا المعوزون المحتجزون يحصل وال  عليه. للمدعى محاميا القاضي يعين أن يمكن كما المحاكمات،

ً  المحتجزين جميع أن هو الواقع في حصل ما ولكن العسكرية، المحاكمات في بالمجان محام  حصلوا تقريبا

 لم ما العربية وباللغة العبرية باللغة االتهام الئحة تالوة وتتم  الخطرة. رغي القضايا في حتى محام، على

 اللغة إلى العسكرية المحاكم في االتهام لوائح جميع السلطات ترجمت وقد  الحق. هذا عن المتهم يتنازل

 إال الفورية، بالترجمة للقيام عسكرية محاكمة جلسة كل في األقل على واحد فوري مترجم ويوجد  العربية.

 لم العربية باللغة الشفهية الترجمة أن مختلفة إنسان حقوق منظمات ادعت  الحق. هذا عن المتهم تنازل إذا

 اللغتين يتحدثون إسرائيليين المترجمين معظم كان لقد وافية. تكن لم جودتها وأن كافٍ  بشكل متوفرة تكن

 أمام ثم العسكرية االستئناف محكمة أمام الحكم استئناف مينللمته يجوز  اإللزامية. العسكرية الخدمة ويؤدون

 الفلسطينيين بحق العسكرية المحاكم إجراءات عن المعلومات من مزيد على االطالع )يمكن   العليا. المحكمة

 السياسيون(. والمحتجزون السجناء وغزة، الغربية بالضفة الخاص القسم في وآخرين
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 السياسيون والمحتجزون السجناء

 

 إسرائيل في المحتجزين الفلسطينيين األمنيين السجناء اغعتبار يجب أنه اإلنسان حقوق منظمات بعض زعمت

دانون بأنهم األمنيين السجناء الحكومة وصفت  سياسيين. سجناء  ذات عنف بأعمال قيامهم في المشتبه أو الم 

  قومية. دوافع

 

 لجهاز ممارسة بشأن 2013 عام في العليا المحكمة إلى بالتماس اسرائيل في المواطن حقوق جمعية تقدمت

 له عالقة ال "تخريبي" نشاط في بضلوعهم يشتبه اسرائيليين سياسيين ناشطين استدعاء على تقوم العام األمن

 ، ذلك على ردا   بجريمة. اتهامهم يتم قد أنه يعني مما الحذر، بذريعة معهم للتحقيق التجسس أو باإلرهاب

 العام األمن جهاز  تساعد التي اإلسرائيلية الوطنية الشرطة ينظم  سري إجراء ىعل الحكومة أكدت

 هذه على التالية القيود فبراير/شباط شهر في العليا المحكمة فرضت  االستدعاء. عملية على االسرائيلي

 االسرائيلي. عامال األمن لجهاز القانوني المستشار مع التشاور بعد إال االستدعاء يتم اال ينبغي  اإلجراءات:

 حضور ي شترط ال وأنه طوعي االستجواب أن توضيح االسرائيلي العام األمن وجهاز الشرطة على ويجب

ستدعى. الشخص  يمكن ال أنه االستجواب خالل يوضح أن االسرائيلي العام األمن جهاز على وينبغي  الم 

 أخرى. إلجراءات المحكمة في به المشتبه افادات استخدام

 

 االنتصاف وسبل المدنية القضائية اإلجراءات

 

 أو اإلنسان حقوق انتهاكات عن بالتعويض تطالب التي الدعاوى في يقضي ومحايد مستقل قضائي نظام يوجد

 المحاكم أوامر تطبيق يتم وكان إدارية؛ انتصاف إجراءات أو تعويضات كذلك وتوجد  االنتهاكات. هذه بوقف

 عن تعويض على للحصول المدنية المحاكم في قضية رفع المواطنين غير للفلسطينيين القانون يجيز  عادة.

 ويتم الجنائية القضية في لصالحهم حكم يصدر ال عندما حتى الحاالت، بعض في المدنية الدعاوى رفع طريق

 قانونية. كانت بحقهم اتخذت التي اإلجراءات أن إلى التوصل

 

 الممتلكات رد

 

 المباني جميع الحكومة اعتبرت شخص، 70000 حوالي يقطنها النقب في بها معترف غير بدوية قرية 35 في

ً  الحكومة واصلت   للهدم. وخاضعة شرعية غير  المعترف غير القرى من االنتقال على البدو لتشجيع برنامجا

 وقد  التكلفة. منخفضة أراٍض  توفير لخال من القائمة البلدات إلى األساسية، التحتية للبنية تفتقر والتي بها،

 البدو ولكن  محددة. دائمة مواقع إلى االنتقال في للراغبين القانونية غير المباني هدم عن تعويًضا عرضت

 أن على أو لألرض ملكيتهم على يصرون كانوا ألنهم األحيان من الكثير في المشاركة يرفضون كانوا

ً  منحتهم قد كانت الحكومة  الحالية. إقامتهم أماكن في للعيش لسابقا في إذنا

 

  2008  عامي بين القروي والتطوير الزراعة وزارة قامت ،2016 عام الدولة مراقب أصدره لتقرير وفقا

 وفي  القانونية. واإلجراءات التسوية اتفاقيات خالل من الملكية إثبات دعاوى من فقط ٪3 بتسوية 2014و

 تفرض الحكومة كانت آخر، مكان في للعيش االنتقال على السكان موافقة دون بالهدم الحكومة قيام حال

 بأن أغسطس/آب 16 في السبع بير في الصلح محكمة قضت  الهدم. عملية تكاليف لتغطية غرامة دفع عليهم

 هدم تكاليف لتغطية دوالر( 73400) شيكل 262000 يدفعوا أن أدناه( )طالعوا العراقيب سكان من ستة على

 دوالر( 27800) شيكل 100000 و 2010 األول ديسمبر/كانون إلى يوليو/تموز من الفترة خالل قريتهم

 محكمة حكمت سنوات، أربع استمرت محاكمة وبعد األول كانون ديسمبر/ 24 في  .الدولة محامي نفقات إزاء
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 36000 قدرها وغرامة أشهر 10 لمدة بالسجن الطوري، الصياح الشيخ العراقيب، رئيس على السبع بئر في

 إلى والدخول الغير ممتلكات على التعدي ذلك في بما القرية، في باإلقامة تتعلق بتهم دوالر( 10000) شيكل

 القيام مرافقهم أو منازلهم هدم تقرر الذين البدو من الكثير اختار وقد للقانون. مخالف بشكل عامة منطقة

 الغرامات. لتجنب بأنفسهم بهدمها

 

 ً  أصل من 126 في اليهود المواطنون يقيم المدنية، المساواة أجل من النقب في السلمي التعايش لمنتدى ووفقا

 من معتمدًا مجتمعًا 18 جانب إلى عائلية، مزرعة 60 حوالي إلى باإلضافة النقب، في محلي مجتمع 144

 115 فإنّ  أيضا، المدنية المساواة أجل من النقب في السلمي التعايش لمنتدى ووفقا  البدو. للمواطنين الحكومة

 فعلي بشكل تستبعد وكانت .الجدد السكان لفحص قبول لجان شكلت  اليهودية المجتمعات من 126 أصل من

 أدناه( )طالعوا حيران تسمى جديدة يهودية مجتمعات إلقامة خطط على السلطات وافقت   اليهود. غير السكان

 القطامات قرية محل دايا لتحل السلطات خططت  الموجودة. البدوية القرى محل لتحل جوريون ونيفي ودايا

 وفي  بها. المعترف هداج بئر قرية في المنازل بعض محل يونغور نيفي ولتحل ، بها المعترف غير البدوية

ً  أدى مما النقب، في األراضي من فدان 44500 تسجيل الحكومة استكملت يونيو/حزيران،  إبطال إلى فعليا

 بحلول  الواضح من يكن لم  السبعينيات. في البدو المواطنون قدمها التي األراضي مطالبات من 600 حوالي

  كتعويض. الحكومة عرضتها مالية تعويضات سيقبلون البدو المدّعون كان إذا ما األول شرينأكتوبر/ت شهر

 حيث السكان، قليلة النقب منطقة أن إلى المدنية المساواة أجل من النقب في السلمي التعايش المنتدى أشار وقد

 دون جديدة مجتمعات ءإلنشا واسعة مساحة هناك كانت لذا األرض، من ٪60 على السكان من فقط ٪8 يعيش

 الحالية. المجتمعات تجريف

 

 استعدادًا ، بها المعترف غير البدوية الحيران أم قرية في المنازل هدم إلى الرامية الجهود السلطات أوقفت

 في فتاك بشكل النار الشرطة وإطالق االحتجاجات بعد وذلك  حيران، ي سمى يهودي بمجتمع الستبدالها

  الحادث هذا بعد الحيران بأم المحيطة المنطقة في البناء أعمال توقفت  أ(. .1 القسم طالعوا ) الثاني يناير/كانو

  أكتوبر. 24 تاريخ بحلول  القرية في الهدم عمليات من المزيد تجر لم الحكومة لكن يوليو، في استؤنفت ثم

 من  الحيران أم سكان بحق درةالصا اإلخالء أوامر بأن العليا المحكمة قضت ، 2016 الثاني يناير/كانون في

 أراضي قطع الحكومة عرضت  قانونية. أوامر كانت 1956 عام إليه االسرائيلية الحكومة نقلتهم الذي المكان

 ثالثة بعد على المجاورة البدوية الحورة بلدة في التوطين إعادة لقبول المستعدين للقرويين نقدية وتعويضات

 للنمو كافية مساحة هناك تكن لم حورا، في المحلي للمجلس وفقا ألنه، يارالخ هذا القرى زعماء رفض  أميال.

 تقليدية ريفية حياة نمط عن التخلي على القرويين سيجبر أنه من المخاوف وبسبب البلدة، في الطبيعي

 حضري. حياة بنمط واستبداله

 

ً  خيار أي على انفتاحهم عن القرى قادة أعرب   ً  العيش فيه بما مكانهم، في بالبقاء لهم يسمح تقريبا  إلى جنبا

 المجلس إلى رسالة "عدالة" منظمة وجهت أغسطس/آب، 7في  موسع. مجتمع في يهود جيران مع جنب

 من التي التعاونية حيران جمعية وضعتها التي الداخلية اللوائح على فيها  تعترض والبناء للتخطيط الوطني

 ترعاها يهودية أسرة 35 من مجموعة هناك  حيران. في مةباإلقا األرثوذكس لليهود فقط تسمح أن شأنها

 حيران إلى لالنتقال يخططون كانوا النقب( منطقة في اليهود السكان عدد لزيادة مخصصة )منظمة أور حركة

 بانتظار اليهودي القومي الصندوق بها تبرع متنقلة منازل في ويعيشون الحيران أم خارج الغابة في وظلوا

  رض.األ على الحصول

 

 أعلى وهو ، 2016 عام هدم عملية 1158  المدنية المساواة أجل من النقب في السلمي التعايش المنتدى سجل

 السلطات نفذتها التي الهدم عمليات ازدادت .2013 عام الهدم عمليات تعقب في المنتدى بدأ أن منذ رقم
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 لتجنب المتبقية المباني بهدم البدو قام حين في ، 2015 عام عملية 365 من ،2016 في 412 إلى االسرائيلية

 وهدم للمساكن بناء من المستمرة الحلقة "إن الدولة: مراقب من تقرير ذكر ، 6201 مايو/أيار في  الغرامات.

 التقرير أوصى  استقرارهم". تنظيم في تساهم وال الدولة من النقب في البدو السكان نفور من تعمق البنى لهذه

 توطين إعادة وتخطيط ممكن، وقت أقرب في األراضي مطالبات لتسوية جراءاتإ الحكومة تتخذ بأن

 ، بها المعترف البدوية المجتمعات في التحتية البنية وتطوير ، البدوي المجتمع مع بالتعاون البدو المواطنين

 القانوني. غير بالبناء يتعلق فيما القانون لتطبيق سياسة ووضع

 

 قلنسوة مدينة في منزالً  11 الحكومة هدمت حيران، أم في يناير شهر في هدمال عمليات من واحد أسبوع قبل

 في الهدم عمليات أدت الفيسبوك. في صفحته على بذلك تهاشاد نتنياهو الوزراء رئيس نشر وقد العربية،

 آالف دفع إلى ، الدرزية الشمالية المغار بلدة في المزمعة الهدم عمليات عن فضالً  حيران، وأم قلنسوة

 من )لمزيد الثاني. يناير/كانو 24 إلى 21 نم مواقع عدة في االحتجاج إلى والدروز العرب المواطنين

 (.6 القسم طالعوا ، الهدم وعمليات المساكن بناء حول التفاصيل

 

 المراسالت أو البيت أو األسرة شؤون في أو الخصوصية في المشروع غير أو التعسفي التدخل و.

 

 عام. بشكل الحظر هذا الحكومة احترمت وقد اإلجراءات، هذه مثل القانون يحظر

 

 والمسيحيين والمسلمين لليهود والطالق الزواج مثل مسائل في تبت منفصلة دينية محاكم أنظمة كانت

 إجراء ترفض الدينية المحاكم ألن قانونيا، الزواج ي عتبر لكي  مدني. زواج قانون إلى البالد تفتقر  والدروز.

 األرثوذكس، غير اليهود بعض وزيجات المدنية، الزيجات من كل البالد خارج تتم أن يجب الزيجات، هذه

 لغير يهودي/يهودية من والزواج الجنس، نفس من والزواج أرثوذكسية، غير احتفاالت بموجب  والزواج

 11 حوالي كان لالحصاء، المركزي للمكتب وفقا مسلم. غير رجل من مسلمة امرأة  زواج أو يهودية/يهودي،

 .   البالد. خارج تمت قد 2015 عام الداخلية وزارة لدى المسجلة الزيجات من المئة في

 

 في "حيدوشي" الحكومية غير فلمنظمة نشرتها إسرائيلي يهودي 800 على أجريت استقصائية لدراسة وفقا

 حياتهم جوانب على الحصرية األرثوذكسية السيطرة على اليهود المواطنين معظم اعترض أيلول/سبتمبر،

 المثال، سبيل على  الحالل(. اليهودية/الطعام الغذائية )القوانين و"الكشروت" الزواج ذلك في بما الشخصية،

 إسرائيل إلى وهاجروا يهودا أنفسهم يعتبرون مواطنا، 337000 حوالي األرثوذكس حاخاماتال هيئة تعتبر ال

 كانت  يهودية. مقابر في موتاهم دفن وال الزواج يمكنهم ال ولذلك، يهودا. يهودية، أسر كأفراد أو كيهود إما

 النظر بغض يهوديين زوجين ألي الطالق حاالت مع التعامل بسلطة تتمتع سلطة األرثودكس الحاخامات هيئة

 ال الذين المهاجرون بها ي دفن أن يمكن البلد في مقبرة 24 هناك بأن الحكومة وأفادت  زواجهما. كيفية عن

ً  كامل بشكل السلطات تنفّذ ولم  يهوداً. األرثودكس الحاخامات هيئة تعتبرهم  الحكومة على يفرض قانونا

 مدنية. مقابر إنشاء

 

 من اليهود غير على سنوياً، تجديده يتم الذي ،2003 لعام إسرائيل إلى والدخول المواطنة قانون يحظر

 أزواج فيهم بمن وغزة، الغربية الضفة من والفلسطينيين والببنانيين، والسوريين، والعراقيين، االيرانيين،

 في أو القدس في قانوني مقيم وضع على الحصول إسرائيل، في مقيمين أو إسرائيليين مواطنين وزوجات

 الدولية العفو منظمة دعت  إنسانية. ألسباب عادة يكون خاصا، قراراً  الداخلية وزارة أصدرت إذا إال إسرائيل

 طلبات معالجة واستئناف القانون هذا إلغاء إلى متكرر بشكل الحكومة اإلنسان حقوق منظمات من وغيرها

 إن إقامة،" "تصاريح على بناء اإلسرائيليين أزواج/زوجات بدخول القانون ويسمح  العائالت. شمل جمع
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 العمر من والعشرين الخامسة في الزوجة وكانت ذلك تجاوز أو العمر من والثالثين الخامسة في الزوج كان

 عائلة 30000 حوالي على يؤثر القانون هذا أن الحكومية غير مساواة منظمة ذكرت  ذلك. تجاوزت أو

 اسرائيل. في يةعرب

 

 فيها: بما المدنية، الحريات احترام .2 القسم

 

 الصحافة حرية ذلك في بما التعبير، حرية أ.

 

 بشكل الحكومة احترمت وقد الصحفيين. حرية ذلك في بما التعبير، حرية في الحق عام بشكل القانون يكفل

 المؤدي الديمقراطي السياسي والنظام الفعال والقضاء المستقلة الصحافة تضامنت وقد  الحقوق. هذه عام

 الصحافة. حرية ذلك في بما التعبير، حرية تعزيز على  لوظائفه

 

 ثقافية أو اقتصادية لمقاطعة عامة دعوة علم عن يصدر شخص أي على التقصيرية المسؤولية القانون يفرض

  الغربية الضفة في لسيطرتها الخاضعة المناطق في كيانات أو لمؤسسات أو ، إسرائيل لدولة أكاديمية أو

 تشريع على بناء بتعويض المطالبة يمكنهم كي مباشر اقتصادي ضرر وقوع إثبات المدّعين على ويتعين

 . 2015 عام القانون هذا دستورية العليا المحكمة أيدت  المقاطعة." "مكافحة

 

 إلى يدعون الذين أولئك على إدارية عقوبات تفرض تنظيمية لوائح وضع المالية لوزير أيضا القانون ويجيز

 وحرمانهم الحكومة مع عقود على للحصول العطاءات تقديم في مشاركتهم تقييد فيها بما المقاطعة، هذه مثل

 المقاطعة هذه لمثل دعوا الذين الزوار  يمنع تعديالً  مارس/أذار 6 في الكنيست أجاز  الحكومية. المزايا من

 يوليو 24 في والهجرة السكان سلطة نشرتها التي المعايير حدّت الدائمين(. المقيمين )باستثناء البالد دخول من

 لمنظمات. كقادة أو فردي بشكل للمقاطعة يروجون الذين البارزين الناشطين على القانون هذا تطبيق نم

 بدخول السماح بشأن القرارات اتخاذ في عامالً  السياسية اآلراء يجعل باعتباره القانون "عدالة" منظمة انتقدت

 من الزائرين بمنع واسعة الحياتبص بالفعل تتمتع الهجرة سلطات أن وبما البالد. إلى المواطنين غير

 من فإن ، دخولهم رفضوا بموجبه الذي القانون الدخول من ي منعون الذين للزوار توضح ال وعادة الدخول،

 القانون. هذا تطبيق فيها تم التي المرات عدد المعروف غير

 

 التمييز أو العنف على يحرض أن شأنه من الذي والمحتوى الكراهية خطاب القانون يحظر  التعبير: حرية

 الجنس. نوع أو الجنسية أو الدين أو األصل أو العرق بسبب

 

 من اإلسرائيلي العلم تدنيس على المفروضة العقوبة يرفع قانونًا الكنيست أجاز ،2016 تموز / يوليو في

 58400 إلى دوالرات ثمانية يعادل ما من الغرامة ورفع ، سنوات ثالث مدةل السجن الى سنة لمدة السجن

 دوالر(. 16،400) شيكل

 

ً  ي عتبر الذي الخطاب حاالت في الشرطة، القانون ويمنح  الحد سلطة كراهية، أوخطاب العنف على تحريضا

 التعبير. حرية من

 

 المرافق في الصمت" "كسر الحكومية غير المنظمة تقيمها فعاليات عرقلة متكرر بشكل السلطات حاولت

 رئيس حاول ريجيف، ميري الثقافة وزيرة من طلب على وبناء فبراير/شباط 7 في المثال سبيل على العامة.

  فني، معرض باخراج  أمر إصدار طريق عن الصمت" "كسر لمنظمة خطاب منع بركات نير القدس بلدية
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 واستمر نشاطه، إلغاء الفني المعرض رفض الحكومة. تملكه ىمبن من به، ابالخط القاء المقرر من كان

  أدناه(. االعالم: ووسائل الصحافة حرية أيًضا )طالعوا له المخطط النحو على فبراير/شباط 8 حتى بالعمل

 تقييد. دون المختلفة النظر وجهات من واسع طيف عن وعبرت نشطة المستقلة االعالم وسائل كانت

 

 في المواطن حقوق جمعية نشرت ، 2016 ديسمبر / األول كانون في  االعالم ووسائل الصحافة حرية

 العام مدار على اإلعالم وسائل على والخطابية التشريعية الهجمات من متنوعة طائفة يفّصل تقريراً  اسرائيل

 الهجمات لهذه السلبي ألثرا من قلقهم عن وأعربوا نتنياهو. الوزراء رئيس سيما ال منتخبين، مسؤولين قبل من

 الصحافة. حرية على

 

 اإلعالم وسائل  مشاكل إصالح على العمل "إن ريفلين: رؤوفين الرئيس قال ، األول تشرين / أكتوبر 23 في

 أي أو - إسرائيل دولة مصلحة من يكون أن يمكن كيف ... آخر. شيء  عليها السيطرة ومحاولة ... شئ

 وفقا  لحياته؟" يتوسل ضعيف إعالم لديها يكون أن - الخصوص وجه على ئيلإسرا وديمقراطية ديمقراطية،

 االجتماعي التواصل وسائل عبر بالقتل تهديدات الرئيس خطاب على األفعال ردود تضمنت اعالمية، لتقارير

 الجدران. على ك تبت كراهية وعبارات

 

 التماس اعترض أن بعد االتصاالت روزي منصب عن نتنياهو الوزراء رئيس تخلى شباط، فبراير/ شهر وفي

 يتعلق فساد في معه التحقيق أثناء االتصاالت وزير بمنصب احتفاظه على العليا المحكمة إلى تقديمه تم

 لالتصاالت. وزيرا قرا أيوب الكنيست عضو نتنياهو عين مايو/أيار، في  اعالمية. شركات مع بتعامالته

 

 اإلخبارية، الجزيرة قناة مكاتب بإغالق قرا االتصال وزير نتنياهو الوزراء رئيس أمر يوليو، تموز/ 31 في

 ً  الشريف. الهيكل/الحرم جبل أزمة خالل العنف على بالتحريض الشبكة متهما

 

 7 في ذكرت اإلعالم وسائل أن غير  األول. أكتوبر/تشرين بنهاية الجزيرة قناة الحكومة تغلق لم

 حكومية ندوة حضور من العمري وليد الجزيرة مكتب مدير منع نتنياهو الوزراء رئيس أن بتمبر/أيلولس

 التعبير. حرية حول

 

 بمسائل تتعلق مادة أي العسكري للرقيب تقدم أن اإلعالم وسائل جميع على يجب   المحتوى: تقييد أو الرقابة

 استئناف للمنظمات يجوز  والماء. النفط إمدادات مثل يجية،االسترات التحتية بالبنية تتعلق  أو محددة عسكرية

 يوليو/تموز، في  المحكمة. عن صادر قرار استئناف للرقيب يجوز وال العليا. المحكمة أمام الرقيب قرارات

 العسكري المراقب من األخبار نشر بمنع الخاصة السلطة تحويل يجب أنه للديمقراطية االسرائيلي المعهد ذكر

 القضائي. النظام إلى

 

 أوامر منتظم بشكل تصدر الحكومة كانت  األمنية. للرقابة الخارج في المذاعة أو المطبوعة األخبار وتخضع

 الصحفيين المراسلين على وفرضت المستمرة والتحقيقات الحساسة األمنية بالمعلومات تتعلق تقييدية

ً   األوامر. بتلك االلتزام أيضا، المحلية اإلعالم وسائل وعلى األجانب،  على بناء الجيش قدمها لبيانات وفقا

 لحرية "الحركة الحكومية غير والمنظمة ميكوميت، سيحا[ ]وموقع Magazine 972+  مجلة من طلب

 بحظر 2016 أغسطس/آب شهر حتى 2011 عام من الممتدة الفترة في العسكري الرقيب قام المعلومات،"

 أكتوبر/تشرين 2 بتاريخ هاآرتس صحيفة أفادت آخر. مقاال 14196 من معلومات وحذف مقاال 1936 نشر

 من الصحفيين لمنع الشرطة سلطة من تزيد جديدة توجيهات أصدر للشرطة القانوني المستشار أن األول

 يعرض أن يمكن مستوى إلى عنيفة أجواء سيشعل الصحفي دخول أن من "الخوف أساس على منطقة دخول
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 فقط النشر على تقتصر السابقة النشر حظر أوامر كانت النشر. بحظر أمرا ينتهك ربما أو للخطر" الناس حياة

 الصحفيين. وجود تحظر وال ،

 

 غير المنظمة بإلزام قضائي أمر على للحصول العام النائب مكتب سعى ، 2016 الثاني كانون / يناير في

 الجرف "عملية خالل االسرائيلية الدفاع قوات في خدم شخص هوية عن بالكشف الصمت" "كسر الحكومية

 "كسر وزعمت .العملية خالل مزعومة حرب جرائم بشأن للمنظمة افادته وقدم 2014 عام في الصامد"

 عملياتها. إنهاء على فعليًا المنظمة سيجبر المعلومات هذه تقديم وأن سياسية بدوافع كان التحقيق أن الصمت"

 الحكومة إلى  المنظمة تحّول بموجبه وسط حل إلى والدولة الصمت" "كسر منظمة توصلت آذار، مارس/ في

 مصادرها. أسماء عن الكشف دون كنل الصامد،" الجرف "عملية بشأن لتقريرها المصدر من األصلية المواد

 تكفا. بيتح في الصلح محكمة في النظر قيد القضية ظلت ، العام نهاية وبحلول

 

 المؤيد الخطاب ، 2016 نوفمبر في التنفيذ حيّز دخل الذي اإلرهاب، مكافحة قانون يجرم  القومي: األمن

 عن تعبيروال الرموز، وعرض إرهابية، بمنظمة العلنية اإلشادة فيه بما إرهابية" "أعماال باعتباره لإلرهاب

 بنهاية القانون بموجب قلّ األ على إدانة 11 هناك كان االعالم، وسائل لتقارير وفقا و"التحريض". الشعارات،

 . العام

 

 للحركة الشمالي الجناح رئيس صالح، رائد الشيخ على القبض الشرطة ألقت أغسطس/آب، 15 في

 العرب السياسيون انتقده إجراء وهو الطوارئ، قانون بموجب 2015 عام الحكومة حظرتها التي اإلسالمية،

  سياسية بدوافع كان االسالمية للحركة الشمالي الجناح متجري قرار أن زعموا قد كانوا الذين اإلسرائيليون

 غير جمعية ودعم اإلرهاب على بالتحريض صالح السلطات اتهمت القومي. لألمن التهديد بسبب ليسو

 قانونية.

 

 اإلنترنت حرية

 

 اإلنترنت. عبر المحتوى وراقبت االجتماعي، اإلعالم ووسائل االلكتروني البريد منصات الحكومة راقبت

 ً  مناسبة. قانونية سلطة دون اإلنترنت عبر الخاصة االتصاالت الحكومة راقبت "عدالة،" لمنظمة ووفقا

 

 لنصيةا الشهيرالّرسائل والتطبيق اإلنترنت على الدردشة وغرف اإللكتروني البريد الحكومة راقبت

 تقييد المركزية المحاكم لقضاة يزيج قانونًا الكنيست أجاز يوليو/تموز، 17 في أمنية. ألغراض "واتساب"

 التابعة اإللكترونية الوحدة أصدرته تقرير ذكر وقد جرائم. ارتكاب دون للحيلولة ترنتاإلن مواقع إلى الوصول

 استنادًا المحتوى، إلزالة االجتماعي التواصل وسائل إلى المقدمة الطلبات أن 2016 عام نهاية العام للنائب

 اإلنترنت عبر نشرة 1554 إزالة إلى أدت القانون، بموجب قانوني غير محتوىال بأن الوحدة تقييم إلى

 

ً  اإلنترنت إلى الدخول كان  البالد. سكان من بالمائة 73 حوالي منتظم بشكل ويستخدمه واسع نطاق على متاحا

 

 الثقافية والمناسبات األكاديمية الحرية

 

 وهو النكبة، ذكرى إلحياء نشاطات في االنخراط الدولة من تمويالً  تتلقى التي المؤسسات على القانون يحظر

 عام إسرائيل استقالل حرب خالل الفلسطينيين تشريد إلى لإلشارة الفلسطينيون يستخدمه الذي المصطلح

1948. 
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 من األكاديميين لمنع جديدة أخالقيات مدونة مسودة بينيت نفتالي التعليم وزير قدم يونيو/حزيران، 9 في

 أو سياسية شخصية أو حزب معارضة أو دعم أنه على تعريفه تم الذي السياسي،" "النشاط في المشاركة

 بينيت مبادرة العليا بالمحكمة وقاٍض  أكاديميون وأدان الكنيست. في المناقشة قيد موضوعب يتعلق موقف

 19 بحلول ا األخالقيات مدونة الحكومة تنفذ لم لتعبير.ا وحرية األكاديمية لحريةا على اعتداء باعتبارها

 األول. أكتوبر/تشرين

 

 إليها واالنضمام الجمعيات تكوين وحرية السلمي التجمع حرية ب.
 

 الحقوق ههذه تحترم الحكومة وكانت إليها، واالنتساب الجمعيات وتكوين السلمي التجمع حرية القانون يكفل

 عامة. بصورة

 

 السلمي التجمع حرية

 

 عام. بشكل الحكومة احترمته وقد الحق هذه القانون يكفل

 

 فيها تعترض الشرطة ومفوض العام النائب إلى رسائل "عدالة" منظمة وجهت الثاني، يناير/كانون شهر في

 إلى خرجت احتجاجات في المشاركة من الثانوية المدارس في العرب الطالب لمنع الشرطة جهود على

 وأرسلت بحيفا شرطة مركز إلى العربية المدارس مديري الشرطة استدعت "عدالة،" لمنظمة وفقا الشوارع.

 إلى وستؤدي قانونية غير كانت لها المخطط االحتجاجات أن زورا تزعم "واتساب" رسائل الطالب إلى

 الشرطة. مع صدامات

 

 وتمييزها الشرطة قسوة على لالحتجاج ومؤيدوهم اإلثيوبيين لييناإلسرائي آالف تجمهر ،2015 عام في

 االسرائيلية الدفاع قوات في جندي على بالضرب تعتدي الشرطة ي ظهر فيديو مقطع نشر أعقاب في ضدهم

 عن األحيان بعض في المظاهرات وأسفرت  أبيب. تل قرب حولون ضاحية في فيكادا داماس الجندي ي دعى

 نحو خطوات عدة اتخاذ إلى األحداث في للتحقيق الشرطة من لجنة تشكيل أدى  الشرطة. مع اشتباكات

 بتكون لكاميرات تجريبي مشروع فيها بما حكومية، غير إسرائيلية إثيوبية منظمة مع بالشراكة اإلصالح

 في ريبوالتد جديدة توجيهية مبادئ عن فضال يونيو، في انتهى والذي ، الشرطة أفراد صدور فوق معلقة

 االسرائيليين. لألثيوبيون السكانية التجمعات من بالقرب الشرطة مراكز

 

 إليها واالنضمام الجمعيات تكوين حرية

 

 عام. بشكل الحكومة احترمته وقد الحق هذا القانون يكفل

 

 الطابع أو إسرائيل دولة بوجود االعتراف عدم تشمل أهدافه كانت إذا حزب أو جمعية تسجيل القانون يحظر

 كفاح دعم أو العنصرية على التحريض تشمل أهدافه كانت إذا حزب أي تسجيل يتم لن للدولة. يمقراطيالد

 إسرائيل. ضد إرهابية منظمة أو معادية دولة أو مسلح
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 وتنتقد اإلنسان حقوق كلمشا على تركز التي تلك سيما وال وفلسطينية، اسرائيلية حكومية غير منظمات أكدت

ً  األجنبي. الحكومي التمويل تلقي من ومنعهم ترهيبهم إلى سعت الحكومة أن الحكومة،  إعالمية، لتقارير وفقا

 تيريزا البريطانية الوزراء رئيسة من شباط / فبراير 7 و 6 بتاريخ اجتماعين في نتنياهو الوزراء رئيس طلب

 "المعادية اإلسرائيلية الحكومية غير المنظمات تمويل وقف ميشيل تشارلز البلجيكي الوزراء ورئيس ماي

ً  نتنياهو الوزراء رئيس ألغى اإلسرائيلية". عالدفا قوات جنود ضد "تعمل والتي إلسرائيل"  وزير مع اجتماعا

 منظمة مع نيسان / أبريل 26 في اجتماعاته إلغاء غابريال رفض أن بعد غبريال سيجمار األلماني الخارجية

 أجنبي حكومي تمويل كل حظر نتنياهو اقترح يونيو/حزيران، 11 في "بيتسيلم". و الصمت" "كسر

 اإلنسان، بحقوق المعنية الحكومية غير اإلسرائيلية المنظمات قالت اإلسرائيلية. وميةالحك غير ظماتللمن

ً  تتلقى والتي  إن األخرى، اإلسرائيلية المنظمات مع مقارنة األجنبية الحكومات من التمويل من المزيد عموما

 ياريف السياحة وزير هونتنيا كلف األول، تشرين أكتوبر/ في منها. العديد إغالق إلى يؤدي نأ شأنه من هذا

 القانون مشروع أن إلى اإلعالم وسائل تقارير وأشارت الموضوع. هذا حول قانون مشروع ةبصياغ ليفين

 يتخذ لم صمت".ال "كسر منظمة يحظر وربما "السياسية" األجندات ذات الحكومية غير المنظمات سيستهدف

 (.5 القسم أيًضا )طالعوا أكتوبر 25 بحلول االقتراح هذا بشأن إجراء أي الكنيست

 

 الطلبات على التدقيق من مزيدا يفرض الوطنية الخدمة قانون على تعديالً  الكنيست أقر مارس/آذار، 22 في

 يهاف تطلب أجنبية، حكومات من تمويلها نصف من أكثر تلقت التي الحكومية، غير المنظمات تقدمها التي

 هذه تذكر أن الحكومية غير المنظمات هذه على 2016 عام قانون يشترط الوطنية. الخدمة من متطوعين

 الجمهور مع اتصاالت وأي ، للكنيست اجتماع لحضور وطلباتها ، الرسمية مطبوعاتها جميع في الحقيقة

 المنظمات تقدم أن المقرر من اإللكتروني(. البريد رسائل أو اإلعالنية اللوحات أو الراديو أو التلفزيون )على

 غير المنظمات على القانون يفرض .2018 يوليو/تموز شهر في العدل لوزارة قريرات الحكومية غير

 27 أن العدل وزارة زعمت دوالر(. 8180) شيكل 29200 تبلغ غرامة القواعد هذه تنتهك التي الحكومية

 منظمات منهم 25 كانو ؛ أجنبية حكومات من تمويلها نصف من أكثر على حصلت حكومية غير منظمة

 اليسارية، المنظمات سمعة يشين باعتباره 2016 عام قانون حكومية غير منظمات انتقدت وقد سان.إن حقوق

 على ممثالة ابالغ شروط تفرض ال حين في أجنبية، حكومات من الدولي التمويل تتلقى ما عادة التي

 المنظمات بين شيوعا أكثر أمر وهو  األفراد من الدوليين المانحين قبل من الممولة الحكومية غير المنظمات

 اليمينية.

 

 الدين حرية ج.

 

 الموقع: على الدولية الدينية الحريات أوضاع  حول األمريكية الخارجية وزارة تقرير مراجعة يرجى

/www.state.gov/religiousfreedomreport 

 

 التنقل حرية د.

 

 الحكومة احترمت وقد ،بالدال إلى والعودة والهجرة الخارج إلى والسفر البلد داخل التنقل حرية القانون يكفل

 للمواطنين. بالنسبة الحقوق هذه عام بشكل

 

 لتوفير اإلنسانية المنظمات من وغيرها الالجئين لشؤون المتحدة لألمم السامية المفوضية مع الحكومة تعاونت

 تدعو الذين األشخاص من وغيرهم جنسية، وعديمي اللجوء، وطالبي للالجئين المساعدة وتقديم الحماية

 أدناه. إليها المشار األمور باستثناء للقلق، أوضاعهم

http://www.state.gov/religiousfreedomreport/
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 المهاجرون يشكل التي السكانية التجمعات كانت  الجنسية: وعديمي والالجئين، المهاجرين، معاملة إساءة

 خاصة شرطة وحدة أبيب تل بلدية وكرست  واآلخر. الحين بين عنف ألعمال هدفا فيها كبيرة نسبة األفارقة

 سياسات طبيعة أجبرت ذلك، إلى باإلضافة  المحلية. المهاجرين تجمعات في والجريمة العنف لمكافحة

 في العمل على ئينالالج من الكثير  أدناه( "التوظيف" قسم )طالعوا العمل في القانوني الحق بشأن الحكومة

 قبل من المريبة العمل وممارسات السيئة للمعاملة عرضة أكثر جعلهم الذي األمر رسمية،" "غير وظائف

 العمل. أرباب

 

 بقتل ، وقاصر  برشيفيتس دنيس ، إسرائيليْين مواطنْين الحكومة اتهمت ، 2016 األول كانون / ديسمبر في

 نوفمبر/تشرين في اتكف بيتح مدينة في دقيقة 75 مدة ضربوه أن بعد أدهم علي بابكر السوداني اللجوء طالب

 نوفمبر/تشرين شهر بحلول مستمرة القضية ظلت أيام. أربعة بعد دماغي نزيف من أدهم توفي .2016 الثاني

 الثاني.

 

 الذهاب من حولوت سجن من سراحهم أ طلق الذين اللجوء طالي على السلطات حظرت  البالد: داخل التنقل

 مناطق في البلديات مسئولي بعض وألن هناك، العمل من البعادهم جزئيا ذلك ويرجع أبيب. وتل إيالت إلى

 مجتمعاتهم. إلى اللجوء طالبي انتقال سيعارضون أنهم ذكروا أخرى

 

 التزامات وجود عدم شريطة ، الخارج إلى سفرال في أحرارا عموما المواطنون كان  :الخارج إلى السفر

 المواطنين منع للحكومة يجوز  عليهم. مفروضة إدارية قيود وجود وعدم العسكرية الخدمة بأداء تتعلق عليهم

 رجل فيها يرفض التي الحاالت في أو مستحقة، ديون بسبب أو أمنية، اعتبارات على بناء البالد مغادرة من

 حالة في دولة أي إلى بالسفر مواطن ألي السلطات تسمح وال  بالطالق. قانوني أمر زوجته منح يهودي

ً  حرب  ولبنان، والعراق، إيران، إلى السفر يشمل الحظر هذا  الحكومة. من إذن بدون إسرائيل مع رسميا

 واليمن. وسوريا، السعودية، العربية والمملكة

 

 الغربية الضفة في أ" "المنطقة لدخول خاص إذن على الحصول المواطنين جميع على الحكومة فرضت وقد

ً  واألمنية المدنية المسؤولية الفلسطينية السلطة فيها تمارس التي )المنطقة  ولكن  االنتقالي(. لالتفاق وفقا

 يديعوت يفةصح ذكرت وقد تصاريح، دون بدخولها العرب االسرائيليين للمواطنين سمحت الحكومة

 تصاريح بدون أ المنطقة دخلوا قد اليهود االسرائيليين من متزايدا عددا أن أغسطس/آب 25 بتاريخ يروشاليم

 والسياحة. الترفيه لغرض

 

 األول تشرين / أكتوبر في الجزئية السبع بئر محكمة في حكوميتان غير منظمتان رفعتها دعوى اعترضت

فعت التي بالتعذيب القضائية الدعوى برفض الحكومة اقتراح على 2016  أطلق فلسطيني مراهق عن نيابة ر 

 تعديل إن لةاعد منظمة قالت .2014 عام غزة في منزله في جراحب وأصابه عليه النار اإلسرائيلي الجيش

 ارضراأل عن بتعويض المطالبة من يستثني يلذوا ،2012 ملعا ئيلاسرإ في األهلية األخطاء نقانو

 يضع معادية" أنها أ علن أراٍض  في المقيمين ... و فيها، المقيمين أو ئيلاسرإ مواطني غير من صألشخا"ا

  الذين للمدنيين القانوني االنتصاف سبل وأمام بالمحاكم، دعاوى رفع أمام تقريبا عليها التغلب يمكن ال عراقيل

 من يونيو/حزيران شهر في المحكمة طلبت   وغزة. الغربية الضفة في اإلسرائيلية األمن قوات من تضرروا

 أكتوبر/تشرين 19 تاريخ بحلول  معلقة القضية وظلت  عليه. مدعى باعتباره القضية إلى االنضمام الكنيست

 األول.

 



 21وغزة الجوالن وهضبة اسرائيل 

 2017 لعام اإلنسان حقوق ممارسات حول قطرية تقارير

 والعمل اإلنسان وحقوق الديمقراطية شؤون مكتب األميركية، الخارجية وزارة

 إلخالل"ا أساس على شخص من الجنسية بسحب  الجنسية قانون على 2011 عام تعديل يسمح  :الجنسية

 المركزية المحكمة إلى بطلب درعي أرييه الداخلية وزير تقدم ،2016 أيار مايو/ في إسرائيل". لدولة بالوالء

 2015 عام هجوم يف القتل في بالشروع تهم بأربع المحاكم أدانته الذي الزيود، عالء جنسية بسحب بحيفا

 مةالمحك لكن الزيود. جنسية بسحب بحيفا المركزية المحكمة حكمت أغسطس/آب، 6 في بسيارة. بالصدم

ً  أمراً  األول تشرين أكتوبر/ 26 في أصدرت العليا  قيد تزال ال القضية وكانت  جنسيته. سحب يمنع مؤقتا

 العام. نهاية بحلول النظر

 

 لتقديم طلب على العام النائب يوافق أن 2016 يونيو في درعي أرييه الداخلية وزير طلب ذلك، إلى باإلضافة

 في خليل، عادل خليل من بالقدس الدائمة اإلقامة وسحب عطون لقمان جنسية لسحب المحاكم إلى التماس

 الطلبين. كال العام النائب رفض وقد سوريا. في اإلسالمية الدولة ظيمتن إلى االنضمام محاولتهما أعقاب

 

 الالجئين حماية

 

 فيها تتعرض قد بلدان إلى اإلعادة أو اإلبعاد من لالجئين الحماية بعض الحكومة وفرت  :القسرية اإلعادة

 بثالث العمل الحكومة واصلت القسرية. اإلعادة عدم بمبدأ امهاالتز عن وعبرت للخطر، حياتهم أو حريتهم

 وكان إذن، دون البالد دخلوا الذين اللجوء وطالبي النظاميين غير المهاجرين مغادرة على لتحث سياسات

 وطالبي النظاميين غير المهاجرين عدد بلغ حكومية، غير لمنظمات وفقا والسودان. إريتريا من تقريبا همكل

 غير القاصرين من 500 حوالي بينهم 38000 حوالي سبتمبر/أيلول، شهر بحلول البالد في اللجوء

 امرأة. 7000 ونحو ببالغين، المصحوبين

 

 مغادرة يرفضون الذين اللجوء وطالبي المهاجرين بترحيل ،2015 عام أ علنت التي األولى السياسة تسمح

 المهاجرين ترحيل يمكن المبدأ حيث من أنه العليا المحكمة حكمت أغسطس/آب، 28 بتاريخ "طواعية". البالد

 يوًما 60 من ألكثر المهاجرين احتجاز للحكومة يجوز ال بأنه حكمت لكنها إرادتهم، ضد ثالثة دولة إلى

 مسجونين مهاجرين أي وجود ي عرف لم الثاني، نوفمبر/تشرين 31 في  الطوعية". "المغادرة بقبول إلقناعهم

   السياسة. هذه بموجب

 

 دولة إلى طواعية" دالبال "مغادرة أجل من النظاميين غير للمهاجرين حوافز تقديم في الثانية السياسة تتمثل

 بالدوالر )تدفع والرد 3500 قدره مبلغ دفع أحيانا يشمل وذلك أفريقيا، في محددين غير بلدين أحد في ثالثة

 إسرائيل. مع سرية اتفاقيات موجبب كاملة حقوقا تكفل الثالثة الدول حكومات أن الحكومة زعمت األمريكي(.

 حكومية غير منظمات لكن رواندا. أو أوغندا إلى وعةمدف سفر تذاكر العائدين لمعظم الحكومة وفرت

 لم ورواندا أوغندا إلى وصلوا الذين المهاجرين أن أكدت الالجئين لشؤون المتحدة لألمم السامية والمفوضية

 مع مقارنة شرعي، غير مهاجر 4000 حوالي العام خالل البالد غادر العمل. أو اإلقامة حق على حصلواي

 االتفاقيات سرية قانونية السبع بئر في محكمة أيدت ،2015 عام في  .2015 عام 3813 و 2016 عام 3607

 مراجعة ومحكمة والهجرة السكان سلطة كانت  حكومية. غير منظمات قدمتها عريضة على ردها في

 امجبرن في المشاركة اختاروا للذين الخطية والبيانات بالفيديو الزاميا المسجلة المقابالت تراجع االحتجاز

 أن اللجوء لطالبي مناصرة حكومية غير منظمات زعمت طوعا. يغادرون أنهم من للتحقق الطوعية العودة

 أفادت القسرية. اإلعادة إلى يرقى أن نيمك النقل هذا وأن المستضيفة، البلدان في انتهاكات إلى أدت السياسة

 من العديد مغادرة إلى أدت لسياسةا بأن حكومية غير ومنظمات الالجئين لشؤون المتحدة األمم مفوضية

 تمنحهم لم إليها وصلوا التي األجنبية البلدان ألن األصلي بلدهم إلى العودة أو أخرى بلدان إلى بسرعة األفراد

 غير والمهاجرين لالجئين المركزو ووتش رايتس هيومان منظمة ووثقت  العمل. وحقوق واإلقامة الحماية
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 السودان إلى وصولهم بمجرد واإلرتيرية السودانية السلطات اعتقلتهم الذين نالعائدي بعض معاملة الحكومية

 الحكومة أكدت  تعذيبهم. األحيان بعض وفي وتهديدهم، وضربهم بمراقبتهم قامت السلطات أن وذ كر وإرتيريا

 أنها اتالسلط وذكرت "طواعية". غادروا الذين أوضاع ةلمراقب اآلليات من سلسلة طبقت أنها اإلسرائيلية

 شكاوى. لديهم تكن لم غالبيتهم وأن غادروا، الذين من المائة في 80 من بأكثر هاتفيا االتصال في نجحت

 

 أو حولوت في االحتجاز مرافق في ادانتهم بدون النظاميين غير المهاجرين احتجاز هي الثالثة والسياسة

 أدناه(. )طالعوا سهارونيم

 

 لتوفير نظاما الحكومة وضعت  الالجئ. صفة أو اللجوء حق منح على القانون ينص اللجوء: على الحصول

 اللجوء طالبي معظم منح في 2008 عام في السلطات بدأت  ذلك. فعلت ما نادرا ولكنها لالجئين، الحماية

 لوزارة تابعان طفق مكتبان يقوم  أشهر. أربعة إلى شهر كل بين ما التجديد تتطلب مشروط" إفراج "تأشيرة

 بعد بهما اإلقامة المهاجرين على يحظر اللتين المدينتان وهما إيالت، في والثاني أبيب تل في أحدهما الداخلية،

ً   العام خالل الداخلية وزارة أغلقت التأشيرات. هذه بتجديد حولوت، سجن من عنهم اإلفراج ً  مكتبا  لتجديد ثالثا

ً  العليا المحكمة رفضت وقد السبع، بئر في التأشيرات  سبتمبر/ شهر في المكتب هذا إغالق ضد ق دّم التماسا

 بحرية يتعلق فيما الجماعية الحماية من محدودا شكال اآلن حتى األشخاص ألولئك الحكومة وفرت لقد  أيلول.

 انك  العمل. سوق دخول من رسمي غير وبشكل الشئ بعض والتمكن القسرية، اإلعادة من والحماية التنقل،

 إلى تدهور الحماية مناخ ولكن  منتظم. غير بشكل متوفرا والتعليم والمأوى الصحية الرعاية على الحصول

 القدوم عن اللجوء ملتمسي ثني إلى تهدف  2011 عام أواخر منذ وتشريعات سياسات تبني نتيجة كبير حد

 من مزيد إلى اإلجراءات هذه أدت  فعليا. البلد في للموجودين صعبة الحياة جعل طريق عن المستقبل في

  مغادرتهم. على وشجعت السكانية المجموعة هذه لحقوق التقليص

 

 عامي بين ما للغاية. منخفضة الالجئين وضع في حثالب وحدة قبل من الجئ صفة نحم   معدالت وكانت

 أوكرانيا مواطني من طلبا 19292 ذلك في بما ، لجوء طلب 44752 الحكومة تلقت ،2017و 2012

 تاريخ بحلول الحكومة تلقت .2017 األول أكتوبر/تشرين 26 لىإ 2016 الثاني يناير/كانون 1 من وجورجيا

 طلب أي على العام خالل ومةالحك توافق لم أخرى. دول مواطني من طلبًا 3950 األول أكتوبر/تشرين 26

 أن السلطات وذكرت .2016 يونيو في مرة ألول سوداني طلب لمقدم الجئ صفة الحكومة منحت لجوء.

 رةلوزا التابعة الالجئين وضع في حثالب وحدة  أن هو فيها حثالب يتم لم التي الطلبات نسبة ارتفاع في السبب

 وسياسات تصريحات إلى مشيرة التفسير، هذا حكومية غير منظمات  رفضت الطلبات. وسط غارقة الداخلية

 البالد. لمغادرة النظاميين غير المهاجرين على تضغط حكومية

 

 سوداني مهاجر 200 إلى A/5 فئة من إنسانية تأشيرات ستصدر أنها الحكومة أعلنت يونيو/حزيران، وفي

 غير منظمات حذرت المشروط،" اإلفراج" A52 بـتأشيرة مقارنة تحسنا يمثل هذا أن حين في  دارفور. من

 وضع يكفلها التي لكاملةا الحماية إلى يفتقرون سيظلون 200 الـ المهاجرين هؤالء حتى أنه من حكومية

 في حثالب وحدة لمحققي جديدة توجيهية مبادئ والهجرة السكان سلطة أصدرت فبراي/شباط، في الالجئ.

 حماية فئات الجديدة التوجيهية المبادئ تنشيء لم الجنسانية. كلالمشا تجاه اسيتهمحس بزيادة الالجئين وضع

 الالجئين. وضع في البت وحدة قبل من الموافقة معدالت في ارتفاع إلى تؤد ولم جديدة

 

 أال يجب اإلريتريين من المقدمة اللجوء طلبات بأن إدارية استئناف محكمة ررتق ،2016 سبتمبر/أيلول في

 الحق. وقت في الحكم ألغت مركزية محكمة لكن العسكري، التجنيد من الفرار أساس على الفور على ت رفض

 بموجبه ألغت أخرى إدارية استئناف محكمة 2016 الثاني نوفمبر/تشرين في أصدرته لقرار استجابة في
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 إعادة على الحكومة وافقت البالد، دخول من عام من أكثر بعد المقدمة للطلبات شامل بشكل لحكومةا رفض

 الطلبات. هذه فتح

 

 عام حتى أنه المعلومات حرية قانون بموجب والمهاجرين لالجئين المركز تلقتها التي البيانات كشفت وقد

 إلى سنتين بين ما احتجازهم تم مهاجرا 30 و سنوات، ثالث من ألكثر احتجزوا مهاجرا 16 هناك كان 2015

 أمر صدور وبعد 2016 تموز / يوليو في عامين. إلى عام بين ما احتجازهم تم مهاجرا 31 و سنوات، ثالث

 ويخضع سنوات. 10 مدة سهرونيم سجن في زأ حتج غينيا من لجوء طالب عن السلطات أفرجت المحكمة، من

 لنفس سودانيون، أو إريتريون أنهم يزعمون من فيهم بمن جنسيتهم، اتإثب من يتمكنوا لم الذين المهاجرون

 المتحدة األمم مفوضية  أفادت إليها. الترحيل يمكن بلدان من كمهاجرين مسمى غير ألجل االحتجاز سياسة

 ظلوا  بها مشكوك جنسيات يحملون أو محددة جنسيات بدون مهاجراً  30 من أكثر بأن الالجئين لشؤون

 أفرجت ،والمهاجرين لالجئين لمركزال وفقا األول. تشرين أكتوبر/ شهر بحلول  طويلة فترةل محتجزين

 السجون سلطات واحتجزتهم بالبشر اتجار ضحايا كانوا الذي االريتريين من اثنين عن العام خالل الحكومة

    إريتريون. مواطنون أنهم إثبات من يتمكنوا لم ألنهم سنوات خمس من ألكثر

 

 وطالبي الشرعيين غير للمهاجرين القسرية اإلعادة تمنع التي المعلنة االبعاد عدم سياسة من الرغم على

 من اللجوء طالبي إلى يشيرون اإلعالم ووسائل الحكوميون المسؤولون زال ما والسودان، إريتريا إلى اللجوء

 الكبير العدد على األوصاف هذه اإلعالم ووسائل الحكومة تستخدم لم "متسللين". بوصفهم والسودان رياإريت

 اللجوء. طلبات تقديم قبل سياحية بتأشيرات الغالب في دخلوا الذين وجورجيا أوكرانيا من اللجوء طالبي من

 من اللجوء طلبات لرفض المسار سريع إجراء عن والهجرة السكان سلطة أعلنت شباط، فبراير/ 26 في

 اتطبيقه في وبدأوا للعودة آمنة ت عتبر جنسيتها يحملون التي البلدان أن الداخلية وزارة حددت الذين المتقدمين

 شهر في السريع المسار إجراءات نطاق والهجرة السكان سلطة  وّسعت الجورجيين. الطلبات مقدمي على

 األوكرانيين. المتقدمين ليشمل األول أكتوبر/تشرين

 

 أن زعموا الغربية الضفة سكان من فلسطينيين بشأن قلقها عن الالجئين لشؤون المتحدة األمم مفوضية أعربت

ً  توجد وال  إسرائيل. في قانونية اقامة على الحصول وطلبوا الجنسية ميولهم بسبب خطر في حياتهم  آلية حاليا

ً  األشخاص هؤالء مثل لمنح  الغربية الضفة إلى العودة يستطيعون ال الذين يجعل الذي األمر قانونيا، وضعا

 ً  أن الحكومة وذكرت  واالستغالل. وللعنف بالبشر المتاجرين براثن في للوقوع معرضين االضطهاد من خوفا

 ميةالحكو األنشطة منسق يقوم بأن أوصت الوزراء رئيس مكتب يرأسها التي الوزارات بين المشتركة اللجنة

 مع التعاون" غير أخرى ألسباب مهدد أنه الشخص فيها يدعي التي القصوى "الحاالت بتنسيق األراضي في

 اإلسرائيلية. السلطات

 

 وأجاز "متسللين" قانوني غير بشكل الحدود يعبرون الذين جميع التسلل منع قانون اعتبر  التنقل: حرية

  الدخول قانون بموجب  وأطفالهم. اللجوء حق طالبي فيهم بمن النظاميين، غير المهاجرين احتجاز للسلطات

 ألغت القانونية. اإلجراءات عن بدالً  إداري أمر على بناءً  غيرالنظاميين المهاجرين احتجاز للحكومة يمكن

 فيهم بما غيرالنظاميين باحتجازالمهاجرين يسمح كان الذي القانون من الجزء 2014 عام العليا المحكمة

 الحد العليا المحكمة حددت 2015 عام وفي مسمى، غير أجل إلى حولوت سجن في اللجوء وطالبي الالجئين

    واحد. بعام لالحتجاز األقصى

 

 سجن في اللجوء، وطالبي الالجئين فيهم بمن النظاميين، غير المهاجرين احتجاز الحكومة بإمكان زال وما

 شهرا. 12 لمدة حولوت سجن إلى نقلهم ثم وصولهم لدى أشهر ثالثة لمدة سهارونيم
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 6 الساعة إلى مساء. العاشرة الساعة من حولوت سجن تغلق  السلطات كانت مفتوحة، شبه منشأة باعتبارها

 المحتجزين تحصر السلطات تكن لم مساًء. 10 الساعة الساعة عند الحضور تسجيل وتشترط يوميًا، صباًحا

 المكان. مغادرة بامكانهم يكن لم لكن الليل، أثناء غرفهم في

 

 من حولوت يف االحتجاز مرفق في المحتجزون األفارقة اللجوء وطالبو المهاجرون اشتكى ، شباط/فبراير في

 يةطب ورعاية وطعاًما، نظيفة، ومناشف ومالبس، ، سريًرا للمحتجزين السلطات وفرت الطبية. الرعاية تدني

 العام، هذا من وابتداءً  حولوت. سجن في متوفرة باألسنان ةالعناي تكن لم الهواء. مكيفة معيشة وأماكن نية،مجا

 480 قدرها شهرية إعانة على يحصلون  المعتقلون كان األسبوع. في واحدة مرة متاح نفسي طبيب هناك كان

 بسيطة. مخالفات بسبب للمعتقلين شهريةال اإلعانة حجبت ما كثيرا السلطات لكن دوالراً(، 134) شيكل

 سجن في الزنزانات اكتظاظ ضد اإلنسان بحقوق معنية حكومية غير منظمة قدمتها قضائية لدعوى استجابة

 أن يجب غرفة كل بأن حزيران / يونيو في العليا المحكمة حكمت ، غرفة كل في معتقلين بعشرة حولوت

 .2018 مارس بحلول أفراد ستة على تقتصر

 

 النساء جميع حولوت، إلى االستدعاء من 2014 عام في التسلل منع قانون على أ دخل تعديل استثنى وقد

 الذين وهم إسرائيل في أوأطفال زوجات لديهم أن إثبات يستطيعون الذين الرجال على عالوة واألطفال

ً سلب صحتهم تتأثر أن يمكن والذين العمر، من الستين تجاوزوا والذين يعيلونهم،   حولوت. في احتجزوا إن ا

 وال التعذيب من الناجين يستبعد لم ولكنه بهم، المعترف االتجار ضحايا االستدعاء من التعديل استبعد كما

 في هولوت سجن من االتجار ضحايا أحد عن أفرجت بأنها الحكومة أفادت االتجار. ضحايا معايير يستوفون

 بأنها الالجئين لشؤون المتحدة األمم مفوضية أفادت ون.جيف سجن من آخرين 13 عن وكذلك ، 2016 عام

 الحاالت من العديد عن فضالً  التعذيب، ضحايا السلطات فيها تستثني لم التي الحاالت من بالعديد علم على

 المركز رفعت الثاني، كانون يناير/ وفي خطيرة. عقلية أو بدنية صحية شاكلم من يعانون بأفراد تتعلق التي

 وظلت حولوت، سجن في التعذيب من الناجين احتجاز ضد العليا المحكمة إلى دعوى والمهاجرين لالجئين

 األول. تشرين / أكتوبر بحلول  مستمرة القضية

 

 من الكثير فقد ،2015 عام في  عمل. تأشيرات على بهم المعترف الالجئين من القليل العدد حصل :العمالة

 وأصبح تخفيضه، تم إذ العام خالل الوضع هذا B/1 نوع من عمل تأشيرة على الحاصلين اللجوء طالبي

 تسمح ةالحكوم كانت  عمل." تأشيرة ليست "هذه أن على صراحة تنص التي ،2A5 تأشيرة يحمل معظمهم

 أو بهم خاصة أعمال مؤسسات بفتح لهم تسمح ال ولكنها الرسمي غير القطاع في بالعمل اللجوء لطالبي

 عدم من الرغم على  األنشطة. تلك يحظر ال القانون أن رغم المضافة، القيمة ضريبة لدفع أنفسهم بتسجيل

 أصحاب أو وءاللج لطالبي تهم هتوجي عدم المنشورة الحكومة سياسة كانت التوظيف، في قانوني حق وجود

 ضمن مدرجون اللجوء طالبي بأن أيلول / سبتمبر في حكمت العليا المحكمة أن غير توظيفهم. بسبب العمل

 العقود ذلك في بما ، الحكومية العقود في عملهم المالية وزارة لوائح تحظر فئة وهي األجانب،" "العمال

 النظاميين. غير المهاجرين تستخدم كانت ما كثيرا تيوال والصيانة، للتنظيف المحلية الحكومية

 

 بخصم العمل أصحاب يقوم أن على أيار، / مايو من األول في التنفيذ حيز دخل الذي التسلل، منع قانون ينص

 16 لعملا رب عليها ويضيف خاص صندوق في تودع النظاميين غير المهاجرين مرتبات من المائة في 20

 للحكومة ويجوز البالد، مغادرته عند فقط األموال على يحصل أن للموظف يمكن له.ما من أخرى المائة في

 األول، تشرين أكتوبر/ في  تأشيرة. بدون البلد في الموظف فيه يظل يوم كل عن غرامة المبلغ من تخصم أن

 باتطل في بالمائة 20 بنسبة زيادة عن النظاميين غير المهاجرين تساعد التي المنظمات إحدى أفادت
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  لعوفيد( )كاف العامل" "عنوان مثل حكومية غير منظمات وانتقدت  القانون. سريان بعد الغذائية المساعدات

 ما إلى أساسا المتدنية المستضعفين العمال بدخول يدفع باعتباره القانون والمهاجرين لالجئين الساخن الخط و

 أكثر يكون السوداء السوق في العمل بأن للجزم والعمال العمل أصحاب يدفع مما لألجور، األدنى الحد دون

 على للبالد المغادرين األشخاص حصول دون تقنية مشاكل حالت األول، أكتوبر/تشرين شهر حتى  ربحية.

 وع قدت القانون، ضد العليا المحكمة إلى التماسا الحكومية غير المنظمات من تحالف قدم   المتراكمة. األموال

 الثاني. نوفمبر/تشرين 1 تاريخ بحلول مستمرة القضية وظلت  يوليو/تموز. 26 بتاريخ استماع جلسة أول

 

 بأجر لمركزا داخل يعمل كان عضهمب أن إال ،المركز خارج بالعمل حولوت سجن في للمحتجزين يسمح ال

 المحتجزين. عمل على تعتمد لمركزا قدمهاي التي الخدمات بعض وكانت لألجور. األدنى الحد عن يقل

 

 مغادرة عند معهم يأخذوه أن يمكنهم الذي المبلغ ويحدد الخارج، إلى أموال إرسال من المهاجرين القانون يمنع

 البالد خارج إلى أموال أخذ ويعّرف بالبالد، أمضوها التي األشهر بعدد مضروبا لألجور األدنى بالحد البالد

 أموال. غسيل جريمة باعتباره

 

  ثابت. غير نحو على ولكن متوفرة والتعليم والملجأ الصحية الرعاية كانت  :الرئيسية الخدمات على الحصول

 الرعاية نظام من االستفادة فيها بما االجتماعية، الخدمات على بهم المعترف الالجئين من القليل العدد حصل

 أو الصحي التأمين مثل حكومية اجتماعية مزايا اللجوء لملتمسي تقدم لم الحكومة لكن الوطني. الصحية

 واألشخاص الوحيدون، واآلباء األطفال، فيهم بمن ضعفاً، األفراد ألكثر مالية مساعدة أو الحكومي اإلسكان

 عدم بأن اسرائيل"-اإلنسان حقوق أجل من "أطباء الحكومية غير المنظمة أفادت  الخاصة. االحتياجات ذوو

  محدودة حلول على يعتمدون جعلهم البالد في مدني بوضع يتمتعون ال الذين لألشخاص صحي تأمين توفر

 خدمات تقدم كانت بإنها الحكومة أفادت  اإلنسانية. المنظمات وأ الصحة وزارة تقدمها التي تلك مثل

 حولوت سجن في والعقلي العام والعالج الطبي التشخيصي والتصوير المختبر خدمات تشمل مستوصف

 ذكرت الالجئين لشؤون المتحدة األمم مفوضية أن اال اللجوء. طالبي فيهم بمن هناك، المحتجزين لألشخاص

 يقوض الذي األمر بالترجمة، آخر محتجز يقوم ما كثيرا الصحية، الخدمات المحتجزين أحد يتلقى عندما أنه

 لألمهات رعاية محطات رعت كما متنقلة عيادة الحكومة رعت  العالج. جودة على يؤثر وربما السرية

 العيادة انتك  استخدامها. اللجوء وطالبي للمهاجرين يمكن كان أبيب، تل جنوب في الوالدة حديثي واألطفال

 السابقة الطبية والرعاية ، جنسيا المنقولة األمراض وعالج وتقييم ، األسنان وطب الصحة خدمات تقدم

 ولكنها للمهاجرين الطارئة الرعاية تقدم المستشفيات كانت حكومية، غير لمنظمات وفقا  والرضيع. للوالدة

 العالج. متابعة من ةالطارئ الرعاية تكاليف دفع في فشلوا الذين حرمت ما كثيرا

 

 على األول، المقام في واإلريتريين السودانيين اللجوء لطالبي مؤقتة حماية الحكومة وفرت  :المؤقتة الحماية

 أعاله. الموضح النحو

 

 الجنسية عديمي األشخاص

 

 23000بنحو يقدر ام فإن ،1981 عام منذ اإلسرائيلية الجنسية على للحصول يستحقون كونهم من الرغم على

 قبول كبير حد إلى رفضوا 1967 عام في سوريا من عليها االستيالء تم التي األراضي في يعيشون درزي

 أدرجت والتي إسرائيلية، هوية اقاتبط يحملون كانوا  واضًحا. سوريين كمواطنين وضعهم يكن ولم الجنسية،

 محددة". "غير أنها على جنسيتهم
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 جنسية 2010 عام من اعتبارا رجعي بأثر ألغت الداخلية وزارة أن اإلعالم وسائل ذكرت أغسطس/آب، في

 عامي بين ألسالفهم الجنسية الخطأ بطريق منح قد التسجيل" في "خطأ وجود بدعو بدوي مواطن 2600

 وفقا /آب، أغسطس 28 في   جنسية. دون بقاءهم إلى األشخاص هؤالء جنسية إلغاء أدى  .1951و 1948

 17بحلول  المشكلة ت حل لم  المشكلة. لحل خطوات تتخذ أنها الداخلية وزارة ذكرت صحفية، لتقارير

 األول. أكتوبر/تشرين

 

 السياسية العملية في المشاركة حرية .3 القسم

 

 التصويت بواسطة ت جرى ونزيهة حرة دورية انتخابات خالل من حكومتهم تياراخ للمواطنين القانون يكفل

 والمتكافئ. العام االقتراع أساس على السري

 

 السياسية والمشاركة االنتخابات

 

  ونزيهة. حّرة 2015 آذار/مارس في أجريت التي الكنيست انتخابات المراقبون اعتبر  األخيرة: االنتخابات

 من بالمائة 2 من عليها الحصول المشترط النسبة من األدنى الحد 2014 عام القانون في تغيير رفع

 يحد باعتباره المدني المجتمع منظمات بعض انتقده تغيير وهو األصوات، من بالمائة 3.25 إلى األصوات

 األربعة حزاباأل توحدت  العربية. لألقلية الممثلة األحزاب على محتمل تأثير من له ولما التمثيل حرية من

 13بـ ففازت المشتركة، القائمة واحدة، الئحة في الكنيست في والممثلة أعضائها غالبية العرب يشكل التي

 الكنيست. في كتلة أكبر ثالث بذلك وأصبحت الكنيست في مقعداً 

 

 إسرائيل دولة وجود ينكر فرد أو حزب أي ترشح األساسية القوانين تحظر  السياسية: والمشاركة األحزاب

 ذلك، عدا ما في أما  العنصرية. على يحض أو للدولة، الديمقراطي الطابع ينكر أو اليهودي للشعب كدولة

 منع ممارسة اإلسالمية للحركة الشمالي الجناح وواصل  تدخل. أو قيد أي دون من تعمل األحزاب فكانت

 االنتخابات. مقاطعة وممارسة قومية أو ةمحلي لمناصب الترشح من أعضائه

 

 انتخابي" "نشاط في يشاركون الذين والجماعات األفراد تمويل يقيد قانونًا الكنيست أجاز مارس/آذار، في

 لمنع محاولة بأنه فوصفوه القانون رعاة أما أشهر. ثالثة تكون ما عادة التيو الوطنية، االنتخابات فترة خالل

 أعربت المدني المجتمع منظمات بعض لكن االنتخابات. تمويل قوانين تجاوز من األثرياء واألفراد المنظمات

 السياسية. المشاركة سيقوض القانون أن من قلقها عن

 

 إذا الوالية من قيةالمتب المدة عن الكنيست عضو بفصل يسمح قانونًا الكنيست تأجاز ،2016 يوليو/تموز في

 أعضاء من 70 من طلب على بناء وذلك ، هإقصاءب الكنيست أعضاء من 120 أصل من 90 صّوت

 نا الكنيست من أعضائه أحد طرد تم لحزب يمكن  المعارضة. من األقل على 10 ذلك في بما الكنيست،

 تقدم  القادمة. االنتخابات في يشارك أن المطرود للعضو ويمكن الحزبية. قائمته في التالي بالشخص يستبدله

 األول ديسمبر/كانون شهر في حكوميتين غير ومنظمتان جبارين يوسف المشتركة بالقائمة الكنيست عضو

 استهداف القانون خالل من زمتعت الحكومة بأن محتجين القانون ضد العليا المحكمة إلى بالتماس 2016

 هذه وكانت  التعبير. وحرية االنتخابي التمثيل مثل الديمقراطية بالمبادئ يضر القانون وأن العرب المشرعين

 العام. نهاية بحلول النظر قيد تزال ال القضية
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 السياسية، العملية في األقليات أفراد و/أو المرأة مشاركة من تحد قوانين توجد ال  :واألقليات المرأة مشاركة

 االنتخابات في األحزاب مرشحي لقوائم التمويل في بالمئة 15 زيادة القانون ويمنح  بالفعل. شاركوا وقد

 واالجتماعيين السياسيين الزعماء كبار أن من الرغم على  األقل. على مرشحيها ثلث النساء تشكل التي البلدية

 الرجال يشكل الذين االسرائيلية الدفاع قوات ضباط صفوف من قدامى عسكريين األحيان من الكثير في كانوا

    القيادية. المناصب ذلك في بما السياسي، المجال في واسع نطاق على شاركن النساء أن إال غالبيتها،

 رغم العربية، واألقلية المحافظة الدينية الحركات تمثل التي األحزاب في كبيرة ثقافية عوائق النساء واجهت

   المشتركة. القائمة من بالكنيست كعضوتين عربيتين سيدتين انتخاب عن أسفرت 2015 عام انتخابات أن

 من عضواً  17 و امرأة 33 تضم عضوا 120 من المكون الكنيست عضوية كانت سبتمبر/أيلول شهر بحلول

ً  13) نيةدي أو عرقية أقليات  الحكومة ضمت سبتمبر/أيلول، وفي  (.ةواحد ةومسيحي دروز وثالثة مسلما

ً  نساء أربع عضواً  23 من المكونة  ولم وزير، نائبة منصب تشغل واحدة إمرأة هناك كانت  واحدا. ودرزيا

 لجنة رئيس منصب سليمان، توما عايدة إسرائيلية، عربية مواطنة شغلت األولى، وللمرة   عرب. هناك يكن

 العليا المحكمة عضوية ضمت  الجنسين. بين والمساواة المرأة بمكانة النهوض لجنة وهي الكنيست، في دائمة

  واحد. عربي وعضو نساء، أربع عضوا 15 من المكونة

 

 ً  ضمها يتم لم نسمة، 6000 سكانها عدد يبلغ والتي بها، المعترف الفرعة قرية فإن "عدالة،" لمنظمة وفقا

 محلية. لحكومة التصويت من  السكان تمكن عدم يعني مما إقليمي، لمجلس

 

 الحكومة في الشفافية إلى واالفتقار الفساد .4 القسم

 

 هذه الحكومة طبقت وقد بالفساد،. يدانون الذين المسؤولين بحق جنائية عقوبات فرض على القانون ينص

 يكن لم العقاب من اإلفالت أن رغم حكومي، فساد بوجود العام خالل تقارير ووردت  عام. بشكل القوانين

 مشكلة.

 

 بحلول  هناك كانت  ومقاضاتها. رفيعة سياسية شخصيات مع التحقيق العام خالل الحكومة واصلت  الفساد:

 في  منه. مقربين وأشخاص نتنياهو الوزراء رئيس بحق مستمرة تحقيقات أربعة األول كانون ديسمبر/ شهر

 قد نتنياهو كان إذا ما على ركزت "2000 "القضية  مناسبة. غير هدايا بتلقي نتنياهو اتهم "،1000 "القضية

 الذي الثالث التحقيق  له. صحفي تأييد مقابل في حفالص بين المنافسة لكبح سلطته استعمال إساءة حاول

 مسئولين قبل من والرشوة الفساد باحتمال يتعلق ، "3000 "القضية باسم والمعروف الشرطة، أجرته

 )تايسن ThyssenKrupp اسم تحت ألمانية شركة من دوالر مليار قيمتها غواصة شراء لتسهيل حكوميين

 تقرير في اليه أ شير محتمل، فساد على تنطوي "4000 "القضية أن ردوو  الصفقة. من واالستفادة كروب(

 أيضا يشغل الوزراء رئيس كان عندما االتصاالت ووزارة اتصاالت شركة تنظيم على ينطوي الدولة، مراقب

 مع أيضا الشرطة تحقق  القضايا. جميع في مخالفات ارتكاب نتنياهو نفى وقد  االتصاالت. وزير منصب

 لرئيس الرسمي اإلقامة بمقر المتعلقة الحكومية األموال استخدام إساءة احتمال بشأن  سارة هونتنيا زوجة

 مزعومة. مختلفة جرائم بشأن للتحقيق المسؤولين وكبار الحكومة وزراء من العديد يخضع  الوزراء.

 

 عدم أو رسمي اتهام بتوجيه التوصية الشرطة على يحظر قانونًا الكنيست أجاز ديسمبر،  األول كانون 28 في

 عند جارية كانت التي التحقيقات على القانون يسري ال العامة. النيابة إلى التحقيق يلتحو عند اتهام توجيه

 القانون. على التصديق
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 أمضى أن بعد مشروط، إفراج وفق أولمرت إيهود السابق الوزراء رئيس سراح أ طلق تموز، يوليو/ 2 في

 الثقة. وخيانة االحتيال بتهمة إدانته بعد السجن يف شهراً  16

 

 موظفي لجنة وتقوم المالية، ذممهم عن الكشف تفرض شاملة لقوانين كبارالموظفين يخضع المالي: اإلفصاح

 موافقة بدون كشف أي في الواردة المعلومات عن السلطات تكشف وال  المعلومات. صحة من بالتثبت الدولة

 االمتثال. لعدم محدد جزائي عقاب يوجد وال  قدمه. الذي الشخص

 

 اإلنسان لحقوق المزعومة االنتهاكات في الحكومية وغير الدولية التحقيقات من الحكومة موقف .5 القسم

 

 بإجراء وقامت حكومية، قيود دون عام بشكل والدولية الوطنية اإلنسان حقوق جماعات مختلف عملت

 الحكوميون المسؤولون كان  اإلنسان. حقوق قضايا حول إليها توصلت التي النتائج ونشر التحقيقات

 تنتقد التي ناإلنسا حقوق منظمات يدعون ما عادة الكنيست في أعضاء وكان نظرها. وجهات مع متجاوبين

 غير المنظمات تتمتع  المقترحة. القوانين مشاريع تناقش التي الكنيست جلسات في للمشاركة الحكومة

 يتعلق فيما مباشرة العليا المحكمة إلى التماس تقديم من تمكنها بمكانة اإلنسان بحقوق المعنية الحكومية

  العليا. المحكمة أمام رديةف قضايا بشأن التماسات تقدم أن ولها الحكومية، بالسياسات

 

 وتنتقد اإلنسان حقوق مشاكل على تركز التي تلك وخاصة وفلسطينية، إسرائيلية حكومية غير منظمات أكدت

 مجموعة وهي ,الصمت" "كسر منظمة كانت  لسمعتها. واإلساءة تخويفها إلى سعت الحكومة أن الحكومة،

 الدفاع قوات تفاعل كيفية حول الشفافية خلق في هدفهم يتمثل الذين العسكريين القدامى المحاربين من

 سبيل على  العام. خالل مكثف سلبي لخطاب هدفا وغزة، الغربية الضفة في الفلسطينيين مع اإلسرائيلية

 نائبة هوتوفيلي، تسيبي قارنت أبريل/نيسان، 26 في اإلسرائيلي الجيش إذاعة معها أجرتها مقابلة في المثال

 بدولة يضر "عدو بأنها إياها واصفة اإلرهابية، حماس منظمة مع الحكومية غير المنظمة وزيرالخارجية،

 استجوبت شاكيد، ايليت العدل وزيرة من طلب على بناء يولي/تموز، 24 و يونيو/حزيران 22 في  إسرائيل."

 على اعتدى أنه بزعمه تتعلق اتهامات بسبب ايساكاروف دين الصمت" "كسر  منظمة باسم المتحدث الشرطة

 الدولة محامي أغلق الثاني، تشرين نوفمبر/ في  اإلسرائيلية. الدفاع قوات في خدمته أثناء فلسطيني رجل

 يف القضية فتح السلطات أعادت اإلعالم، وسائل من لتقارير وفقا  يحدث. لم الحادث أن إلى وخلص التحقيق،

 الضحية استجوبت قد الشرطة أن على أدلة بتقديم الصمت" "كسر منظمة قامت أن بعد األول كانون ديسمبر/

 السياحة وزير كلف نتنياهو الوزراء رئيس أن األول أكتوبر/تشرين شهر في  اإلعالم وسائل ذكرت  الخطأ.

 اإلسرائيلية، الدفاع قوات ودجن لمقاضاة تسعى التي المنظمات يحظر قانون مشروع بصياغة ليفين ياريف

 الصمت." "كسر منظمة وخاصة

 

 رايتس هيومن منظمة في باحث به تقدم عمل تصريح طلب الداخلية وزارة رفضت فبراير/شباط، 20 في

 بتاريخ تأشيرته على الداخلية وزارة وافقت ذلك بعد  الفلسطينية." "الدعاية بنشر المنظمة واتهمت ووتش،

 أبريل/نيسان. 26

 

 غير المنظمات بعض إلى ينتمون الذين األجانب المواطنين البالد دخول من تمنع الداخلية وزارة لتظ

 في كياناتها أو مؤسساتها إحدى أو إسرائيل دولة مقاطعة إلى تدعو أنها الحكومة ذكرت التي الحكومية

 لمستوطناتوا إسرائيل ضد المقاطعة حول معلومات على )للحصول  لسيطرتها. الخاضعة المناطق

 أ(. .2 القسم طالعوا ، الغربية الضفة في اإلسرائيلية
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 في إلسرائيل العسكري الوجود إنهاء إلى تدعو التي سيما وال اسرائيلية، حكومية غير منظمات  موظفو تلقى

 في  أنشطتهم. ضد الحكوميون المسؤولون فيها تحدث فترات خالل تصاعدت بالقتل تهديدات الغربية، الضفة

 مواد وتجهيز واالبتزاز التخريب بتهمة براك بني من لرجل تهما العامة النيابة وجهت بتمبر/أيلول،س 4

 نوفمبر/تشرين شهر في رعنانا في ريفورمي كنيس تخريب ذلك في بما منفصلة، حوادث ستة في خطرة

   الصمت." "كسر منظمة مقر ضد لحريق  والتخطيط 2016 الثاني

 

 حقوق منظمات نظمتها  فعاليات في المشاركة حكوميون مسئولون فيها رفض التي الحاالت من سلسلة بعد

 المواطن حقوق جمعية قدمت فيها، مشاركتهم ألغوا أو ،2017 إلى 2014 عامي بين الحكومية غير اإلنسان

 سبتمبر/أيلول 19 في العام النائب رد شجع أغسطس/آب. 16 بتاريخ العام النائب إلى شكوى اسرائيل في

 المؤتمرات. في المشاركة ذلك في بما ، المدني المجتمع مع حوار في الدخول على الحكومة زراءو

 

 من وغيرها المتحدة األمم مع عام بشكل الحكومة تعاونت  :الدولية الهيئات من وغيرها المتحدة األمم

 ذلك في بما المتحدة، ملألم التابع اإلنسان حقوق مجلس في مشاركتها الحكومة واصلت  الدولية. الكيانات

 حدد والذي يوليو تموز/ 7 في اليونسكو منظمة أجرته الذي التصويت بعد  الشاملة. الدورية المراجعة عملية

 الحكومة أن نتنياهو الوزراء رئيس أعلن الفلسطيني، العالمي للتراث كموقع الخليل في البطريركين" "قبر

 متحف إلنشاء المبلغ توظيف وإعادة المتحدة باألمم العضوية رسوم من دوالر مليون مبلغ باستقطاع ستقوم

 أكتوبر، األول/ تشرين 12 في  أخرى. مشاريع إلى باإلضافة والخليل أربع كريات في اليهودي للتراث

 واصلت  اليونسكو. من إسرائيل النسحاب االستعدادات ببدء الخارجية وزارة إلى تعليماته نتنياهو أصدر

 المحتلة الفلسطينية األراضي في اإلنسان بحقوق المعني الخاص "المقرر مع التواصل معد سياسة الحكومة

 المتحدة. لألمم التابع اإلنسان حقوق لمجلس التابع "1967 عام منذ

 

ً  الدولة مراقب قام  :الحكومية اإلنسان حقوق منظمات  بحقوق المتعلقة القضايا في المظالم أمين بدور أيضا

 مراقب لتدقيق الخاضعة القانونية الكيانات ضد المرفوعة الشكاوى في يحقق المظالم أمين كان  اإلنسان.

 للدولة، المملوكة والمؤسسات والشركات المحلية، والسلطات الحكومية، الوزارات ذلك في بما الدولة،

 مناسبة وسيلة أي استخدام لمظالما ألمين ويحق  الكيانات. هذه في العاملون والموظفون الحكومية، والشركات

 التحقيق. في للمساعدة كيان أو شخص ألي أمر إصدار بسلطة ويتمتع للتحقيق

 

   باألشخاص واالتجار المجتمعية واالنتهاكات التمييز .6 القسم

 

 المرأة

 

  السجن عقوبتها جناية الزوجي، االغتصاب ذلك في بما االغتصاب، يعتبر  األسري: والعنف االغتصاب

 جنسيا اعتدى أو الجاني اغتصب إذا أو المشددة الظروف حالة في سنة 20 الى تصل لمدة أو سنة، 16 لمدة

 فعال. بشكل باالغتصاب المتعلقة القوانين الحكومة طبقت وقد  األقارب. أحد على

 

 مجتمعية مباالة وال الشرطة قبل من تقاعس يعتبرونه ما ضد واليهودية العربية المرأة حقوق جماعات احتجت

 محققين ودربت إجراءات وضعت قد الشرطة إن الحكومة أفادت  المنزلي. العنف مكافحة إجراءات دعم إزاء

 للمجموعات الحماية قوانين وانتهاك الجنسية والجرائم المنزلي األسري العنف حاالت لمعالجة مختصين

 العربية. السكانية المجموعة فيها بما المختلفة، السكانية
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 ضغوطا يواجهن والدروز والبدو والمسلمين األرثوذكس اليهود من معينة سكانية فئات في النساء أن إذ

 والتصور الوعي أن الحكومة كرتذ  األسري. العنف أو االغتصاب حوادث عن اإلبالغ لعدم كبيرة أجتماعية

 هذه في صعوبة تكتنفها أمور كانت العائلي والعنف االغتصاب في والتحقيق اإلبالغ بشرعية المتعلق

 خاص. بشكل المجتمعات

 

 اثنين ذلك في بما المنزلي، العنف من للناجيات مأوى 14 االجتماعية والخدمات والرفاه العمل وزارة أدارت

 األرثوذكسية للمجتمعات واثنين المختلطة، العربية اليهودية المالجئ من واثنين العربية، السكانية للمجموعة

 ساخنا خطا العمل وزارة أدارت كما  المتشددة. غير اليهودية األرثوذكسية للمجموعات وثمانية المتشددة،

 مالجئ توفير ذلك شمل وقد البغاء، في المتورطات النساء العمل وزارة ساعدت  اإلساءات. عن لإلبالغ

 عالجية. وبيوت نهارية، ومراكز الطارئة، للحاالت

 

 العقوبات وتعتمد  االنتشار. واسع بقي أنه إال مشروع غير الجنسي التحرش ي عتبر  الجنسي: لتحرشا

 ةعملي التحرش تضمن إذا وما الفعل جسامة مدى على الجنسي التحرش جريمة مرتكبي على المفروضة

 مراكز اتحاد من مساعدة على الحصول في بحقهن المعروفات الضحايا جميع الشرطة وأبلغت   ابتزاز.

 للضحايا يجوز أنه على القانون ينص  إسرائيل. في الجنسي والتحّرش الجنسية اإلعتداءات لضحايا المساعدة

 االتصال يمكن معلومات ومركز الكمبيوتر على إلكتروني نظام بواسطة دعاواهن في المحرز التقدم متابعة

 هاتفيا. به

 

 بتغطية النساء تطالب الحشمة" "الفتات خاصة تنظيمات نشرت المتشددة، األرثوذكسية األحياء بعض في 

 ألوامر االمتثال في المحلية شيمش بيت بلدية فشلت  المتدينين. الرجال إلهاء لتجنب الجمهور أمام أنفسهن

 إصدار إلى المركزية القدس محكمة دفع مما العالمات إلزالة 2016 ويناير 2015 في المحكمة أصدرتها

 ظلت إذا يم كل دوالر( 2800) شيكل 10000 قدرها غرامة ستواجه البلدية بأن حزيران يونيو/ 7 في حكم

 صدر لحكم ازدراء حدوث أيدت التي العليا المحكمة لدى القرار البلدية استأنفت  يوليو/تموز. معلقة الالفتات

 ومن األول، أكتوبر/تشرين 19 بحلول  الحشمة" "الفتات من األقل على الفتتان ظلت وقد  المحكمة. عن

    .2018 مارس/أذار شهر في التالية االستماع جلسة عقد المزمع

 

 الفساد بقضايا التحقيقات شعبة رئيس ريتمان، روني اللواء أن اإلعالم وسائل ذكرت سبتمبر/أيول، 3 في

 )طالعوا الفساد بتهمة نتنياهو الوزراء رئيس مع تحقق التي ،"433 "الهاف المنظمة، والجريمة السلطوي

 عام إمرته تحت العامالت بأحد جنسيا بتحرشه اتهامات بسبب العام نهاية منصبه من سيستقيل (،4 القسم

 / أغسطس في لكن ، 2015 عام ريتمان ضد التحقيق فاينشتاين، يهودا حيينئذ، العام النائب  أغلق  .2010

 رغم العمل بمواصلة لريتمان السماح سبب بشرح الشرطة، رئيس الشيخ، روني العليا المحكمة أمرت آب

 الجنسي. شالتحر شكوى

 

 غير التعقيم أو باإلكراه اإلجهاض تقاريرعن أية ترد لم  السكان: عدد في الزيادة لضبط القسرية التدابير 

 وانتشار األمهات وفيات حول راتتقدي توجد  السكانية. الزيادة لضبط القهرية األساليب من غيره أو الطوعي

  الموقع: على الحمل منع وسائل

-mortality-www.who.int/reproductivehealth/publications/monitoring/maternal

./en/2015 

 

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/monitoring/maternal-mortality-2015/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/monitoring/maternal-mortality-2015/en/
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 الرجال يتمتع  سواء. حد على والرجال للنساء الحقوق ونفس القانوني الوضع نفس القانون يكفل  التمييز:

 التي القضايا في تفصل التي الدينية، المحاكم أن إال والمدنية، الجنائية المحاكم في الحقوق بنفس والنساء

 والمسيحيات اليهوديات النساء حقوق نم تحد الطالق، ذلك في بما الشخصية، األحوال قوانين عليها تسري

 األمور. ببعض يتعلق فيما والدرزيات والمسلمات

 

 المرأة حقوق منظمات قبل من التماس حول االستماع جلسات من سنوات ثالث وبعد آب/أغسطس 15 في

 وليست بطبيعتها إدارية الوظيفة أن بما أنه العليا المحكمة حكمت الحاخامية، للمحاكم عامة مديرة لتعيين

 في  النساء. فيهم بمن الحاخامية، المحكمة لدى كمحام مرخص شخص ألي مفتوحة تكون أن يجب دينية،

 يعملن النساء أن من الرغم على  مرة. ألول العام للمدير كنائب إمرأة الحاخامية المحاكم إدارة عينت يونيو

 ً  الحاخامية. المحاكم في كقضاة العمل من ممنوعات زلن ما أنهن إال الدينية، غير المحاكم في اةكقض حاليا

 

 في )اإلسالمية( الشرعية المحاكم في قاضية كأول خطيب هناء الحكومة عينت أبريل/نيسان، 25 في

 إسرائيل.

 

 الطرفين، موافقة من بد ال أنه إال ق.الطال إجراءات في بالبدء اليهودي الرجل أو اليهودية للمرأة القانون يبيح

ً  الطالق الزوج يجعل األحيان بعض وفي  نهائيا. يكون كي الطالق على والزوجة، الزوج  قبول على متوقفا

 بار بجامعة راكمان لمركز ووفقا لذلك ونتيجة  األطفال. حضانة أو بالملكية المتعلقة تلك مثل لمطالب، زوجته

 أطفال انجاب أو أخرى مرة  الزواج اليهوديات النساء آالف بوسع يكن لم لمرأة،ا وضع بتقدم المعني إيالن

 بشكل يؤثر األمر هذا ولكن الطالق، حق الرجال منح اليهوديات النساء رفضت نادرة، حاالت وفي  شرعيين.

ً  عقوبات بفرض الحاخامية المحاكم وقامت  اليهودي. القانون بموجب الزوج على أقل  الذي الزوج على أحيانا

 الزوج. موافقة بدون الطالق منح عن الوقت نفس في امتنعت أنها إال زوجته، تطليق يرفض

 

 دون الشرعية المحاكم خالل من عليه والحصول الطالق التماس معينة، شروط تحت المسلمة، للمرأة يجوز

 الطالق على تحصل أن للزوجة يمكن أخرى ظروف على الزواج عقد ينص أن ويجوز  زوجها. موافقة

  المحكمة. إلى جوعالر ودون موافقتها دون زوجته تطليق المسلم للرجل ويجوز  الزوج. موافقة دون بموجبها

 الكنسية، المحاكم من رسميين طالق أو انفصال على الحصول يطلبوا أن والمسيحيات للمسيحيين ويمكن

 لوحده. الزوج قبل من شفوي بإعالن فيتم الدروز لدى الطالق أما  إليها. ينتمون التي الطائفة حسب وذلك

 المنزل تغادر بأن المرأة كاهل على كبيرا عبئا يضع مما الدرزية، الدينية المحاكم لدى تسجيله ذلك بعد ويتم

 والنفقة األطفال حضانة قضايا بتسوية دينية محكمة أو مدنية شخصية أحوال محكمة وتقوم  أطفالها. مع فورا

 األم "يحتاج" الطفل أن إثبات باإلمكان كان إذا إال للوالد األفضلية المحاكم وتعطي الطالق، بعد والممتلكات

 خاص. شكلب

 

 إقامة في الحق ويكفل واألجور الوظائف في الجنسانية الهوية أساس على التمييز يحظر القانون أن ورغم

 الرعاية الحكومة تدعم  الرجال. وأجور النساء أجور بين فجوة وجود استمر التمييز، ضد جماعية دعاوى

 المهني التدريب توفر كا العمل، في األمهات مشاركة لتشجيع المدرسة بعد ما وبرامج لألطفال النهارية

 الوحيدين. للوالدين

 

 الحكومة في المرأة مشاركة جعل على الوزراء رئيس لمكتب التابعة المرأة بمكانة النهوض سلطة وتعمل

 األسري. والعنف الجنسي التحرش مكافحة وعلى البلد، في السائدة االتجاهات من الخاص القطاع وفي
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 عجلة دفع على يعمل مستشار لديها يكون أن حكومية ووزارة محلي ومجلس مدينة كل على السلطة وتفرض

 النسائية. القضايا

 

 األطفال

 

 أحد كان إن البلد خارج أو داخل الوالدة تمت سواء الوالدة لدى الجنسية األطفال يستمد  المواليد: تسجيل

ً   الوضع. تاريخ من أيام عشرة خالل المواليد تسجيل يتم أن وينبغي  مواطنا. األقل على الوالدين  ووفقا

 طفل أي يتلقى  دائمة. اقامة قيمْينم أو مواطنْين الوالدان كان إذا إال البالد في الوالدات تسجيل يتم ال للقانون،

 الوالدة. تؤكد المستشفى من رسمية وثيقة إسرائيلي مستشفى في يولد

 

ً  أحدهما كان فإذا الوالدْين. وضع من القانوني الطفل وضع ي ستمد ً  مواطنا  مواطنا، اآلخر يكن ولم إسرائيليا

 أو اإلسرائيلي/اإلسرائيلية الوالد/الوالدة مع يعيش/تعيش ظل طالما كإسرائيلي الطفل تسجيل يمكن

 إسرائيل. في دائمة إقامة المقيم/المقيمة

 

 ً  شهادة ليست وهي الميالد، تؤكد وثيقة الداخلية وزارة تصدر الالجئين، لشؤون المتحدة األمم لمفوضية وفقا

 البلد. في قانونية بإقامة يتمتعون ال الذين لألطفال ميالد،

 

 .12 الصف حتى وإلزامي 17 سن حتى وشامل مجاني والثانوي االبتدائي التعليم  التعليم:

 

 البدو، األطفال زال ما  النقب. في بها المعترف غير البدوية القرى في اإللزامي التعليم الحكومة تطبق لم

 غير القرى في البناء تصاريح الحكومة تمنح لم  البالد. في أمية معدل أعلى يشكلون الفتيات، وخاصة

 خدمات توفير في والتعليم التربية وزارة بدأت نيسان، إبريل/ في  المدارس. تصاريح فيها بما بها المعترف

 القرى في الروضة أطفال نقل أن حكومية غير منظمات وذكرت  البدو. من طفالً  21لـ الحضانة إلى النقل

 هذا حول التماس على ردّ  في  تمييزياً. كان قراهم، قرب المدارس بناء عن بدالً  بها، المعترف غير

 الحكومة إلى تعليمات  األول أكتوبر/تشرين 15 في السبع بئر في المركزية المحكمة أصدرت الموضوع،

 للحافالت. آمنة مواقف لتشييد مفصلة خطة بتقديم

 

 لألطفال ومدارس العبرية، باللغة تدرس كانت حيث  اليهود ألطفال منفصلة حكومية مدارس الحكومة أدارت

 المتدينة للعائالت  منفصلة دارسم هناك كانت اليهود، لألطفال بالنسبة  العربية. باللغة تدّرس العرب

 النظر بغض أطفالهم بها يلتحق التي الحكومية المدارس نظام اختيار عائلة لكل يمكن  العلمانية. والعائالت

 الديني. االلتزام أو العرق عن

 

 لكن الحكومي، المدرسي النظام من جزءاً  أصبحت إذا بالكامل المسيحية المدارس تمويل الحكومة عرضت

 أشار  دوالر(. مليون 14) إضافية شيكل مليون 50 بتحويل الحكومة تعهدت  الخيار. هذا رفضت ئسالكنا

 النظامين وبين بينهم المالي التفاوت فجوة يسد ولم السنوي عجزهم يسد لم التحويل هذا أن إلى الكنيسة قادة

 سياسية. انتماءات لديهما شددينالمت االرثودوكس لليهود الخاصين المدرسيين

 

 للصف صفوف 10 و أطفال وروضة للروضة جديدة مدرسة 46 أبيب تل بلدية فتتحت ،2016 عام في

  العنصري. الفصل من مخاوف أثار مما والالجئين، المهاجرين العمال ألطفال األول المقام في وذلك األول،

 قانوني. غير المنشأ مكان على بناء ي عتبرالفصل



 33وغزة الجوالن وهضبة اسرائيل 

 2017 لعام اإلنسان حقوق ممارسات حول قطرية تقارير

 والعمل اإلنسان وحقوق الديمقراطية شؤون مكتب األميركية، الخارجية وزارة

 

 يهودية بلدة وهي عيليت(، )نتسرات العليا الناصرة بلدة إلى العرب السكان تدفق أدى ، األخيرة السنوات في

 التحق لذلك، نتيجة  العربية. باللغة للتعليم امكانية بدون عربي طالب 2600 حوالي وجود اإلى األعم، في

 جمعية قدمت ،2016 يونيو في  المجاورة. والقرى العربية األغلبية ذات الناصرة بمدينة الطالب هؤالء معظم

 ال القضية وكانت بالعربية، الناطقين للطالب مدرسة بإنشاء تطالب عريضة اسرائيل في المواطن حقوق

  العام. نهاية بحلول النظر قيد تزال

 

 لديهم وليس أعوام ستة عن أعمارهم تقل الذين للقصَّر وقائية صحية خدمات الحكومة قدمت  :الطبية الرعاية

 خدمات أيًضا الحكومة ،قدمت عاًما 18 عن أعمارهم تقل الذين المواطنين لغير بالنسبة  بالبالد. قانوني وضع

 الترتيب هذا يشمل ال  .البالد في القانوني وضعهم عن النظر بغض للمواطنين، تقدمها التي لتلك مماثلة

ً  أمرهم ولي يكون الذين القاصرين  الفلسطينية. السلطة أراضي في مقيما

 

 القانون يفرض كما  لألطفال. معاملة إساءة بحدوث اشتباه أي عن التبليغ القانون ي لزم  األطفال: معاملة إساءة

 التبليغ المسؤولين من وغيرهم والتعليم الطب مهنتي في والعاملين االجتماعية الخدمة حقل في الموظفين على

 أو عليها، أ جبروا أو دعارة أعمال في انخرطوا أو للدعارة كضحايا قاصرين وقوع على مؤشرات أية عن

 لدى وكانت  بالبشر. اتجار أو معاملة سوء أو اعتداءات أو إهمال ضحايا أو جنسية جرائم ضحايا كانوا

 األطفال معاملة إساءة دون والحيلولة الجنسي بالنشاط معنية خاصة وحدة والتعليم التربية وزارة

 في المالئم التدخل وفي الوقائي التربوي العمل في والتعليم التربية نظام الوحدة ساعدت والشباب،.وقد

 قاصرين. على اعتداء أو معاملة إساءة بوجود فيها يشتبه التي الحاالت

 

 واستخدام وجنسية، بدنية باعتداءات تتعلق الشكاوى من عددا العام خالل للطفولة الوطني المجلس تلقى

 إزاء قلقها عن حكومية غير منظمات أعربت  المتدنية. التعليمية بالبيئات وتتعلق إباحية، نشاطات في األطفال

 األقليات مجتمعات في عنها التبليغ يتم التي األسري والعنف األطفال معاملة إساءة قضايا في الشرطة إهمال

 السكانية.

 

 بعض مع سنة، 18 بـ للزواج القانوني األدنى السن القانون حدد  القسري: والزواج المبكر الزواج

 العمر من عشرة السادسة تجاوزا اللذين وللشخصين حامال الفتاة كانت إذا سنا األصغر لألطفال االستثناءات

 أية تسجيل 2016 عام في تتم لم أنه الحكومة أفادت  استثنائية. ظروف لوجود نظرا بذلك المحكمة أذنت ما إذا

  تسجيلها. يتم لم التي الزيجات هذه مثل بعض هناك يكون ربما ولكن عشر، الخامسة سن دون ألطفال زيجات

 ج. الملحق طالعوا المعلومات من مزيد على للحصول

 

 لمن بالسجن عقوبة على وينص للقاصرين، الجنسي االستغالل القانون يحظر  لألطفال: الجنسي االستغالل

 مطبوعات حيازة القانون يحظر الجريمة. ظروف حسب سنة، 20 إلى 7 بين تتراوح لفترة القانون ينتهكون

 تدفق طريق )عن المواد ذهه مثل إلى الدخول ويحظر االنترنت(، من تنزيلها طريق )عن الخليعة األطفال

   عام. بشكل القانون السلطات طبقت وقد  البيانات(.

 

 الجنس ممارسة وتعتبر  سنة. 16 هو الطرفين برضى الجنس لممارسة القانوني للسن األدنى الحد ي عتبر

 خمس لمدة بالسجن العقوبة طائلة تحت يقع قانونيا اغتصابا سنة 16إلى  14 بعمر قاصر مع الطرفين برضى

 سنوات.
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 المدنية الجوانب بشأن 1980 لعام الهاي اتفاقية في طرف الدولة  لألطفال: الدولي االختطاف عمليات

 الدولي االختطاف حول  األمريكية الخارجية وزارة تقرير مراجعة يرجى  لألطفال. الدولي لالختطاف
 على الوالدين أحد بواسطة لألطفال

travel.state.gov/content/childabduction/en/legal/compliance.html 

 

 السامية معاداة

 

 الجرائم األحيان من الكثير في الحكومة اعتبرت وقد  السكان. مجموع من بالمائة 80 حوالي اليهود يشكل

 معادة عن ناتجة وليست اإلسرائيلي،-الفلسطيني بالنزاع ترتبط قومي دافع ذات جرائم اليهود استهدفت التي

 السامية.

 

 غير اليهود عمار شلومو  القدس في األكبر الحاخام وصف صحفية، لتقارير ووفقا أغسطس/آب 31 في

 وسائل ذكرت  عمار. تصريحات نتنياهو الوزراء رئيس وأدان  ملعونون." أشرار "أناس بأنهم األرثوذكس

 الفاشية" "القوانين أن ذكرت زعبي حنين المعارضة عن الكنيست عضو أن سبتمبر/أيلول في اإلعالم

  الماضي." القرن من الثالثينيات في مانياأل مع ... إسرائيل  مقارنة المنطقي ومن المالئم من تجعل اإلسرائيلية

 

 قوانين الحكومة لدى المحرقة، حقبة إلى تعود التي الممتلكات استعادة أو بعودة الخاصة بالمطالبات يتعلق فيما

 معنية اسرائيلية قوانين هناك  المطالبات. هذه حل في التقدم بعض الحكومة أحرزت وقد بها، معمول وآليات

 االحتفاظ تم وقد  الحرب. من أصحابها  ينج ولم الثانية العالمية الحرب خالل البالد إلى لبتج   التي باألصول

 معظم في يكونوا لم الذين القانونيين الورثة إلى تحويلها يتم ولم صندوق، في بها المطالبة تتم لم التي باألصول

 في بدأت قد أنها الحكومة وذكرت  إسرائيل. في ممتلكات لديهم الراحلين أقاربهم بأن  علم على الحاالت

 المحتملين. بالمطالبين لالتصال برنامًجا األخيرة السنوات

 

 باألشخاص االتجار

 

 الموقع: في باألشخاص االتجار حول األمريكية الخارجية لوزارة السنوي التقرير طالعوا 

./www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt 

 

 الخاصة االحتياجات ذوي  األشخاص

 

 تقديم في الخاصة االحتياجات ذوي من األشخاص ضد التمييز يحظر قانونيًا إطاًرا األساسية القوانين توفر

 من واالستفادة المعلومات على أوالحصول المباني إلى الدخول إمكانية التشريع يفرض  الحكومية. الخدمات

 الصحة خدمات من االستفادة وكذلك العمل، مكان في والخدمات المكان وتكييف والنقل، االتصاالت، سبل

 عام. بشكل القوانين هذه الحكومة طبقت وقد الحكومة، من المدعوم الصحي التأمين من كجزء العقلية

 

 الحكومات ت جري أن على 2005 لعام  الخاصة االحتياجات ذوي األشخاص حقوق مساواة قانون ينص

 الموعد كان  إليها. الوصول يمكن حتى الحكومية والمواقع المباني على الضرورية التغييرات جميع المحلية

 1 في للحكومة المملوكة المباني وفي الثاني؛ نوفمبر/تشرين 1 هو الحكومية غير المباني في للتنفيذ النهائي

 المملوكة واألماكن للمباني  2021 نوفمبر 1 إلى نهائيال الموعد مددت العدل وزارة لكن ، 2018 نوفمبر

 .المحلية للسلطات

https://travel.state.gov/content/childabduction/en/legal/compliance.html
http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt
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 من االستفادة من تمكنهم وعدم الخاصة االحتياجات ذوي من األشخاص ضد المجتمعي التمييز واستمر

 والتعليم. والسكن العمل فرص

 

 الخاصة. االحتياجات ذوي من العرب على سلبي بشكل العربية البلديات في التمويل نقص أثر وقد

 

 المحلية المجتمعات في مستقلة سكن أماكن على الحصول على الخاصة االحتياجات ذوي قدرة وظلت

 محدودة.

 

 انتظارهم عدم مثل الحكومية، الخدمات على الحصول في األولوية الخاصة االحتياجات لذوي القانون يمنح

 الطوابير. في

 

 واألثنية والعرقية القومية األقليات

 

 كانت  والمجتمعي. المؤسسي التمييز كفلسطينيين، أنفسهم منهم الكثير يعّرف الذين العرب، المواطنون واجه

 انتقد   عربا. مواطنين بحق آخرين مواطنين أو األمن قوات بواسطة العنصري التنميط من حاالت عدة هناك

 الشكاوى بجمع منهجي بشكل القيام في لفشلها العدل وزارة مايو أيار/ شهر في الدولة راقبم أصدره تقرير

 المساواة. وعدم بالتمييز المتعلقة

 

 أفراد ضد يهودية ومجموعات أفراد نفذها عنف أعمال إلى تشير التي الثمن،" "تدفيع هجمات هناك كانت

 مصالح ضد الحكومة اتخذتها التي اإلجراءات ثمن" "تدفيع هو معلن بهدف وذلك يهودية، غير وممتلكات

 الجرائم أكثر كانت ة،للشرط وفقا  إرهابا. باعتبارها الثمن تدفيع هجمات الحكومة تصنف  المهاجمين.

 ً  المسلمين لدى المقدسة الدينية باألماكن الضرر وإلحاق العقارات وتشويه السيارات مهاجمة هي شيوعا

 الزراعية. باألراضي الضرر وإلحاق الجسدي، واالعتداء والمسيحيين،

 

 وكتبوا الطابغة في والخبز" السمك تكثير "كنيسة من كبير جزء بإحراق حرائق مشعلو قام ،2015 عام في

  المسيحيين. سمعة السياق، هذا في تشوه، اليهودية الصلوات كتاب من مقتطفات الحجرية المبنى جدران على

ً  محكمة أدانت تموز، يوليو/ في  وبرأت عدائي بدافع العقارات وتشويه حريق إضرام تشمل بتهم شخصا

 ً  لترميم دوالر( 420000) شيكل مليون 1.5 الثاني ناير/كانوني شهر في الحكومة دفعت  ثانياً. مشتبها

 الترميم باستكمال لالحتفال دياناأل بين حفاًل  ريفلين الرئيس حضر فبراير/شباط، 12 وفي  الكنيسة.

 

 زجاجية نوافذ وحّطموا ، تمثاالً  وحطموا جمال، بيت دير في كنيسة مخربون دنس ، أيلول سبتمبر/ وفي

 السنوات في للهجوم الكنيسة هذه فيها تتعرض التي الثالثة المرة هذه كانت  باألثاث. أضرارا وألحقوا ملونة،

 على القبض إلقاء يتم لم الفرانسيسكانية، الرهبنة من رهبنة وهي المقدسة، األراضي لحراسة  وفقا  األخيرة.

 العام. نهاية بحلول  الهجمات من أي بعد شخص أي

 

 خطة على الوزراء مجلس وافق العربية، السكانية المجموعة مع مفاوضات أعقاب وفي ،1520 عام في

 أكتوبر، 26 في  والشرطة. والعمل،  والتجارة، والنقل، التعليم، مجاالت في العربي القطاع لتطوير خمسية

 ،2016 عام قرارال هذا بموجب دوالر( مليون 840) شيكل مليارات ثالثة حوالي حّولت بأنها الحكومة أفادت

 في للعرب المساواة مركز لكن  العام. خالل دوالر( مليون 560) شيكل ملياري من أكثر تحويل وتتوقع
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 الموافقة يجب التي الميزانية، مخصصات معظم بأن األول أكتوبر/تشرين شهر في أفاد )مساواة( اسرائيل

 بعد. عليها الموافقة تتم لم ت،الكنيس في المالية لجنة قبل من رجعي بأثر منها واحدة كل على

 

 آب، أغسطس/ في  المدنية. الخدمة في اليهودية غير لألقليات اإليجابي العمل سياسات الحكومة استخدمت

 دوالر( مليون 4.2) شيكل مليون 15 مبلغ استثمار عن االجتماعية والخدمات والرفاه العمل وزارة أعلنت

 العالية. التكنولوجيا قطاع في العرب موظفينال لدمج المقبلة الخمس السنوات مدى على

 

 جودة في كبير تباين عن الحكومي وشبه الحكومي التعليم نظام ضمن المنفصلة المدرسية األنظمة أسفرت

 تقل بمعدالت العامة الثانوية شهادة امتحان المتشددون واألرثوذكس والدروز العرب الطالب اجتاز  التعليم.

 الطالب لفائدة ومنح تعليمية برامج إدارة الحكومة واصلت  المتشددين. غير وداليه نظرائهم معدالت عن

 في الدولة تمولها كلية وتشغيل إلنشاء مقترحات تقديم إلى العالي التعليم مجلس دعا ،2015 عام في  العرب.

 شهر بحلول  المؤسسة هذه فتح نحو ملموس تقدم أي هناك يكن لم ولكن إسرائيل، بشمال عربية منطقة

 األول. أكتوبر/تشرين

 

 اإلعالنات بإزالة قرلطا على والسالمة طنيةولا لتحتيةا لبنىوا المواصالت وزارة قامت ، 2016 نوفمبر في

 البلدية رئيس من شكاوى تلقي بعد السبع بئر في الحضرية الحافالت من العربية باللغة اآللية الصوتية

 لدعوى استجابة  والعبرية. العربية باللغتين اإللكترونية ناتاإلعال عرض في الحافالت استمرت والمقيمين.

 العربية. باللغة اإلعالنات يونيو/حزيران7 بتاريخ الوزارة أعادت العرب، السكان رفعها قضائية

 

 المئة في 12.5 حوالي يشمل وهذا  الدولة. أمالك ضمن إسرائيل في األراضي من المئة في 93 حوالي يقع

  اليهود. لغير األراضي تأجير أو بيع األساسي نظامه يحظر الذي اليهودي، القومي الصندوق قبل من مملوكة

 بعد وذلك ،2004 عام في  قدمتها عريضة 2016 الثاني يناير/كانون شهر في اإلنسان حقوق منظمات سحبت

 في مشاركةبال العرب للمواطنين يسمح بترتيب اليهودي القومي والصندوق إسرائيل أراض سلطة قامت أن

 القومي الصندوق بمنح ستقوم اسرائيل أراض سلطة أن إال لليهود، القومي الصندوق أراضي عطاءات جميع

 ،2016 آب أغسطس/ في العطاءات. أحد إسرائيل من عربي مواطن ربح كلما أخرى أرض قطعة اليهودي

 في عضًوا 14 أصل من تةس يكون أن شرط ضد العليا المحكمة إلى التماسا اإلنسان حقوق منظمات قدمت

 القومي الصندوق مهمة أن مدعين اليهودي، القومي الصندوق عن ممثلين اسرائيل أراضي سلطة مجلس

 القضية وكانت  اليهود غير ضد يميز المجلس يجعل قد الذي األمر فقط، اليهود المواطنين لمنفعة هي اليهودي

 1960 عام قانون على تعديال مارس/اذار 28 بتاريخ الكنيست أجاز  العام. نهاية بحلول مستمرة تزال ال

 لسلطة التنفيذي بالمجلس شركسي أو درزي أو عربي ممثل وجود يشترط اسرائيل أراض بسلطة الخاص

 اسرائيل. أراض

 

 للتطوير، معتمدة" عامة "خطة لديها ليست التي المدن في مشروع ي عتبرغير  الجديدة المباني تشييد يزال ال

 ،2015 عام بحلول  إنه الحكومة أفادت  المحلية. للسلطات القانونية المسؤوليات من وضعها بريعت والتي

 التخطيط إدارة أيدت للتنمية، عامة خطط على وافقت قد عربية محلية سلطة 133 أصل من 131 كانت

 مجال يف تمييز وجود زعمت العرب السكان تخدم حكومية غير منظمات  أن غير  منها. خطة 84 الوطني

 ليس المناطق وتقسيم اإلقليمي التخطيط على الموافقة لجان أن إلى مشيرة المناطق، تنظيم وحقوق التخطيط

 البلديات من بكثير أبطأ كان العربية للمناطق التخطيط أن حكومية غير منظمات  ذكرت  عربي. تمثيل بها

 بتلقي مخاطرين قانوني، إذن دون منازلهم يعتوس أو بناء إلى المحبطين العرب المواطنين دفع مما اليهودية،

 الرغم على أكتوبر، األول/ تشرين بحلول البدوية الفرعة قرية خطة تكتمل لم  الحكومة. عن صادر هدم أمر
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 والمياه، للكهرباء األساسية البنية إلى القرية افتقرت لذلك، نتيجة  .2006 عام بالقرية الحكومة اعتراف من

 بانتظام. يحدث كان المنازل هدم أن حكومية غير منظمات  وذكرت

 

 ً  هدم أمر 350 أصل من 338 كان الكنيست، ومعلومات أبحاث مركز عن 2015 عام صدر لتقرير وفقا

 أجاز نيسان، أبريل/ وفي  العربية. المجتمعات في مبانٍ  بحق صدر قد  2014 و 2012 عامي بين إداري

 المسموح غير المباني هدم بشأن الحكومة سلطة عزز 1965 لعام والبناء التخطيط قانون على تعديالً  الكنيست

 القانون تطبيق من يزيد باعتباره القانون اإلنسان حقوق ومنظمات العرب الكنيست أعضاء أدان  بها.

 غير ءالبنا إلى أدى والذى العربية المجتمعات في للمساكن المنهجي للنقص معالجة دون الهدم وعمليات

 مصرح غير منازل في تعيش عربية عائلة ألف 50 من يقرب ما فإن "مساواة،" لمنظمة وفقا  به. المصرح

 بها.

 

 عنابر في والعربيات اليهوديات النساء بين الفصل مايو أيار/ شهر في الدولة مراقب أصدره تقرير انتقد

 المساواة، مبدأ مع يتفق ال طبية غير ابألسب المرضى فصل أن إلى التقرير وأشار  بالمستشفيات. الوالدة

  ثقافية." "إلعتبارات أو المريض طلب على بناء الفصل هذا كان لو حتى

 

 على الحصول في فوارق فيها بما عام، بشكل اقتصادية صعوبات البالد في العربية المجتمعات واجهت

 الصحية. الرعاية

 

 عددهم يقدر الذين البدو، نصف من أكثر كان  حرمانًا. األكثر هي العرب السكان من البدوية الشريحة وظلت

 البدو من 70000 حوالي كان  الحكومة. خططتها سكانية تجمعات سبعة في يعيشون نسمة،  230000بـ

 أو والكهرباء الماء بخدمات تتمتع ال والتي بها المعترف غير األكواخ أو الخيام من قرية 35 في يعيشون

 سنوات لعدة خطة من بها المعترف غير القرى استثناء تم  الرعاية. وخدمات حيةوالص التعليمية الخدمات

 التنمية لتعزيز فبراير/شباط شهر في الحكومة اعتمدتها دوالر( مليون 840) شيكل مليارات ثالثة بقيمة

 البدوية. المجتمعات في واالجتماعية االقتصادية

 

 ً  القرى من قرى تسع في المساكن جميع ظلت المدنية، المساواة أجل من النقب في السلمي التعايش لمنتدى وفقا

 مدارس هناك وكانت للمياه، التحتية البنية بنظام أو الكهرباء بشبكة متصلة غير بها المعترف عشرة اإلحدى

 فقط. قرى سبع في ثانوية

 

 البدوية(. الممتلكات وإعادة الهدم قضايا على لالطالع .هـ.1  القسم )طالعوا

 

ً  المواطن زوجة زوج/ كان إذا العائالت شمل لم القانون يحظر  أو إيران مواطني من يهودي غير شخصا

 بلغوا الذين الفلسطينيين ألزواجهن مؤقتة زيارة تصاريح طلب للمواطنات يجوز  سوريا. أو لبنان أو العراق

 لزوجاتهم مؤقتة يارةز تصاريح طلب الذكور للمواطنين ويجوز تخطوها، أو العمر من والثالثين الخامسة

 غير والزوجات األزواج لهؤالء يجوز ال أنه إال تخطينها، أو والعشرين الخامسة بلغن الالتي الفلسطينيات

 الجنسية. على للحصول طريق أمامهم يوجد وال الزواج أساس على إقامة على الحصول المواطنين

 

 2013 عام قبل الحكومة كانت  سوريا. زيارة الدروز والمقيمين المواطنين على عام بشكل الحكومة وتحظر

  سوريا. في الدينية االجتماعات وحضور بالجامعات بااللتحاق الجوالن مرتفعات في الدروز للمقيمين تسمح

 سهلت الحق، وقت في  الحدودي. المعبر من السوري الجانب على متمردة جماعات سيطرة بعد ذلك توقف
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 سوريا إلى العائلية الزيارات الحكومة منعت  سوريا. من باسرائيل مقيمينال الدروز الطالب عودة الحكومة

 المواطنين من آالف عدة دخول الحكومة سهلت ،2013 عام منذ  .1982 عام منذ المواطنين غير للدروز

 الطبي. العالج لتلقي إسرائيل إلى الدروز، فيهم بمن السوريين،

 

ً  تمييزا إثيوبي يهودي 144100 حوالي واجه  شجبوا ومواطنين مسئولين أن رغم ضدهم، مستمراً  مجتمعيا

 نتنياهو الوزراء رئيس استلم ،2016 يوليو/تموز شهر في  ضدهم. التمييزية التصرفات علني وبشكل بسرعة

 من ناالسرائيليي إزاء العنصرية بمعالجة ت عنى وزارات عدة من فريق قدمها التي التوصيات علني بشكل

 برامج عدة الحكومة لدى وكان   بالكنيست. أثيوبي أصل من واحد اسرائيلي عضو هناك كان   أثيوبي. أصل

 السكان. وعموم اإلثيوبيين اإلسرائيليين بين واالقتصادي والتعليمي االجتماعي التفاوت لمعالجة

 

 الجنسانية والهوية الجنسية الميول إلى استنادا   األخرى واالنتهاكات والتمييز العنف أعمال

 

 أن رغم القوانين، هذه عام بشكل الحكومة طبقت وقد الجنسي. التوجه أساس على التمييز القانون يحظر

  المجتمع. فئات بعض في موجودا ظل الجنسانية الهوية أو الجنسي التوجه أساس على التمييز

 

 تشمل الحكومة من المدعومة الصحية الخدمات بأن الصحة وزارة من 2014 عام توجيهات صدور رغم

 الصحية. الرعاية مقدمي من متضاربة معلومات المرضى تلقى الجنس، تغيير عمليات

 

 الهوية ومغايري الجنسي الميل ومزدوجي والمثليين المثليات ضد العمل مكان في تمييز بوقوع تقارير وردت

  التمييز. هذا مثل تحظر التي القوانين رغم الجنسين، صفات وحاملي الجنسانية

 

 المكتسبة/اإليدز المناعة نقص ومتالزمة البشرية المناعة نقص بفيروس اإلصابة بسبب االجتماعي الوصم

 

 العمل فريق أبلغ فقد قانوني، غير البشرية المناعة نقص بفيروس المصابين األشخاص ضد التمييز أن رغم

 تشمل البشرية، المناعة نقص بفيروس المرتبطين والتمييز الوصم من حاالت عن إسرائيل في باإليدز المعني

 والسجون. الدفن ماتوخد العسكرية والخدمة بالتوظيف تتعلق حاالت

 

 األخرى المجتمعي التمييز أو العنف أعمال

 

 نار وإطالق طعن عمليات 10 ذلك في بما المدنيين، على هجمات إرهابية أو مسلحة وجماعات أفراد شن

 )طالعوا إرهابية هجمات باعتبارها السلطات صنفتها بالسيارات، أماكن باقتحام هجمات أو مولوتوف ومزيج

 .د.(2 القسم طالعوا ، اللجوء طالبي ضد التمييز أو بالعنف المتعلقة للقضايا )بالنسبة  .أ( .1 القسم

 

 الجريمة لمكافحة كافية موارد استثمار في لفشلها الحكومة الحكومية غير اإلنسان حقوق منظمات انتقدت

 منظمة ذكرت  بية.العر المجتمعات في المشروعة غير األسلحة على واالستيالء ، العصابات وعنف المنظمة

 منذ العصابات وعنف المنظمة للجريمة نتيجة ماتوا إسرائيل في عربي مواطن 1200 من أكثر أن "مساواة"

 .2000 عام

 

 التمييز أعمال تشجيع
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 الحكومة خيارات يقيد العليا المحكمة من قرار عقب آب/أغسطس، 29 في شاكيد أيليت العدل وزيرة صرحت

 فردية حقوق لنظام رأسها إحناء في ... تستمر أن للصهيونية ينبغي "ال بأنه  القانونيين، غير المهاجرين بشأن

 ليفني تسيبي الكنيست عضو قالت م،اإلعال وسائل لتقارير وفقا ذلك، على ردا  ..." عالمية بطريقة يفسر

  وديمقراطية." يهودية كدولة إسرائيل قيم من "جزء اإلنسان حقوق على الحفاظ إن المعارضة

 

 العمال حقوق .7 القسم

 

 الجماعية المفاوضة في والحق إليها واالنضمام الجمعيات تكوين حرية أ.

 

 على والحصول اإلضراب، في وحقهم إليها، نضمامواال مستقلة نقابات تكوين في العمال حق القانون يحمي

 إعالن بعد  الجماعية. المفاوضة في وحقهم اإلضافية، العمل ساعات عن أجر وعلى األجر من األدنى الحد

 النقابات منظمة وهي الهيستدروت، فيها تتفاوض يوًما 15 لمدة تهدئة" "فترة هناك عمالي، نزاع عن ما نقابة

 ال  باإلضراب. للموظفين ي سمح عشر، السادس اليوم وفي  النزاع. لحل العمل صاحب مع البلد، في العمالية

 و والموساد السجون وخدمة والشرطة الجيش أفراد لمث الدولة، ألمن الضروريين للعاملين باإلضراب يسمح

 تعتبر إضراب لعرقلة الطوارئ حالة بإعالن للحكومة يسمح القانون أن رغم  االسرائيلي. العام األمن جهاز

 للهيستدروت. وفقا أبدا القانون هذا تطبيق يتم لم أجنبية، دول مع التجارة أو االقتصاد يهدد قد أنه

 

 أمر إلصدار تقديرية بسلطة العمل محكمة تتمتع  النقابات. أعضاء ضد التمييز محدد بشكل القانون ويحظر

 فرض تم كما الحقوق. هذه الحكومة احترمت  وظيفته. إلى النقابية نشاطاته بسبب فصله تم الذي العامل بإعادة

 الهيستدروت أن اال  النقابي. هنشاط بسبب عمله من موظف بطرد ي دان الذي العمل صاحب على غرامات

 إجراءات أن إلى أساسي بشكل ذلك ويعود األوقات. كل في فعاال يكن لم الردع أن من قلقها عن أعربت

 المخالفات. لردع كافية تكن لم المفروضة الغرامات أن كما مطولة. االستئناف

 

 ي شترط  الوقت. نفس في عمالي اتحاد من أكثر في العضوية العمال اتحادات ولوائح المحاكم قرارات وتحظر

 انتخاب يمكن  نقابة. تكوين يتسنى لكي العمل مكان في األقل على الموظفين ثلث موافقة على الحصول

 مناصب لشغل العضوية، رسوم يدفعون الذين )الهستدروت(، إسرائيل في للعمال العام االتحاد في األعضاء

 الجنسانية. أوهويتهم دينهم أو إثنيتهم النظرعن بغض االتحاد في قيادية

 

 المفاوضة وفي إليها واالنضمام النقابات تكوين في المواطنين العمال حق عام بشكل السلطات احترمت وقد

  الحقوق. هذه ممارسة في صعوبات األحيان من الكثير في يواجهون كانوا األجانب العمال أن رغم الجماعية،

   الجماعية. والمفاوضات النقابات في المشاركة العمل أصحاب بعض أعاق العمال، لنقابات الدولي لالتحاد وفقا

 أغلب في األساسية القوانين تفرق ال  السياسية. األحزاب وعن الحكومة عن مستقلة العمالية المنظمات وكانت

 الخاص. والقطاع العام القطاع في العاملين بين األحيان

 

 اإلجباري أو القسري العمل حظر ب.

 

 بشكل الحكومة تطبّق لم العمال، استغالل وتجرم اإلجباري أو القسري العمل القوانين تحظر الذي الوقت في

 األجانب. للعمال العمل لظروف المقبول األدنى بالحد الخاصة القوانين فعال
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 مقدمي على المفروضة الجغرافية القيود وأزال يوليو/تموز، 16 في التنفيذ حيز دخل تعديالً  الكنيست أقر

 لرعاية دار إلى دخوله أو السابق العمل رب وفاة بعد جديد عمل رب عن يبحثون الذين األجانب الرعاية

 منذ األولى للمرة العبودية" فظرو تحت "االحتجاز جريمة العليا المحكمة حللت ،2016 عام في  المسنين.

 الفلبين. من األجانب العاملين أحد الستعباد جوالني وبسما إبراهيم إدانة وأيدت ،2006 عام في القانون صدور

 

 بجوازات االحتفاظ ذلك في بما قسري عمل ظروف األجانب، العمال وخاصة العمال، بعض واجه وقد

 دفع وعدم العمل، رب اختيار أو تغيير على المحدودة والقدرة التنقل، حرية وتقييد قانوني، غير بشكل سفرهم

 كان  البدني. والترهيب الجنسي، واالعتداء والتهديدات، مفرط، بشكل الطويلة العمل وساعات األجور،

 عرضة األكثر بين من -النساء وخاصة -التمريضية والرعاية والبناء الزراعة قطاعات في األجانب العمال

  العمل. أرباب لدى احتجازها أو أجورهم دفع عدم الخصوص وجه على تشمل التي القسري العمل لظروف

 عن بدال مباشرة الفلسطينيين للعمال تصاريح بإصدار األول ديسمبر/كانون شهر في قرارا الحكومة أصدرت

  االنشاءات. قطاع في االسرائيليين العمل أصحاب

 

 موقع على باألشخاص اإلتجار عن األمريكية الخارجية وزارة تقرير مراجعة أيضا ي رجى

 www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/.الويب

 

 العمل لسن األدنى والحد األطفال حظرعمل ج.

 

 ويجوز  اإلجباري. أو القسري العمل ويحظر العمل أماكن في االستغالل من األطفال حماية القانون يكفل

 ألداء الرسمية المدرسية العطالت أثناء العمر من عشرة الرابعة تجاوزوا أو بلغوا الذين األطفال تشغيل

 العمر من عشر الخامسة تجاوزوا أو بلغوا الذين األطفال توظيف يجوز كما  بصحتهم. تضر ال خفيفة أعمال

 للشباب بالنسبة القطاعات جميع في العمل ساعات التنظيمية اللوائح وتقيد  كمتدربين. التاسع الصف وأكملوا

 سنة. 18و 16 بين ما أعمارهم تتراوح الذين

 

 حاالت الكتشاف العام مدار على تفتيش عمليات ت جري وكانت عام بشكل القوانين هذه الحكومة طبقت وقد

 وقد  والمدرسية. الصيفية العطل فترات على خاص بشكل التركيز مع القانونية، السن يبلغوا لم أطفال تشغيل

 من عددا العام خالل السلطات فرضت  عام. بشكل فعالة كانت غرامات المخالفين على السلطات فرضت

 غرامات وفرض إدارية إنذارات إصدار ذلك شمل وقد عمالية، مخالفات بشأن عمل أصحاب ىعل العقوبات

 أصحاب بعض على جنائية غرامات وفرضت جنائية اتهامات السلطات وجهت ذلك، على عالوة  إدارية.

 هوالترفي بالطعام التزويد قطاعات في رئيسي بشكل الق ّصر العمل أرباب استخدم وقد   هؤالء. العمل

 والضيافة.

 

 والمهن العمالة في التمييز د.

 

  عمل. عن الباحثين أو المقاولين أو الموظفين ضد التمييز العمل صاحب على العمل فرص تكافؤ قانون يحظر

  والموظفات. الموظفين بين المتساوي العمل مقابل المتساوي األجر على األجر في المساواة قانون ينص

 االحتياجات ذوي األشخاص ضد التمييز الخاصة االحتياجات ذوي األشخاص حقوق مساواة قانون يحظر

 حالة أو المواطنة أو اللغة أساس على التمييز صريح يشكل القانون يحظر ال  (.6 القسم )طالعوا الخاصة

 .المعدية ضاألمرا من غيره أو المكتسبة/اإليدز المناعة نقص مرض

 

http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt
http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt
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 على وتطبيقه العمل فرص تكافؤ قانون تطبيق مسؤولية العمل فرص في المساواة لمفوضية القانون أوكل وقد

 حقوق تؤيد التي المنظمات من كلٍ  عن ممثالً  عضواً  26 من المؤلفة المفوضية وتضم  المدني. الصعيد

 والنساء السن وكبار والمهاجرين يموالحريد والشركس والدروز المسيحيين والعرب المسلمين العرب

 أصل من للمواطنين كاف تمثيل المفوضية في يكون أن يتعين ذلك، إلى باإلضافة  القدامى. والمحاربين

 األجور أو الوظائف في تمييز بوجود المدني المجتمع منظمات أفادت  الخاصة. االحتياجات ولذوي إثيوبي

 تشرين أكتوبر/ 15 في  العرب. والمواطنين أثيوبي أصل من سرائيليينواإل للنساء بالنسبة  (6 القسم )طالعوا

 اليهود، غير ضد لتمييزه العبري،" "العمل الوظائف موقع مشغل بتغريم القدس في محكمة حكمت األول،

 غير ضد التمييز أجل من ، فقط يهود عمال لتوظيف يسعون عمل أصحاب من إعالنات الستضافته وذلك

 اليهود.

 

 المقبولة العمل ظروف هـ.

 

 الفقر مستوى دون ولكن لألفراد، الفقر مستوى من أعلى سنوياً، ي حدد الذي لألجور، الوطني األدنى الحد كان

 على مالية عقوبات وفرضت إدارية إنذارات السلطات أصدرت ،2016 عام في  والعائالت. لألزواج بالنسبة

 أقصى كحد عمل ساعة 43 قوامه عمل بأسبوع القانون يسمح  لألجور. األدنى بالحد المتعلقة المخالفات

دد  األجر. مدفوعة سنوية إجازات على وينص االعتيادي، باألجر  بنسبة اإلضافي للعمل بالنسبة األجر ح 

 على التالية، فيةاإلضا للساعات بالمائة 150 و إضافيتين عمل ساعتي ألول األساسي األجر من بالمائة 125

 ساعة. 15 عن األسبوع في اإلضافية العمل ساعات تزيد أال

 

 والصحة العمل معايير بتطبيق النقابات، عن ممثلين جانب إلى العمل، أماكن على التفتيش إدارة وقامت

 ماتوالخد والرفاه العمل وزارة أنشأتها التي ،2014 لعام آدم" "لجنة وخلصت  العمل. أماكن في والسالمة

 يكن ولم  التقرير. ذلك منذ تشريعية تغييرات هناك تكن لم  قديم. المهنية السالمة تشريع أن إلى االجتماعية،

ً  العمل مفتشي عدد  إلى 2016 عام في الدولة مراقب أصدره تقرير خلص  فعالة. بصورة القانون لتطبيق كافيا

 مسؤولية العمل صاحب عاتق على تقع  عام. كل النشطة البناء مواقع نصف من أقل زاروا العمل مفتشي أن

 الصحة تعرض أوضاع عن يبلغون الذين العمال وظائف يحمي قانون يوجد ال  اآلمنة. غير األوضاع تحديد

 الحكومية غير لعوفيد" "كاف لمنظمة وفقا  األوضاع. هذه مثل عن بأنفسهم نينأو أو للخطر السالمة أو

 البناء. قطاع في حوادث في امالع 35 العام خالل  توفي العمال، بحقوق المعنية

 

 معايير حول المعلومات من القليل سوى هناك يكن لم ولكن الرسمي، غير االقتصاد على القانون وينطبق

ً  االقتصاد، من المائة في 7 بنحو يقدر ما يضم الذي  القطاع هذا في التطبيق وفرض الحماية  لالتحاد وفقا

 العمالية. للنقابات الدولي

 

 بالحد يتعلق ما في كامل بشكل العمالية قوانينها تطبيق في البالد أخفقت الحكومية، غير المنظمات لبعض وفقا

 لردع كافية تكن لم الحالية العقوبات أن كما اللجوء، طالبي فيهم بما نب،األجا للعمال العمل لظروف األدنى

 إخضاعهم ويتم قاسية ظروف في يعيشون أجانب عمال عن الموثقة الحاالت من العديد هناك كان  المخالفات.

 العمل. أرباب من قليل عدد سوى تقاض لم السلطات ولكن الْدين، لعبودية

 

 معظم ليشمل العمل قانون يكفلها التي الحماية نطاق 2007 عام في لعلياا المحكمة أصدرته حكم وّسع

 وضعت ،2016 آب أغسطس/ في لكن  الغربية. الضفة في اإلسرائيلية الشركات تستخدمهم الذين الفلسطينيين

 سواء اسرائيلية، شركات لدى يعملون الذين المواطنين، غير العمال على بموجبها يجب الئحة العدل وزارة
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 ضد بدعوى اسرائيلية محكمة في التقدم لهم يتسنى حتى ماليا مبلغا يودعوا أن إسرائيل، أو الغربية الضفة يف

 باعتبارها الالئحة يعارض المدني المجتمع منظمات قدمته التماس يعد  العمالية. بالحقوق تتعلق عملهم رب

  أيلول. وسبتمبر/ أيار مايو/ في ستماعا جلسات العليا المحكمة عقدت العادلة، العمل ممارسات أمام عقبة

 األول. أكتوبر/تشرين بحلول  مستمرة القضية وظلت

 

 لتنظيم والصين وأوكرانيا  ورومانيا ومولدوفا بلغاريا مع ثنائية عمل اتفاقيات على الحكومة صدقت وقد

 للعمال بالنسبة التوظيف ومرس لتنظيم النكا وسري تايالندا مع واتفاقية البناء، لعمال بالنسبة التوظيف رسوم

 عن فقط الصناعتين هاتين في برمتها األجانب العمال توظيف عملية تنسيق يتم وكان  الزراعي. القطاع في

 العمال يدفعها التي التوظيف رسوم في كبير تقلص إلى أدى مما سواها، دون وحدها حكومية مكاتب طريق

 النكا وسري 2015 عام نيبال مع صغيرة تجريبية برامج انبج إلى  والزراعة. البناء قطاعي في األجانب

 الرعاية وهو األجنبية، العمالة من قطاع أكبر بشأن ثنائية عمل اتفاقيات أي الحكومة توقع لم ، 2016 عام

 الهندية. القارة وشبه الفلبين من ومعظمهم المهاجرين، العمال من اآلالف عشرات يوظف والذي المنزلية،

 

 لهم مترجمة نسخة وتقديم العمالية حقوقهم عن المهاجرين للعمال معلومات توفير على االتفاقيات تنص كما

 وتقلص القانونية بحقوقهم العمال وعي مستوى ارتفاع نتيجة  البالد. إلى وصولهم قبل عملهم عقد عن بلغتهم

 الحكومية غير المنظمات لتبليغ المستعدين العمال عدد داداز التوظيف، رسوم دفع عن الناتجة ديونهم

ً  الحكومة أنشأت وقد  أوطانهم. إلى والعودة العمل من لالستقالة أو باالنتهاكات ً  خطا  في وساعدت ساخنا

 تطبيق عن المسؤولة الحكومية الكيانات زعمت وقد  االنتهاكات. عن يبلغوا كي المهاجرين للعمال تمويله

 الشكاوى. هذه جميع في تحقق كانت أنها نالقواني

 

 من طلبة جلب خالل من تايالندا مع الثنائية االتفاقية على الزراعي القطاع في العمل أرباب بعض يتحايل

 على ي جبرونهم ثم طالب تأشيرة على بناء زراعية دراسية ببرامج سيلتحقون أنهم أساس على فقيرة بلدان

 العمال هؤالء عدد تضاعف لعوفيد، كاف لمنظمة وفقا  البلد. إلى وصولهم لدى الزراعي القطاع في العمل

 دفع البرنامج في المشاركين على العمل أرباب فرض  .2016 إلى 2012 عام من 4500 حوالي إلى الطالب

 أن إال دراسية. برامج أنه اعتقدوا ما في المشاركة مقابل خاصة تشركا ست من واحدة إلى مرتفعة رسوم

 تصاريح إلى يفتقرون كانوا لكونهم نظراً  عملهم ظروف أو المعيشية أوضاعهم على تشرف لم السلطات

 رفضت الثاني، تشرين نوفمبر/ وفي  للدراسة. جاؤوا أنهم غطاء تحت البالد في أقاموا ولكونهم العمل

 شركة ضد لعوفيد" "كاف منظمة قدمتها جماعية قضائية دعوى المركزية يةالمركز المحكمة

 شركة أن القضائية الدعوى ذكرت الزراعية. "غرانوت" تعاونية روعف إحدى وهي "أغروستوديس،"

 الطريقة. هذه خالل من اإلسرائيلية الطالب وقوانين العمل قوانين بعض من تهربت "أغروستوديس"

 

 واسعة االنتهاكات استمرار إلى الرعاية تقديم مجال في النطاق واسعة ثنائية عمالية اتفاقيات وجود عدم أدى

  العمل. عقود شروط في والتزوير المفرطة التوظيف رسوم فيها بما األجانب، الرعاية مقدمي ضد النطاق

 حاالت من الكثير إلى التفتيشية زياراتوال القانونية الحمايات وانعدام المنزل في العيش ترتيبات أدت وقد

ً  الشكاوى مئات محلية حكومية غير منظمات ورفعت  المهاجرات. للعامالت االستغاللية العمل ظروف  دفاعا

 األجرة، كامل دفع بعدم ادعاءات ذلك في بما المنازل، في الرعاية يقدمن الالتي األجنبيات العامالت عن

 المالئمة. غير العمل وظروف الجنسية، حرشاتوالت الجسدي، للعنف وبالتعرض

 

 وغزة الغربية بالضفة 2017 لعام اإلنسان حقوق تقرير
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 والعمل اإلنسان وحقوق الديمقراطية شؤون مكتب األميركية، الخارجية وزارة

 

 تنفيذي ملخص

 

ً  الفلسطينية، السلطة لدى يوجد   منتخبان. تشريعي ومجلس رئيس الفلسطينية، للسلطة األساسي للقانون وفقا

  القدس. على سلطة لديها وليست الغربية الضفة في السلطة من متفاوتة درجات الفلسطينية السلطة ومارست

 في أما  الغربية. الضفة في "أ" المنطقة على والمدنية األمنية السيطرة سلطة الفلسطينية السلطة وتمارس

 للسلطة ليس  اسرائيل. مع مشتركة نيةأم سيطرة إلى باإلضافة المدنية السيطرة تمارس فهي "ب،" المنطقة

 )التي الغربية الضفة "من "ج المنطقة في الفلسطينيين أو اإلسرائيليين السكان على سلطة أي الفلسطينية

 سواء(. حد على والمدنية األمنية بالسيطرة فيها إسرائيل تحتفظ

 

 وبينما هناك. سلطة الفلسطينية السلطة ىلد يكن لم غزة، قطاع في الفلسطينية السلطة قوانين تطبيق رغم

 سيطرة استمرت الثاني، نوفمبر/تشرين في غزة في الحدودية المعابر عند أفرادها الفلسطينية السلطة نشرت

 األخرى. واألمور األمن على الواقع األمر بحكم حماس

 

 الذي عباس، محمود الرئيس ويشغل  هللا. لحمدا رامي الوزراء رئيس الفلسطينية السلطة حكومة ويرأس

ً  يشغل أعوام، أربعة لفترة 2005 عام انتخابه منذ الرئاسة منصب يتولى  التحرير منظمة رئيس منصب أيضا

 ففي  .2007 عام منذ أعماله الفلسطيني التشريعي المجلس يزاول لم  لفتح. العام القائد ومنصب الفلسطينية

 في حكومة تدير زالت وما غزة قطاع في السلطة حكومة منشآت على بالقوة اسحم استولت ،2007 عام

    الواقع. األمر بحكم القطاع

 

 وقد  األمنية. قواتها على فعالة سيطرة اإلسرائيلية المدنية والسلطات الفلسطينية السلطة من كل ومارست

 غزة. في األمن قوات على حماس سيطرت

 

 في األمن وقوات اإلسرائيليين المدنيين ضد الفلسطينية اإلرهابية الهجمات اإلنسان حقوق قضايا أهم شملت

 في فلسطينيا 68 اإلسرائيلية القوات قتلت  إسرائيليًا. 13 مقتل عن أسفرت والتي والقدس، الغربية الضفة

 تهديدًا يشكلون ال إعالمية وسائل حكومية غير منظمات ذكرت ما وفق منهم أربعة كان وغزة، الغربية الضفة

 مزاعم األخرى الهامة اإلنسان حقوق قضايا وشملت مقتلهم. وقت المدنيين أو ائيليةاإلسر األمن لقوات قاتالً 

ً  تشكل اإلسرائيلية األمن قوات تستخدمها التي االستجواب أساليب بأن  إجراءات بأن وادعاءات تعذيبا

 حرية على المفروضة والقيود الفلسطينية، الممتلكات ومصادرة وهدم تعسفيًا، اعتقااًل  تشكل األمنية االحتجاز

 والخارجي الداخلي التنقل حرية على المفروضة الشديدة والقيود الجمعيات، وتكوين والتجمع التعبير

 اإلسرائيلية لالنتهاكات الفلسطينيين الاألطف تعرض من ومخاوف العسكري، القانون بموجب للفلسطينيين

 وظروف االستجواب، ناءأث والمعاملة الليلية، واالستجوابات المعتقلين، وتقييد باالعتقال، المتعلق للقانون

 ضد العنف على الفلسطيني التحريض سياق في وقعت األحداث هذه أن إسرائيل حكومة أكدت االحتجاز.

 إسرائيل.

 

 بالتعذيب؛ ادعاءات الفلسطينية للسلطة الخاضعة الغربية الضفة أجزاء في اإلنسان حقوق قضايا أهم تضمنت

 الصحفيين احتجاز فيها بما والصحافة، التعبير حرية على المفروضة القيود زيادة سياسيين، سجناء وجود

  ذلك يف بما الجمعيات، تكوين حرية على المفروضة والقيود الهامة؛ اإلنترنت مواقع إلى الوصول ومنع

 النقابات على المفروضة والحدود الحكومية، غير المنظمات برامج على الحكومة من المسبقة الموافقة اشتراط

 من كبير بشكل حد مما ،2006 عام منذ وطنية انتخابات الفلسطينية السلطة ت جر لم المستقلة. العمالية
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 والعنف االغتصاب مزاعم حاالت في مينالمته بمقاضاة فعال بشكل الحكومة تقم لم السياسية. المشاركة

 حدوث عن تقارير وردت وقد مطبقا. يكن لم القانون أن رغم المثلي، الجنسي النشاط تجريم وتم المنزلي.

 األطفال. وعمالة القسري العمل

 

 في مدنية أهداف على هاون وقذائف صواريخ غزة قطاع في مقاتلة وفصائل إرهابية منظمات أطلقت

 ظل في اإلنسان حقوق انتهاكات أهم ومن  منها. بالقرب أو غزة في مدنية مواقع من بذلك قامت دوق إسرائيل.

 واالعتقال والتعذيب، االختفاء، وحاالت وتعسفي، قانوني غير قتل الواقع،أعمال األمر بحكم حماس حكم

 صارمة وقيود ؛ الخصوصية حقوق على خطيرة وانتهاكات سياسيين؛ سجناء ووجود التعسفيين، واالحتجاز

 والفعاليات األكاديمية الحرية في والتدخل الصحفيين؛ ضد العنف فيه بما ، والصحافة التعبير حرية على

 في بما الجمعيات، تكوين حرية على المفروضة الشديدة والقيود التجمع؛ حرية في العنيف والتدخل الثقافية؛

 في الحق وسلب المعارضة؛ السياسية واألحزاب ميةالحكو غير المنظمات  عمليات في التعسفي التدخل ذلك

 ضد وتعسفي واسع نطاق على السلطات قبل من األخالق" "قوانين إنفاذ السياسية؛ العملية في المشاركة

 ومغايري الجنسي الميل ومزدوجي والمثليين للمثليات التعسفي واالحتجاز الرسمية والمضايقات النساء؛

 تقارير وورود المستقلة، العمالية النقابات على المفروضة والقيود الجنسين؛ اتصف وحاملي الجنسانية الهوية

 األطفال. وعمالة القسري العمل بوجود

 

 تقليص أو العقاب من اإلفالت مسألة لمعالجة خطوات اإلسرائيلية والسلطات الفلسطينية السلطة اتخذت وقد

 اإلجراءات واتخاذ بالتحقيق كافٍ  بشكل يقوما لم الطرفين أن مفادها انتقادات هناك كانت أنه إال االنتهاكات،

 حماس. حكم ظل في رئيسية شكلةم العقاب من اإلفالت وكان  باالنتهاكات. المتعلقة التأديبية

 

 المقيمين بالفلسطينيين رئيسي بشكل المتعلقة والقضايا الفلسطينية للسلطة الخاضعة المناطق القسم هذا يشمل

 "إسرائيل قسم في بالقدس المقيمين باإلسرائيليين رئيسي بشكل المتعلقة المسائل مع التعامل تم بالقدس.

 ويكمن  السرائيل. كعاصمة بالقدس المتحدة الواليات اعترفت ،2017 ديسمبر 6 في  الجوالن". ومرتفعات

 الوضع لمفاوضات تخضع القدس في اإلسرائيلية للسيادة المحددة الحدود أن في المتحدة الواليات موقف

 الطرفين بين النهائي

 

 حكوميين مسئولين من عليها الحصول مت بيانات على التقرير هذا يحتوي أ، لملحق في المبين النحو على

 الكنغرس، في ودراسات أكاديمية ودراسات اإلنسان، لحقوق مزعومة وإساءات انتهاكات وضحايا أجانب؛

 النزاع سياق في  اإلنسان. بحقوق ت عنى حكومية غير ومنظمات دولية، ومنظمات الصحافة، من وتقارير

 التقارير الخارجية وزارة تقيّم  سياسية. دوافع لها بأن ادرالمص هذه بعض ا تهمت الفلسطيني،-االسرائيلي

 الحاالت. كل في مستقلة تحقيقات ت جري ال ولكنها بعناية األجنبية

 

 مالئما(، ذلك كان حيثما الفلسطينية السلطة )ومن االسرائيلة الحكومة من معلومات على للحصول سعينا ولقد

 نظرا  ذلك. تطابق حيثما استجابات أية دّونا وقد اإلنسان، حقوق انتهاكات بمزاعم يتعلق فيما عليها وحصلنا

 أكدت ولكنها مزعومة. حادثة كل حول فّصلم رد إعطاء من االسرائيلية الحكومة تتمكن لم الزمنية، للقيود

 وفقا المالئم بالشكل األطراف على المسئولية وتحميل مزعومة حادثة كل في التحقيق تم قد أنه عام بشكل

 الواجبة. القانونية لإلجراءات

 

 يلي: مما أي إلى تعريضه عدم ذلك في بما الشخص، كرامة احترام .1 القسم

 



 45وغزة الجوالن وهضبة اسرائيل 

 2017 لعام اإلنسان حقوق ممارسات حول قطرية تقارير

 والعمل اإلنسان وحقوق الديمقراطية شؤون مكتب األميركية، الخارجية وزارة

 الدوافع ذات أو المشروع غير القتل عمليات من ذلك وغير تعسفي نحو على الحياة من الحرمان أ.

 السياسية

 

   العام. خالل مشروعة غير قتل أعمال الفلسطينية للسلطة التابعة األمنية األجهزة بارتكاب تقارير ترد لم

عم ،2016 أغسطس/آب في وقعت حادثة في الفلسطينية السلطة أجرته تحقيق اكتمل  من اضباط أن فيها ز 

 سجن في احتجازه أثناء الموت حتى حالوة أحمد على بالضرب اعتدوا الفلسطينية للسلطة التابعة األمن قوات

 حالوة. مقتل على شخص أي ي حاسب ولم  الفلسطينية. للسلطة التابع جنيد

 

 13 قبح مشروع غير قتل أعمال مجموعة أي إلى منتمين غير وأفراد فلسطينية إرهابية مجموعات ارتكبت

ً    والقدس. الغربية بالضفة إرهابية هجمات في األمن قوات وعناصر االسرائيليين المدنيين من شخصا  ووفقا

 الضفة صدرهام إرهابية عملية 99 ارتكبوا الفلسطينيين بأن اإلسرائيلية الدفاع قوات أفادت إعالمية، لتقارير

 هناك كان حكومية، غير ومنظمات الفلسطينية والسلطة اإلعالم وسائل لتقارير وفقا .2017 عام الغربية

 كل ذكرت العام. خالل اإلسرائيليين ضد اتبالسيار هجمات أو النار، إطالق أو بالطعن، هجوما 56 حوالي

 كان مما أقل كان 2017 عام اإلرهابية الهجمات عدد أن الفلسطينية والسلطة االسرائيلية الدفاع قوات من

 مسؤولو أبلغ اإلسرائيليين. الضحايا عدد تفاعبأار أفادت االسرائيلية دفاعال قوات لكن ،2016 عام عليه

 هجمات محاوالت فيها بما آخر، هجوم 400 وقوع دون حالوا أنهم الكنيست اإلسرائيلية االستخبارات

 قانوني غير مصنعا 40 من أكثر أماكن بتحديد اإلسرائيلية السلطات قامت اختطاف. وعمليات انتحارية

 الفلسطينية السلطة في مسئولون أكد مرخصة. غير سالح قطعة 455 صادرتو وإغالقه، األسلحة لتصنيع

 األمن قوات مع التنسيق واصلت الفلسطينية للسلطة التابعة األمن قوات  بأن اسرائيليون ومسئولون

   اإلرهابية. الهجمات لمنع االسرائيلية

 

 عناصر من اثنين على النار إسرائيل عرب من مهاجمين ثالثة لقأط تموز، يوليو/ 14 في المثال سبيل على

ً  وأصابوا وقتلوهم، الوطنية االسرائيلية الشرطة  في الهيكل جبل الشريف/ الحرم في حطة باب مدخل في ثالثا

 األمن قوات أطلقت حيث الهيكل جبل / الشريف الحرم مجمع المهاجمون دخل ثم  القديمة. القدس مدينة

 20 العمر من البالغ العبد، عمر الفلسطيني طعن تموز، يوليو/ 21 في مميت. بشكل عليهم النار ةرائيلياإلس

 ً  رام غربي شمال سرائيلية،اإل حلميش مستوطنة في بليغة بجروح آخر وأصاب وقتلهم، إسرائيليين ثالثة  عاما

 الذي اإلسرائيلية األمن قوات أفراد أحد قام السبت. عشاء تناولها خالل أسرة وهاجم المستوطنة العبد دخل هللا.

 السلطة واصلت واحتجازه. وإصابته العبد على النار بإطالق العمل ساعات خارج وكان المستوطنة في يعيش

 عمل ارتكاب خالل قتلوا الذين الفلسطينيين ألسر الشهيد" "دفعات الفلسطينية التحرير ومنظمة الفلسطينية

 السجون في للفلسطينيين مبالغ دفع الفلسطينية التحرير ومنظمة ينيةالفلسط السلطة واصلت كما إرهابي.

 المسؤولون وانتقد اإلسرائيليين. ضد إرهابية أعمال بارتكاب المدانون أولئك فيهم بمن اإلسرائيلية،

 ومخصصات الدفعات هذه اإلرهابية. لألعمال تحفيز أنها على الممارسة هذه اإلسرائيليون الحكوميون

 منظمة مرة أول بدأتها قد كانت للسجناء اإلسرائيلية الحكومة بها سمحت التي للسجناء نفصلةالم المقصف

 إسرائيل. مع أوسلو اتفاقيات منذ الفلسطينية السلطة تحت واستمرت 1965 عام الفلسطينية التحرير

 

 ضد اإلرهاب شجعت 1994 عام نشأتها منذ الفلسطينية السلطة أن الفلسطيني اإلعالم مراقبة منظمة أكدت

 "تمجد بأسماء مدرسة 41 وتسمية النازية، ألمانيا مع تعاونوا فلسطينيين بإسم مدرسة 31 بتسمية اإلسرائيليين

 للسلطة التابعة العالي والتعليم التربية وزارة بأن الفلسطيني اإلعالم مراقبة لمنظمة تقرير وأفاد   االستشهاد."

 ومرتفعات إسرائيل حدود تحدد لم خريطة يتضمن دليالً  سبوكفي على صفحتها على نشرت قد الفلسطينية

 الخرائط أن حكومية غير ومنظمات الفلسطينية اإلعالم وسائل وذكرت وغزة. الغربية والضفة الجوالن
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 وغزة الغربية والضفة الجوالن مرتفعات ت ِسم األحيان بعض في كانت اإلسرائيلية المدارس في المستخدمة

 "إسرائيل". بأنها

 

 ً  ألحد بقتلهم مزاعم بسبب غزة في أشخاص ثالثة العام نهاية بحلول  حماس أعدمت اإلعالم، لوسائل ووفقا

 الفلسطينية السلطة رئيس على يجب القانون، بموجب إسرائيل. مع التعاون بتهمة شخاصأ وثالثة حماس، قادة

 السلطة رئيس موافقة دون ماتاإلعدا هذه تنفيذ في شرعت حماس لكن ، باإلعدام حكم كل على المصادقة

 منظمة وهو - اإلنسان لحقوق الفلسطيني والمركز الحكومية، غير االسرائيلية بيتسيلم لمنظمة وفقا الفلسطينية.

 الضفة في فلسطينيا 68 العام خالل اإلسرائيلية القوات قتلت إعالم، وسائل وتقارير حكومية، غير فلسطينية

 إسرائيل حكومة أكدت  إسرائيليين. مهاجمة يحاول أنه ي زعم أو يحاول همبعض وكان والقدس، وغزة الغربية

 وسائل من لتقارير وفقا  إسرائيل. ضد العنف على الفلسطيني التحريض سياق في وقعت األحداث هذه أن

 نالمدنيي أو ائيليةاالسر األمن لقوات فتاكا تهديدًا القتلى من أربعة يشكل لم حكومية، غير ومنظمات إعالم

ً  وقتلوا النار أطلقوا اإلسرائيليين الجنود أن وزعم مقتلهم. وقت  كانون ديسمبر/ 22 في يحاول كان شخصا

ً  160 بعد على شائك سلك تدمير األول  في بالحجارة الجنود رشق وشخصا بغزة، المحيط السياج من قدما

 في السور من قدما 640 بعد على يجلس كان ولكنه بغزة المحيط السياج من اآلخر الجانب على سابق وقت

 أطلق إنه اإلسرائيلي الجيش قال الحالتين، هاتين في األول. ديسمبر/كانون 23 بتاريخ عليه النار إطالق وقت

 محمد الصياد قتلوا اإلسرائيليين الجنود أن وزعم إسرائيل. إلى الحدود عبور حاولوا فلسطينيين باتجاه النار

 بينما قتيالً  وأردوه عليه النار أطلقوا اإلسرائيلية للبحرية تابعة سفينة من داً جنو أن وي زعم ؛ مايو 15 في بكر

 والمركز بيتسيلم أجرته منفصل تحقيق توصل الصيد. لمنطقة الشمالية الحدود قرب بكر قارب يطاردون كانوا

 بها. المصرح المنطقة في يصطادون وأقاربه بكر كان النار، إطالق وقت في أنه اإلنسان لحقوق الفلسطيني

 ً  قتلت الرابع، الحادث وفي بها. المصرح المنطقة عن ابتعدت قد السفينة فإن االسرائيلية، الدفاع لقوات وفقا

عم فلسطينيا آذار / مارس 22 في إسرائيلية دبابة قذيفة  آخرين شخصين مع نار جوار إلى يجلس كان أنه ز 

 بغزة. المحيط السياج من ياردة 530 إلى 320 مسافة على مساءً  10 الساعة بعد الطعام يطهون كانوا حيث

 ناسفة. عبوات تزرع كانت المجموعة أن في اشتبهوا أنهم االسرائيلية الدفاع قوات أعلنت

 

 لحقوق الفلسطيني والمركز  بتسيلم ومنظمة  ووتش رايتس هيومن مثل حكومية، غير منظمات نشرت

 األمن قوات أفراد إن قال تقارير  فلسطين، فرع – طفالاأل حقوق عن للدفاع العالمية والحركة اإلنسان

 أطلقوا اسرائيليين جنودا أن تردّد ، األول كانون ديسمبر/ وفي قانونية. غير قتل أعمال ارتكبوا االسرائيلي

 بغزة، المحيط السياج من اآلخر الجانب على الجنود باتجاه الحجارة يرمون كانوا فلسطينيين ثالثة وقتلوا النار

 آخرون متظاهرون قام حيث الحدودي، السياج من بالقرب احتجاجات في يشاركون كانوا آخرين وأربعة

 اإلسرائيلية القوات أطلقت األول، كانون ديسمبر/ 15 في  اإلسرائيلي. األمني السياج على الحجارة بإلقاء

ً  29 العمر من البالغ ثريا أبو إبراهيم على النار  في عوز ناحل تفتيش نقطة في هرةمظا أثناء وقتلته عاما

ً  غزة. ً  65 بعد على الرجلين، مبتور وهو ثريا، أبو كان بتسيلم.، لمنظمة وفقا  عندما الحدودي السياج من قدما

 يكن لم أنه إلى اإلنسان لحقوق الفلسطيني والمركز بتسيلم أشارت رأسه. على النار يةاإلسرائيل القوات أطلقت

 التحقيق يجد لم إعالم، لوسائل وفقا أرجل. له وليس مسلح غير كان نهأل سرائيلية،اإل للقوات تهديد أي يشكل

 وقت في التحقيق فتح أعادت الدفاع قوات لكن  ثريا ابو وفاة في مخالفات أية االسرائيلية الدفاع لقوات األولي

 وقد غزة. في فلسطينية تجماعا تهاأجر التي التحقيقات ونتائج األولي التحقيق نتائج بين التباين بسبب الحق

 قاصرين.  والقدس الغربية الضفة في االسرائيلية األمن قوات أيدي على فلسطينيا 68 من عشرة ق تل

 

 على النار الثاني كانون يناير/ 16 بتاريخ  اإلسرائيلي الحدود حرس من شرطي أطلق إعالمية، لتقارير وفقا

 وعدد هو ألقى أن بعد قتيال، وأرداه العمور، محمد حسن قصي وهو عاماً، 17 العمر من يبلغ فلسطيني فتى
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 مايو/ 7 في الغربية. بالضفة لحم بيت منطقة في "توك" بلدة في الشرطة على الحجارة اآلخرين الشبان من

 عاماً، 16 العمر من تبلغ فلسطينية وهي حجيجي، فاطمة على النار اإلسرائيلية الحدود شرطة أطلقت أيار،

 منظمة ذكرت القدس. في القديمة دمشق بوابة نم بالقرب الشرطة لضباط بسكين لوّحت أن بعد ،قتيالً  وأردتها

 عن ياردات عدة بعد على توقفها بسبب خطراً  تشكل لم حجيجي أن إعالمية تقارير في عيان وشهود بتسيلم

ً  واقية. ألبسة ويرتدون معدني اجزح وراء كانوا الذين الضباط  قد حجيجي كانت ة،اإلسرائيلي للشرطة وفقا

  .رطةالش يد على تٌقتل أن تعتزم أنها إلى مشيرة  لعائلتها وداع خطاب كتبت

 

 االسرائيلية األمن قوات استخدام بأن تفيد تقارير هناك بأن إعالمية وتقارير المتحدة لألمم تقارير أفادت

 وغزة. الغربية الضفة في خطير كلبش فلسطينيين قتل أو إصابة إلى أدى قد الصغير العيار ذات الحية للذخيرة

 في عاماً، 17 العمر من البالغ الفي،" خلف "محمد على النار اإلسرائيلية القوات أطلقت تموز، يوليو/ 21في

 بالضفة "ب" المنطقة في ديس أبو منطقة في فلسطينيين شغب أعمال مثيري مع مواجهات خالل صدره

 بجراحه. متأثرا الحقا الفي توفي رقية.الش القدس مع الحدود على ةالواقع الغربية،

 

 إسرائيل وحذرت حية. نيران باستخدام غزة في ورةمحظ مناطق في فلسطينيا 11 اإلسرائيلية القوات قتلت

 300) ياردة 328 لمسافة تمتد عازلة" "منطقة دخلوا إذا عليهم النار بإطالق يخاطرون بأنهم الفلسطينيين

ً  عسكرية محكمة هيئة أدانت الثاني، كانون يناير/ 4 في الحدودي. السياج من غزة داخل لىإ متر(  من جنديا

 لمدة بالسجن لذلك تبعا عليه وحكمت الخطأ، القتل بتهمة  أزاريا، إيلور الرقيب وهو االسرائيلية، األمن قوات

 مهاجم على غربيةال بالضفة النار إلطالقه التنفيذ وقف مع شهراً  18 لمدة بالسجن حكم إلى باإلضافة شهراً  18

 من البالغ الشريف الفتاح عبد على النار أزاريا أطلق ، 2016 آذار مارس/ شهر في وعاجز. أعزل فلسطيني

ً  20 العمر ً  الشريف طعن أن بعد قتيال وأرداه عاما ً  جنديا  من بالقرب الخليل، في رميدة تل حي في إسرائيليا

 وشهادة بتسيلم عليها حصلت التي الفيديو لقطات ظهرتوأ االسم. نفس تحمل التي سرائيليةاإل المستوطنة

 يرقد الشريف كان بينما بجروح، أصيب أن بعد رأسه في الشريف على النار أطلق أزاريا أن العيان شهود

 المحكمة رفضت  الخطأ. القتل تهمة أزاريا إلى االسرائيلي األمن قوات وجهت  حركة. بدون األرض على

 27 وفي  سجنه. فترة قضاء أغسطس/آب 9 بتاريخ أزاريا وبدأ  أزاريا. ستئنافا يوليو/تموز 30 بتاريخ

 يخفض سوف أنه آيزنكوت غادي الفريق االسرائيلية الدفاع قوات أركان هيئة رئيس أعلن سبتمبر/أيلول،

 نوفمبر/تشرين 9وفي   العسكرية. المحكمة توصية ضد شهرا، 14 إلى شهرا 18 من ألزاريا السجن عقوبة

 .بالرأفة أزاريا طلب ريفلين رؤوفين االسرائيلي الرئيس رفض اني،الث

 

 غزة حرب في تحقيقاته حول العسكري العام المدعي نشره تحديث آخر أفاد ،2016 أغسطس/آب شهر وفي 

 قيد زالت ما ستثنائية"اال "الحوادث عن تلقاها التي 360 الـ التقارير أرباع ثالثة من يقرب ما بأن ،2014 عام

 أسفرت المتحدة، لألمم وفقا النهب. من حاالت ثالث في اتهام لوائح العسكري العام المدعي أصدر تحقيق.ال

 إسرائيليًا 73 و مدنيًا( 1،462 بينهم )من فلسطينيًا 2،251 مقتل عن أسابيع سبعة مدة استمرت التي الحرب

 سيصدر كان إذا وما التحقيق إلتمام زمني جدول عن العسكري العام المدعي  يعلن لم  مدنيين(. ستة )بينهم

 الذي التحقيق واستقاللية وأساليب نطاق إزاء قوية تحفظات اإلنسان حقوق منظمات أبدت    أخرى. تحديثات

 العام المدعي أن اإلسرائيلية هاآرتس صحيفة ذكرت حزيران، يونيو/ 23 في  العسكري. العام المدعي يجريه

 أطلقت التي 2014 أغسطس/آب 4 إلى 1 من الفترة في جنائيًا تحقيقًا سيفتح كان إذا ما بعد يقرر لم العسكري

 من أكثر  آخرين، جنديين وقتلت غولدن هدار المالزم على حماس قبضت أن بعد أسقطت، أو اسرائيل فيها

 على القبض بعد األولى ثالثال الساعات في قذيفة 1000 ذلك في بما ، رفح مدينة في وقنبلة قذيفة ألفي

ً  ولدين.غ ً  150 االسرائيلية الدفاع قوات قتلت الدولية، العفو لمنظمة وفقا  هذه خالل غزة سكان من شخصا

 وكذلك غولدن، هدار برفات األول أكتوبر/تشرين 26 بحلول  تحتفظ تزال ال حماس أن ورد وقد المواجهة.
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 غير "عدالة" منظمة قدمت آب، أغسطس/ 20 في شاؤول. أورون االسرائيلية لدفاعا قوات جندي رفات

 أربعة مقتل في التحقيق إغالق ضد استئنافها على العام النائب من رداً  فيها تطلب تحضيرية رسالة الحكومية

 العسكري العام المدعي أعلن  2014 عام في غزة شاطئ على القدم كرة يلعبون كانوا بكر عائلة من أطفال

 بأن معقولة شبهات وجود من الرغم على اتهامات توجيه ونبد التحقيق أغلق قد أنه 2015 حزيران يونيو/ في

  رد أي "عدالة" منظمة تتلق لم  االسرائيلية. الدفاع قوات وإجراءات لقواعد وفقًا يتم لم العسكري اإلجراء

 األول. أكتوبر/تشرين 17 بحلول

 

 على صغيرةال باألسلحة وهجمات صاروخية هجمات آلخر حين من غزة في مقرها مسلحة جماعات شنت

 على وردا محددة أهداف ضد غزة على غارات آلخر حين من اإلسرائيلية الحكومة شنت كما إسرائيل.

 البرية القوات كانت  إسرائيل. على المسلحة الجماعات تطلقها كانت التي الصغيرة واألسلحة الصواريخ

 على أسلحتها تطلق االسرائيلية األمن لقوات التابعة بعد عن الموجهة واألسلحة والطائرات والسفن والدبابات

  غزة. داخل الفلسطينيين

 

 االختفاء ب.

 

 تقدم  عنها. ينوب من أو الحكومية السلطات بواسطة تم الغربية بالضفة أشخاص اختفاء عن تقارير ترد لم

 كانت اعتقاالتهم بأن الفلسطينية للسلطة التابعة اإلنسان لحقوق المستقلة الهيئة إلى بشكاوى المحتجزين بعض

 وعلى القانون نطاق خارج اعتقال لياتعم حماس في لألمن تابعة عناصر نفذت فقد غزة، في أما   تعسفية.

 أو باستمرار احةمت ورفاههم المحتجزين وجود بأماكن المتعلقة المعلومات تكن لم  السياسي. االنتماء أساس

   بمحامين. االستعانة أو بأسرهم االتصال من المحتجزين هؤالء من الكثير حماس حرمت به. موثوق بشكل

 غزة. إلى عبروا إسرائيليين لمواطنين 2015 و 2014 عامي في أختفاء التيح عن جديدة معلومات أية ترد لم

 الخارجي. العالم عن بمعزل واحتجزتهما عليهما القبض القت حماس أن وذ كر

 

 المهينة أو إنسانية الال أو القاسية العقوبة أو المعاملة ضروب من وغيره التعذيب ج.

 

 منظمات أن إال المحتجزين. ضد القوة استخدام أو التعذيب الفلسطينية السلطة في األساسي النظام يحظر

 قائمة. مشكلة ظال المعاملة وإساءة التعذيب أن ذكرت ومحلية دولية إنسان حقوق

 

 لحقوق المستقلة الهيئة إلى بشكاوى الفلسطينية السلطة أمن قوات تعتقلهم فلسطينيون  محتجزون تقدم وقد

 الفلسطينية السلطة مارستها التي المعاملة إساءة عمليات تضمنت وقد  وتعذيب. معاملة بإساءة تتعلق اإلنسان

 على حماس، إلى باتماءهم اتهموا أشخاص فيهم بمن السجناء، إجبار عنها، التبليغ وتم الغربية الضفة في

 جزم وقد  النفسية. والضغوط والتخويف، لد،والج واللكم، والضرب، طويلة، لفترات مؤلم وضع في الجلوس

 للسلطة التابعة السجون في روتيني أو منهجي بشكل تمارس تكن لم المعاملة إساءة أن إلى مستقلون مراقبون

 واستمرت  االستجواب. أو االعتقال أثناء المعاملة لسوء تعرضوا السجناء بعض أن رغم الفلسطينية،

 استخدام في الفلسطينية، السلطة في الداخلية وزارة لسلطة التابعة ل،والتأهي حاإلصال لمراكز العامة المديرية

 إساءة أي وقوع عن تبلغ لم ولكنها المدنية. السجون في المعاملة بسوء المتعلقة السجناء شكاوى في للنظر آلية

 موظفيها. يد على معاملة

 

  معاملة. وإساءة تعذيب بوقوع تتعلق اإلنسان لحقوق المستقلة الهيئة إلى بشكاوى حماس لدى محتجزون وتقدم

ً  المحتجزين. تعذب كانت لحماس التابعة الداخلي األمن قوات أن أخرى إنسان حقوق منظمات ذكرت  ووفقا



 49وغزة الجوالن وهضبة اسرائيل 

 2017 لعام اإلنسان حقوق ممارسات حول قطرية تقارير

 والعمل اإلنسان وحقوق الديمقراطية شؤون مكتب األميركية، الخارجية وزارة

 من يبلغ فلسطيني ووه القصاص، سفيان محمد بتعذيب  حماس من أمنيون مسؤولون قام إعالمي، لتقرير

ً  30 العمر  شكاوى بعد القصاص على القبض ألقي أيلول. سبتمبر/ 18 في اعتقاله دبع غزة، في ويعيش عاما

 أبو خليل توفي أيلول، / سبتمبر 19 في هللا". "يسبون كانوا يديره الذي اإلنترنت مقهى زبائن بعض أن من

 بالمنطقة، العام النائب مكتب في استجواب غرفة في فذةنا من سقط أن بعد عاماً، 19 العمر من البالغ حرب،

 الحادث هذا دفع وقد انتحر. قد حرب أبو أن حماس زعمت السرقة. بتهمة عليه القبض سلطاتال ألقت أن بعد

 غزة. سجون في للتعذيب حد بوضع المطالبة إلى المحلية اإلنسان حقوق مجموعات

 

 الخاصة" االستجواب "أساليب أن إسرائيل في التعذيب ضد العامة اللجنة مثل اإلنسان حقوق منظمات وأفادت

 والقدس الغربية الضفة في الفلسطينيين األمنيين المعتقلين ضد اإلسرائيليون األمن أفراد يستخدمها التي

 الشخص وإجبار بالضرب، االعتداء تشمل األساليب هذه أن ذ كر  التعذيب. حد إلى تصل أن يمكن الشرقية

 من المؤلم والضغط البدني، واإليذاء باالغتصاب والتهديد طويلة، لفترات مجهد وضع في البقاء على

ً   الساعدين. على توضع التي القيود أو األصفاد  تقدمت طلب إلى يستند هآرتس بصحيفة إعالمي لتقرير وفقا

 الشكاوى تعالج والتي العدل لوزارة التابعة الوحدة فإن معلومات،ال حرية قانون بموجب العدل وزارة إلى به

ً   تفتح لم بيت( )الشين اإلسرائيلي األمن جهاز عناصر ت جريها التي االستجواب عمليات بشأن ً  تحقيقا  جنائيا

 أن غمر منهم، أي بحق تهما توجه لم كما ءات،عادالا هذه في المتورطين الجهاز عناصر ضد قضية أية بشأن

 منذ التحقيق هذا إغالق ضد طعن أي العدل وزارة تقبل لم .2001 ماع منذ ق دمت قد ىشكو 1100 من كثرأ

ضعت أن  أن إلى كذلك إسرائيل في التعذيب ضد العامة اللجنة وأشارت .2013 عام الطعون إجراءات و 

 كانت الثاني، بر/تشريننوفم 21 في شهراً. 28 المتوسط في تستغرق التز ال الشكاوى في األولية التحقيقات

 العدل. وزارة من أولية ردودًا تنتظر 2014 عام منذ ق دمت التي واحدة، باستثناء الشكاوى، جميع

 

  استمرت  التعذيب. مستوى إلى ترقى أن يمكن أساليب يستخدمون ال إنهم اسرائيليون مسئولون أفاد وقد

 بأنها وصفتها التي اإلسرائيلية االحتجاز ممارسات انتقاد في وفلسطينية اسرائيلية حكومية غير منظمات

 والتعرض الطعام، ونقص النوم، من والحرمان طويلة، لفترات االنفرادي والحبس العزلة فيها بما مسيئة،

 الوالدين أو األشقاء أو األزواج باستجواب التهديد ذلك في بما النفسية، واإلساءة قاسية، طقس لظروف

 العائلة. منزل هدم أو لمسنين،ا

 

 منظمة زعمت وقد  الفلسطينيين. القاصرين مع مماثلة أساليب تستخدم كانت اإلسرائيلية السلطات أن وذ كر

 الحكومية غير المنظمات من وغيرها )"هموكيد"(، الفرد عن الدفاع ومركز العسكرية، المحاكم مراقبة

 الحاالت بعض وفي اإلساءات، استخدام في استمرت اإلسرائيلية األمن أجهزة أن اإلنسان بحقوق المعنية

 أعمال من ذلك غير أو ارةالحج إلقاء بشبهة قلينالمعت الق صَّر من باإلكراه اعترافات على للحصول التعذيب،

 المائة في 93 أن فيها ذكرت إحاطة مذكرة العسكرية المحاكم مراقبة منظمة أصدرت مايو/أيار، وفي العنف.

 منهم بالمائة 80 وأن مقيدة، أيديهم العام خالل االسرائيلية األمن قوات اعتقلتهم الذين الفلسطينيين األطفال من

 قبل بمحام االتصال نم منعوا المائة في 90 و البدني، لإليذاء تعرضوا المائة في 58 و أعينهم، ع صبت قد

ً  االستجواب.   االسرائيلية األمن قوات احتجزت فقد اإلسرائيلية، السجون مصلحة من بيانات ألحدث ووفقا

ً  طفالً  331 أيار مايو/ شهر بحلول  عن بالمائة 82 قدرها بزيادة سنة، 17 و 12 بين أعمارهم تتراوح فلسطينيا

 .2015 لعام الشهري المعدل

 

 االعتقال ومراكز السجون في األوضاع
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 المديرية واستمرت  متدنية. كانت الغربية بالضفة االحتجاز ومراكز بالسجون المادية الظروف أن ذ كر

 آلية استخدام في الفلسطينية، السلطة في الداخلية وزارة لسلطة التابعة ل،والتأهي اإلصالح لمراكز العامة

 إساءة أي وقوع عن تبلغ لم ولكنها المدنية، السجون في المعاملة بسوء المتعلقة السجناء شكاوى في للنظر

 موظفيها. يد على معاملة

 

 العامة للجنة وفقا مكتظة. السجون زنزانات وكانت يةمتدن كانت غزة في للسجون األساسية األوضاع أن ذ كر

 االحتجاز مراكز استيفاء نسبة كانت اسرائيل، في اإلنسان حقوق ورابطة إسرائيل في التعذيب لمناهضة

 االسرائيلية ةالمدني السجون استيفاء نسبة من أقل األمنيين بالمعتقلين الخاصة االسرائيلية األمن لقوات التابعة

 األمن قوات اعتقلتهم الذين الفلسطينيين، السجناء معظم اسرائيل داخل لطاتالس احتجزت المعايير. لتلك

 قامت فقد العسكرية، المحاكم مراقبة لمنظمة ووفقا أراضيهم. خارج وغزة، الغربية فةالض في االسرائيلية

 82 تهنسب ما أو فلسطينياً، 5986 واحتجاز بنقل الثاني، تشرين نوفمبر/ 21 بحلول اإلسرائيلية، السلطات

 إسرائيل. (1949 عام الهدنة )خط داخل في بالسجون الغربية، الضفة من السجناء جميع من بالمائة

 

  ً  األطباء كان إسرائيل، في اإلنسان حقوق أجل من وأطباء إسرائيل، في التعذيب لمناهضة العامة للجنة وفقا

 عتقاالتاال عن الناجمة واإلصابات الكدمات اعتيادي بشكل يتجاهلون اإلسرائيليين الطبي الطاقم وأفراد

 أن بعد استجواب غرفة إلى بالسجن الطبي الطاقم استدعاء تم المرات، إحدى ففي العنيفة. واالستجوابات

 أن من الرغم على رقابة. دون االستجواب باستمرار سمحوا لكنهم التحقيق، أثناء فلسطيني معتقل على أ غمي

 ثان طبي رأي على للحصول الخاص الطبيب بزيارات تسمح كانت  اإلسرائيلية السجون مصلحة توجيهات

 الخارجيين األطباء دخول منتظم بشكل ترفض كانت اإلسرائيلية السجون مصلحة أن إال خارجي. طبيب من

 الفلسطينيين. السجناء لتقييم

 

 الكافية قالمراف إلى تفتقر وغزة وإسرائيل الفلسطينية السلطة سجون أن حكومية غير منظمات أفادت

 الخاصة. االحتياجات أصحاب والسجناء للمحتجزين المتخصصة الطبية والرعاية

 

 والتدفئة التهوية أنظمة إلى وتفتقر مكتظةً  الفلسطينية للسلطة التابعة السجون بعض ظلت  :الجسدية الحالة

 السجناء مع الذكور األحداث زتحتج أحيانا السلطات وكانت  الدولية. المعايير تستوفي التي واإلنارة والتبريد

 النساء احتجاز أوضاع كانت  احتجازمنفصلة. مرافق تستخدم األمنية األجهزة وكانت  البالغين. الذكور

 الرجال. أوضاع مع تقريبًا متطابقة

 

 غير منظمات ذكرت كافية. غير اإلسرائيلية الحكومة مرافق معظم تخصصها التي الزنزانات مساحة كانت

 أن يبدو أنه العسكرية، المحاكم مراقبة ومنظمة إسرائيل في التعذيب لمناهضة العامة اللجنة تشمل حكومية،

 استجواب كطريقة قاسية طقس لظروف المحتجزين وتعريض السيئة السجون أوضاع تستخدم كانت السلطات

 العامة اللجنة ذكرت  الكافية. الطبية الرعاية توفر عدم من أيضا ونيشتك السجناء زال وما  ترهيب. أو

 المحاكم مراقبة ومنظمة بتسيلم، ومنظمة الفرد، عن الدفاع مركز-وهموكيد إسرائيل، في التعذيب لمناهضة

 الاالعتق أثناء يحدث كان السيئة األوضاع أو معاملة إساءة وقوع بشأن عنه التبليغ تم ما معظم أن العسكرية

 الشخص. على القبض إلقاء بعد األولى ساعة 48الـ خالل عام وبشكل واالستجواب،

 

 االعتقال أثناء االسرائيلية األمن قوات قبل من واإلساءة للتحرش تعرضهن عن والمعتقالت السجينات أبلغت

 الشكاوى. هذه إزاء تحقيقات أية ت جرى لم اسرائيل، في التعذيب لمناهضة العامة للجنة وفقا  واالحتجاز.
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 أشهر ثالثة تتجاوز ال لمدة بالسجن عليه ي حكم شخص ألي يجوز الفلسطينية، السلطة قانون بموجب  اإلدارة:

 في عقوبته فترة قضاء بدل السجن خارج يؤديه بعمل تكليفه الفلسطينية بالسلطة العام النائب من يلتمس أن

 أن إال ذلك، يجيز القانون نأ ورغم  الخيار. هذا من حرمانه على بحقه الصادر الحكم ينص لم ما السجن،

 الشكاوى في الفلسطينية السلطة حققت وقد  العملية. هذه مثل تطبيق على القدرة يملك يكن لم القانوني النظام

  المعاملة. بإساءة المتعلقة

 

 غزة. قطاع في لحماس التابعة السجون مصلحة حول جدا ضئيلة معلومات سوى تتوفر ولم

 

 لم االسرائيلية السلطات أن وهموكيد، العسكرية المحاكم مراقبة منظمة تشمل حكومية، غير منظمات زعمت

 أفادت  األولية. اعتقالهم فترة خالل بمحام باالستعانة الق ّصر، فيهم بما الفلسطينيين، للمحتجزين تسمح

 وخاصة المسجونين، الفلسطينيين عائالت أن اإلنسان لحقوق الفلسطيني المركز مثل اإلنسان حقوق جماعات

 وجود وعدم إسرائيل داخل احتجازهم بسبب السجناء زيارة على محدودة قدرة لديهم كانت غزة، سكان

 إن إسرائيل في التعذيب لمناهضة العامة اللجنة قالت الفلسطينيين. لمعظم بالنسبة ئيلإسرا لدخول تصاريح

 مختلف في محتجزون فلسطينيون بها أدلى التي المعاملة سوء دعاوى في التحقيق في منهجيا فشال هناك

 أي تسفر لم أنه إسرائيل في التعذيب لمناهضة العامة اللجنة ذكرت اإلسرائيلية. واالعتقال الستجوابا مراكز

 لمناهضة العامة للجنةا وزعمت  إدانة. أو محاكمة أو جنائي تحقيق عن بالتعذيب المتعلقة الشكاوى من

 بعدأن المعاملة بإساءة المتعلقة الشكاوى منتظمة، بصورة ترفض، كانت الحكومة بأن إسرائيل في التعذيب

ً  تحقيقا االسرائيلي األمن جهاز في موظف ي جري  األمن جهاز مرافق تستثني السلطات كانت  بشأنها. أوليا

 إساءة في التحقيقات أن حكومية غير منظمات ذكرت  ظمة.المنت المستقلة التفتيش عمليات من االسرائيلي

 المالحقات إلى أدت ما ونادراً  فعالة وغير بطيئة كانت االسرائيلية والشرطة األمن قوات منشئات في المعاملة

 بين اسرائيل في التعذيب لمناهضة العامة اللجنة بها تقدمت شكوى 200 عن يزيد ما بين ومن  القضائية.

 ثالث أسفرت الغربية، الضفة في المعتقلين ضد االسرائيلية األمن قوات عنف بشأن 2017 و 2007 عامي

 االعتداء. بتهم إسرائيلي جندي بحق إدانة عن شكاوى

 

 لتقييم بالمحتجزين بااللتقاء األحمر للصليب الدولية للجنة الفلسطينية السلطة سمحت :المستقلة المراقبة

 ومنظمات إنسان، حقوق منظمات أشارت   الغربية. الضفة في المعتادة آلياتها وفق وأوضاعهم معاملتهم

 االتصال في الصعوبات بعض الماضية، األعوام غرار على هناك، كانت أنه إلى ومحامون إنسانية،

 المنشأة. ديرت التي األمنية الجهة على يتوقف كان األمر وأن الفلسطينية، السلطة تحتجزهم محددين بمحتجزين

 

 المعتادة اآلليات وفق وأوضاعهم معاملتهم لتقييم بالمحتجزين بااللتقاء األحمر للصليب الدولية للجنة وس مح 

 ولكن غزة، قطاع في السجناء لبعض تفقدية زيارات اإلنسان بحقوق معنية منظمات وأجرت  غزة،. في للجنة

 بارزين. ومحتجزين سجناء يارةبز األحمر الصليب لممثلي السماح رفضت حماس سلطات

 

 للجنة الحكومة سمحت  إلنسان. لحقوق مستقلين مراقبين قبل من بزيارات اإلسرائيلية الحكومة وسمحت

 المعتادة اآلليات وفق االحتجاز، مراكز فيها بما بالسجون، واألوضاع المعاملة برصد األحمر للصليب الدولية

 عن المضربون أولئك فيهم بمن - الفلسطينيين السجناء لمقابلة مثلينم حكومية غير منظمات أرسلت  للجنة..

 األمن قوات مرافق وبعض االحتجاز ومراكز اإلسرائيلية السجون في األوضاع وتفتيش - الطعام

 بواسطة يهمإل الوصول يمكن ال االسرائيلي األمن جهاز لدى المحتجزون األمنيون السجناء وظل االسرائيلية.

 في وصعوبات تأخيرات حدوث عن إنسان حقوق وجماعات فلسطينية عائالت أفادت لمستقلين.ا المراقبين

 المعتقلين نقل عن أبلغوا كما بعينهم. بمحتجزين لالتصال ئيليةاالسرا السلطات من موافقات على الحصول
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 للسجناء كعقاب النقل ممارسات تستخدم أحيانا كانت اإلسرائيلية السلطات أن وزعموا إنذار، سابق دون

    الطعام. عن المضربين

 

 التعسفي االحتجاز أو االعتقال د.

 

 بالسلطة العامة النيابة وكانت تعسفي، نحو على األشخاص احتجاز أو اعتقال الفلسطينية السلطة قانون يحظر

 العدالة نظام يكن لم ذلك، من الرغم على  احتجازهم. قبل بهم المشتبه إلى االتهامات توجه ما عاّمة الفلسطينية

 احتجزت حاالت هناك كانت   وسريع. عاجل بشكل المحاكمة إلى المتهمين يقدم الفلسطينية بالسلطة الجنائية

 أو تهم توجيه بدون أمنيين محتجزين الفلسطينية للسلطة ابعةالت األمن قوات مرافق في الفلسطينية السلطة فيها

 للمحاكمة. تقديهم

 

 فتح، منظمة أعضاء بحق خاصة غزة، في واسع نطاق على التعسفي االحتجاز مارست حماس أن ذ كر

 حماس أن فتح مسئولو زعم  علني. بشكل حماس بانتقاد ومتهمين وصحفيين، المدني، المجتمع في وناشطين

 غزة. في الكهرباء في النقص ضد يناير مظاهرات في لمشاركتهم فتح من أعضاء عدة اعتقلت

 

 العسكري، القانون بموجب الغربية الضفة سكان الفلسطينيين  تحاكم إسرائيل كانت ، 1967 عام احتالل منذ

 حماية نطاق اإلسرائيلي الكنيست وّسع ،1967 عام منذ اإلسرائيلي. العسكري القائد من أوامر على بناء

 المدني القانون إسرائيل تطبق الغربية. الضفة في اإلسرائيليين المستوطنين ليشمل والمدني الجنائي القانون

 والفلسطينيين. ييناإلسرائيل القدس، سكان جميع على اإلسرائيلي

 

 في يشتبه الذين البالغين تحتجز أن االسرائيلية السجون لمصلحة يجوز اإلسرائيلي، لعسكريا القانون بموجب

 لمصلحة  تسمح محدودة استثناءات مع قاٍض، على عرضهم قبل أيام أربعة لمدة أمنية جريمة ارتكابهم

 بالنسبة .مركزية ةمحكم في القضاة كبير أمام مثوله قبل أيام ثمانية إلى تصل لمدة به مشتبه باعتقال السجون

ً  أمنية جريمة ببارتكا المشتبهين بين اإلسرائيلي العسكري القانون يفرق للق ّصر،  يمكن ألعمارهم. وفقا

 لمدة التمديد إمكانية مع أقصى، بحد واحد يوم لمدة 14 و 12 بين أعمارهم تتراوح الذين بهم المشتبه توقيف

 امكانية مع يومين، إلى تصل لمدة توقيفهم فيمكن سنة، 16 -14 بين أعمارهم تتراوح للذين بالنسبة حد.وا يوم

 أربعة إلى تصل لمدة توقيفهم فيمكن سنة، 18 -16 بين أعمارهم تتراوح للذين بالنسبة  يومين. مدة التجديد

 أيام. أربعة مدة التجديد امكانية مع أيام،

 

 مدة البالغين  تحتجز أن االسرائيلية للسلطات يجوز باألمن، المتعلقة القضايا في العسكري القانون بموجب 

 75 أقصى بحد مرة كل في يوما 15 لمدة مرات عدة التمديد إمكانية مع االتهام، الئحة توجيه قبل يوًما 20

ً  90 مدة ازحتجاال تمدد أن إسرائيلية عسكرية استئناف لمحكمة ويمكن  يوًما.  توجيه قبل مرة. كل في يوما

 التمديد إمكانية مع يوًما، 15 لمدة قاصرين احتجاز للسلطات يجوز باألمن، المتعلقة القضايا في اتهام الئحة

 تمدد أن  إسرائيلية عسكرية استئناف لمحكمة ويمكن يوًما. 40 أقصى بحد مرة كل في مأيا 10 مدة مرات عدة

ً  90 مدة االحتجاز  مرة. كل في يوما

 

 تهم توجيه دون أشهر ستة إلى تصل مدة إداريا أشخاص احتجاز الدفاع لوزارة الطوارئ سلطات قانون يجيز

ً   محددة. غير لمدة للتجديد قابلة المدة وهذه إليهم،  هناك كان اإلسرائيلية، السجون مصلحة إلحصاءات ووفقا

 فوق فلسطينيون قاصرون بينهم من اإلداري، الحجز رهن فلسطينيًا 425 الثاني، تشرين نوفمبر/ 30 بحلول

 عشرة. الرابعة سنّ 
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 في قاض قيام قبل يوما 14 مدة معتقل احتجاز االسرائيلية للسلطات القانونيين غير المحاربين قانون يجيز

 .العام النائب بموافقة يوما 21 إلى تصل لفترة بمحام االتصال من ومنعه قضيته، في بالنظر جزئية  محكمة

 العام في مرتين القضية في بالنظر جزئية  محكمة قيام شريطة محدد غير ألجل االعتقال يجيز كما

 العليا. المحكمة أمام واالستئناف

 

 األمن وأجهزة الشرطة دور

 

 حقبة اتفاقيات في محدد وه كما ، أ المنطقة في الغربية الضفة في الفلسطينية السكانية التجمعات معظم تقع

 أراضي من المائة في 18 حوالي في الفلسطينيين السكان من المائة في 55 تضم التي "أ"، المنطقة في أوسلو.

 منذ ذلك، ومع المدنية. والسيطرة األمن عن ميةالرس بالمسؤولية الفلسطينية السلطة تضطلع الغربية، الضفة

 دون "أ"، المنطقة في منتظمة ةأمني بعمليات اإلسرائيلية األمن قوات قامت ، 2002 عام الثانية االنتفاضة

 اندالع عند ازدادت التي هذه التوغل عمليات استمرت الفلسطينية. األمن قوات مع حياناأل من كثير في تنسيق

 في اإلسرائيلية التوغالت أن الفلسطينية السلطة في مسئولون زعم العام. طوال 2015 عام من بتداءً ا العنف

 بالسيطرة الفلسطينية السلطة تضطلع سبتمبر/أيلول. شهر خالل األسبوع في 50 حوالي إلى ارتفعت أ المنطقة

 بالضفة أراض وهي فيها، األمنية بالسيطرة اسرائيل مع باالشتراك تضطلع بينما ب، المنطقة في المدنية

 المدنية بالسيطرة إسرائيل تحتفظ   األرض. من بالمائة 21 وحوالي السكان من بالمائة 41 تضم يةالغرب

 الضفة أراضي من ٪61 و الفلسطينيين السكان من ٪4 حوالي تضم التي "ج" للمنطقة الكاملة واألمنية

 ج. المنطقة في اإلسرائيلية المستوطنات في إسرائيلي 400000 حوالي يعيش  الغربية.

 

 منها عدد أنشطة وتخضع  الغربية، الضفة في تعمل الفلسطينية للسلطة تابعة أمنية قوات 6 تهناك وكان

 الفلسطيني المدنية الشرطة جهاز كان  الوزراء. رئيس توجيهات وتتبع الفلسطينية السلطة داخلية لوزارة

 فتقوم الوطني األمن جهاز قوات أما   والمجتمعي. المدني الشرطي العمل عن األول المقام في مسئوال

 وكالة تتولى  المدنية. الشرطة قدرات تتجاوز التي الظروف في الدرك بعمليات شبيهة أمنية بعمليات

 للسلطة التابعة األمن قوات بعناصر تتعلق التي والجنائية االستخبارية المسائل العسكرية االستخبارات

 دائرة وكانت لمحكمة.ا إلى القضايا تحيل وهي والفساد، معاملةال بإساءة االتهامات فيها بما الفلسطينية،

 الخارجية. االستخبارية العملياتو الخارجية االستخبارية المعلومات جمع عن مسؤولة العامة المخابرات

 بقضايا المتعلقة والتحقيقات الداخلية االستخبارية المعلومات جمع عن المسئولية الوقائي األمن جهاز ويتولى

 الحرس ويقوم  األموال( وغسيل األسلحة ومخالفات اإلرهاب مكافحة المثال، سبيل )على الداخلي مناأل

 تصدر اإلنسان لحقوق المستقلة الهيئة ظلت  الشخصيات. لكبار الحماية ويوفر المنشآت بحماية الرئاسي

   ية.الفلسطين األمن قوات أيدي على والتعذيب المعاملة بإساءة اتهامات عن تقارير

 

 والفساد االنتهاكات في للتحقيق آليات ولديها األمنية قواتها على فعالة سيطرة الفلسطينية السلطة مارست

 عليهما. والمعاقبة

 

 صحفية تقارير وأشارت  الواقع. األمر بحكم السيطرة حماس قوات مارست فقد غزة، قطاع في أما

 اإلفالت ظل وقد  المجتمع. قطاعات جميع على مشددة سيطرة فرضت حماس أن إلى حكومية غير ومنظمات

 العنف، ردع أو منع في حماس قوات فيها فشلت التي الحاالت من العديد هناك كان  قائمة. مشكلة العقاب من

  مناوئة. فيةسل جماعات بواسطة اسرائيل على بالصواريخ الهجوم مثل
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 االسرائيلية، األمن قوات خالل من الغربية الضفة في األمني وجودها على اإلسرائيلية السلطات حافظت وقد

ً   الحدود. وحرس االسرائيلية الوطنية والشرطة العام، األمن وجهاز  واللجنة دين يش مثل لمنظمات وفقا

 في للتحقيق الخطوات بعض اإلسرائيلية السلطات اتخذت وبتسيلم، اسرائيل في التعذيب لمناهضة العامة

 العتداءا حاالت في تأديبية إجراءات اتخاذ بعدم تفيد تقارير وردت ولكن عليها. والمعاقبة والفساد االنتهاكات

 إساءة ادعاءات في تلقائيا التحقيقات فتح واصلت أنها االسرائيلية األمن قوات أفادت أ(. .1 القسم )طالعوا

 التحقيقات فتح أن دين يش منظمة قالت اإلسرائيلية. العسكرية الشرطة ىلد المحتجزين الفلسطينيين معاملة

 على ينطبق ال ولكن الغربية، الضفة في اإلسرائيلية العسكرية النشاطات بعض على فقط ينطبق كان تلقائيا

 دين يش مثل حكومية غير منظمات أفادت الحجز. في المعاملة سوء عن لغونيب الذين الفلسطينيين حاالت

 اإلسرائيلية األمن قوات وسط العقاب من اإلفالت بأن  وبتسيلم، اسرائيل في التعذيب لمناهضة العامة واللجنة

 تحويل يتم  فعالة. تكن لم االدعاءات في التحقيق آليات أن إلى جزئيا ذلك ويرجع مشكلة. يمثل يزال ال

  إسرائيل في التعذيب لمناهضة العامة اللجنة وأفادت العام؛ النائب مكتب إلى المعاملة بإساءة المتعلقة ريرالتقا

 أعلنت ،2016 أيار مايو/ في  معاملة. سوء بوقوع االتهامات بتجاهل منتظم بشكل تقوم كانت السلطات بأن

 األمن قوات قبل من اإلصابة أو المعاملة اءةإس من الفلسطينيين شكاوى اآلن بعد تحيل لن أنها بتسيلم منظمة

 تجنب في رغبتها إلى مشيرة العسكري، العام والمدعي اإلسرائيليين العسكريين المحققين إلى االسرائيلية

    الغربية. بالضفة االسرائيلي العسكري النظام تطبيق بذريعة المنظمة وصفته ما في المساهمة

 

  الجهود اإلنسان" حقوق عن المدافعين "الحاخامات و دين" "ييش مثل حكومية غير منظمات انتقدت كما

 المدنيين بقتل اإلسرائيلية األمن قوات بقيام المتعلقة التقارير في التحقيق إزاء اإلسرائيلية والمساءلة

 القانون يقيد  اتهام. الئحة صدور عن أسفرت قد 2011 عام منذ فقط واحدة حالة أن إلى مشيرة الفلسطينيين،

 األمن قوات جانب نم األذى عن اإلسرائيلية المحاكم في التعويض طلب على الفلسطينيين قدرة اإلسرائيلي

 ناري سالح استخدام بتهمة اتهام، الئحة العام النائب مكتب قدم ،2016 الثاني كانون يناير/ ففي اإلسرائيلية.

ً  16 العمر من يبلغ شاب على النار أطلقوا جنديين ضد وإهمال، بتهور  بدرس، قرية في قتيال وأردوه عاما

 أمور، جملة ضمن للدولة، العام النائب مكتب واقترح محظورة. منطقة من الفرار يحاول كان أنه ذ كر حيث

 شهر بحلول معلقة القضية وظلت  العرض رفض الجنديين محامي لكن ، لألسرة تعويضات الجنديان يدفع أن

 سبتمبر./أيلول

 

 االسرائيلي األمن قوات تستجب لم صحفية، وتقارير وفلسطينية إسرائيلية حكومية غير منظمات لتقارير وفقا

ً   الغربية. الضفة في الفلسطينيين ضد إسرائيليون مستوطنون ارتكبها التي العنف لحوادث كاف بشكل  وفقا

 نالفلسطينيي ضد اإلسرائيليين المستوطنين هجمات ددع ازداد اإلنسانية، الشؤون لتنسيق المتحدة األمم لمكتب

 اإلنسانية الشؤون لتنسيق المتحدة األمم مكتب حدد أغسطس/آب، شهر بحلول سنوات. ثالث منذ األولى للمرة

 أو الفلسطينيين وسط جرحى أو قتلى سقوط عن أسفرت اسرائيليون مستوطنون ارتكبها عنف حادثة 89

 عام مع مقارنة الشهري وسطالمت في المائة في 88 بنسبة زيادة يشكل الذي راألم  الممتلكات، في خسائر

 األمن قوات عن استقتها بأرقام مستشهدة اإلسرائيلية،  دين" "ييش الحكومية غير المنظمة أفادت .2016

 عنف يف التحقيق ملفات من بالمائة 75 أغلقت اإلسرائيلية السلطات أن العسكري، العام والمدعي اإلسرائيلية

 على العثور أو بهم المشتبه على العثور في الشرطة محققي إخفاق بسبب المزعوم اإلسرائيليين المستوطنين

 القانون إنفاذ وإدارة إجراءات في اإلخفاقات أن دين" "ييش منظمة ادعت  االتهام. قرار إلصدار كافية أدلة

 الجناة. دانةوإ االتهام توجيه حيث من محدودة نتائج إلى أدت اإلسرائيلي

 

 من اثنين بحق اتهام لوائح بإسرائيل الوسطية المنطقة في العام النائب مكتب وّجه الثاني يناير/كانون وفي

 على 2015 يوليو/تموز في وقع  الثمن" "تدفيع بـ ومرتبط متعمد بحريق تتعلق بتهم المشتبهين االسرائيليين
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 البالغ شقيقه وإصابة ووالديه صغير طفل مقتل عن أسفر مما الغربية، بالضفة دوما قرية في فلسطيني منزل

 ورسم الرش دهان باستخدام "انتقام" عبارة ايضا  الجناة أحد وكتب  . خطيرة بجراح سنوات أربع العمر من

 استمرت مة.جري الرتكاب بالتآمر آخر همات   بينما بالقتل واحد إسرائيلي واتهم  المنزل. جدار على داود نجمة

 في  ق تلت التي الفلسطينية العائلة أقارب رفع أيار، مايو/ وفي حكم. إلى التوصل بدون العام الطو المحاكمة

 جمعية أفادت والتعويض. بالمسؤولية باالعتراف مطالبين اإلسرائيلية الحكومة ضد قضائية دعوى الهجوم

 الذين اإلسرائيليين والعدالة األمن مسؤولي بأن أخرى حكومية غير ومؤسسات اسرائيل في المواطن حقوق

 ورأس وسلوان العيسوية مثل -  سكانها غالبية الفلسطينيون يشكل التي الشرقية القدس أحياء في يعملون

 السكان ضد تحيًزا أظهروا أو المفرطة القوة استخدموا - القديمة والمدينة جراح والشيخ والطور العمود

 واسرائيلية. فلسطينية أطراف على تنطوي التي الحوادث يف التحقيق عند الفلسطينيين

 

 ً  الحمالت لمختلف تنفيذها أثناء االسرائيلية األمن قوات كانت اسرائيل، في المواطن حقوق لـجمعية ووفقا

 في )بما الفلسطينيين  على األسفنجي الرصاص تطلق القدس في الفلسطينية األغلبية ذات األحياء في  األمنية

 الخاصة االشتباك لقواعد انتهاك في قريبة، مسافة من الجسم من العلوي والجزء الرأس في ّصر(الق   ذلك

 األسفنجي الرصاص عن ناتجة خطرة وإصابات عمى حاالت عن تقارير عدة وردت  اإلسرائيلية. بالشرطة

 البالغ مصطفى، دينال نور على النار اإلسرائيلي الحدود حرس أطلق تموز، يوليو/ 12 في  التركيبي. األسود

ً  13 العمر من  أن تردّد الشرقية. القدس في العيسوية حي في منزله خارج جلوسه أثناء بجروح وأصابه  عاما

 السيطرة أسلحة واستخدمت فلسطينيتين عائلتين بين نزاع بسبب المنطقة دخلت قد اإلسرائيلي األمن قوات

 في تحقق إنها اإلسرائيلية الشرطة وقالت الحجارة. يونالمحل الفلسطينيون نالسكا ألقى أن بعد الحشود على

 في التحقيقات معظم أغلقت قد اإلسرائيلية السلطات أن الفلسطينيون وزعم  الحوادث. من وغيره الحادث هذا

 التي المرنة االشتباك قواعد سمحت كما  األدلة. كفاية لعدم األسفنجي الرصاص عن الناتجة اإلصابات

 األمن قوات تشكل التي الحدود، وحرس االسرائيلية الوطنية الشرطة لقوات 2016 ونيوي شهر في ا عتمدت

 المشتبه ضد أول كمالذ الحية النيران باستخدام  الفلسطينية، األغلبية ذات القدس أحياء في العاملة الرئيسية

 المقالع. واستخدام الش عل وإطالق المولوتوف زجاجات برميهم

 

 المحتجزين ومعاملة االعتقال إجراءات

 

 في فوري بشكل القضاء يبت أن على وينص بالقبض. أمر إصدار الفلسطينية السلطة قانون يشترط ما عادة

 بيةالغر الضفة مناطق في - موحد بشكل ليس ولكن - كبير لحد األحكام بهذه التقيد تم وقد االحتجاز. قانونية

  قضائي أمر بدون االعتقال بتنفيذ الفلسطينية للسلطة حتسم استثناءات هناك الفلسطينية. للسلطة الخاضعة

 لتوجيه كافية أدلة هناك كانت إن ساعة 24 لمدة المعتقلين باحتجاز للشرطة الفلسطينية السلطة قانون ويسمح

ً  45 إلى تصل لمدة واالحتجاز به، للمشتبه تهمة  ةالمستقل الهيئة تلقتها لشكاوى وفقا  المحكمة. من بموافقة يوما

  فلسطينية. محافظات حكام من بأمر احتجازهم تم سجناء تحتجز الفلسطينية السلطات كانت اإلنسان، لحقوق

  المعتقل. سراح إطالق تعين وإال أشهر، ستة فترة خالل المحاكمة بدء الفلسطينية السلطة قانون يشترط

 اإلجراءات إطار خارج سطينيينفل اشخاصا الفلسطينية للسلطة التابعة األمن قوات بعض احتجزت وبينما

 غضون في القضائية السلطات إلى تقديمهم ودون قضائية أوامر بدون اعتقالهم ذلك في بما المناسبة، القانونية

 بدون الزمني الحد تجاوزت الفلسطينية السلطة نفذتها معروفة اعتقاالت أية هناك تكن لم المطلوب، الوقت

 بذلك تقم لم أنها رغم إليهم، الموجهة بالتهم عام بشكل المحتجزين تبلغ الفلسطينية السلطات كانت  محاكمة.

 المحتجزين عن المشروط واإلفراج بكفالة السراح إطالق وكان  استجوابهم. عند إال األحيان بعض في

 تكان  بمحام. باالتصال للمحتجزين تسمح السلطات كانت وقد  ذلك. القضائية السلطات ارتأت إذا متاحين

ً  الفلسطينية السلطة محاكم  في يتم لم  جنايات. بارتكاب المتهمين للمعوزين محامين تعيين في الحق تكفل دوما
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 غير منظمات  جهود نجاح رغم جنح، بارتكاب المتهمين للمعوزين محامين توفير الحاالت من الكثير

ً  حكومية  المحامين نقابة تنظم  جنح. تكاببار المتهمين المعوزين والبالغين األحداث تمثيل في أحيانا

 الفلسطينيين المحامين نقابة تبنت أيار، مايو/ وفي الغربية. الضفة في للمحامين هنيالم السلوك الفلسطينيين

 لدى القرار هذا في حكومية غير منظمة وطعنت بالمجان. المعوزين تمثيل على ينالمحام قدرة تقيد سياسة

 العفو منظمة أفادت السياسة. تلك الفلسطينيين حامينالم نقابة الغت ول،األ تشرين أكتوبر/ المحكمة،.وفي

ً  واحتجزتهم بمحام، االستعانة من المحتجزين بعض تمكين في أخفقت الفلسطينية األمن قوات أن الدولية  فعليا

 االستجواب. أثناء الخارجي العالم عن بمعزل

 

 تفويض وبدون الواقع، األمر بحكم تعمل الفلسطينية للسلطة التابعة العسكرية االستخبارات وكالة كانت

 ارتكابهم في المشتبه والمدنيين الفلسطينية للسلطة التابعة األمن قوة أفراد مع التحقيق في باالختصاص،

 تتوافق بطريقة األنشطة بهذه العسكرية االستخبارات وكالة قامت واعتقالهم. ب،رهااإل مثل أمنية،" "جرائم

 احتجزت بأنها الفلسطينية السلطة اتهام في حماس واستمرت الفلسطينية. السلطة في األخرى ناألم أجهزة مع

 للكثير اتهامات وجهت أنها الفلسطينية السلطة وذكرت لحماس. النتمائهم سوى لسبب ال مالعا خالل اشخاصا

 الفلسطينية. للسلطة العسكرية أو المدنية القوانين بموجب جنائية بجرائم األشخاص هؤالء من

 

 االستعانة من تمكنهم أن بدون األشخاص من كبيراً  عددا العام خالل احتجزت حماس أن ذ كر غزة، وفي

 فيها أصدرت حاالت أيضا هناك كانت    بكفالة. سراحهم اطالق أو القضائية المراجعة لهم تكفل أو بمحامين

 عسكرية اعتقال أوامر وأصدرت رجعي بأثر اعتقال مذكرات الواقع األمر بحكم القائمة حماس سلطات

  بغزة. سكان لتوقيف

 

 المدني القانون كان حين في الغربية، بالضفة الفلسطينيين على ي طبّق اإلسرائيلي العسكري القانون كان

 الذي اإلسرائيلي العسكري القانون بموجب  الغربية.. بالضفة المقيمين االسرائيليين على ي طبّق  اإلسرائيلي

 60 إلى تصل لمدة المعتقلين احتجاز اإلسرائيلية للسلطات يمكن الغربية، الضفة في الفلسطينيين على ينطبق

ً   بمحام. باالتصال لهم السماح دون يوًما  في الفلسطينيين إدانة معدل بلغ الرسمية، اتالبيان ألحدث وفقا

 الفلسطينيين المحتجزين تبلغ اإلسرائيلية السلطات كانت  بالمائة. 95 من أكثر االسرائيلية العسكرية المحاكم

 القّصر تبلغ دائما تكن لم العسكرية، المحاكم مراقبة لمنظمة وفقا ولكن إليهم، الموجهة بالتهم االحتجاز أثناء

 تنشر أن هي سياستها بإن اإلسرائيلية السلطات أفادت   عليهم. القبض بأسباب االعتقال وقت يف وأسرهم

ً  يعني مما يوما، 12 لمدة اإلشعار تأجيل الضباط لكبار يجوز أنه إال ساعة. 48 خالل باالحتجاز إشعاراً   فعليا

 يطلب أن العسكري للقائد جوزوي  االستجواب. عملية خالل الخارجي العالم عن معزولين المحتجزين إبقاء

ً   االحتجاز. فترة تمديد القاضي من  للفلسطينيين عام بشكل تسمح اإلسرائيلية السلطات كانت للقانون، وفقا

 محامين توفر )وكانت اختيارهم من بمحام باالستعانة إسرائيل داخل اإلسرائيلي الجيش لدى المحتجزين

 لم كما األولية، االستجوابات بعد إال المحامين على لفلسطينيونا المعتقلون يحصل لم ذلك، ومع للمعوزين(.

 الضفة طرق على التنقل عوائق كانت ما وكثيراً  االستجواب. قبل بمحام القاصرين من المائة في 76 يلتقِ 

 تأخير إلى وتؤدي صعبًا أمًرا قانونية مشاورات إجراء تجعل إسرائيل تديرها التي المعابر عند أو الغربية

ً   االستماع. وجلسات حاكماتالم  المحتجزين معظم كان )شاهد(، العسكرية المحاكم مراقبة لمنظمة وفقا

 العسكرية المحاكم حرمت  عسكرية. محكمة أمام يمثلون عندما مرة ألول بمحاميهم يلتقون الفلسطينيين

 السلطات أّخرت  ق ّصر. فيهم بما الحاالت، معظم في بكفالة سراحهم اطالق من الفلسطينيين االسرائيلية

 الفلسطينيين. المعتقلين لبعض المحامين زيارات أو العائلية الزيارات أومنعت اإلسرائيلية
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 في اإلسرائيلية السلطات أن وهموكيد العسكرية المحاكم مراقبة منظمة مثل حكومية غير منظمات زعمت

 أخذهم. مكان أو أطفالهم احتجاز سبب عن الفلسطينيين الوالدين إبالغ في أخفقت ما كثيراً  الغربية الضفة

 القبض عند الوالدين إلى االعتقال حول كتابي إخطار تقديم في تتمثل سياستها أن اإلسرائيلية السلطات ذكرت

 القانونية الناحية من يجوز ت.االالح من المئة في 19 في فقط هذا حدث ، ذلك ومع ؛ المنزل في طفل على

 فسن وهي قاٍض، أمام المثول قبل ساعة 96 لمدة عاًما 17 و 16 بين أعمارهم تتراوح الذين الق ّصر احتجاز

 األطفال احتجاز مدة تقليص إلى اسرائيلي عسكري أمر أدى ،2013 عام في البالغين. على المطبقة المدة

 محكمة قاضي أمام المثول قبل السلطات قبل من سنة 15 و 12 بين أعمارهم تتراوح الذين الفلسطينيين

 عام في عاًما. 17 و 16 بين أعمارهم اوحتتر الذين للقاصرين بالنسبة تغيير يحدث لم أنه اال عسكرية.

 عمليات لجميع البصري السمعي التسجيل ي شترط أصبح بحيث القانون اإلسرائيلية السلطات عدلت ،2014

 قد وهذا  باألمن. المتعلقة غير الجرائم في الشرط هذا حصرت ولكنها الغربية الضفة في للق ّصر االستجواب

 قوات كانت  االسرائيلية. العسكرية المحاكم في الق ّصر الفلسطينيين من %95 حوالي القانون من استثنى

 منظمات زعمت  لهم. صور اللتقاط أو ق ّضر على للقبض  فلسطينيين بيوت إلى ليالً  تدخل اإلسرائيلية األمن

 اسرائيليون مسؤولون نفى وقد الحاالت. بعض في التعذيب حد إلى تصل قد المعاملة هذه أن اإلنسان حقوق

 التغييرات لبعض العربية اللغة إلى  ترجمة توفير في اإلسرائيلية العسكرية السلطات بدأت  المزاعم. هذه

 الفلسطينيين. قاصرينال على تؤثر التي العسكرية القوانين في األخيرة

 

 الفلسطينيين، للقاصرين اإلسرائيلية االعتقال معدالت في انخفاض هناك كان الثاني، نوفمبر/تشرين 30 في

 مستويات من بكثير لىأع ظل المعدل ولكن االطالق، على األعلى كان الذي 2016 عام بمعدل مقارنة

 في ملحوظة زيادة هناك كانت ، 2016 ومارس/أذار  2015 األول أكتوبر/تشرين بين ما .2011-2015

 اإلسرائيليين. والمدنيين ائيليةاإلسر األمن قوات ضد الفلسطينيين جانب من هجمات شن ومحاوالت الهجمات

 حكومية غير منظمات أن وذ كر فلسطينيا. قاصرا 310 إسرائيل زتاحتج الثاني، نوفمبر/تشرين 30 وبحلول

 لكن األول، كانون ديسمبر/ في الفلسطينيين القاصرين بحق االعتقاالت من كبير دعد حدوث عن أفادت

 الطفلة االسرائيلية األمن قوات اعتقلت األول، كانون ديسمبر/ 15 في بعد. متاحة تكن لم الرسمية اءاتاإلحص

ً  تصفع وهي ص ورت أن بعد باالعتداء تهمة لها ووجهت عاماً، 16 العمر من البالغة التميمي، عهد  جنديا

 ً  بالليل التميمي عهد اعتقال حكومية غير منظمات وانتقدت  الغربية. بالضفة صالح النبي بلدة في إسرائيليا

 العام. نهاية بحلول االحتجاز رهن التميمي عهد وظلت  حقيقيا. تهديدا تشكل لم أنها بحجة اليها تهم وتوجيه

 

 عن الجنائية المسؤولية لسن األدنى الحد 2016 سطس/آبأغ في أ جيزت التي اإلسرائيلية التشريعات خفضت

 السكان يخضع حيث القدس في عاًما. 12 إلى 14 من القتل، ولةمحا مثل اسرائيل، في  الخطرة الجرائم

 والحد بالسجن العقوبة مدة زيادة بأن حكومية غير منظمات أفادت اإلسرائيلي، المدني للقانون الفلسطينيون

  زيادة إلى أدت الحجارة، بإلقاء يتعلق فيما 2015 عام أواخر في س نّت التي السجن، عقوبةل االلزامي األدنى

 قدمت    الق ّصر. الفلسطينيين بحق أطول لفترات بالسجن عقوبات وإلى المحاكمة بانتظار االحتجاز حاالت في

 االجتماعية لرعايةا مزايا يلغي اسرائيلي مدني قانون في تطعن 2016 عام عريضة حكومية غير منظمات

 العليا العدل محكمة أصدرت الثاني، كانون يناير/ 28 في أمنية. بجرائم المدانين سطينيينالفل القصر آلباء

ً  أمراً  اإلسرائيلية  يكن لم تمييزياً. يكن لم القانون أن بتتث أن الحكومة من وطلبت الجديد القانون بشأن مؤقتا

 بالقدس الفلسطينية العائالت لكن الثاني، تشرين نوفمبر/ 21 بحلول يةاإلسرائيل الحكومة من رسمي ردّ  هناك

 االجتماعية. الرعاية مزايا تلقي في استمرت حاليا بالسجن أطفالها يقبع والذين

 

 مثل الفلسطينية األغلبية ذات األحياء في اإلسرائيلية السلطات تنفذها التي الليلية االعتقال عمليات كانت

 الغربية الضفة في اعتيادية فلسطينيين قاصرين احتجاز عن أسفرت التي العمليات فييها بما وسلوان، العيسوية
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 جوهري تحسن عن العسكرية المحاكم مراقبة منظمة أفادت القدس. في الفلسطينية األغلبية ذات واألحياء

 معاملة إساءة إن" فيه: جاء الذي تقريرها )اليونيسف( للطفولة المتحدة األمم منظمة نشرت أن منذ طفيف

 ومؤسسية". ومنهجية االنتشار سعةوا تبدو اإلسرائيلي العسكري االعتقال نظام في الفلسطينيين األطفال

 بين للمنظمة بإفاداتهم أدلوا محتجز 400 من المستقاة البيانات أن العسكرية المحاكم مراقبة منظمة ذكرت

 الفلسطينيين لألطفال اإلسرائيلية السلطات املةمع سوء أبن اليونيسف استنتاج أكدت ،2017و 2013 عامي

 االنتشار. واسع كان الغربية الضفة في المحتجزين

 

 الخارجي، العالم عن بمعزل الفلسطينيين احتجاز ممارسة العام خالل االسرائيلي العام األمن جهاز واصلو

 وأفادت  االستجواب. فترة طيلة وعائالتهم محاميهم ومع الخارجيين المراقبين مع االجتماع من منعهم فيه بما

 السلطات أن "بتسيلم،" و "هاموكيد" و العسكرية المحاكم مراقبة منظمة بينها من حكومية، غير منظمات

ً   سياسياً. البارزين الفلسطينيين المعتقلين إسكات أو لمعاقبة االنفرادي الحبس استخدمت اإلسرائيلية  للما وفقا

 منفصل احتجاز في الفلسطينيين المعتقلين اإلسرائيلية السجون مصلحة تحتجز لم اإلسرائيلية، الحكومة ذكرته

 عندما فقط االنفرادي الحبس تستخدم بأنها اإلسرائيلية الحكومة وأفادت  االعتراف. على لحملهم أو كعقاب

 في أو، األخرى البدائل جميع استنفدت قد السلطات وتكون اآلخرين على أو نفسه على خطراً  المحتجز يشكل

 أن على اإلسرائيلية الحكومة وأكدت  المعلومات. إفشاء دون للحيلولة االستجواب، فترة اللخ الحاالت بعض

 مصلحة وموظفي األحمر للصليب الدولية اللجنة ممثلي مع االجتماع بحق الحاالت هذه في يتمتع المحتجز

 اللزوم. عند الطبي والطاقم اإلسرائيلية السجون

 

 بعمليات القيام في استمرت الفلسطينية السلطة بأن اإلنسان لحقوق المستقلة الهيئة أفادت   :التعسفي االعتقال

 إجراءات أو رسمية اتهامات دون الفلسطينيين المعتقلين احتجاز تم حيث الغربية الضفة تعسفيفي احتجاز

 بأن تفيد تقارير عدة وردت حماس. كةلحر السياسي االنتماء سأسا على االعتقاالت في سيما ال مناسبة،

 إلى باإلضافة مالئم، غير نحو على فلسطينيين صحفيين احتجزت الفلسطينية للسلطة األمنية القوات

 السلطة انتقدوا فلسطينيين إلى وأساءوا اعتقلوا قد الفلسطينية للسلطة تابعين أمنيين مسئولين بأن تقاريرأفادت

 اإلنترنت. عبر الفلسطينية

 

 أن ويبدو  غزة. قطاع في حماس نفذتها تعسفية اعتقاالت بوقوع شكاوى اإلنسان لحقوق المستقلة الهيئة لقتوت

 ذات كانت الواقع األمر بحكم القائمة حماس سلطات بها قامت التي واالحتجازات االعتقاالت هذه من العديد

ً  واستهدفت سياسية. دوافع  رائيل.بإس صالتهم في يشتبه ومن سياسيين خصوما

 

 و "بتسيلم" و العسكرية، المحاكم مراقبة منظمة فيها بما اإلنسان، بحقوق معنية حكومية غير لمنظمات ووفقا

 اعتقلت الغربية والضفة القدس من كل في اإلسرائيلية األمن قوات بأن العام طوال تقارير أفادت "هاموكيد"،

 الحاجز ضد المظاهرات في شاركوا الذين  خاصة فلسطينيين، وناشطين محتجين واحتجزت تعسفي بشكل

 الفلسطينيين. بحق القتل أعمال ضد أو األمني

 

 كانت إن ساعة 24 لمدة المعتقلين باحتجاز للشرطة الفلسطينية السلطة قانون يسمح  المحاكمة: قبل االحتجاز

ً ي 45 إلى تصل مدة واحتجازهم إليهم، تهمة لتوجيه كافية أدلة هناك  ويفرض  المحكمة. من بموافقة وما

 المعتقل. سراح إطالق تعين وإال أشهر، ستة فترة خالل المحاكمة بدء القانون

 

 المحاكمة، بانتظار االحتجاز مرافق في حماس لدى المحتجزون قضاها التي المدة طول الواضح من يكن لم

 األفراد. الحتجاز حماس استخدمتها التي وجدت، إن القانونية، اإلجراءات ماهية أو
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ً  الفلسطينيين احتجاز اإلسرائيلية السلطات واصلت  أو تهم توجيه دون مسمى غير أجل إلى )االحتجاز إداريا

 فلسطينيًا 425 تحتجز اإلسرائيلية السلطات كانت الثاني، نوفمبر/تشرين شهر بحلول  المحاكمة(. إلى تقديمهم

 األمنية الجرائم شملت  للتجديد. قابلة أشهر ستة مدة بالسجن بأحكام الق ّضر( من اثنان فيهم )بمن أمنية ألسباب

 الحكومية، غير المنظمات من العديد ودعا  االجتماعي. التواصل وسائل على العنف على بالتحريض مزاعم

 الفلسطينية الحكومية غير المنظمات تلفومخ الدولية العفو ومنظمة ووتش رايتس هيومان منظمة فييها بما

 اسرائيلية عسكرية محكمة توافق أن ي شترط  اإلسرائيلي. اإلداري لالحتجاز فوري حد وضع إلى واإلسرائيلية

 العسكرية االستئناف محكمة أمام الحكم في الطعن الفلسطينيين للمعتقلين ويجوز  اإلداري. االعتقال أمر على

 يخضع فلسطيني أي سراح العليا العدل محكمة تطلق لم  اإلسرائيلية. العليا عدلال ومحكمة اإلسرائيلية

 الفترة. هذه خالل اإلداري لالحتجاز

 

 الذين الفلسطينيون المعتقلون واجه  االحتجاز: قانونية في المحكمة أمام الطعن على المحتجزين قدرة

 األساس في المحكمة أمام الطعن على قدرتهم دون تحول عوائق الفلسطينية والسلطة إسرائيل تحتجزهم

 أنهم تبين إذا تعويض على وحصولهم فورا سراحهم واطالق الحتجازهم، التعسفية الطبيعة أو القانوني

 اإلداري االعتقال رهن اإلسرائيلية السلطات تحتجزهم الذين نللفلسطينيي وليس قانوني. غير بشكل احتجزوا

 خلف عسكرية محكمة قاضي أمام احتجازهم في الطعن إال يمكنهم وال محاكمة. على الحصول في الحق

 أدلة باعتبارها المحتجز إلى الموجهة التهم تثبت التي األدلة فيها ت صنّف التي الحاالت وفي مغلقة. أبواب

 في الطعن أجل من االتهامات( لفحص الحاالت، بعض )وفي األدلة لفحص سبيل المعتقل أمام نيكو ال سرية،

 المتعلقة المحاكم أحكام تنفيذ في تأخيرات الفلسطينية السلطة لدى المحتجزون المعتقلون يواجه  احتجازه.

 الكفالة. استوفوا الذين بهم المشتبه عن باإلفراج الفلسطينية السلطة التزام بشأن خاصة باحتجازهم،

 

 المنصفة العلنية المحاكمة من الحرمان هـ.

 

 الفلسطينية السلطة احترمت وقد  القضائية. السلطة استقالل على الفلسطينية للسلطة األساسي النظام ينص

 المحاكم أعمال معظم على سلطتها وبسطت األعلى، القضائي المجلس وحيادية القضاء استقاللية عام بشكل

 التي التنقل حظر إجراءات أن الفلسطينية للسلطة تابعون وقضاة العامة النيابة وذكرت  الغربية. ضفةال في

 السلطة قدرة على اسرائيل فرضتها التي القيود فييها بما الغربية، الضفة في اإلسرائيلية األمن قوات تفرضها

 العدالة. تحقيق على قدرتهم أعاقت الشهود، وإحضار المحتجزين نقل على الفلسطينية

 

 أجهزة استمرت  مدنية. محاكم أمام الفلسطينيين المدنيين مثول 2011 عام منذ الفلسطينية السلطة وفرضت

 باحتجاز تقوم كي للسلطة التابعة العسكرية العدل محكمة في العاملين على الضغط في الفلسطينية السلطة أمن

 الدولة. بأمن تتعلق بانتهاكات متهمين المدنيين

 

 الغربية الضفة في المدنية القضايا الفلسطينية بالسلطة الدينية والمحاكم الصلح وقضاة المدنية المحاكم تتولّى

 عن مؤكدة غير تقارير وردت المسائل. معظم في ومحايد مستقل بشكل القضائية مهامهم يؤدّون وكانوا

 ويحق  الفلسطينية. بالسلطة القضاء قرارات على للتأثير مختلفة فلسطينية سياسية فصائل جانب من محاوالت

 يندر إدارية تعويض سبل هناك وكانت  ذلك. فعلوا ما نادرا أنّهم إال الحكومة. على دعاوى رفع للفلسطينيين

 على المحاكم أوامر الفلسطينية السلطة تنفذ ولم  القضاء. بواسطة التعويض سبل جانب إلى متوفرة استخدامها

 الدوام.
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 السلطة وكانت الواقع، األمر بحكم محاكم حماس عينتهم الذين والقضاة العامة النيابة أدارت غزة، قطاع في

  قانونية. غير المحاكم هذه تعتبر الفلسطينية

 

 تعمل كانت غزة قطاع محاكم بعض إن إلى الناس يتناولها تقارير تشير  مدنية. دعاوى رفع غزة لسكان يحق

 رايتس هيومان منظمة وأفادت  األحيان. بعض في محايدة كانت وبأنّها حماس حكومة عن مستقل بشكل

 عسكرية. محاكم في مدنية دعاوى بمحاكمة منتظمة بصورة يقوم كان لحماس التابع الداخلي األمن بأن ووتش

 

 المدنية المحاكم استقالل عامة بصفة الحكومة احترمت وقد القضاء. استقالل على اإلسرائيلي القانون ينص

 بارتكاب المتهمين الغربية بالضفة المقيمين الفلسطينيين اإلسرائيلية األمن قوات حاكمت وقد  وحياديتها.

 محاكم في التحريض( إلى إرهابية منظمة في العضوية إلى الحجارة إلقاء بين ما )تراوحت أمنية جرائم

 وي عرف  منصفة. وغير مالئمة غير كانت إنها الحكومية غير المنظمات بعض قالت اسرائيلية، عسكرية

ً  تثير أن يمكن ظروف في ي رتكب جرم أي تشمل بأنها األمنية الجرائم اإلسرائيلي القانون  يضر أنهب اشتباها

 إرهابي. بنشاط مرتبط أنه اإلسرائيلية األمن قوات وتعتقد إسرائيل بأمن

 

 المحاكمة إجراءات

 

 الحق هذا المستقل القضائي النظام طبق وقد وعلنية، عادلة محاكمة في الحق الفلسطينية السلطة قانون يكفل

 السرية أن المحكمة فيها تقرر التي الحاالت في إال علنية المحاكمات كانت  الغربية. الضفة في عامة بصورة

 في الشهود أو األطراف أحد حق أو الخارجية العالقات أو الفلسطينية السلطة أمن لحماية ضرورية

 مغلقة، ةالجلس تكون بأن محكمة أمرت إذا  "شرف". جريمة أو جنسية جريمة ضحية لحماية أو الخصوصية

 أن إلى براءتهم افتراض بحق المتهمون يتمتع  الفلسطينية. بالسلطة أعلى محكمة لدى القرار في الطعن يجوز

 على الحصول وبحق إليهم الموجهة التهم بشأن مفصلة معلومات على بسرعة الحصول وبحق جرمهم يثبت

 العفو منظمة ذكرت  االستئناف. اتإجراء وطيلة التهم توجيه لحظة من وذلك اللزوم، عند مجانية ترجمة

 األساسية بالحقوق االلتزام في أحيانا أخفقت الفلسطينية للسلطة التابعة والقضائية السياسية السلطات أن الدولية

  بهم. للمشتبه فوري بشكل التهم توجيه ذلك في بما الواجبة، القانونية اإلجراءات باتباع والمتعلقة للمتهمين

 القضايا في المحاكمة مرحلة أثناء يمثله محام لديه يكون أن في المتهم حق الفلسطينية لطةالس قانون ويكفل

 الوقت في محام واستشارة المحاكمة حضور بحق المتهمون ويتمتع  األمر. لزم إذا الدولة نفقة على الجنائية،

 للمتهمين ويبقى  لتحقيق.ا مرحلة خالل المراقبة بحق فقط يتمتع المتهم أن رغم المحاكمة، خالل المناسب

 للمشتبه يحق القانون، وبموجب  دفاعهم. إلعداد الالزمة والتسهيالت الكافي الوقت على الحصول في الحق

 كما  لهم. العامة النيابة استجواب أثناء الصمت التزام الفلسطينية بالسلطة القضائي النظام في والمتهمين بهم

 الحكم استئناف لهم ويحق  والمحاكمة. االستجواب أثناء بمحام االستعانة في قانوني بحق المتهمون يتمتع

 الحقوق. هذه عام بشكل الفلسطينية السطات احترمت وقد  بحقهم. الصادر

 

 من ست في العامة النيابة مكاتب في جديدة معالجة أساليب الفلسطينية السلطة جربت القضايا، تراكم لمعالجة

 في الفلسطينية السلطة بدأت عندما ،2016 الثاني كانون يناير/ من ابتداءً   الغربية. الضفة في محافظة 11

 التي الجنح قضايا أي) الفلسطينية المتراكمة القضايا حجم تراجع آب، أغسطس/ وحتى اإلحصائيات، جمع

 العامة النيابة مكاتب في المائة في 49.5 بمتوسط أشهر( ستة تعدت التي الجنائية القضايا أو أشهر ثالثة تعدت

 ونابلس. وطولكرم لحم وبيت وسلفيت وأريحا هللا رام محافظات في
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 الضفة في الفلسطينية طةالسل تعتمده الذي الجنائية اإلجراءات قانون نفس غزة في حماس سلطات اتبعت وقد

 منتظم. بشكل اإلجراءات هذه تطبق تكن لم ولكنها الغربية،

 

 القدس وفي الغربية الضفة في مستوطنات في يعيشون الذين اإلسرائيليين تحاكم اإلسرائيلية السلطات كانت

 الضفة في الفلسطينيون كان  إسرائيلية. جزئية  محكمة أقرب في اإلسرائيلي المدني القانون بموجب الشرقية

 خضعوني والفلسطينيين اإلسرائيليين من كل كان القدس، في اسرائيلية. عسكرية محاكمات ي حاكمون الغربية

 على اإلسرائيلية، الجنائية القضايا في المستخدمة اإلثبات، قواعد نفس تنطبق المدني. القانون إلجراءات

 اإلسرائيلية السلطات تستطيع ال المثال، سبيل وعلى سواء. حد على والمدنية العسكرية االسرائيلية اإلجراءات

 قانونية استشارة على المعوزون المعتقلون يحصل ال  فحسب. االعترافات مجرد ىعل بناء المتهمين تدين أن

ً  ذلك ويعود محامين، لديهم كان المعتقلين معظم ولكن العسكرية، المحاكمات في تلقائي بشكل مجانية  جزئيا

 تستخدم  ي.القانون تمثيلهم بتمويل اإلنسان، حقوق عن المدافعين صندوق مثل حكومية، غير منظمات قيام إلى

 فورية ترجمة على الحصول الفلسطينيين للمتهمين يحق أنه إال العبرية، اللغة االسرائيلية العسكرية المحاكم

 وأن كافية تكن لم العربية باللغة الشفهية الترجمة أن مختلفة إنسان حقوق منظمات ادعت  جلسة. كل في

 العسكرية الخدمة ويؤدون اللغتين يتحدثون ليينإسرائي المترجمين معظم كان فقد وافية؛ تكن لم جودتها

 العليا العدل محكمة لدى وااللتماس العسكرية االستئناف محكمة بواسطة االستئناف للمتهمين يجوز  اإللزامية.

 جرائم بارتكاب المتهمين الفلسطينيين تبرئ اإلسرائيلية العسكرية المحاكم كانت ما ونادراً    االسرائيلية.

 االستئناف. عند العقوبة تخفف أحيانا كانت أنها مرغ أمنية؛

 

 المحاكم مراقبة ومنظمة اسرائيل في المواطن حقوق جمعية تشمل حكومية، غير منظمات عدة زعمت

 وأفادت  مالئم. نحو على القضايا في للبت مجهزة تكن لم االسرائيلية العسكرية المحاكم أن العسكرية،

 والحصول بالجريمة االعتراف اختاروا الفلسطينيين المتهمين من الكثير بأن ومحامون حكومية غير منظمات

 إن شهورا، تستغرق أن يمكن عسكرية محاكمة وخوض البراءة على اإلصرار عن بدال مخفضة عقوبة على

 التي العسكرية، المحاكمات بنية بأن اإلنسان حقوق بقضايا مختصون محامون أفاد كما  عام. من أكثر يكن لم

 الضباط من المحكمة وموظفو العموميون والمدعون القضاة فيها يكون اسرائيلية عسكرية مرافق في ت جرى

 بمحامين. االستعانة وفي علنية محاكمة في المتهمين حقوق من تحد كانت مشددة، أمنية قيود وفيها العسكريين

 

 التي االعترافات استخدام في استمرت االسرائيلية السلطات أن العسكرية المحاكم مراقبة منظمة ذكرت

 قراءتها، الفلسطينيين معظم يستطيع ال التي العبرية باللغة تكتب كانت والتي الفلسطينيون، القاصرون يوقعها

 أن العسكرية المحاكم مراقبة منظمة وأفادت  العسكرية. المحاكم في محاكمتهم تتم الذين القاصرين ضد كأدلة

 أو م،استجوابه نهاية في بالعبرية مكتوبة وثائق  عليهم ع رضت قد الفلسطينيين القّصر من المائة في 76 نيسبة

 المتهمين أكرهت السلطات أن اسرائيل في التعذيب لمنهضة العامة اللجنة وأفادت عليها. التوقيع منهم ط لب

 استجوابات أن مؤكدة االستنتاجات، هذه اإلسرائيلية السلطات ورفضت االستجواب. أثناء  االعتراف على

 باللغة مكتوب اعتراف مجّرد إلى تستند اتهام لوائح تقدم لم السلطات وأن العربية باللغة فقط تتم الفلسطينيين

 العبرية.

 

 السياسيون والمحتجزون السجناء

 

 إال  وغزة. الغربية الضفة في سياسية ألسباب لفلسطينيين اعتقاالت حدثت بأنه حكومية غير منظمات أفادت

 بالضفة تحتجزهم الفلسطينية السلطة كانت الذين السياسيين السجناء لعدد موثوقة تقديرات تتوفر لم أنه

 العام. خالل الغربية
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عم غزة، في  لحماس انتقادهم أو السياسية انتماءاتهم بسبب األشخاص من مئات عدة اعتقلت حماس أن ز 

 المزاعم أن مراقبون ذكر وقد  متفاوتة. زمنية لفترات احتجزتهم قد وأنها إسرائيل، مع تعاونهم أو علني بشكل

 الدولية اللجنة قدرة وكانت  االعتقاالت. بهذه مرتبطة كانت الواجبة القانونية اإلجراءات اتباع بعدم العديدة

 محدودة. السجناء هؤالء مقابلة على الحكومية غير والمنظمات األحمر للصليب

 

 بالمجلس أعضاء اعتقال في استمرت إسرائيل بأن الحكومية غير الفلسطينية "الضمير" منظمة وأفادت

 بحماس. االرتباطات بعض لمعظمهم وكان تهم، توجيه بدون إداريا اعتقاال الفلسطيني التشريعي

 

 االنتصاف وسبل المدنية القضائية اإلجراءات

 

 أمور بشأن دعوى فيها بما الفلسطينية، السلطة ضد دعوى يرفع أن الغربية الضفة سكان من للفلسطيني يمكن

 مألوفا. يكن لم ذلك أن إال اإلنسان، حقوق بانتهاكات بادعاءات تتعلق

 

 فيها بما الواقع، األمر بحكم القائمة حماس سلطات ضد دعوى يرفع أن غزة سكان من للفلسطيني ويمكن

 أيضا. مألوفا يكن لم ذلك أن إال اإلنسان، حقوق بانتهاكات بادعاءات تتعلق أمور بشأن دعوى

 

 الممتلكات استعادة

 

 أساس على الغربية والضفة الشرقية بالقدس الفلسطينية للممتلكات هدم عمليات عدة االسرائيلية الحكومة نفذت

 بذلت   كعقاب. أو االسرائيلية، األمن قوات بواسطة الممتلكات الستخدام أو للمباني، تصاريح وجود عدم

 الخان قرى في فلسطينية بدوية قبائل شيدتها منازل لهدم اإلسرائيلية المحاكم عبر جهودا االسرائيلية السلطات

 و(. .1 القسم )طالعوا األخرى القرى من العديد ضمن الغربية، بالضفة وسوسية األحمر

 

ً  تفرض اإلسرائيلية السلطات وكانت  األحيان بعض في الفلسطينيين دفع مما البيوت، لهدم رسوم دفع أحيانا

 الفلسطينيون وجد وقد  اإلسرائيلية. الهدم بعملية لمتصلةا األعلى الكلفة لتجنب بأنفسهم بيوتهم بهدم القيام إلى

 األرض. ملكية الثبات االسرائيلية للشروط وفقا اإلسرائيلية المحاكم في لألراضي ملكيتهم إثبات في صعوبة

 

 المراسالت أو البيت أو األسرة شؤون في أو الخصوصية في المشروع غير أو التعسفي التدخل و.

 

 مذكرات إصدار العام النائب على عام، بشكل الفلسطينية، السلطة في الجزائية اإلجراءات قانون يفرض

 دخول القضائية بالسلطة القضائية الشرطة لضباط يمكن أنه إال الخاصة؛ الممتلكات وتفتيش لدخول تفتيش

 الفلسطينية السلطة قيام عن محددة تقارير أية ترد ولم  الطوارئ. حالة في تفتيش مذكرات بدون المنازل

 حكومية غير منظمات أن رغم ارتكبها، قد األسرة أفراد أحد أن ي زعم مخالفات بسبب عائلة أفراد بمضايقة

 شائعا. كان التكتيك هذا بأن أفادت

 

 ً  القائمة حماس سلطات كانت حكومية، غير منظمات  في ومصادر محلية اعالم وسائل نقلتها لتقارير وفقا

 في والبيت األسرة شؤون وفي الخاصة الشؤون في تعسفي بشكل كثيرة أحيان في تتدخل الواقع األمر بحكم

 هذه استهدفتو  تفتيش. مذكرة بدون ممتلكات وصادرت منازل فتشت قد حماس سلطات أن ذ كر  غزة. قطاع

 الشباب، والناشطين المدني، المجتمع في والناشطين لفتح، والموالين طينيين،الفلس الصحفيين العمليات
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 وسائل حماس قوات راقبت وقد  إجرامية. بنشاطات بالقيام األمنية حماس أجهزة اتهمتهم الذين واألشخاص

 تطلب انتوك  االجتماعي. التواصل ومواقع اإللكتروني، والبريد الهواتف، ذلك في بما الخاصة، االتصاالت

 الخاصة االليكترونية األجهزة وتصادر الشخصية المعلومات على واالطالع السرية الدخول بكلمات تزويدها

ً  يبدو ما على تكن لم حماس منظمة في العضوية أن حين وفي  بالمحتجزين.  أو المسكن على للحصول شرطا

 الحكومية الوظائف بعض في رالتوظيفتقتص عادة السلطات كانت غزة، في الحكومية الخدمات أو التعليم

 أشخاصا حماس احتجزت ، عديدة حاالت في  حماس. أعضاء على األمنية، األجهزة في كالوظائف غزة، في

 المزعومة التصرفات إلى استناداً  للديمقراطية، المؤيدين الشباب النشطاء سيما ال ومضايقتهم الستجوابهم

 عائالتهم. ألفراد

 

 ً  تداهم آلخر حين من االسرائيلية األمن قوات كانت الفلسطينية، السلطة في ومسئولين إعالم لوسائل وفقا

 حقبة اتفاقات بموجب الفلسطينية للسلطة األمنية للسيطرة تخضع التي المناطق فيها بما الفلسطينيين، منازل

 يرجع ذلك بأن االسرائيلية األمن قوات أفادت وقد الليل. في تتم الغارات هذه كانت ما كثيرا    أوسلو.

 االسرائيلية األمن قوات لضباط يمكن ال اإلسرائيلي، االحتالل أوامر وبموجب    بالعمليات. تتعلق لضرورات

 كانوا إذا اال تفتيش إذن دون الغربية الضفة في الخاصة الفلسطينية والمؤسسات المنازل بدخول يأذنوا أن

 عسكرية. ضرورة على وبناء فوق، فما مقدم برتبة

 

 الجوز ووادي وشعفاط سلوان و حنينا بيت مثل القدس في الفلسطينية الغالبية ذات واألحياء الغربية الضفة في

 من جزء وهي - يليةاإلسرائ المدنية اإلدارة استمرت باهر، وصور المكبر وجبل والعيسوية جراح والشيخ

 والممتلكات والمباني والصهاريج المنازل هدم في الداخلية ووزارة القدس وبلدية االسرائيلية، الدفاع وزارة

 هذه أن أساس على اإلسرائيلية المدنية للسيطرة الخاضعة المناطق في الفلسطينيون شيدها التي األخرى

 من أو األمني الحاجز من القريبة المباني ظلت كما  ة.اإلسرائيلي التخطيط رخص إلى تفتقر كانت المباني

  المصادرة. أو بالهدم كبير لتهديد عرضة الرماية ميادين من أو اإلسرائيلية األمن لقوات تابعة عسكرية منشآت

 قةومنط الخليل، جنوب تالل رئيسية: مناطق ثالث على رائيليةاإلس السلطات قبل من الهدم عمليات وركزت

ً  األردن. ووادي دوميم،أ معالي  الهدم عمليات عدد انخفض اإلنسانية، الشؤون لتنسيق المتحدة األمم مكتب وفقا

 عام في قياسي بشكل المرتفعة بالمعدالت مقارنةً  "ج" المنطقة في األول تشرين أكتوبر/ حتى والمصادرة

 المعدالت بنفس تقريبا ستمرتا القدس في الفلسطينية األغلبية ذات األحياء في الهدم عمليات لكن ،2016

 .2000 عام منذ األعلى كانت والتي ،2016 عام في المسجلة

 

 قلقها اآلن"عن و"السالم عاميم" "عير و اإلنسانية، الشؤون لتنسيق المتحدة األمم مكتب مثل منظمات أعربت

 المدنية اإلدارة دمرت سبتمبر/ايلول، 30 بحلول القدس. في الفلسطينية المباني ملهد المرتفع المعدل إزاء

 نيافلسطي 126 تشريد إلى أدى مما القدس، في الفلسطينية األغلبية ذات األحياء في مبنى 39 االسرائيلية

 باإلضافة التجارية التحتية والبنى المباني االسرائيلية المدنية اإلدارة واستهدفت آخرين. كثيرين على والتأثير

 على االسرائيلية المدنية اإلدارة استولت آب، أغسطس/ في  الغربية. والضفة القدس نم كل في المساكن إلى

 استولت كما لحم. بيت محافظة في الفلسطينية، الذيب جبة قرية في دراسية كصفوف تستخدم مقطورات ستة

 في نوار وأبو البابا جبل الفلسطينية األحياء في الشمسية للطاقة جهازين على االسرائيلية المدنية اإلدارة

 تفتقر المباني أن االسرائيلية المدنية اإلدارة ادعت )ج(، المنطقة في الهدم عمليات غالبية في القدس. محافظة

 مناطق إعالن )تم مغلقة عسكرية منطقة في قانوني غير بشكل تقع كانت أو اإلسرائيلية البناء تصاريح إلى

 (.1967 عام دبع مغلقة عسكرية كمناطق )ج( المنطقة من كبيرة
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 ضد هجمات في تورطينالم الفلسطينيين أسر لمنازل عقابية هدم عمليات االسرائيلية األمن قوات واصلت

 منازل خمسة كامل أو جزئي بشكل اإلسرائيلية السلطات هدمت األول، تشرين أكتوبر/ 8 بحلول إسرائيليين.

 من الكثير في تؤدي اإلجراءات هذه كانتو  .2014 منذ إسرائيليين على هجمات نفذوا فلسطينيين ألسر

ً   للسكن. صالحة غير هدمها تم التي للبيوت المجاورة السكنية المنازل جعل إلى األحيان  المتحدة، لألمم وفقا

 منظمة مثل حكومية غير منظمات كانت طفالً. 19 بينهم فلسطينياً، 36 تشريد إلى العقابية الهدم عمليات أدت

 قد واإلسرائيلية الفلسطينية الحكومية غير المنظمات من والعديد ووتش رايتس هيومان مةومنظ الدولية العفو

 الهدم عمليات أن اإلسرائيلية الحكومة وأكدت  جماعية. كعقوبة العقابي الهدم عمليات واسع نطاق على انتقدت

 المحتملين. المهاجمين على رادع تأثير لها هذه

 

 بالقرب مشعل، أبو دير  الفلسطيني الحي في منازل ثالثة اإلسرائيلية السلطات هدمت أغسطس/آب، 10 وفي

 شرطة من ضابطا يونيو/حزيران 16 في قتلوا الذين الفلسطينيين لعائالت تابعة المنازل وكانت  هللا. رام من

 القدس. في القديمة دمشق بوابة قرب هجوم في اإلسرائيلية الحدود

 

 في وسوسية األحمر الخان قريتي في الفلسطينيين منازل هدم إلى الرامية الجهود اإلسرائيلية ومةالحك كثفت

 بدوي مجتمع األحمر الخان اسرائيلية. مستوطنات من بالقرب تقعان واللتان الغربية بالضفة )ج( المنطقة

 والقدس الغربية الضفة في اإلسرائيلية المستوطنات تربط منطقة وهي ، E-1 منطقة في فرداً  145 من يتألف

 بالخان مبنى 42 في العمل بوقف أمًرا 42 االسرائيلية المدنية اإلدارة  غيرت آذار، مارس/ 5 في  الشرقية.

 بدون اجميعً  تشييدها تم وقد   بأكملها. القرية تشكل 42 الـ المباني هذه كانت  بالهدم. أوامر إلى األحمر

 الحكومة ألن نظرا تصاريح على الحصول السكان يستطيع )ال االسرائيلية المدنية اإلدارة  من بناء تصاريح

 االسرائيلية المدنية اإلدارة ممثلو دخل سبتمبر/أيلول، 13 وفي  للمنطقة(. رئيسية خطة تعتمد لم اإلسرائيلية

 اإلسرائيلية المدنية اإلدارة شيدته بديل موقع إلى وينتقلوا المنطقة السكان ي خلي أن واقترحوا األحمر الخان إلى

 قالت اإلسرائيلية، العليا المحكمة إلى قدمتها التي الوثائق وضمن أميال. خمسة حوالي بعد على جبل""ال في

 ذهه وكانت  .2018 أبريل في القرية وهدم األحمر الخان  سكان نقل  تعتزم أنها االسرائيلية المدنية اإلدارة

 عام في االسرائيلية المدنية اإلدارة اقترحت أخرى، جهة من  العام. نهاية بحلول النظر قيد تزال ال القضية

 )أ( المنطقة حدود على تقع منطقة إلى  )ج( بالمنطقة سوسيا قرية في الفلسطينيون السكان ينتقل أن 2016

 اإلدارة قيام إلى الدعوة مجاورة ستوطنةم في اإلسرائيليون السكان واصل الفلسطينية. للسلطة الخاضعة

 العليا اإلسرائيلية المحكمة أمرت ،2016 آب أغسطس/ في  سوسيا. في الهدم أوامر بتنفيذ االسرائيلية المدنية

 منزالً  ثالثين بهدم الحكومة قدمته الذي والمقترح القرية إخالء بشأن موقفها بتقديم اإلسرائيلية الحكومة

 مشيرةً  العليا، العدل محكمة إلى موقفها اإلسرائيلية الحكومة قدمت ، الثاني تشرين وفمبر/ن 22 في فلسطينياً.

 النظر قيد تزال ال القضية هذه وكانت  السكاني. التجمع من بالمائة 20 حوالي - منزال 20 بهدم نيتها إلى

 العام. نهاية بحلول

 

 في تكن لم االسرائيلية األمن قوات بأن دين" "ييش مثل حكومية غير إنسان حقوق ومنظمات فلسطينيون أفاد

 تدمير شملت التي الغربية الضفة في الفلسطينيين ضد اإلسرائيليين المستوطنين ألفعال تستجيب الغالب

 .اإلثنية( العرقية/ القومية/ األقليات ،6 القسم )طالعوا ومزارعهم الفلسطينية الممتلكات

 

 فيها: بما المدنية الحريات احترام .2 القسم

 

 الصحافة حرية فيها بما التعبير، حرية أ.
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  الصحافة. حرية على تحديدًا ينص ال لكنه التعبير، حرية عام بشكل الفلسطينية للسلطة األساسي القانون يكفل

  في واإلعالم الصحافة حرية قيدت أنها حكومية غير منظمات زعمت تشريعات الفلسطينية السلطة طبقت

 بما الغربية، الضفة في التعبير حرية تقييد في الفلسطينية للسلطة األمنية القوات استمرت    الغربية. الضفة

 واالعتقال. والترهيب المضايقة خالل من وأبرزها - الفلسطينية الصحافة فيها

 

 المطّولة واالستجوابات المتكررة االعتقاالت خالل من الصحافة حرية على قيوداً  حماس فرضت غزة، في

 األماكن. دخول على وقدرتهم  يينالصحف بعض حركة على قيود وفرض المضايقات عن فضالً  للصحفيين،

 .ذاتية رقابة فرض إلى بالصحفيين دالقيو هذه دفعت

 

 في ينيينالفلسط للسكان والصحافة التعبير لحرية محدودة حماية اإلسرائيلي والعسكري المدني القانون يكفل

 واصلت اإلعالمية، والحريات للتنمية الفلسطيني والمركز اإلعالم وسائل لتقارير وفقًا الغربية. والضفة القدس

 خالل من سيما ال - التعبير أشكال بعض على قيودًا ووضعت الصحفية التغطية تقييد اإلسرائيلية السلطات

  والترهيب. اإلعالم وسائل وإغالق واالعتقاالت نفالع خالل من وكذلك الفلسطينيين، الصحفيين حركة تقييد

 

 إلى إعالمية تقارير أشارت الحكومة، انتقاد يمنع الفلسطينية للسلطة قانون أي وجود عدم رغم التعبير: حرية

 الضفة في االجتماعية اإلعالم وسائل على ونشطاء فلسطينيين صحفيين اعتقلت الفلسطينية السلطة  أن

 عدة وردت ذلك، إلى باإلضافة  الفلسطينية السلطة انتقدت التي الفعاليات غطوا أو قدواانت الذين الغربية

 الضفة في لحماس مؤيدة فعاليات تغطية من الصحفيين الفلسطينية السلطة بمنع تفيد العام خالل شكاوى

 الغربية.

 

 أو السيبرانية" الجرائم "قانون باسم يعرف قانون على  يونيو/حزيران 24 في عباس الفلسطيني الرئيس وافق

 الدولة "سالمة تعرض قد مواد لنشر والغرامة السجن عقوبة القانون ويفرض اإللكترونية". الجرائم "قانون

 القانون، هذا إلى واستناداً  األسرة." قيم أو "مبادئ تهاجم مواد لنشر أو للخطر العام" "النظام أو الفلسطينية"

 12 في  سياسيين. بخصوم مرتبطة مواقع وحظرت الغربية الضفة في صحفيين الفلسطينية السلطة اعتقلت

 إلى الوصول بمنع الغربية الضفة في اإلنترنت خدمات مزودي الفلسطيني العام النائب أمر يونيو/حزيان،

 جماعات أو حماس فيها بما بأحزاب مرتبًطا المواقع هذه من عشر أحد كان  موقعًا. عشرين من أكثر

 فتح حركة عليها تسيطر التي الفلسطينية السلطة تقدتن أخرى معارضة

 

 حماس اقتصاص لخطر أنفسهم يعرضون علنا حماس سلطات ينتقدون الذين األشخاص كان غزة، قطاع وفي

 المتهمون اإلعالميون وواجه  ومضايقتهم. ممتلكاتهم ومصادرة واستجوابهم باعتقالهم ذلك في بما منهم،

 اإلعالم وسائل عن والمدافعون الشباب، والنشطاء المدني المجتمع نشطاء فيهم بمن علناً، حماس بانتقاد

 ومساكنهم، مرافقهم على مداهمات شن فيها بما عقابية، إجراءات واجهوا والصحفيون، االجتماعية،

 حماس قوات استدعت تموز، يوليو/ شهر في غزة. خارج بالسفر التصريح من انوالحرم التعسفي، واالعتقال

 مواد بسبب الستجوابهم غزة في المقيمين  االجتماعية االعالم وسائط ونشطاء الصحفيين من 12 نيةاألم

 أن اإلنسان بحقوق معنية حكومية غير منظمات وذكرت    اإلجتماعي. اتواصل وسائل على نشروها

 والعنف. للمضايقة المعتقلين من العديد أخضعوا "حماس" لـ التابعين المحققين

 

 بما غزة، قطاع في األجانب الصحفيين عمل على قيودًا الواقع األمر بحكم القائمة حماس سلطات فرضت كما

 بتصاريح تزويدهم ورفض غزة قطاع إلى الدخول نقاط عند األجانب للصحفيين المطولة االستجوابات فيها

 رد يبدو ما على المضايقات هذه بعض كانت التصاريح. هذه إصدار في المطّول التأخير أو غزة قطاع لدخول
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 انتقادية. تقارير حماس تعتبره ما على عقابي فعل

 

 وكذلك الفلسطيني، العلم مثل فلسطينية، سياسية رموز عرض اإلسرائيلية السلطات حظرت القدس، وفي

 السلطات كنول  بالسجن. أو بالغرامة عليها يعاقب والتي إلسرائيل، المعادية المشاعر عن العلني التعبير

 أو الفلسطينية التحرير منظمة اسرائيليون أمنيون مسئولون منع  الدوام. على القيود هذه تطبق لم اإلسرائيلية

 لألحداث اإلعالم وسائل تغطية قيدوا كما  القدس. في االجتماع من الفلسطينية بالسلطة المرتبطة الجماعات

 االسرائيلية. للسياسات انتقادات تثير قد التي

 

 والضفة القدس في قيود ظل في المستقلة الفلسطينية اإلعالم وسائل عملت االعالم ووسائل الصحافة حرية

ً  يغطون الذين اإلسرائيليين المراسلين من الفلسطينية السلطة في اإلعالم وزارة طلبت  وغزة. الغربية  أحداثا

ً   لديها. التسجل الغربية الضفة في  تصاريح ارةالوز تمنح الفلسطينية، السلطة في اإلعالم وزير لنائب ووفقا

 من الفلسطينية السلطة كانت حين وفي  مستوطنة. في قاطنين غير كانوا إن فقط اإلسرائيليين للصحفيين

 صحفيين أن ذ كر الغربية، الضفة في لألحداث إسرائيليين مراسلين تغطية إزاء منفتحة الرسمية الناحية

ً  ضغطوا فلسطينيين  الفلسطينية. السلطة فعاليات ورحض لعدم اإلسرائيليين الصحفيين على أحيانا

 

 لها، الموالية أو الفلسطينية بالسلطة المرتبطة المطبوعات على المفروضة القيود بعض خففت قد حماس كانت

 ثالثة  على فرضته قد كانت الذي الحظر حماس رفعت ،2014 عام ففي   كبيرة. قيود هناك زالت ما أنه رغم

 بأن حماس سلطات وسمحت  الجديدة". و"الحياة و"األيام" "القدس" هي الغربية، الضفة في مقرها صحف

 حماس، سمحت كما  الفلسطينية. السلطة في مسؤولين مع إجراؤها يتم التي والمقابالت التقارير غزة في ت بث

 المثال، سبيل على  غزة. عقطا في بالعمل لحماس تابعة غير إعالمية بث لوسائل القيود، عض فرض مع

 غزة. في يعمل كان الفلسطينية السلطة تدعمه الذي فلسطين تلفزيون أن ذ كر

 

 رفضت قليلة، حاالت وفي غزة. وداخل غزة إلى العبور نقاط في الصحفيين حركة لىقييد حماس وسعت

 الصحفيين أخبرت أو مبررة، غير قصيرة لمدة تصاريح لهم أصدرت أو للصحفيين، تصاريح منح السلطات

 الحاالت بعض في حماس رفضت  محددين. فلسطينيين صحفيين مع العمل بعدم مشروطة تصاريحهم بأن

    مواتية. غير إخبارية بتغطية قيامهمل انتقاما اعتقلتهم أو تصاريح على للحصول دوليين مراسلين طلبات

 

يونيو/ حزيران، اعتقلت قوات األمن التابعة لحماس حسن جابر من صحيفة األيام اليومية واستجوبته  18في 

 بشأن تقريره عن جماعة مناهضة لحماس في غزة.  وقد أطلق سراحه في وقت الحق من تلك الليلة.

 

 السلطات إن فلسطينيون صحفيون قال إليها، بالدخول إسرائيل تتحكم التي الغربية الضفة مناطق في

 األمن قوات تعترف الو  األنباء. تغطية على وقدرتهم والتنقل الحركة في حريتهم قيدت اإلسرائيلية

 الدولي االتحاد من الممنوحة الصحفي االعتماد بطاقات أو الفلسطينية الصحفية بالبطاقات اإلسرائيلية

 إسرائيل سحب أعقاب في إسرائيلية صحفية اعتماد بطاقات الفلسطينيين من قلة لدى انوك  للصحفيين.

 .2000 عام بدأت التي الثانية االنتفاضة خالل االعتماد بطاقات من العظمى للغالبية

 

 الحاجز من الغربية المنطقة إلى أو القدس إلى للتنقل خاصة صحفية تصاريح للفلسطينيين اسرائيل تصدر ال

 إلى باإلضافة أخرى، ألسباب تصاريح على الحصول من تمكنوا فلسطينيون صحفيون أبلغ وقد   األمني.

 في أنباء لتغطية مسعيه لدى عنف وأحيانا وعنصرية مضايقة حوادث عن مقادسة، فلسطينيين صحفيين

 بها. المحيطة والمناطق القديمة المدينة في خاصة القدس،
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 الصحفيين نقابة رئيس ونائب الفلسطيني الصحفي اإلسرائيلية السلطات اعتقلت ،2016 نيسان أبريل/ في

 لالتحاد اجتماع لحضور سراييفو إلى سفره أثناء أردني إسرائيلي حدودي معبر عند نزال عمر الفلسطينيين

ً  كان نزال أن اإلسرائيلية الحكومة وزعمت  للصحفيين. األوروبي  ومرتبطا قانوني غير نشاط في ضالعا

 أمضى أن بعد فبراير/شباط 20 في سراحه أطلق وقد فلسطين". لتحرير الشعبية ة"الجبه اإلرهابية بالجماعة

 اري.اإلد االحتجاز تحت اإلسرائيلية السجون في أشهر 10

 

 العام خالل قامت الفلسطينية للسلطة التابعة األمن قوات بأن تفيد عديدة تقارير وردت  والتحرش: العنف

 مالية غرامات وفرض ومقاضاتهم، األحيان(، بعض في العنف )مستخدمة واعتقالهم صحفيين، بمضايقة

 السلطة قبل من الصحافة حرية بحق كاتاالنتها عدد في كبير ارتفاع حدث الثاني، كانون يناير/ منذ  عليهم.

 الفلسطينية السلطة اعتقلت غزة. في الواقع األمر بحكم ائمةالق حماس وحكومة الغربية الضفة في الفلسطينية

 ألقت غزة، في  والترهيب. للمضايقة عرضتهم أو تعسفي بشكل الفلسطينيين والناشطين الصحفيين من عددا

 أزمة مع تعاملها بسبب حماس انتقدوا الذين ذلك شمل وقد الصحفيين، من العديد على القبض حماس سلطات

 المستمرة. الكهرباء

 

 جهاد الصحفي الفلسطينية للسلطة التابع الوقائي األمن جهاز من عناصر اعتقلت تموز، يوليو/ 6 بتاريخ

 عند توقفه أثناء الفلسطينية بالسلطة الوزراء رئيس لموكب صورة اللتقاط اليوم، فلسطين قناة من بركات،

 مكان في "التواجد بـ بركات السلطات اتهمت  الغربية. الضفة في طولكرم من بالقرب إسرائيلية تفتيش نقطة

 أفرجت تموز، يوليو/ 9 وفي   الئق." غير أو قانوني غير لغرض معينة، ظروف وتحت بعينه وقت في عام،

 معلقة. زالت ما قضيته لكن بركات، عن السلطات

 

ً  تأمر كانت للسلطة التابعة األمن قوات أن وتردّد ً  أحيانا  فيها تظهر مصورة مقاطع من أجزاء بمسح أيضا

ً  المثال سبيل فعلى  األمنية. األجهزة من عناصر  اعتقلت اإلعالمية، والحريات للتنمية الفلسطيني للمركز وفقا

 ميديا" "ترانس من ناصر حازم المصور آب أغسطس/ 27 في ينيةالفلسط للسلطة التابعة األمن قوات

 مناأل جهاز مباني أمام اعتصام بتغطية قيامهما بعد ساعتين مدة بورت" "ميديا من سعدي مجاهد والمراسل

 على المحفوظة االعتصام صور جميع الفلسطينية السلطة أمن قوات حذفت جنين. في الفلسطيني الوقائي

 بهم. الخاصة بالكاميرات لثابتةا األقراص محركات

 

 وحدّت حماس مع المتعاطفة الغربية الضفة في اإلعالمية األجهزة أنشطة أحيانًا الفلسطينية السلطة أعاقت كما

    الفلسطينية. للسلطة المنتقدة اإلعالمية التغطية من

 

ً  أيضا الفلسطينية السلطة سجل وكان  مضايقات من والدوليين سرائيلييناإل الصحفيين بحماية يتعلق فيما متقلبا

 نفسها. السلطة موظفي أو الفلسطينيين المدنيين

 

  أحياناً. العنف مستخدمة ضغوطا، عليهم ومارست وضايقتهم الصحفيين حماس اعتقلت غزة، قطاع في

 قيدت كما  ترهيبهم. بهدف معهم للتحقيق وأجانب فلسطينيين صحفيين واحتجزت استدعت حماس أن وذ كر

 الرسمية المباني بعض إلى دخولهم لحظر مسعى في العام، خالل غزة داخل الصحفيين تنقل حرية حماس

    للديمقراطية. المؤيدة االحتجاجات من العديد إلى وصولهم وحظر
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 بالسجن غيابيا سمرة أبو هاجر الصحفية على غزة في حماس صلح محكمة حكمت يونيو/حزيران، 4 وفي

ً  تقريراً  سمرة أبو نشر من أشهر بضعة بعد التهم وصدرت  أشهر. ستة مدة  مركز في الفساد حول استقصائيا

 الناشط التلولي، محمد حماس أدانت حزيران، يونيو/ 11 وفي غزة. في الصحة لوزارة التابع يةالطب اإلحاالت

 نشرها التي التعليقات في للجمهور مضللة معلومات ونشر التكنولوجيا استخدام بإساءة ماس،ح سياسات ضد

 المحاكمة. بانتظار وكان بكفالة عنه أفرج وقد  فيسبوك. على

 

وردت خالل العام عشرات التقارير عن إجراءات إسرائيلية منعت صحفيين فلسطينيين أو اسرائيليين عربا 

وتضمنت هذه اإلجراءات مضايقات من قبل الجنود من تغطية األحداث في الضفة الغربية وغزة والقدس.  

ات األمن اإلسرائيلية وزعم صحفيون فلسطينيون أيضا إن قو  االسرائيليين وأعمال عنف ضد الصحفيين.

احتجزت صحفيين فلسطينيين وأجبرتهم على مسح الصور ومقاطع الفيديو تحت التهديد بالعنف أو 

 باالعتقال/االحتجاز اإلداري. 

 

 اشتيه محمد مجدي برس األسوشييتد وكالة مصور على النار إسرائيلي مستوطن أطلق أيار، مايو/ 18 في

ً  يغطي كان بينما بالغة بجروح وأصابه ً  الغربية. بالضفة حوارة قرية في اضطرابا  برس، أسوشيتيد لوكالة وفقا

 وذكرت  المتظاهرين. وتفريق اإلسرائيليين الجنود وصول بعد النار المستوطن أطلق فيديو، بمقطع مستشهدة

ً  كان المصور أن إسرائيل ومقرها األجنبية الصحافة جمعية  وسترة  خوذة ويرتدي كصحفي، للعيان واضحا

 اإلسرائيلية الشرطة قالت الثاني، نوفمبر/تشرين 21 في كبيرة. بأحرف )صحافة( "Press" ةكلم تحمل واقية

 الحادث. في تحقق تزال ال إنها

 

 بوابة من بالقرب مظاهرة تغطية من دوليين مصورين اإلسرائيلية الشرطة منعت نيسان، أبريل/ 28 وفي

 وقد ودفعتهم. الصحافيين الشرطة ركلت األجنبية، الصحافة لجمعية ووفقا  بالقدس. مةالقدي البلدة في دمشق

ً  الخيول الحدود شرطة واستخدمت  الحادث. بعد المستشفى في للعالج رويترز مراسلي أحد احتاج  أيضا

 سفران وكالة مصوري أحد إصابة إلى أدى مما إنذار، سابق دون التصوير وفنيي المصورين على للهجوم

 برس.

 

 بالمطاط المغلف الفوالذي بالرصاص إلصابات فلسطينيين صحفيين تعرض عن كثيرة تقارير وردت

 بين الغربية الضفة في والمصادمات للمظاهرات تغطيتهم أثناء للدموع المسيل الغاز أو الحية والعيارات

 اإلسرائيلية. األمن وقوات الفلسطينيين المتظاهرين

 

 في العنصرية والشعارات السالح وإظهار للعنف الدعوة الفلسطينية السلطة تحظر  توى:المح تقييد أو الرقابة

 أو قانونية إجراءات اتخاذ عن مؤكدة تقارير أية ترد ولم  السلطة. عليها وتسيطر تمولها التي اإلعالم وسائل

 كافة في إعالم سائلو أفادت  هذه. الفلسطينية السلطة توجيهات تخالف مواد نشر شخص أي بحق محاكمات

 الفلسطينية السلطة بأن تقارير وردت  الذاتية. الرقابة تمارس كانت بأنها والقدس وغزة الغربية الضفة أرجاء

 النقالة. هواتفهم أو الصحفيين كاميرات من فيديو مقاطع أو صور لمسح سعت

 

 ومحتوى التلفزيون برامج على رقابة فرضت حماس بأن غزة في المدني المجتمع منظمات وأفادت

 والكتب. كالصحف المطبوعات،

 

 وكالة مراسلي أحد مدنية مالبس ويرتدون لحماس تابعون أمن ضباط احتجز الثاني، كانون يناير/ 12 وفي

 وفي  المحمولة. هواتفه تسليمهم على السالح تهديد تحت وأجبروه غزة في مظاهرة يغطي كان برس أسوشيتد
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 مصورلوكالة على بالضرب الرسمي الزي ويرتدون لحماس تابعون شرطة ضباط اعتدى منفصل، حادث

 عليه. القبض وألقت الكاميرا ذاكرة بطاقة الشرطة صادرت  كاميرته. عن التنازل رفض أن بعد برس فرانس

 

 في مقرها التي العربية المطبوعات جميع ىعل الرقابة فرض في بالحق اإلسرائيلية السلطات تحتفظ حين في

 اإلعالم مع أيًضا اإلسرائيلية السلطات تفعل )كما أمني قلق مصدر ت عتبر التي بالمواد يتعلق فيما القدس

 من غيرها أو القدس صحيفة بنشاط تراجع لم اإلسرائيلية السلطات أن إلى القولية األدلة تشير اإلسرائيلي(،

 لذلك. نتيجة الذاتية الرقابة مارست أنها القدس مقرها مطبوعات وذكرت القدس. في العربية المطبوعات

 

 المقام في الغربية، الضفة في الفلسطينية اإلعالم مصادر وإغالق مداهمة في اإلسرائيلية الحكومة استمرت

 18 في ة.األمني األجهزة أو اإلسرائيليين المدنيين ضد العنف على بتحريضها مزاعم أساس على األول

 لثالث فرعية مكاتب سبعة على منسقة ليلية غارة االسرائيلية األمن قوات أطلقت األول، تشرين أكتوبر/

 "بث بـ ادعاءات بسبب الغربية، الضفة من  )أ( المنطقة في تقع فلسطينية إعالم لوسائل خدمي دعم شركات

 فيهم بمن الزبائن، من للكثير تمساحا تؤجر الشركات وكانت إرهابية." أعمال على والتحريض الدعوات

 األمن قوات داهمت ذلك، إلى باإلضافة الفلسطيني. اإلسالمي والجهاد اسحم من ممولة اعالم وسائل

 .2015 عام منذ أخرى فلسطينية إعالم وسائل سبع وأغلقت االسرائيلية

 

 بموجب الغربية. الضفة يف الفلسطينيين بتحريض المتعلقة القضايا في  اإلسرائيلي العسكري القانون يحكم

 ذكرت   سنوات. 10 إلى تصل لمدة بالسجن العقوبة طائلة تحت التحريضية األفعال تقع العسكري، القانون

 وتخضع غامض بشكل صيغت قد اإلسرائيلية العسكرية اللوائح أن آخرون ومراقبون حكومية غير منظمات

 اإلذاعية المحطات إغالق عند العسكرية أوامرها في بقانونين عموما الداخلي األمن قوى استشهدت  للتأويل.

 هذه ت عّرف األمنية. باألحكام المتعلق 2009 عام وقرار 1945 لعام الدفاعية الطوارئ لوائح - الفلسطينية

 العامة بالسالمة تضر أن يمكن بطريقة العام الرأي على للتأثير محاولة أنه على التحريض عام بشكل القوانين

 العام. النظام أو

 

 التي المعدات االسرائيلية الحكومة من تسترد أن تحاول الغربية بالضفة "وطن" تلفزيون محطة زالت ما

 بأن مزاعم تحت هللا، رام في المحطة استوديو من االسرائيلية األمن قوات وصادرتها أجنبية جهات مولتها

 على باالطالع "وطن" تلفزيون لمحاميي حي سم ولم  لمختلفة."ا االتصاالت أنظمة "أزعج قد "وطن" تلفزيون

 مبهمة قانونية إجراءات وجود من المحامون واشتكى التلفزيونية. المحطة ضد ق دّمت التي اإلفادات أو األدلة

 تبت أن المقرر من كان وواقعية. قانونية انصاف سبل دون الغربية الضفة في الفلسطينية البث محطات تركت

 بالتعويض. "وطن" تلفزيون طلب في 2018 الثاني ر/كانونيناي في إسرائيلية محكمة

 

 الضفة في وناشطين صحفيين ضد التشهير أو بالقذف االتهامات بعض هناك كانت  :التشهير/القذف قوانين

 الغربية.

 

 اإلنسان حقوق مجال في الناشط الغربية الضفة في الفلسطينية األمن قوات اعتقلت سبتمبر، أيلول/ 4 في

 أيمن آخر، فلسطيني صحفي على القبض إللقاءها فيسبوك على موقع في السلطة انتقد أن بعد عمرو عيسى

 في لمطالبته أيلول سبتمبر/ 4 في قواسمه احتجزت قد الفلسطينية للسلطة التابعة األمن أجهزة وكانت  قواسمه.

 هللا حمد الوزراء ئيسور عباس الفلسطينية السلطة رئيس االجتماعي التواصل وسائل على فيديو مقطع

 سبتمبر/أيلول. 10 في بكفالة الفلسطينية السلطة لدى االحتجاز من عمرو سراح إطالق وتم  باالستقالة.
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  الغربية. الضفة في شمالي طاهر الفلسطيني الصحفي الفلسطينية األمن قوات اعتقلت يونيو/حزيران، 6 وفي

 الفلسطيني الرئيس ينتقد كتبه مقال في فتنة" وإحداث لعلياا السلطات "إهانة بـ  اتهمته قد السلطات وكانت

 الحق. وقت في عنه أفرج وقد  عباس.

 

 القومي. باألمن تتعلق ألسباب الصحفيين بقمع المتعلقة االتهامات بعض هناك كانت  القومي: األمن

 

 وسائل من صحفيين خمسة الفلسطينية للسلطة تابعة مستترة أمن عناصر اعتقلت أغسطس/آب، 8 ففي

   معادية." أمنية ألجهزة حساسة معلومات "تسريب بسبب بحماس ومرتبطة الغربية الضفة في تعمل إعالمية

 9 وبحلول الكفالة، دفع بعد أغسطس/آب 14 بتاريخ األربعة الصحفيين الفلسطينية السلطات وأطلقت

 المحاكمة. بانتظار كانوا الثاني نوفمبر/تشرين

 

 اإلنترنت إلى الوصول حرية

 

ً  االنترنت كان  الكهربائي التيار انقطاع وأدى والقدس. وغزة الغربية الضفة حاءأن جميع في عام بشكل متاحا

 والسلطة اإلسرائيلية الحكومة بين 2015 عام إلى يعود اتفاق تنفيذ تم االتصال. انقطاع إلى غزة في كررالمت

 والتقنيات 3G الثالث الجيل تقنيات باستيراد يسمح والالسلكية السلكية االتصاالت وشركات الفلسطينية

 النقال. الهاتف عبر اإلنترنت إلى الوصول في القصور تقليل إلى أدى مما الغربية، الضفة إلى األحدث

 

 السلطة بأن أفادت تقارير أن إال اإلنترنت، استخدام على قيوداً  تفرض لم الفلسطينية السلطة أن حين في

 هناك كانت  وضايقتهم. والصحفيين النشطاء على وضغطت نشط، بشكل االجتماعي لالتواص وسائل راقبت

 التواصل مواقع على نشروه ما بسبب فلسطينيين احتجزت أو الفلسطينية السلطة فيها اعتقلت حاالت

 االجتماعي.

 

 اإلنترنت على االجتماعي التواصل وسائل وممتهنو غزة في مقرها فلسطينية مدني مجتمع منظمات أوفادت

 إجراءات واتخذت اإلنترنت على غزة سكان نشاطات راقبت الواقع األمر بحكم القائمة حماس سلطات أن

 حرزهللا، رمزي حماس في العام النائب مكتب اعتقل ،الثاني كانون يناير/ 1 وفي  ومضايقتهم. لتخويفهم

  فيسبوك. على حماس مسؤولي أهان أنه زاعمم أساس على واستجوبته حماس، حركة في السابق العضو

 حقوق منظمات ممثلي ومنعوا به الخاصة الكمبيوتر وأجهزة المحمول هاتفه حماس أمن مسؤولو صادر

 إهانة بعدم تحذيره مع أيام بضعة بعد هللا حرز عن حماس سلطات وأفرجت  معه. االجتماع من اإلنسان

 حماس. مسؤولي

 

 الضفة في الفلسطينيين من عددا واعتقلت اإلنترنت على الفلسطينيين أنشطة اإلسرائيلية السلطات راقبت

 شهر وفي  تحريض. أنها على صنفوها االجتماعية اإلعالم وسائل على تصريحات بسبب والقدس الغربية

 وسائل على نشر ألنه القدس، سكان من صيام، أمين اإلسرائيلية السلطات اعتقلت الثاني، تشرين نوفمبر/

 أن تعتقد أنها اإلسرائيلية السلطات وقالت "الشهيد." مصطلح تستخدم أغنية من كلمات االجتماعية اإلعالم

 سراحه. وأطلق أيام أربعة لمدة صيام اعتقال تم العنف. إلى دعوة بمثابة كانت رةالمنشو المادة

 

 الثقافية والفعاليات األكاديمية الحرية
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ف ولم الغربية، بالضفة األكاديمية الحرية على قيودا الفلسطينية السلطة تفرض لم  بمراقبة تفيد تقارير عن ي عر 

 األكاديمية. الحرية الفلسطيني القانون ويكفل  المعارض. أو األفالم أو المسرحيات أو الدراسي للمنهج السلطة

 وأفاد  المناهج. على ذاتية رقابة يمارسون كانوا ميةأكادي مؤسسات في مسئولين أو أفرادا أن تردد أنه إال

 وهيئة الطالب بين الجامعات حرم في الفلسطينية للسلطة تابعة أمن عناصر بوجود تدريس هيئة أعضاء

 الذاتية. الرقابة في ساهم قد يكون ربما الذي التدريس،األمر

 

 الفلسطينيين الالجئين وتشغيل إلغاثة المتحدة األمم لوكالة التابعة المدارس وكذلك الحكومية المدارس واتبعت

 في فلسطينيون أفاد الغربية. الضفة مدارس في دراسيةال المناهج نفس غزة في )األونروا( األدنى الشرق في

 والثانوي االبتدائي التعليم مستوى على الحكومية المدارس في حماس قبل من محدود تدخل بحدوث غزة

 أو اإلسالمية الهوية تنتهك تعتبرها التي التدريس مناهج أو أساليب في تتدخل حماس أن ورد وقد  معي.والجا

ً  تتدخل حماس كانت  حماس. لتعريف وفقا "التقاليد" أو اإلسالمي الدين  وجود عن تقارير تردها عندما أيضا

 في مدارسها إدارة في حماس تدخل بعدم األونروا أفادت  واإلناث. الذكور بين مختلطة نشاطات أو صفوف

 غزة.

 

 وكانت  الدولية. التبادل برامج وبعض والثقافية التعليمية البرامج بعض تعطيل حماس سلطات وحاولت

 الطالب واجه  غزة. مغادرة قبل بالخروج إذن على الحصول الفلسطينيين على اعتيادي بشكل تفرض

 األجنبية الحكومات ترعاها التي البرامج ذلك في )بما والتعليمية الثقافية البرامج بعض في المشاركون

 منح حماس سلطات رفضت الواقع. األمر بحكم القائمة ماسح سلطات من استجوابًا الدولية( والمنظمات

 وإيريز. رفح معبر عبر الفلسطينيين لبعض خروج تصاريح

 

ً  حماس سلطات وتدخلت  القائمة الحكومة بأن مستمرة تقارير هناك كانت  المحلية. الثقافية البرامج في أيضا

 والهوية. والثقافية الدينية للقيم حماس تفسير يمس قد الذي الثقافي التعبير تقمع كانت الواقع األمر بحكم

 

 التعليم على الفلسطينيين حصول وعلى األكاديمية المؤسسات على سلبًا الحركة على اإلسرائيلية لقيود أثرت

 (.6 والقسم د-2 القسم )طالعوا الثقافية لألنشطة وممارستهم

 

ً  منعت اإلسرائيلية الحكومة بأن تقارير أفادت  القدس دخول من الفلسطينية للسلطة الدراسية المناهج من نسخا

 نسخة ذلك عن بدالً  قدمت القدس بلدية وأن الفلسطينية، األغلبية ذات األحياء في المدارس يف الستخدامها

ذفت الفلسطينية السلطة مناهج من للرقابة خضعت / معدلة  والثقافة بالتاريخ المتعلقة المعلومات منها ح 

 السلطة شعار تحمل مدرسية كتب تسليم اإلسرائيلية الشرطة منعت آب، أغسطس/ شهر في الفلسطينية.

 المسؤولون واشتكى القديمة. القدس مدينة في الهيكل الشريف/جبل الحرم في تقع مدارس إلى الفلسطينية

 المدارس تمويل لربط اإلسرائيلية التعليم وزارة جهود عن ورد ما حول الغربيين للدبلوماسيين المحليون

 سبتمبر/ في  الدراسية. المناهج على اإلسرائيلي" الطابع "إضفاء و اإلسرائيلية المناهج باستخدام الفلسطينية

ً  الشرقية القدس في وشعفاط والعيسوية سلوان أحياء في مدارس ثالث أضربت أيلول،  حالة على احتجاجا

 البنية إلصالح كشرط اإلسرائيلية المناهج فرض اإلسرائيلية الحكومة ومحاوالت للمدارس التحتية البنية

 التحتية.

 

 إليها واالنضمام الجمعيات تكوين وحرية السلمي عالتجم حرية ب.
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 وتكوين السلمي التجمع في الفلسطينيين السكان حرية من وغزة الغربية والضفة القدس في السلطات حدّت

  الجمعيات.

 

 السلمي التجمع حرية

 

  يسمح قانون السلطة الفلسطينية بتنظيم االجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات في إطار الحدود القانونية.

ويشترط القانون الحصول على تصاريح لتنظيم المسيرات والمظاهرات والفعاليات الثقافية الكبيرة، ونادرا ما 

قامت القوات األمنية التابعة لكل من السلطة الفلسطينية   رفضت السلطة الفلسطينية منح هذه التصاريح.

فريق االحتجاجات والتظاهرات السلمية في الضفة الغربية وقطاع وحماس بشكل انتقائي خالل العام بتقييد أو ت

 غزة.

 

 ً   غزة، في عام احتفال أو تجمع أي لتنظيم مسبق إذن على الحصول ي شترط حماس، أصدرته لمرسوم وفقا

 شهر في النطاق واسعة احتجاجات بعد  الفلسطينية. للسلطة األساسي القانون مع يتناقض أمر وهو

 الجموع، لتفريق عنيفة تكتيكات حماس استخدمت غزة، في الكهرباء قطوعات  على الثاني يناير/كانون

 عندما وذلك مسيرات، بتنظيم فتح منظمة ألعضاء أحيانا حماس سمحت  والهراوات. الحية الذخيرة شملت

   الفلسطينية. المصالحة حول البارزة االجتماعات أثناء ل،المثا سبيل على حماس؛ مصلحة في األمر يكون

 حاولت كما  سلمي. بشكل التجمع على قدرتهن وتعيق علنا النساء تضايق كانت حماس بأن ناشطون وأفاد

 االجتماعات على للموافقة تعسفية شروط فرض طريق عن حماس لسياسات االنتقادات عرقلة حماس

 اجتماعية. أو سياسية بمواضيع المتعلقة

 

 المظاهرات فعليا يحظر 1967 عام في صدر عسكري أمر استخدام في اإلسرائيلية األمن قوات استمرت

 تصريح على الحصول يتعين أنه على األمر وينص  الغربية. الضفة في التعبير حرية من ويحد الفلسطينية

 كان ما ونادراً  أكثر، أو أشخاص 10 فيه يشارك "سياسي" تجمع ألي المنطقة في العسكرية القوات قائد من

 تصل مدة السجن فهي األمر يخالف من على تفرض التي العقوبة أما  التصريح. يمنحون االسرائيليون القادة

 الفلسطينيين على يطبق لذيا اإلسرائيلي العسكري القانون يحظر  كبيرة. مالية غرامة أو سنوات عشر إلى

 )تشجيع "التحريض" و بها، مصرح غير  مسيرة في والمشاركة جندي، إهانة أو عرقلة الغربية الضفة في

 عسكرية محكمة وجهت ،2016 شباط فبراير/ شهر في  المدني(. العصيان في المشاركة على اآلخرين

 .2010 عام إلى تعود تهمة 18 مروع سىعي اإلنسان حقوق مجال في الفلسطيني الناشط إلى إسرائيلية

 أفعال أن الدولية العفو ومنظمة اإلنسان حقوق عن المدافعين صندوق مثل اإلنسان حقوق منظمات وذكرت

 بدأت التي عمرو، محاكمة واستمرت الالعنفي. المدني العصيان مع قةمتس كانت األحداث هذه خالل عمرو

 العام. نهاية حتى ،2016 نوفمبر في

 

ً  التجمع حرية تحترم لم االسرائيلية األمن قوات إن اسرائيل في المواطن حقوق جمعية قالت  كانت ما وغالبا

ً  اإلسرائيلية األمن قوات واستخدمت  الفلسطينيين. المتظاهرين على عدواني بشكل ترد  فيها بما القوة، أحيانا

 نجم مما والقدس، الغربية الضفة في المظاهرات في المشاركين من وغيرهم الفلسطينيين ضد الحية، الذخيرة

 االحتجاجات ضد القوة االسرائيلية األمن قوات استخدمت  .أ.(.1 القسم )طالعوا فلسطينيين مدنيين مقتل عنها

 األمن قوات ردت منها. بالقرب أو الغربية بالضفة االسرائيلية المستوطنات في للفلسطينيين األسبوعية

 للدموع المسيل الغاز ذلك في بما الحشود، على للسيطرة العسكرية باألساليب االحتجاجات على االسرائيلية

 بعد فلسطيني طفل توفي يوليو/تموز، 10وفي  فلسطينيين. ضحايا سقوط إلى أدت التي الصاعقة، والقنابل

 األمن وقوات الفلسطينيين المتظاهرين بين مايو 19 اكاتاشتب خالل للدموع المسيل الغاز باستنشاق إصابته
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 ؛ الطعام عن المضربين الفلسطينيين السجناء دعم عن للتعبير مجموعة اجتمعت وقد  هللا. رام في االسرائيلية

 بالقرب للدموع المسيل الغاز قنابل بإطالق االسرائيلية األمن قوات ردت العنف، إلى االحتجاج تحول عندما

 الطفل. لمنز من

 

 عسكرية "مناطق باعتبارها الغربية بالضفة مناطق عن االسرائيلية الدفاع لقوات المركزية القيادة وأعلنت

 المناطق على الجمع أيام في التصنيف نفس طبقت وقد  الفلسطينية. العامة التجمعات فيها تحظر مغلقة"

 وبشكل هناك فيها يتظاهر التي عاتالسا خالل الفلسطينيين ونعلين بلعين قريتي في األمني للحاجز المجاورة

 من وعناصر المحتجين بين متكررة مناوشات وقعت وقد   ودوليون. وإسرائيليون فلسطينيون نشطاء منتظم

 الضفة جهة على األمني الحاجز في تتمركز التي االسرائيلية األمن قوات وكانت  اإلسرائيلية. األمن قوات

 فتاكة. غير قوة باستخدام الحجارة إلقاء على ترد القرى بهذه األسبوعية االحتجاجات خالل الغربية

 

 إليها واالنضمام الجمعيات تكوين حرية

 

ً  الفلسطينية السلطة فرضت  الجمعيات. تكوين بحرية الفلسطينية السلطة قانون يسمح  بالضفة قيوداً  أحيانا

 الئحة أن حكومية غير منظمات وقالت  أ(. .7 )طالعواالقسم العمالية المنظمات على قيودا شملت الغربية،

 قبل الفلسطينية السلطة موافقة على الحصول الربحية" غير "الشركات على وتشترط 2015 عام صدرت

 في بحرية العمل على والدولية المحلية الربحية غير المنظمات قدرة وهددت استقالليتها أعاقت قد المنح تلقي

 الغربية. الضفة

 

 حماس تتهمها التي المنظمات بعض وشملت  العمل. من المنظمات من العديد منع حماس حاولت غزة، وفي

 تخالف أنها حماس تعتبر حكومية غير ومنظمات خاصة شركات عن فضالً  فتح، منظمة إلى باالنتماء

 اإلشراف سلطة هال أن لحماس التابعة الداخلية" "وزارة وزعمت اإلسالمية. االجتماعية لألعراف تفسيرها

 الحكومية غير المنظمات موظفي بمضايقة بانتظام ممثلوها قام كما الحكومية، غير المنظمات جميع على

 المنظمات مؤقتًا حماس فيها أغلقت حاالت هناك كانت واألنشطة. والمرتبات الموظفين نع معلومات وطلبوا

 من كبيرا ضغطا واجهت المرأة بحقوق المعنية عاتالمجمو بأن ناشطون وأفاد  تمتثل. لم التي الحكومية غير

 حماس.

 

 لها، مقراً  القدس من تتخذ التي البارزة الفلسطينية المؤسسات بعض على المفروض الحظر إسرائيل أبقت

 التحرير منظمة مكتب الواقع في كان الذي هاوس(، )أوريانت الشرق وبيت القدس تجارة غرفة مثل

 المؤسسات هذه بإغالق 2001 عام صدر عسكريا أمر االسرائيلية السلطات جددت  القدس. في الفلسطينية

 القدس. في الفلسطينية السلطة عن نيابة العمل خالل من أوسلو اتفاقيات خالفت قد باعتبارها وغيرها

 

 الدين حرية ج.

 

 الموقع: على الدولية الدينية الحريات أوضاع  حول األمريكية الخارجية وزارة تقرير مراجعة يرجى

/www.state.gov/religiousfreedomreport 

 

 التنقل حرية د.

 

http://www.state.gov/religiousfreedomreport/


 74وغزة الجوالن وهضبة اسرائيل 

 2017 لعام اإلنسان حقوق ممارسات حول قطرية تقارير

 والعمل اإلنسان وحقوق الديمقراطية شؤون مكتب األميركية، الخارجية وزارة

 حرية األحيان بعض في قيدت الفلسطينية السلطة لكن التنقل. حرية الفلسطينية للسلطة األساسي القانون يكفل

 بين  عنهم. نيابة اإلسرائيلية السلطات إلى إحاالت إصدار رفضها خالل من إسرائيل إلى الغزاويين تنقل

 التي اإلحاالت عدد الفلسطينية طةللسل التابعة الصحة وزارة خفضت ويونيو/حزيران،  أبريل/نيسان شهري

 على قادرين غير أطفال ثالثة وفاة بعد  إسرائيل. في طبية رعاية إلى يحتاجون الذين غزة لسكان أصدرتها

 عدد في التخفيضات إلغاء إلى الفلسطينية السلطة عمدت الطبية، الرعاية على للحصول غزة مغادرة

 أو الهجرة أو الخارج إلى بالسفر المتعلقة القواعد الفلسطينية لطةللس األساسي القانون يحدد وال  التصاريح.

 الوطن. إلى العودة

 

 الثاني، تشرين نوفمبر/ 1 بتاريخ بغزة الحدودية المعابر في أفراد بنشر الفلسطينية السلطة قامت أن وإلى

 من الخارجي السفر حاالت بعض على قيوداً  تفرض حماس سلطات كانت المعابر، حماس سلطات وغادرت

 على يحصلوا أن وإسرائيل غزة بين إيريز معبر عبر يغادرون الذين الفلسطينيين على وتشترط غزة وإلى

 في العاملين جعل الذي األمر أبريل، مارس/ في أسبوع لمدة إيريز معبر حماس أغلقت   بالمغادرة. تصريح

 غزة من الخروج من الفلسطينيين بعض حماس منعت اكم  غزة. داخل محاصرين الدولية اإلغاثة مجال

 بأن التقارير بعض وردت  والغرامات. الضرائب دفع على إكراههم أو سفرهم من بالغرض تتعلق ألسباب

 غزة. خارج سفرهن على قيودًا واجهن قد المتزوجات غير النساء

 

 وإلى من الغربية، الضفة داخل الفلسطينيين تنقل على كبيرة قيودًا بانتظام االسرائيلية األمن قوات فرضت

 تنقل على المفروضة القيود االسرائيلية األمن قوات زادت األحيان، بعض في  الخارج. إلى والسفر ، غزة

 أمنية. بمبررات متعللة الفلسطينيين

 

 عن غربيةال الضفة غالبية يفصل الذي األمني الحاجز هو الفلسطينيين تنقل أمام الرئيسي الحاجز وكان

 18) ميالً  11 مسافة الحاجز يمتد الغربية. الضفة أجزاء وبعض رقيةالش القدس أجزاء معظم وعن إسرائيل

 من فلسطيني 25000 بنحو يقدر ما ويعزل األماكن، بعض في األخضر الخط من الشرق إلى كيلومتراً(

 ومن   الغربية. الضفة بقية عن - الغربية الضفة باقي من الحاجز غرب تجمعات في يعيشون - الغربية الضفة

 األمن قوات بواسطة الداخلية الطرق إغالق الفلسطينيين تنقل دون تحول التي األخرى الهامة الحواجز

 وقطاع الغربية الضفة وإلى من الفلسطينية والبضائع األشخاص حركة على اإلسرائيلية والقيود االسرائيلية

 الوصول على القدرة ذلك في بما الحياة، نواحي جميع على التنقل على االسرائيلية القيود أثرت وقد  غزة.

 األنشطة على تأثيرها إلى باإلضافة والمستشفيات، والمدارس الزراعية واألراضي والعمل العبادة أماكن إلى

 الحكومية. غير المنظمات وأنشطة واإلنسانية الصحفية

 

 بالضفة  ( )ج المنطقة مناطق في والتنمية الفلسطينية األنشطة على المفروضة اإلضافية القيود وشملت

 وغير الالجئين على القيود هذه أثرت الهدم. عمليات بعد ت قدّم التي للمساعدات اسرائيل مصادرة الغربية

  سواء. حد على الالجئين

 

 والمساعدة الحماية توفير في اإلنسانية المنظمات مع عام بشكل وإسرائيل وحماس الفلسطينية السلطة تعاونت

 والبضائع المواد حركة على ضوابط اإلسرائيليون المسؤولون فرض ذلك، ومع  والالجئين. داخليًا للمشردين

 العفو منظمتا ذكرت غزة. في العمل على األونروا درةق تقييد إلى أدى مما وإليها، غزة من واألشخاص

 ، إسرائيلية تأشيرات على الحصول في صعوبات واجهوا األجانب العمال أن ووتش رايتس يومانوه الدولية

 الحكومة بأن المنظمتان أفادت كما  وغزة الغربية الضفة في اإلنسانية المساعدات إيصال على أثر مما

 الحكومة فضتر أكتوبر، األول/ تشرين 30 وفي  غزة. لدخول تصاريح موظفيهما منح رفضت اإلسرائيلية
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 الضفة في أقارب زيارة يعتزم كان الغربية الضفة إلى الدولية العفو منظمة في موظف دخول اإلسرائيلية

 الدولية العفو منظمة مع عمله بشأن الموظف استجواب تم إنه الدولية العفو منظمة وقالت  وإسرائيل. الغربية

 العام. باألمن تتعلق ألسباب الدخول من منعه قبل

 

 لـ األونروا فقدان إلى أدى مما األونروا، موظفي حركة على قيوداً  العام خالل اإلسرائيلية السلطات وفرضت

 المتزايدة اإلسرائيلية المطالب عن ناجمة الخسارة معظم وكانت والقدس. الغربية لضفة في عمل ومي 1261

 100 تنقل التي األونروا حافالت وخاصة والقدس، لحم بيت بين التفتيش نقاط عند األونروا مركبات لتفتيش

 . القدس في لألونروا الغربية بالضفة الميدانيب المكتب إلى المتحدة األمم موظفي من فرد

 

 الدولية الحكومية غير للمنظمات العمليات" حيّز "تقلص بشأن قلقها عن تعرب اإلنسانية المنظمات زالت وما

 واألموال السلع حولوا الدولية الحكومية غير المنظمات موظفي بأن مزاعم إسرائيل نشرت أن بعد غزة في

 غير منظمة في موظف على القبض اإلسرائيلية السلطات ألقت ،2016 عام الحاالت إحدى في حماس. إلى

ً  غزة إلى عودته أثناء دولية حكومية  نيتمك أن قبل يوًما 21 مدة واحتجزته إيريز معبر عبر إسرائيل من قادما

ً   اختياره. من محامٍ  مقابلة من  الجسدي للتعذيب تعرض إنه الموظف قال حكومية، غير منظمات لممثلي ووفقا

 يوًما 50 ةمد الموظف اإلسرائيلية السلطات واحتجزت  اإلكراه. تحت كاذبا اعترافا أعطى قد وأنه والنفسي

 بحلول قرار إلى التوصل يتم لم لكن ع،استما جلسات عدة اإلسرائيلية السلطات عقدت إليه. تهم توجيه قبل

 العام. نهاية

 

 الغربية الضفة في اإلسرائيلية األمنية العمليات أدت  الجنسية: وعديمي والالجئين، المهاجرين، معاملة إساءة

ً  13 مقتل إلى والقدس عم أيلول، سبتمبر/ شهر حتى الجئا  قوات على بهجوم قيامهم أثناء ق تلوا منهم ستة أن ز 

 الذخيرة إسرائيل استخدام عن ناجمة اإلصابات معظم كانت  اإلسرائيليين. المدنيين أو االسرائيلية مناأل

 الالجئين مخيمات في اإلسرائيلية السلطات قبل من بجروح أ صيبوا فلسطينيا 134 أن التقارير وذكرت  الحية.

 ة.الحي بالذخيرة أصيبوا 70 بينهم من لألونروا، وفقا الغربية، بالضفة

 

  عن يقل ال ما 25 أبريل/نيسان 30و 2016 الثاني نوفمبر/تشرين بين ما الفترة خالل سقطت لألونروا، وفقًا

 المواجهات خالل األونروا منشآت على االسرائيلية، األمن قوات أفراد استخدمها للدموع، مسيل غاز قنبلة 25

 من للدموع المسيل الغاز استخدام وتيرة بارتفاع وااألونر وأفادت  والفلسطينيين. االسرائيلية األمن قوات بين

 مخيمات في سيما ال العالية، السكانية الكثافة ذات الالجئين مخيمات وحول داخل االسرائيلية األمن قوات قبل

 إلى السرائيليةا األمن قوات أفراد فيها دخل حاالت عن األونروا أبلغت كما  والدهيشة. والجلزون عايدة

 في لألونروا التابعة للبنين شعفاط مدرسة اإلسرائيلية الشرطة دخلت نيسان، أبريل/ 3 ففي روا.األون مرافق

 الحادث أثر وقد للدموع. مسيل غاز وقنبلتي حارقتين قنبلتين وألقت الشرقية، القدس في لالجئين شعفاط مخيم

 ساقه. أصيبت الثالث الصف في طالب فيهم بمن طالب، 300 من وأكثر األونروا موظفي من 23 على

 

 الصالحي، خميس أحمد صبحي محمد على النار االسرائيلية األمن قوات أطلقت الثاني، كانون يناير/ 10 وفي

 وقال  الفارعة. مخيم في االسرائيلية األمن قوات نفذتها واعتقال تفتيش عملية أثناء عاماً، 33 العمر من البالغ

  سبب. بدون الصالحي على النار أطلقوا العائلة منزل دخلوا الذين ودالجن من مجموعة أن فلسطيني عيان شاهد

 أصيب قد الصالحي أن االسرائيلية، األمن قوات في مصادر عن نقالً  اسرائيلية، إعالم وسائل زعمت

 المطبخ. بسكين الجنود طعن حاول ألنه بالرصاص

 

 الغربية. الضفة داخل فلسطينيينال تنقل في الفلسطينية السلطة تتدخل لم  البالد: داخل التنقل
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 المناطق بعض هناك كانت أنه رغم غزة، قطاع داخل التنقل على روتينية قيودا  حماس سلطات تفرض لمو

 للمعايير حماس لتفسير االمتثال أجل من المتزايد الضغط وأدى  إليها. الدخول تحظر حماس كانت التي

 عام. بشكل النساء حركة على قيود إلى اإلسالمية

 

 تصاريح لديهم ممن غزة في مقيمين فلسطينيين ساعات عدة مدة تحتجز ما عادة االسرائيلية األمن قوات كانت

 عليها تسيطر التي التفتيش نقاط عند المالبس بخلع والتفتيش لالستجواب وت خضعهم للعمل، إسرائيل لدخول

 إسرائيل.

 

 الغربية الضفة وبين الغربية الضفة داخل الفلسطينيين تنقل على كبيرة قيوداً  اإلسرائيلية الحكومة فرضت وقد

 في الفلسطينية البلدات جميع أو بعض بين التنقل آلخر وقت من تمنع اإلسرائيلية السلطات كانت  والقدس.

 أن المتأثرة القرى في يقطنون فلسطينيون أفاد  مؤقتة. تفتيش حواجز استخدام إلى تعمد وكانت الغربية الضفة

 الفترات خالل اإلسرائيلية، لطاتالس طبقت وقد  االقتصاد. على سلبا تؤثر ظلت الداخلية" "اإلغالقات هذه

 واإلسالمية، واليهودية اإلسرائيلية الرئيسية األعياد بعض وتشمل اضطرابات، فيها تحدث أن يحتمل التي

 أيضا اإلغالقات هذه أدت   وغزة. الغربية الضفة مغادرة من الفلسطينيين منعت شاملة،" خارجية "إغالقات

 الحكومة طبقته الذي يوًما 11 مدة الممتد اإلغالق أدى المثال، سبيل على  فلسطينية. اقتصادية خسائر إلى

 86 إلى يصل بما تقدر اقتصادية خسائر إلى األول تشرين أكتوبر/ شهر في السكوت عطلة خالل اإلسرائيلية

 األجور الخسائر هذه من األكبر الجزء ويشمل  الفلسطيني. المركزي اإلحصاء لمكتب وفقًا دوالر، مليون

 البلدات على اإلسرائيلية السلطات فرضت كما  إسرائيل. داخل يعملون الذين الفسطينيون العمال فقدها يالت

 . التنقل. على قيودا الفلسطينية والقرى

 

 إلى االلتفافية والممرات الرئيسية الطرق مداخل سبتمبر/أيلول 27 إلى 26 بين اإلسرائيلية السلطات أغلقت

 اإلسرائيلية السلطات وألحقت اعتقال. لعمليات تنفيذها أثناء القدس، ضواحي في الفلسطينية، سوريك بيت بلدة

  سيارات. وصادرت والمخارج المداخل وأغلقت بمداهمات، قيامها أثناء الفلسطينية بالممتلكات أضراراً 

 عسكرية ضرورة بوجود عسكري قائد اقتنع إذا إال فرضت لم الجماعية القيود أن اإلسرائيلية الحكومة ذكرت

 متناسب. غير ليس الفلسطينيين للمدنيين اليومية الحياة على القيود فرض وأن لإلجراء،

 

ً  41 على الفلسطينيين سفر حظرت أو اإلسرائيلية السلطات قيّدت  أنحاء جميع في طرق من وأجزاء طريقا

 الفلسطينيين سفر على المفروضة القيود هذه أثرت وقد الرئيسية. لطرقا من العديد فيها بما الغربية، الضفة

 األمن قوات فرضت  بحرية. عليها السفر لالسرائيليين يجوز التي الطرق من ميل 400 من أكثر على

  منازلهم. من الخروج من الفلسطينيين يمنع مؤقت تجول حظر االعتقال عمليات خالل أيضا اإلسرائيلية

 إلى الفلسطينيين دخول على المفروضة القيود اإلسرائيلية السلطات خففت المبارك، مضانر شهر خالل

 تصاريح على للحصول بطلبات تقدموا الذين الثالثين سن فوق المسلمين للرجال سمح مما وإسرائيل، القدس

 الحرم. رةبزيا ، تصاريح دون األربعين سن فوق المسلمين الرجال وكذلك عليها، وحصلوا بالصالة خاصة

 الدينية. الشعائر لحضور الهيكل جبل الشريف/

 

 وبمحاذاة الغربية الضفة داخل معظمه في يمتد الذي األمني، الحاجز بناء اإلسرائيلية الحكومة وواصلت

 من بالقرب كريمزان وادي في الجدار اإلسرائيلية السلطات مدّت وقد  .1967 لعام األخضر الخط من أجزاء

 واستمرت  لحم. بيت من أيضا القريبة الولجة قرية عبر الحاجز لمد األرض تمهيد في وبدأت لحم بيت

 ذلك في بما الحاجز، من بالقرب والتنمية التنقل تقييد في الخاصة، التصاريح استخدام خالل من إسرائيل،
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 من للعديد سمحت اإلسرائيلية السلطات بأن فلسطينيون محامون وأفاد  الدولية. المنظمات بعض دخول تقييد

 عام. كل فقط أيام لبضعة ممتلكاتهم إلى بالوصول أراضيهم عن الجدار فصلهم الذين الفلسطينيين

 

 عبر الدخول نقاط من العديد على اإلسرائيلية الحكومة استخدمتها التي الخاصة األمن شركات سيطرت

 لم األمنية الشركات هذه أن اإلنسان بحقوق معنية محلية وجماعات دولية منظمات وادعت  األمني. الحاجز

 من الكثير أفاد  اجز.الح عبر الحكومية غير المنظمات ممثلي أو البضائع بنقل السماح لطلبات تستجب

 عليها تسيطر التي التفتيش حواجز على المعاملة إساءة مستويات بأن حكومية غير ومنظمات الفلسطينيين

 قوات جنود يتوالها التي التفتيش حواجز على تحدث التي تلك من أعلى كانت الحكومة مع المتعاقدة الشركات

 اإلسرائيلية. األمن

 

 إلى الوصول على المزارعين بعض قدرة وعلى القدس في مدارسهم إلى األطفال ذهاب على الحاجز أثر وقد

 في أراضيهم إلى الوصول بصعوبة مستمر بشكل الفلسطينيون المزارعون وأفاد  المياه. ومصادر األراضي

 الحاجز بين مغلقة طقةمن وهي - التماس منطقة وفي الغربية، بالضفة إسرائيل عليها تسيطر التي )ج( المنطقة

 تملك الفلسطينية القرى من العديد بأن مجتمع ودعاة حكومية غير منظمات أفادت  األخضر. والخط األمني

 اإلسرائيلي التصاريح نظام حال وقد  الجدار. بسبب إليها الوصول يصعب التي التماس منطقة في أراض

 بالكامل. أراضيهم الفلسطينيين هؤالء استخدام دون مختلفة( تصاريح 10 من أكثر يتطلب )الذي المعقد

 

ً  328 إلى غزة في الزراعية األراضي إلى الوصول من تحد التي القيود إسرائيل وخففت  من متر( 100) قدما

 قيود فرض في استمرت إسرائيل أن إلى التقارير أشارت التخفيف، هذا من الرغم وعلى  إسرائيل. مع الحدود

 من متر( 100) قدًما 328 ةمساف ضمن الدخول يحاولون الذين المزارعين غير على العازلة" "المنطقة

 السياج عبر غزة إلى المبيدات برش قامت اإلسرائيلية السلطات وأن وإسرائيل، غزة بين البرية الحدود

 يتضح ولم  المزارعون. إليها يرجع لكي األحمر للصليب الدولية اللجنة مهدتها التي األراضي على الحدودي،

 الشؤون لتنسيق المتحدة األمم مكتب أفاد    الحدود. طول على بالدخول السلطات سمحت مدى أي إلى بعد

 984 إلى تصل بمسافة الحدودي السياج عن تبعد التي المناطق يعتبرون غزة في الفلسطينيين أن اإلنسانية

 1000) قدًما 3،280 إلى تصل بمسافة السياج عن تبعد التي والمناطق "محظورة،" منطقة متر( 300) قدًما

 األمم مكتب تقديرات وأشارت   حقولهم. زراعة عن المزارعين أثنى مما المخاطر،" لية"عا منطقة متر(

 تقع للزراعة الصالحة غزة قطاع أراضي من تقريبا بالمائة 35 أن إلى اإلنسانية الشؤون لتنسيق المتحدة

 اسمب وتعرف اإلنسان بحقوق معنية حكومية غير فلسطينية منظمة ذكرت  المحظورة. المنطقة ضمن

 النار وأطلقت مزارعاً، 119 األول أكتوبر/تشرين 20 بحلول اعتقلت االسرائيلية السلطات أن "الميزان،"

  منها. بالقرب أو العازلة المنطقة داخل ألرض لفالحتهم آخرين 13 وأصابت

 

 تسمح لم التي االسرائيلية للقيود نظرا للفلسطينيين متاحة غير لغزة التابعة األسماك صيد مياه معظم كانت

 القيود هذه أن االسرائيلية الحكومة وذكرت    اليابسة. من بحرية أميال 6 حدود في اال األسماك بصيد

 صيد نطاق وسعت كما مايو/أيار، شهر في البحري الحصار اسرائيل وخففت  أمنية. ألسباب ضرورية

 وذكرت يونيو. في بحرية أميال ستة إلى وعاد ؤقتًام الصيد نطاق توسيع كان  بحرية. أميال 9 إلى األسماك

  اإلسرائيلية البحرية الدوريات زوارق وقامت خاص." قلق "مصدر كان البحري التقييد أن المتحدة األمم

 عام اتفاق حدده الذي بحريا ميال 20 البالغ الحد عن انخفاضا يمثل ما وهو بصرامة، الجديد الحد بتطبيق

 نارية طلقات منتظم بشكل تطلق اإلسرائيلية البحرية قوات كانت  أريحا. ومنطقة غزة بقطاع المتعلق 1994

 المتحدة األمم مكتب وقال المحظورة. البحرية المناطق يدخلون الذين الفلسطينيين الصيادين على تحذيرية

 القوات صادرت ما وكثيراً   األحيان. بعض في مباشرة الصيادين تستهدف كانت إنها اإلنسانية الشؤون لتنسيق
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 الصيادون أبلغ  الصيادين. واحتجزت المناطق هذه في اعتراضها تم التي الصيد قوارب اإلسرائيلية المسلحة

 الجديدة. الصيد لحدود المحدد نالمكا حول االرتباك عن الفلسطينيون

 

 في فلسطينية غالبية تقطنها التي األحياء في التنقل على العام خالل قيودا اإلسرائيلية األمن قوات فرضت 

 وسلوان العيسوية أحياء مداخل  دوري بشكل اإلسرائيلية األمن قوات أغلقت  بالقدس. القديمة والبلدة القدس

 تنقل تقييد اإلسرائيلية العسكرية طاتالسل واصلت الغربية، الضفة وفي  الشرقية. بالقدس المكبر وجبل

 مشيرة الخليل، مدينة وسط في والشركات المنازل إلى وصولهم وتقييد األقدام وعلى بالسيارات الفلسطينيين

 األمن قوات واصلت المدينة. وسط في المقيمين يلييناإلسرائ المستوطنين مئات حماية إلى الحاجة إلى

 بابها ترك على العائالت وأجبرت أمنية، كمواقع الخليل في خاصة لسطينيةف منازل أسطح احتالل االسرائيلية

 الجنود. لدخول مفتوًحا األمامي

 

 الشريف/جبل الحرم في إسرائيليين شرطيين بحياة واودى عرب إسرائيليين ثالثة نفذه الذي الهجوم عقب

 مرة ألول األقصى المسجد في معةالج صالة وألغت المجمع اإلسرائيلية الشرطة أغلقت يوليو، 14 في الهيكل

  جديدة أمنية فحص معدات اإلسرائيلية الشرطة نصبت يومين، بعد المجمع فتح إعادة وعقب  .1969 عام منذ

 دائرة رفضت وقد المسلمون. المصلون يستخدمه الذي الموقع مداخل عند المعادن، عن الكشف أجهزة فيها بما

 التغييرات، هذه الموقع( وتدير األردن لحكومة التابعة والخيرية وقفيةال )الهيئة بالقدس اإلسالمية األوقاف

ً  واعتبرتها  إلغاء يتم ريثما الموقع دخول المسلمون المصلون رفض  المقدس. بالموقع القائم للوضع انتهاكا

 القدس في الشعبية االحتجاجات من موجة إلى أدى مما مؤخرا، فرضت التي األمنية اإلجراءات جميع

 يوليو/تموز. 27في المعدات االسرائيلية الشرطة أزالت أن إلى استمرت الغربية فةوالض

 

 السلطات سّهلت والتي الهيكل، جبل الشريف/ الحرم إلى يهود نشطاء بها قام التي الزيارات وتيرة وارتفعت

 تدمير ذكرى هوو آب(، من )التاسع واحد يوم  وشهد  العام. خالل قياسية مستويات إلى بعضها، اإلسرائيلية

 )السكوت( اليهودية العطلة وطيلة  زائرا. 1079 بلغ اليهود النشطاء لزيارات قياسيا رقما اليهودية، المعابد

 التي الزيارات عدد عن المائة في 40 قدرها بزيادة زيارة، 2266 الناشطون أجرى ألسبوع، تمتد التي

 الموقع تدير التي األردنية السلطات مع ائمالق التفاهم بموجب .2016 عام السكوت عطلة خالل ريتأج

 الهيكل. جبل الشريف/ الحرم في ينالمسلم لغير العبادة اإلسرائيلية الحكومة تمنع القائم، الوضع على باإلبقاء

 الموقع، على ت قام التي األخرى الدينية والطقوس الصامتة اليهود صالة مع تساهالً  أكثر أصبحت الشرطة لكن

ً  وذلك التفاهم الهذ انتهاك في  الهيكل، بلج بشأن ناشطة يهودية وجماعات القدس، في اإلسالمية لألوقاف وفقا

 أعضاء أمنية، بمخاوف مستشهدة األحيان، أغلب في اإلسرائيلية السلطات منعت محلية. إعالم ووسائل

 اإلسرائيلي زراءالو رئيس أمر ذلك، ومع الهيكل. جبل الشريف/ الحرم زيارة من الحكومة ووزراء الكنيست

 في واحد ليوم الكنيست أعضاء بزيارات 2015 أكتوبر منذ األولى للمرة بالسماح اإلسرائيلية الشرطة نتنياهو

 يهودا اإلسرائيلي الكنيست لعضو الحق وقت في الشرطة سمحت األوقاف، إلدارة وفقا  أغسطس/آب. 29

 فرض اإلسرائيلية الحكومة واصلت  األول. رينتش أكتوبر/ 25 في الهيكل الشريف/جبل الحرم بزيارة غليك

 الشريف/جبل الحرم ذلك في بما الدينية، المواقع بعض إلى الفلسطينيين وصول على متقطعة فترات على قيود

 عمليات على المفروضة القيود زادت الشرطة ان األوقاف مسؤولو وقال  أمنية. مخاوف إلى مشيرة الهيكل

 تقييد فيها بما السفر، على المفروضة القيود أعاقت وقد  الموقع. فى واالصالح الترميم ومشروعات األوقاف

 تحركات إلسرائيل، األمني الجدار بناء استمرار وكذلك الرئيسية، اليهودية األعياد خالل القدس إلى الدخول

 الغربية الضفة في الفلسطينيين والمسيحيين المسلمين
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 السلطة تسيطر ال  الخارج. إلى الغربية الضفة سكان سفر الفلسطينية السلطة تقيد لم  :الخارج إلى السفر

 منها. الخروج أو الغربية الضفة لدخول الحدود معابر على الفلسطينية

 

 إسرائيل إلى غزة من الخروج يحاولون الذين الفلسطينيين تنقل على قيوداً  غزة في حماس سلطات فرضت

 الفلسطينيين طلبات اإلسرائيلية السلطات رفضت ما كثيراً   رفح. معبر عبر مصر وإلى إيريز، معبر عبر

 قطاع من والخروج الدخول كبير حد إلى اسرائيل اقتصرت  إيريز. معبر عبر السفر تصاريح على للحصول

ً   اإلنسانية. الحاالت على  إيريز معبر عند غزة  الشهري المتوسط بلغ الحكومية، غير "غيشا" لمنظمة وفقا

 كبير انخفاض في حالة، 5.819  الثاني، وأكتوبر/تشرين األول يناير/كانون شهري بين ،غزة من للخروج

 إلجراء القدس إلى العبور من الفلسطينيين هذا ومنع (.01215 )وهو 2016 عام الشهري بالمعدل مقارنة

 الضفة وإلى  اللنبي جسر عبر هناك( من أخرى أماكن إلى للسفر )غالبًا األردن وإلى التأشيرات، مقابالت

 التعليم. أو للعمل الغربية

 

 فرضته الذي للحظر االستثناءات، بعض مع تأييدها، في العام خالل اإلسرائيلية العليا المحكمة استمرت

 طلبة يقدم لم عام، وبشكل  الغربية. الضفة بجامعات غزة قطاع من الطلبة التحاق على 2000 عام إسرائيل

 على الموافقة سترفض إسرائيل أن يدركون كانوا ألنهم الغربية الضفة بجامعات التحاق طلبات غزة قطاع

 التصاريح. طلبات

 

 تمكنوا الذين وغزة الغربية الضفة في الطالب عدد انخفاض إلى السفر على المتزايدة االسرائيلية القيود أدت

 مقارنة الخارج، في الدراسية البرامج عن فضالً  الفلسطينية، األراضي داخل الثقافية البرامج في المشاركة من

 الفلسطينيين على يفّوت التصاريح على موافقةال في اإلسرائيليين المسؤولين تأخر كان   الماضي. بالعام

 القدس في ثقافية برامج حضور فرصة عليهم يفّوت أو الخارج في التبادلية لبرامجهم المحددة السفر مواعيد

 منحهم قبل  أمنية لمقابالت الخضوع التالميذ من السلطات طلبت الحاالت، بعض وفي  الغربية. الضفة أو

 دون محدد غير أجل إلى التالميذ بعض الماضيين العامين في اإلسرائيلية سلطاتال احتجزت  التصاريح.

 الخضوع يرفضون اآلخرين الطلبة جعل مما معهم، األمنية المقابالت إجراء بعد إليهم اتهامات أي توجيه

ً  األمنية للمقابالت  االحتجاز. من خوفا

 

 ً  الدولية المنظمات لموظفي التصاريح رفض حاالت ازدادت حكومية، غير اسرائيلية لمنظمات وفقا

 غزة سكان بأن تفيد تقارير عدة هناك كانت  إسرائيل. داخل الطبية الرعاية أنواع بعض لتلقي والتصاريح

 الوقت في اإلسرائيلية الحكومة من تصاريح على الحصول من يتمكنوا لم عاجلة طبية لرعاية يحتاجون الذين

 في الغذائي التمثيل في اضطراب من سنوات، خمس العمر من البالغة مطلق، أبو خليل آية توفيت  المناسب.

  القدس. في الطبي العالج لتلقي غزة من للخروج تصريح على الحصول انتظارها أثناء نيسان أبريل/ 17

 اإلسرائيلية السلطات وضعتها التي األمنية لعقباتا من الكثير أن "غيشا" الحكومية غير المنظمة وزعمت

 كانت العائلية المناسبات أو التعليم أو العمل ألغراض غزة من للخروج يسعون الذين الفلسطينيين على

 من للفلسطينيين اإلسرائيليين الحدود حرس مسئولي قبل من واالستجواب االحتجاز معدالت ارتفعت  تعسفية.

 عمل. تصاريح لىع للحصول الساعين غزة

 

ً  28 عدا ما العام، طيلة  رفح معبر إغالق في استمرت المصرية السلطات ألن نظراً   5 تاريخ )حتى يوما

  فعلياً. محاصرين غزة في الفلسطينيون ظل المسافرين، من خاصة فئات باستثناء األول(، كانون ديسمبر/

 معبر طريق عن غزة من الخروج يحاولون نالذي الفلسطينيين على تنقل قيود المصرية السلطات وطبقت
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 في كانت - مرة كل في أيام ولبضعة متقطعة فترات على المعبر بعبور المصرية السلطات وسمحت  رفح.

 اإلنسانية. والمساعدات المسافرين النتقال - فقط واحد باتجاه معظمها

 

 الذين الطبي الحقل في والعاملين الفلسطينيين المرضى على سلبي تأثير القدس إلى الدخول لتقييد وكان

 في متوفرة غير متخصصة رعاية تقدم التي بالقدس الستة الفلسطينية المستشفيات إلى الوصول يحاولون

ً   الغربية. الضفة  في التفتيش نقاط في اإلسرائيلي الدفاع جيش جنود قام الفلسطيني، األحمر الهالل لجمعية وفقا

 القدس، إلى دخولها رفضوا أو الغربية الضفة من القادمة اإلسعاف سيارات وتأخير بمضايقة ناألحيا بعض

 الطبي الطاقم أفراد كان الدخول، من اإلسعاف سيارات منع يتم كان وعندما  الطارئة. الحاالت في حتى

 )عادة أخرى إسعاف سيارة إلى الجانبين أحد على إسعاف سيارة من التفتيش نقاط عبر المرضى ينقلون

 أفادت  اآلخر. الجانب على خاصة سيارة إلى أو الشرقية( القدس في تعمل إسعاف سيارات خمس من واحدة

 خالل اإلنسانية الخدمات أعاقت التي التصرفات هذه مثل من المئات بحدوث الفلسطينية األحمر الهالل جمعية

 طبية مراكز إلى نقلهم ومنع لإلسعاف، ةحاج في هم من دخول منع على الحاالت معظم انطوت  العام.

 ساعتين. إلى أحيانا يصل التفتيش نقاط عند تأخير فرض أو متخصصة،

 

 على الحصول اإلسرائيلية الحكومة عن الصادرة القدس هوية بطاقات يحملون الذين الفلسطينيين على كان

 طلبات على بناء للفلسطينيين سفر جوازات األردنية الحكومة أصدرت  الخارج. إلى للسفر خاصة وثائق

 فردية.

 

 ً  شمل لم دون  اإلقامة على المفروضة القيود حالت "بتسيلم،" و عاميم" "عير مثل حكومية غير لمنظمات وفقا

 الضفة في أطفالهم أو وأزواجهم  القدس، في المقيمين الشرقية القدس من الفلسطينيين  بين سيما وال األسر،

  الغربية الضفة في الوالدين أحد إلى صولبالو غزة قطاع في لألطفال اإلسرائيلية السلطات سمحت  الغربية.

 اإلسرائيلية السلطات تسمح لم  غزة. قطاع في يقيم األقربين أقرب من آخر شخص للطفل يكن لم إذا فقط

 اإلسرائيلية الحكومة سحبت الذين أو ،1967 عام حرب إبان الخارج في موجودين كانوا الذين للفلسطينيين

 األزواج على الصعب من وكان  المحتلة. األراضي في دائم بشكل باإلقامة ،الحق وقت في إقامتهم تصاريح

 على السلطات وفرضت  اإلقامة. على الحصول لفلسطينيين، الخارج في المولودين واألطفال والزوجات،

 تأخيراً  يواجهون كانوا أنهم وذ كر إقامة تصاريح على الحصول القدس سكان من الفلسطينيين أزواج/زوجات

 سنوات. عدة تستغرق عليها الحصول عملية يجعل اإلجراءات في

 

ً   النفي:  نفي إلى المقدسية الهوية لبطاقات المستمر اإلسرائيلي اإللغاء أدى ووتش، رايتس هيومان لمنظمة وفقا

ً  الخارج. في أو غزة أو الغربية ةالضف إلى القدس في الفلسطينيين للسكان قسري  رايتس هيومان لمنظمة وفقا

 المقيمين من القدس في اإلقامة حقوق ءإلغا تجيز "مؤقتة" أوامر اإلسرائيلية الداخلية وزارة جددت ووتش،

  القدس. سكان من فلسطينيًا 14595 لـ اإلقامة حق إسرائيل ألغت ، 2016 و 1967 عامي بين  القانونيين.

 تقترب لم لكنها ، السنة في 100 حوالي متوسطها بلغ حيث األخيرة، السنوات في اإللغاء عمليات استمرت

 عام في  شخًصا. 4577 لـ القدس هوية بطاقات إسرائيل ألغت عندما ،2008 عام في بلغته معدل أعلى من

 إلى تؤدي التي األسباب بين من كان  القدس. سكان من فلسطينيا 84 لـ القانوني الوضع إسرائيل ألغت 2015

 )بما "الخارج" في العيش أو آخر، بلد جنسية أو إقامة على الحصول القدس، سكان الفلسطينيين إقامة سحب

 التمكن عدم شيوعا، األكثر السبب وهو أو، سنوات، سبع من ألكثر غزة( قطاع أو الغربية الضفة في ذلك في

 بعض أفاد وقد  القدس. في دائم بشكل اإلقامة إثبات أنه على يفسر ما وهو الحياة،" "مركز إثبات من

 13 في  القدس. في كمقيمين وضعهم فقدوا بأنهم الخارج في درسوا ولكنهم القدس في ولدوا الذين الفلسطينيين

 إقامة إلغاء اإلسرائيلية الحكومة بإمكان ليس بأنه اإلسرائيلية العليا العدل محكمة حكمت سبتمبر/أيلول،
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 عام بار روني حينئذ الداخلية وزير قرار أعقاب في الحكم وجاء   بالوالء." "اإلخالل بسبب الفلسطينيين

 الفلسطيني. التشريعي المجلس في انتخابهم تم القدس نسكا من أربعة إقامة بإلغاء 2006

 

 داخليا   المشردون

 

 في نازح 47200 هناك زال ما ،2016 عام نهاية في أنه اإلنسانية الشؤون لتنسيق المتحدة األمم مكتب قدّر

 غزة إعمار إعادة آلية مكنت  ببطء. تتقدم اإلعمار إعادة وكانت  .2014 حرب عن الناجم الدمار بسبب غزة

 إعادة يتم لم ولكن  غزة في دميرهات تم منزل 11000 أصل من منزل 8000 بناء إلعادة بناء مواد إدخال من

 اآلن. حتى منزل 3000 من أكثر بناء

 

 ً  للتهجير عامل بمثابة اإلسرائيلي االستيطاني النشاط كان اإلنسانية، الشؤون لتنسيق المتحدة األمم لمكتب وفقا

 وغيرها نيةالفلسطي المنازل مئات السلطات هدمت والقدس، الغربية الضفة وفي  والقدس. الغربية الضفة في

 مكتب وقال  عليها. الحصول يصعب التي اإلسرائيلية البناء تصاريح إلى السكان افتقار بسبب المباني من

 حكومية غير أخرى ومنظمات إسرائيل، في المواطن حقوق وجمعية اإلنسانية، الشؤون لتنسيق المتحدة األمم

ً  المستحيل من جعلت االسرائيلية القيود إن  المنطقة في بناء رخص على الحصول لسطينيينالف على تقريبا

 وأشار   المنطقتين. هاتين في االسرائيليين للمستوطنين تفضيلية معاملة منحت حين في القدس، وفي "ج"

 عدة عن كثيرة حاالت في نتج الفلسطينيين تشرد أن إلى اإلنسانية الشؤون لتنسيق المتحدة األمم مكتب

 التصاريح  على الحصول على القدرة وتقييد الحركة، على والقيود المستوطنين، عنف بينها عوامل،

 واإلخالء اإلقامة إلغاء خالل من القدس في الفلسطينيين اإلسرائيلية السلطات هّجرت  والموارد. والخدمات

 قبل من الفلسطينية الممتلكات على االستيالء اإلسرائيلية السلطات سّهلت الحاالت، بعض في ري.القس

 عام قبل اليهود يملكها فلسطينية ممتلكات بملكية تطالب قضائية إجراءات خالل من اإلسرائيلية المنظمات

1948. 

 

ً  النازحين لمساعدة خدمات أخرى إنسانية ومنظمات األونروا قدمت وقد  مع الغربية، والضفة غزة في داخليا

 الحدود. عبور وعلى التنقل على المفروضة اإلسرائيلية القيود بسبب المحدودية بعض

 

 الالجئين حماية

 

 الثاني/يناير كانون 2016 في هناك كان أنه إلى األونروا تقديرات أحد أشار  اللجوء: على الحصول

818535  ً ً  الجئا  يعيش  غزة. قطاع في الجئ مليون 1.3 من وأكثر الغربية الضفة في لديها مسجالً  فلسطينيا

 في بغزة، الالجئين من بالمائة 40 وحوالي الغربية، بالضفة الفلسطينيين الالجئين (24٪) ربع من يقرب ما

 الحرب قبل سوريا في عاشوا وقد كالجئين، األونروا لدى المسجلين الفلسطينيين بعض وكان  مخيمات.

 أصل من منحدرين سوريين أن التقارير كرتذ   ذلك، إلى باإلضافة  غزة. في يعيشون السورية، األهلية

 األهلية الحرب من فرارهم بعد غزة في يعيشون كانوا كالجئين( األونروا لدى مسجلين )غير فلسطيني

 السورية.

 

 تصاريح غزة وقطاع الغربية الضفة في األونروا مشاريع جميع تطلبت  :الرئيسية الخدمات على الحصول

 الالجئين. مخيمات في تصاريح على للحصول بطلب تتقدم ال األونروا لكن ، اإلسرائيلية الحكومة من
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 الرعاية عيادات من واالستفادة األونروا بمدارس االلتحاق وغزة الغربية الضفة في الفلسطينيين للالجئين يحق

 إلى الوصول نم الحاالت بعض في تحد كانت الحركة على المفروضة القيود أن رغم األولية، الصحية

 الغربية. الضفة في ومواردها األونروا خدمات

 

 فقط التجارية المعابر استخدام األونروا شاحنات على اإلسرائيلية السلطات اشترطت ،2014 عام من ابتداءً 

 األونروا واصلت  متزايدة. تفتيش ومتطلبات طويلة بديلة وطرق كبيرة تأخيرات واجهت حيث القدس، في

 بأن وأفادت  متباينة. نتائج وأحرزت التجارية، المعابر من بدالً  العادية التفتيش نقاط معابر امالستخد السعي

 من بالقرب سيما وال األخضر، والخط األمني الحاجز بين الواقعة المنطقة في إشكاليا كان الخدمات تقديم

 القدس. ربغ شمال تجمعات أربعة وفي قلقيلية قرب لالجئين تجمعات ثالثة وفي برطعة،

 

 األونروا أفادت  الالجئين. على كبير بشكل غزة في العام خالل واالقتصادية االجتماعية األوضاع تدهور أثر

 غزة في لألونروا التابعة المدرسية المباني في المستمر النقص أدى  خطر. في يزال ال الغذائي األمن بأن

 القصيرة. ةالدراس وساعات الفترتين بنظام العمل إلى العام خالل

 

  للغاية. متصدعة حالة في الصحي، والصرف المياه خدمات فيها بما غزة، في األساسية التحتية البنية زالت ما

 على إسرائيل تفرضها التي القيود زالت ما  والمكونات. الغيار قطع استيراد من اإلسرائيلية القيود حدّت

 نحو الموجهة تلك فيها بما  غزة في نسانيةاإل العمليات تعيق االستخدام، مزدوجة تعتبر معينة، سلع استيراد

 على الموافقة بموجبه تكون شرًطا اإلسرائيلية السلطات استحدثت ،2016 ديسمبر األول/ كانون في الالجئين.

 عاًما تتجاوز ما غالبًا المشاريع لتنفيذ الزمنية الجداول أن وبما   فقط. واحد عام لمدة صالحة األونروا مشاريع

 وزاد التنفيذ أعاق مما المشروعات، على الموافقة إلعادة طلبات تقديم الجديد الشرط هذا استلزم فقد واحدًا،

 لألونروا. التابعة المشاريع من بالعديد الخاصة المعامالت تكاليف من

 

 الجنسية عديمي األشخاص

 

 ً  تعترف هوية بطاقات دون غزة في فلسطيني 50000 إلى 40000 بين ما هناك حكومية، غير لمنظمات وفقا

لد وقد إسرائيل. بها  وفرّ  كسكان. أبدا بهم تعترف لم إسرائيل ولكن غزة، في األشخاص هؤالء بعض و 

 ثم 1967 عام عدب مختلفة أخرى ألسباب غزة البعض وغادر ،1967 عام حرب إبان غزة قطاع من بعضهم

لدوا قد كانوا بها معترف هوية لبطاقات يفتقرون ممن قليل عدد هناك  القطاع. إلى عادوا  ولم غزة قطاع في و 

 سجل على تسيطر إسرائيل كانت  حماس. عن صادرة هوية بطاقات فقط بحوزتهم ولكن أبدا، يغادروها

 قانوني. وضع على الحصول الجنسية لعديمي يتيح الذي الفلسطيني السكان

 

 السياسية العملية في المشاركة حرية .3 القسم

 

 انتخابات في والتصويت حكومتهم اختيار على القدرة للفلسطينيين الفلسطينية للسلطة األساسي القانون يكفل

 الفلسطينية السلطة تجر لم والمتكافئ. العام االقتراع أساس وعلى السري باالقتراع تجري ونزيهة حرة دورية

 الفلسطينية السلطة اإلسرائيلية السلطات منعت وقد .2006 عام منذ غزة أو الغربية الضفة في وطنية انتخابات

 لحكم خاضعين ظلوا الذين غزة قطاع سكان بإمكان يكن ولم  الشرقية. القدس في سياسية بأنشطة القيام من

 أن غزة في المدني المجتمع منظمات ذكرت  ومحاسبتها. مساءلتها أو حكومتهم اختيار 2007 عام منذ حماس

 أو المعارضة، أو بالخالف، المجاهرة إزاء متسامحة تكن لم اإلسالمية الجماعات من وغيرها حماس سلطات

 والدينية. السياسية حماس إيديولوجية مع تتعارض لقيم الترويج أو المدني، النشاط
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 السياسية والمشاركة االنتخابات

 

 13 في وغزة الغربية الضفة من كل في بلدية انتخابات إجراء السلطات قررت  األخيرة: االنتخابات

 لتحرير الشعبية والجبهة حماس قاطعت  غزة. في البلدية االنتخابات أجلت الفلسطينية السلطة أن مايو/أيار.االّ 

 عام بشكل التصويت تم فقد لالنتخابات، لمراقبين ووفقًا الغربية. الضفة في مايو/أيار 13 انتخابات فلسطين

 في المرشحين من ٪20 كان الفلسطيني، القانون بمقتضى للناخبين. ترهيب أو عنف حوادث عوقو دون

 النساء. من القوائم

 

 الفلسطينيون ونالناخب انتخب عندما 2006 عام منذ وغزة الغربية الضفة في وطنية انتخابات إجراء يتمّ  لم

 بشكل مستوفيا الدوليون المراقبون اعتبره تصويت في عضوا 132 من المكون الفلسطيني التشريعي المجلس

 تحديد يتم لم ، العام نهاية بحلول سلمياً. حكومتهم اختيار من نيينالفلسطي ومّكن الديمقراطية، للمعايير عام

 غزة. أو الغربية الضفة في جديدة بلدية أو وطنية انتخابات إلجراء موعد

 

 البلدية االنتخابات في التصويت الدائمة اإلقامة بوضع يتمتعون الذين القدس في الفلسطينيين للمقيمين يحق

 متكرر. بشكل البلدية االنتخابات القدس في الفلسطينيون السكان قاطع  بالبلدية. لمناصب والترشيح بالقدس

 ً  ولم  القدس في المسجلين الفلسطينيين الناخبين من بالمائة 99 عقاط حكومية، غير منظمات لتقارير وفقا

 القدس في الدائمة ذوواإلقامة الفلسطينيون يستطيع ال .2013 عام في جرت بلدية نتخاباتا آخر في يصوتوا

 الكنيست. في العمل أو الكنيست انتخابات في التصويت

 

 من 2006 عام أجريت التي الفلسطينية السلطة انتخابات في التصويت من الفلسطينيين القدس سكان تمكن

 الحين. ذلك منذ الفلسطينية السلطة انتخابات في يصوتوا لم لكنهم الشرقية، القدس في االقتراع مراكز

 

 ولكنها الغربية، الضفة في متعددة أحزاب بوجود الفلسطينية السلطة سمحت  السياسية: والمشاركة األحزاب

 حماس سمحت غزة، وفي  ومسيرات. انتخابية حمالت تنظيم على حماس نظيمبت األعضاء قدرة من حدّت

 نشاطاتها. على صارمة قيودا فرضت ولكنها أخرى أحزاب بوجود

 

 في األقليات أفراد أو المرأة مشاركة من تحد الفلسطينية للسلطة قوانين أية توجد ال  :واألقليات المرأة مشاركة

 الحياة في والمشاركة قانوني بشكل التصويت واألقليات للنساء يمكن  بالفعل. شاركوا وقد السياسية، العملية

 تواجه زالت ما المرأة أن رغم األقليات، غير من والمواطنين الرجال مشاركة أسس نفس على السياسية

 في عضوا امرأة 16 هناك وكانت  سواء. حد على وغزة الغربية الضفة في كبيرة وثقافية اجتماعية عوائق

 الشرقية، والقدس وغزة الغربية الضفة مناطق ويمثل عضوا 132 يضم الذي الفلسطيني التشريعي المجلس

 المجلس في مسيحيين 7 هناك وكان  وزيرا. 23 من المؤلف الفلسطينية السلطة وزراء مجلس في نساء 3و

 الوزراء. مجلس في مسيحيين 3و الفلسطيني التشريعي

 

 غزة. في الواقع األمر بحكم القائمة الوزارات في القيادية الوظائف من النساء عام بشكل حماس استبعدت

 

 الحكومة في الشفافية إلى واالفتقار الفساد .4 القسم
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 السلطة احترمت وقد  المسؤولين. قبل من للفساد جنائية عقوبات على الفلسطينية السلطة قانون ينص

ً  وأحرزت القانون الفلسطينية  العام. خالل والمحاكمات التحقيقات في تقدما

 

 في والمحاباة بالمحسوبية يتعلق يماف خاصة فتح، مسؤولي وسط الفاسدة الممارسات مزاعم استمرت الفساد:

 العام. القطاع تعيينات

 

 ممارسات في حماس قبل من تواطؤ حاالت وجود حكومية غير ومنظمات محليون مراقبون زعم غزة، في

 تحصيلها يتم التي والرسوم الضرائب من مالية ومكاسب للعقارات، تفضيلية شراء شروط ذلك في بما فاسدة،

 عن االبالغ صارم، نحو على الواقع، األمر بحكم القائمة حماس سلطات كبحت  اويين.الغز المستوردين من

 عليها. واالطالع لوماتالمع

 

 تقدم والتي الفلسطينية، للسلطة التابعة المدنية الشؤون وزارة أن غزة في المحليون األعمال قطاع ممثلو زعم

 تفضيلية معاملة وتعطي المحاباة تمارس كانت غزة، ىإل المقيدة المواد دخول طلبات االسرائيلية السلطات إلى

 الوزارة. من المقربين غزة في المقيمين للمستوردين

 

 ت ذكر مساءلة هناك تكن لم لكن المالي، اإلفصاح لقوانين الفلسطينية السلطة وزراء يخضع  المالي: اإلفصاح

 ذلك في بما العام، القطاع موظفي من المالي اإلفصاح وثائق الفلسطينية السلطة تنشر  اإلفصاح. عدم إزاء

 القانونية المتطلبات حول معلومات تتوفر لم  الفلسطينية. بالسلطة الفساد مكافحة لجنة خالل من الوزراء،

 غزة. في الواقع األمر بحكم القائمة حماس لسلطات المالي لإلفصاح

 

 اإلنسان لحقوق المزعومة االنتهاكات في الحكومية وغير الدولية التحقيقات من الحكومة موقف .5 القسم

 

 قيود دون الغربية الضفة في  عام شكلب تعمل الدولية والمنظمات الفلسطينية اإلنسان حقوق منظمات كانت

 رصد إلى الساعية المنظمات جهود مع الفلسطينية السلطة مسئولو تعاون وقد الفلسطينية، السلطة من

 الفلسطينية، للسلطة تابعة أمنية أجهزة عدة عينت وقد  اإلنسان. حقوق مجال في الفلسطينية السلطة ممارسات

 حقوق منظمات مع عملوا رسميين اتصال ضباط الفلسطينية، المدنية لشرطةوا العامة المخابرات جهاز بينها

 اإلنسان.

 

 الغربية والضفة الشرقية القدس في تعمل وفلسطينية اسرائيلية حكومية غير إنسان حقوق منظمات أفادت

 قبل من تحرشات بحدوث الصمت، وكسر اإلنسان، حقوق أجل من وحاخامات بتسيلم، تشمل وغزة،

 أن بعد الهاتفي التحرش باستمرار حكومية غير منظمات وأفادت مجهولة. وجهات اإلسرائيليين نينالمستوط

 حكومية غير منظمات ألربع الداعمين أو النشطاء في ويقدح يسب فيديو مقطع نشر واسع نطاق على تم

 حقوق أجل من وحاخامات بتسيلم، منظمات أفادت  الفلسطينية. اإلنسان حقوق قضايا عن تقريرا أصدرت

 البدني. االعتداء أو بالقتل، التهديد أو للترهيب، تعرضوا موظفيهم بعض بأن الصمت وكسر اإلنسان،

 

 في فلسطيني ميداني باحث وهو حموري، صالح اإلسرائيلية األمن قوات اعتقلت أغسطس/آب، 23 في

 وقت في السلطات وأمرت الشرقية. بالقدس كفرعقب حي في همنزل من الحكومية غير "الضمير" منظمة

 إليه. اتهامات توجيه دون اإلداري االحتجاز رهن أشهر ستة مدة بوضعه الحق
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 أنها والقدس وغزة الغربية الضفة في تعمل وفلسطينية اسرائيلية حكومية غير إنسان حقوق منظمات أفادت

 الداخلية. بياناتها وقواعد وخوادمها اإللكترونية مواقعها على متطورة إلكترونية هجمات واجهت

 

 وإغالق حل ذلك تضمن وقد روتيني، بشكل المدني المجتمع منظمات حماس ضايقت فقد غزة، في أما

 مكاتبهم إلى جاءوا حماس عن ممثلين بأن غزة في مقرها حكومية غير منظمات أفادت  سلمية. منظمات

 المنظمات واستدعواممثلي الرواتب عن ومعلومات المستفيدين قوائم وطلبوا ضريبية دفعات على للحصول

 الستجوابهم. الشرطة مراكز إلى الحكومية غير

 

 الضفة في اإلسرائيلية الحكومة ممارسات ودولية وفلسطينية إسرائيلية حكومية غير منظمات رصدت وقد

 إلى والدخول التنقل على المفروضة القيود أن رغم إليها، توصلت التي النتائج ونشرت والقدس وغزة الغربية

 السلطات سمحت  بأعمالها. القيام المنظمات هذه على الصعب من جعلت غزة وقطاع الغربية الضفة

 الدولية للجنة وأتاحت وقائعها ونشر الصحفية المؤتمرات بعقد اإلنسان حقوق منظمات لبعض  يليةاالسرائ

 المحتجزين. معظم زيارة األحمر للصليب

 

 عام بشكل اإلسرائيليون والمسؤولون الفلسطينية السلطة تعاونت  األخرى: الدولية الهيئات أو المتحدة األمم

 من الرغم على بزيارات، لهم وسمحت األحمر للصليب الدولية اللجنة مثل ومنظمات المتحدة األمم ممثلي مع

 وكانت  غزة إلى وخاصة اإلنسانية، المساعدات إيصال اإلسرائيلية السلطات منع عن تقارير عدة وجود

 الدولية. المنظمات ألعضاء حماس بمضايقة تفيد تقاريرعديدة هناك

 

 جرائم ارتكاب تم إذا ما لتحديد أوليًا تحقيقا الدولية الجنائية للمحكمة العام المدعي مكتب فتح ،2015 عام في

 بشدة اإلسرائيليون المسؤولون عارض وقد  فلسطين". "دولة أراضي على المحكمة اختصاص ضمن تقع

 استمروا أنهم إلى فلسطينيون أشارمسئولون  العام. المدعي بمكتب اتصال على ظلوا ولكنهم األولي التحقيق

 منظمات قدمت  المعلومات. تقديم خالل من الجنائية بالمحكمة العام المدعي مكتب لطلبات االستجابة في

 مزعومة. بجرائم تتعلق العام المدعي مكتب إلى معلومات استباقي، بشكل فلسطينية، إنسان حقوق

 

 وهيئة المظالم أمين بمثابة بالعمل  اإلنسان لحقوق المستقلة الهيئة استمرت  :اإلنسان لحقوق الحكومية الهيئات

 اإلنسان حقوق انتهاكات عن وسنوية شهرية تقارير الهيئة أصدرت وقد  الفلسطينية. للسلطة اإلنسان حقوق

 الهيئة كانت    الفلسطينية. للسلطة رسمية توصيات وأصدرت الفلسطينية؛ للسلطة الخاضعة المناطق في

 العمل على قدرتها من حدّت التي الموارد قلة من عانت ولكن عام بشكل مستقلة اإلنسان لحقوق المستقلة

 اإلنسان. قوقلح المستقلة الهيئة مع ودولية محلية حكومية غير منظمات تعاونت  بفعالية.

 

 باألشخاص واالتجار المجتمعية واالنتهاكات التمييز .6 القسم

 

 المرأة

 

 القانوني التعريف ولكن االغتصاب. الفلسطينية السلطة قانون يحظر  األسري: والعنف االغتصاب

 15 و سنوات 5 بين السجن وهي االغتصاب عقوبة وتتراوح الزوجي. االغتصاب إلى يشير ال لالغتصاب

 الذي المغتصب يعفي سواء( حد على وغزة الغربية الضفة في ينطبق )الذي الفلسطينية السلطة قانون سنة.

 الواقع األمر بحكم القائمة حماس وسلطات الفلسطينية السلطة تطبق لم  الجنائية. المسئولية من ضحيته يتزوج

 بأن تقارير الماضية السنوات في وردت   وغزة. الغربية فةالض في فعال بشكل باالغتصاب المتعلقة القوانين
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 بعض سراح أطلقت السلطات وبأن  جنائية، وليست اجتماعية قضية أنه على االغتصاب مع تتعامل الّشرطة

 لضحاياهم. اعتذارهم بعد باالغتصاب المتهمين

 

 وضربهم اآلخرين على االعتداء يعتبر ولكنه األسري، العنف صراحة الفلسطينية السلطة قانون يحظر وال

 قضايا في فعال بشكل القانون الواقع األمر بحكم القائمة حماس وسلطات الفلسطينية السلطة تطبق لم  جريمة.

 يف يرغبن لم الفلسطينيات النساء بأن حكومية غير منظمات أفادت   وغزة. الغربية الضفة في المنزلي العنف

 بحكم القائمة حماس سلطات أو الفلسطينية للسلطة اإلساءات أو العنف حاالت عن اإلبالغ في األحيان بعض

 السلطة أن السابقة السنوات في ووتش رايتس هيومان أفادت  العقاب. من الخوف بسبب الواقع األمر

 اإلحصاء مكتب وأفاد   المحاكمة. إلى المنزلي العنف قضايا من حفنة تقديم في نجحت قد الفلسطينية

 الغربية الضفة في مألوفا كان النفسي، العنف وخاصة المنزلي، العنف بأن الفلسطينية للسلطة التابع المركزي

 وغزة.

 

 الضفة في الوزارة سعت  المرأة. حقوق تعزيز في الفلسطينية السلطة في المرأة شؤون وزارة مهمة تتمثل

 حكومية، مؤسسات مع بالتنسيق وذلك الفلسطينية، المرأة تواجهها التي التحديات على الضوء إللقاء الغربية

  وإقليمية. دولية منظمات على عالوة الخاص، والقطاع حكومية، غير ومنظمات

 

 الشرف،" "جرائم لمرتكبي كحماية العائلة" "شرف استخدام القانون يمنع  ضارة: أخرى تقليدية ممارسات

 غير منظمات أفادت كاف. بشكل ي طبّق يكن لم لقانونا بأن احتجت الحكومية غير المنظمات بعض أن رغم

 عن أعربت لكنها وغزة، الغربية الضفة في 2015 عام في الشرف جرائم عن موثقا تقريرا 28 عن حكومية

 في للمزاعم الفلسطينية السلطة شرطة توثيق لكيفية نظرا وذلك الحاالت، كل عن اإلبالغ عدم بشأن قلقها

 غزة في الوضع حول المعلومات ونقص الغربية، الضفة

 

 الضفة في ومنتشرة كبيرة مشكلة كان الذي الجنسي بالتحرش تحديدا يتعلق قانون يوجد ال  الجنسي: لتحرشا

 مسؤولية السلطات حملتهن للتحرش، تعرضهن عن أبلغن عندما إنه النساء بعض قالت  وغزة. الغربية

 "غير السلوك بسبب النساء غزة في السلطات وضايقت  بهن. تحرشوا الذين الرجال سلوك تحريض

 قربى. صلة به تربطهن ال رجل مع والسير الظالم حلول بعد العامة األماكن في التواجد فيه بما اإلسالمي،"

 

 اإلجباري التعقيم أو القسري اإلجهاض عن تقارير أية ترد لم السكان: عدد في الزيادة لضبط القسرية التدابير

 وانتشار األمهات وفيات حول تقديرات توجد  السكان. عدد في الزيادة لضبط القهرية األساليب من غيره أو

  الموقع: على الحمل منع وسائل

-mortality-www.who.int/reproductivehealth/publications/monitoring/maternal

./en/2015 

 

 يمكن رأة.الم ضد يميّز فإنه الجنسين، بين المساواة على الفلسطينية السلطة قانون ينص حين في التمييز:

 ويجوز إمرأة. من أكثر يتزوج أن للرجل يجوز  الرجل. نصيب يعادل ال نصيبها ولكن ترث، أن للمرأة

 حضانة حول ونزاع طالق وقوع حال في مصالحها لحماية القران عقد إلى شروطا تضيف أن للمرأة

 بترك أحيانا النسوة هؤالء ينصحون المحليون المسؤولون وكان ذلك. فعلن ما نادرا النساء أن إال األطفال،

 المضايقات. لتجنب المحلية مجتمعاتهن

 

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/monitoring/maternal-mortality-2015/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/monitoring/maternal-mortality-2015/en/
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 االختالط عامة بصفة السلطات وحظرت  المرأة. ضد يميّز لإلسالم محافظا تفسيرا غزة في حماس فرضت

 والنساء الرجال وتستجوب توقف المدنية بالمالبس أمن عناصر كانت  العامة. األماكن في الجنسين بين

 الزواج قبل الجنس ممارسة ت عتبر   بينهم. وتفرق متزوجين، كانوا إذا عما لتحدد البعض لبعضهم المرافقين

 تعتبرها سلوكيات على النساء لحماس التابعة األخالق" "شرطة عاقبت كما  بالسجن. ت عاقب غزة في جريمة

 وارتداء شعرهن تغطية وعدم النرجيلة أو السجائر تدخين أو النارية الدراجات ركوب مثل مالئمة غير

 الالتي النساء وقالت  القصيرة. القمصان أو الجينز مثل ضيقة أو الغربي الطراز على الئقة" "غير مالبس

 أو االستحمام مرافق داماستخ عند اآلمان بعدم يشعرن إنهن غزة قطاع في الالجئين مخيمات في يعشن

 العامة. المراحيض

 

 ينظم أنه إال العمل. على قادر مواطن كل حق من العمل أن على الفلسطينية السلطة لدى العمل قانون ينص

 خطرة. وظائف في العمل من يمنعهن بحيث النساء عمل

 

 غزة في حماس تديرها التي المدارس في المدرسون قام حكومية، غير لمنظمات وتقارير إعالمية لتقارير وفقا

 يكن لم التطبيق أن رغم محافظة، مالبس ارتدائهن لعدم منازلهن إلى األحيان بعض في الفتيات بإرجاع

 منهجياً.

 

 األطفال

 

 وتشترط غزة، وقطاع الغربية ةالضف في المولودين الفلسطينيين الفلسطينية السلطة تسجل المواليد: تسجيل

 للسلطة يمكن ال  اإلسرائيلية. المدنية اإلدارة إلى المعلومات هذه الفلسطينية السلطة تنقل أن إسرائيل

 فلسطينية هوية بطاقة على الحصول الفلسطينيين األبوين ألبناء يمكن   المواطنة. تحدد أن الفلسطينية

 يحمل  )والدة( لوالد  غزة أو الغربية الضفة في مولودين كانوا إن اإلسرائيلية( المدنية اإلدارة )تصدرها

 االسرائيلية المدنية والسلطة الفلسطينية للسلطة التابعة الداخلية وزارة من كل تلتولى  فلسطينية. هوية بطاقة

 البطاقة. لتلك الشخص أهلية تحديد

 

 القدس في المقيمين الفلسطينيين أن من الرغم على القدس، في المولودين الفلسطينيين والدة إسرائيل تسجل

 لسنوات. يمتد العملية هذه في تأخير عن األحيان بعض في أبلغوا

 

 حتى السادسة سن من وذلك الفلسطينية، للسلطة الخاضعة الغربية الضفة مناطق في إلزامي التعليم  التعليم:

 الفلسطينيين لجميع مجانا متاح والتعليم  تقريبا(. العمر من عشرة السادسة حتى )أي التاسع الصف نهاية

 الثانوية. المرحلة نهاية حتى الغربية بالضفة

 

 بحكم القائمة حماس وسلطات األونروا، من كل التعليم وفر  غزة. في للجميع متوفرا االبتدائي التعليم يكن لم 

 المنهاج على عالوة تقدم، األونروا وكانت   الخاصة. والمؤسسات الدينية، والمؤسسات الواقع، األمر

ً  الفلسطينية، السلطة توفره الذي الدراسي   والتسامح. النزاعات، وحل اإلنسان، حقوق في متخصصة حصصا

 والتي للشباب، الصيفية المخيمات أثناء مدارسها في عسكرية تدريبية دورات قدمت حماس نبأ تقارير وردت

 عليها. لاللتحاق بطلب التقدم الدراسة سن في لألطفال يمكن

 

 سلبًا أثرت المدارس حرم داخل االسرائيلية األمن قوات أنشطة إن القدس في المدارس مديري بعض وقال

 حي في بمدارس اآلباء مجلس قام األول، تشرين أكتوبر/ 23 في  التدريس. هيئة وأعضاء الطالب على
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 من بالقرب اإلسرائيلية الحدود شرطة وجود على رداً  الدراسة بتعليق الشرقية بالقدس الفلسطيني العيسوية

 الجامعات في ومسؤولون ونفلسطيني حكوميون مسؤولون اتهم الغربية، الضفة في   المدرسة. أراضي

 مستوطنات من القريبة المناطق في خاصة جامعات، حرم بإعاقة اإلسرائيلية األمن قوات الفلسطينية

 اإلسرائيليين الجنود يتهمون الغربية بالضفة ديس أبو في القدس جامعة فرع في المسؤولون ظل  إسرائيلية.

 متفرقة طفيفة مناوشات هناك كانت واستفزازهم. امعيالج الحرم في نالفلسطينيي الجامعة طالب بمضايقة

 الجامعة. إلى منتسبين غير وشباب اإلسرائيلي الدفاع جيش بين القدس جامعة مدخل من بالقرب

 

 الفلسطينيين الطالب حصول على  الغربية الضفة من ( )ج المنطقة في البناء على اإلسرائيلية القيود أثرت

 أو أطفال روضة أو ابتدائية مدارس ثالث ه دمت أيلول، وسبتمبر/ آب أغسطس/ شهر في  التعليم. إلى

ً  طفالً  132 على أثر مما معداتها صودرت ً  فلسطينيا  56 عن يقل ال ما وخضع المتحدة. األمم لتقارير وفقا

 فيها. العمل إيقاف أو هدم ألوامر الغربية الضفة من )ج( المنطقة في فلسطينية مدرسة

 

 األحياء في المدارس صفوف في العجز بتصحيح 2011 عام القدس بلدية العليا اإلسرائيلية المحكمة أمرت

ً  .2017-2016 الدراسي العام بحلول الفلسطينية األغلبية ذات  في العجز نما لالجئين، النرويجي للمجلس وفقا

 تخدم التي المدارس في السنوي البناء معدل بلغ :2011 عام منذ القدس في نيةلسطيالف الدراسية الصفوف

 يتطلب الفلسطينيين الطالب عدد نمو معدل أنّ  حين في ، السنة في فصال 37 القدس في الفلسطينيين األطفال

 قدرها زيادة تضمنت 2018 - 2017 الدراسي للعام خطة عن القدس بلدية أعلنت السنة. في إضافيا فصال 70

 الثانوية. المدارس في السنة في دراسيا فصال 20و سنوات خمس خالل األول الصف في دراسيا فصال 105

 

 السلطة قانون يحظر  االنتشار. واسعة كانت األطفال معاملة إساءة بأن التقارير أفادت  األطفال: معاملة إساءة

 األمر بحكم القائمة والسلطات الفلسطينية السلطة عاقبت ما نادراً  ذلك، ومع األطفال. ضد العنف الفلسطينية

 األسري. العنف مرتكبي غزة في الواقع

 

 اإلسرائيلية األمن قوات مارست المتحدة، األمم وتقارير و"هاموكيد،" العسكرية المحاكم مراقبة لمنظمة وفقا

 ً  في .ج.(1 القسم )طالعوا عليهم القبض إلقاء وأثناء العسكري  االحتجاز في الموجودين األطفال ضد عنفا

 غزة. قطاع في العازلة المنطقة قرب أو الغربية الضفة

 

 لإلصابة الحقة نفسية أعراض من يعانون الذين الفلسطينيين األطفال عدد بأن حدود بال أطباء منظمة وأفادت

 وعزت  األخيرة. السنوات في ارتفع االكتئاب، فيها بما القلق، عن الناجمة االضطرابات من ذلك وغير

 لعنف نتيجة أو اإلسرائيلية االجتياح عمليات أثناء األطفال لها تعرض صدمة إلى الحاالت معظم المنظمة

 المستوطنين.

 

 الشريعة أن إال سنة؛ 18بـ للزواج األدنى السن الفلسطيني القانون يحدد  القسري: والزواج المبكر الزواج

 المرأة مركز بينها حكومية، غير لمنظمات وفقا  العمر. من عشر الخامسة في هم لمن الزواج تجيز اإلسالمية

 على للحصول  واسع. نطاق على منتشرا يبدو ما على األطفال زواج يكن لم واالجتماعي، القانوني لإلرشاد

 ج. الملحق طالعوا المعلومات من مزيد

 

 العقوبات قانون على بناء جريمة األحداث اغتصاب الفلسطينية السلطة تعتبر  لألطفال: الجنسي االستغالل

 السجن العمر من عشرة الخامسة تبلغ لم ضحية يغتصب من على المفروضة العقوبة وتتضمن   األردني.

 المدانون الواقع،يستحق مراأل بحكم القائمة حماس سلطات حكم تحت ، غزة في  سنوات. سبع عن تقل ال مدة
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 عدم إلى أدت المجتمعية األعراف بأن تقارير وردت  اإلعدام. عقوبة سنة 14 من أقل ضحية باغتصاب

 . غزة في الواقع األمر سلطات إلى لألطفال الجنسي االستغالل حاالت جميع عن اإلبالغ

 

 كمقاتلين. أطفاال دربت حماس أن مفادها تقارير ووردت  األطفال: الجنود

 

 بالضفة فلسطينيين أطفال تشريد إلى .د(2 القسم )طالعوا الهدم وأوامر النزاع أدى  :المشردون األطفال

 والقدس. وغزة الغربية

 

 السامية معاداة

 

 يهود أي هناك يكن ولم  اليهود. السكان من 400000 حوالي الغربية بالضفة االسرائيلية المستوطنات تضم

 حوالي الشرقية بالقدس االسرائيلية المستوطنات تضم  األجانب. الرعايا من اليهود باستثناء غزة، في

 اليهود. السكان من 207000

 

 كان  اليهود. محرقة وأنكروا للسامية معاديا خطابا المسلمون الدينيون والقادة الفلسطينيون بعض استخدم

 األحيان بعض في وتجاوزالحدود العام الخطاب في واسع نطاق على منتشراً  إلسرائيل المعادي الشعور

 على اإلرهابية الهجمات وتمجيد إسرائيل دون عالم إلى التوق عن التعبير فيه بما السامية، معاداة إلى ليصل

 ووسائل الصحف قامت يين،والفلسطين اإلسرائيلية السلطات بين التوتر تصاعد فترات خالل  اإلسرائيليين.

 الهجمات. هذه مثل على تشجع متحركة رسوم بنشر أحيانًا الفلسطينية االجتماعية اإلعالم

 

 الرسمية  اإلعالم وسائط في للسامية المعادي التعبير حوادث األحيان بعض في الفلسطينية السلطة تشجب لم

 للسلطة. التابعة

 

 اإلعالم وسائل خاصة إعالم، وسائل فيها وبثت نشرت الغربية والضفة غزة في الحاالت من عدد هناك كان

 التحريض. حد األحيان بعض في بلغ للسامية، معاداة فيه محتوى تضمنت مواد حماس، عليها تسيطر التي

 

 باألشخاص االتجار

 

 من صغيرة أعدادًا أن ذ كر وقد خاص،باألش االتجار خاص بشكل الفلسطينية للسلطة قانون أي يحظر ال

 حيث القدس، في وكذلك ، وغزة الغربية الضفة في القسري للعمل تعرضوا الفلسطينيين والبالغين األطفال

 اإلسرائيلي. القانون ينطبق

 

 الخاصة االحتياجات ذوي األشخاص

 

 يفرض ال العقلية. أو النفسية أو الجسدية القدرات في الجزئي أو الدائم العجز بسبب التمييز القانون يحظر

 الهيئة أفادت  االتصاالت. من االستفادة أو المعلومات على الحصول أو المباني إلى الدخول تسهيل القانون

 الفلسطينية المناطق في الخاصة االحتياجات لذوي مهيئة نقل وسائل  وجود بعدم اإلنسان لحقوق المستقلة

  الالجئين. مخيمات في الجديدة المنشئات جميع إلى الدخول سبل تهيئة هي األونروا سياسة  الغربية. بالضفة

 عن المدافعة الحكومية غير بالمعاقين( الخاصة اإلنسان لحقوق إسرائيل )مركز بيزشوت منظمة وأفادت
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 الفلسطينية ةاألغلبي ذات األحياء في استخدامها للمعاقين يمكن مواصالت خدمات وجود بعدم المعاقين حقوق

 الشرقية. لقدسبا

 

 ومتدنية متفاوتة الخاصة االحتياجات ذوي من الفلسطينيون عليها يحصل التي والخدمات الرعاية وظلت

 غزة في الواقع األمر بحكم القائمة حماس وسلطات الغربية الضفة في الفلسطينية السلطة اعتمدت  المستوى.

 ً  ، الجسدية اإلعاقات ذوي األشخاص لرعاية الحكومية غير والمنظمات المتحدة األمم وكاالت على جزئيا

 عدد بوجود غزة في ينيونفلسط أفاد العقلية. اإلعاقات ذوي لألشخاص المستوى متدنية رعاية كلتاهما وقدمت

 الكراسي استيراد صعوبة عن فضالً  حركية، إعاقات من يعانون الذين لألشخاص المهيئة المساكن من ي ذكر ال

 السلع على اإلسرائيلية السلطات سيطرة بسبب وذلك الحركة على تعين التي األجهزة من وغيرها المتحركة

 غزة. إلى الحدودية المعابر تعبر التي

 

ً  معاقين ي عتبرون الذين الفلسطينيين المعتقلين بأن تقارير وردت  قد لآلخرين أو ألنفسهم تهديداً  يشكلون أو عقليا

 لحقوق أطباء منظمة وقالت  اإلسرائيلية. السلطات قبل من كامل طبي تقييم إجراء دون عزلة في وضعوا

 مألوفا. أمراً  كان عقلية اتبإعاق المصابين السجناء عزل إن إسرائيل -اإلنسان

 

 واإلثنية والعرقية القومية األقليات

 

 في يعيشون فلسطيني بدوي 27,500 حوالي هناك بأن اإلنسانية الشؤون لتنسيق المتحدة األمم مكتب أفاد

ً   األونروا. لدى مسجلون الجئون منهم الكثير كان وقد  الغربية. بالضفة )ج( المنطقة  البدو كان ما وغالبا

 استمر  المستوطنات. لتوسيع مخططة أو مغلقة عسكرية مناطق إسرائيل حددتها التي المناطق في يقيمون

 كان )ج(. المنطقة في والرعوية البدوية للمجتمعات اإلسرائيلية الحكومة قبل من القسري والتهجير الهدم

 األخرى. األساسية والخدمات والتعليم الصحية والرعاية المياه إلى يفتقر المجتمعات هذه من العديد

 

 الجنسانية والهوية الجنسية الميول إلى استنادا   األخرى واالنتهاكات والتمييز العنف أعمال

 

 برضا المثلي الجنسي النشاط ،1960 لعام األردني العقوبات قانون على بناء الفلسطينية، السلطة قانون يحظر

 القائم المجتمعي التمييز وكان  النشاط. هذا بمثل المتهمين األشخاص الفلسطينية السلطة تحاكم لم   الطرفين.

 للمثليات صعبة بيئات الشرقية والقدس وغزة غربيةال الضفة جعل مما شائعا، والدينية الثقافية التقاليد على

 شباط، فبراير/ في  الجنسين. صفات وحاملي الجنسانية الهوية ومغايري الجنسي الميل ومزدوجي والمثليين

عم كتابًا الفلسطيني العام النائب صادر  الفلسطينيين بعض وزعم  مثلية. طبيعة ذات مواد على احتوى أنه ز 

 وأحيانا معاملة، وإساءة بمضايقة يقومون كانوا الفلسطينية للسلطة التابعة األمن أجهزة صروعنا الجيران أن

 الجنسين صفات وحاملي الجنسانية الهوية ومغايري الجنسي الميل ومزدوجي والمثليين المثليات باعتقال

 أيضا هي قامت حماس بأن حكومية غير منظمات  وأفادت  الجنسانية. هويتهم أو الجنسي توجههم بسبب

 الجنسانية. هويتهم أو الجنسية ميولهم بسبب األشخاص واعتقال بمضايقة

 

 المكتسبة/اإليدز المناعة نقص ومتالزمة البشرية المناعة نقص بفيروس اإلصابة بسبب االجتماعي الوصم

 

 المناعة نقص بفيروس المصابين للمرضى العالج الفلسطينية للسلطة التابعة الصحة وزارة قدمت حين في

 ضد المجتمعي التمييز كان لخصوصيتهم؛ حماية ووفرت )اإليدز( المكتسب المناعة نقص متالزمة البشرية/
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 بفيروس المرضى ضد المجتمعي التمييز أن إلى القولية األدلة وتشير  شائعا. أمرا الغربية بالضفة المصابين

ً  كان )اإليدز( المكتسب المناعة نقص متالزمة البشرية/ المناعة صنق  أيضا. غزة في شائعا

 

 األخرى المجتمعي التمييز أو العنف أعمال

 

 بعدة أخرى حكومية غير ومنظمات دين" "ييس و اإلنسانية الشؤون لتنسيق المتحدة األمم مكتب من كل أفاد

 تقويض إلى أدى مما ، الغربية الضفة في وممتلكاتهم الفلسطينيين على اسرائيليون مستوطنون نفذها هجمات

 ضد اإلسرائيليين المستوطنين  قبل من عنف أعمال الهجمات وشملت للفلسطينيين. المادي واألمن عيشال سبل

 اإلسرائيليين المستوطنين بعض أن وذ كر  الحكومية. غير المنظمات في والعاملين الفلسطينيين السكان

ً   امتالكها. إلى يسعون المستوطنون كان التي األراضي عن إلبعادهم الفلسطينيين ضد العنف استخدموا  وفقا

 األولى للمرة الفلسطينيين ضد المستوطنين هجمات عدد ازداد اإلنسانية، الشؤون لتنسيق المتحدة األمم لمكتب

 حادثة 89 اإلنسانية الشؤون لتنسيق المتحدة األمم مكتب حدد أغسطس/آب، شهر في   سنوات. ثالث منذ

 وسط جرحى أو قتلى سقوط عن أسفرت الثاني يناير/كانون شهر منذ اسرائيليون مستوطنون ارتكبها عنف

 الشهري المتوسط في المائة في 88 بنسبة زيادة يشكل الذي األمر  الممتلكات، في خسائر أو الفلسطينيين

 .1620 بعام مقارنة

 

 و اإلنسان" حقوق أجل من "حاخامات و دين" "ييش فيها بما ، المختلفة اإلنسان حقوق جماعات زالت ما

 الجناة قدمت ما ونادراً  كاف بشكل المستوطنين عنف في تحقق لم اإلسرائيلية السلطات بأن تزعم ، "بتسيلم"

ً  الوضع هذا المنظمات بعض عزت وقد  للمحاكمة.  لشكاوى االسرائيلية المدنية اإلدارة إهمال إلى جزئيا

 ثأر من المخاوف بسبب الحوادث عن اإلبالغ عن امتنعوا الفلسطينيون السكان أن ذ كر  الفلسطينيين.

 أجري تحقيق 1200 بين من أنه دين ييش ذكرت الحاالت. معظم في ثبطهم قد اءلةالمس عدم وأن المستوطنين

 إدانات. عن منها بالمائة ثالثة فقط أسفر ، 2005 عام منذ المستوطنين عنف بشأن

 

 ً  بالقرب المشي رياضة يمارسون إعدادية مدرسة في اسرائيليون طالب كان إسرائيلية، إعالمية لتقارير وفقا

 مجموعة منهم اقتربت حين الثاني، نوفمبر/تشرين 30 في الغربية الضفة في )ج( بالمنطقة قصرة قرية من

 كانت  عليهم. واعتدت الحجارة عليهم وألقت الكبار، ومرافقيهم المدرسة بأطفال وتحرشت نيينالفلسطي من

 البالغون انقسم وقد  الرياضة. توقيت وحددت سابق وقت في الطريق نظفت قد االسرائيلي الدفاع قوات

ً    اية.للحم كهف إلى الطالب اآلخر وّجه بينما المساعدة لطلب أحدهما ذهب حيث لهم، المرافقون  لعدة وفقا

ً  فقتل النفس، عن دفاعا النار اإلسرائيليين المرافقين أحد أطلق إعالمية، تقارير ً  مواطنا  قصرة من فلسطينيا

 اإلسرائيلي الدفاع جيش وصل عاماً. 48 العمر من البالغ عودة زعل محمود وهو المجاورة، أرضه يفلح كان

 آمن. مكان إلى والمرافقين األطفال ورافق

 

 المارة ضد والفر الكر على قائمة بهجمات قاموا قد المستوطنين أن الغربية الضفة من فلسطينيون سكان مزع

 سيارة صدمت أغسطس/آب، 26 في الحاالت. معظم في واضحة غير انتك الظروف أن رغم الفلسطينيين،

 السلطة من طبية رمصاد قالت  بحياتها. وأودت عمرها من الثامنة في فلسطينية فتاة إسرائيلي مستوطن

 اإلسرائيلية الشرطة لكن نابلس، في دجن بيت فروش قرية من بالقرب الفتاة صدمت السيارة أن الفلسطينية

 أصابت أبريل، نيسان/ 20 بتاريخ  األردن. وادي في 90 رقم الطريق على بها اصطدمت السيارة أن زعمت

ً  فتىً  إسرائيلي مستوطن سيارة  أصيب وقد هربت. ثم لحم بيت شرق تقوع قةمنط في طريق على فلسطينيا

 متوسطة. بجروح الفتى
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 وإلحاق لفلسطينيين مملوكة أراض إلى بالدخول إسرائيليين مستوطنين قيام على الحوادث من العديد اشتملت

 مستوطنة من المستوطنين من شبان ستة دخل الثاني، كانون يناير/ شهر في  والمحاصيل. باألرض أضرار

 ، آية" "ترمس قرية في الفلسطينيون يملكها التي الزيتون بساتين إلى "شيلو" من القريب ون"تسي "غوالت

 باستخدام "انتقام" كلمة الجدران على وكتبوا حقولهم، يفلحون كانوا الذين المزارعين على الحجارة وألقوا

 من العديد عليها يعتمد التي الزيتون، أشجار على اإلسرائيليين المستوطنين هجمات ظلت  األلوان. مرذاذ

 الغربية الضفة في السنوي الزيتون حصاد موسم خالل  شائعة. رزقهم، كسب في الفلسطينيين الريف سكان

 حقوق أجل من "حاخامات منظمة وثقت الثاني، تشرين ونوفمبر/ األول تشرين أكتوبر/ شهري خالل

 في  بالمحاصيل. الضرر الحاقهم أو نينالمستوط جانب من وعنف ترهيب حالة 19 الحكومية غير اإلنسان"

 جميل بستان من شجرة 200 من الزيتون عاد" "عادي من مستوطنون سرق األول، تشرين أكتوبر/ 22

ً  محصوله س رق وقد هللا. رام شرق شمال ، لفلسطينيةا المغير قرية في نصان  سنوات. لعدة سنويا

 

 يهودية ومجموعات أفراد يرتكبها التي العنف وأعمال الممتلكات )جرائم الثمن،" "تدفيع هجمات واستمرت

 الفلسطينيين(. ضد متطرفة

 

 بتخريب إسرائيليين مشتبهين ثالثة بإسرائيل الوسطية المنطقة في العام النائب مكتب اتهم يار، مايو/ شهر في

 من بالقرب الواقعة العربية، الناعورة قرية في سيارات وتخريب الشرقية القدس في فلسطينية منازل عدة

 حكم. إلى التوصل دون العام طوال المحاكمة استمرت  اإلسرائيلية. الناصرة مدينة

 

 الفلسطينيين ضد متطرفة يهودية جماعات تنفذها التي والهجمات التحرشات معدل بارتفاع تفيد تقارير وردت

 والفلسطينيين، اليهود بين جتماعيةاال العالقات على االحتجاح الهافا اليهودية المنظمة وواصلت  القدس. في

  الغربية. القدس في فلسطينيين على اعتدت أنها وورد والمسلمين، للمسيحيين مناهضة تصريحات وأطلقت

 في الجبرية اإلقامة إلى غوبشتاين، بنتسي الهافا، تنظيم زعيم السلطات أحالت األول، تشرين أكتوبر/ 22 في

 في الصلح محكمة حكمت اليهود. بالنساء عاطفية عالقات لهم الذين العرب ضد بتهديداته مزاعم أعقاب

 آخر عضًوا 14 بين من أنه اإلعالم وسائل وذكرت  أيام. خمسة لمدة الجبرية باإلقامة غوبشتاين على القدس

 لمدة لشخصين االحتياطي الحبس تمديد تم الوقت، نفس في اعتقلوا لالندماج المناهض التنظيم أعضاء من

 ديارهم إلى بالعودة لآلخرين السلطات سمحت بينما يومين

 

 في بما الغربية، الضفة في اإلسرائيلية المستوطنات في والتجارية االجتماعية الخدمات على الحصول وكان

 ضد اإلسرائيليون المسؤولون وميز  اإلسرائيليين. على فقط مقتصرا الصحية، والرعاية والتعليم السكن ذلك

 حرمان خالل من قانونية ومساكن وظائف على الحصول مجالي في والقدس الغربية الضفة يف الفلسطينيين

 الفلسطينيين أمام اإلسرائيلية السلطات وضعت ما كثيرا  التسجيل. استمارات على الحصول من الفلسطينيين

 عليها، لتغلبا يمكن ال عقبات والقدس الغربية الضفة من كل في البناء تراخيص على للحصول المتقدمين

 لتسجيل موحدة إجراءات وجود عدم من بالرغم لألرض ملكيتهم باثبات عليهم االشتراط يشمل وذلك

 التي البلدية بخدمات الجديدة المنازل ربط واشتراط للطلبات، باهظة رسوم وفرض ،1967 عام بعد األراض

 األحيان. من الكثير في وجود لها يكن لم

 

 من حرمانهم خالل من الفلسطينيين السكان سجل بتقليص 2000 عام منذ إسرائيل بدأت  بتسيلم، لمنظمة وفقا

 وتعرض  قانوني. غير بشكل مقيمين الفلسطينيين بعض أن فعلي بشكل وإعالنها التوثيقية المعامالت إتمام

 غزة.  إلى والترحيل واالعتقال للمضايقات يينشرع غير مقيمين المعتبرين الفلسطينيين بعض
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 يشترون كانوا وأنهم المياه في نقص من يعانون كانوا الغربية بالضفة الفلسطينيين بأن الدولي البنك وأفاد

 يمكن التي المياه كمية من أوسلو فترة اتفاقيات حدت وقد  إسرائيل. من المحلية المياه إمدادات نصف حوالي

 الدولية، العفو لمنظمة وفقا  الغربية. الضفة في الموجودة الجوفية المياه طبقات من استخراجها للفلسطينيين

 من يومي أدنى كحد العالمية الصحة منظمة حددته مما أقل جالونات ثمانية على يحصلون الفلسطينيون كان

 الفلسطينية السلطة قدرة من والمالية السياسية القيود حدّت  لغذائي.ا واألمن النظافة معايير الستيفاء الماء

 المتصلة المشاريع لتنفيذ إسرائيل موافقة على الحصول شرط فيها بما المياه، شبكة وكفاءة إدارة تحسين على

 بكة،الش من المياه سرقة دون للحيلولة ج" "المنطقة في السلطة إلى الفلسطينية السلطة وافتقار بالمياه

 نفسها. الفلسطينية بالسلطة اإلدارية المشاكل إلى باإلضافة

 

 ألغراض مانحة دول بعضها مولت التي الفلسطينية، المياه خزانات تدمير في اإلسرائيلي الجيش واستمر

 وخاصة بها، المرخص غير الفلسطينية الزراعية اآلبار بتدمير أيضا اإلسرائيلية القوات قامت كما  إنسانية.

 الجوفية. المياه موارد تستنزف إنها زاعمة الغربية، الضفة في األردن غور منطقة في

 

 بالحاجز المدينة بقية عن معزولون ولكنهم القدس، بلدية حدود ضمن يعيشون الذين الفلسطينيون وأفاد

 التحتية. والبنى والشرطة كالماء األساسية، الخدمات لهم توفر لم البلدية بأن األمني،

 

 حقوق أجل من ]مخططون و"بمكوم" اإلنسانية، الشؤون لتنسيق المتحدة األمم مكتب مثل منظمات زعمت

 تهدف الوطنية إسرائيل وسياسات القدس بلدية سياسات أن  الشعوب[ لكل ]مدينة عاميم" و"عير التخطيط[

 الحكومة برعاية جديدة سكنية وحدات بناء واستمر  القدس. في المقيمين الفلسطينيين عدد خفض إلى

 أمرا البناء تصاريح على الحصول كان حين في الشرقية، بالقدس اإلسرائيلية المستوطنات في اإلسرائيلية

 دون الفلسطينيون السكان بناها التي المنازل السلطات هدمت القدس. في الفلسطينيين السكان ىعل صعبا

 بسبب عليها للحصول بطلبات يتقدموا لم أو عليها، الحصول من يتمكنوا لم قانونية تصاريح على الحصول

 وقالت  المطاف. نهاية في تصريح على للحصول الضئيلة والفرصة  الطويلة انتظار وفترة الرسوم ارتفاع

 غير اإلسرائيليتان الشعوب[ لكل ]مدينة عميم وعير التخطيط[ حقوق أجل من ن]مخططو بمكوم منظمتا

 أو الممتلكات شراء أمام عقبات يواجهون ظلوا الشرقية القدس سكان من الفلسطينيين أن الحكوميتين

 فيها يسكن أو يملكها التي األراضي بتصنيف عام بشكل تقوم السلطات وكانت  بناء. تصاريح على الحصول

 القدس من بالمائة 30 نحو السلطات وخصصت  المنخفض. اإلسكاني النمو مناطق فئة في لفلسطينيونا

 يملكها ممتلكات استئجار من الحاالت بعض في الفلسطينيون تمكن وقد  االسرائيلية. للمستوطنات الشرقية

 اسرائيلية منظمات وذكرت  .إسرائيلي حي في أمالك شراء عام بشكل بإمكانهم يكن لم أنه إال إسرائيليون،

 الوطنية والمنتزهات اإلسرائيلية الحكومة وممتلكات اإلسرائيلية المستوطنات حساب بعد أنه حكومية غير

 عليها. للبناء للفلسطينيين متاحة كانت الشرقية القدس في األراضي جميع من فقط المائة في 13 فإن المعلنة،

 

 من اإلسرائيليون يملكه ما حجم زيادة إلى ترمي جهودا القدس في اليهودية والمنظمات القدس بلدية بذلت وقد

 اليهودي التاريخ على التأكيد إلى أو الشرقية القدس في سكانها غالبية العرب يشكل التي األحياء في ممتلكات

 تمثل التي األراض استئمان صناديق أو وذريتهم، اليهود األراضي الكلم يحق كان  األحياء. تلك في

 لكن ،1949 عام قبل القتال خالل الشرقية القدس في عنها تخلوا التي الممتلكات استعادة العائالت،

 مماثل حق لهم يكن لم ذاتها الفترة في القتال خالل الغربية القدس في ممتلكاتهم عن تخلوا الذين الفلسطينيين

 القانونية الملكية القدس في الخاصة اليهودية المنظمات اكتسبت الممتلكات. في القانوني بحقهم ةالمطالب في

 العائالت لطرد وسعت القديمة، البلدة في ذلك في بما الشرقية، القدس في المستردة اليهودية للممتلكات

ً ووفق  مطولة. قضائية إجراءات خالل من هناك تعيش التي الفلسطينية  الشؤون لتنسيق المتحدة األمم لمكتب ا
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ً  260 عن يقل ال ما أغسطس/آب شهر حتى هناك كان اإلنسانية، ً  مبنى 24 في يعيشون فلسطينيا  في سكنيا

 باإلخالء. مهددين الشرقية القدس

 

 كامل بشكل الحصول في الفلسطينيين الشرقية القدس سكان حق على ينص اإلسرائيلي القانون أن رغم

 لم القدس بلدية أن إال اإلسرائيلية، السلطات من وغيرها البلدية تقدمها التي الخدمات كامل على ومتكافئ

 لألحياء للطوارئ والتخطيط التحتية والبنية والتعليم االجتماعية الخدمات من يكفي ما األمر واقع في توفر

ً   القدس. في الفلسطينية األغلبية ذات  السكان من بالمائة 76 يعيش إسرائيل، في المواطن حقوق لـجمعية وفقا

 زيادة في - فقر في الشرقية القدس في الفلسطينيين األطفال من بالمائة 83 و الشرقية القدس في الفلسطينيين

 فالاألط يخدم الذي الرسمي المدرسي النظام في الدراسية الفصول في مزمن نقص هناك كان .2016 عام عن

 يجب بأنه العليا المحكمة وحكم اإلسرائيلية السلطات بها تعهدت التي االلتزامات من الرغم على الفلسطينيين،

 فصلت  العام. نهاية بحلول الفلسطينيين للطالب الناقصة الفصول في الفجوة تسد أن القدس بلدية على

 خدمة كانت  القدس. في الركاب حافالت تخدما في واإلسرائيليين الفلسطينيين بين كبير، حد إلى السلطات،

 ومن سواء، حد على واإلسرائيليين الفلسطينيين السكان تخدم 2010 عام اكتملت التي الخفيفة الحديدية السكك

 أو الفلسطينية األحياء في محطات خمسة هناك كانت الخفيفة، الحديدية السكك على محطة 24الـ ضمن

 الشرقية. بالقدس شعفاط حي في فةالخفي الحديدية السكك محطة تشغّل ال دسالق بلدية زالت ما  منها. بالقرب

 طفيفة. أضراراً  بها ويلحقون شعفاط في القطارات على الحجارة آلخر حين من يلقون فلسطينيون شبان كان

 

 العمال حقوق .7 القسم

 

 الجماعية المفاوضة في والحق إليها واالنضمام الجمعيات تكوين حرية أ.

 

 اإلضرابات وتنظيم إليها واالنضمام المستقلة النقابات تشكيل في العمال حقوق الفلسطينية السلطة قانون يكفل

 ضمانات على يشتمل ال ولكنه تأثير، أو ضغط بدون الجماعية المفاوضة إجراء القانون يشترط  القانونية.

 أرباب تدخل أو النقابات ضد التمييز ويعتبر   فعال. بشكل الجماعية المفاوضة إلجراء والنقابات للعاملين

 النقابي النشاط بسبب العاملين فصل محدد بشكل يحظر ال القانون أن إال مشروع، غير النقابات بأعمال العمل

 للعمل. إعادتهم على ينص أو

 

 على وال الحكومة في المدنية الخدمة سلك موظفي على الفلسطينية بالسلطة الخاصة العمل قوانين تسري وال

 الشروط كانت  النقابات. تشكيل حق المدنيين الحكوميين الموظفين يمنح القانون أن رغم المنازل، خدم

ع رقِلة، القانونية باإلضرابات الخاصة  على يتعين وكان  العقاب. من تذكر حماية أي للمضربين تتوفر ولم م 

 أربعة )وقبل اإلضراب موعد من أسبوعين قبل خطي إشعار توجيه العمل عن إضراب تنظيم يعتزمون من

 التحكيم؛ فرض الفلسطينية السلطة في العمل لوزارة ويمكن  العامة(. المرافق مؤسسات حال في أسابيع

 حل من الوزارة تتمكن لم إذا  التحكيم. نتيجة رفضهم حال في تأديبية إجراءات نقابتهم أو العمال ويواجه

 الذين األعضاء من متساوٍ  عدد من وتتألف الوزارة من مندوب يرأسها لجنة إلى النزاع إحالة فيمكنها ، نزاعال

 تعيّن لم السلطات أن من الرغم على متخصصة، عمالية محكمة إلى وأخيراً  العمل، وصاحب العمال يحددهم

 العمل. تشريع بموجب مطلوب هو كما المحكمة

 

 ولم  طويلة. واستئناف تأخير لفترات اإلجراءات ت خضع وكانت فعال، بشكل العمل قوانين الحكومة تطبق لم

 إجراء في العام خالل العمل وزارة استمرت  المخالفين. لردع كافيين القانون وتطبيق العقوبات تكن

 قوانين بشأن تدريبا القضاة وتلقى  القانون. يفرضه الذي النحو على ملينللعا الدورية الطبية الفحوصات
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 تدخل وعلى النقابات أعضاء ضد التمييز على المفروض الحظر الفلسطينية السلطة طبقت وقد  العمل.

 يكن لم إليها واالنضمام النقابات تكوين بحرية الخاصة للقوانين تطبيقها أن إال أعمالها، في العمل أرباب

 تمثل التي النقابات باستثناء للنقابات، الجماعية المفاوضة حقوق تطبيق الفلسطينية السلطة تحاول ولم  متسقا.

 تكن لم إذ الواقع، األمر بحكم غزة في العمال حقوق على السيطرة في حماس واستمرت  السلطة. موظفي

 هناك. العمل قانون تطبيق فرض على قادرة الفلسطينية السلطة

 

 في الجماعية المفاوضة في والحق إليها واالنضمام النقابات تكوين حرية  الفلسطينية السلطة احترمت وقد

 في واألحزاب السلطات عن مستقلة العمال نقابات تكن لم  المهمة. االستثناءات بعض مع الغربية، الضفة

 وغزة. الغربية الضفة

 

 العام واالتحاد فلسطين عمال لنقابات العام )االتحاد الغربية الضفة في رئيسيتان عماليتان نقاباتان وتنافست

 السياسي. االعتراف على والحصول األعضاء تسجيل على والديمقراطية( المستقلة العمالية للنقابات

 

 لم السلطات لكن الغربية، الضفة في اإلسرائيلية المستوطنات على اإلسرائيلي المدني القانون إسرائيل تطبق

 على يفرض الذي 2007 عام في اإلسرائيلية العليا العدل محكمة قرار من الرغم وعلى  موحد. بشكل تنفذه

 الحكومة فإن اإلسرائيلية، توطناتالمس في الفلسطينيين العمال على اإلسرائيلي القانون تطبيق الحكومة

 األردني العمل قانون تطبيق في اإلسرائيلية المستوطنات معظم استمرت  بالكامل. الحكم تطبق لم اإلسرائيلية

 القانون من أقل وحماية أقل اجورا يكفل القانون هذا الفلسطينيين. العمال على 1967 عام قبل ساريا كان الذي

 الضفة عمال نقابات إلى األحيان من كثير في ينضمون القدس في الفلسطينيون الالعم وكان  اإلسرائيلي.

 في التصويت بإمكانهم يكن لم أنه إال )الهستدروت(؛ اإلسرائيلية العمال لنقابات العام االتحاد إلى أو الغربية

 الهستدروت. انتخابات

 

 اإلجباري أو القسري العمل حظر ب.

 

 بشكل الفلسطينية السلطة في العمل قانون يحظر ال  وغزة. الغربية الضفة في يحدث القسري العمل كان

 معرضات المنازل في كخدم العامالت النساء وكانت  بالبشر. االتجار أو اإلجباري أو القسري العمل صريح

 حماس وسلطات طينيةالفلس السلطة ألن نظراً  وغزة، الغربية الضفة في قسري عمل ظروف في للعمل

 هناك كانت كما  الكبير. الرسمي غير القطاع في أو المنازل داخل العمالة تنظم ال الواقع األمر بحكم القائمة

 .ج.(.7 القسم )طالعوا قسرية أطفال عمالة

 

 العمل لسن األدنى والحد األطفال عمل ج.حظر

 

 لعام الفلسطينية بالسلطة الفلسطيني الطفل وقانون 2000 لعام الفلسطينية بالسلطة الموحد العمل قانون يحظر

 على األطفال الفلسطينية السلطة قانون يعّرف  العمر. من عشرة الخامسة يبلغ لم شخص أي توظيف 2004

 18و 15 بين ما أعمارهم تتراوح نم تشغيل على قيودا ويفرض العمر، من عشرة الثامنة دون كانوا من أنهم

 معينة بأنواع للقيام سنة 18و 15 بين ما أعمارهم تتراوح الذين األطفال توظيف يجيز القانون أن إال  سنة.

 من أقاربهم لدى عشرة الخامسة سن دون األطفال تشغيل القانون يبيح كما  محددة. ظروف في األعمال من

 كثب. عن إشراف وتحت األولى الدرجة
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 آلالت تشغيلهم ويحظر األسبوع، في ساعة 40 من ألكثر األطفال عمل الفلسطينية السلطة قانون يحظر

 في أو ليالً، عملهم يحظر كما بتعليمهم، أو بصحتهم ضارة أو خطرة تكون قد بأعمال والقيام معينة، وأجهزة

 2012 عام صدر رئاسي مرسوم تضّمن وقد  العمرانية. المراكز عن بعيدة نائية أماكن في أو شاقة، أعمال

 يكررون من معاقبة الفلسطينية للسلطة يجوز  للمخالفين. محددة عقوبات مع األطفال بعمل خاصة بنوداً 

 ةكافي التطبيق وفرض الغرامات تكن ولم  كليا. أو جزئيا منشأتهم إغالق و/أو الغرامات بمضاعفة فعلتهم

 االنتهاكات. لردع

 

 في المثال، سبيل وعلى المنزلية؛ البيئات في حدثت األطفال عمالة قانون مخالفة من كثيرة حاالت أن وذ كر

 وزارة في األطفال حماية عن مسؤولون وأفاد  العمل. وزارة لتفتيش مفتوحة تكن لم التي العائالت مزارع

 لغرض العام النائب إلى يحيلون كانوا بأنهم الفلسطينية، للسلطة التابعتين العمل، ووزارة االجتماعية الشؤون

 أو ظروف في للعمل سنة 15 عن أعمارهم تقل أطفاالً  يوظفون الذين العمل أرباب فقط القضائية المالحقة

 شهر في  العام. خالل فقط حاالت بضعة الفلسطينية لسلطةبا العمل وزارة أحالت وقد ، خطرة أعمال

 عشر(، الخامسة سن )دون األطفال بعمالة تتعلق حالة 16 الفلسطينية السلطة اكتشفت األول، أكتوبر/تشرين

 فرضوا بأنهم األخيرة السنوات في الفلسطينية السلطة في مسؤولون أفاد  .2015 عام حاالت بعشر مقارنة

 وكانت  ناجحة. بتحقيقات الفلسطينية السلطة في العمل وزارة قيام بعد األشخاص من لعديد""ا على غرامات

 يكن ولم الرسمي االقتصادي القطاع ضمن العاملة األعمال مؤسسات على فقط بالتفتيش تقوم الوزارة

 على قادرة طةالسل تكن لم الفلسطينية، بالسلطة لمسئولين وفقا  غزة. قطاع في تحقيقات إجراء بإمكانها

 وهي الغربية(، الضفة من بالمائة 60 )حوالي اإلسرائيلية السيطرة تحت الواقعة )ج( المنطقة إلى الدخول

 األطفال. وعمالة لألطفال االقتصادي االستغالل احتمال فيها يرتفع التي المنطقة

 

 10 سن بين األطفال من بالمائة 3.1 أن إلى الفلسطينية السلطة تقديرات أشارت العام، من الثاني  الربع في

    غزة. في بالمائة 1.5و الغربية بالضفة بالمائة 4.2 النسبة وكانت وغزة؛ الغربية الضفة في يعملون كانوا 17و

 القسرية للعمالة ةعرض األكثر الفلسطينية السلطة تعتبرهم الذين األطفال، من الفلسطينيون العاملون كان

ً  يعملون من هم القاسية، المناخية والظروف  على وكباعة التجارية، المحالت في العائلية، المزارع في عموما

 الصغيرة. التصنيع شركات في أو المصانع، وفي السيارات، غسيل وفي متجولين، وباعة الطريق جانب

 

 جمع في العمل على األطفال شجعت حماس أن ذ كر  غزة. في األطفال عمالة قوانين تطبق لم حماس أن ذ كر

 الشباب تشغيل زادت وأنها المخلفات، تدوير إعادة لتجار  لبيعها القنابل مواقع من المعدنية واألنقاض الحصى

 كمقاتلين. أطفاال دربت حماس أن مفادها أيضا تقارير ووردت  األنفاق. حفر أنشطة في

 

 تقل الذين الفلسطينيين الغربية الضفة لسكان عمل تصاريح تصدر لم بأنها اإلسرائيلية الحكومة صرحت

 حيث األردن غور باستثناء الغربية، الضفة في اإلسرائيلية المستوطنات في للعمل عاًما 18 عن أعمارهم

 بأن تفيد العام خالل تقارير وردت أكثر. أو عاًما 16 يبلغون الذين لألشخاص تصاريح بإصدار القانون يسمح

ً  قانونية، غير بطريقة إسرائيل إلى عبروا أو المستوطنات إلى دخلوا الفلسطينيين األطفال بعض  تم ما وغالبا

 عمالة في المنخرطين الفلسطينيين األطفال بأن الفلسطينية السلطة وأفادت  عمل. عن للبحث ، تهريبهم

 لعدم ومضايقات واستغالال أمنية مخاطر يواجهون الغربية الضفة في اإلسرائيلية المستوطنات في األطفال

 العمل. أوضاع على التفتيش عمليات من االستفادة أو قانونية حماية على الحصول على قدرتهم

 

 في ذلك في بما الغربية، الضفة في قسري عمل ظروف في عملوا األطفال بعض بأن تقارير وأفادت

 العمل لظروف فلسطينيين رجاال أخضعوا العمل أرباب أن حكومية غير منظمات وذكرت  المستوطنات.
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 لم  القطاعات. من وغيرها والبناء والزراعة الصناعة قطاعات في اإلسرائيلية المستوطنات في القسري

 من حدّت أوسلو اتفاقيات نأل فيها التحقيق أو المناطق هذه في االنتهاكات مراقبة الفلسطينية السلطة تستطع

 )ج(. و )ب( المنطقتين في الفلسطينية السلطة سلطات

 

 على األطفال" عمالة أشكال أسوأ حول "استنتاجات األمريكية العمل وزارة تقرير مراجعة أيضا يرجى

labor/findings/-www.dol.gov/ilab/reports/child  الموقع:

labor/findings-www.dol.gov/ilab/reports/child/. 

 

 والمهن العمالة في التمييز د.

 

 الهوية و/او الجنسي التوجه أو اللغة أو العرق أساس على التمييز الفلسطينية السلطة ولوائح قوانين تحظر ال

 من غيره أو )اإليدز( المكتسب المناعة البشرية/نقص المناعة نقص بفيروس اإلصابة أو الجنسانية،

 على التمييز الفلسطينية السلطة قوانين تحظر بينما  االجتماعي. الوضع أساس على أو السارية األمراض

 الضفة في بفعالية واللوائح القوانين تلك تطبق لم الفلسطينية السلطة فإن واإلعاقة، الجنسانية الهوية أساس

 غزة. في حماس تطبقها ولم الغربية،

 

 وقد  والمهن. بالعمالة يتعلق فيما أعاله المذكورة الفئات أساس على وغزة الغربية الضفة في تمييز هناك كان

 مشاركة وكانت  العمل. مكان في قمعية ظروف من األحوال، بعض وفي ضدهن، التحيز من النساء عانت

ً  تدريجيا، نمواً  تشهد كانت ولكنها غزة، في خاصة للغاية، متدنية العاملة القوى في المرأة  إلحصاءات وفقا

 المرأة(. ،6 القسم )طالعوا الفلسطينية. السلطة

 

 المقبولة العمل ظروف هـ.

 

 من المائة في 36.8 ولكن ، 2013 عام بداية في لألجور األدنى الحد الفلسطيني الوزراء مجلس أقر

 العام. من الثاني الربع في لألجور األدنى الحد من أقل على حصلوا بأجر المستخدمين

 

 من المائة في 17.1 من ربيق ما حصل الغربية، الضفة في الفقر. عتبة عن لألجور األدنى دالح يقل  

 في 78 حصل غزة، في  الشهري. لألجر األدنى الحد من أقل على الخاص القطاع في أجر على المستخدمين

 الحد انخفض  الشهري. لألجر األدنى الحد من أقل على الخاص القطاع في بأجر المستخدمين من المائة

 أقل إلى أمريكي( دوالر 406) جديد إسرائيلي يكلش 1،450 والبالغ الفلسطينية السلطة في لألجور األدنى

 في يعملون الذين الفلسطينيون وأفاد  شهريًا. دوالًرا( 546) شيكل 1،950 البالغ الفقر خط من بكثير

 القرار رغم لألجور، اإلسرئيلي األدنى الحد من أقل أجوراً  يتلقون زالوا ما بأنهم اإلسرائيلية المستوطنات

 العمال بين العالقات على تسري اإلسرائيلية العمل قوانين بأن 2008 عام في العليا مةالمحك أصدرته الذي

 آخر وهو ،2011 عام في  والقدس. الغربية بالضفة المستوطنات في اإلسرائيليين العمل وأرباب الفلسطينيين

 الضفة سكان من ائةبالم 25.8 أن إلى الفلسطينية السلطة تقديرات أشارت رسمية، تقديرات فيه تتوفر عام

 اليوم. في أمريكي( دوالر 2.10) جديد اسرائيلي شيكل 7.49 بـ المحدد الفقر خط تحت يعيشون وغزة الغربية

 

 يبدأ الذي الرسمي العمل أسبوع في العمل لساعات عدد أقصى أن على الفلسطينية السلطة في القانون ينص

 ال األجر، مدفوعة ودينية رسمية عطل بأيام القانون يسمح كما  ساعة. 48 هو الخميس يوم وينتهي األحد يوم
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 2017 لعام اإلنسان حقوق ممارسات حول قطرية تقارير

 والعمل اإلنسان وحقوق الديمقراطية شؤون مكتب األميركية، الخارجية وزارة

 ساعة كل عن ونصف ساعة أجر للعامل ي دفع أن ويتعين  السنوية. اإلجازة من خصمها العمل ألرباب يجوز

 األسبوع. في إضافية ساعة 12 من أكثر تشغيله يجوز وال األسبوع، في ساعة 45 عمله بعد إضافية عمل

 

 ولكن والسالمة، الصحة معايير وضع عن المسؤولة الجهة هي الفلسطينية بالسلطة العمل وزارة كانت

ً  ذلك ويعود محدودة، كانت الغربية الضفة في حتى التطبيق على قدرتها  من الكافي العدد إلى الفتقارها جزئيا

 فعال بشكل الفلسطينية السلطة تراقب ولم  للقوانين. االمتثال لضمان كاف غير المفتشين عدد كان  الموظفين.

 الفلسطينيون العمال يتمتع ال  للسالمة. القانونية المعايير مستوى دون أحيانا كانت التي الصغيرة، العمل مواقع

 بدون سالمتهم أو صحتهم على خطراً  تشكل التي الظروف عن بأنفسهم النأي من يتمكنوا كي قانونية بحماية

 وظائفهم. يفقدوا أن

 

 السالمة لمراقبة سلطة أي لها يكن ولم غزة، قطاع في العمل أوضاع مراقبة من الفلسطينية السلطة تتمكن لم

 مع أوسلو حقبة اتفاقيات أحكام بموجب ج"، "المنطقة تشكل التي الغربية الضفة من بالمائة 60 في العمالية

 األخضر الخط شرق الواقعة التماس مناطق في الفلسطيني العمل قانون تطبيق للوزارة يمكن وال  إسرائيل.

 غير بصورة أو بتصاريح إما فلسطينيون يعمل )حيث إسرائيل في وال الفاصل، إسرائيل جدار وغرب

 تفتيش عمليات اإلسرائيلية السلطات تنفذ ولم  الغربية. الضفة في اإلسرائيلية المستوطنات في وال مشروعة(

 زاد وقد  العاملة. اليد من كبيرا جزءاً  الفلسطينيون العمال يشكل حيث اإلسرائيلية، المستوطنات في عمالية

 منظمات وأفادت  ل.لالستغال العمال تعرض إمكانية من المستوطنات في مختصة عمل سلطة وجود عدم

 في واسع نطاق على منتشرة كانت االستغاللية الممارسات بأن لعوفيد" "كاف منظمة مثل حكومية غير

 العمالية المحاكم أمام الدعاوى بعض حكومية غير اسرائيلية منظمات ورفعت  اإلسرائيلية. المستوطنات

 الغربية. بالضفة االسرائيلية المستوطنات في اتمؤسس لدى يعملون فلسطينيين عمال عن نيابة اإلسرائيلية

 

 متدنية. العمل مكان في والصحة السالمة أوضاع وكانت


