
 

 

  2020 لعام إسرائيل  في اإلنسان  حقوق  تقرير
 

  التنفيذي الملخص
 

  أن إال  لها، دستور وجود عدم من الرغم على األحزاب. متعدد برلماني نظام ذات ديمقراطية   دولة  إسرائيل
  تعدد التي األساسية" "القوانين من سلسلة  سن قد  عضوا، 120 من واحد مجلس من المكون الكنيست برلمانها،

  وجود إلى  القانونية،   الناحية من معينة، أساسية تنظيمية ولوائح وأوامر قوانين وترتكز   األساسية.  ق والحق
  نفسه  حل   سلطة للكنيست  األساسية، القوانين بموجب  . 1948  عام منذ سارية زالت  ما  طوارئ" "حالة 

  أسفرت والتي عام، غضون في  ةالثالث العامة انتخاباتها  إسرائيل أجرت مارس/آذار، 2 في   انتخابات.  وإجراء
  الكنيست حل   الميزانية،  تمرير في  الحكومة  فشل  بعد األول، ديسمبر/كانون 23 في  ائتالفية.  حكومة عن

  .2021 مارس/آذار  23 في مقررة جديدة النتخابات الطريق مهد  مما  نفسه،
 

  والضفة إسرائيل في  والتجسس  اإلرهاب  الوزراء،  رئيس سلطة  تحت  اإلسرائيلي، األمن  جهاز  يحارب
 األمن وزارة لسلطة  الهجرة،  وشرطة الحدود حرس  فيها  بما  الوطنية،  الشرطة  وتخضع  وغزة. الغربية

  األمنية  المسئوليات بعض أيضا  لديه ولكن الخارجي  األمن عن  لوؤمس اإلسرائيلي الدفاع جيش  الداخلي.
  تحت  الغربية الضفة في العاملة سرائيليةإلا ألمنا  إدارة قوات  تندرج  الدفاع.  لوزارة يتبع وهو الداخلية
  سيطرة  المدنية  السلطات  مارست   العملياتية.  المعلومات  واستخالص  للعمليات   اإلسرائيلي  الدفاع  جيش  سيطرة

  أن األحيان بعض في  اإلسرائيليان والمدني العسكري  القضائيان النظامان وجد األمنية. األجهزة على  فعالة
  انتهاكات.  ارتكبت  قد  مناأل قوات من عناصر

 
  القتل ذلك في بما التعسفي، أو القانوني  غير القتل عن تقارير   يلي: ما  اإلنسان حقوق قضايا  أهم شملت

  الحدود خارج  إسرائيل  في األحيان من كثير في  التعسفي، االحتجاز  اإلسرائيليين؛  والجنود للمدنيين المستهدف
  في بما  القدس في  المقيمين الفلسطينيين  على المفروضة  القيود غزة؛و  يةربالغ الضفة  من لفلسطينيين  اإلقليمية 

  الجمعيات  تكوين حرية  في   التدخل والمنزل؛ واألسرة الخصوصية  في  القانوني غير  أو التعسفي التدخل ذلك
  نقل؛لتا حرية  على  الكبيرة القيود اإلنسان؛  لحقوق الحكومية  غير المنظمات وصم ذلك في بما  إليها، واالنضمام

  أو القومية  األقليات  ضد  بالعنف التهديد أو العنف الشرعيين؛ غير  والمهاجرين اللجوء طالبي  ضد نفالع
  اتخذت   وقد   الغربية.   الضفة  من  والفلسطينيين  األجانب  العمال   ضد  العمال  حقوق   وانتهاكات  اإلثنية؛  أو  العرقية 

  النظر بغض اسرائيل  داخل  تهاكاتان نتكبوير الذين لينوؤالمس ومعاقبة  لمقاضاة  الخطوات  بعض الحكومة 
  مناصبهم. علو أو رتبتهم عن

 
 الجوالن مرتفعات  وكذلك 1949 لعام  الهدنة اتفاقية  خط ضمن  إسرائيل التقرير من الجزء هذا  يغطي

  انونها ق  بعد فيما  فيها  وطبقت  1967 يونيو/حزيران حرب  خالل إسرائيل احتلتها التي الشرقية  القدس وأراضي 
  2017 عام  في  إلسرائيل عاصمة  بالقدس  المتحدة  ياتالوال اعترفت  وإدارتها. القضائية ها اليت وو يالمحل 

 موقف عن التعبير التقرير هذا في  اللغة  من يُقصد ال  .2019 عام في الجوالن مرتفعات على إسرائيل وسيادة
  الحدود  ذلك في  بما زاع،الن  أطراف  ينب بشأنها  التفاوض  سيتم  التي  النهائي   الوضع قضايا من أي بشأن

  مستقبلية.  فلسطينية  دولة وأي إسرائيل بين الحدود أو القدس،  في اإلسرائيلية  للسيادة المحددة
 

  يلي:  مما  أي  إلى  تعريضه عدم ذلك في  بما الشخص، كرامة  احترام .1 القسم
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  فعلدواا اتذ أو المشروع غير القتل عمليات من ذلك وغير تعسفي نحو على الحياة من الحرمان  أ.
  السياسية 

 
  تُعتبر  مشروع. غير أو تعسفي  نحو على قتل  أعمال عمالئها أو الحكومة ارتكاب   عن تقارير عدة هناك كانت
  األفعال في  التحقيق  عن  المسئولة هي  العدل،  لوزارة التابعة )(DIPO  الشرطة  ضباط   مع التحقيقات إدارة
 لوؤمس العدل بوزارة العام  المدعي مكتب أن  حين يف   طة،الشر  فيها  تتورط التي المزعومة  القانونية غير
  االدعاء.  فيها  المتورط   المزعومة القانونية  غير اإلجراءات  في  التحقيق  عن

 
 ً   اإلسرائيلية، األراضي باتجاه غزة من صواريخ  إطالق  حادثة  190 هناك كانت اإلسرائيلي،  الدفاع  لجيش  وفقا
  الصواريخ من المائة  في 39 اإلسرائيلي  الدفاع جيش  ضاعتر وقد  مأهولة. غير مناطق في منها 90 سقط 
 38 أحبط بأنه اإلسرائيلي الدفاع جيش   أفاد  ذلك، إلى  باإلضافة  بالسكان. مأهولة  مناطق على إطالقها   تم التي

  إسرائيل.  داخل  إلى   واحدا إرهابيا  نفقا ودمر  غزة من  تسلل  محاولة
 

 ً ً  423 (الشاباك) ئيليإلسراا العام األمن هاز ج  أحبط  للحكومة،   وفقا ً   هجوما   الغربية الضفة في  كبيراً   إرهابيا
 عام 418و ،2018 عام 581و ،2019 عام هجمة 563 إحباط تم وبالمقارنة،    الحكومة. بحسب والقدس، 

  الق إط  عمليات أنها  على هجمة 281  تصنيف تم العام، األمن جهاز  أحبطها  التي  الهجمات بين من  .2017
   لها. مخطط اختطاف عمليات  وخمسة بالقنابل، اعتداءات 58و دهس، عمليات 01و  ن،طع  اتعملي 78و نار،

  الصاروخية الهجمات  على  ردا  غزة في الفلسطينيين المقاتلين مع العام  مدار على اإلسرائيلية  القوات اشتبكت
 بينهم وغزة،  غربيةال فة الض في  فلسطينيا 02 اإلسرائيلية القوات  قتلت  التسلل. ومحاوالت الحارقة  والبالونات

  األرض في  اإلنسانية نؤو الش لتنسيق  المتحدة األمم لمكتب  وفقا لغزة،  الحدودي  السياج عند  واحد شخص
  غزة). وقطاع الغربية الضفة قسم (طالعوا )UNOCHA( المحتلة   الفلسطينية

 
  في  واحد شخص مقتل إلى نإسرائيليي استهدفت التي ةاإلرهابي الهجمات أدت وإعالمية، حكومية  لتقارير  وفقا 

  الحكومة أعلنت ذلك، إلى باإلضافة  الغربية.  الضفة  من فلسطينيا  المهاجم وكان ، تكفا  بتاح في  إسرائيل،
  العام.   خالل  اإلرهابية الهجمات من العديد  إحباط  عن اإلسرائيلية

 
 وهو الق، ح  إياد على رالنا  بالقدس القديمة  لدةالب  في  اإلسرائيلية الشرطة  أطلقت  يونيو/حزيران، 30 في

  تعتقد أنها الشرطة  وذكرت   بالتوقف. الشرطة  أوامر اتباع في  فشل  أنه ُزعم أن بعد بالتوحد، مصاب فلسطيني 
  إجراء  إلى ودعا  للحادث أسفه عن جانتس بيني الدفاع وزير وعبر ،مشبوها"  "جسما يحمل  كان حالق  أن

  النيابة أن مفاده  بيانا  الشرطة  ضباط   مع تحقيقاتال دارةإ  أصدرت االول، ر/تشرينأكتوب  21 في  سريع. تحقيق 
  القتل  بتهمة  النار   إطالقه في  يشتبه  شرطة ضابط   إلى االستماع، جلسة انتظار  في االتهام،  توجيه تعتزم

ُ   المتهور.   أي يشكل لم  حالق  أن وقرروا  الحادث  مالبسات بعناية المحققون فحص فقد  العدل، لوزارة وفقا
  إجراءات   مع  يتفق  ال بما  سالحه أطلق  الشرطي  وأن الموقع،  في  كانوا ينالذ يينوالمدن الشرطة   على خطر 

  تصرفه.   تحت كانت متناسبة بديلة تدابير يتخذ لم الشرطة ضابط   وأن الشرطة،
 

  سرائيلا  في التعذيب  لمناهضة  العامة واللجنة الحكومية غير عدالة منظمة قدمت  سبتمبر/ايلول، 13 في
)PCATI(   مقتل في التحقيق بإغالق  آنذاك  الدولة  محامي قرار  بإلغاء للمطالبة  يا العل مةالمحك ىإل  طلبا  

  أبو مقتل عن المسئولين الضباط  بحق جنائية تهم وتوجيه الحيران أم  في 2017 عام القيعان  أبو يعقوب
  القيعان. 
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  خير  ليإلسرائيا مواطنال   عائلة قدمته  التماس على العليا المحكمة  وافقت ،2019 األول أكتوبر/تشرين في
 بحق اتهام  الئحة بتوجيه  الشرطة   ضباط  مع  التحقيقات وإدارة  ماندلبليت أفيحاي العام النائب  يأمر حمدان الدين

  في   بالضبط.  التهم لتحديد ،2014 عام  في  وقتله حمدان  على النار  أطلق الذي بيغن، يتسحاق الشرطة ضابط 
  أمر أبريل/نيسان، 27 في  حمدان.  مقتل  في  هاتحقيق ةالشرط ط ضبا  مع  التحقيقات إدارة  أغلقت ،2015 عام

  ضباط ضد اتهام الئحة  إصدار الممكن من كان إذا  ما  بمراجعة  القضاة من موسعة لجنة العليا المحكمة رئيس
  وكانت ة.الشرط ضباط  مع التحقيقات  إدارة  تحقيق  أثناء  إنذار  سابق  دون استجوابهم  تم الذين الشرطة

  العام.  نهاية ولبحل تمرةمس تزال ال  المراجعة
 

  االختفاء  ب. 
 

  عنها.  ينوب من أو الحكومية السلطات سببتها  اختفاء حاالت  عن  تقارير  ترد لم
 

  الُمهينة  أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو المعاملة ضروب من وغيره التعذيب ج.
 

   عمومي. موظف قبل من  لضغط ا  أو داءواالعت ،النفسية  أو الجسدية ماآلال واستخدام التعذيب،  القانون  يحظر 
  بـ يسمى ما  يستخدمون الذين العام األمن جهاز  محققي  القضائية  المالحقة  من  اإلسرائيلي القانون يعفي

  الحكومة لكن وشيك،  تهديد على تنطوي أنها العام األمن  جهاز  يقرر التي   القضايا  في  استثنائية"  "أساليب
  أمنية.  ألسباب سرية االستجواب  بوأسالي توإجراءا  قواعد أن 2018 عام في  قررت

 
  وعندما  القصوى الحاالت  في  فقط  العزل  في  المعتقلين احتجز  العام األمن جهاز بأن  تصرح السلطات  زالت ما 
  العترافا على لإلكراه أو االستجواب  لتعزيز كوسيلة  العزل يستخدم لم  الجهاز وأن بديل، خيار  هناك  يكون ال
  بوزارة مستقل مكتب وهو االسرائيلي،  العام األمن جهاز  محققي ضد  كاوىالش مفتش مكتب  لىتو  كعقاب. أو

  أحد بحق  تحقيق  فتح  قرار يخضع   االستجوابات.  في  واالنتهاكات  السلوك  سوء شكاوى في  النظر  العدل،
  العام.  النائب لتقدير االسرائيلي األمن جهاز  في  العاملين

 
  اإلدانة حالة   في القصوى عقوبتها  تصل جرائم  على تنطوي تي وال شرطة ال فيها  تحقق  التي ئيةالجنا  ياالقضا  في
  موسعا  مؤقتا   قانونا فإن ذلك، ومع االستجوابات؛  تسجيل اللوائح تتطلب أكثر،  أو سنوات 10 لمدة  السجن  إلى

  م"جرائ  خلفية  على بهم هالمشتب  الستجواب والمرئي الصوتي  التسجيل  شرط   من العام األمن  جهاز يعفي
  دائرة ذات بكاميرات  العام  األمن لجهاز التابعة التحقيق  غرف تجهيز تم األمنية، غير قضايا ال  في  " أمنية.
  الوقت في والمرئية الصوتية   التغذية  إلى  الوصول العدل  وزارة قبل من المعينين للمشرفين فقط  ويمكن مغلقة، 

  اللجنة انتقدت  ستجوابات.اال  أثناء الحظونها ي مخالفات  بأية  مراقب ال بإبالغ مطالبون المشرفون الحقيقي. 
  لمنع كافية غير باعتبارها اآللية هذه حكومية، غير منظمة وهي إسرائيل، في  التعذيب  لمناهضة العامة

  القضائية.   والمراجعة الالحقة المساءلة  يعيق  لالستجواب تسجيل وجود عدم أن بحجة  وتحديدها، االنتهاكات
 

 ُ   أثناء   استثنائية" "إجراءات  استخدمت بأنها  الحكومة  أقرت ئيل،اسرا في يبالتعذ  اهضة لمن الدائمة  جنةلل   وفقا
  أملتها  التي  "االستجوابات  عدد  بشأن معلومات تقديم رفضت العدل وزارة لكن الحاالت، بعض في االستجواب 
ً  األساليب، هذه تشمل  الضرورة".    بالضرب، اءاالعتد  إسرائيل،   في التعذيب   لمناهضة العامة  للجنة  وفقا

  والضغط  البدني،  واإليذاء باالغتصاب والتهديد طويلة،  لفترات مجهد وضع في  البقاء على شخصال وإجبار 
  المعتقلين. أهالي وتهديد النوم من والحرمان الساعدين على  توضع التي القيود أو  األصفاد من المؤلم
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  القانون بموجب ددةمح  جريمة  ريعتب  ال يبالتعذ أن إلى سرائيلإ  في التعذيب  لمناهضة العامة  اللجنة  ذهبت
  بأنها  الصلة  ذات المتحدة األمم معاهدات لهيئات الحكومة تصريحات من الرغم على  إسرائيل،  في  الجنائي
ُ  القانون. هذا مثل ستسن   استخدام  في  ارتفاع  هناك  كان اسرائيل، في  التعذيب لمناهضة   العامة  للجنة وفقا

  لما  شخصا  15 عن يقل ال  ما  تعرض حيث ،0192 عام في يناألمني  قلينالمعت ضد الخاصة"  ت "اإلجراءا
  العامة اللجنة أفادت  .2019  الثاني  ونوفمبر/تشرين أغسطس/اب بين االستجواب  أثناء جسديا  تعذيبا  تعتبره

  كان المحتجزين معاملة  إساءة مزاعم في  بالتحقيق  الخاص الحكومة نظام أن اسرائيل في  التعذيب لمناهضة
  الوقت  متوسط  يبلغ اسرائيل، في  التعذيب  لمناهضة العامة  للجنة وفقا   نهجية. وم مستمرة رقصو أوجه  رهيُظ 

  الداخلية مراجعاتها  أن العدل وزارة وذكرت  شهرا.  44 من أكثر الشكاوى   لمعالجة السلطات تستغرقه  الذي
  من يقرب ما   تقديم تم ه أن اسرائيل في  التعذيب لمناهضة  العامة  اللجنة تدعي  .2018 منذ تحقيقين فتح إلى أدت

  واحد جنائي  تحقيق  إلى  أدى مما  ،2001 عام منذ العدل وزارة إلى الشاباك  ضد  التعذيب من شكوى  1300
  اتهام.  لوائح تقديم وعدم

 
 قتلت   التي ،شنيرب رينا  قتل جريمة   في به  المشتبه  العربيد،  سامر الفلسطيني اإلسرائيلية األمن  قوات   اعتقلت

  في العربيد األمن قوات وضعت   الغربية.  بالضفة دوليف  وطنةمست من القربب 2019 طس/ابأغس  في
  وبإصابات للوعي فاقدا  المستشفى إلى نُقل يومين، وبعد  القدس. في تحقيق  مركز إلى ونقلته  االنفرادي، الحبس

ُ  الضلوع. في وكسر كلوي، وفشل التنفس، على القدرة عدم ذلك في بما خطيرة،   ناهضةلم العامة لجنة ل وفقا
  إخراجه تم الذي العربيد،  استجواب في  استثنائية"  "إجراءات  العام األمن  جهاز استخدم إسرائيل، في التعذيب

ُ  وايداعه  المستشفى من الحقا ً   مرفقا ُ  طبيا   فتح  استجوابه. استمر حيث   اإلسرائيلية، السجون  لمصلحة تابعا
ً   التحقيق  وكان ،الحادث   يف  تحقيقا  حققينالم  ضد  بالشكاوى المعني  العدل وزارة  مفتش   نهاية  بحلول جاريا
  العام. 

 
  مراجعتها  تتم  السجين نفقة على مستقل  طبي  فحص إلجراء  السجناء   من المقدمة  الطلبات أن الحكومة ذكرت

ُ   اإلسرائيلية. السجون  مصلحة من طبي  فريق  قبل من   من أطباء نظمة وم التعذيب لمناهضة العامة للجنة  وفقا
  االسرائيلية السجون مصلحة  في والمسعفون األطباء  تجاهل فقد  )،(PHRI إسرائيل  في اإلنسان حقوق   جلأ

  الدولة المتثال 2016 عام  مراجعة في   العنيفة.   واالستجوابات االعتقاالت عن الناتجة  واإلصابات الكدمات 
 50 بين (من حدةالمت لألمم ابعة الت  التعذيب هضة منا   لجنة أوصت  التعذيب،   لمناهضة المتحدة  األمم التفاقية
  المحتجزين.  لجميع مستقلة طبية فحوصات الحكومة تقدم بأن أخرى) توصية

 
  االعتقال  ومراكز السجون في األوضاع

 
  كرامتهم.  أو بصحتهم  تضر ال  أوضاع  في الحق  والمعتقلين للسجناء القانون يكفل

 
  المشتبه أو دانون(الم الفلسطينيين األمن سجناء  أن المحلية إلنسانا  حقوق  منظمات أفادت :المادية  األوضاع
  السجناء  من تقييدا أكثر  ظروفا  األحيان من كثير في  واجهوا  قومية) دوافع  ذات  عنف أعمال بارتكابهم
  الزيارات  وتقييد اإلداري،  االعتقال  حاالت  زيادة التقييدية  الظروف شملت   مجرمين. أنهم على المصنفين

  االنفرادي. سوالحب مؤقتة،  ازةإج على للحصول ية األهل وعدم ية، العائل
 

  على أنه من  لالحتجاز ومركزا  سجنا  42 عن 2019 عام في العام المحامي مكتب عن صادر  تقرير حذر
  في  المذكورة القصور  أوجه   وتصحيح السجون  أوضاع  لتحسين السجون مصلحة تبذلها  التي الجهود من الرغم

  آالف التقرير ووصف   مستمرة. زالت ما  المحتجزين وق لحق الجسيمة اكات االنته أن إال  السابقة، التقارير 
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   للسكن.   صالح  غير وبعضها  الزمن،  عليها  عفا  منشآت  في الئقة غير  معيشية ظروف في  المحتجزين السجناء
 ُ   المتناسب غير مواالستخدا  االنفرادي بالحبس عوقبوا  القصر،  وخاصة السجناء، من  الكثير فإن  ،ر للتقري  وفقا

  من السجناء فيها  يعاني  التي الحاالت في خاص بشكل  مقلق  األمر هذا أن العام المحامي تبمك وجد  لألصفاد.
  عقلية.  إعاقات

 
  ظل  في  القسري  باإلطعام يسمح الذي 2015 قانون طبقت  قد الحكومة تكن لم  األول، ديسمبر/كانون حتى

  أخالقي  رغي القانون أن  يةاإلسرائيل  ألطباءا نقابة أعلنت   الطعام.  عن المضربين  للسجناء محددة ظروف
  وبجودة المناسب  الوقت في الطبي  العالج  تقديم وجوب على  اللوائح  تنص  تنفيذه.  رفض على األطباء وحثت

   اإلسرائيلية.   السجون لمصلحة  المتاحين والتمويل الموارد  وضمن الطبية، االعتبارات على  بناءً  مناسبة،
ً   ائحاللو تسمح   تتعلق  مخاوف هناك كانت إذا الطبي  العالج  برفض  يليةاإلسرائ  السجون ة لمصلح  أيضا

  اسرائيل.  في  اإلنسان حقوق  أجل  من أطباء لمنظمة وفقًا  بالميزانية،
 

  في كبيرة  إخفاقات إلى  2019 عام في  اسرائيل  في اإلنسان  حقوق  أجل من أطباء  منظمة نشرته تقرير  أشار
  تقديم على قادر غير للسجناء  صل المنف الصحية  الرعاية نظام أن التقرير يّموق السجون. لمصلحة الطبي النظام

  ترعاها  التي الصحية  الرعاية هيئات في التسجيل خالل من  السكان  لعامة   المقدمة   لتلك مكافئة  خدمات 
  يرمعاي تلبي ال الخدمات  فإن اسرائيل،  في  اإلنسان حقوق   أجل من  أطباء  منظمة  الستنتاجات وفقا الحكومة.

  النزالء   صحة  على خطر   هناك كان فحصها، تم التي  الحاالت  نصف وفي المقبولة،  يةالصح الرعاية  هيئات
  تطبيق  اإلنسان  حقوق   أجل من أطباء   منظمة توصيات تضمنت   العالج. من الحرمان أو  المعاملة سوء بسبب

  آلية ءوإنشا   السجون، مصلحة  ق مراف  في  مةالمقد الطبية  الرعاية على الوطنية  الصحية الرعاية   هيئات معايير
  الطبيين للممارسين الفرص وزيادة السجون، مصلحة  تقدمها التي الطبية  الخدمات  لتنظيم عالةوف  مهنية إشراف

  السجون.  في الرعاية  لتقديم  الخارجيين
 

   أعاله. مذكور  هو ام باستثناء المعاملة، بسوء الموثوقة  المزاعم في مناسبة تحقيقات السلطات  أجرت :اإلدارة
  أزمة خالل  والمعتقلين السجناء  مع افتراضية  استماع  بجلسات يسمح  ا قانون  الكنيست أقر اب،أغسطس/ 25 في

  طلب سجين كل بإمكان  كان إنه وقالت المحامين بزيارات عادة تسمح كانت السلطات أن رغم  .19-كوفيد
  حكومية  غير اتمنظم  أفادت  الواقع.  في  ا دائم لككذ يكن لم الوضع أن  إال ،ذلك  يفعل أن بمحام االجتماع 

  اعتقالهم أثناء بمحام االتصال من ُمنعوا  واألحداث البالغين الفلسطينيين  المعتقلين أن  السجون عأوضا تراقب 
  وفرضت محدود بشكل الغربية  الضفة من السجناء عائالت ألفراد زيارة تصاريح الحكومة  منحت  األولي.

  غزة. من  العائالت دخول لى ع صرامة  أكثر قيودًا
 

  الدولية اللجنة واصلت  إسرائيل،  في 19-كوفيد بجائحة  المرتبطة القيود من الرغم  على :مستقلةال  بةالرقا 
  زيارة طرق  خالل من االستجواب)،  مراكز ذلك  في (بما  االحتجاز  مرافق  إلى زياراتها  األحمر للصليب

  العواقب لية الدو  جنةالل   رصدت   بالعائلة. االتصال من والتمكن  والعالج  االحتجاز   ظروف لمراقبة  مهيأة،
  إشراك وواصلت وعائالتهم، الفلسطينيين  المعتقلين على  الصلة ذات والتدابير 19- كوفيد لفيروس  اإلنسانية
  الذي - األحمر للصليب الدولية  للجنة التابع العائلية الزيارات برنامج ظل   الصدد.  هذا في المعنية السلطات 

  بالنسبة معلقًا  - رائيلإس في  المحتجزين  أقاربهم  زيارة خالله من  الفلسطينيين المحتجزين ت ائاللع نيمك
  .19-كوفيد جائحة  بسبب الحركة  على المفروضة القيود بسبب غزة  من للعائالت

 
  السجناء  عن المبكر اإلفراج يمنح سنوات ثالث لمدة مؤقتا  قانونا  الكنيست  أقر ،2018 عام في  :التحسينات
  مساحة بتخصيص السجون  يطالب  الذي العليا   المحكمة حكم  تنفيذ تسهيل أجل من األمنيين) السجناء  (باستثناء
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  قدما  33 تخصيص  يتم إسرائيل، في  المواطن حقوق   لجميعة وفقا  سجين. لكل  مربعًا قدما  48 تبلغ معيشية
 قدما  32 عن  تقل  ساحة م تمنح انتك زنازين ي ف سجنهم  تم السجناء من بالمائة 40 وحوالي  سجين، لكل مربعا 

  موعد في  العام األمن لجهاز  التابع االحتجاز مركز على  كمالح تنفيذ بضرورة المحكمة قضت    للفرد. ربعا م
  بالمائة 40 من أكثر  هناك  يكن لم  مايو/ايار، من اعتباراً  أنه  المحكمة   الحكومة أبلغت  .2021 مايو/ايار أقصاه

  مناسبة.  بأنها  المحكمة  حددتها  التي   احةللمس  األدنى الحد من رأصغ  زنازين في سجونينم السجناء  جميع من
 

  التعسفي  االحتجاز أو االعتقال  د.
 

  اعتقاله  قانونية في  الطعن في  شخص  أي  حق  على وينص تعسفي،  بشكل واالحتجاز االعتقال  القانون  يحظر 
  على القوانين نفس  السلطات طبقت   ام.ع  بشكل روط الش  بهذه الحكومة التزمت  وقد المحكمة، أمام احتجازه أو

  القدس  في  فلسطينيون وسكان حكومية  غير منظمات  زعمت  .جنسيتهم  عن النظر بغض  القدس،  سكان جميع
  سيما  وال الفلسطينية،  األحياء على القانون  تطبيق  جهود  متناسب غير بشكل كرست األمن قوات أن الشرقية 

  الفلسطيون  انتقد كما  ،ربيةالغ القدس  من أعلى مستويات على  ،ومداهمات ةمؤقت تفتيش نقاط  مع  العيسوية،
  والشرطة  العادية للجريمة بالنسبة وذلك السكان، عدد مع متناسبة وغير أقل موارد لتخصيصها الشرطة

  جدار،ال   خارج الواقعة  القدس  مناطق  في  دائم وجود على الشرطة تحافظ  لم الفلسطينية.  األحياء  في المجتمعية 
  لضفةا في  الفلسطينيون السكان يخضع  حكومية.  غير  ظماتلمن  وفقًا  اهمات، مد إلجراء فقط  ل تدخ وكانت
  إسرائيل  داخل احتجازهم تم لو حتى  العسكرية،  للسلطة  أمنية  ألسباب المحتجزون غزة وقطاع الغربية
  غزة). وقطاع   الغربية الضفة قسم (طالعوا 

 
 دول من 2014 بعد اوصلو الذين  للجوءا  وطالبي شرعيينال غير لمهاجرينا باحتجاز  للحكومة   القانون يسمح
  تحديد "لغرض أشهر  ثالثة لمدة وذلك والسودان،  إريتريا  سيما  وال  ليها،إ  الترحيل الحكومة   سياسة  تحظر 
  تتيح أن السلطات  على  يجب أنه  على  القانون ينص كما  الفرد".   توطين إعادة خيارات  واستكشاف الهوية
 من  أشهر ثالثة بعد أيام.   خمسة غضون في استماع جلسة عقد  المحتجزين نالشرعيي غير رينللمهاج

  أو الدولة على خطرا يشكل المهاجر كان إذا إال  بكفالة، المهاجر عن اإلفراج  السلطات  على يجب االحتجاز، 
  الهوية.   من التحقق  في  صعوبة  هناك تكون عندما   أو الجمهور، 

 
  إجراءات في "متورطين شرعيين غير  رينمهاج محددة غير ةولفتر محاكمة  دون تحتجز  أن للحكومة يجوز

  احتجاز  من السياسة  هذه مّكنت  الحكومية، غير والمهاجرين لالجئين الساخن  الخط  لمنظمة   وفقا  جنائية".
  لمنظمة  وفقا    السجن. عقوبة يقضوا  أن بعد أو محاكمة   بدون ذلك كان سواء مسمى، غير أجل إلى المهاجرين

 شرعي،  غير مهاجراً  20 عن العام  خالل  الحكومة  رجتأف الحكومية،   رغي والمهاجرين ئينلالج  الساخن  الخط 
  في  االكتظاظ  تقليل  إلى تسعى  التي  19-كوفيد لوائح بسبب  الجنائية،  اإلجراءات بموجب محتجزين انواك

  لم  نها لك إضافية،  مراجعة  تتطلب السياسة هذه شرعية بأن العليا  المحكمة   قضت ،2017 عام  في   السجون.
  العام.  اية نه بحلول  جيهاتتو  أي تصدر

 
  المحتجزين ومعاملة االعتقال إجراءات

 
  تقوم كي مخول لؤومس عن وصادرة كافية أدلة  على  قائمة اعتقال  مذكرة  على الحصول الشرطة  على يجب

  طاتالسل  تبلغ  اإلداري: جزالح  في الذين  باستثناء المحتجزين على التالي   ينطبق   به.  مشتبه شخص باعتقال
  بهم المشتبه باحتجاز سلطات لل القانون يسمح إليهم؛ الموجهة  بالتهم الفور على األشخاص  هؤالء عام بشكل
  ساعة؛  48 إلى تصل  بمدة تسمح محدودة استثناءات  مع  قاض، أمام   المثول قبل ساعة 24 لمدة تهمة دون
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 مكنوي فعال،   كفالة نظام هناك كان ؛البالد  في لموقوفينا  لألشخاص الحقوق هذه عام بشكل السلطات احترمت 
  في  محامٍ   مع بالتشاور  للمحتجزين السلطات  وسمحت بكفالة؛ اإلفراج  فضر قرارات  استئناف للمحتجزين

  الفور. على األسرة بأفراد واالتصال للمعوزين، الحكومة توفره محامي ذلك في بما  المناسب، الوقت 
 

  ونالقان بموجب ، السلطات حاكمت   إسرائيل. خلدا  فلسطينيينال  السجناء ممعظ  تحتجز السلطات  كانت
  منذ الحكومة طبقتها  ممارسة وهي  مواطنين، ليسوا إسرائيل في محتجزين فلسطينيين  اإلسرائيلي، العسكري

  الدولية االلتزامات  مع تتفق  الممارسة هذه أن المحلية المحاكم  إجراءات  في الحكومة  أكدت  .1967 عام
  أن  العسكرية، المحاكم مراقبة  منظمة  ذلك في  ماب اإلنسان، حقوق  منظمات ضبع  تزعم  الل.باالحت  متعلقةال

  يُعتبر إسرائيل  داخل سجون في غزة أو الغربية  الضفة  من المدانين الفلسطينيين  لغالبية إسرائيل  احتجاز
 ُ ُ  تقوم،  السلطات كانت   الرابعة.  جنيف التفاقية  انتهاكا  ووضع مالمزعو الجرم  كفداحة حالة، كل لظروف وفقا
  أو بكفالة السراح إطالق  على افقةبالمو إما   العوامل، من  ذلك غير أو هروبه، ومخاطر را، قاص كان إن  الجاني
  أمنية.  لخروقات اعتقالهم  وتم فلسطيني  أصل من المواطنين لغير بالنسبة ذلك  رفض

 
  مقاتلين أو إداريين، ناء كسج  احتجازهم أو  جنائياً،   ةأمني ألسباب  المحتجزين األشخاص  مقاضاة للسلطات يمكن
  نية. قانو أنظمة  ثالثة من واحد على بناء وذلك شرعيين، غير

 
 بشكل تجديده تم الجنائية،  باإلجراءات خاص  مؤقت قانون على  بناء  اإلسرائيلية السجون لمصلحة يمكن أوال،

  أمام المثول بل ق ساعة 48 مدةل أمنية جرائم بارتكابهم المشتبه  األشخاص احتجاز  ،2006 عام منذ متكرر
  قبل  ساعة 96 إلى تصل لمدة فيه  شتبهالم  احتجاز السجون  لمصلحة  تجيز محدودة  استثناءات  جودو  مع قاض،
  تحتجز أن للسلطات  يجوز باألمن، المتعلقة  القضايا  في  جزئية.  محكمة في   القضاة كبير أمام به  المشتبه مثول

  القانون يسمح  األمنية). رغي للقضايا يوما  30 بـ نة(مقار اتهام  ةالئح بدون وما ي  35 إلى تصل لمدة شخصا
  اتهام الئحة  توجيه وبدون لالستجواب يوما  20 إلى تصل أولية لفترة  أمنية ألسباب  تاالعتقاال بتمديد للمحكمة
  الاالتص من منية أ ألسباب المحتجزين حرمان للسلطات يجوز  األمنية). غير  للقضايا يوما  15 بـ (مقارنة

  المدنية.  تإلجراءا ا  بموجب  يوما  21 إلى تصل لمدة  بمحام
 

 دون أشهر  ستة  إلى تصل لمدة  إداريا   أشخاص احتجاز  الدفاع لوزارة الطوارئ سلطات قانون يجيز  ثانيا، 
  محدودة. غير لمدد للتجديد قابلة  المدة وهذه تهم،  توجيه

 
  محكمة  في قاض  قيام قبل يوما  41 لمدة  معتقل  زاحتجا  للسلطات  الشرعيين غير  المقاتلين قانون يجيز ثالثا،

 ويسمح العام، النائب بموافقة يوما  21  إلى تصل لفترة بمحام االتصال من ومنعه قضيته، في  بالنظر جزئية
  أمام واالستئناف العام في  مرتين القضية في بالنظر جزئية   محكمة قيام  شريطة  محدد غير ألجل باالعتقال
  العليا. المحكمة

 
 تكون وعندما  اآلخرين أو نفسه المعتقل يهدد عندما  إال فصل المن االحتجاز تستخدم لم بأنها  مةالحكو صرحت
  في  المعلومات.   إفشاء لمنع  االستجواب، أثناء  الحاالت  بعض  في  أو -  األخرى الخيارات استنفدت  قد السلطات 

  وموظفي األحمر، ليبللص  الدولية   نةاللج  ممثلي بلةمقا  في  الحق  للمعتقل  أن السلطات أكدت الحاالت، هذه مثل
ُ   األمر.  لزم  إذا الطبي،  المجال   في والعاملين  السجون، ةمصلح    تقم لم السجون مصلحة فإن للحكومة،  وفقا

  غير منظمات اتهمت  اإلعتراف. على  لحثهم أو لهم  عقابا  منفصلة   أماكن في الفلسطينيين المعتقلين باحتجاز 
  B'Tselem وبتسيلم kedHaMo هموكيد ومنظمة  كريةالعس المحاكم ةمراقب  منظمة  لكذ في  بما  حكومية، 

  سياسياً.  البارزين الفلسطينيين المعتقلين   إسكات أو  لمعاقبة العزل  باستخدام السلطات الحكومية، غير
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  ظروف  في ماحتجازه  يتم ما  غالبًا  العقلية  اإلعاقات ذوي السجناء أن 2019 عام في العام المحامي  مكتب أفاد
 دون عزلة،  في  وضعت السجون مصلحة أن  فلسطينية صادرم أفادت  العقلية.  صحتهم  تدهور إلى ؤديت قد
  على أو ألنفسهم تهديدًا يشكلون الذين  أو  العقلية  اإلعاقات ذوي من الفلسطينيين المعتقلين كامل، طبي  يمتقي

ُ  اآلخرين.   ائعاً. ش العقلية  عاقاتاإل ذوي سطينيينالفل  السجناء عزل  كان  اإلنسان،  حقوق  لمعهد وفقا
 

  شاركوا وفلسطينيين إسرائيليين مواطنين تعسفيا اعتقلت السلطات   بأن مزاعم هناك كانت في:التعس   االعتقال
  مظاهرات في متظاهرا  35  الشرطة  اعتقلت األول، أكتوبر/تشرين 3  في  المثال، سبيل على  االحتجاجات. في
ُ  العتقاالت،ا من العديد فذتونُ  الحكومة.  ضد  أبيب  تل في   صرحت  تعسفية. ريقةبط  االحتجاج، لجماعات وفقا

  باالحتجاجات، يتعلق  فيما  19-بكوفيد الخاصة الطوارئ  لوائح نتهاكا تضمنت االعتقاالت  أسباب  أن الشرطة
  وارتداء  الشخص، منزل من  ميل نصف قطرها  نصف دائرة ضمن  والبقاء اجتماعيا، تباعدا  تتطلب  والتي

  ب).  .2  سمالق (طالعوا خصيةالش  الحماية عداتم
  

  وجهت الذين اإلثيوبيين اإلسرائيليين شاكيد أييليت آنذاك العدل ووزيرة ريفلين ئيسالر دعا  ،8201 عام في
  أو حكومي،  موظف عمل عرقلة  أو إهانة  مثل بسيطة، جرائم بارتكاب اتهامات   السابق   في السلطات  إليهم

  وفقا   جرائمهم.  بسبب سجنهم  يتم لم  إذا الجنائية سجالتهم  حذفل  بطلب  للتقدم ة،محظور تجمعات   في  المشاركة 
  األدنى  الحد  طلبا  35 واستوفى الجنائية،  السجالت  لشطب  طلبا  115 تقديم تم ،2018 عام ذمن العدل،  لوزارة

  العام.  نهاية في  طلبات  ثماني معالجة وجاري طلبا،  23 على  الموافقة  وتمت المتطلبات، من
 

  بةبالنس المحاكمة  قبل  مطول احتجاز  ي ف يتسبب اإلداري االحتجاز  زال  ما  :المحاكمة  قبل  حتجازاال
  أعاله). (طالعوا  األمنيين للمحتجزين

 
  المنصفة  العلنية المحاكمة من الحرمان  هـ. 

 
  اء.القض  وحياد استقاللية عام بشكل الحكومة  احترمت وقد  القضائية، السلطة استقالل  على  القانون ينص

 
  المحاكمة  ءاتإجرا

 
 بشكل الحق هذا  المستقل  القضاء   جهاز كفل وقد ،وعلنية  عادلة محاكمة على الحصول في الحق  القانون يكفل
  مصالح وحماية  القومي،  باألمن المتعلقة الشواغل العلنية  المحاكمة  في  الحق   من االستثناءات  تشمل عام.

  بجريمة تتعلق  قضية في عليه مدعى  أو دّعٍ م هوية  حمايةو خاصة،  حماية  يتطلب الذي الفرد أو  القاصر
  للنشر.  خطية  موافقة الضحية  تعطي  أن بشرط  الجنسية، الجريمة   ضحية هوية  بنشر القانون يسمح  ية. جنس

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

  أو  محام، مع التشاور  لهم جوزوي  محاكمتهم. وحضور مبرر،  غير تأخير بدون ةوعلني عادلة محاكمة وإجراء 
  الكافية والتسهيالت الوقت على الحصول للمتهمين يحق   معوزين.  كانوا إن دولةال نفقة على لهم محام توفير

  في الحق   المحكمة  في ة المستخدم باللغة التحدث أو فهم يستطيعون ال الذين عليهم للمدعى  دفاعهم. إلعداد
   .االستئناف مراحل بكافة  ومروراُ  االتهام توجيه  لحظة  من رةالضرو حسب مجانية ترجمة  على  صولالح 

  على إجبارهم  يجوز ال براءتهم. وأدلة شهودهم تقديم لهم  يحق  كما  االتهام، شهود مواجهة  عليهم  للمدعى يحق
  العليا.  المحكمة أمام االستئناف لهم  ويجوز بالذنب االعتراف  أو الشهادة
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  ألسباب تمتنع أن للحكومة يجوز   الدفاع. إلى األدلة جميع بتقديم  االتهام توجيه  بعد عام بشكل االدعاء يُلزم
 للمحكمة  يجوز المتهم. ضد  قضيتها   في تستخدمها لن ولكنها  جمعتها أدلة  على  الدفاع محامي إطالع عن أمنية
  القرار تدرس  أن العسكرية)  بالمحاكم يتعلق  (فيما  الستئناف ا ومحكمة مدنية)ال   بالمحاكم يتعلق  (فيما العليا

  المحاكم فيها  تنظر  التي  التجسس  قضايا في  باألدلة  لخاصة ا القواعد تختلف ال  األدلة.  هذه بحجب المتعلق
  سرية.  أدلة باستخدام يسمح وال لألدلة،   العادية  القواعد  عن الجنائية

 
  محاولة أو القتل  مثل خطيرة  جرائم  بارتكاب نواأدي إذا عاما  12 عن  أعمارهم تقل الذين األطفال  سجن يجوز
  العام.  نهاية  حتى القانون هذا  بموجب طفل أي سجن يتم لم  أنه  الحكومة  أفادت   العمد. غير  القتل أو  القتل

 
 عسكرية  محاكم في  أمنية  مخالفات بارتكاب المتهمين الغربية  الضفة في  المقيمين الفلسطينيين الحكومة حاكمت 

  إسرائيلية. 
 

  السياسيون والمحتجزون السجناء
 

  دوافع  ذات عنف "أعمال بـ بقيامهم المشتبه أو الُمدانون  بأنهم  األمنيين السجناء  إسرائيل  حكومة  وصفت
  المحتجزين الفلسطينيين األمنيين السجناء  إلى النظر  يتم بأن اإلنسان حقوق   منظمات بعض طالبت   قومية." 

  سياسيين.  جناءس باعتبارهم ئيلإسرا في
 

  االنتصاف وسبل المدنية القضائية اإلجراءات
 

  أو اإلنسان حقوق  انتهاكات  عن بالتعويض تطالب التي  الدعاوى  في يقضي  ومحايد  مستقل قضائي  نظام يوجد
 ينيينللفلسط   يحق  المحكمة. أوامر  تنفيذ يتم ما  وعادة إدارية، انتصاف  سبل توجد  االنتهاكات. هذه بوقف

  المواطنين  حصول تحكم التي القواعد  نفس بموجب إسرائيل  حكومة دض دعوى رفع  القدس في  المقيمين
  في قضية رفع المقيمين غير للفلسطينيين القانون يجيز   واإلدارية. القضائية  االنتصاف سبل على  اإلسرائيليين

  القضية  في  لصالحهم حكم يصدر  ال عندما  حتى  الحاالت، بعض في  تعويض على للحصول  المدنية المحاكم
  قانونية.   كانت بحقهم اتخذت التي اإلجراءات  أن اعتبار على الجنائية

  
  الممتلكات رد

 
  والتخطيط  األراضي،   مطالبات لتسوية بسرعة بالتحرك الحكومة الدولة  مراقب  أوصى  ،2016 عام في

  البدوية المجتمعات  في  التحتية  البنية  وتطوير البدوي، المجتمع مع بالتعاون البدو المواطنين توطين إلعادة
  لهدم الحكومة سلطة  من 2017 عام قانون  عزز  القانوني. غير البناء  بشأن إنفاذ سياسة ووضع بها،  المعترف

  مرخص  تطوير خطة لديها  يكن لم  التي  البلدات في  قانوني غير الجديد البناء ظل   بها. المصرح غير المباني 
  قانونال تطبيق من يزيد اعتبارهب القانون اإلنسان حقوق   ومنظمات العرب  الكنيست  أعضاء  أدان   بها.

  غير البناء إلى  أدى والذي العربية  تمعات المج في  للمساكن  المنهجي للنقص  معالجة  دون الهدم وعمليات
  غير منازل في  تعيش  عربية عائلة  ألف 50 من يقرب ما  فإن اإلنسان، حقوق  لمنظمات   وفقا    به. المصرح 
  بها.  مصرح
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  اإلقليمي  التخطيط على  الموافقة لجان في عربي تمثيل وجود عدم الحكومية غير لمنظماتا  بعض انتقدت
  للبلديات  التخطيط من  بكثير أبطأ  كان العربية للمناطق   التخطيط  أن وذكرت  لمناطق،ا وتصنيف وتقسيم

  رةالمخاط  التالي وب قانوني، يحتصر دون منازلهم توسيع أو  بناء إلى العرب  المواطنين  دفع  مما  اليهودية،
  العام،   خالل  وقضائي إداري هدم أمر 1770 حوالي  السلطات رتأصد  بالهدم. حكومية أوامر  بصدور

  الحكومة  فرضت االنتقال،  على  السكان  موافقة دون الهدم  حاالت في  عرب.  يملكها  مبانٍ  ضد ساحقة  يةبأغلب
  الهدم. تكاليف لتغطية السكان  على غرامات

 
  عام في  بالقرية الحكومة اعتراف من الرغم على  العام، نهاية  حتى  البدوية  الفرعة  قرية  تطوير خطة  تملتك لم

  أن حكومية  غير منظمات  وذكرت والمياه، للكهرباء األساسية  البنية  إلى  القرية  افتقرت لذلك، نتيجة  .2006
  لوزارة  ابعةالت   النقب، دوب واستيطان  يةتنم هيئة من فريقا  أن  الحكومة ذكرت   بانتظام.  يحدث  كان المنازل  هدم

  تجمعا  180 مسح  من االنتهاء بعد ،2018 عام من الثاني النصف في  القضية هذه  على العمل بدأ قد الزراعة،
  بدويا.  سكنيا 

 
 الحكومة  ذكرت شخص، ألف 90 من يقرب ما  يسكنها  النقب في  بها  معترف غير بدوية قرية 35  بـ يتعلق  فيما 
  هدم ذلك في  بما  تقال،االن على اإلسرائيليين البدو إجبار لمحاولة جزرة" وال  "العصا  هجن استخدمت  أنها 

ً   البدوية. البلدات إلى   نتقاللال حوافز  وتقديم بها  المصرح غير المباني    والمعلومات   الدولة، مراقب  لتقرير  وفقا
  ملكيتهم على يصرون كانوا ألنهم المشاركة يرفضون ما  عادةً  البدو  كان حكومية،  غير منظمات من الواردة

ً  تهممنح قد كانت  الحكومة  أن على أو ألرضل   لبدوا ويخشى  الحالية.  إقامتهم  أماكن في  للعيش السابق في إذنا
 بدوية عشيرة بها  تطالب  أرض  إلى   االنتقال عن فضالً  حياتهم،   وطريقة التقليدية عيشهم سبل فقدان من أيضا

  في ديةاليهو والمدن البلدات مع بالمقارنة سيما  ال  دحمة، مز النقب في  ع السب البدوية البلدات كانت   منافسة.
  االجتماعية  والرعاية والتعليم الصحة خدمات  على فكا غير بشكل والتوفر  متدنية  تحتية بنية  ولديها  المنطقة، 

ً   القمامة.  من  والتخلص والبريد  العامة  والمواصالت   أجل من بالنق  في  السلمي  التعايش "منتدى لمنظمة وفقا
  فقط  بالمائة 512. لكن النقب، سكان من  بالمائة 34 البدو  يشكل حكومية، غير منظمة وهي "،المدنية  اواةالمس
  البدو.  للسكان  مخصصة كانت للسكن المخصصة  األراضي  من

 
  األراضي  من فدانا  202,620 من بالمائة 31 من يقرب ما على نزاع  هناك يعد لم ،2019 عام من اعتبارا

  التفاقيات  إما  نتيجة وذلك ،الملكية  على نزاع محل السابق في  كانت والتي  البالد، جنوب في البدوية  يةالعرب
ً  أو التسوية   قانونية.   إلجراءات تبعا

 
  بدو واستيطان تنمية  هيئة مع  اتفاقية بها  المعترف  غير  الحيران  أم قرية في  البدو السكان وقع ،2018 عام في

  بعد البدوية، ةحور بلدة  في شاغرة أراضي قطع إلى  لواالنتقا  انيهممب  لهدم زراعة،ال لوزارة  التابعة النقب،
  حيران.  يُسمى يهودي سكني بتجمع الحيران أم استبدال  المقرر من كان مطّولة.  ومفاوضات قانونية إجراءات 

  الحكومة وأعلنت بها  المعترف  غير  القرية  في يقيمون يزالون ال  البدو  السكان كان سبتمبر/ايلول، 14 حتى
  هر.أش ثالثة غضون في الحيران أم  انلسك حالً  ستضع  نها أ

 
  في  إسرائيليين بدو لمباني هدم عملية 2241 المدنية المساواة  أجل  من  النقب  في السلمي   التعايش منتدى سجل
  يجافيمر  منظمة أشادت   المالئم. السكن في  اإلسرائيليين البدو حق  تنتهك الهدم  سياسة  أن وذكر 2019 عام

Regavim اليد.  واضعي قبل من  القانوني غير البناء  تحارب باعتبارها  الهدم  بعمليات لحكوميةا رغي   
  التي التقليدية البدوية  الحياة  أساليب   تجاهلت  الهدم  عمليات أن المدني  المجتمع  في  أخرى مصادر وذكرت

  الحديثة.  إسرائيل  دولة قيام  قبل سائدة كانت
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  والقرى لداتالب ذلك  في بما  أخرى،  أماكن  في  الخاصة  الممتلكات بهدم السلطات   أمرت النقب،  إلى باإلضافة 

  أن بتسيلم منظمة أفادت  تصاريح. بدون دتُشي  المباني بعض أن  إلى مشيرة الشرقية، والقدس العربية
  إضافية   غرامات لتجنب  وحدة 81 مساكن مالك وهدم  الشرقية،  القدس في سكنية وحدة 121 هدمت السلطات 

  ارتفاع مع التوالي، على بالمائة، 92  سبةبن وزيادة  بالمائة  28 بنسبة اضا انخف هذا  يمثل   م.العا   نهاية بحلول
  .2008 عام في  البيانات  تسجيل في  بتسيلم بدأت أن منذ مستوى أعلى إلى لمالكا  قبل من الهدم عمليات عدد
 وزاد هدمال لعمليات  داريةاإل  المعالجة أوقات من  قلل الذي  كامينيتس، قانون أن  إلى قانونيون خبراء   أشار

ً  عامالً  يُعتبر مبانيهم، هدم في فشلوا   لمن اإلدارية الغرامات   القدس في  الهدم عمليات  عدد زيادة  في  رئيسيا
  عليها  التغلب   يمكن ال عقبات  وضعت القدس في البلدية  السلطات بأن موثوقة ادعاءات هناك كانت  الشرقية.

  في المجتمع  اتاحتياج   إدراج عدم ذلك في  بما  ء، البنا  تصاريح على الحصول من  سطينيينالفل السكان لمنع
 عدم من الرغم على األرض ملكية لسطينيونالف السكان يوثق  بأن شرط  وفرض المناطق، تقسيم  قرارات

  وفرض الطلب،  لتقديم باهظة  رسوم وفرض ،1967 عام بعد األراضي لتسجيل موحدة إجراءات وجود
  األحيان.  من  كثير في ودةموج  غير أخرى  مادية تحتية وبنية  بلدية بمرافق يدةالجد  المساكن وصيلبت شروط 

 
  إنشاء لمنع  البناء  تقييد إلى تهدف مستمرة سياسة  هناك أن حكومية  غير منظمات أكدت  ذلك،  إلى باإلضافة 

  إلى تهدف ةاإلسرائيلي لرسميةا  السياسة ظلت   والقدس.   الغربية الضفة  بين عليها،  الحفاظ  أو متجاورة، أحياء
  والتقارير المدني المجتمع  لتقارير وفقا  القدس،  في اليهود وغير اليهود بين العرقي  التوازن على  الحفاظ 

ُ   السياسة.   هذه مثل لديها   ليس القدس  بلدية إن اإلسرائيلية  الخارجية وزارة قالت  سمية. الر   لممثلي  وفقا
  اك هن  زالت  ال أنه اال  سكنية، داتوح شراء من اليهود غير يمنع إلسرائيليا القانون  يعد لم المدني،  المجتمع
     متكاملة. أحياء  تكوين  أمام تقف واقتصادية ودينية  ثقافية  حواجز 

 
  تخضع  إدارية  لجنة خالل من حدا،  على  حالة كل األراضي  ملكية قضايا  كافة   في  البت  يتم للحكومة،   وفقا 

  القضائية.   للمراجعة
 

  تم التي األراضي ملكية  سندات حول  النزاعات حل  في الُ عام التمييز  يُعتبر "بتسيلم،" و عميم"  "عير بحسب
  القدس  في  مملوكة كانت  بأراضي  اليهود المالك   مطالبات حل القانون يسهل  .1948 عام قبل  عليها  الحصول
  لقدسا في  يمتلكونها  نواكا  بأرض الفلسطينيين للمدعين متساوية فرصة يمنح ال لكنه ،1948 عام قبل  الشرقية 
  مالك بعض على إسرائيل عرضت ذلك، إلى باإلضافة  يطاني.البر  االنتداب  في آخر   مكان أي في  أو  الغربية

  أشارت .1948 عام قبل  فقدوها  التي الممتلكات عن تعويضات  القدس  في والفلسطينيين داليهو األراضي 
  على لحصولل مؤهلين  غير تُبروااع الفلسطينيين  راضياأل  مالكي  من الكثير أن  إلى  المدني المجتمع تقارير

  ونآخر فلسطينيون أراض مالك  رفض  .1973 عام حتى  القدس  سكان من يكونوا أن  يجب ألنهم تعويضات
  قامت  المبدأ.   حيث من اإلسرائيلية  لإلدارة رفضهم بسبب أو مالئم غير اعتبروه ألنهم التعويض قبول

  المالك استعادها  التي   الممتلكات بعض في  لسطينيينالف بإيواء 7196و 8194 عامي بين األردنية السلطات 
  من بالعديد يتعلق  فيما  القانونية اتالخالف تستمر  .1967 عام في الشرقية   للقدس  إسرائيل احتالل بعد اليهود

 انونالق  بموجب كمستأجرين الحماية ببعض يتمتعون والذين ، فلسطينيين  سكانًا  تشمل التي  العقارات هذه
  اإلسرائيلي. 

  
 تم والذي الكونغرس، إلى )JUST( اليوم لمعوضينا غير للناجين العدالة  قانون   الخارجية وزارة رريتق

  الويب  موقع على الوزارة موقع  على عليه  العثور يمكن يوليو/تموز، 29 في للجمهور إصداره
. :/scongres-to-report-act-https://www.state.gov/reports/just  
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  المراسالت أو  البيت أو األسرة شئون في أو الخصوصية في  التعسفي  التدخل  و. 

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

 
  الضفة من الفلسطينيين على  سنوياً، تجديده يتم الذي ،3200 لعام  ئيلراإس إلى والدخول المواطنة قانون يحظر 

  الفلسطينيين والزوجات  األزواج  فيهم بمن واللبنانيين،  والسوريين،  والعراقيين، وااليرانيين، غزة، أو  يةبرالغ
  قراراً  يةخلالدا  وزارة أصدرت  إذا إال مقيم وضع على  الحصول يل،إسرائ في مقيمين أو إسرائيليين لمواطنين

  شمل لم بأن تفيد حكومية  تقارير  بسبب ا يسنو القانون الحكومة  وسعت  إنسانية.  ألسباب عادة  يكون خاصا،
   إرهابية. أعمال في  بعد فيما  تورطوا الذين األشخاص من  متناسب غير عدد لبدخو يسمح الفلسطينية العائالت

  حرية  قانون خالل من عليها  الحصول تم لتي ا الحكومية الوثائق  من اإلحصاءات أن هموكيد منظمة  دتوأك
  ةاإلقام  من غزة أو  الغربية الضفة من الفلسطينيين حرمان وأن ،هذه  هابراإل مزاعم مع تتعارض المعلومات
  عائلي.  انفصال  حاالت  إلى أدى األسرة شمل  لم ألغراض

 
 أو الغربية الضفة  من طينيلسف 10,000 من يقرب ما  هناك كان ،2018 عام  في هموكيد لمنظمة لتقارير  وفقا 
 عدم مع القانون، هذا  بسبب مؤقتة إقامة  تصاريح  جبومب القدس،  ذلك في بما  إسرائيل، في  يعيشون غزة

  نيينفلسطي  ألزواج حاالت هناك  كانت  كما  عائالتهم.  مع العيش  في  باالستمرار لهم حيسم قانوني نص وجود
  في موجودين كانوا الذين للفلسطينيين السلطات  تسمح م ل  قانوني. وضع دون  الشرقية  القدس في يعيشون
  دائم  شكلب  باإلقامة  الحق،  وقت   في  إقامتهم  تصاريح  الحكومة  سحبت  الذين  أو  ،1967  عام  حرب إبان  الخارج

  القانون  هذا إلغاء  إلى  الحكومة ناإلنسا  حقوق   منظمات من وغيرها  الدولية العفو منظمة دعت القدس. في
 ريحصت " بموجب اإلسرائيليين أزواج بدخول القانون يسمح  العائالت. شمل  لم  لباتط معالجة  واستئناف

  أكثر، أو عاًما  25 العمر  من تبلغ الزوجة نتوكا   أكثر أو  عاًما   35 العمر من يبلغ الزوج كان  إذا  إقامة"
  يجوز ال نكل ،18 -14 بين أعمارهم تتراوح الذين لألطفال اًصاخ وتصريًحا عاًما، 14 سن حتى  ولألطفال

  اإلسرائيلية،   الخارجية  لوزارة وفقا   الجنسية.  على  للحصول طريق  لديهم  وليس اإلقامة  على  الحصول لهم
ُ طلب 886 والهجرة السكان سلطة تلقت   عام في 616و ،2020 عام في  الشرقية   القدس من عائالت شمل لمل  ا

ً   540  واليزال  الءهؤ  من  256  على  الموافقة  تمت   .2019 ً معلق   طلبا   على  الموافقة   تمت  بينما  ،2020  عام  من  ا
ً  41 اليزال و 373 ً  طلبا   . 2019 عام نم معلقا

 
 للشين يسمح مما البالد، في  الطوارئ   حالة على  بناءً  طوارئ  الئحة الحكومة  أصدرت مارس/اذار، 16 في

 المؤكدين 91- كوفيد بمرضى وثيق  اتصال على الذين  األفراد لتحديد  المحمولة الهواتف بتتبع والشرطة  بيت
  على للحفاظ   فعالية األكثر الطريقة  هو  البرنامج أن الحكومة  وذكرت  عليهم. الصحي الحجر  أوامر  وفرض
  الحقوق  تنتهك اللوائح بأن الحكومية غير المنظمات  بعض احتجت  ادي. االقتص  واالستقرار العامة   الصحة

  السكان مراقبة  في  الشاباك دور  بشأن قها قل  عن وأعربت والكرامة،  الخصوصية في  الحق   ذلك في بما الفردية،
ً  شككوا كما  المدنيين.   يالت  المؤكدة 19-كوفيد حاالت  من منخفضة بنسبة مستشهدين المخطط،  فعالية في  أيضا

  مارس/اذار، 19 في   ورد. حسبما  مرتفع  خطأ   هامش  وجود  مع لوحده، البرنامج خالل  من  تحديدها  تم
ً ازاحتر أمراً   العليا  المحكمة  أصدرت ً  يا    الكنيست.  إلشراف الشاباك  تعقب  وأخضع الشرطة  تتبع أوقف  مؤقتا

  من به  مصرًحا  يكون أن  يجب للمراقبة  الشاباك أساليب استخدام  بأن المحكمة قضت  أبريل/نيسان، 62 في
  برنامج من محدودة نسخة  باستخدام للحكومة يسمح قانونا   الكنيست أصدر  يوليو/تموز، 21 في  تشريع.  خالل

 تشرين نوفمبر/ 17 في  يا.موي مؤكدة حالة 200 من أكثر  هناك يكون مرة  كل في يوما  21 لمدة  للتتبع اكاب الش
  المحكمة أمرت   القضية، هذه بشأن عدالة وجمعية المواطن قحقو  جمعية   قدمته إضافي  التماس  عقب الثاني،
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  مرضى فيها   يتعاون ال التي ت االالح  في  بالشاباك الخاص  التتبع  نظام استخدام سبب يحبتوض الحكومة  العليا
   القانون.   ينص كما  التعقب، لنظام بديلة لطريقة الحكومة تروج ال  ولماذا  الوبائية،  التحقيقات مع 19-كوفيد

ً  يزال ال  لتماساال كان   العام.   نهاية بحلول  معلقا
 

  يجمع  كباالشا  كان الشاباك،  قانون  بمقتضى أنه  أحرونوت ديعوتي صحيفة  أفادت  مارس/اذار، 27 في
  ذلك  في  بما  عاما،  18 لمدة  إسرائيل  يف االتصاالت  خدمات مستخدمي لجميع المحمولة الهواتف  من البيانات

  والمواقع.  والرسائل المكالمات 
 

  أن إلنترنتا خدمات مزودي من طلبت  الشرطة أن  هآرتس صحيفة   ذكرت األول، ديسمبر/كانون 13 في
ً  يدمجوا   أو إلكترونيًا   موقعًا  يزورون  الذين األفراد أو  الشرطة، مبه تبهتش الذين عن البيانات  يحول  نظاما
  جمعية بعثت  األول، ديسمبر/كانون 14 في   الشرطة.  عليه  تسيطر نظام إلى محددا، )IP( خدمة ودزم عنوان

  املنظا  لهذا الشرطة  استخدام بتجميد فيها   تطالبهما  لعام،ا األمن ووزير العام النائب  إلى عاجلة برسالة "عدالة"
  عمله.  وطريقة منه،  والغرض شرعيته، وتوضيح

 
  فيها: بما المدنية حرياتل ا احترام  :2 القسم

 
  الصحافة حرية  ذلك في بما التعبير،  حرية  أ.

 
  هذا عام بشكل الحكومة  ترمتاح وقد الصحافة،  حرية ذلك في  بما التعبير، حرية على عام بشكل  القانون ينص
  تعزيز على لوظائفه  المؤدي الديمقراطي  السياسي   والنظام الفعال والقضاء ستقلةالم  الصحافة تضامنت  الحق. 
  الصحافة.   حرية  ذلك  في  بما  التعبير،   حرية

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

  الضفة في لسيطرتها   الخاضعة المناطق  في  أو إسرائيل في كيانات أو لمؤسسات  أو  إسرائيل، لدولة أكاديمية  أو
  على بناء  ضبتعوي  المطالبة يمكنهم كي مباشر  اقتصادي ضرر وقوع إثبات  المدّعين ىلع ويتعين  الغربية. 
  في  بما المقاطعة، هذه بمثل المطالبين ىعل  إدارية عقوبات بفرض المالية لوزير القانون يسمح كما  القانون. 

  الحكومية.  اياالمز من والحرمان الحكومية بالعقود الخاصة المناقصات  في مشاركتهم على ودقي  فرض  ذلك
 

 الشئون وزارة نشرت 2018 عام وفي  المقاطعة، إلى دعوا الذين الزائرين على  البالد دخول القانون  يحظر 
  سبتمبر/ايلول، 03 ي ف إعالمية  لتقارير وفقا   أعضائها.  دخول  رفض  سيتم ة منظم 20 تضم قائمة االستراتيجية 

  2010 عام غزة أسطول في شارك  الذي  فايلر، درور السابق اإلسرائيلي للمواطن الداخلية  وزارة  سمحت
  30،600(  شيكل ألف 100 مبلغ إيداع عند فقط  البالد إلى بالدخول ،2010 امع  منذ البالد دخول من وُمنع

  كتأمين. )دوالر
 

  التمييز  أو العنف على يحرض أن  شأنه من الذي والمحتوى ةاهيالكر  خطاب  القانون يحظر : التعبير  حرية
  الخطاب  حاالت  في  الشرطة، القانون ويمنح  الجنس.  نوع أو الجنسية أو الدين أو  األصل أو العرق  بسبب
ً  يُعتبر الذي   تعبير. ال ة حري  تقييد سلطة كراهية، أوخطاب  العنف على تحريضا

 
  مالية.  وغرامة السجن في سنوات  ثالث أقصاها  وبةعق  اإلسرائيلي العلم  بتدنيس اإلدانة تحمل
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  جنود ضد  الخارج  في قانونية   أو سياسية إجراءات   في  تشرع يالت المنظمات  أو ادرفاأل  على القانون  يحظر 
  اللوائح تصدر  لم التعليم وزارة كنل  المدارس، في  بأنشطة القيام   إسرائيل  دولة  أو اإلسرائيلي الدفاع جيش 

  إلى  يهدف ن ا ك أنه السواء على  ومعارضوه القانون مؤيدو صرح   العام.  نهاية حتى  انونالق لتطبيق  الالزمة 
  هدفها  القدامى المحاربين  من مجموعة وهي  )(BTS  الحكومية غير الصمت حاجز  كسر منظمة استهداف

  لحرية  اكنتها باعتباره القانون الصمت   حاجز  كسر منظمة انتقدت   الغربية.  للضفة  اإلسرائيلي  االحتالل   إنهاء
    السياسي. التعبير

 
  نشطة المستقلة   االعالم وسائل كانت  اإللكترونية: اإلعالم وسائط كذل  في  بما  اإلعالم،  ووسائل الصحافة  حرية

  االستثناءات.  من قليل  مع قيود، دون المختلفة  النظر وجهات  من واسع طيف عن وعبرت
 

(مثل أحداث الشغب   حفيين إلى حوادث العنف الصتمنح لوائح الشرطة سلطات واسعة للشرطة لمنع وصول 
"ظروف خاصة،" مثل   كان هناك قلق من أن دخول الصحفيين قد يؤدي إلى والمظاهرات واالحتجاجات) إذا

، أو انتهاك أحد  ، زيادة العنف، إعاقة إجراءات التحقيق، انتهاك الخصوصية تعريض حياة الصحفي للخطر
  من المثال سبيل على الصحافة،  حرية انتهاك لتقليل  البدائل مراعاة  ا ضً يأ  الشرطة على يجب أوامر اإلغالق. 

    منها. الخروج وعند  الخطرة المواقف  داخل  إلى الصحفيين مرافقة لخال
 

  لمناطق ا  تغطية  عن االمتناع الصحفيين  من  أبريل/نيسان،  شهر في الحكومي، اإلعالم  مكتب طلب 
  اليهودي.  الفصح  عيد عطلة بسبب المتطرفة األرثوذكسية

 
تصاريح دخول، باإلضافة إلى    أبلغ صحفيون فلسطينيون تمكنوا من الحصول على العنف والتحرش:

صحفيين عرب يقيمون في القدس، عن حوادث تحرش وعنصرية وأحيانا عنف لدى سعيهم تغطية أنباء في 
القدس، خاصة في المدينة القديمة والمناطق المحيطة بها.  في يونيو/حزيران، ذكرت لجنة دعم الصحفيين،  

وهي منظمة غير ربحية للدفاع عن الصحفيين، أن قوا ت األمن ارتكبت أكثر من  50 انتهاكا لحقوق اإلنسان  
ضد الصحفيين الفلسطينيين العاملين في القدس في النصف األول من العام، بما في ذلك االعتقاالت والطرد  
من المدينة.  في مايو/ايار مدد وزير األمن العام  آنذاك جلعاد إردان لمدة ستة أشهر أمر اإلغالق ضد مكتب  
تلفزيون فلسطين في القدس الشرقية، وذلك وفقا لتقارير إعالمية.  كان إردان قد أمر باإلغالق أول مرة في  

  نوفمبر/تشرين الثاني 2019 عندما داهمت الشرطة المكتب. 
  
  فيه  يطالبون للحزب الرسمي  تويتر حساب  ستخدامبا  ديوفي  مقطع الليكود مسئولو نشر  يونيو/حزيران، 10 يف

  واتهم  نتنياهو. الوزراء  رئيس  لمحاكمة  تغطيته بسبب دراكر رافيف 13 القناة في  اإلخباري الصحفي بسجن
  توجه  يوليو/تموز، 25 في    لة.العدا  وعرقلة جنائية  تسريبات وبث الشهود بابتزاز دراكر الليكود مسئولو
  حكومته.  وضد ضده دعاية  أداة  بأنها  12 القناة  لوصف بوك فيس إلى  الوزراء رئيس

 
 الهواتف بتتبع  للشاباك سمح والذي  مارس/اذار، 15 في  الصادر 91-بكوفيد الخاص  ئالطوار قانون بعد

  العليا  المحكمة  إلى  التماسا يلإسرائ في الصحفيين اتحاد قدم  االتصال، تتبع ألغراض المدنية المحمولة
  ،نا أبريل/نيس 26 في  الصحفيين.  مصادر وحماية   الصحافة حرية  على الحفاظ جل أ  نم ا أعضائه الستبعاد

  قبل من تتبعه  رفض يمكنه 19-بكوفيد مريض  أنه  على تحديده تم الذي الصحفي بأن العليا المحكمة قضت 
  يلتزم ولكنه  مصادره عن  الصحفي يكشف لن  حيث  دوي،ي وبائي  لتحقيق  ذلك من بدالً  والخضوع الشاباك،

    إصابته. بشأن الصحة مسئولي ر خطا بإ 
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  أنحاء جميع في  المظاهرات   أثناء معداتهم وصادرت  همدض العنف واستخدمت  صحفيين الشرطة   اعتقلت
  ثم أرضاً،  وطرحوه أبيلباوم، تومر هآرتس  مصور الشرطة رجال ضرب يونيو/حزيران،  8 في   البالد.

 كان أبيلباوم أن إلى  الشهود أشار   الغربية.   الضفة   ىعل ليةاإلسرائي السيادة  بسط  ضد  مظاهرة نهاية في تقلوااع
  بعد إال  الصحفية اعتماده  أوراق  تالحظ  لم  أنها   الشرطة  ذكرت ذلك،  ومع صحفي؛  أنه على بوضوح معروفا 

  صندوق  لمنظمة وفقا  حفيين،الص   المصورين من اثنين  الشرطة  اعتقلت سبتمبر/ايلول، 5  في  الحادث. 
  متظاهرين الصحفيون  سجل أن بعد )،(HRDF  اإلسرائيلية الحكومية غير ان نساإل حقوق  عن المدافعين

 المعدات  صادرت أنها الشرطة  ذكرت   الوزراء. رئيس  منزل  خارج مظاهرة  خالل  الشرطة حواجز نوكيحر
  ونقابة  المصورون جادل  المتظاهرون.  ارتكبها  مزعومة  جريمة  على أدلة  على تحتوي الكاميرات ألن

  طلب  حل الص محكمة  رفضت   الثاني، نوفمبر/تشرين 11 في  االمتياز. بحقوق تتمتع  ةمادال بأن  الصحفيين
  صحافة في المتمثلة  العامة، مصلحةال فإن  القضية هذه في  أنه  إلى  مشيرة كدليل،  اللقطات باستخدام الشرطة

  الجنائي.  التحقيق في  المتمثلة العامة  المصلحة  تتجاوز وموضوعية، وفعالة  حرة
 

  بمسائل تتعلق  مادة ةيأ العسكري  للرقيب تقدم أن اإلعالم وسائل جميع على يتعين المحتوى: ييدتق أو  الرقابة
  استئناف  للمنظمات يجوز   والماء. النفط  إمدادات مثل  االستراتيجية،  تحتية ال بالبنية تتعلق أو محددة عسكرية
  كمة. لمحا  محك  استئناف  للرقيب  يجوز  وال العليا، المحكمة امأم  الرقيب قرارات

 
  أوامر  منتظم بشكل تصدر الحكومة  كانت األمنية. للرقابة الخارج   في  المذاعة أو المطبوعة األخبار  تخضع
 الصحفيين المراسلين على وفرضت المستمرة والتحقيقات  الحساسة األمنية بالمعلومات تتعلق  تقييدية

  من المسلحة   القوات قدمتها   التي للبيانات وفقا  امر.األو بتلك  االلتزام المحلية، اإلعالم  وسائل لىوع األجانب، 
  على 2019 عام في الرقابة  عملت ،Magazine 972+  مجلة من  وبطلب تاالمعلوم حرية  قانون  خالل

  مقال.  202  وحظرت إليها، قدم  مقال 8127 أصل من لمقا  1973
 

  النشر حظر   أوامر  تلقائيًا  ة الشرط  طلبت   ، Eye Seventh " السابعة "العين إلعالميةا  المراقبة لمجموعة   وفقا 
  األوامر هذه  إلغاء  الشرطة  طلبت   فقط  نادرة حاالت وفي قدة،ع مال والقضايا  معينة  جرائم في  التحقيقات  أثناء
  نائب بدأ عندما  ،5201  عام في  السابعة،  للعين  وفقا   السياسة، هذه  بدأت  القضية. في عملها  من االنتهاء قبل

  السياسة.  هذه  في خلفائه استمر  وقد ،للشرطة  كمفوض  لعملا  للشاباك  سابق  رئيس
 

  أن  إلى الشفهية  األدلة تشير أمنية،  ألسباب تالمطبوعا  على الرقابة  فرض  ة بسلط   الحكومة  احتفظت حين  في
  مقراً  القدس من تتخذ التي العربية   المطبوعات من غيرها  أو القدس صحيفة فعال بشكل  تراجع لم السلطات 

  الذاتية.  الرقابة  يمارسون بأنهم أفادوا  المطبوعات لك ت في لصحفيينوا المحررين  أن إال ، لها 
 

ُ  والقذف: شهيرالت نقواني  غير ومنظمات  األفراد لجأ اإلنسان، حقوق عن المدافعين صندوق  لمنظمة وفقا
  ل،المثا سبيل على  الغربية. للضفة اإلسرائيلي الحتاللل العلني  النقد  لتثبيط  تشهير دعاوى إلى  يمينية  حكومية

  زوالت معهد رئيسة أون-لا غ زهافا  ضد  قضائية دعوى اإلقليمي  السامرة  مجلس رفع تموز،/يوليو 13 في
 من ثنينإل شرف شهادة لمنحه  تويتر على المجلس   انتقدت أن بعد التشهير بتهمة السابق الكنيست وعضو

ً  وقتال  النار  طلقاأ  أنهما  ُزعم المستوطنين ً  مهاجما ُ   .0192 عام في فلسطينيا  المستوطنون استمر لبتسيلم، وفقا
  الذي شيرمان، يهوشا  رفع  يونيو/حزيران، في  تهديدًا. يشكل يعد  مل أن بعد الفلسطيني على النار إطالق  في

  وثالثة الحكومية غير بتسيلم ومنظمة  أون -غال زهافا  ضد  إضافية تشهير دعوى المهاجم،  لىع النار   أطلق 
  العام. نهاية  بحلول مستمرة تزال ال القضائية  الدعاو  توكان   دثة.الحا  عن تغريدات نشروا أفراد
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  العلني  الثناء  ذلك في بما  إرهابية،"  "أعماالً  باعتباره لإلرهاب  الداعم الخطاب  القانون مرّ يج : يالقوم األمن
 ى عل قيود بفرض القانون  يسمح  "التحريض".  و ارات،الشع عن والتعبير الرموز،  وعرض إرهابية، لمنظمة 

 القيام  أو  إرهابية  بمنظمة ط ااالرتب  أو اإلرهاب على "التحريض  لمنع وجنازاتهم اإلرهابيين جثث عن راج إلفا
  إرهابي".  بعمل

 
  ناشطين استدعاء على تقوم العام األمن  لجهاز ممارسة على قيوداً  العليا   المحكمة فرضت ،2017 عام في
  معهم للتحقيق  التجسس   أو باإلرهاب  له عالقة ال ي""تخريب  نشاط  في بضلوعهم يشتبه اسرائيليين اسيينسي

  مع التشاور بعد إال  االستدعاء هذا تنفيذ يمكن ال  بجريمة. اتهامهم  يتم قد ه نأ إلى يشير  مما  الحذر، بذريعة
  االستجواب أن توضح أن  العام مناأل  وجهاز  الشرطة   على يجب  العام.  األمن لجهاز القانوني المستشار

  أثناء  العام األمن جهاز  يوضح أن ويجب  بالمثول؛ مطالب غير استدعاؤه تمي  يالذ الشخص وأن طوعي
  أخرى.   إلجراءات المحكمة  في  به المشتبه أقوال استخدام يجوز ال أنه ستجواب الا

 
  اإلنترنت  حرية

 
  في  المشتبه اإلنترنت محتوى على رقابة وفرضت أمنية،  ألغراض اإللكترونية  االتصاالت  الحكومة راقبت 

  إنترنت مواقع إلى  الوصول ديتقي الجزئية  المحاكم قضاة  القانون يخول  المحلي. للقانون وفقًا  قانوني  يرغ أنه
  وسطاء  شركات تزيل  أن للدولة العام  المدعي تب لمك التابعة اإلنترنت وحدة طلبت   كما  جرائم.  ارتكاب لمنع

 للقانون انتهاكها  يف   المشتبه  الحساباتو المحتوى إلى  طوعي،  أساس على  الوصول، يدتق أو المحتوى، 
  بالمائة  37 بنسبة زاد 2019 عام  في المحتوى إزالة  باتلط  عدد أن  اإلنترنت وحدة بيانات  أظهرت  المحلي.

  المحتوى طاءوس قام طلباً،  19606 عددها  البالغ  الطلبات  من المائة في 90 من يقرب  ما في  .2018 عام عن
  جرائم بسبب الطلبات من ٪76 كانت اإلنترنت، وحدة ناتلبيا   فقًا و   صاتهم.من من طواعية  المحتوى بإزالة
  المواطن حقوق   جمعية قدمته الذي  االلتماس  كان تحريض. جرائم بسبب كانت ٪22و إرهابية، ة مبمنظ  متعلقة

  ير التعب حرية ينتهك البرنامج أن  بحجة وعي،التط   التتبع برنامج ضد العليا المحكمة أمام عدالة ومؤسسة
ً  يزال  ال العادلة، المحاكمة يف  والحق      العام.  نهاية من اعتباًرا معلقا

 
  الثقافية اسباتنموال األكاديمية يةحرال

 
  الثقافية.   المناسبات أو األكاديمية الحرية على  قليلة حكومية قيود  هناك كانت

 
  المصطلح وهو النكبة"" ذكرى إحياء  في شاركة الم حكوميا  تمويال  تتلقى لتيا المؤسسات على القانون  يحظر 
 تشمل  .1948 عام اسرائيل ستقالل ا حرب  خالل نيينالفلسطي  تهجير إلى لإلشارة  الفلسطينيون استخدمه  الذي

  االحتفال أو  يمقراطية"ود يهودية  "دولة  تبارها باع  إسرائيل وجود رفض القانون  يحظرها   التي  األنشطة 
  حداد".  كيوم الدولة فيه أقيمت  الذي اليوم أو إسرائيل استقالل "يوم بذكرى

 
  أنه  من شكاوى بعد منصبه،  من المدنية ةي للترب درسا م لتسيون ريشون بلدية  قالتأ  الثاني، كانون يناير/ في

 عدم من الرغم على ماعي، االجت التواصل  وسائط  وعلى  الفصل في  اديكالية" ر يسارية "مواقف عن عبر
  أن يمكن الحوادث هذه مثل أن المواطن  حقوق  معيةج   ذكرت  الخدمة. إنهاء سةجل   في األخير لهذا  التطرق 

  المعلمين.   مهمة  مع يتعارض ما  وهو ين، ملالمع  قبل  من الذاتية   الرقابة إلى ؤديت
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 حذف   خالل من اإلنجيل   راساتد منهج في  غاالنت يوآف والتعليم التربية  وزير تدخل  أغسطس/اب، 19 في
 بعد قادمون)، (اليهود Baim HaYehudim لفزيونيالت البرنامج من اليهودي  التاريخ من ساخرة  مقاطع

  النائب  أغسطس/اب 21 في المواطن  حقوق  جمعية  طالبت  .نالقوميي ذكساألرثو الحاخامات  من تجاج اح
  المدرسية.  المناهج في  خلالتد سلطة لديه ليست  بأنه  للوزير  تعليمات  صدار بإ  العام

 
  التاريخ عن معينة  معلومات حذفت التي  الفلسطينية  السلطة  مناهج من منقحة ةنسخ توفير  السلطات واصلت 
  المدارس هذه تمويل ربط إلى   السلطات سعت   الشرقية.  القدس ءأحيا في للمدارس  الفلسطينية والثقافة 

  ض بالتحري المتعلقة  المخاوف لحو غزة  وقطاع  الغربية ة الضف تقرير (طالعوا ليةاإلسرائي المناهج باستخدام
  اعتبروه مما  قلقهم عن سطينيينالفل بعض أعرب  الفلسطينية).  للسلطة المدرسية تبالك في السامية ومعاداة
  يلي،اإلسرائ بالمنهج آخرون  ورحب   الطالب. هؤالء على إسرائيلية  نظر وجهات لفرض إسرائيلية جهودًا

  ةالعامل   القوى  في للعمل دس الق في  للطالب أفضل إعدادا باعتباره به،  المرتبطة   اإلضافية والموارد
  الضفة في   نيةيط الفلس   السلطة عليها   تسيطر التي  مناطقال  في األجر  منخفض  بالعمل مقارنة  اإلسرائيلية، 

  ل. اسرائي في  المنخفضة األجور ذات والقطاعات اليدوي  العمل في  أو  الغربية
  

 مثل  ا،له  مقراً   القدس من تتخذ ي الت  البارزة  الفلسطينية لمؤسساتا بعض على المفروض الحظر  الحكومة   أبقت
  القدس  في  لسطينية ف لا التحرير منظمة  مكتب  كان الذي  اوس)،ه (أوريانت الشرق  وبيت  القدس  تجارة غرفة
 الذي 9419 عام قانون  بموجب رها وغي المؤسسات لهذه اإلغالق   أمر الحكومة   جددت  الواقع.  األمر بحكم

  التي المناطق في  اجتماع  عقد أو يتمثيل مكتب لفتح إسرائيلي إذن على بالحصول لفلسطينية ا السلطة   يطالب
  والفعاليات الفلسطينية المؤسسات  إغالق كومةحل ا واصلت  وبالمثل،  لسيادتها. خاضعة  لإسرائي تعتبرها 
 العنف على تحرض أو  تدعمها، أو فيها اركتش  الفلسطينية  السلطة نأ  الحكومة  ذكرت التي القدس في  الثقافية 

 سرائيلية اإل السلطات  صرحت  آخر. مرفوض محتوى أي  أو سرائيلإل معاد محتوى لديها أو ، إسرائيل ضد
  مرتبطة بأنشطة  لقياما من وتمنعهم القدس في الفلسطينية للسلطة  التابعين نالمسئولي   أيضا   ستحتجز أنها 

ُ   الفلسطينية.   بالسلطة   خالل  األوامر هذه من عشرات على  العام األمن وزارة  صادقت  هآرتس، لصحيفة  وفقا
  آنذاك ياإلسرائيل  الخارجية وزير  أرسلها التي  الرسالة  إلى علنًا  الفلسطينية  السلطة  مسئولو شيري  العام. 

  بالمؤسسات للسماح  اتفاق  على كدليل 1993 عام هولست يوهان النرويجي نظيره إلى بيريز شيمون
  شرقية. ال القدس  في  لفلسطينيةا  واألنشطة

 
  إليها واالنضمام عياتالجم تكوين  وحرية مي السل  التجمع حرية  ب. 

 
  الحقوق هذه تحترم الحكومة وكانت  إليها،  واالنتساب الجمعيات وتكوين ميالسل التجمع  حرية  القانون يكفل

  عامة.  بصورة
 

  السلمي   التجمع حرية
 

  عام. بشكل ومةالحك  احترمته   وقد  الحق  هذه  القانون يكفل
 

  خالل  المظاهرات بمواصلة  19-بكوفيد علقة المت الالحقة الطوارئ ئحولوا أبريل/نيسان في  صدر  قانون سمح
  الشرطة  وضعت حاالت،  عدة في ولكن  االجتماعي، عدا ب الت على المشاركون  يحافظ  أن على 19-دكوفي أزمة
 القانون،  على تعديالً  نيستالك  أقر سبتمبر/ايلول، 29 في   السلمي. لتجمعا  على األفراد قدرة على  إضافية قيودا

  أو  شخصا  20 من مجموعات في  الفرد، منزل من ميل نصف مسافة  على اهر التظ  في  الحق حصر  إلى دىأ
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 إلى  سبتمبر/ايلول 30 في القانون  ضد التماس تقديم عقب األول، أكتوبر/تشرين 12 في   وًما.ي 14 لمدة ، أقل
 عن تزيد لمسافة  االحتجاج  ىعل القدرة من تحد التي الئحةال تمدد لن أنها حكومةال  أعلنت  العليا، حكمةالم

  بإعادة لها حسم مما   التعديل،  الحكومة تلغ لم ول.ألا أكتوبر/تشرين 13 بعد الفرد  منزل من ميل نصف
 . العام   نهاية لولبح  القًاع  االلتماس  يزال ال   اإلجراء.

 
   ء. الوزرا رئيس ضد  المظاهرات  خالل  19-كوفيد للوائح مةمزعو انتهاكات  على  غرامات  الشرطة  فرضت 

   قانوني. غير بشكل جمعالت  مةبته باسا  كفر  في المتظاهرين من اثنين الشرطة  غرمت أبريل/نيسان، 14 في
  جهود بمثابة الغرامات  واعتبروا االحتجاج خالل  م أقدا  سبعة مسافة  على تباعدوا بأنهم المتظاهرون  جادل

  قال يالً تسج اإلعالم وسائل  نشرت وز،يوليو/تم 26 في   القوانين. تكفله الذي السياسي  شاط الن لردع  للشرطة
  تدخل  أوحانا   طلب على رداً  أوحانا، أمير العام  األمن رلوزي ديدي وندور القدس منطقة  شرطة قائد  فيه

ً  160 غرمت  الشرطة أن السياسية،  تاجاالحتجا  لقمع الشرطة   تظاهرة أثناء   الكمامات  ارتدائهم لعدم  شخصا
    الوزراء.  رئيس منزل نم بالقرب

 
 السلطات  قدمت   .لحكومة ل هضينمنا  متظاهرين ضد اتهام الئحتي  االدعاء  قدم الثاني، نوفمبر/تشرين 24 في

  التجمع بتهمة  الجريمة،" "وزير المسماة  جاالحتجا مجموعة قادة أحد  يتسحاق، بن جونين ضد  اتهام  الئحة
  ضد استخدامه  منعل  مياه خرطوم تحت  االستلقاء خالل من شرطة ضابط شطةأن وتعطيل  القانوني غير

  يوليو/تموز. شهر في  تظاهرة اللخ المحتجين
 

 22  في  المثال، سبيل على االحتجاجات.  على  رداً  المفرطة  للقوة الشرطة  استخدام عن ر يارتق وردت
 غويتا  نيسو المشرفين كبير  هاجم  الوزراء،  رئيس إقامة  مقر  من بالقرب مظاهرة أثناء ب،آ  /سط أغس

  لقت أ   مصور. وضرب األرض،  على وسحبه المتظاهرين أحد ضرب ذلك  في  بما ،يًا جسد المتظاهرين
 لم  غويتا  هجوم أن  أظهر فيديو  مقطع لكن غويتا، مهاجمتهما  بزعم المتظاهرين من اثنين  على القبض رطةالش
  وجهت  ي، الثان تشرين/نوفمبر 29 في  الحق. وقتٍ  في  لمحتجزينا المتظاهرين سراح إطالق  تم مبرراً؛ يكن
  نقص بسبب غويتا  ضد إضافية  شكاوى نالمدعو رفض   االعتداء.  بسبب غويتا  ضد  اتهام  الئحة  العامة  ابةالني

  األدلة. 
 

  مظاهرة من فيديو  لقطات وأظهرت المتظاهرين. ق ير لتف الظربان"  "مياه  و المياه  خراطيم الشرطة  استخدمت
 الرغم على المتظاهرين،  أحد وجه على يُرش مياه خرطوم   لوزراءا  رئيس منزل خارج يوليو/تموز 24 في
  الكنيست  في والبيئة الداخلية  الشئون لجنة عقدت الحق، وقت وفي   جراء. اإل هذا  تمنع الشرطة  لوائح أن من

  يتعلق  فيما   معدلة ية شرط  إجراءات بنشر وطالبت المظاهرات  أثناء الشرطة  تكتيكات حول استماع جلسات
 ة عريض إلغاء  سبتمبر/أيلول  9 في  تم الكنيست، لجنة  تجريها  التي تللمناقشا  اً نظر  لمياه.ا خراطيم  باستخدام

ُ   المظاهرات.  في   المياه خراطيم  استخدام ضد احتجاجية  جماعة  ا قدمته   ات ءا إجر  فإن  هآرتس، لصحيفة  وفقا
  السلطات  استخدمت   .المياه  خراطيم استخدام على  السابقة يودالق خففت سبتمبر/أيلول في  نُشرت التي الشرطة

  ألغت  العسكري. التجنيد متطلبات  ضد  المتظاهرين المتدينين اليهود  من مجموعات لتفريق  الظربان  هميا 
ً  أغسطس/آب  19 بتاريخ العليا المحكمة   المناطق في  الظربان  مياه  استخدام دض  2018 عام  في  قُدّم  التماسا

  األول، نديسمبر/كانو 23  في   الطريقة.   ههذ استخدام من للحد الشرطة  ءاتإجرا تغيير  بعد يفة،الكث   الحضرية
     انتقائي. بشكل الظربان  مياه الشرطة تخدمتس بأن التماسا  متشدد  ارثوذكسي ناشط قدم

 
  بوقف ومةالحك فيها  تطالب العام النائب  إلى رسائل طنا والم حقوق  جمعية  أرسلت األول، أكتوبر/تشرين في

  السيطرة وتشمل السلمي، التجمع  حرية  من تحد التي  ات الممارس وهي المظاهرات،  أثناء الشرطة  ممارسات 
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  المتظاهرين من  وتطلب صغيرة،  مناطق   في  المتظاهرين  تقييد خالل  من حتجاج اال  اتمسير أثناء الحشود على
  بالفيديو، المظاهرات  لتسجيل الخاصة   المحمولة الهواتف  واستخدام وتسجيلها، يةصخ الش بطاقاتهم إبراز

  المتظاهرين. عتقالال السريين الشرطة  باطض واستخدام
 

  إليها واالنضمام الجمعيات تكوين حرية
 

  عام. بشكل الحكومة احترمته   وقد الحق هذا  نونلقا ا ليكف
 

  لطابع ا نكارإ  أو إسرائيل دولة وجود  إنكار تتضمن  دافههأ كانت  إذا  حزب   أو جمعية  تسجيل القانون  يحظر 
  للدولة.  الديمقراطي

 
 ذكرت أن  أجنبية حكومات  من  تمويلها نصف من أكثر تتلقى التي  الحكومية  غير ظماتالمن  على القانون يشترط 

  ،اإللكترونية والمواقع الكنيست، اجتماعات  حضور طلبات  وفي  الرسمية،   منشوراتها  في الحقيقة  ههذ
 غير  المنظمات على مالية  غرامة بفرض القانون يسمح  الجمهور.  مع اتصال وأي  العامة، والحمالت

  غير منظمة  أي  ضد ةقانوني إجراءات العام نهاية  بحلول الحكومة  تتخذ لم  القواعد. هذه تهكتن التي  ية الحكوم
  للقانون. امتثالها  لعدم حكومية

 
  أن  الحكومة، وتنتقد ساناإلن  حقوق  مشاكل  على  تركز التي تلك  ا مسي وال  محلية، حكومية غير منظمات أكدت

  ).5  القسم (طالعوا أجنبي حكومي  تمويل قيتل من ومنعها  ترهيبها  إلى سعت الحكومة 
 

  الدينية الحرية  ج. 
 

  :التالي  الرابط  خالل  من الدولية   الدينية الحرية  أوضاع حول  األمريكية  الخارجية وزارة تقرير مراجعة يرجى
.https://www.state.gov/religiousfreedomreport/  

 
  التنقل حرية  د.

 
  الحكومة  رمتاحت وقد الوطن، إلى والعودة والهجرة  الخارج  إلى  والسفر البلد داخل قل التن  حرية  نالقانو يكفل

  ن. للمواطني سبةالنب الحقوق هذه عام بشكل
 

  الطوارئ. لوائح خالل من 19-كوفيد انتشار من الحد  أجل من التنقل   حرية  على قيودًا الحكومة فرضت 
 

ً  إسرائيل عن لغربيةا  الضفة غالبية فصل  الذي ل الفاص الجدار أدى البلد:  داخل التنقل  بعض تقسيم إلى أيضا
  الزراعية واألراضي العملو العبادة أماكن لى إ نسكا ال   وصول على أثر  مما  القدس،  في  نيةالسكا   التجمعات
   الحكومية.  غير المنظمات  وأنشطة اإلنسانية  واألنشطة صحافةال  عمل عن فضالً  والمستشفيات،  والمدارس

  الحقل في  عاملينوال الفلسطينيين المرضى على  سلبي تأثير القدس   إلى   دخولال لتقييد كان المثال، بيلس على
 متخصصة،  رعاية تقدم التي  الشرقية بالقدس الستة الفلسطينية  لمستشفياتا إلى  صولالو ونيحاول الذين الطبي

  قييدبت األحيان بعض  في  السلطات قامت   ساعتين. إلى تصل لفترات التفتيش  نقاط  عند التأخير  ذلك في  بما 
  مداخل وريد لبشك وأغلقت القدس،  في  القديمة والبلدة القدس في الفلسطينية  األحياء  في الداخلية الحركة

  ضروريا  كان الحاجز   أن الحكومة  صرحت   الشرقية. القدس   في  المكبر وجبل وسلوان عيسويةال أحياء
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  لعمليات   الضرورة عند إال  تُطبق  وال مؤقتة  القدس في الحركة  على المفروضة القيود وأن  أمنية ألسباب
  تطبيق. لل  قابل  لبدي اكهن يكون ال وعندما   العام،  النظام و أ العامة  السالمة أو  التحقيق 

 
 19-كوفيد بشأن  الصحة  وزارة  إرشادات منعت  الحكومية، غير LaOved Kav  الوفيد كاف لمنظمة  وفقًا 

  فترات أي دون الرعاية مقدمي بعض لعم  إلى أدى مما  عملهم، كانم مغادرة من  المهاجرين الرعاية مقدمي
  الرعاية لمقدمي ميةحكو  الئحة سمحت  ار، اي/ايوم 8 منذ الحكومية،   غير المنظمة من طلب   على بناء   راحة.

 بدون شقة في يعيشون كانوا إذا العمل أصحاب  سكن خارج أسبوعي راحة  يوم على بالحصول المهاجرين
  به.  الوفاء  العمال هؤالء  يستطيع  ال مطلب وهو السكن، في رفقاء

 
  التزامات وجود عدم شرط ب ،الخارج إلى  السفر  في  أحرارا عموما المواطنون كان الخارج:  إلى السفر

  أمنية، العتبارات البالد مغادرة من المواطنين منع للحكومة يجوز  إدارية. قيود وجود وعدم معلقة عسكرية
  أي إلى  بالسفر مواطن ألي السلطات  تسمح ال   حلها.  تمي لم  التي الطالق  إجراءات  أو المسددة، غير والديون

ً  حرب  حالة في  لةدو   والعراق إيران إلى  السفر القيد هذا مليش  كومة.الح من ذنإ نبدو إسرائيل مع  رسميا
  ،19-كوفيد بسبب الخارج  إلى السفر  من الحكومة حدت    واليمن.  وسوريا  السعودية العربية والمملكة ولبنان
  والمدارس  الكليات في الدراسة نيعتزمو الذين اليهود والزوار المواطنين بدخول السماح  يف استمرت  لكنها 

  أمام  ها معابر فتحت  مصر أن رغم مغلقة مصر مع الحدود  على الحكومة أبقت   ""ياشيفا.  تُسمى لتيا  ةينيالد
  يطالب العليا  محكمةلل قُدّم التماس  رفض تم ل،سبتمبر/ايلو 23 في  يوليو/تموز. 1 في األجانب  المواطنين

  الحدود.  بفتح
 

  الغربية ة الضف في  "أ  المنطقة" لدخول  خاص إذن على الحصول المواطنين يع جم  على الحكومة فرضت 
ً  واألمنية المدنية  المسئولية الفلسطينية السلطة  فيها  ستمار  التي (المنطقة   الحكومة  لكن  االنتقالي)، لالتفاق  وفقا

  اإللغاء الحكومة واصلت تصاريح. دون أ المنطقة  إلى بالدخول ئيل إسرا في العرب للمواطنين تسمح
 يستطيعون ال السكان هؤالء أن يعني هذا  القدس.  في ينالمقيم ينالفلسطيني عضلب  اإلقامة لتصاريح ئي االنتقا 
  القدس، سكان سطينيينالفل  إقامة سحب  إلى تؤدي التي األسباب بين من كان القدس.  في لإلقامة  العودة

 سبع من ألكثر غزة أو الغربية الضفة  أو أخرى  دولة  في العيش آخر؛  بلد جنسية أو  إقامة على  حصولال
  إثبات  أنه على يفسر ما  (وهو الحياة"، "مركز إثبات  من التمكن عدم  شيوعا، كثراأل   السبب وهو أو، ؛واتسن

  االول، أكتوبر/تشرين 28 من ارااعتب أنه   اإلسرائيلية  ة الخارجي وزارة ذكرت  القدس).  في دائم  بشكل اإلقامة
ً   القدس في  إقامة تصريح 17 اإلسرائيلية  الحكومة   ألغت   فيما  اسرائيل،  إلى  الدخول  ئحلوا من أ 11 ئحةلال  وفقا
  الدائمة اإلقامة  / الجنسية على  حصلوا أو  سنوات 7 من ألكثر إسرائيل خارج  مكثوا الذين باألفراد  يتعلق 
  إقامتهم وضع فقدوا  أنهم الخارج  في  ودرسوا القدس في  ولدوا الذين طينيينالفلس بعض  أفاد  رائيل.إس خارج

    فقط.  الخارج في الدراسة لغرض غادر شخص أي  نم اإلقامة سحب  كومةالح  فتن  ذلك، ومع القدس. في
 قينالساب  السكان وأن إسرائيل" مع  ةالصل"  على حافظوا   الذين األفراد إقامة إلغاء يتم  نل أنه  الحكومة  وأضافت

  معينة.  بشروط  مجددة  إقامة على صلوايح أن يمكن إسرائيل  إلى العودة  في يرغبون الذين
 

  وثائق  لديهم  ليس لكن اإلسرائيلية، الحكومة عن صادرة إقامة تصاريح على الحاصلون نيونفلسطيل ا ج يحتا 
  . الخارج إلى للسفر   خاصة  قوثائ إلى  األردنية،  أو الفلسطينية للسلطة  تابعة هوية

  
  ىعل  شخص عن  الجنسية بإلغاء الداخلية  وزير  طلب لىع بالموافقة  اإلدارية   للمحاكم  القانون يسمح : نسيةالج

  إلغاء  سلطة  الوزير لقانونا  يمنح  إرهابي.  عمل بارتكاب إدانة بعد أو إسرائيل"  لدولة  األمانة  "خيانة  ساس أ
  المواطن حقوق   وجمعية عدالة  منظمة  من  ةالمقدم القانونية الطعون  كانت  مماثلة. أسس على الدائمة  اإلقامة
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  نفسه، القانون  دستورية في  يًضا أ تشكك تي وال إرهابي،   عمل بارتكاب أدينا  شخصين من سيةالجن سحب  ضد
  العام.  نهاية حتى  معلقة

 
ً  المشردين األشخاص وضع  ه.   ومعاملتهم داخليا

 
  ينطبق.  ال

 
  الالجئين  حماية و.

 
  لتوفير نيةاإلنسا  المنظمات  نم وغيرها  الالجئين لشؤون  المتحدة لألمم اميةالس  المفوضية مع الحكومة اونتعت

 تدعو الذين  األشخاص من أوغيرهم  جنسيةال  وعديمي اللجوء،  وطالبي  لالجئين عدةمسا ال وتقديم الحماية
 حدةالمت لألمم السامية للمفوضية  الحكومة حتسم لم   أدناه.  إليها المشار  األمور باستثناء  للقلق، أوضاعهم

  بانتظام.  غوريون  بن مطار  في  االحتجاز   مرفق  بمراقبة الالجئين لشؤون
 

  المهاجرون يشكل التي  السكانية التجمعات  كانت   الجنسية: وعديمي نوالالجئي نجريمهاال معاملة  إساءة 
  ساتسيا  طبيعة  أجبرت ذلك، إلى  باإلضافة  واآلخر.  الحين بين عنف ألعمال هدفا  فيها  كبيرة  نسبة األفارقة 
  األمر  ،"مية رس "غير وظائف  في  العمل على جئينالال  من الكثير العمل  في  ونيالقان الحق بشأن  الحكومة 

  الخط  لمنظمة وفقا  العمل. أرباب  قبل من المريبة  العمل وممارسات  السيئة  للمعاملة   عرضة أكثر جعلهم  الذي
  ةمصلح أو الشرطة عكس على  )،BA)PI والهجرة السكان هيئة لدى يكن لم مهاجرين،وال لالجئين الساخن
  للعنف.  تعرضهم حالة  في  شكاوى يهاإل موايقد أن للمهاجرين يمكن خارجية   يئة ه اإلسرائيلية،  السجون

 
  يعقوب  اإلسرائيلي والجندي كوهين رونين السجون مصلحة ضابط  جزئية   محكمة  برأت  يوليو/تموز، 20 في
 حراس   أحد أطلق   .1520 عام  في زرهوم هابتوم يترياإلر اللجوء  طالب   ضد المبرح الضرب  تهم من مبا شا 

  حدث  إرهابي هجوم منفذ أنه  منه انً ظ   زرهوم على لنار ا  علسبا ربئ في المركزية  الباصات محطة  في األمن
  في ا الحقً  توفي  الذي زرهوم على بالضرب المتفرجين من مجموعة تدتاع النار، إطالق  بعد   لحظات. قبل

  صفقات  بعد مخففة  بأحكام إضافيين شخصين على  وُحكم األمن، حارس  إلى  مته توجيه  يتم لم   المستشفى.
  .1820 في  بالذنب اإلقرار

 
  فيها تتعرض قد بلدان إلى اإلعادة أو  اإلبعاد من لالجئين  الحماية بعض الحكومة وفرت  القسرية: اإلعادة
   القسرية. اإلعادة عدم بمبدأ التزامها  عن وعبرت ، للخطر حياتهم  أو حريتهم

 
 75281 همبين من البالد،  في  لجوء وطالب شرعي غير راً مهاج 31012 هناك كان سبتمبر/ايلول، 30 حتى
  والهجرة.  السكان  هيئة بحسب السودان، أو  إريتريا  من

 
 تذكرة ذلك  في  بما  أوغندا، لىإ والذهاب  البالد لمغادرة الشرعيين غير  للمهاجرين حوافز الحكومة عرضت
  تاتفاقيا بموجب  الكاملة الحقوق  دمتق كانت  الثالثة الدولة ةحكوم أن الحكومة  زعمت  ة. مالي وإعانة مدفوعة

  أكدتا   تحدةالم لألمم التابعة الالجئين لشؤون السامية  والمفوضية حكومية  غير منظمات لكن رائيل،إس مع سرية
  /يناير 1  من الفترة يف  العمل.   أو قامةاإل  حقوق  على يحصلوا لم  الوجهة إلى  ا وصلو الذين المهاجرين  أن

  الضغط،  تحت  لبالدا يشرع غير مهاجرا 663 إلى يصل ما  غادر سبتمبر/ايلول، 30 إلى الثاني كانون
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  أخرى بلدان إلى  رحلوا ممن العديد أن  حكومية ير غ منظمات زعمت  .2019 عام في 2024 بـ مقارنة 
  . القسرية اإلعادة وىمست إلى يرقى قد النقل  هذا وأن البلدان  تلك  في نتهاكات ال تعرضوا

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

  بين من العبرية، المهاجرين مساعدة  لجمعية وفقا  الجيء. صفة   منحت  ما  نادرا لكنها و لالجئين،  الحماية
  على موافقةال تمت ،2019 إلى 1201 من  الفترة  في ةوالهجر السكان هيئة  إلى  تقديمه تم لجوء طلب 64،542

 26( 16،777 رفض تم  كامل.  استقصاء  إجراء بعد ئة)لما با  0.2( 121 فضورُ  بالمائة)، 0.06( طلبا  39
   معلقا. بالمائة) 54( طلبا 624،34 ليإجما   يزال ال  مختلفة. مستعجلة  إجراءات  في  أو  مباشر بشكل إما  بالمائة)

  التعاون. عدم أو المغادرة بسبب بالمائة) 20( طلبا  112،94 إغالق  تم
 

  في  فقط موقعين في  تكررام تجديدا تتطلب التي المشروط" ج فرااإل  "تأشيرة على  اللجوء طالبي  غالبية  حصل 
  بحرية يتعلق  فيما الجماعية الحماية  من  امحدودً  شكالً  األفراد لهؤالء  الحكومة وفرت  البالد. أنحاء جميع

  بأن ةالمناصر  مجموعات جادلت   العمل. سوق  ىإل  الوصول  وبعض سرية،الق اإلعادة  من حمايةوال  التنقل، 
  على  الضغط   خالل من المستقبل في اللجوء  طالبي وصول ردع نحو  موجهة كانت  الحكومية تاسالسي ا معظم

  الخدمات ىإل  للوصول معدومة وأ محدودة إمكانية مع بتركهم  إما  ،للمغادرة  البالد  في  بالفعل وجودينالم
  بهم.  الخاصة  اللجوء طلبات  سةدرا  بعدم أو والطبية  االجتماعية 

 
  الدول جنسية   حاملي من أنهم يزعمون الذين ذلك في   بما  حيل،للتر لخاضعينا نعييالشر رغي رونالمهاج

  إلى  زلالحتجا  تعرضوا  ذلك، اثبات من يتمكنوا  لم ولكن يلية، اإلسرائ  القسرية  اإلعادة عدم سياسة  في  المشمولة
  مهاجرا 651 ك هنا  كان ،0182 عام  نهاية في   الترحيل. أمر  تلقي دبع المغادرة  رفضوا  ذاإ مسمى غير أجل
  فيها.  مشكوك أو  جنسياتهم تحدد لم ممن االحتجاز رهن

 
 21 والهجرة السكان هيئة فحصت يونيو/حزيران،  6 من اعتبارا  العبرية،  المهاجرين مساعدة لجمعية  وفقا 

 جميع  في  نظرال ستعيد أنها  2019 عام في  الحكومة إعالن نم الرغم  على ينإريتري مواطنينل فقط   لجوء طلب 
  السكان هيئة اعترفت سابقا. رفضها  تم  3000 ذلك  في  بما  اإلريتريين، اللجوء  طالبي من دمةلمقا  تالطلبا

  واصلت  ئين. الالج شؤون ةلمفوضي وفقا  العام،  من األول النصف في  الجئينك  إريتريين بسبعة والهجرة
  على زرق،األ يلوالن النوبة  وجبال  ارفورد من السودانيين للمواطنين اللجوء  طلبات فحص  عدم ومة الحك

 5001 في النظر إعادة إلى حاجة ال  بشأن العليا   للمحكمة 2018 عام  والهجرة السكان هيئة  استجابة من الرغم
 عدم  أن العليا  مة المحك حكومةال   أبلغت ب،أغسطس/ا  31 في    عنها. إضافية  معلومات وطلب الطلبات هذه من

 يسمح ولم الطلبات  لفحص  معايير عبوض محيس لم السودان في  لسياسي ا للوضع بالنسبة  الرؤيا وضوح
  دارفور.  ألهل  الفردية  الطلبات بشأن حكم  بإصدار

 
  عام في ةالخاص  الحماية وضع  ُمنحوا سوداني 006  بأن العليا  المحكمة  قضت األول، أكتوبر/تشرين 13 في
  الجئين. سيعتبرون 0720

  
  أو الجنسية ميولهم بسبب حياتهم دديه وضع  في  أنهم ادعوا الذين الغربية الضفة سكان من الفلسطينيون

  أقام ذلك،  ومع إسرائيل؛ في  اللجوء نظام إلى الوصول من يتمكنوا لم المنزلي،  فالعن مثل أخرى، ألسباب
  األشخاص  جعل  الوضع  هذا أن كوميةح   غير نظماتم ذكرت   ني.قانو غير بشكل إسرائيل  في منهم العديد
 بالبشر لالتجار  عرضة االضطهاد من الخوف  بسبب الغربية  ضفةال إلى  العودة يستطيعون ال نهمأ ادعوا الذين

  الجنسانية  الهوية ومغايري سيالجن الميل ومزدوجي والمثليين المثليات بعض  تمكن  واالستغالل. والعنف
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  في  لحكومةا  اعمال تنسيق  مكتب من  الحصول من  الفلسطينيين الميم+) تمع(مج الجنسين صفات وحاملي
 من  االستفادة أو بالعمل  تصريح دون إسرائيل  في  بالبقاء  لهم يسمح مؤقت تصريح على )TCOGA( المناطق
  النظر  قيد ق الحقو  بهذه تطالب حكومية غير  منظمات قدمته   العليا  للمحكمة  ماسالت وكان   االجتماعية.  الخدمات

  تنسيق  مكتب لبط  ،ريحالتصا إصدار  قبل  الالجئين، ونؤلش المتحدة األمم  لمفوضية وفقًا  العام.  نهاية حتى
  أن الحكومة وذكرت  ثالث.  بلد في  التوطين إلعادة جهود في شروعهم على دليًال  المناطق في الحكومة أعمال
  التماس  أعقاب في   حدة.  على حالة   كل أساس على القضية  فحص قد المناطق في الحكومة أعمال  تنسيق  مكتب
  يسمح برنامجا  ةوالهجر السكان هيئة  أطلقت مارس/اذار، 1 في  العبرية، المهاجرين مساعدة لجمعية  إداري

  إسرائيل. في  ملبالع شربالبلالتجار  كضحايا  بهم المعترف للفلسطينيين
  

  خوف بسبب كالجئين العاج ساحل  من لة بعائ فباالعترا الحكومة العليا المحكمة  أمرت  فبراير/شباط،  9 في
  البدائل  اثبات   عبء الحكومة على القرار وألقى  العاج،  ساحل في  إلناثا لختان التعرض من القاصرات  بناتها 

     للعائلة. السكنية
 

  المطارات.  في  األولية اللجوء طلبات الحكومة لتقب لم
 

  من اللجوء طلبات لرفض  السريع المسار إجراء والهجرة السكان ة هيئ طبقت    :مناآل العبور  المنشأ/ بلد
  "آمنة".  دول أنها  الداخلية  وزارة قررت والتي وروسيا،  وأوكرانيا جورجيا  من القادمين المتقدمين

 
  ،هاإلي الترحيل الحكومة  سياسة تحظر دول من ،اللجوء طالبي  باحتجاز  للحكومة   القانون يسمح   : التنقل  حرية
 الذين الشرعيين غير المهاجرين محددة، غير ولمدة محاكمة دون تحتجز، أن للحكومة  يجوز أشهر. ةثالث لمدة

  د.). .1 القسم (طالعوا  جنائية"  إجراءات  في  "تورطوا
 

  إيالت،  في  اإلقامة من ،البالد  إلى وصولهم بعد االحتجاز  من عنهم المفرج ،اللجوء طالبي السلطات منعت
  عالية كثافة  بالفعل بها  كان التي المدن  وهي  - براك وبني وأشدود،  ونتانيا، كفا،ت  حوبيتا  والقدس، أبيب،  وتل
  اللجوء.  طالبي من

 
  من عمل" تأشيرة ليست "هذه يقول الذي  النص الحكومة أزالت  ،2019 لعام  العليا  المحكمة  قرار  بعد  :العمالة

 غير والمهاجرين لالجئين  الساخن خطال   لمنظمة فقا و  والسودانيين. اإلريتريين اللجوء  طالبي  تأشيرات
  العليا.  المحكمة أمام الحكومة التزام بسبب بشأنها  القانون يُطبق  لم جناية اللجوء  طالبي  توظيف ظل  الحكومية،

 عدم سياسة في   المدرجة غير الدول  من اللجوء طالبو  ُمنع ين،الالجئ  لشئون المتحدة األمم لمفوضية   وفقا 
 لديهم يكن لم  إذا  طلباتهم تقديم بعد أشهر ستة  إلى ثالثة بين تتراوح لمدة  العمل من  ليةاإلسرائي سريةالق اإلعادة
  الحكومة عقود ذلك في  بما   الحكومية، العقود في العمل  اللجوء طالبي  على  يُحظر  بالطلبات.  التقدم  قبل تأشيرة
  شرعيين. غير مهاجرين توظف  ما  غالبا والتي والصيانة،  للتنظيف  المحلية

 
  طالب راتب من بالمائة  20 بخصم  العمل   أصحاب يلزم قانونا  العليا  المحكمة  ألغت أبريل/نيسان، 32 في

 توري،دس غير  المائة في 20 خصم  أن  المحكمة  اعتبرت   البالد. من المغادرة على لتشجيعهم كحافز  اللجوء
  أبقت   منخفضة. ورواتب قليلة موارد الديه سكانية لفئة الفردية الملكية  في  للحق  انتهاك  أنه  إلى مشيرة

  العمل أصحاب  فقط يسددها  االجتماعية) للمزايا (مساوية المائة في  16 بنسبة إضافية  وديعة  على المحكمة
  السكان هيئة المحكمة  أمرت لرواتب،ا  من االستقطاع  ممارسة وقف إلى  باإلضافة  المغادرة. على  كحافز

  حكم جاء   يوما. 30 غضون في رواتبهم من المقتطع الكامل المبلغ   اللجوء طالبي   إلى تعيد بأن والهجرة
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  تلقى  األول، ديسمبر/كانون حتى    حكومية.  غير منظمات قدمته 2017 عام التماس  على اردً  العليا المحكمة
  يكن لم دوالر). مليون 63.1( جديد إسرائيلي شيكل مليون 210.5 بلغت  مستردة مبالغ  لجوء طالب 14،473

  العام.  نهاية  بحلول أموالهم السترداد بطلبات  اوتقدم  قد لجوء  ب طال 3،445
 

  217.6( شيكل مليون 710 قدرها  فجوة  هناك كانت والهجرة،  السكان لهيئة  وفقا فبراير/شباط،  من اعتبارا
ً    العمل. أرباب   لهم أودعها التي  واألموال اللجوء طالبي  رواتب من المقتطعة األموال بين دوالر)  مليون   طبقا

  تحقيق  ملف  60 الوزارة فتحت  أغسطس/اب، 9 في  "هآرتس" صحيفة نشرتها  التي  العمل ةوزار لمعلومات 
  العمل،   أرباب من ثالثين  على غرامات  وفُرضت  ،يودعوها  لم لكن أمواالً  اقتطعوا الذين العمل  أصحاب ضد

  واحدة. اتهام  الئحة إلى  أدت  جنائية، دعاوى  خمس وبدأت
 

  بسبب عمل بدون إسرائيل  في  اللجوء طالبي من بالمائة 70 عن  قلي ال  ما  تُرك ،المناصرة لجماعات   وفقا 
  أخرى.  اجتماعية   خدمات  أو البطالة  ضد  تأمين على للحصول مؤهلين يكونوا ولم  19-كوفيد

 
 عند معهم يأخذوه  أن يمكن الذي المبلغ من ويحد  الخارج، إلى  والاألم  إرسال المهاجرين على القانون  يحظر 

  خارج  إضافية أموال  أخذ ويُعّرف  البالد،  في  فيها  أقاموا  التي األشهر لعدد لألجور دنىاأل  الحد  إلى ممغادرته
  أموال.  غسيل جريمة  أنه   على البالد

 
  ذلك في   بما  اجتماعية،  خدمات نا قانو  بهم المعترف الالجئون  تلقى  :األساسية الخدمات  على  الحصول
  بالمزايا  اللجوء طالبي تزود لم  األحوال أغلب في  الحكومة  لكن ،الوطني الصحية الرعاية  نظام إلى الوصول

  خالل من فقط  الصحي  التأمين برنامج في  التسجيل على  قادرين اللجوء  طالبو كان    الحكومية. االجتماعية 
  تأمين بوليصة بترتيب العمل أصحاب   يقوم ال عندما   أو  العمل، بابأر خالل من  تأمين بدون  عملهم.  أرباب 
  حاالت  في  الصحية  الرعاية على  الحصول اللجوء طالبي  بإمكان كان قانون،لا  يقتضي كما  مله  خاصة

 37( شيكل 120 مقابل اللجوء طالبي من  القصر  لألطفال الطبي التأمين الصحة  وزارة وفرت   فقط.  الطوارئ 
 نينوفمبر/تشر 30 في   البرنامج. هذا من استبعادهم تم الشرعيين غير المهاجرين  أطفال لكن  شهريا، دوالرا)
  ببوليصة الشرعيين غير المهاجرين أطفال   بتغطية بالسماح  الصحة وزارة العليا المحكمة  أمرت الثاني،
  التماس؛  في   كذل طلبت   قد إسرائيل  في اإلنسان حقوق   أجل من أطباء منظمة كانت الوطنية.  الصحي التأمين

   األطفال.   هؤالء استبعاد ي ف الصحة  وزارة استمرت اإلنسان، حقوق   أجل من أطباء لمنظمة  وفقا  ذلك، ومع
  أبيب،   تل جنوب  في الوالدة حديثي  واألطفال لألمهات رعاية  محطات  رعت  كما  متنقلة  عيادة الحكومة رعت
  قدمت  إسرائيل،   في اإلنسان  حقوق  أجل نم أطباء  لمنظمة  وفقا    اللجوء. وطالبي للمهاجرين متاحة كانت

  متابعة  األحيان من كثير في  رفضت  لكنها  19-كوفيد من وعالجتهم نللمهاجري طارئة  رعاية المستشفيات 
  من الممول  العقلية الصحة لخدمات  الوحيد المزود على كان ،19-كوفيد بسبب   الدفع. في  فشلوا للذين  العالج

  تم الذين اللجوء طالبو كان  فقط.  مريضا  250 لعدد  الخدمة تقديم إلى  أدى  مما  خدماته، من يقلل أن الحكومة 
  على  الشروط   نفس تنطبق  ولم  والرعاية.  التأهيل  إلعادة مؤهلين بالبشر  لالتجار  كضحايا بهم االعتراف

  التعذيب.   ضحايا 
 

 ً  أطفال   بفصل قانوني  غير بشكل بلديات عدة قامت إسرائيل، في اللجوء وطالبي الالجئين مساعدة لمنظمة  وفقا
  أخرت  المثال، سبيل على   األطفال. ورياض دارسالم في  اآلخرين عن األطفال من وغيرهم  اللجوء طالبي
  آخرين،  بطالب مدارسها  تمتلئ حتى معينة  أطفال  رياض في اإلريتريين  األطفال تسجيل  تكفا  بيتاح بلدية

  التماس أدى   اإلسرائيليين. األطفال عن  بمعزل ا،مع اإلريتريين  األطفال  جميع وضع للبلدية يتسنى وبالتالي
  طفالً  140 وضع  إلى المواطن حقوق وجمعية حيفا جامعة ظمةنم قبل  من البلدية ضد يوليو/تموز 7 في  إداري
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 ً   البلدية  مع اتفاق   إلى الملتمسون توصل الثاني، نوفمبر/تشرين 19 في   مندمجة. أطفال رياض في  إريتريا
  التسجيل شروط  وتكون مندمجة،  بطريقة المستقبل في  األطفال  تسجيل بموجبه يتم  ليم،والتع التربية ووزارة
  األطفال.  عي لجم متساوية

 
 تل  بجامعة الالجئين حقوق لعيادة وفقا   بالتجنس. بهم المعترف لالجئين يسمح إجراء يوجد ال  الدائمة: الحلول
  دائمة.  إقامة  على  الحصول بهم معترفال لالجئين يمكن استثنائية إنسانية  ظروف  ظل في   فقط   أبيب،

 
 يكونون ال  قد  الذين أو كالجئين،  بهم تعترف لم ذينل ا  لألفراد مؤقتة مايةح الحكومة وفرت  :المؤقتة  الحماية
  أعاله. الموصوف  النحو على الشرعيين  غير المهاجرين والسودانيين اإلريتريين وخاصة  كالجئين، مؤهلين

 
  الجنسية  عديمو  األشخاص  ز.

 
  23000 بـ  يقدر ما  أن إال ،1981 عام منذ  اإلسرائيلية  الجنسية على  للحصول مؤهلين كونهم من الرغم على
  حد  إلى قبولها  رفضوا 1967 عام سوريا  من عليها  االستيالء تم التي  األراضي في يعيشون الذين الدروز من

  جنسيتهم ذكرت إسرائيلية هوية  اتبطاق يحملون وكانوا  ا. واضحً  سوريين كمواطنين وضعهم يكن  ولم كبير،
  محددة".  "غير أنها على

 
  مسؤول صرح الداخلية،   وزارة في  الخدمات لتلقي  وصولهم عند والبد من الجنسية سحب تحاال أعقاب  في
  البدو من الكثير أن بالكنيست الداخلية الشئون  لجنة اجتماع في  أغسطس/اب  11 في  والهجرة السكان هيئة في

  من يتمكنوا لم الداخلية   وزارة قبل  من الخطأ طريق  عن جنسيتهم سحب  تم والذين  2624 دهمعد البالغ 
  تسجيلهم تم  بدوي 500  بين من والهجرة، السكان هيئة في لمسؤول اوفقً   القومية. نتخابات الا  في  المشاركة 

 134 يكمل ولم منهم، 236 تجنيس تم دائمين، مقيمين أبناء  كانوا ألنهم إسرائيليون أنهم على  بالخطأ 
  أمنية.   أسباب ذلك في  بما  أخرى، ألسباب  ستة  تجنيس يتم ولم اإلجراءات،

 
  السياسية   العملية في لمشاركة ا حرية .3 القسم

 
  التصويت بواسطة  تُجرى ونزيهة حرة دورية  انتخابات  خالل من حكومتهم  اختيار للمواطنين القانون يكفل

 الجوالن  مرتفعات ودروز  القدس  في المقيمين للفلسطينيين يحق   المتكافئ.و العام  االقتراع   أساس  على السري
  البلدية، المناصب  بعض على للحصول والسعي  البلدية  نتخاباتاال في  التصويت دائمة  إقامة لديهم ممن

  الكنيست.   في العمل أو  العامة االنتخابات  في  التصويت لهم  يجوز وال ،البلدية رئيس  منصب باستثناء
  

  السياسية والمشاركة  اباتاالنتخ
 

  حرة  كانت مارس/اذار   2 في  أجريت التي  البرلمانية  نتخابات اال  أن المراقبون  اعتبر  :األخيرة االنتخابات 
  الحظ  مارس/اذار، انتخابات  خالل   بأصواتهم. المؤهلين الناخبين  من المائة في  71 من أكثر أدلى    ونزيهة.

  النهائية.  النتيجة على ثير تأ  لها  يكن لم   ضئيلة مخالفات المراقبون
 

  في  المشاركة من منهم رثيالك  يتمكن لم بدويا، مواطنا  2624 يةجنس  رجعي بأثر  الداخلية وزارة  ألغت  أن بعد
  ز). .2  القسم (طالعوا وضعهم حل  تم حتى   الوطنية االنتخابات 

 



  AZAG DAN BANK, WEST ISRAEL,  26  

  2020 لعام نساناإل  حقوق  ممارسات حول القطرية التقارير
   والعمل  اإلنسان وحقوق  الديمقراطية تب مك  األمريكية،   الخارجية وزارة

  إسرائيل  دولة وجود رينك فرد  أو حزب  أي ترشح األساسية القوانين تحظر   :السياسية  والمشاركة األحزاب
  حزب  تسجيل وز يج ال   العنصرية. على  يحض  أو  لدولة،ل الديمقراطي  الطابع ينكر أو اليهودي  للشعب  كدولة

  بخالف  إسرائيل.  ضد  إرهابية  منظمة أو  معادية دولة أو مسلح كفاح دعم تتضمن أهدافه كانت إذا سياسي
  تدخل.  أو قيود دون السياسية األحزاب  عملت  ذلك،

 
  في المشتركة القائمة  عضوة ترشيح )CEC( المركزية االنتخابات لجنة  استبعدت  الثاني، يناير/كانون 29 في

  9 في   المسلح. للكفاح دعمها  عن االجتماعي  التواصل وسائط على أعربت  أنها  مدعية يزبك، ةهب  الكنيست
 زعمت   بالترشح.  ـيزبكل  وسمحت  المركزية االنتخابات لجنة قرار   العليا  المحكمة  نقضت  فبراير/شباط،

  استبعاد إلى   تسع المركزية  االنتخابات لجنة أن عربيةال لألحزاب المشتركة والقائمة حكومية  غير منظمات
  إسرائيل. في  العربية لألقلية  السياسي التمثيل عن الشرعية  نزع بنية  العرب المرشحين

 
  االنتخابات لمقاطعة ممارسته  ،0152 عام  في حظره  تم الذي اإلسالمية،  للحركة الشمالي الجناح  واصل

  الوطنية. 
 

  الوطنية،  االنتخابات  فترة  خالل نتخابي"اال "النشاط  في  تشارك التي   والجماعات داألفرا تمويل القانون يقيد
  واألفراد المنظمات لمنع محاولة بأنه القانون القانون، رعاة ووصف  أشهر. ثالثة تكون ما عادة والتي

  أن من قلقها  عن  أعربت المدني المجتمع  منظمات بعض لكن االنتخابات، تمويل انينقو  تجاوز من األثرياء
  اسية. سيال  المشاركة  يكبح قد  القانون

 
  على بناءً  الطرد،   لصالح 120 الـ الكنيست  أعضاء من 90 صّوت  إذا الكنيست عضو بإقالة   القانون يسمح
  العضو لحزب   يجوز  المعارضة.  من األقل على أعضاء  10 ذلك في بما  الكنيست،  أعضاء من 70 طلب 

  في الترشح ودطرالم   للعضو ويمكن الحزب،  قائمة  في  يهيل الذي بالشخص العضو  استبدال المطرود
  الحكومية غير المنظمات  وبعض  جبارين يوسف الكنيست في  المشتركة  القائمة عضو قال  التالية. االنتخابات 

 التمثيل  مثل الديمقراطية  بالمبادئ  يضر وأنه  لعربا المشرعين القانون يستهدف أن تنوي الحكومة إن
  بير. التع وحرية االنتخابي

 
  المركزية االنتخابات  لجنة الحكومية غير عدالة منظمة طالبت ارس/اذار،م انتخابات  سبقت التي  الفترة في

 تزويد أو  لنقبا  في  بها  المعترف غير القرى  في  البدو العرب للمواطنين اقتراع  مراكز بإنشاء الداخلية ووزارة
  الطلب.  السلطات  فضتر لهم.  المخصصة االقتراع  مراكز إلى  نقل بوسائل الناخبين

  
  السياسية، العملية في األقليات أفراد أو المرأة  مشاركة من تحد قوانين توجد ال :األقليات فرادوأ المرأة مشاركة

  البلدية  االنتخابات في  األحزاب مرشحي  ائملقو التمويل في  بالمئة  15 زيادة القانون يمنح  بالفعل. شاركوا وقد
  على السياسة،  في  واسع نطاق على لياتواألق  النساء  شاركت  األقل. على ا مرشحيه ثلث النساء  تشكل التي

 و  امرأة 30 هناك كان  الكنيست، في عضوا 120 أصل من  منخفضا.  ظل  الكنيست  في تمثيلهم  أن من الرغم
 نواثني االثيوبيين، االسرائيليين من واثنين دروز، وخمسة المسلمين، من 11( دينية أو عرقية  أقليات من  20
  إحداهن  سيدات،  سبع وزيرا 36 من  المكونة  الحكومة ضمت ألول،ا ونديسمبر/كان حتى  المسيحيين). من

  نساء،  أربع عضوا 15 من  المكونة العليا  المحكمة  عضوية ضمت   عرب. هناك  يكن لم   إثيوبية. -اسرائيليية
  مرأة. ا 14 هناك كان محلي، مجلس ورئيس  بلدية رئيس 257 بين ومن واحد. عربي ضووع

 
  الحكومة  في   الشفافية إلى ار واالفتق الفساد .4 القسم
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  طبقت   عامة وبصورة المسئولين، من  الفساد يمارس من على  جنائية  عقوبات فرض  على  القانون ينص

  لم العقاب  من اإلفالت  أن رغم حكومي،  فساد بوجود العام خالل  تقارير  وردت   بفعالية.  القانون  الحكومة 
  مشكلة.  يكن

 
  قرر ،2019 عام في    ومقاضاتها. رفيعة سياسية شخصيات مع  قيق التح  مالعا  خالل الحكومة  واصلت  :سادالف

  يانة وخ واحتيال رشوة تلقي بمزاعم نتنياهو الوزراء  رئيس  إلى االتهام توجيه ماندلبليت أفيحاي العام المدعي
ُ أ  االتهام  الئحة  شملت   اتصاالت.  شركة  بتنظيم  يتعلق   فيما   األمانة،   مع لق  السلطات  لتوجيه  مزعومة  محاولة  يضا
  مايو/ايار،  24 في  مالئمة.  غير هدايا بتلقي مزاعم على عالوة الصحف، محاباة  مقابل في  اإلعالمية التغطية

  المدعي قرر   الثاني، يناير/كانون 26  في   س.القد  في  المركزية  المحكمة  في  الوزراء رئيس  محاكمة  بدأت
  قضايا  تسع في  األمانة وخيانة واالحتيال ة رشو يتلق  بتهمة بيتان ديفيد  الكنيست  وعض إلى  االتهام  توجيه العام
  .2017 و 2011 عامي بين

 
  كل  يخضع  .األمانة  وخيانة   واالحتيال  بالرشوة تتعلق  منفصلة جرائم  بارتكاب  كاتس حاييم  السابق  الوزير اتُهم
  في يق للتحق منفصل، بشكل ليتسمان، عقوب ي والبناء   اإلسكان وزير ونائب درعي أرييه  الداخلية  وزير من

  مزعومة.  مختلفة جرائم
 

  إلى التحقيق  تحويل عند حكومي مسئول إلى اتهام توجيه  بشأن  توصية تقديم الشرطة  على القانون  يحظر 
  على  الحكم يجوز  توصية. الشرطة  من يطلب   أن  العام المدعي أو  العام للنائب يجوز ذلك، ومع النيابة.

  إلى تصل  لمدة بالسجن التحقيق ملخص أو  الشرطة توصية  بتسريب المدانين العامين مدعينال   أو المحققين
  القانون.  إقرار وقت  الجارية التحقيقات  على القانون ينطبق  ال سنوات.  ثالث

 
 في  عربية بلدية 85 في الفساد  تكافح حكومية  غير منظمة وهي الرشيد،  الحكم أجل من محامون  منظمة أفادت 

  المائة  في 20  بزيادة الساخن،  خطها خالل من 2019  امع في  سادبالف متعلقة شكوى 934 تلقت  ها أن  إسرائيل،
ً  48 تعيين بمنع 2019  عام خالل قامت أنها الحكومية  غير المنظمة ذكرت .2018 عام عن   على كبيراً  موظفا

  عام. إعالن دون التوظيف  أو سوبيةالمح أساس 
  

  موظفي لجنة وتقوم المالية، ذممهم  عن الكشف تفرض  شاملة لقوانين  نالموظفي كبار يخضع  :المالي  اإلفصاح
ُ   المعلومات.  صحة من بالتثبت  الدولة   بمن وزير،  ونائب  وزيرا  12 فإن  الحكومية، غير شاكوف لمنظمة وفقا

 الواردة المعلومات عن السلطات  تكشف ال بهم.  الخاصة المالية الذمة ارير تق يقدموا لم  الوزراء،  رئيس فيهم
  االمتثال.  لعدم محدد جزائي   عقاب يوجد وال ، قدمه الذي الشخص افقة مو بدون الذمة  إقرارات في

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

 
  وأجرت عام، بشكل ةحكومي قيود دون ودولية،  وفلسطينية إسرائيلية  مختلفة، إنسان حقوق ماعاتج عملت
  بوجه الحكوميون المسئولون كان اإلنسان. حقوق قضايا  حول  إليها  توصلت التي نتائجال ونشرت قاتالتحقي 

  الحكومة تنتقد التي الحكومية غير المنظمات  دعوة على البرلمانيون ودرج آرائهم،  مع متجاوبين  عام
  جهودا  بذلت ا بأنه  الحكومة صرحت   رحة.المقت التشريعات  بشأن الكنيست استماع جلسات  في  للمشاركة 
  متنوعة مجموعة وفي العامة، السياسة تطوير وفي التشريعية، العملية في المدني  المجتمع إلشراك متضافرة 

  "ذات تعتبرها  التي  اإلنسان حقوق ظماتمن مع تتعاون لم  لكنها   الحكومية، الوزارات داخل  المشاريع من
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  إلى التماس  تقديم من تمكنها  مكانة ب اإلنسان قوقبح  المعنية الحكومية غير المنظمات  تتمتع  ".سياسية  روابط 
  أمام  فردية  قضايا   بشأن التماسات  تقدم أن ولها   الحكومية، بالسياسات يتعلق  فيما  مباشرة العليا المحكمة
  العليا. المحكمة

 
  إلى تنظر  اإلنسان، قوق ح  قضايا  على  تركز التي  تلك سيما  وال المحلية، حكوميةال   غير المنظمات  تزال  ما 
  محاولة أنه  على الرسمية المنشورات  على األجنبية الكيانات  من الدعم عن بالكشف  طالبي  الذي  انونالق

  تأثير عن للكشف الشفافية   تدابير أحد باعتباره مؤيدوه  وصفه بينما   وإسكاتها، عنها  الشرعية ونزع لوصمها 
  مطالبة دون قط، ف األجنبي يالحكوم التمويل يستهدف نونالقا  أن  إلى النقاد أشار  األجنبية.   الحكومات
  خاصة.  أجنبية  مصادر من التمويل عن باإلبالغ المنظمات

  
  ها تقدم التي الوطنية  الخدمة  من متطوعين على الحصول   طلبات على  التدقيق  من مزيدا القانون يفرض

 ،2017 عام  في  القانون تغيير بعد  أجنبية. حكومات من  تمويلها  نصف من أكثر  تتلقى  حكومية  غير منظمات
  الخدمة في متطوعين استخدام بإمكانها كان التي  الوفيد، كاف مثل  الحكومية غير للمنظمات مسموحا  ديع لم

  بذلك.  بالقيام لسنوات، الوطنية
 

  في للدولة العسكري  الوجود  إنهاء  إلى  تدعو التي تلك سيما  ال لية، مح حكومية  غير منظمات موظفو أفاد
  تلقوا أنهم اللجوء، طالبي حقوق  مجال  في  العاملة حكوميةال  غير  ظماتوالمن واحتاللها،  الغربية  الضفة

 ضد الحكوميون المسئولون تحدث  عندما  التهديدات هذه  تصاعدت  حكومية. غير  جهات من بالقتل تهديدات
  الحكومة.   لسياسة معارضتهم بسبب  خونة  أو كأعداء  انتقدوها  أو الحكومية  غير نظماتالم أنشطة 

  
  لفتح اإلسرائيلية Kan Ad  كان" "آد منظمة  التماس العليا   المحكمة  رفضت األول، شرينأكتوبر/ت 12 في

  ا لجمعه  نظراً  بالتجسس قيامها  في  لالشتباه الحكومية غير الصمت  حاجز كسر منظمة ضد  جنائي  تحقيق 
  ال أنه دعاءواال اإلسرائيلي  الجيش  وجد أن  بعد العليا  المحكمة قرار  جاء  اإلسرائيلي. الجيش جنود  من إفادات
  لمنظمة وفقا  المسألة. هذه  بشأن كان" "آد  منظمة  استئناف العام النائب رفض أن وبعد تحقيق،  إلجراء  داعي
  الصمت حاجز  كسر  منظمة  إلى التسلل اولةمح  ذلك  في  بما  - كان آد منظمة  أنشطة   كانت  الصمت،   حاجز كسر

  نظمة. الم وإسكات الشرعية لنزع محاوالت   -وتضليلها  2015 عام في
 

ً  الدولية  العفو  منظمة  قدمت  مارس/اذار، 25 في   الذي  السفر حظر  بإلغاء  فيه تطالب محلية  محكمة إلى  التماسا
  "ألسباب زياد أبو ليث  الغربية الضفة  في لها  التابع الناشط  على 2019 األول أكتوبر/تشرين شهر في فُرض
 في   المنظمة عمل ضد  عقابي إجراء  ابةبمث السفر  حظر   فإن الدولية، العفو  ظمةلمن وفقا  عنها. يُكشف لم  أمنية"
  .2019 مايو/ايار شهر منذ إسرائيل  لدخول زياد أبو تصريح تجديد يتم لم  اإلنسان.  حقوق  مجال 

 
  لوزارة  التابعة العنصرية  لمكافحة  الوطنية الوحدة منسق  ،أوهانا  أمير  ،العدل وزير  منع مارس/اذار،  شهر في

  إن الوزير وقال  المواطن. حقوق  لجمعية  مؤتمر  في  المشاركة   من زينة،  أويكي كوبي اإلسرائيلية، العدل
  إرهابيين عن المحكمة في  للدفاع   القانونية  الرسوم وتمول للجدل ومثيرة سياسية المواطن  حقوق   جمعية

  على تشهد 2017 عام  منذ العام   للنائب رسائل عدة  من الرغم على اإلجراء هذا  الوزير اتخذ  عومين.مز
  ردا العام  النائب مكتب  أكد أغسطس/اب،  9 في    قائمة. مدني مجتمع كمنظمة المواطن قوق ح جمعية  رعيةش

  الحكومية، والسلطات المدني  المجتمع بين الحوار على  الحفاظ  أهمية  على المواطن  حقوق   جمعية  خطاب على
  غير ظماتمن  ترعاها  تي ال  والفعاليات المؤتمرات  في  الحكوميين الموظفين مشاركة خالل من ذلك في  بما 

  حكومية. 
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  من وغيرها  المتحدة األمم  مع عام بشكل الحكومة تعاونت   :الدولية  المنظمات  من غيرها  أو  المتحدة األمم

  مع التواصل عدم سياسة  الحكومة واصلت  .2018  عام في نسكواليو من البالد انسحبت   الدولية. الهيئات 
  لمجلس التابع "1967 عام  منذ المحتلة  لسطينية الف  األراضي   في اإلنسان  بحقوق المعني  الخاص "المقرر 

  المفوض مكتب  مع العالقات الحكومة  علقت فبراير/شباط، 12 في   المتحدة.  لألمم التابع  اإلنسان  حقوق
 عن المتحدة  مملأل التابع  اإلنسان  حقوق  مجلس  بيانات  قاعدة نشر بعد اإلنسان، لحقوق  دةالمتح  لألمم السامي 

  مكتب  موظفو قال  المحتلة".  الفلسطينية  األراضي في بالمستوطنات المتعلقة  جاريةالت  "األنشطة و الشركات 
  إنه  اإلخباري  Eye East Middle آي"  أيست "ميدل  لموقع اإلنسان لحقوق المتحدة لألمم السامي  المفوض

  15 ريختا  حتى  وأنه العالقات، تعليق  بسبب ضيةالمفو  موظفي تأشيرات الحكومة تمدد لم يونيو/حزيران، منذ
  17 بعثت  شخصا. 12 عددهم البالغ  األجانب المفوضية  موظفي من تسعة البالد  غادر  األول، أكتوبر/تشرين 

  الخارجية  وزير إلى  األول  أكتوبر/تشرين 20 في  برسالة  إسرائيل  في  مدني مجتمع ومنظمات حقوقية   منظمة
  التأشيرات.  إصدار واستئناف اإلنسان لحقوق  سامية ال المفوضية ضد  إجراءاتها عن بالتراجع الوزارة  تطالب

 
ً  الدولة مراقب  قام  :الحكومية اإلنسان حقوق  منظمات   بحقوق  المتعلقة القضايا  في  المظالم أمين بدور أيضا
  مراقب  لتدقيق  الخاضعة   القانونية  الكيانات ضد المرفوعة الشكاوى في  بالتحقيق المظالم أمين   قام   اإلنسان.
  والموظفين  الحكومية، والمؤسسات والشركات المحلية، والسلطات   الحكومية، زاراتالو ذلك في   ا بم الدولة، 

  أمر إصدار بسلطة  متعويت للتحقيق  مناسبة وسيلة أي  استخدام  المظالم ألمين يحق  الكيانات.  هذه في  العاملين
  التحقيق.  في للمساعدة كيان أو شخص ألي

 
  باألشخاص  ارواالتج تمعيةالمج واالنتهاكات  التمييز .6 القسم

 
  المرأة 

 
  في عليها   يعاقب  جناية  الزوجي، االغتصاب ذلك في  بما  االغتصاب، يُعتبر  األسري: والعنف االغتصاب 

  عقوبة تستدعي التي الظروف في  باالغتصاب  اإلدانة حالة ي ف ويعاقب ،سنة 16 لمدة بالسجن اإلدانة  حالة
  نتيجة  الزوجين،  أحد  قتل  يُعتبر   سنة. 20 دةلم بالسجن ارب األق  أحد  ضد المرتكب صاب االغت أو مشددة

 مدى بالسجن اإلدانة حالة  في ا عليه  ويُعاقب  مشددة، ظروف تستدعي قتل  جريمة  باإليذاء،  لهما  للتعرض
  عام.  بشكل القانون سلطاتال طبقت وقد الحياة.

 
  االغتصاب  أزمات  مراكز جمعية  ىإل  المقدمة  باالغتصاب قة المتعل المساعدة  طلبات عدد كان ،2019 عام في

  عام في  به  مشتبه اغتصاب في تحقيقا  1386 السلطات فتحت  .2018 بعام مقارنة  المائة في 13 بنسبة أعلى
  2019 عام  في  االغتصاب  قضايا  من  بالمئة 92 لطاتالس أغلقت  .2018 عام  في 1480 بـ مقارنة 2019

  األدلة.   صنق إلى  أساسا ذلك  ويرجع اتهام،   الئحة تقديم دون
 

  في لتورطهم قاصرين،  ثمانية بينهم الذكور، من  11 ضد اتهام  لوائح الشرطة  قدمت  سبتمبر/ايلول، 2 في
  ظروف في   االغتصاب االتهام لوائح تضمنت   إيالت. في عاما  16 العمر من  تبلغ لفتاة  جماعي اغتصاب 

  وكانت  ية.جنا   حدوث  بمنع  القيام وعدم العرض، هتك و االغتصاب، على والتحريض والمساعدة مشددة،
  العام.  نهاية بحلول مستمرة تزال ال  المحاكمة
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  بياناتل وفقا   األسرة. من آخرين  أفراد أيدي  على أو الذكور شركائهن يد على  العام  خالل  وفتاة امرأة 16 قُتلت
  من الفترة في سرياأل االعتداء  قضايا  من ةالمائ  في 77 تُسفر لم  المعلومات،  حرية  حركة  إلى المقدمة الشرطة
  اتهام.   توجيه دون قضية 39،867 أصل  من قضية 30،756 وأغلقت اتهام، الئحة عن 2019 إلى 2016

 
 ُ ُ  ف تضاع فقد  االجتماعية، والخدمات والرفاه  العمل  وزارة لبيانات  وفقا  العنف عن البالغات عدد تقريبا

  .2019 عام من نفسها  فترةبال مقارنة ل،األو أكتوبر/تشرين إلى  رمارس/اذا  من  تقريبا مرات ثالث  األسري
  19 بنسبة المرأة ضد العنف بشأن للشرطة المكالمات زادت ،19-كوفيد بسبب البالد في األول اإلغالق  خالل

  التي  الشرطة  لبيانات  وفقا وذلك ،2019 عام من نفسها  بالفترة مقارنة ارمايو/اي  إلى  مارس/اذار من بالمائة
  معلومات. ال  حرية حركة  عليها حصلت

 
 اثنين  ذلك في بما المنزلي،  العنف  من للناجيات مأوى 14 االجتماعية  والخدمات  والرفاه  العمل  وزارة  رتأدا

 األرثوذكسية للمجموعة  واثنين المختلطة، بيةالعر اليهودية  المالجئ من واثنين العربية،   السكانية  للمجموعة
  مأوى الوزارة افتتحت  مايو/ايار، 3 في  .المتشددة غير اليهودية  األرثوذكسية اتللمجموع  وثمانية المتشددة،

ً   أيضا  الوزارة أدارت اإللزامي. الصحي   للحجر  الخاضعات النساء   إليواء إضافيا ً  خطا  عن لإلبالغ  ساخنا
  في  النساء  لمساعدة النصية  الرسائل على يعتمد ساخنا  خطا   فتحت  بريل/نيسان،أ 30 وفي االنتهاكات،

  مثلت ،19-كوفيد أزمة  خالل  باإليذاء.  لهنّ  يتعرض شريك  مع  لصحيا الحجر  أثناء المساعدة على  الحصول
  سالمة،و  تقييد أوامر  على للحصول  يسعين اللواتي النساء العدل، لوزارة  التابعة القانونية،  المساعدة إدارة

  األسري.  العنف قضايا  في عنهن ودافعت
 

 التحرش  جريمة  مرتكبي على المفروضة العقوبات  تمدتع  الجنسي. التحرش انونالق  يحظر  :الجنسي التحرش
 للضحايا يجوز أنه  على القانون  ينص ابتزاز. عملية  التحرش تضمن إذا  وما  الفعل جسامة  مدى  على الجنسي 
  به  االتصال يمكن  معلومات ومركز الكمبيوتر  على إلكتروني  نظام بواسطة اواهندع  في  المحرز التقدم متابعة
 عام في  الئحة 168 من انخفاض في الجنسي، بالتحرش  اتهام  الئحة 104 ءاإلدعا  قدم ،0192 عام في   هاتفيا.
  عام يف  االنضباط  دائرة إلى  جنسي  تحرش شكوى 214 تقديم تم المدنية، الخدمة   ديوان لتقرير  وفقا   .2018
 دعوى  51 الديوان قدم ،2019 م عا  خالل  .2017 عام  في 168 و 2018 عام شكوى 194 بـ مقارنة ،2019
  . 2018 عام  في دعوى  12 بـ مقارنة   له، التابعة االنضباط   محكمة لىإ  قضائية

 
 لمدة  بالسجن شاحام نيسو السابق   القدس منطقة شرطة قائد  على الصلح محكمة حكمت فبراير/شباط،  10 في
  تتح  يعملن كن  بشرطيات يالجنس  التحرش  عن تعويض ودفع وغرامة،  المراقبة،   تحت  أشهر 8  و أشهر، 10

  استأنف   الصلح.   محكمة قرار  إللغاء  "شاحام"  استئناف جزئية محكمة رفضت يوليو/تموز  14 في   إمرته.
  العام.  نهاية عند مستمراُ  زال ال االستئناف وكان العليا المحكمة  أمام  "شاحام"

 
 من قسري تعقيم أو قسري  إجهاض عن  تقارير ترد لم  : السكانية  الزيادة على للسيطرة القسرية اإلجراءات 

  الحكومية.  لطاتالس جانب
 

  الرجل، بها  يتمتع التي والحقوق القانوني الوضع بنفس  المرأة تتمتع أن على  عام بشكل القانون ينص  :التمييز
  المتعلقة  القوانين وكذلك الوطنية، والقوانين الشخصية  واألحوال نوالدي األسرة قوانين  بموجب ذلك في  بما 

  طبقت   التجارية. األعمال إدارة أو والتملك، االئتمان  على والحصول والتوظيف والميراث والملكية لبالعم
  اءالنس  مع التعامل يتم  والرجال. النساء بين األجور  في  فجوة وجود  استمر لكن فعال، بشكل القانون الحكومة 
  في الفصل عن لةالمسئو والدرزية ميةواإلسال والمسيحية اليهودية  الدينية المحاكم  في  مختلف  بشكل والرجال
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ً   يعملن النساء أن من الرغم المثال،على  سبيل  على والطالق. الزواج ذلك  في  بما  األسرة،  نونقا    كقضاة حاليا
  الحاخامية.  المحاكم في  كقضاة العمل  من ممنوعات  زلن ما  أنهن إال  الدينية،  غير المحاكم في

 
  الموافقة والزوجة الزوج  من كل على ويجب  ق،الطال   إجراءات ببدء اليهودي الرجل أو  للمرأة  القانون يسمح
ً  الطالق   الزوج يجعل  األحيان  بعض  في  نهائيًا. يصبح لكي الطالق  على   لمطالب،  زوجته قبول على  متوقفا
  أخرى مرة تتزوج أن الحالة  هذه في  اليهودية للمرأة يمكن ال طفال.األ  حضانة  أو بالملكية المتعلقة  تلك مثل
  المحاكم  فرضت  الحاخامية. قبل من شرعي غير سيعتبر ق طال  أمر  بدون آخر  رجل  من لها  يولد  طفل  وأي

ً  عقوبات الحاخامية  ً  وذكرت زوجته،  تطليق  يرفض الذي الزوج على أحيانا ً  أنها  أيضا   تفتقد اليهودي  للدين  وفقا
  الزوج. موافقة بدون الطالق منح سلطة ىإل

 
 تحت  المسلمة،  للمرأة يجوز   محكمة.لل التماس تقديم ودون موافقتها دون تهزوج يطلق  أن المسلم للرجل  يجوز

  أن ويجوز زوجها. موافقة دون الشرعية  المحاكم خالل من عليه  والحصول الطالق   التماس معينة،  شروط 
   الزوج. موافقة  دون بموجبها  الطالق  على تحصل  أن للزوجة مكني أخرى ظروف  على الزواج عقد ينص
  وذلك الكنسية، المحاكم من  رسميين طالق   أو انفصال  على الحصول  يطلبوا  أن والمسيحيات حيينللمسي يمكن
  من تسجيله  يتم  ثم الزوجة أو  الزوج من شفوي بإقرار الدرزي الطالق  يتم   إليها. ينتمون التي  الطائفة  حسب
  الدرزية.   الشرعية محاكم ال  خالل

 
  بتغطية النساء ب تطال التي  الحشمة"  تات "الف خاصة نظماتم نشرت المتشددة، األرثوذكسية األحياء بعض  في

 العليا،  المحكمة  من تمديدات عدة  شيمش بيت بلدية تلقت   المتدينين. الرجال  إلهاء لتجنب الجمهور  أمام أنفسهن
  .2018 في  الالفتات هذه  بإزالة أمرتها  التي

 
  في  ذلك في  بما المرأة، وإقصاء الجنسين بين للفصل مستمر اتجاه بوجود المرأة حقوق منظمات أفادت 
  األكاديمية، األوساط  في  األكاديمية. األوساط   وفي اإلسرائيلي  الدفاع  جيش فيو  والمناسبات،  العامة  ناألماك

 األرثوذكس السكان الستيعاب األصل  في  يهدف كان الذي  الدراسية، الفصول في  الجنسين بين الفصل امتد
  مجلس نفذها التي التفتيش  عمليات على بناءً  وذلك رات،والمم والمكتبات ت والمختبرا المداخل إلى المتشددين،

  االلتماسات   كانت المعلومات. حرية  قانون  بموجب طلب خالل من عنها  الكشف  تم والتي العالي،  التعليم
  تم  عام.ال نهاية في  المراجعة   قيد األكاديمية األوساط في  الجنسين بين الفصل أنبش العليا   المحكمة إلى   المقدمة
ً  اإلبالغ   والسلطات الحكومة  نظمتها  التي والدورات الفعاليات في الجنسين بين لالفص حوادث عن  أيضا

 ةالدفاعي القيادة دورات بعض في   التسجيل من النساء  النقل وزارة منعت  المثال، سبيل  علىالمحلية.
  قضائية دعوى بعد الممارسة،  هذه بوقف النقل  وزارة  تعهدت يونيو/حزيران، في   فقط.  للرجال  المخصصة

  .2018 في إسرائيل نساء ة شبك رفعتها 
 

  األطفال
 

  إذا الوالدة عند الجنسية األطفال يكتسب خارجها،   أو الدولة داخل  ولدوا إذا  عما  النظر بغض  المواليد: تسجيل
  يل تسج يجب  دائم.ال المقيم  أو المواطن الوالد مع الطفل يقيم أن بشرط  مواطنا،  األقل  على الوالدين  أحد كان

 مقيمين أو  مواطنين الوالدان كان إذا  فقط الدولة في المواليد تسجيل يتم الوالدة. من امأي 10  خالل  المواليد
  الوالدة. تؤكد ىالمستشف  من رسمية  وثيقة على يحصل إسرائيلي مستشفى في يولد طفل أي دائمين.

 



  AZAG DAN BANK, WEST ISRAEL,  32  

  2020 لعام نساناإل  حقوق  ممارسات حول القطرية التقارير
   والعمل  اإلنسان وحقوق  الديمقراطية تب مك  األمريكية،   الخارجية وزارة

 تسجيل يةعمل بجعل يطالبان الجنس   سنف من زوجان قدمه التماسا  العليا  المحكمة  رفضت يوليو/تموز، 26 في
  اإلسرائيلي  العمل  فريق   انتقد  مختلفين.  جنسين من باألزواج  الخاصة  لتلك مساوية المثليين لألزواج األبوة

 الجنسين صفات وحاملي الجنسانية  الهوية ومغايري سيالجن الميل ومزدوجي والمثليين بالمثليات المعني
  أسماه ما  إلى أدى  مما  المشروع، غير التمييز ي ف االستمرار اختارت  حكومةال  أن وذكر  ،الحكم الميم)  (مجتمع

  إدراج الداخلية وزارة  رفض ضد مثلية أما 34 قدمته  التماس ظل   البيروقراطي". "التعذيب  العمل  فريق 
  ،المحكمة عن ةالصادر واألمومة األبوة  أوامر من الرغم على الميالد، شهادات  في  لوجياتالبيو  غير األمهات

  الوضع إلى  يفتقرون الذين  ذلك في  بما  المقيمين، غير الوالدين ألطفال  بالنسبة ام.الع  نهاية بحلول  معلقًا 
  أكدت   ميالد. شهادة  ليست  ولكنها   الطفل،  ميالد تؤكد وثيقة  الداخلية وزارة  تصدر  الدولة، في القانوني 
  شهادات ر إصدا سلطة الحالي   القانون  بموجب تملك  ال  الوزارة أن 2018 عام صدر  حكم  في العليا المحكمة

  المقيمين. لغير ميالد
 

 عايشوا الذين الفلسطينيين بعض أن من الرغم على القدس، في المولودين الفلسطينيين  والدات الحكومة تسجل
  10،000 من أكثر أن إيف  سانت مؤسسة قدرت  لسنوات.  تستمر قد  اإلدارية  اتالتأخير أن  أفادوا العملية 

  وثائق.  بال يزالون ال  الشرقية  دسالق في   طفل
 

  الثالثة  األشهر  في  بالمائة 50 بنسبة المشردين  الشباب عدد ارتفع  الحكومية، غير Elem إليم لمنظمة  وفقا 
  . 2019 عام من نفسها  بالفترة مقارنة 19-كوفيد تفشي من األولى

 
  .12 الصف حتى  وإلزامي 17 سن  حتى  وشامل  مجاني والثانوي االبتدائي التعليم  :التعليم

 
  التعايش منتدى لمنظمة  وفقا   النقب. في بها  المعترف غير البدوية القرى  في  اإللزامي التعليم  كومةالح تطبق  لم

  أمية  معدل أعلى تحقيق  في  الفتيات،   اصةوخ البدو، أطفال استمر المدنية، المساواة  أجل من النقب  في  السلمي
  البناء  تصاريح الحكومة  تمنح لم  بالمدارس.  الروضة   سن في ل طف 5000 من أكثر  تسجيل يتم ولم  البالد، في
  المدارس.  بناء ذلك  في بما  بها، المعترف غير القرى في

 
  غير منظمات ذكرت ،19-كوفيد بسبب مارس/اذار في  البالد أنحاء جميع  في  المدارس  إغالق  أعقاب  في

  وفرت عدم بسبب بعد  عن التعلم نم  الستفادةا دون تُركوا بدوي طالب 50،000 من يقرب ما أن حكومية
 وزارة لوائح لتنفيذ  التحتية والبنية  التمويل إلى مدارسهم افتقار وكذلك اللوحية، واألجهزة الكمبيوتر أجهزة

  االجتماعي. والتباعد النظافة  بشأن الصحة
 

  السكانية  البيانات  على بناءً   . س القد في المدارس طالب   الستيعاب  كافية دراسية صفوف  هناك تكن لم  أنه كرذُ 
  السنوات في  النقص أن عميم" "عير الحكومية غير المنظمة قدرت  لإلحصاء، المركزي المكتب عن درةالصا 

 18،600 هناك وأن الشرقية،  قدس ال في المقيمين الفلسطينيين لألطفال  دراسي فصل 2500 إلى يصل السابقة
  مدرسة.  أي في  مسجلين غير القدس  في فلسطيني   طفل

 
  لألطفال ومدارس العبرية، باللغة  تدرس كانت حيث  اليهود ألطفال  نفصلةم حكومية مدارس  الحكومة ارتأد

  المتدينة ئالتللعا  منفصلة حكومية   مدارس هناك كانت  اليهود، لألطفال  بالنسبة  العربية.  باللغة تدّرس  العرب
  النظر بغض أطفالهم بها  يلتحق  التي  ية الحكوم ارسالمد  نظام اختيار عائلة  لكل يمكن  العلمانية.  والعائالت 

  الديني. االلتزام  أو  العرق  عن
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 ُ   المسيحي المدرسي  النظام  ميزانية من المائة  في 34 من يقرب  ما الحكومة مولت  الكنائس،  من لمسئولين  وفقا
  يحية المس المدارس تمويل الحكومة  عرضت األمور. أولياء على رسوم فرض على  ارسالمد قدرة وقيدت

 مشيرة الخيار،   هذا رفض  في استمرت  الكنائس  لكن الحكومية،  المدارس نظام من جزءا  أصبحت   إذا امل بالك
  الكنيسة.   ممتلكات واستخدام  والتوظيف  القبول  عمليات  على  السيطرة ستفقد أنها  من مخاوف إلى

 
  االلتحاق  من هودياتالي المدارس  طالبات حرمان استمر  الحكومية، غير كاهاالتشا نوار لمنظمة  وفقا 

  الشرق  أو  أفريقيا  شمال من ينحدرون (الذين الشرقي العرق أساس عى المتشددة سيةاألرثوذك بالمدارس 
  احيالمزر  تلميذات بين العرقي   الفصل يحظر  2009 عام صدر  محكمة حكم من الرغم على  األوسط)

     واألشكناز.
 

  ليا الع (الناصرة هجليل نوف في  يعرب  طالب 3000 من يقرب ما  تستوعب العربية   للغة مدرسة توجد ال
  في بمدارس  هناك  العرب  الطالب  معظم  التحق  لذلك،  نتيجة  سكانها.  من %26 العرب يشكل بلدة وهي سابقا)، 

  العربية  باللغة مدرسة  إنشاء إلى  تسعى ميةحكو غير منظمة  قدمته التماس   ظل  المجاورة. والقرى الناصرة
  العام.  نهاية حتى   معلقًا 

  
  القانون يفرض كما   األطفال. معاملة  إساءة في  اشتباه أي عن اإلبالغب القانون يُلزم   :األطفال املة مع  اءةإس

 التبليغ  نالمسئولي من وغيرهم والتعليم  الطب مهنتي في والعاملين االجتماعية الخدمة  حقل  في الموظفين على
  أو  عليها، إجبارهم أو دعارة الأعم  في انخراطهم أو للدعارة  كضحايا  قاصرين وقوع على  مؤشرات أية عن

   بالبشر.  اتجار أو معاملة  سوء  أو اعتداءات  أو إهمال ضحايا  أو  جنسية  جرائم  ضحايا  أنهم على  مؤشرات
  ساعدت  والشباب. لألطفال  اإلساءة منعو الجنس  بمسائل مختصة وحدة بتشغيل والتعليم  التربية وزارة قامت 

  وافق  ،2019  عام  في  للقصر.  به شتبهالم  االعتداء حاالت  في  المناسب لالتدخو الوقاية  في التعليم  نظام الوحدة
  عاما.  15 إلى  10 من األطفال ضد الجسيمة  الجرائم على التقادم فترة يمدد قانون  على  الكنيست

  
 المعرضين  األطفال عدد في  المائة   في 40 بنسبة زيادة للطفل مي القو المجلس   سجل السنوي، تقريره  في

ً  التقرير  أظهر  بوي.التر النفس  علماء قبل من وعولجوا تحاراالن لخطر   االشتباه بالغات  عدد ضعف أيضا
  التقارير عدد في  انخفاض هناك  كان  ).1225 إلى 2019 عام في 609 (من األطفال  ضد  عنف بأعمال
 302 من وذلك  مال،لاله  نتيجة عزلة في أنهم  في  يُشتبه الذين األطفال بشأن التربوي  النفس  علماء إلى الواردة
  الدراسة  في   الصعوبات على الضوء  للطفل  القومي  المجلس  سلط     تقريرا. 240 لىإ 2019 عام  في  تقرير
  في ائيليةاإلسر المدارس  أطفال ثلث  حوالي   يشارك لم المدارس.  أطفال بين العاطفي واالضطراب  والقلق 
ُ  ترنتاإلن عبر التعلم يكن لم أو  منتظم، بشكل اإلنترنت عبر التعلم   من أكثر أن إلى   التقارير أشارت  لهم. متاحا

  كمبيوتر جهاز يمتلكون ال  اليهودية المدارس في الطالب من المائة  في  35 وحوالي العرب الطالب نصف
  بعد.  عن للتعلم

 
  اإلنذار وصفارات  غزة في السياج احتجاجات  أدت حقوقية، تومنظما محليين حكوميين لمسئولين  وفقا 

 الكوابيس  ذلك  في  بما  غزة،  من بالقرب يعيشون ذينال األطفال  بين نفسية معاناة إلى  يةوخالصار  والهجمات
  الصدمة.  بعد ما واضطراب

 
  مع  سنة، 18 بـ ج للزوا القانوني  األدنى السن القانون حدد  :القسري والزواج  المبكر والزواج  األطفال  زواج
  ما إذا عمرال  من عشرة السادسة تجاوزا  اللذين نصيوللشخ  حامال   الفتاة كانت  إذا للقُّصر  االستثناءات بعض
ُ   استثنائية.  ظروف لوجود  نظرا بذلك المحكمة  أذنت   أُجبرت حكومية، غير ومنظمات  حكومية لمصادر وفقا
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ً  أكبر  رجال من جالزوا  على عائالتهن بواسطة الفلسطينيات  الفتيات  بعض   17 في  إسرائيل. عرب من سنا
  زواجين ضحية  وهي -  بدوية امرأة  متهقد  طلب دراسة بإعادة الشرطة   العليا  مةالمحك  أمرت سبتمبر/ايلول،

  أن  حين في بأنه المحكمة  قضت   لالتجار. كضحية  بها  لالعتراف -  الثاني  زوجها  قتلت  و ومبكرين قسريين
 كان  ذاإ  اتجارا الزيجات  هذه تشكل  أن احتمال هناك  أن إال  ذاته، حد في اتجار  يمةجر  يشكل ال باإلكراه الزواج

ُ  عرضت  إذا أو  القسري،  العمل أو الجنسي غاللباالست السماح  هو  منها  الغرض  يصبح  أن  لخطر  شخصا
  الجرائم.  لهذه ضحية

  
  لمدة بالسجن اإلدانة  حالة  يف  ويعاقب  للقُّصر   الجنسي االستغالل القانون  يحظر  :لألطفال الجنسي االستغالل

  (عن باألطفال لمتعلقةا  اإلباحية المواد حيازة القانون ظريح   السجن. في  سنة عشرين إلى  سبع بين تتراوح
  عام. بشكل القانون السلطات  طبقت وقد ، المباشر) البث طريق  (عن  المواد هذه إلى والوصول التنزيل) طريق
ً   العام األمن  وزارة  أدارت ً  خطا   عبر األطفال إيذاء  إلى تهدف التي  األنشطة بشأن الشكاوى لتلقي  ساخنا
  االنتحار.   أجل من  والضغط  الجنسي واالعتداء  البتزازوا المؤذية المواد ونشر التنمر مثل ،تاإلنترن

 
  برضى الجنس  ممارسة تعتبر   سنة. 16 هو الطرفين برضى الجنس لممارسة القانوني  للسن األدنى  الحد

  خمس  ةلمد  بالسجن  العقوبة   طائلة  تحت يقع  أحداث اغتصاب سنة  16 إلى  14 بعمر رقاص  مع الطرفين
  سنوات. 

 
  لالختطاف المدنية  الجوانب بشأن 1980 لعام الهاي اتفاقية في طرف  البلد  : للألطفا  الدولي  االختطاف

  لألطفال الدولي االختطاف حول  األمريكية  الخارجية لوزارة السنوي التقرير مراجعة  يرجى  لألطفال. الدولي
lhttps://travel.state.gov/content/travel/en/Internationa- الموقع: على الوالدين  أحد  بواسطة

cases.html-orteddata/rep-and-reports-providers/legal-Abduction/for-Child-Parental  
 

  السامية معاداة
 

ً  السكان، من  المائة  في 75  من يقرب ما   اليهود شكلي   تعاملت  ما غالبا  حصاء.لإل المركزي للمكتب وفقا
  وليس الفلسطيني اإلسرائيلي بالصراع علقتت قومية جرائم أنها على اليهود تستهدف التي الجرائم مع الحكومة 

  امية. الس  معاداة عن ناتجة أنها على
 

  هناك  المحرقة.  حقبة أصول استرداد أو بإعادة بالمطالبات يتعلق  فيما  ةق مطب وآليات  قوانين  الحكومة لدى
  من أصحابها   نجي ولم الثانية  العالمية  الحرب  خالل  البالد إلى ُجلبت  التي باألصول معنية اسرائيلية نينقوا

  الورثة إلى لها يتحو يتم ولم  استئماني،  صندوق  في  بها   ةالمطالب  تتم لم التي باألصول االحتفاظ تم  وقد  الحرب.
  إسرائيل.   في  ممتلكات لديهم  الراحلين  أقاربهم بأن علم  على الحاالت  معظم في يكونوا لم الذين القانونيين

 
  باألشخاص االتجار

 
 الموقع:  على باألشخاص االتجار  حول  األمريكية الخارجية  لوزارة لسنويا  التقرير مراجعة يرجى

report/-persons-in-https://www.state.gov/trafficking  
 

  الخاصة   االحتياجات ذوو األشخاص
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  والعمل التعليم  على  حصولهم ذلك في  بما  الخاصة،   جاتاالحتيا  ذوي األشخاص حقوق القانون يحمي
  الحكومية المباني  إلى دخولهم وتسهيل لقضائيا  والنظام والنقل واالتصاالت والمعلومات الصحية والخدمات
  أنه  على  القانون ينص   القوانين.   هذه  عام بشكل الحكومة طبقت   وقد  األخرى، الخدمات  على وحصولهم

 يذو  لألشخاص يمكن أماكن أو مبانٍ  من العامة الخدمات  جميع  توفير يجب ،2019 عام  نهاية بحلول
  والتي  ،2019 عام قبل بناؤها  تم التي المحلية  السلطة  انيمب  ناءتثباس إليها، الوصول  الخاصة  االحتياجات

   ام.ع لمدة  النهائي الموعد بتمديد القانون يسمح  .2021 الثاني نوفمبر/تشرين بحلول تأهيلها  يتم أن  يجب
  انيمبال من بالمائة  62 سيكون العام   نهاية ولبحل أنه  الثاني نوفمبر/تشرين في  الحكومية اإلسكان  إدارة توقعت

  الثاني  نوفمبر/تشرين في مذكرة نشرت العدل وزارة أن  إال ، الخاصة  االحتياجات لذوي  متاحة حكومية ال
 على القانون يشترط  آخر. عام لمدة التمديد  امكانية مع ،2021 عام نهاية  حتى  النهائي  الموعد تأجيل  تقترح

  االحتياجات  ذوي من موظفيها  نم ألقلا  على  بالمائة  5 يكون أن عامل 100 من أكثر  لديها حكومية  هيئة كل
  االحتياجات ذوي األشخاص حقوق   في المساواة لجنة  عن صادر لتقرير  وفقا ،2019 عام  في   الخاصة.
  الوزارات تضع لم العام، نهاية  بحلول  المطلب.   هذا الحكومية   يئات اله من بالمائة 60 استوفت  الخاصة،

  . المدن بين والحافالت واألرصفة  والطرق  الصحية لخدماتا إلى  ولالوص بإمكانية المتعلقة اللوائح لحكومية ا
 

  يعاني إسرائيل،  في  الخاصة االحتياجات ذو األشخاص  حقوق   باتفاقية للنهوض المدني  المجتمع لمنتدى  وفقا 
 بسبب  إليها، الوصول يتعذر  التي عامةال واألماكن المباني من أعلى  نسبة من الخاصة االحتياجات ذوو العرب
  يتعلق فيما  العربية باللغة الحكومة   من المعلومات  على الحصول إلى يفتقرون أنهم  كما  ،لتمويل ا نقص

  . بحقوقهم
  

  مصاب  نيفلسطي وهو حالق،  يادإ القدس  في الحدود حرس من  شرطة ضابط  طارد  مايو/ايار، 30 في
  أ).  .1 القسم (طالعوا بالتوقف ط الضاب   لنداءات هتتجاباس عدم بعد قتيال،  وأرداه  عليه النار  وأطلق  بالتوحد، 

  
  واألثنية  والعرقية القومية األقليات أفراد

 
  مستمراً.  ومجتمعيا  مؤسسيا  تمييزا واإلثيوبيون والدروز والمسيحيون العرب المسلمون واجه 

 
   آخرين.  مواطنين  أو مناأل أجهزة  قِبل  من العرب  للمواطنين العنصري للتنميط  ةمتعدد حاالت  هناك كانت

  آخرون وذكر متناقض.  بأنه  العربية  األقلية تجاه الحكومة قفمو  عربال المدني  المجتمع قادة  بعض وصف
  على يرهتصو أو العربي  المجتمع  ضد لعنصريةا على  بالتحريض اإلسرائيليين السياسيين القادة قيام  على أمثلة

  عدو.  أنه
 

  العربية اللغة قانونال يغير  القومية. الدولة نقانو باسم إليه يُشار  ساسيا أ  قانونا  الكنيست  أقر ،2018 عام في
  لغة  إلى  ،1948 عام في  السائد البريطاني   االنتداب قانون إسرائيل تبنت أن منذ  كانت كما  رسمية، لغة من

  تعزيز إلى  ويدعو المصير تقرير  في فقط   اليهودي الشعب ق بح  أيضا  القانون يعترف  خاص".  وضع  "ذات
  التمييز  زيادة إلى  يؤدي أن العرب  والقادة  تلمنظماا تخشى الذي األمر إسرائيل،  داخل  اليهودي"  "االستيطان

  أقلية منزلة يخفض باعتباره نالقانو الدروز زعماء انتقد   باألرض. المتعلقة القانونية  والقرارات اإلسكان في
 لمنع المساواة  دأمب ذكره لعدم القانون المعارضون دانتق كما  ، الثانية الدرجة  من مواطنين  إلى لبالدا  في

  اليهودية.  غير  ألقلياتا حقوق ب  اإلضرار
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  في توازن إلحداث أساسي قانون   في للبالد اليهودي الطابع ترسيخ الضروري من  كان أنه القانون مؤيدو ذكر
  إلى المؤيدون  وأشار  ردية.الف  الحقوق  يحمي الذي وحريته، اإلنسان كرامة أنبش 1992 لعام األساسي  القانون

  قانون بأن المؤيدون جادل   المساواة.  يفرض أنه على  1992 معا نونقا  بالفعل فسرت  العليا   حكمةالم أن
  لجةمعا  بضرورة السياسيون القادة عترفا  الفردية.   المدنية  الحقوق يحمي يزال ال  وحريته اإلنسان كرامة

  أمام ةمعلق  ،القومية   الدولة  نونقا  في تطعن التي ،المتعددة قضائيةال الدعاوى  ظلت    الدرزية.  الطائفة انتقادات
  العام.  نهاية  بحلول  العليا لمحكمةا

 
  اناتبي  إلى يستند تقريرا اإلنسان حقوق   أجل من أطباء منظمة نشرت األول، أكتوبر/تشرين 1 في

   والعرب.  يهودال  السكان بين  كبيرة صحية فجوات وجود إلى  تشير إلحصاء ل المركزي  للمكتب  واستطالعات 
  انتشار  ونسبة الرضع،  وفيات المتوقع، العمر  متوسط  يثح من ةجوف من يعانون  العرب  السكان  أن ُوجد لقد

  إلى  التقرير  نتائج تشير  وغيرها. التدخين ومعدالت والسمنة، والسكري، للصحة، الذاتي  والتقييم األمراض،
  مقارنة البالد  في  ربالع للسكان  المقدمة  الصحية الرعاية خدمات  جودة في  األحيان،  بعض في كبيرة  فجوات،

  من أقل   وبدرجة المجتمع  في األولية بالرعاية يتعلق  فيما   خاص بشكل الفجوات  هذه ظهرت  ود.اليه نكا بالس
  لوباء  الحكومة  باستجابة يتعلق  فيما   أخرى ثغرات ظهرت اذار،مارس/ في  المتخصصة.  الرعاية  حيث

  رونا.وك
 

 العربية،  يتكلم معوهس أن دبع نصاصرة، محمد  على ائيلييناإلسر اليهود من عدد اعتدى يونيو/حزيران، 4 في
ُ  إجراءاها  لعدم الشرطة  الطيبي، أحمد المشتركة، القائمة عن الكنيست عضو انتقد  ُزعم. حسبما    يف  تحقيقا

  قدمت  الثاني، ننوفمبر/تشري 5 وفي مشتبهين، ثالثة  الشرطة اعتقلت ول،األ أكتوبر/تشرين 22  في  الحادث. 
  مشددة". ظروف في  "االعتداء تهمةب الثة لث ا بهم المشتبه ضد اتهام  حةالئ النيابة

 
  يهودية عاتومجمو أفراد  نفذها  عنف أعمال  إلى تشير التي  الثمن،" "دفع  هجمات العام   طوال   هناك كانت
   اإلجراءات "ثمن عهم"تدفي هو معلن بهدف وذلك وممتلكاتهم اسرائيل في  عرب  ومواطنين فلسطينيين  ضد
  على الثمن"  "دفع عبارة تستخدم جمعية  أي الحكومة   تصنف  .هاجمينلما  مصالح ضد  الحكومة تخذتهاا التي
  أكثر  كانت للشرطة، وفقا  جنائية).  ليس(و أمنية  كجريمة الثمن دفع  هجوم وتصنف قانونية، غير جمعية  أنها 

ً  الجرائم  لدى المقدسة الدينية  باألماكن الضرر وإلحاق  قاراتالع وتشويه السيارات  مهاجمة هي  شيوعا
  على فبراير/شباط، 11 في  الزراعية. باألراضي الضرر  وإلحاق  الجسدي، واالعتداء مسيحيين،وال ينلمالمس
  المساجد أحد على  الطالء،  خاتبخا باستخدام عبارات،  وُكتبت تخريبلل سيارة 170 تعرضت المثال، سبيل
  24 في   ط". المختل  جالتزاو  عن "توقفوا و يهود"ال  أيها   "استيقظوا  تقول هاالف غوش  في الجدران وعلى

  ،كراهية جريمة  بأنها يُشتبه فيما  بالقدس  شرفات حي في مسجد في النار مجهولون  أضرم  الثاني، يناير/كانون
 ُ   الحريق أن إلى  المسجد جانب  على  الطالء   بخاخات بواسطة تبتكُ  عبارات  تشير  إعالمية. لتقارير  وفقا

  قد   اإلسرائيلية   الحدود  شرطة   كانت   التي و  غربية، ال  ضفة ال   في   مرخصة  غير   استيطانية  ة ببؤر  مرتبط   به   المشتبه 
  الثاني.  كانون / يناير 15 في  منها   أجزاء هدمت

 
  وإشعال  قتل، محاولة  وتهمتي قتل، همت  ثالث في أوليئيل بن عميرام جزئية حكمةم  أدانت  يار،آمايو/ 18 في

 أسفر 2015 عام ما دو  في مدمتع حريق   في لدوره العنصرية،  فعبدا  جريمة   الرتكاب والتآمر  متعمد،  حريق
  امأحك  بثالثة أوليئيل  بن على المحكمة  حكمت  سبتمبر/ايلول، 14 في  وطفلهما. فلسطينيين زوجين مقتل عن

  المحكمة  أمام كمالح أوليئيل بن استأنف  غرامة. بدفع  وأمرته  نة،س 20 إلى باإلضافة الحياة   مدى بالسجن
  بالذنب، اإلقرار  صفقة  من كجزء سبتمبر/ايلول، 16 في  لعام. ا  نهاية بحلول معلقا  االستئناف  انوك العليا،
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  ثالث لمدة بالسجن أخرى  كراهية  ائموجر متعمد حريق   في  متورط  قاصر   على وحكمت العليا المحكمة أدانت
  ونصف. سنوات

 
ً وفق  المدنية. الخدمة  في اليهودية  غير لألقليات  اسب"المن   "التمثيل سياسات  الحكومة استخدمت   الخدمة نلديوا ا

  نسبة بلغت   مبتدئون).  موظفون منهم ٪61.5( ٪12.2 العام القطاع  في  العرب الموظفين نسبة  بلغت المدنية،
  العرب  المواطنون شغل العام،  خالل  لكن، ٪.2.5 حوالي   للحكومة مملوكة  شركة 62 في ربالع   الموظفين

  عام في المائة في 1  من زيادة يف للحكومة،  المملوكة الشركات في المديرين مناصب  من  المائة  في 12
  معا  في المائة في 5  من زيادة في الحكومية،  الوظائف من المائة  في 11 العرب العمال وشغل ؛2000
    حزبية. وغير حكومية  غير منظمة وهي (سيكوي)، المدنية  المساواة دعم  لجمعية وفقا وذلك  ،2000

 
  جودة  في كبير تباين عن  الحكومي وشبه حكوميال  التعليم   نظام ضمن  المنفصلة سية المدر األنظمة  أسفرت
  تقل بمعدالت العامة نويةالثا  شهادة امتحان المتشددون واألرثوذكس والدروز العرب  الطالب  اجتاز  التعليم.

 ومنح ةتعليمي برامج إدارة الحكومة  اصلتو  المتشددين. غير األورثوذكس  اليهود ئهمنظرا معدالت عن
  العرب الطالب  نسبة  ارتفعت  ،2020 وعام 2010-2009  الدراسي العام ينب  العرب.   الطالب لفائدة

  درجة برامج وفي  المائة،  في 19 إلى  مائة ال في 13  من البكالوريوس برامج في   ملحوظ: بشكل المسجلين
  وفقا  المائة،  في  7 إلى  المائة  في 5 من الدكتوراه برامج وفي  ة، المائ في  15 إلى  المائة  في 7 من الماجستير

  لإلحصاء. مركزيال  كتبلمل
 

  لقب  من مملوكة  المئة في 12.5  حوالي يشمل وهذا  ،الدولة  أمالك ضمن  األراضي  من المئة في 93 حوالي يقع
 للمواطنين يُسمح ليهود.ا لغير األراضي تأجير أو بيع األساسي امهنظ  يحظر الذي  اليهودي، القومي الصندوق

  إسرائيل  أراضي دائرة لكن اليهودي، القومي وق الصند ضيبأرا  الخاصة  العطاءات في مشاركةبال العرب
  عام في  بعطاء.  سرائيلإ في  عربي مواطن  فاز كلما  أخرى أرض قطعة  اليهودي  القومي الصندوق  تمنح

 عربي  لعضو تمثيل  لديه يكون أن يجب راضياأل إلدارة التنفيذي المجلس بأن العليا  المحكمة  قضت ،2018
  في المجموعات هذه من أعضاء   هناك يكن لم  ذلك، ومع اليهود؛ غير ضد يزميالت  لمنع شركسي  أو درزي أو

  العام.  بنهاية التنفيذي  المجلس
 

  أكثر  يعيش  االقتصادية.  االجتماعية  لناحيةا  من حرمانا   األكثر هي  العرب  السكان  من البدوية الشريحة  ظلت 
   الحكومة. خططتها   بلدات سبع  في نسمة، فأل 260 بـ  يُقدّرعددهم الذين ب،النق في  البدو المواطنين نصف من
  وذلك المياه، ةبشبك أو الكهرباء بشبكة متصلة  غير المساكن جميع  ظلت بها،  معترف قرية 11  من تسعة  في

ُ   المدنية. المساواة  أجل من النقب  في  السلمي  ايشالتع منتدى لمنظمة  وفقًا    المباني عجمي  ربط  تم للحكومة،  وفقا
  على حصلت  التي  المساكن  وكذلك والمياه، الكهرباء   بشبكة  بها  المعترف دويةالب رىلقا في تقريبا  الحكومية 
  واحدة ابتدائية  مدرسة بها  معترف قرية  لكل   كان  بناء. تصريح ا لديه يكن لم المساكن معظم لكن  بناء، تصريح

  بها.  ترفمع قرى  ثماني  في  ثانوية مدارس هناك توكان األقل، على
 

  أية  على  الحصول دون بها  المعترف غير األكواخ  أو الخيام من  قرية 35 في ويبد ألف 90  حوالي يعيش
  البدو).  ممتلكات ورد لهدما قضايا  بخصوص هـ. .1 القسم  (طالعوا حكومية خدمات 

 
  العائلية يارات الز الحكومة  منعت  سوريا.  زيارة دروزال  والمقيمين المواطنين على  عام بشكل الحكومة تحظر 

  .1982 عام منذ مواطنينال غير زللدرو سوريا إلى
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 لينوؤمسال أن من الرغم  على المستمر، المجتمعي التمييز من إثيوبي يهودي 155،300 بنحو  يقدر ما عانى
  ضدهم التمييزية  األعمال  وعلنا   بسرعة انتقدوا والمواطنين

 
  كان ةشرط بط ضا  ضد باإلهمال  اتهام الئحة الشرطة   ضباط  مع التحقيقات إدارة  قدمت  باط،فبراير/ش في

  عاما  18  العمر  من البالغ تيكا  سيلومون على  النار  وأطلق  2019 يونيو/حزيران في  عمله ساعات  خارج
  العام.   نهاية  بحلول مستمرة تزال  ال المحاكمة وكانت  ، قتيالُ  وأرداه

 
 محيس إجراء  إلغاء   لعدم المحكمة  يدعو بسب بإبداء الشرطة العليا   المحكمة رت أم فبراير/شباط،  12 في
 اإلثيوبيين واستهداف العنصري  التنميط  إلى يؤدي مما معقول، اشتباه دون  الهوية  تحديد بطلب  رطةللش

  العام. نهاية  بحلول رةمستم تزال ال  القضية وكانت  األقليات. من موغيره اإلسرائيليين
 

  تجاه نصريةلعا حاالت  على الضوء 2019 لعام  يلي اإلسرائ للجيش  المظالم ألمين السنوي  التقرير سلط 
  قادتهم.  من اإلثيوبيين الجنود

 
  تلقي  خالل  من سسيةالمؤ  العنصرية مكافحة على العنصرية لمكافحة  التنسيقية الحكومية   الوحدة عملت

  في  ،المثال سبيل على  العام.  الوعي زيادة خالل ومن المختصة،   الحكومية  لسلطاتا  إلى وإحالتها  الشكاوى
  مالك ضد  الصلح  محكمة إلى  قضائية  دعوى العدل وزارة في  انونيةالق دةاعالمس إدارة  رفعت شكوى، أعقاب 

  40،300( شيكل  131،800 قدره بتعويض وىالدع طالبت  عرقهم. بسبب إثيوبيين استضافة رفض فندق 
  العام.  نهاية بحلول ا حكم  بعد الصلح  محكمة  تصدر ولم ،ر)دوال

 
  الجنسانية  والهوية الجنسية ميولال إلى استناداً  األخرى واالنتهاكات تمييزوال العنف أعمال

 
  طبقت    التوظيف. و  والخدمات  السلع  في  ذلك في بما الجنسي،  التوجه  أساس على  التمييز القانون  يحظر 

  مجتمع  أفراد ضد واإلسكان التوظيف في  زالتميي بعض استمرار من الرغم على  عام، بشكل القانون الحكومة 
ً جنس المتحولين وضد عام بشكل الميم   شركة الصلح محكمة  أمرت  أبريل/نيسان، 20 في   خاص. بشكل يا

  بدفع الميم، بمجتمع المعني  اإلسرائيلي  العمل فريق لصالح  +،  الميم لمجتمع  محتوى تضم  مواد طباعة رفضت 
  العمل.  لفريق  يضتعو

 
  لجأ م خارج طعنوه والذي عاما، 16  العمر  من البالغ شقيقهما قتل محاولة  بتهمة صينشخ محاكمة  كانت

 بعض أدت  العام. نهاية بحلول  معلقة الجنسية، ميوله أساس  على 2019 عام في  الميم  مجتمع من شباب لل
  المثال، بيلس  على الشرطة.  قبل  من تحقيقاتو اعتقاالت إلى العام خالل  الميم مجتمع ادأفر ضد العنف   حوادث

  باالعتداء  قُّصر ال من يناثن ضد مشددة ظروف تحت اتهام  ئحةال  الشرطة  وجهت أغسطس/اب، 12 في
  أغسطس/اب.  1 بتاريخ يافا  في الميم مجتمع من لقُّصر   إصابات في والتسبب

 
  لحاخام ل التوراة ألدب إسرائيل  جائزة  سيمنح أنه بيرتس رافي آنذاك  التعليم وزير أعلن فبراير/شباط،  4 في

  ذلك في  بما  الميم، مجتمع د ض علنية بتصريحات  أدلى الذي غان، لرامات السابق   الحاخام أرييل،  يعقوب
  تماسا ال العليا  المحكمة  رفضت أبريل/نيسان، 26 في  المثليات. لألزواج  شقق  تأجير بعدم 2014 عام دعوته
  تدخل تبرر ال القضية إن قائلة  ألرييل،  ئزةالجا  منح  ضد الميم بمجتمع يةالمعن اإلسرائيلية العمل فرقة  قدمته

  حاته. ريتص  عن التراجع  أرييل ورفض لمحكمة.ا
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 لوائح  بموجب تقييدهم تم ولكن وتظاهرات  عامة فعاليات  تنظيم على قادرين الميم  مجتمع نشطاء كان
  .ب).2 القسم لعوا(طا  المشاركة هذه مثل من تحد التي 19-وفيدبك الخاصة الطوارئ 

 
  حقوق  ة لجمعي وفقا   االنفرادي.  الحبس  في  جنسيا   المتحولين السجناء وضع السجون مصلحة ئحلوا تحظر 

  للنساء  عقابي كإجراء يستخدم عزل جناح  في  العام عن تزيد لفترة جنسيا  متحولة  امرأة احتجاز تم لمواطن، ا
  قانونية إجراءات بعد ديعا  جناح  إلى  نقلها  تم يلول،سبتمبر/ا  في   العادية.  األجنحة من إخراجهن  يتم الالئي

  مواطن.ال حقوق  جمعية  قبل من
 

  / المكتسبة المناعة نقص ومتالزمة البشرية المناعة نقص روسبفي بةصااإل  بسبب االجتماعي  الوصم
  اإليدز

 
  لمكافحة   ي اإلسرائيل العمل  لفريق  ووفقا اإليدز،  يروسبف المصابين  األشخاص ضد  التمييز القانون  يحظر 

  الل خ الشكاوى بعض اإليدز بمكافحة لمعنيا  العمل فريق  تلقى   الحدوث.  نادر المؤسسي ييزالتم كان اإليدز،
 العمل فريق  أجراه الستطالع  وفقا  التجميل.  وخدمات البديلة  الصحية الرعاية تقديم في  التمييز بخصوص عامال

  مشكلة.  االجتماعية  الوصمة ظلت   الثاني، مبر/تشريننوف شهر في
 

  تخزن الجنسي، الميل  ومزدوجي ثليينالم الرجال من بالدم التبرع  لقبول سنتان مدته تجريبي برنامج بعد
 مرة بالدم الرجل يتبرع حتى  الجنسي الميل ومزدوجي المثليين  الرجال من بالدم التبرعات لصحة ا زارةو

 عدم ذلك  في ما ب الروتينية،  االختبارات الدم تبرعات من العينتين  كلتا اجتازت  إذا   أشهر.  أربعة بعد أخرى
    هما. كلي قبول  يتم اإليدز، فيروس  وجود

 
  ألخرىا تمعي مجال التمييز أو العنف أعمال

 
  صنفتهما بالطعن اعتداء  حادثتي  ذلك في  بما  إسرائيل، في مدنيين إرهابية  أو  مسلحة وجماعات أفراد   هاجم
  غزة في إرهابية  جماعات   قتها أطل  صواريخ إلى اإلضافة ب  أ)، .1 القسم (طالعوا   إرهابية  كهجمات ات السلط
  .د).2 القسم  طالعوا  اللجوء، طالبي ضد يزميالت أو  بالعنف  المتعلقة  للقضايا  ة(بالنسب إسرائيل.  على

 
  بسبب سيما ال العنف،و الجريمة من عالية مستويات من تعاني إسرائيل  في العربية   المجتمعات  زالت ما 

   حكومية.  رغي  ومنظمات حكومية  لبيانات   قًا وف المشروعة، غير حة األسل من الكبيرة عدادواأل المنظمة الجريمة
  الشرطي؛  العمل مستوى تدني  األسباب  شملت  ، أخرى  حكومية غير منظمات و اهيمبرإ  صندوق  لمبادرات   وفقا 

  ماعيةاالجت والعوامل المشروعة؛ غير األسلحة على الحصول وسهولة المال؛ رأس على الحصول ومحدودية
  لىع كرونا جائحة تأثير  أدى تقليدية.ال والسلطة  األسرة هياكل  وانهيار والبطالة الفقر مثل  واالقتصادية،

  أقل  بالشرطة يثقون العرب  المواطنين أن  االستقصائية الدراسات  وأظهرت الوضع، تفاقم إلى  والعنف مةالجري
  في  شرطة  مراكز تسعة فتتاحا   يلي:  ما   لقضايا ا  لمعالجة الحكومية اإلجراءات  شملت  يهود.ال المواطنين  من

  العرب المواطنين  مع التواصل ينوتحس  ، نفالع لمنع  القانون تطبيق وتعزيز ،6201 عام منذ العربية البلدات 
 وتعزيز  المجتمع، عم  الثقة وتعزيز العربية،  باللغة  االجتماعي التواصل  ووسائط  اإلعالم وسائل خالل من

  العقوبات.  سقف ورفع األسلحة على السيطرة مثل نيةالقانو القضايا  سة ودرا المجتمعية، الشرطة
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  إسرائيل،  في  العرب والمواطنين الفلسطينيين ضد  نهاع مبلغال  الهجمات   في اإلسرائيلية  السلطات حققت
  على واعترضت والمسلمين  مسيحيينلل معادية بتصريحات أدلت  منظمات أعضاء قبل   من القدس،  في  وخاصة
  اليهود. وغير هودالي بين الجتماعيةا  العالقات

 
   للعقارات. اإلسرائيليين ليهودا  لكيةم لزيادة  جهودًا القدس  في لمستوطنينا ومنظمات اإلسرائيلية  الحكومة  بذلت

  التاريخ على لتأكيدل سعت الجهود  بأن الفلسطينية  السلطة عن وممثلون  المدني  المجتمع منظمات من كل  صرح
 غير ظمات ومن  اإلنسانية، الشؤون  ا لتنسيق المتحدة األمم تبمك  زعم  فلسطينية.ال  األحياء   في اليهودي
  سياسات أن )  الشعوب  لكل عاميم"(مدينة  و"عير التخطيط)  حقوق  لأج   من (مخططون "بمكوم"  مثل حكومية

 ة السياس تهدف  القدس. في المقيمين الفلسطينيين عدد خفض  إلى تهدف القومية إسرائيل وسياسات  القدس بلدية
  يحق كان القدس.  في اليهود السكان من ٪60 بنسبة أغلبية  على  الحفاظ  إلى اإلسرائيلية ةللحكوم  الرسمية

  التي  الممتلكات استعادة العائالت،  تمثل التي  األراضي  صناديق   أو وأحفادهم، اليهود ياألراض  كلمال
  إسرائيل  في لكاتهم ممت هجروا الذين الفلسطينيين لكن ،1949 عام قبل  القتال  أثناء  قية الشر القدس  في  هجروها 

  بعض في   هـ). .1 القسم  طالعوا( بالممتلكات القانونية  المطالبة في   مماثل حق  لديهم يكن لم الفترة   نفس في
  القدس في تها استعاد  تمت يهودية لممتلكات  قانونية ملكية  على  خاصة  يهودية منظمات حصلت الحاالت،
  العائالت  طرد إلى  مطولة  قضائية   إجراءات لخال  من وسعت يمة، القد البلدة  في  ذلك في بما  الشرقية،

  المستوطنات  لألحياء/ الشرقية القدس من ة بالمائ 03  نحو السلطات خصصت هناك. تعيش التي  ينيةالفلسط 
  بما  - إلسرائيليين المملوكة  العقارات راءش  أو  استئجار  من الحاالت  بعض في الفلسطينيون تمكن  االسرائيلية. 

   كليهما. أمام كبيرة عقبات  واواجه لكنهم - للحكومة مملوكة  أراٍض  على  المقامة  صةالخا   الممتلكات ذلك  في
  اإلسرائيلية  الحكومة  وممتلكات  اإلسرائيلية المستوطنات  األحياء/  حساب بعد أنه وميةحك غير تمنظما ذكرت

  متاحة  كانت الشرقية  القدس في األراضي  جميع من فقط المائة  في 13 فإن معلنة،ال  الوطنية والمنتزهات 
  عليها.  للبناء غيرهم أو للفلسطينيين

 
  الخدمات على للحصول ومتساو كامل بشكل مؤهلون القدس نسكا  جميع  أن على ينص  القانون أن  من الرغمب

  كاف بشكل توفر لم األخرى  والسلطات القدس ةبلدي  أن إال  األخرى، والسلطات البلدية  تقدمها  التي  الحكومية 
 الواقعة  المناطق  في  خاصة  فلسطينية، ال لألحياء الطوارئ وخطط  التحتية والبنية  والتعليم، االجتماعية  تالخدما

ُ   البلدية. حدودو دار لجا بين   بينهم من فلسطيني،  ألف 117 حوالي المنطقة تلك في  يعيش  حكومية،  لبيانات  وفقا
 من ٪78 كان السياسات،  ألبحاث س القد عهدلم وفقا القدس. سكان من  باعتبارهم مسجلين ألفا  61  من يقرب ما 

  . 2017 امع في  رفق في  يعيشون الشرقية القدس  في العرب  طفالاأل من ٪86 و العرب  السكان
 

  العمال  حقوق  .7 القسم
 

  الجماعية المفاوضة  في  والحق إليها واالنضمام  الجمعيات تكوين حرية أ.
 

  وتنظيم الجماعية  والمفاوضة  إليها  االنضمامو  قلة المست النقابات  تشكيل في  العمال حقوق  القانون كفلي
  فيها   يتفاوض يوًما  15 لمدة  تهدئة"  فترة"  هناك  ، عمالي  نزاع عن ما   نقابة تعلن أن بعد نية. القانو  اإلضرابات

  السادس اليوم وفي  النزاع. لحل  العمل صاحب  مع  البلد، في  العمالية  للنقابات  اتحاد أكبر وهو  الهيستدروت،
  الجيش أفراد مثل لدولة، ا ألمن الضروريين للعاملين باإلضراب يسمح ال باإلضراب. وظفينللم يُسمح عشر،

  ألسباب  اإلضرابات القانون يحظر  اإلسرائيلي.   العام األمن جهاز  و  لموسادوا جونلسا  ومصلحة والشرطة
 التجارة أو  القتصادا ديهد قد أنه  الحكومة تعتبره إضراب  لمنع  الطوارئ لةحا  بإعالن للحكومة  ويسمح سياسية

ُ   أجنبية. دول مع   قط.  القانون  هذا ق يُطب لم للهستدروت، وفقا
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  شهر في  إسرائيل في الفلسطينيون العمال توقف  الحكومية، غير aOvedL Kav  يدالوف كاف لمنظمة  وفقا 

  العمالية قابات الن رسوم  خاللها  دفعوا سنوات  بعد اإلسرائيلية، لعمالا  لنقابات تلقائية رسوم دفع مايو/أيارعن
  معاملة.  أو لهم تمثيل دون

 
  تم الذي العامل بإعادة أمر إلصدار  ةتقديري  ةبسلط العمل  محكمة  تتمتع   النقابات. ضد  يزالتمي القانون  يحظر 
  وظيفته.  إلى النقابية  نشاطاته بسبب  فصله

 
  في عليها   المنصوص  لك ت  مع متناسبة العقوبات  وكانت فعال، بشكل بها  عمولالم  القوانين الحكومة طبقت 

  دنية.الم  الحقوق  بإنكار المتعلقة األخرى القوانين
 

 ُ   أو  النقابي، العمل  في  المشاركة فعلي  وبشكل  العمل أصحاب  بعض ثبط  ل،ما الع  لنقابات الدولي لالتحاد  وفقا
  كيل   نقابة.  تشكيل يحاولون الذين العمال ضايقوا  أو ية،الجماع  المفاوضة في االنخراط  رفضوا أو  أخروا
     األقل.  على  العاملين ثلث  موافقة ا يلزمه المعين، العمل  مكان في  للعمال ممثلة  ما نقابة  تُعتبر

 
 واألمن االجتماعية والخدمة  التدريس في  العاملين من متزايد عدد توظيف يتم الوفيد، كاف ةلمنظم   ا وفقً 

  قدرتهم من ذلك  يقلل حيث  الجمعيات،  ينتكو في حقهم  ينتهك  مما  متعاقدين، كعاملين الرعاية  وتقديم والتنظيف
  ة.المساوا  في وحقهم التفاوضية

 
  اإلجباري أو القسري العمل حظر  ب. 

 
  األخرى،   الخطيرة  الجرائم  مع تتناسب عقوبات  ويفرض اإلجباري أو  القسري العمل  ويجرم ون القان ظر يح

  اطنين. المو عضوب األجانب  العمال تحمي  التي  القوانين فعال  بشكل  تطبق لم الحكومة لكن
 

  الفئات رأكث بين من  المهاجرات المنازل وخدم لبناءوا الزراعة   في  والفلسطينيون المهاجرون العمال كان
  غير منظمات أفادت   والعبودية. المنزلي واالسترقاق السخرة ذلك في  بما  القسري،  العمل لظروف عرضة
  السفر جوازات  حجز ذلك في  ما ب قسري،ال العمل لمؤشرات تعرضوا المستضعفين العمال بعض نأ حكومية

 وعدم العمل، أصحاب تغيير نم التمكن ومحدودية  التنقل، حرية على فروضةالم والقيود قانوني، غير بشكل
  ذلك ويرجع لجسدي،ا والترهيب الجنسي، واالعتداء  والتهديدات، للغاية، الطويلة  العمل  وساعات  األجور، دفع

 ً   افية. ك كوميةح ورقابة   إشراف وجود لعدم  جزئيا
 

 بدء ل قب للشركة  ضمان دفع  في Yilmazlar  يلمازالر ة التركي  البناء شركة  موظفو استمر  المثال، سبيل على
  أماكن في  وعاشوا اليوم،  في  ساعة 24 إلى 12 من وعملوا متقطع، بشكل إال رواتبهم يتلقوا ولم  العمل،

  على والضرب   للمطاردة العمال  تعرض ب،الهر  هممحاولت عند  المناسبة. السالمة  تدابير دون وعملوا مكتظة، 
  فيها  زعموا  قضائية دعوى شركةبال ونمل عا  رفع حكومية.  غير لمنظمات وفقا بالشركة، مرتبطين أفراد أيدي
   العام.  نهاية  بحلول الدعوى في  الفصل يتم ولم بالبشر، االتجار إلى  ترقى  تعسفية عمل  ظروف من  عانوا أنهم

  فقدوا أن بعد العام ل خال البالد  مغادرة إلى  القضية  في بإفاداتهم أدلوا الذين ةالخمس  العمال من  أربعة اضطر 
  . لبطالة ا  بسبب القانوني وضعهم
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  الوفيد كاف لمنظمة  الجنوب، في يعملون تايالندي،  زراعي عامل 15 مجموعه  ما  قال ب،آأغسطس/ 20 في
 شديدة، حرارة درجات في عملوال  ،النوم  وقلة  للغاية، طويلة   عمل  ساعات  تضمنت عملهم فظرو إن

  مع العمل ناء أث  ايةحم تدابير وجود وعدم بطيئة،" "بطريقة  العمل  على وغرامات  سيئة،  معيشية وظروف
  السلطات  من  الوفيد كاف  منظمة طلبت    لألجور. األدنى الحد من أقل ورواتب الرواتب، دفع وتأخر ،السموم
  التماًسا  الحكومية  غير  المنظمة  قدمت  ذلك وبعد ،شهر  لمدة جراءإ  أي اتخاذ يتم لم لكن األمر، في   التحقيق 

  ملجأ.   إلى ونقلتهم لإلتجار  كضحايا  بالعمال تالسلطا  تاعترف سبتمبر/ايلول، 30 في  العليا. محكمةلل
 

 من  اإلعفاء اتفاقيات استغالل خالل من بالعمالة االتجار في  الرمادية   السوق  في  العمالة  تشغيل وكاالت تنخرط
  بشكل عماالُ  الُمتاِجرون استقدم  لشرقية.ا  أوروبا  ودول السابق السوفيتي االتحاد ودول إسرائيل بين رةتأشيال
  بعض  وفي باهظة،  توظيف رسوم عليهم وفرضوا  والدعارة،  الرعاية، وتقديم البناء،  في للعمل  يقانون يرغ

  مزورة. وثائق  همل باعوا  األحيان
 

  الموقع على   باألشخاص االتجار  حول  األمريكية الخارجية رةلوزا السنوي التقرير أيضا طالعوا
report/-persons-in-https://www.state.gov/trafficking  

 
  العمل لسن  األدنى والحد األطفال عمل حظر  ج. 

 
  ساعات على قيود  على ويشتمل العمل، لسن  أدنى حد  على ينصو ال، األطف  عمل  أشكال أسوأ القانون  يحظر 
  الرابعة تجاوزوا أو بلغوا الذين األطفال تشغيل يجوز  . فاللألط  المهنية  والصحة  السالمة قيود ويحدد العمل،
  توظيف يجوز كما  ،بصحتهم تضر ال خفيفة عمال أ ألداء الرسمية  المدرسية  العطالت أثناء  العمر من عشرة

 للذين بالنسبة  كمتدربين. التاسع   الصف  وأكملوا رالعم من عشر والسادسة عشر الخامسة  بلغوا  الذين  فالاألط 
  العمل لهم يجوز  بانتظام،  تعليمية  بمؤسسة االلتحاق  من يتمكنوا لم  الذين أو مبكرا اإللزامي  مهم عليت أكملوا

  الذين للشباب  بالنسبة  لقطاعات ا يعجم   في  العمل ساعات  التنظيمية  اللوائح تقيد  مي.حكو تصريح بموجب
  العمل عاما  18 عن ارهمأعم تقل الذين األطفال على  القانون يحظر   سنة. 18و 16 بين ما  أعمارهم تتراوح

  اإلضافي.  العمل عليهم  تحظر كما ،البناء مواقع في
 

  تشغيل حاالت افالكتش العام مدار على  تفتيش  عمليات  تُجري وكانت عام بشكل القوانين هذه الحكومة طبقت 
 تكن لم   والمدرسية.  الصيفية العطل فترات على  خاص بشكل التركيز  ع م القانونية، السن يبلغوا لم  أطفال

  على المفروضة  العقوبات مع دائما   متناسبة األطفال بعمالة المتعلقة االنتهاكات  على  المفروضة العقوبات
 مخالفات  بشأن  عمل أصحاب على  اتالعقوب من داعد العام  خالل السلطات  فرضت  المماثلة.  الخطيرة ئمالجرا

  غرامات.  رض وف إدارية إنذارات  إصدار ذلك شمل  وقد األطفال،   بعمالة  لقةمتع
 

  والمهن  العمالة في  التمييز  د.
 

  والجنس والعرق  القومي  واألصل نوالدي  والعرق العمر  أساس على  والمهن العمالة  في  التمييز القانون  يحظر 
 أو المتعاقدين  أو الموظفين ضد التمييز العمل  صاحب على القانون يحظر عاقة. واإل الجنسي والتوجه 
  العمل  من النساء يقيدان العمل بأماكن السالمة ولوائح  المرأة  عمل انونق  نفإ  ذلك، ومع  عمل. عن الباحثين

 ونقان ينص  عينة.م  كيميائية لمواد التعرض  ذلك في  بما  صحتهن، على خطرة  تعتبر التي الوظائف في
  قانون يحظر والموظفات. الموظفين  بين المتساوي العمل  مقابل  المتساوي  األجر على  األجر  في  اةالمساو
   الخاصة االحتياجات ذوي األشخاص ضد التمييز  الخاصة االحتياجات  ذوي األشخاص   حقوق  اةمساو
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  المناعة صنق  فيروسب  واإلصابة سيةالجن  أساس على  التمييز  صراحة  القانون يحظر ال  ).6 القسم (طالعوا 
  اإليدز./ البشرية

 
  على  المفروضة تلك مع متناسبة اتالعقوب  وكانت فعال،  بشكل به المعمول القانون  عام بشكل ومةالحك طبقت 

  أو التوظيف  في التمييز استمرار  ذكرت المدني المجتمع منظمات لكن المدنية، بالحقوق المتعلقة القوانين
  في  المساواة لمفوضية  لقانونا   أوكل وقد  العرب.  والمواطنين يليين،اإلسرائ-واإلثيوبيين ء،النسا  ضد  األجور
  المفوضية تلقت   المدني.  الصعيد على وتطبيقه  العمل  فرص  في لمساواةا نقانو تطبيق  مسئولية  العمل فرص

ُ  ،2019 عام في   .2018 عام في 748 بـ مقارنة  شكوى، 780  نوي،الس لتقريرها  وفقا
 

 شيكل 12،500 للرجال هريالش  الراتب متوسط  2018 عام  في  بلغ  صاء،لإلح  كزيالمر للمكتب   قا وف
   إلى تعود الدخل   في الفجوة من جزءاً   أن ذُكر  دوالر). 2،600( ء للنسا  شيكل 8،540 و دوالر) 3،800(

  المتوسط.  في األسبوع في اءوالنس الرجال  عمل ساعات عدد بين الفرق 
 

  بداية في ٪1 من م، العا   مدار على كبير بشكل 19-كوفيد أزمة  خالل لة البطا في جنسينال بين  الفجوة زادت
ً  اءخبرال  توقع  العام.  نهاية في ٪37 إلى  العام   أعقاب  في العمل سوق في الجنسين بين المساواة عدم في ارتفاعا
  .والرجال النساء بين البطالة أرقام  في  التفاوت ىإل  جزئيا ذلك  ويرجع 19-كوفيد أزمة

 
  الشرعيين غير األفارقة  والمهاجرون اجرونالمه العمال  كان حكومية،  غير ظماتومن  الحكومة  تلبيانا   وفقا 

 وسبل األجر مدفوعة اإلجازة مثل مزايا  لتلقي  مؤهلين غير المسجلين) وغير لونمسج(ال والفلسطينيون
  العمل.  إصابات حاالت في  القانونية  االنتصاف

 
  بوضع مل الع ألصحاب تسمح التي 19-بكوفيد ةالخاص  الطوارئ لوائح الحكومة  أصدرت أبريل/نيسان، 6 في

 بدون إجازة حالة  في  ،الخصوبة لعالجات  يخضعن لواتيال  والنساء  ،أمومة  إجازة في  والنساء ،الحوامل النساء 
  اءاإلجر هذا مثل  أن على ينص قانون وجود من الرغم على اإلجراء   هذا باتخاذ العمل   ألصحاب ُسمح  أجر. 

   قانوني.  إجراء خالل  من فيه  الطعن  ويمكن  العمل، وزارة من تصريح على ولالحص بعد إال يتم أن يمكن ال
  أبريل/ 20 في    حكومية.  غير  منظمات من التماسات  بعد  الالئحة عن الحكومة  تراجعت ن،أبريل/نيسا  17 في

  االلتماسات.  الحكومية غير  تالمنظما ألغت نيسان،
 

  لة المقبو العمل ظروف
 

كان الحد األدنى لألجور أعلى من  اد.  ي لألجور لجميع قطاعات االقتصن على حد أدنى وطنينص القانو
حققت السلطات مع أرباب  الفقر لألزواج واألسر.  دخل ولكنه أقل من مستوى راد مستوى دخل الفقر لألف

  ل العام. دنى لألجور خالوقدمت لوائح اتهام بشأن انتهاكات قانون الحد األالعمل وفرضت عقوبات إدارية 
 

  مدفوعة سنوية إجازات على وينص األساسي باألجر األسبوع في  عمل ساعة 43 أقصى بحد  انونالق يسمح
 150 و إضافيتين عمل ساعتي ألول األساسي  األجر من بالمائة 125  بنسبة  اإلضافي العمل أجر  ُحدد  جر. األ

  تطبق لم   ساعة. 15 عن األسبوع  في إلضافيةا العمل  ساعات  تزيد أال  على  التالية،  اإلضافية للساعات المائةب
 عدم مستوى بلغ الوطني،  للتأمين اوفق اإلضافي. والعمل لألجور األدنى الحد قوانين  فعال بشكل مة الحكو

 وزارة من بيانات أظهرت   .2018 عام في العمل  سوق  من ٪11 بالساعة لألجور  األدنى   الحد لقانون االمتثال
  .2019 عام خالل   عمل صاحب 156 ضد قانونية   إجراءات خاذات تم أنه  جتماعية اال  والخدمات  اه والرف العمل
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  700،000 يعمل الوفيد، كاف لمنظمة وفقًا  مماثلة. بجرائم المتعلقة تلك مع متناسبة دائما العقوبات تكن لم
  عقد لىإ يفتقرون ظمهممع  ألن ومزاياهم االجتماعية  حقوقهم من  قلل  مما  بالساعة، األجر أساس على فرد

  محددة. حماية  تدابير على  يحتوي عمل
 

 بتطبيق العمل، مواقع  سالمة  ومسئولي اتقاب الن عن ممثلين جانب  إلى  العمل، أماكن على  التفتيش  إدارة ت قام
  القطاعات، جميع في  فعال  بشكل القانون ومة الحك تطبق لم  العمل. أماكن في والسالمة والصحة  العمل  معايير
 عدد لكن  معلنة،  غير بزيارات امالقي   العمل لمفتشي يحق نتهاكات.اال على عقوبات  تطبيق تم ما اً ونادر

ً  يكن لم المفتشين   غير السقاالت أنظمة  وكانت والزراعة،   البناء  قطاعات في سيما  ال  االمتثال، رضلف كافيا
  تعرض عأوضا  عن يبلغون الذين  العمال وظائف  يحمي قانون يوجد ال السقوط. من الالعم لحماية كافية 

 سبعون يكن لم  هآرتس، لصحيفة  وفقا  األوضاع.  هذه مثل عن مبأنفسه ينأون أو للخطر السالمة أو  الصحة
   فتشونالم وليس العمل  أرباب كان  .19-كوفيد قيود  بسبب أبريل/نيسان  في يعملون العمل مفتشي من مائةبال

  منة. اآل غير األوضاع تحديد عن نليمسؤ
 

  لعمال مباشرة عمل تصاريح بإصدار 2016 لعام حكوميا قرارا  مة الحكو نفذت  ل،األو ديسمبر/كانون 6 في
 السمسرة ورسوم التصاريح في التجارة  لتجنب وذلك اإلسرائيليين،  العمل   حابأص من بدالً  الفلسطينيين البناء 

  واطنالم  حقوق   جمعية  قدمته  ر/ايلولسبتمب في التماس عقب التنفيذ هذا جاء    لها.  حبةالمصا المرتفعة 
 العمل ألصحاب  العمل  تصاريح إصدار الحكومة صلت وا العليا.  المحكمة إلى  الوفيد اف ك ومؤسسة

  يير، التغ هذا  قبل الوفيد،  كاف لمنظمة وفقا   األخرى.  القطاعات في  الفلسطينيين للعمال   ليسو ناإلسرائيليي
 ألن العمل سوق في بحرية التحرك  يستطيعون ال  نيوفلسطي مهاجر عامل 100،000 من  يقرب ما  كان

 مما ن،معي عمل بصاحب  الموظف  تربط  العمل  تصاريح كانت  عملهم. باب بأر مرتبطة كانت عملهم تصاريح
  على هريةش ورسوم عموالت فرض  خالل  من التوظيف ووكاالت العمل   أصحاب بعض  استغلها  تبعية  خلق 

 البالد في  لسطينيينالف  العمال  من المائة في 30 دفع ،2019  ام لع إسرائيل  بنك لتقرير  وفقا  الموظفين. 
  610( شيكل 0002 تقارب شهرية دفعات شكل على تصاريحهم  على للحصول سمسرة مرسو والمستوطنات 

  العاملين يعير  المسجل  لعمل ا  صاحب  كان الحاالت،  من كثير  في  رواتبهم. من المائة  في 20 أو  دوالرات)،
ُ و  أخرى. عمل ألماكن   عقودا ينالمسجل  الفلسطينيين  العمال نصف من رأكث يتلقى مل الدولية،   العمل  لمنظمة فقا
  دفع.  قسائم أو مكتوبة

 
  العاملين للفلسطينيين يسمح أمرا  الدفاع  وزارة أصدرت كورونا،  فيروس عن جمةالنا   اإلغالق  عمليات  خالل

  إلى لعودةا دون الزمن من طويلة لفترة  لإسرائي  في  بقوا إذا  فقط  عملهم بمواصلة  األساسية  القطاعات في
  حكومية غير  منظمات لكن  العمل، أصحاب على العاملين سكن ةمسؤولي  األمر هذا  وضع الغربية. لضفةا
  غير منظمات دمتهق  التماس أعقاب  في  وخطيرة. سيئة ظروف  في  يعيشون الفلسطينيين من العديد أن كرتذ

  مؤقتًا قانونا  الكنيست وأقر ايار،مايو/ 5 في  الطوارئ  أنظمة الحكومة درت أص العليا،   المحكمة  إلى حكومية
 بالسكن يتعلق  ما لكذ  في  بما  العمال،  تجاه العمل  أصحاب  اتمسؤولي  وينظم  يحدد ب آأغسطس/ 5 في

  الصحي.  والتأمين
 

  في المهاجرين لتوظيف نوالصي وأوكرانيا  ورومانيا  ومولدوفا   بلغاريا مع ثنائية عمل اتفاقيات  البالد لدى
  األجانب  للعمال الثنائية  العمل  اتفاقيات توفر  الزراعي. القطاع في  ا وسريالنك دتايالن ومع  البناء، قطاع

  لىإ وصولهم قبل بهم الخاص العمل عقد من مترجمة نسخة إلى باإلضافة ية مالالع   بحقوقهم تتعلق  معلومات
  هاكات،االنت عن لإلبالغ المهاجرين للعمال   ساخن خط  ويلتم على المساعدة في الحكومة  استمرت   البالد.

  ئية ثنا  عمل اتفاقيات  توفر عدم أدى الشكاوى. جميع  في  التحقيق  تم أنه الحكومية  القانون تطبيق  أجهزة  دعتوا



  AZAG DAN BANK, WEST ISRAEL,  45  

  2020 لعام نساناإل  حقوق  ممارسات حول القطرية التقارير
   والعمل  اإلنسان وحقوق  الديمقراطية تب مك  األمريكية،   الخارجية وزارة

  استمرار إلى االتفاقيات،  بهذه ولينالمشم غير  اآلخرين المهاجرين  والعمال األجانب، الرعاية لمقدمي
  العمل وعقود المفرطة، التوظيف  ومرس ذلك في  بما   االستغاللية، العمل  وظروف النطاق  واسعة االنتهاكات

  والجنسي، الجسدي والعنف  األجور، عدف وعدم بالسكن،  المتعلقة القانونية  الحماية  إلى واالفتقار ،المزيفة 
  والتحرش. 

 
 من "متطوعين" تجنيد  خالل من الثنائية  العمل  اتفاقيات على الزراعة قطاع  في  لالعم  أرباب بعض تحايل 
  ساعات  10 إلى ثماني من المتطوعون  ملع اإلسرائيلية. الزراعة أساليب وتعلم مالال كسبل  النامية  البلدان
  تطوعية تأشيرات على األفراد حصل   اجتماعية.  مزايا  وبدون لألجور األدنى  لحدا  فنص يساوي براتب  يوميا 

  شملت يالت والدراسة  العمل برامج في  مسجلين أجانب البا ط  أخرى  شركات وظفت  بالعمل.  لهم تسمح ال
  عمال بتوظيف  العمل أرباب بعض  قام   األدنى. الحد من أقل  أجور ودفع اليدوي  العمل من طويلة   ساعات

  والهجرة السكان هيئة  عتمدتا  عملهم. مجال  في  "خبراء" كونهم ستار تحت  متدنية مهارات  ذوي انبأج
 أن  الحكومة تعتبر التوجيهية،  دئالمبا  هذه بموجب   خبراء.  أنهم على  األجانب العمال فلتصني توجيهية مبادئ
  ال ذلك،  على عالوة متقدمة. ية علم درجات أو  عاليا   تعليما يتطلب  ال مجال في عالية  مهارات ب  يتمتع الخبير 
  من أقل  إجمالي   محلي  ناتج ذات  دولة من يأتوا أن  أو متدنية،  راتمها  تتطلب   وظائف  أداء للخبراء  يجوز

  من المراقبة   قائمة على  بالبشر االتجار  حول  الخارجية وزارة تقرير ي ف مدرج بلد  من يأتوا أن أو  إسرائيل،
  ثنائية.  عمل اتفاقية لديه ليس  لدب من يأتوا أن أو  ،2 الفئة أو 3 الفئة 

 
 ال  خطيرة،  إصابات أو  فياتو إلى   أدت التي  العمل حوادث  في التحقيق  عن لةؤومس  شرطة وحدة هناك كانت
ُ   لكن  البناء؛ مواقع في  سيما    عام في  منذ تحقيقات 10 من أقل  الشرطة  وحدة أجرت إعالمية، لتقارير  وفقا

ً ت ءاعدالا وجه الشرطة، وحدة  أجرته  تحقيق   عقب ،انيالث يناير/كانون 26 في  .2019  من اثنين إلى   هما
  65 العام خالل  توفي  اإلهمال". "بسبب  صيني  عامل  وفاة  في  لتسبببا  المديرين،  من وليس العاملين،  صغار
  الوفيد.  كاف لمنظمة  ا وفق  آخرون، 423 وأصيب عمل، حوادث في  عامالً 


