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 2018تقرير حقوق اإلنسان في إسرائيل وهضبة الجوالن لعام  

 الملخص التنفيذي 

إسرائيل دولة ديمقراطية ذات نظام برلماني متعدد األحزاب. رغم أنه ليس لدى إسرائيل دستور، إال أن الكنيست، أي البرلمان 

عدد الحقوق األساسية. ترتكز  بعض عضواً، سنَّ مجموعة من "القوانين األساسية" التي ت   120المؤلف من مجلس واحد يضم 

. 1948القوانين واألوامر واللوائح التنظيمية األساسية، من الناحية القانونية، إلى وجود "حالة طوارئ" ما زالت سارية منذ عام 

مة وفرض إجراء إنتخابات جديدة. أسفرت االنتخابات العامة التي ل الحكوتملك الكنيست، بمقتضى القوانين األساسية، سلطة ح  

وتم اعتبارها حرة ونزيهة عن إختيار أعضاء شّكلوا حكومة إئتالفية يرأسها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.  2015أجريت عام 

موعدا  2019يل )نيسان( من شهر أبر 9ديسيمبر )كانون األول( على حل الحكومة وتعيين الـ  26صوتت الكنيست بتاريخ 

 إلجراء اإلنتخابات العامة. 

 

 تحتفظ السلطات المدنية بسيطرة فعالة على األجهزة األمنية. 

 

شملت قضايا حقوق اإلنسان تقارير عن أعمال قتل غير قانونية أو تعسفية، بما في ذلك قتل الفلسطينين للمدنيين والجنود 

اإلسرائيليين؛ االعتقال التعسفي؛ فرض القيود على السكان الفلسطينيين في القدس بما في ذلك التدخل التعسفي أو غير القانوني 

 فرض قيود كبيرة على حرية الحركة. في الخصوصية واألسرة والمنزل و

 

إتخذت الحكومة بعض الخطوات لمقاضاة ومعاقبة المسؤولين الذين يرتكبون انتهاكات داخل اسرائيل بغض النظر عن رتبتهم 

 . علو مناصبهمأو 

 

بالقدس  2017يشمل هذا القسم إسرائيل، بما في ذلك القدس وهضبة الجوالن. إعترفت الواليات المتحدة في شهر ديسيمبر 

عاصمة لدولة إسرائيل. في حين تعترف الواليات المتحدة بأن الحدود التي تقع تحت السيادة اإلسرائيلية  في القدس تخضع 

 للمفاوضات النهائية لحل القضية بين الطرفين. ال تملك السلطة الفلسطينية اي سلطة في القدس. 

 

على بيانات مستمدة من مكاتب حكومية أجنبية وضحايا إنتهاكات وإساءات كما هو مذكور في الملحق "أ"، يحتوي هذا التقرير 

مزعومة لحقوق اإلنسان ودراسات أكاديمية ودراسات في الكنغرس وتقارير من الصحافة ومنظمات دولية ومنظمات غير 

المصادر بإمتالكها  اإلسرائيلي، إ تهمت بعض هذه -حكومية تعنى بحقوق اإلنسان. فيما يتعلق بموضوع الصراع الفلسطيني

لدوافع سياسية خفية. تقوم وزارة الخارجية بتقييم التقارير الخارجية بعناية لكنها ال تجري تحقيقات مستقلة في جميع الحاالت. 

   لقد توجهنا للحكومة اإلسرائيلية وحصلنا على  ردها وقمنا بتدوين هذه اإلجابات أينما لزم ذلك. 
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 . احترام كرامة الشخص، بما في ذلك عدم تعريضه إلى أي مما يلي: 1القسم 

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

ع غزة صاروًخا وقذيفة هاون من قطا 1150ديسمبر، أطلقت الجماعات الفلسطينية المسلحة أكثر من  5مارس إلى  30من 

باتجاه أهداف عشوائية أو مدنية في إسرائيل. قام الجماعات المسحلة في غزة بإطالق النار وقتل جندي إسرائيلي وإطالق 

شخص في إسرائيل الى  200صاروخ بإتجاه إشكلون مما تتسبب بقتل عامل فلسطيني. بسبب هذه الهجمات، إحتاج أكثر من 

 العالج، أغلبيتهم بسبب تعرضهم للصدمة. 

 

مارس، دخلت القوات اإلسرائيلية في صراع مع الفلسطينيين على سياج غزة، بما في ذلك  صراع ضد  30إبتداًء من 

زل. حدث ذلك خالل حارقة على إسرائيل وضد المتظاهرين الع  ال القنابلاإلرهابيون المسلحون والمليشيات الذين أطلقوا 

من   30اإلرهابية تحت إسم "مسيرة العودة". صرحت الحكومة بأنه منذ الـ االحتجاجات الجماهيرية التي نظمتها منظمة حماس 

شهر مارس "تتصدى للمحاوالت العنيفة التي تقودها حماس لتخريب وتدمير البنية التحتية األمنية الدفاعية اإلسرائيلية والتي 

ر بقوات األمن اإلسرائيلية وتجتاح المناطق المدنية تفصل إسرائيل عن قطاع غزة، وتقوم بإختراق األراضي اإلسرائيلية وتض  

 اإلسرائيلية وتقتل اإلسرائيليين المدنيين ". 

 

قاصرا وفقا  41فلسطينيا على سياج غزة، بما في ذلك  190مع نهاية هذه السنة، قام جيش الدفاع اإلسرائيلي بإطالق النار وقتل  

فلسطينيا في  6,239(. وفقا لمنظمة الصحة العالمية، تم جرح زةغو( )عاين قسم الضفة الغربية B’Tselemلتقرير بتسليم )

غزة بسبب إطالق النيران الحية على المتظاهرين من قبل جيش الدفاع اإلسرائيلي. تدعي منظمات حقوق اإلنسان بأن معظم 

إدعت حكومة إسرائيل بأن أغلبية الضحايا هم عمالء ن في حيالضحايا لم يشكلوا أي خطر فوري على جيش الدفاع اإلسرائيلي. 

إدعت حكومة إسرئيل بأن جيش الدفاع كما لمنظمة حماس أو تم تشجيعهم على ذلك من قبلها لإلحتجاج على السياج األمني. 

األسفل من  اإلسرائيلي إستخدم النيران الحية كحل وملجأ أخير، وفقط عند وجود خطر فعلي وفوري وتم توجيه السالح للقسم

الجسم دون الركبة فقط لجرحهم وليس لقتلهم. صرحت الحكومة أيضا بأنها قامت بإستخدام النيران الحية بهدف القتل ضد 

اإلرهابيين التي إستعدوا لمهاجمة جيش الدفاع اإلسرائيلي على الحدود. صرح جيش الدفاع بأنه تم فتح تحقيق داخلي بمقتل كل 

مع نهاية السنة الحالية، قامت النيابة العامة العسكرية بفتح خمسة تحقيقات ضد عمليات جيش الدفاع فلسطيني حدث على الجدار. 

 اإلسرائيلي على السياج األمني في غزة. 

 

عتراضات منظمات حقوق اإلنسان على قواعد االشتباك وإطالق النيران التي أطلقها مايو، رفضت المحكمة العليا إ 24في 

خيرة الحية ضد المتظاهرين بالقرب من السياج األمني في غزة. قضت يلي والتي سمحت بإستخدام الذرائجيش الدفاع اإلس

المحكمة بأن النموذج القانوني الدولي المطبق هو قانون الحرب وليس فرض القانون، لكنها دعت الجيش اإلسرائيلي بإستنتاج 

عدد القتلى والجرحى، وحقيقة أن العديد  قد أصيبوا "ة، على ضوء العبر من ذلك ما قد يؤدي إلى استخدام وسائل بديلة غير مميت

يش الدفاع الفلسطينيين الذين قتلوا بنيران جعدد  "في القسم العلوي من جسدهم وبعضهم في القسم الخلفي من جسدهم. خاللها

 اإلسرائيلي على الحدود إنخفض بشكل ملموس في النصف الثاني من السنة.

       

هم تحقيقات الحكومة في مايو، وبعد تحقيق ألكثر من سنة، أعلن النائب العام شاي نيتسان بإغالق الملف بدون ت  من 1في الـ 

والتي قتل فيها شرطي وبدوي إسرائيلي عند قيام الشرطة بهدم البيوت في قرية البدو الغير معترف فيها إم  2017حادثة يناير 

هم جنائية ضد ضباط الشرطة بعد أن إستنتج بأنهم أطلقوا النار على أبو قيان بسبب الحيران. كتب نيتسان بأنه قرر عدم توجيه ت

خوفهم على حياتهم  لكنه أوصى باتخاذ إجراء تأديبي ضد بعض الضباط بسبب "أخطاء مهنية"، وفقًا للتقارير اإلعالمية. في 

، أحد عرارم على يد عضو الكنيست طالب  أبو دمن يونيو أسقطت الكنيست إقتراحا ق   13من مايو والـ  9تصويت بتاريخ الـ 

أعضاء الكنيست الثالثة من الوسط البدوي، بإجراء تحقيق للكنيست في كل األحداث وكل التحقيقات السابقة التى أدت نيتسان 

 الى إتخاذ قراره. 

 

يليون وقتل شخصان وجرح أكثر من وفقا للحكومة وللتقارير الصحافية، أستهدفت الهجمات اإلرهابية خالل السنة اليهود اإلسرائ

شخصا في إسرائيل. تخللت الهجمات إروشليم القدس، عكا، سديروت، بئر السبع وأشكلون. أغلبية المهاجمون كانوا  23

إسرائيلي. باإلضافة لذلك، صرحت مع جنسية فلسطينيين من الضفة الغربية أو غزة، في حين كان أحدهم مواطن عربي 

هجوم إرهابي خالل هذه السنة فقط. في أبريل / نيسان، وجهت  500الحكومة اإلسرائيلية بأن قوات األمن أفشلت قرابة الـ 

السلطات االتهام إلى اإلسرائيليين اليهود كورين القيام وتامير بارتال بتهمة اإلرهاب والتي إستهدفت المواطنين العرب في 
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. وفقًا لالئحة االتهام، اعتدى 2016رائيل في سلسلة من الهجمات،  بما في ذلك الطعن في بلدة بئر السبع التي بدأت في عام إس

 المتهمون في مناسبات عديدة على رجال إعتقدوا بأنهم عرب لردعهم عن مواعدة نساء يهوديات. 

 

المواطن اإلسرائيلي عديئيل كولمان في البلدة القديمة في  من مارس، طعن وقتل الفلسطيني عبد الرحمن بني فضل 18في الـ 

ابية في القدس خالل السنة. قامت هالقدس. قامت الشرطة بإطالق النار وقتل المخرب. قام الفلسطينيون بغيرها من الهجمات اإلر

وفقًا لتقارير وسائل اإلعالم قوات الدفاع بقتل غيرهم من الفلسطينيون الذي حاولوا مهاجمتهم أو مهاجمة السكان في القدس. 

 والمنظمات غير الحكومية المدعومة من األدلة، لم يشكل جميع القتلى تهديدًا  لقوات األمن أو المدنيين حين تم قتلهم.

 

 ب. االختفاء 

 

   ختفاء أشخاص تم بواسطة السلطات الحكومية أو نيابة عنها. لم ترد تقارير عن إ
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 ج. التعذيب وغيره من ضرور المعاملة أو العقوبة القاسية أو الال إنسانية أو المهينة 

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

ستثناء دي أو النفسي غير مشروعين، يمكن إأنه، رغم أن التعذيب وإلحاق األلم الجس 1999أصدرته محكمة العدل العليا عام 

المستجِوبين العاملين في جهاز األمن اإلسرائيلي من المالحقات القضائية الجنائية إذا استخدموا "أساليب استثنائية" في حاالت 

 ترقى الى مستوى استثنائية تقرر أنها تتضمن تهديد اً وشيكا،ً مثل سيناريو "القنبلة الموقوتة ،" طالما أن هذه األساليب ال

ين غير مقبولة كأدلة ألنها اتبعت تطبيق تدابير  19التعذيب. في  يونيو، قضت محكمة الصلح في اللد بأن أقوال المتهم 

االستجواب "التي تضر بشكل كبير بالسالمة البدنية والعقلية للمدعى عليهم وبكرامتهم أيضا". تتعلق القضية بمتهمين يهوديين 

 ، مما أدى إلى مقتل ثالثة من أفراد األسرة.2015نزل فلسطيني في قرية دوما بالضفة الغربية عام إ تهموا بتفجير م

نوفمبر /  26أقرت المحكمة بأن هذه التدابير شملت األلم البدني لكنها لم تحكم فيما إذا كانت قد وصلت إلى حد التعذيب. في الـ 

محققي جهاز األمن الداخلي قاموا بتعذيب فارس تبيش من سكان الضفة تشرين الثاني، رفضت المحكمة العليا دعوى تزعم أن 

، بما في ذلك اللكمات والصفع وتشغيل ضغط نفسي والتهديدات واإلذالل والحرمان من النوم. وفقا لقرار 2012الغربية في عام 

ال  على انه  يمكن تعريف الموقفالمحكمة، حاولت سلطات األمن إستخراج المعلومات منه "بطرق إستثنائية" بالرغم من أنه ال

يالئم سيناريو "القنبلة الموقوتة". في حين أن األحكام السابقة لم تسمح صراحةً بالعنف في االستجوابات، فقد ذكرت اللجنة 

بكاتي( أن نص هذا الحكم قد يعني ضمناً أن التعذيب مسموح به -PCATIالعامة غير الحكومية لمناهضة التعذيب في إسرائيل )

في حاالت استثنائية للغاية. صرحت الحكومة بأن قواعد جهاز األمن، إجرائته، وطرق اإلستجواب سرية ألسباب أمنية، لكنها 

 تخضع لإلشراف الحكومي من داخل وخارج أجهزة األمن. 

 

ما لم يكن هناك استمرت السلطات في اإلعالن بأن جهاز األمن العام احتجز المعتقلين بمعزل فقط في الحاالت القصوى وعند

 خيار بديل، وأن جهاز األمن الداخلي لم يستخدم العزلة كوسيلة لالستجواب أو إجبارهم على االعتراف أو إستخدامها كعقوبة. 

زارة العدل لمعالجة شكاوي سوء المعاملة واإلساءة في التحقيقات. القرار وتم فتح تحقيق مستقل ضد تحقيقات جهاز األمن في  

 عاملي جهاز األمن يخضع لقرار المستشار القضائي للحكومة.  بفتح تحقيق ضد

 

سنوات أو أكثر، تتطلب اللوائح  10في القضايا الجنائية التي تحقق فيها الشرطة والتي تنطوي على جرائم بالسجن لمدة أقصاها 

من تسجيل الصوت والصورة لتحقيقات  تسجيل االستجوابات؛ ومع ذلك، فإن القانون المؤقت الموسع يعفي خدمات األمن العام

  ذات "طابع أمني".

    

، والذي يقترح خطوات عملية لتنفيذ توصيات التقرير الثاني للجنة تركل فيما يتعلق 2015أوصى تقرير تشيخانوفير لعام 

اإلنسانية المتجه الى  باإلطار القانوني الذي يحول دون إعتراض البحرية اإلسرائيلية وإعتقالها للسفن التي تحمل المساعدات

غزة، والتي توصي بتثبيث نظام تصوير وتسجيل في غرف التحقيقات ألجهزة األمن اإلسرائيلية. قامت الحكومة بتركيب 

كاميرات بدائرة مغلقة وذكرت بأن الكاميرات تبث في وقت حقيقي من جميع غرف التحقيقات لجهاز األمن لغرفة التحكم، وبأن 

. يُطلب من المشرفين إبالغ المراقب عن أي 2018لإلشراف من قبل وزارة العدل منذ بداية عام هذه التسجيالت تخضع 

كافية لمنع هذه اآللية باعتبارها غير  اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيلمخالفات يالحظونها أثناء االستجواب. انتقدت 

 لمساءلة والمراجعة القضائية الالحقة. جل لالستجوابات ل، حيث ال يوجد س  التعذيب والتعرف عليه

  

عترفت الحكومة بأنها استخدمت "تدابير استثنائية" أثناء االستجواب ، إلمناهضة التعذيب في إسرائيلاللجنة العامة  -وفقا لبكاتي

باالغتصاب  شملت هذه األساليب الضرب وإجبار الفرد على تحمل وضعية اإلجهاد لفترات طويلة، والتهديد في بعض الحاالت.

واألذى الجسدي، والضغط المؤلم من القيود أو القيود المفروضة على الساعدين والحرمان من النوم والتهديدات ضد عائالت 

مايو، أدت إحدى الشكاوى إلى إجراء تحقيق جنائي، ولكن بحلول نهاية العام، لم توجه السلطات  21المحتجزين. اعتباًرا من 

ق في جهاز األمن الداخلي. ومع ذلك، أدت بعض الفحوصات األولية إلى اتخاذ إجراءات تأديبية مطلقًا أي اتهام إلى محق

وتغييرات في اإلجراءات وتغييرات في أساليب االستجواب. ذكرت بكاتي أن متوسط الوقت الذي يستغرقه مراقب الشكاوى ضد 

شهًرا، وأن الغالبية العظمى من الشكاوى المقدمة في  34محققي جهاز األمن الداخلي إلصدار قرار بشأن القضية كان أكثر من 

تحقيقًا أوليًا في مزاعم تتعلق باستجواب  30لم تتم اإلجابة عليها حتى شهر نوفمبر. وفقًا للحكومة، قام المراقب بـفتح  2014عام 

 جهاز األمن العام خالل العام. 

  

 2016توصية أخرى( في المراجعة التي أجرتها في أيار / مايو  50أوصت لجنة مناهضة التعذيب التابعة لألمم المتحدة )في 

متثال الحكومة التفاقية األمم المتحدة لمناهضة التعذيب بإجراء فحوصات طبية مستقلة لجميع المحتجزين. ذكرت الحكومة أن بإ
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 على حساب نفقة السجين.  الفريق الطبي التابع لدائرة السجون اإلسرائيلية يراجع طلبات السجناء للفحص بشكل إستقاللي

طبيبًا خاًصا مرافق دائرة السجون اإلسرائيلية لتوفير الرعاية الطبية العامة للسجناء والرعاية الفردية  121خالل العام، دخل 

واألطباء من أجل حقوق اإلنسان في إسرائيل، تجاهل  لمناهضة التعذيب في إسرائيلللجنة العامة  التي طلبها السجناء. وفقا

االعتقاالت واالستجوابات العنيفة. وفقًا لمنظمة أطباء حقوق  ممرضين واألطباء اإلسرائيليون الكدمات واإلصابات الناجمة عنال

 اإلنسان في إسرائيل تسمح اللوائح لـدائرة السجون اإلسرائيلية برفض العالج الطبي إذا كانت هناك مخاوف تتعلق بالميزانية،

أن نظام الحكومة للتحقيق في مزاعم سوء معاملة المحتجزين كان معقدًا  التعذيب في إسرائيل لمناهضةلجنة العامة اوذكرت 

ومجزئا. على سبيل المثال، يتم التحقيق في االدعاءات الموجهة ضد الشرطة وجهاز األمن الداخلي من قبل إدارتين منفصلتين 

ختلفة. الوحدة الوطنية للتحقيق في في دائرة تحقيقات الشرطة في مكتب المدعي العام بوزارة العدل، ولكل منهما إجراءات م

حراس السجون مسؤولة عن التحقيق في االدعاءات ضد العاملين في مصلحة السجون اإلسرائيلية. ذكرت بكاتي بأن هذه 

 التجزئة خلقت نظاًما غير منظم يتميز بأوقات استجابة متباينة على نطاق واسع وتباين في المعايير المهنية أيضا. 

 

 سجون ومراكز االحتجاز األوضاع في ال

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

 

مواطنا  12,475سجينا، بما في ذلك  19,376اإلسرائيلية مع نهاية العام بأنها تحتجز  السجونأفادت مصلحة الحالة الجسدية: 

فلسطينيا من غزة. من بين هؤالء  340فلسطينيا من شرقي القدس و  836الغربية، فلسطينيا من الصفة  5,725إسرائيليا، 

"سجينا أمنيا" بحسب مصلحة السجون اإلسرائيلية )المدانون أو المشتبه في ارتكابهم أعمال عنف بدوافع  5,539السجناء، 

من السكان  6%  سكان الضفة الغربية.( من السجناء األمنيين كانوا من 85%قومية(، في نهاية العام. الغالبية العظمى )

من الفلسطينيين في غزة. وكان هؤالء السجناء يواجهون في   4%من المواطنين اإلسرائيليين و   4 %الفلسطينيين في القدس، و

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

 وتقييد الزيارات العائلية، وعدم األهلية إلطالق السراح المؤقت، والحبس االنفرادي. 

 

سجينا باالهمال البدني والظروف المعيشية  62العام في شهر يونيو/حزيران بخصوص  المدعير أصدره مكتب وصف تقري

القاسية.  أشار التقرير أيضا إلى نقص في فرق العالج الطبي وإعادة التأهيل بالنسبة للسجناء غير الناطقين بالعبرية، واالفتقار 

فراط في هز المعتقلين أثناء النقل، والبقاء لفترات طويلة في مرافق االحتجاز لألخصائيين االجتماعيين في بعض السجون، واال

 التابعة للمحكمة بعد انتهاء اإلجراءات القانونية. 

 

من بين المواطنين اإلسرائيليين، كانت نسبة السجناء من أصل إثيوبي او عربي في السجون أكبر بكثير من نسبتهم الى عدد 

في السجن.  إسرائيليا قاصرا عربيا   44سجينا  إسرائيليا قاصرا من أصل إثيوبي و  11كان هناك  السكان. مع نهاية السنة،

  فلسطينيا من سكان القدس. 48قاصرا مسجونا فلسطينيا من الضفة الغربية أو غزة و  181باإلضافة إلى ذلك، كان هناك 

  

أكري( والمركز األكاديمي للقانون واألعمال في -ACRI) ، بعد التماس من جمعية حقوق المواطن في إسرائيل2017في يونيو 

قدم مربع  48شهًرا، يجب على السجون تخصيص مساحة معيشة تبلغ  18رمات غان، قضت المحكمة العليا بأنه في غضون 

اإلنسان قدم مربع، ال يشمل المرحاض والحمام. وفقًا ألكري )جمعية حقوق  43لكل سجين، بما في ذلك المرحاض والحمام، أو 

بالمائة من  40متر مربع، بما في ذلك المرحاض ومكان اإلستحمام، وأن حوالي  33في إسرائيل(، يخصص حاليا لكل سجين 

نوفمبر، مددت المحكمة العليا الموعد  1قدم مربع للشخص الواحد. في  32السجناء كانوا مسجونين في منطقة تقل مساحتها عن 

. 2019قدم مربع بحلول شهر أبريل  32لكنها اشترطت أال تقل مساحة المعيشة عن  2020مايو النهائي لتنفيذ القرار حتى شهر 

ستثناء السجناء كين اإلفراج المبكر عن السجناء بإفي الخامس من نوفمبر، أقرت الكنيست قانونًا مؤقتًا لمدة ثالث سنوات لتم

 إقامة السجناء. من أجل تسهيل تنفيذ حكم المحكمة العليا بشأن مكان  -األمنيين 

 

الذي يجيز اإلطعام القسري للسجناء المضربين عن الطعام في  2015حتى أكتوبر / تشرين األول، لم تطبق الحكومة قانون عام 

 ظل ظروف محددة. أعلنت الجمعية الطبية اإلسرائيلية أن القانون غير أخالقي وتحث األطباء على رفض تنفيذه. 

 

قات مالئمة في مزاعم ذات مصداقية عن سوء المعاملة، باستثناء ما ذكر أعاله. رغم أن السلطات أجرت السلطات تحقي اإلدارة:

كانت تسمح عادة بزيارات المحامين وقالت إنه كان بإمكان كل سجين طلب االجتماع بمحام أن يفعل ذلك إال أن الوضع لم يكن 

طات لم تسمح للمحتجزين الفلسطينيين، بمن فيهم القّصر، كذلك دائما في الواقع. وقد ادعت منظمات غير حكومية بأن السل
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بااللتقاء بمحام خالل فترة اعتقالهم األولية. كانت الحكومة تمنح تصاريح بشكل محدود ألفراد األسر من الضفة الغربية، 

 وفرضت قيودا أكثر صرامة على القادمين من غزة. 

 

في تقرير صدر في يوليو / تموز، ذكر مكتب المحامي العام أن المدعى عليهم ذوي اإلعاقات العقلية غالباً ما يتم إرسالهم إلى 

 السجن عندما يفتقر النظام القضائي إلى أماكن إقامة مناسبة وعالج طبي داعم. 

 

واصلت لجنة الصليب األحمر الدولية زياراتها المنتظمة لجميع مرافق االحتجاز التي تحتجز المعتقلين  مراقبة مستقلة:

الفلسطينيين في إسرائيل، بما في ذلك مراكز االستجواب، وفقاً لمعاييرها المتبعة، كما في السنوات السابقة. مكتب الدفاع العام 

   بذلك كل سنتين. مكلف باإلبالغ عن أوضاع السجون، ويتم القيام 

 

، نشر مصلحة السجون اإلسرائيلية لوائح جديدة تسمح للسجناء المصابين بفيروس نقص المناعة 2017في ديسمبر تحسينات: 

 البشرية باإلقامة مع عامة السجناء والمشاركة في األنشطة المسموح بها لغيرهم من السجناء، مع مراعاة حالتهم الصحية.

 

 تجاز التعسفي د. االعتقال أو االح

حتجازه، إالمحكمة في قانونية اعتقاله أو  يحظرالقانون االعتقال واالحتجاز التعسفي، وينص على حق كل شخص أن يطعن أمام

وقد احترمت الحكومة بشكل عام هذه الشروط. وأخضعت السلطات السكان غير اإلسرائيليين في القدس وهضبة الجوالن التي 

تحتلها إسرائيل لذات القوانين التي يخضع لها المواطنون اإلسرائيليون. أما غير المواطنين من أصل فلسطيني المعتقلين ألسباب 

ة القضائية العسكرية على النحو الذي تطبقه إسرائيل على الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، أمنية، فهم يخضعون للوالي

 حتى لو تم احتجازهم داخل إسرائيل )عاينوا قسم "الضفة الغربية وغزة"(. 

 

السودان، يسمح فيما يتعلق بالمهاجرين غير الشرعيين من البلدان التي تحظر فيها سياسة الحكومة الترحيل، وخاصة إريتريا و

، بمن فيهم طالبو اللجوء، لمدة ثالثة أشهر في سجن سهارونيم 2014القانون للحكومة باحتجاز المهاجرين الذين وصلوا بعد عام 

"لغرض تحديد هوية والبحث عن خيارات لنقلهم لمكان آخر". ينص القانون أيضا على أنه يجب على الحكومة أن تقدم 

لذين تم احتجازهم، إلى جلسة استماع خالل خمسة أيام. بعد ثالثة أشهر في سهارونيم ، يجب على المهاجرين غير الشرعيين، ا

السلطات إطالق سراح المهاجر بكفالة، إال عندما يشكل المهاجر خطراً على الدولة أو الجمهور، أو عندما تكون هناك صعوبة 

 في التحقق من هويته. 

 

حتجاز المهاجرين من السودان وإريتريا الذين رفضوا المغادرة إلى دولة ثالثة ألجل يناير، وافقت الحكومة على خطة إل 3في 

غير مسمى في سهارونيم  بعد أن رفضت السلطات طلب لجوئهم، وكذلك أولئك الذين لم يقدموا طلب اللجوء بحلول ديسمبر 

هاز األمن العام رجال إريتريين لمدة . كما تضمنت الخطة إغالق مركز احتجاز حولوت، وهو مرفق بعيد حيث احتجز ج2017

مارس، أفرج جهاز األمن العام عن جميع المهاجرين غير الشرعيين من حولوت  14شهًرا دون إدانة جنائية. في  12تصل إلى 

ن أبريل، بعد أمر من المحكمة العليا، أفرج جهاز األمن العام أيًضا من سهارونيم عن جميع المهاجري 15وأغلقت المنشأة. في 

 .د.(. 2أبريل )انظر القسم  24اإلريتريين باستثناء أولئك المشتبه في ارتكابهم لجرائم جنائية. أوقفت الحكومة الخطة في 

 

للحكومة باالحتجاز دون محاكمة ولفترة غير محددة المهاجرين غير  2014تسمح السياسة التي يرجع تاريخها إلى عام 

 الجنائية". أشار المركز لالجئين والمهاجرين الغير حكومي إلى أن هذه السياسة الشرعيين الذين "تورطوا في اإلجراءات 

بما في ذلك مكنت من االحتجاز لمدة غير محدودة حتى في الحاالت التي ال توجد فيها أدلة كافية لتقديم المشتبه به إلى المحاكمة، 

أشار مكتب مفوض األمم المتحدة  العقوبة بعد إدانتهم. االحتجاز بسبب جرائم خفيفة، عالوة على حاالت لمهاجرين أكملوا مدة

السامي لشؤون الالجئين إلى أن هذه السياسة "تحيد عن القانون الدولي لحقوق االنسان وقانون الالجئين،" وطالبت بمعاملة 

 4رتكابهم جرائم بشكل متكافئ بمقتضى القوانين الجنائية االسرائيلية الحالية. حكمت المحكمة العليا بتاريخ بإالالجئين المشتبه 

 27يناير/كانون الثاني بأن شرعية هذه السياسة تتطلب مزيدا من المراجعة. ولم تصدر المحكمة أية توجيهات جديدة بحلول 

          أكتوبر/تشرين األول.

 

 جهزة األمنية دور الشرطة واأل
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اإلرهاب والتجسس في إسرائيل ومرتفعات الجوالن والضفة  اإلسرائيليتحت سلطة رئيس الوزراء، يحارب جهاز األمن 

الغربية وغزة. تخضع الشرطة الوطنية، بما في ذلك شرطة الحدود وشرطة الهجرة لسلطة وزارة األمن الداخلي. ال توجد 

ئية على المواطنين اإلسرائيليين. تقع قوات األمن الداخلي العاملة في الضفة الغربية لجيش الدفاع اإلسرائيلي أي سلطة قضا

 والقدس الشرقية تحت سيطرة الجيش اإلسرائيلي للعمليات واستخالص المعلومات العملياتية. 

 

حقيق فعالة للت حافظت السلطات المدنية على سيطرة فعالة على قوات األمن الداخلي وقوات الشرطة ولدى الحكومة آليات

 تخذت الحكومة خطوات للتحقيق في مزاعم استخدام القوة المفرطة من قبل الشرطة والجيش. ومعاقبة التعسفات والفساد. إ

 

، بما في ذلك اإلسرائيليمكتب تحقيقات ضباط الشرطة هي المسؤولة عن التحقيق في الشكاوى المرفوعة ضد هيئات األمن 

، نشر مراقب 2017سالح. في أبريل الرطة وشرطة الحدود والتي ال تنطوي على استخدام الحوادث التي تنطوي على الش

الدولة تقريراً ينتقد مكتب التحقيقات للتحقيق في الشكاوى بدقة حول معايير االنتهاكات الجنائية أو التأديبية الفردية بدالً من 

يمية. وفقًا لتقريرها السنوي الذي ن شر في فبراير، قدم مكتب تطبيقها على نطاق واسع على معايير المشاكل النظامية أو التنظ

 85( و 2016مقارنة بالعام  110 ـقضية )أكثر ب 249لوائح اتهام جنائية في  2017التحقيقات الجنائية ضد الشرطة في عام 

بالمائة من لوائح االتهام أدت إلى إدانات. على سبيل المثال، في إحدى الحاالت، أوقف ضابط شرطة سائقة سيارة ولمسها 

بطريقة غير الئقة أثناء إجراء عملية تفتيش جسدي غير قانونية. حكمت عليه المحكمة بالسجن خمسة أشهر وتعويض  بمبلغ 

 دوالر(.  6000شيكل ) 22000

 

تقع مسؤولية التحقيق في االنتهاكات المزعومة من قبل جيش الدفاع اإلسرائيلي، بما في ذلك الحوادث التي تنطوي على سالح 

تعمل فيه وحدات الشرطة تحت سلطة جيش الدفاع اإلسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية، على عاتق إدارة التحقيقات 

 بوزارة الدفاع. الجنائية التابعة للشرطة العسكرية 
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 إجراءات االعتقال ومعاملة المحتجزين 

عتقال شخص وصادرة عن مسؤول مخول كي تقوم بإ عتقال قائمة على أدلة كافيةب على الشرطة الحصول على مذكرات إيج

وبشكل  خطر السلطات مثل هؤالء األشخاصستثناء الذين في الحجز اإلداري: ت  ه. ينطبق التالي على المحتجزين بإمشتبه ب

ساعة قبل مثولهم أمام  24حتجاز المشتبه بهم دون توجيه تهم لمدة ة بحقهم. ويجيز القانون للسلطات إفوري بالتهم الموجه

ساعة. وكانت السلطات تحترم بشكل عام هذه الحقوق  48ستثناءات محدودة تسمح باالحتجاز لمدة تصل الى قاٍض، مع إ

وكان هناك نظام كفالة معمول به ويمكن للمحتجزين أن يستأنفوا األحكام التي صدرت الخاصة باألشخاص المعتقلين بالبالد. 

بحرمانهم من الكفالة. كانت السلطات تسمح للمحتجزين باالستعانة بمحاٍم في وقت مناسب، بمن فيه محام توفره الحكومة 

 للمعوزين. كما كانت تسمح لهم باالتصال فورا بأفراد األسرة. 

 

معظم السجناء الفلسطينيين في إسرائيل. )يمكن الحصول على مزيد من المعلومات بخصوص إجراءات  تحتجز السلطات

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

 

أو احتجازهم كسجناء إداريين أو مقاتلين غير شرعيين، بناء  ا  اص المحتجزين ألسباب أمنية جنائييمكن للسلطات مقاضاة األشخ

 على واحد من ثالثة أنظمة قانونية. 

 

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

ستثناءات محدودة ة قبل المثول أمام قاض، مع وجود إساع 48ة رتكابهم جرائم أمنية لمد، إحتجاز األشخاص المشتبه بإ2006

في محكمة مركزية. يجوز للسلطات  ساعة قبل مثولهم أمام كبير القضاة 96حتجازهم لمدة تصل إلى ة السجون إتجيز لمصلح

 30نة باالحتجاز لمدة يوما دون تقديم الئحة اتهام بحقه( مقار 35حتجاز الشخص في القضايا المتعلقة باألمن لمدة تصل إلى إ

حتجاز المعتقل ألسباب أمنية لفترة أولية تصل إلى القانون للمحكمة تمديد فترة إ يوم في القضايا غير المتعلقة باألمن، )كما يبيح

ز يوماً للحاالت األخرى غير المتعلقة باألمن(. يجو 15تهام إليه )مقارنة بمدة تحقيق معه واستجوابه بدون توجيه إيوما لل 20

 يوما بموجب اإلجراءات المدنية االسرائيلية.  21للسلطات حرمان المحتجزين من االتصال بمحام  لمدة 

 

حتجاز أشخاص إداريا لمدة تصل إلى ستة أشهر دون توجيه التهم إليهم، ون سلطات الطوارئ لوزارة الدفاع إثانيا، يجيز قان

 وهذه المدة قابلة للتجديد لمدة غير محدودة. 

 

يوما قبل قيام قاض في محكمة مركزية بالنظر في  14حتجاز معتقل لمدة المقاتلين غير الشرعيين للسلطات إ، يجيز قانون ثالثا

يوما بموافقة النائب العام، ويسمح باالعتقال ألجل غير محدد شريطة قيام  21قضيته، ومنعه من االتصال بمحام لفترة تصل إلى 

أكتوبر، وفقا لمنظمة بيتسيلم،  اف أمام المحكمة العليا. حتى شهرتين في العام واالستئنمحكمة مركزية بالنظر في القضية مر

   وبناء على بيانات مصلحة السجون االسرائيلية، لم يكن هناك سجناء فلسطينون محتجزون بموجب هذا القانون.

 

ستخدام "هموكيد" و "بتسيلم" السلطات بإو " العسكرية منظمة مراقبة المحاكماتهمت منظمات غير حكومية، بما في ذلك "

العزلة لمعاقبة أو إسكات المحتجزين الفلسطينيين البارزين سياسياً. وفقًا للحكومة، لم يحتجز جهاز األمن العام المعتقلين 

لي إال عتراف منهم. ذكرت الحكومة أنها ال تستخدم االحتجاز اإلنعزاجز منفصل عقابياً أو للحصول على إالفلسطينيين في ح

أو في بعض الحاالت أثناء االستجواب لمنع  -عندما يهدد المعتقل نفسه أو غيره، وقد استنفدت السلطات الخيارات األخرى 

الكشف عن المعلومات. في مثل هذه الحاالت، أكدت السلطات أن المحتجز له الحق في مقابلة ممثلي لجنة الصليب األحمر 

 ئيلي والعاملين الطبيين إذا لزم األمر. الدولية وموظفي جهاز األمن اإلسرا

 

المحتجزين الفلسطينيين الذين يعانون من إعاقة عقلية أو تهديد  توضع مصلحة السجون اإلسرائيليةأفادت مصادر فلسطينية أن 

سجناء إسرائيل، عزل ال -ألنفسهم أو اآلخرين في عزلة دون تقييم طبي كامل. وفقًا لمنظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان 

 هو أمر شائع. فلسطينيين ذوي اإلعاقات العقلية ال

 

-استمرت االدعاءات باالعتقاالت التعسفية للمواطنين العرب والسكان الفلسطينيين في القدس واإلثيوبييناالعتقال التعسفي: 

، ألقت الشرطة القبض على جعفر فرح، مدير مركز مساواة  مايو / أيار 18اإلسرائيليين خالل المظاهرات واإلحتجاجات. في 

يما بعد،  قام ضباط الشرطة بكسر إسرائيليًا آخرين في مظاهرة في حيفا شملت مواطنين عرب بالدرجة األولى. ف 17مع إبنه و 

المستشفى أثناء اعتقاله، ثم ركبته وألحقوا إصابات حادة بصدره وبطنه أثناء احتجازه، وفقًا ألقوال فرح. قامت الشرطة بإدخاله 
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مايو، صرح وزير األمن العام جلعاد إردان أنه يتوقع من قسم  20مايو / أيار. في  21أطلقت سراحه وغيره من المحتجزين في 

التحقيق في شرطة وزارة العدل "التحقيق السريع في ظروف إصابة جعفر فرح وادعاءاته، ومن الضروري توضيح ما إذا 

أكتوبر / تشرين األول أنها تفكر في  7الضرورية قد استخدمت بصورة غير قانونية ". ذكرت وزارة العدل في  كانت القوة غير

إدانة ضابط شرطة لالعتداء والتسبب في اإلصابة في هذا الحادث لكنها لم توجه إليه أي اتهام بحلول نهاية العام. ذكرت الشرطة 

 ة إجبارية منذ بدء التحقيق. الوطنية اإلسرائيلية أن الضابط كان في إجاز

 

الذين إتهمتهم السلطات في السابق  اإلثيوبيين -نوفمبر، دعا رئيس الدولة ريفلين ووزيرة العدل آيليت شاكيد اإلسرائيليين  5في 

يتم سجنهم، للتقدم بطلب  رتكاب جرائم بسيطة مثل إهانة موظف عام وعرقلة السير العام وحظر التجمع والشغب والذين لمبإ

على سجالتهم الجنائية ليتم حذفها. قال الرئيس ريفلين إن الدولة ستنظر إلى هذه الطلبات بشكل إيجابي في ضوء للحصول 

   التمييز الذي يواجهه اإلثيوبيون اإلسرائيليون من المسؤولين ومن المجتمع اإلسرائيلي. 
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حتجاز مطول قبل المحاكمة بالنسبة للمحتجزين األمنيين )عاين ز اإلداري يتسبب في إزال االحتجا ما االحتجاز قبل المحاكمة:

             أعاله(. 

  

بموجب القانون، يحق لألشخاص المقبوض عليهم أو المحتجزين  قدرة المحتجز على الطعن في قانونية االحتجاز أمام المحكمة:

ألسباب جنائية أو ألسباب أخرى الطعن في المحكمة في األساس القانوني أو الطبيعة التعسفية الحتجازهم وأي تأخير في 

ق لهم المطالبة الحصول على األحكام القضائية. إذا توصلت المحكمة أن األشخاص قد تم احتجازهم بشكل غير قانوني، فيح

إطالة فترة االحتجاز أمام محكمة باإلفراج الفوري أو التعويض أو كليهما. للمحتجز اإلداري الحق في الطعن في أي قرار ب

ستئناف عسكرية ثم إلى المحكمة العليا. كانت كل فئات المعتقلين تقوم بذلك بشكل روتيني، بما في ذلك المواطنون والمقيمون إ

لسطينيون غير المقيمين. قد تعتمد المحاكم العسكرية على أدلة سرية مرفوضة للمحتجزين ومحاميهم عند تحديد القانونيون والف

ما إذا كان سيتم تمديد فترة االحتجاز اإلداري أم ال. وال يوجد نظام يمكن السلطات من إصدار تصريح أمني لعضو في فريق 

 حتجاز الشخص إداريا. ‘لتبريرستخدمة الدفاع لالطالع على المعلومات السرية الم

 

 ه. الحرمان من المحاكمة العلنية المنصفة 

 ستقاللية القضاء وحياديته. ة، وقد احترمت الحكومة بشكل عام إستقالل السلطة القضائيينص القانون على إ

 

 إجراءات المحاكمة 

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

تشمل االستثناءات من الحق في المحاكمة العلنية األمور المتعلقة باألمن القومي، وحماية مصالح القاصر أو الفرد الذي يتطلب 

أقرت  من كانون األول )ديسمبر(، 10حماية خاصة، وحماية هوية مدّع أو مدعى عليه في قضية تتعلق بجريمة جنسية. في الـ 

جريمة  اإلعتداء الجنسي، بشرط أن يكون هو أو هي قد أعطى دخل المحكمة قبل نشر هوية ضحية الكنيست تعديالً يلغي ت

 موافقة خطية للنشر. 

 

يتمتع المدعى عليهم بالحق في إدعاء البراءة، وإبالغهم على وجه السرعة وبالتفصيل بالتهم الموجهة إليهم وإجراء محاكمة 

ة بدون تأخير غير مبرر، وحضور محاكمتهم. ويجوز لهم التشاور مع محام، أو توفير محام لهم على نفقة الدولة إن عادلة وعلني

كانوا معوزين. كما يجب توفير الوقت الكافي لهم والتسهيالت  الالزمة إلعداد دفاعهم ومرافعتهم في القضية. يحق للمدعى 

الضرورة من اللحظة  دستخدمة بالمحكمة أن يحصلوا على خدمات ترجمة مجانية عنعليهم الذين ال يفهمون أو يتحدثون اللغة الم

اإلتهام وتقديم أشهدة  \شهود العيانالتي تم توجيه التهم بحقهم وطيلة إجراءات االستئناف. يحق للمدعى عليهم المطالبة بمواجهة 

     بارهم على اإلعتراف بالذنب، كما يجوز لهم اإلستئناف للمحكمة العليا. برير براءتهم، كما أنه ال يجوز إجوأدلة لت

  

النيابة العامة ملزمة بموجب القانون تقديم جميع األدلة للدفاع. ويجوز للحكومة أن تمتنع ألسباب أمنية عن إطالع محامي الدفاع 

حكمة العليا )فيما يتعلق بالمحاكم المدنية( ومحكمة على أدلة جمعتها ولكنها لن تستخدمها في قضيتها ضد المتهم. يجوز للم

االستئناف )فيما يتعلق بالمحاكم العسكرية( أن تفحص قرار حجب هذه األدلة. ال تختلف القوانين الخاصة باألدلة في قضايا 

 أدلة سرية.  ستخدامي المحاكمات العادية، وال يسمح بإالتجسس التي تنظر فيها المحاكم الجنائية عن قوانين األدلة ف

 

سنة إذا تمت إدانتهم بجرائم خطيرة مثل القتل، أو الشروع في القتل، او  12يمكن سجن األوالد الذين ال تتجاوز أعمارهم الـ 

 القتل الغير متعمد. أفادت الحكومة بأنه لم يتم سجن طفل بموجب هذا القانون مع نهاية السنة. 

 

 السجناء والمحتجزون السياسيون 

عض منظمات حكومة السجناء األمنيين بأنهم المدانون أو المشتبه في قيامهم بأعمال عنف ذات دوافع قومية. زعمت بت عرف ال

 عتبار السجناء األمنيين الفلسطينيين المحتجزين في إسرائيل سجناء سياسيين. حقوق اإلنسان أنه يجب إ

 

 اإلسرائيليعلى اإلجرائات المتبعة من قبل جهاز األمن ، فرضت المحكمة العليا القيود التالية 2017في فبراير / شباط 

الستدعاء الناشطين السياسيين اإلسرائيليين المشتبه في قيامهم بنشاط "تخريبي" له عالقة باإلرهاب أو التجسس لالستجواب 

ر مع المستشار القانوني رتكاب جريمة. لن يتم االستدعاء إال بعد التشاو، مما يعني أنه قد يتم اتهامهم بإتحت طائلة التحذير

لجهاز األمن العام؛ ستوضح الشرطة وجهاز األمن الداخلي أن االستجواب طوعي وأن الشخص الذي يتم استدعاؤه ليس مجبرا 
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ستخدام أقوال المشتبه به في المحكمة إلجراءات لي أثناء االستجواب أنه ال يمكن إللمثول؛ وسوف يوضح جهاز األمن الداخ

ام تفيد بأن جهاز األمن أكري، رسالة إلى مكتب المدعي الع -يوليو، أرسلت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل 31أخرى. في 

حتجز موظفي منظمات غوريون في يونيو ويوليو، عندما إ نتهك حكم المحكمة العليا في ثالث حوادث في مطار بنالداخلي إ

 ن خارج البالد. المجتمع المدني الستجوابهم عند عودتهم إلى إسرائيل م

 

 اإلجراءات القضائية المدنية وسبل االنتصاف   

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

نتصاف إدارية؛ وغالبا ما  يتم تطبيق أوامر المحاكم. يمكن للفلسطينيين المقيمين في القدس االنتهاكات. عادة توجد إجراءات إ

يجيز القانون للفلسطينيين غير المواطنين رفع قضية في المحاكم المدنية للحصول على ورفع دعوى ضد حكومة إسرائيل. 

در حكم لصالحهم في القضية الجنائية ويتم تعويض عن طريق رفع الدعاوى المدنية في بعض الحاالت، حتى عندما ال يص

نوفمبر، رفضت محكمة الصلح في بئر السبع دعوى قضائية  4التوصل إلى أن اإلجراءات التي اتخذت بحقهم كانت قانونية. في 

نزله نيابة عن مراهق فلسطيني أطلق عليه الجيش اإلسرائيلي النار وأصابه في م 2016رفعتها منظمتان غير حكوميتين في عام 

. ادعى مركز "عدالة" أن الحكم يمنع سكان غزة المدنيين من  2014في غزة، على ضوء غياب العمليات العسكرية في عام 

لقانون المخالفات المدنية اإلسرائيلية،  2012الحصول على تعويض تسببت فيه قوات األمن اإلسرائيلية بموجب تعديل عام 

 هم من سكان "أراضي العدو المعلنة".  نين أو مقيمين في إسرائيل، وواطوالذي أعفي من التعويض "أشخاص ليسوا م

 

 رد الممتلكات 

ما زال البناء الجديد غير قانوني في المدن التي لم يكن لديها خطة مفصلة للتنمية والتطوير. ذكرت الحكومة أنه اعتباًرا من 

لديها  18، و 2005منها تم تحديثها منذ عام  76ير، منطقة عربية خطًطا تفصيلية للتطو 133من  أصل  132يونيو، قدمت 

نتقدت المنظمات غير الحكومية عدم وجود تمثيل عربي في لجان التخطيط اإلقليمية جديدة تخضع للموافقة القانونية. إخطط 

وتقسيم المناطق وذكرت أن التخطيط  الهيكلي للمناطق العربية كان أبطأ بكثير من البلديات اليهودية، مما دفع المواطنين العرب 

أمر  1792الذي أصدرته الحكومة. أصدرت السلطات إلى بناء أو توسيع منازلهم دون إذن قانوني، مما يعرضهم لخطر الهدم 

هدم إداري وقضائي خالل العام، بما في ذلك المباني التي هي بمكلية اليهود والعرب. في حاالت الهدم دون موافقة السكان على 

 الترحيل، فرضت الحكومة غرامات على السكان لتغطية النفقات المتكبدة أثناء عمليات الهدم. 

 

. ونتيجة لذلك، 2006ى نهاية العام خطة لقرية الفرعة البدوية، على الرغم من اعتراف الحكومة بالقرية في عام لم تكتمل حت

كانت القرية تفتقر إلى البنية األساسية للكهرباء والمياه وأفادت المنظمات غير الحكومية  بأن هدم المنازل ال يزال يتم بشكل 

رة الزراعة والتطوير القروي إلستيطان البدو في النقب بدأ العمل في هذه القضية في منتظم. ذكرت الحكومة أن فريقًا من وزا

 مجموعات سكنية بدوية.  180النصف الثاني من العام، بعد االنتهاء من مسح لـ 

 

ست أعضاء الكنيأدان غير المعترف بها.  المباني، أقرت الكنيست تعديالً زاد من سلطة الحكومة على هدم 2017في أبريل 

القانون الذي يسمح بإستخدام القوة وهدم المنازل دون معالجة النقص الدائم في المساكن في حقوق اإلنسان منظمات العرب و

أسرة عربية في  50،000المجتمعات العربية مما أدى إلى البناء الغير شرعي. وفقًا لمنظمات حقوق اإلنسان، تعيش حوالي 

   منازل غير مرخصة. 
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في المائة من سكان النقب في حين تم تخصيص  34فقًا لمنتدى التعايش السلمي في النقب من أجل المساواة المدنية، يمثل البدو و

في المائة فقط من األراضي السكنية المخصصة للسكان البدو. كانت جميع البلدات البدوية السبعة مزدحمة، مقارنة  12.5

قة وكان لديها بنية تحتية منخفضة الجودة وصعوبة في الحصول على خدمات الصحة والتعليم بالبلدات والمدن اليهودية في المنط

قرية بدوية غير معترف بها في النقب يسكن حوالي  35والرعاية االجتماعية والنقل العام والبريد والتخلص من القمامة. في 

حاولة إجبار البدو اإلسرائيليين على االنتقال، شخص، صرحت الحكومة بأنها استخدمت طريقة "العصا والجزرة" لم 90،000

بما في ذلك هدم المباني غير المرخصة وتقديم حوافز لالنتقال إلى المدن البدوية. غالبًا ما رفض البدو المشاركة ألنهم أكدوا أنهم 

لى المخاوف من فقدان سبل يمتلكون األرض أو أن الحكومة منحتهم إذنًا مسبقًا لالستقرار في مواقعهم الحالية ، باإلضافة ا

 عيشهم التقليدية وأسلوب حياتهم ومخاوفهم من االنتقال إلى األرض التي تطالب بها عشيرة البدو المتنافسة. 

 

فدانًا من األراضي التي تم التنازع  163،089في المائة من  34عتباًرا من نهاية العام لم يعد هناك نزاع على وفقًا للحكومة، إ

 تيجة التفاقيات التسوية أو بعد اإلجراءات القانونية. على ملكيتها ن

 

نقب في ال 126من المجتمعات اليهودية البالغ عددها  115وفقًا لمنتدى التعايش السلمي في النقب من أجل المساواة المدنية، تملك 

ضات من عدة منظمات غير عتراسكان غير اليهود بشكل فعال. بعد إستثناء اللجان قبول لفحص السكان الجدد حيث تقوم بإ

حكومية، ألغت السلطات خطًطا لتجمعات يهودية جديدة تسمى دايا وإشيل هاناسي ونيف غوريون لتحل محل القرى البدوية 

القائمة. أوصى المجلس الوطني للتخطيط والبناء الحكومة في شهر أغسطس بالتقدم في إنشاء مدينة تسمى عيرعوفوت، والتي 

 بدويًا إسرائيليًا للبقاء في مواقعهم الحالية.  50و كانت ستضم منطقة لنح

 

توقيع أبريل،قام سكان البدو في قرية أم الحيران غير المعترف بها ب 11بعد اإلجراءات القانونية الموسعة والمفاوضات، في 

واالنتقال إلى أراضي خالية ستيطان البدو في النقب من أجل هدم مبانيهم اتفاقية مع وزارة الزراعة والتطوير القروي لتنمية وإ

   في بلدة الحورة البدوية،. كان التخطيط بأن يتم إستبدال أم الحيران بمستوطنة  يهودية تسمى حيران. 
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، 2017عملية هدم لمباني البدو اإلسرائيليين في عام 2,220منتدى التعايش السلمي في النقب من أجل المساواة المدنية  سجل

، وذكرت أن سياسة الهدم تنتهك حق البدو اإلسرائيليين في السكن الالئق. زادت عمليات الهدم 2016قرابة ضعف العدد في عام 

، في حين قام البدو بهدم المباني 2016في عام  412مقارنة بـ  2017في عام  641التي قامت بها السلطات اإلسرائيلية إلى 

، أوصى تقرير مراقب الدولة بأن تعمل الحكومة على تسوية مطالبات األراضي في 2016م المتبقية لتجنب الغرامات. في عا

أقرب وقت ممكن والتخطيط إلعادة توطين المواطنين البدو بالتعاون مع المجتمع البدوي وتطوير البنية التحتية في المجتمعات 

ريجافيم بالهدم وقد أشادت المنظمة غير الحكومية  البدوية المعترف بها وصياغة سياسة إنفاذ بشأن البناء غير القانوني.

 عتبارها مكابحة للبناء غير القانوني من قبل واضعي اليد على األراضي بغير حق. بإ

  

باإلضافة إلى النقب، أمرت السلطات بهدم الممتلكات الخاصة في البلدات والقرى العربية وفي القدس الشرقية، بزعم أنها بنيت 

مبنى تجارًيا ودكانا كانوا مصدر رزق  12يناير، في حادثة واحدة في العيسوية، هدمت السلطات  30دون تصاريح مالئمة. في 

مبنى مملوًكا للفلسطينيين في القدس  177هدم الفلسطينيون بناًء على أوامر من السلطات، لتسع عائالت. هدمت السلطات، أو 

 ، وفقًا لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية . 2017بالمائة عن عام  20الشرقية بسبب نقص التصاريح، أكثر بـ 

تضع السلطات عقبات ال يمكن التغلب عليها ضد طلبات دعت منظمات حقوق اإلنسان غير الحكومية أنه في القدس، كثيراً ما إ

الفلسطينيين للحصول على تصاريح البناء، بما في ذلك اشتراط توثيق ملكية األراضي على الرغم من عدم وجود عملية موحدة 

دية غير وفرض رسوم مرتفعة على الطلب، ومتطلبات لربط المساكن الجديدة لألعمال البل 1967لتسجيل األراضي بعد عام 

 متوفرة في كثير من األحيان. 

 

 وفقًا للحكومة، يتم تقييم جميع قضايا ملكية األراضي بشكل فردي من قبل لجنة إدارية والتي تخضع للمراجعة القضائية. 

 

وفقًا لعير عميم وبتسيلم، أخلت السلطات بعض الفلسطينيين في القدس الشرقية بناًء على الطعون القانونية لملكية ممتلكاتهم قبل 

دعى الفلسطينيون الذين طردتهم السلطات في القدس الشرقية أنهم تلقوا معاملة غير متكافئة بموجب القانون، ألن . إ1948عام 

، بينما لم يوفر فرصة للفلسطينيين 1948الكين اليهود على األراضي والتي كانت مملوكة قبل عام القانون سهل مطالبات الم

 . 1948لطلب التعويض عن األرض التي كانوا يملكونها في إسرائيل قبل عام 

  

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

   مثل هذه اإلجراءات، وقد احترمت الحكومة هذا الحظر بشكل عام.  يحظر القانون
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تبث أنظمة محاكم دينية منفصلة في مسائل مثل الزواج والطالق لليهود والمسلمين والمسيحيين والدروز. تفتقر البالد الى قانون 

)على سبيل المثال الزواج في طقوس غير  زواج مدني. العتبار الزواج قانونياً، أي نوع من الزواج ترفضه المحاكم الدينية

أرثوذكسية أو الزواج من نفس الجنس أو زواج يهودي من غير يهودي أو زواج مسلم بإمرأة غير مسلمة( يجب أن تتم خارج 

لسنة وأغلبيتها في ا 2016في المئة من الزيجات المسجلة لدى وزارة الداخلية في عام  15البالد لكي تعتبر قانونية. قرابة الـ 

، وفقا لمكتب اإلحصاء المركزي. وفقًا لمنظمات المجتمع المدني، هنالك تزايد بعدد األزواج اليهود االخيرة تمت خارج  البالد

    داخل البالد الذين يقومون احتفاالت لم يقرها الحاخام الرئيسي، وبالتالي، ال تعترف بهم الحكومة. 

  

من السكان الذين اعتبروا أنفسهم يهودًا وهاجروا إما يهودًا أو  في المائة  تقريبا 4لم تعترف الحاخامية األرثوذكسية بيهودية 

مقبرة  24كأفراد عائالت لليهود؛ لذلك ، ال يمكن أن يتزوج هؤالء المواطنون أو يدفنوا في مقابر يهودية. ذكرت الحكومة أن 

ن الذين ال يتم إعتبارهم يهود من قبل الحاخامات األرثوذكسية، لكن المنظمة غير الحكومية "حيدوش" في البالد تخدم المهاجري

ذكرت أن معظم هذه المقابر لن تدفن اليهود غير المعترف بهم إلى جانب اليهود المعترف بهم وال تسمح لهم بدفن اليهود غير 

ة الناس، باإلضافة إلى مقابر مدنية قليلة في أماكن أصغر مخصصة األرثوذكس. لم يكن هناك سوى مقبرتين مدنية متاحة لعام

للسكان المحليين، دون أن تتاح لهم إمكانية الوصول إلى دفن مدني في منطقة تل أبيب أو القدس، حيث يعيش غالبية السكان 

يهوديين بصرف النظر عن  اليهود، وفقا  لمنظمة حيدوش. يمتلك الحاخام األرثوذكسي سلطة التعامل مع الطالق ألي زوجين

 كيفية زواجهما. 

 

، والذي يتم تجديده سنوًيا، اإليرانيين غير اليهود والعراقيين والسوريين واللبنانيين 2003يحظر قانون الجنسية والدخول لعام 

لى وضع اإلقامة والفلسطينيين من الضفة الغربية أو غزة، بمن فيهم أزواج السكان أو المواطنين اإلسرائيليين، من الحصول ع

إال إذا إتخذت وزارة الداخلية قراًرا خاًصا، عادةً ألسباب إنسانية. مددت الحكومة القانون سنويًا بسبب تقارير حكومية تفيد بأن 

لَّم شمل األسرة الفلسطينية يسمح بدخول عدد غير متناسب من األشخاص الذين تورطوا الحقًا في أعمال إرهابية. أكدت هموكيد 

اءات مستندات الحكومة التي تم الحصول عليها من خالل قانون حرية المعلومات تتعارض مع مزاعم اإلرهاب هذه، أن إحص

نفصال عائلي. بحسب لَّم شمل األسرة أدى إلى حاالت إ وأن رفض اإلقامة لفلسطينيين من الضفة الغربية أو غزة ألغراض

سرائيل، بما في ذلك القدس بتصاريح إقامة مؤقتة بسبب القانون، إفلسطيني يعيشون في  10،000هموكيد، كان هناك حوالي 

دون أي ضمان قانوني لقدرتهم على مواصلة العيش مع أسرهم. وكانت هناك أيضا حاالت ألزواج فلسطينيين يعيشون في 

أو الذين تسمح  1967القدس الشرقية دون وضع قانوني. لم تسمح السلطات للفلسطينيين الذين كانوا بالخارج خالل حرب عام 

    لهم إقامتهم بعد ذلك باالنسحاب إلى اإلقامة الدائمة في القدس. 
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دعت منظمة العفو الدولية وغيرها من منظمات حقوق اإلنسان الحكومة إلى إلغاء هذا القانون واستئناف معالجة طلبات لم شمل 

عاًما أو أكثر وكانت  35األسرة. يسمح القانون بدخول أزواج اإلسرائيليين على "تصريح إقامة" إذا كان الزوج يبلغ من العمر 

ا أو أكثر، لكن قد ال يحصلون على اإلقامة بناًء على زواجهم وليس أمامهم أي طريقة للحصول عامً  25الزوجة تبلغ من العمر 

             على الجنسية . 

 . احترام الحريات المدنية، بما فيها: 2القسم 

 أ. حرية التعبير، بما في ذلك حرية الصحافة 

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

تضامنت الصحافة المستقلة والقضاء الفعال والنظام السياسي الديمقراطي المؤدي لوظائفه على تعزيز حرية التعبير، بما في 

 ذلك حرية الصحافة. 

 

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

إسرائيل، أو لمؤسسات أو كيانات في المناطق الخاضعة لسيطرتها في الضفة الغربية. ويتعين على المدّعين إثبات وقوع ضرر 

تعويض بناء على تشريع "مكافحة المقاطعة." ويجيز القانون أيضا لوزير المالية وضع اقتصادي مباشر كي يمكنهم المطالبة ب

لوائح تنظيمية تفرض عقوبات إدارية على أولئك الذين يدعون إلى مثل هذه المقاطعة، بما فيها تقييد مشاركتهم في تقديم 

أغسطس في جريدة  28ا لتقرير صادر في العطاءات للحصول على عقود مع الحكومة وحرمانهم من المزايا الحكومية. وفقً 

 شهًرا السابقة.  12طلبًا لتطبيق هذه العقوبات على مدار الـ  14هآرتس، رفض المستشار القانوني لوزارة المالية 

 

، أدخلت الكنيست تعديالً يمنع دخول البالد للزائرين الذين طالبوا بمثل هذه المقاطعة. حدّت المعايير التي 2017وفي مارس 

من تطبيق هذا القانون على الناشطين البارزين الذين يروجون للمقاطعة بشكل  2017نشرتها سلطة السكان والهجرة في يوليو 

منظمة ي منع  20ة الشؤون اإلستراتيجية في كانون الثاني )يناير( قائمة تضم فردي أو كقادة لمنظمات. بعد إقراره، نشرت وزار

زوار على مدار العام . في  10أعضاؤها من الدخول إلى إسرائيل. وفقًا للحكومة، بناًء على القانون، رفضت السلطات دخول 

وتطبيق القانون  ذا الرفض والتقييدأكتوبر في قضية رفض طالب أجنبي الدخول، ألغت المحكمة العليا ه 18حكم صادر في 

على الزوار الذين يشاركون "حاليًا" في "نشاطات، بشكل دائم ومستمر وينادون بالمقاطعة علنًا"، وفقًا لما تنص عليه لوائح 

 . 2017يوليو 

 

و التمييز على أساس العرق، األصل، الدين، ث الكراهية وتحرض على العنف أيحظر القانون الخطابات التي تب  حرية التعبير: 

 الجنسية أو نوع الجنس. 

 

 (. $16,200شيكل ) 58,400العقوبة القصوى لتدنيس العلم اإلسرائيلي هي السجن لمدة ثالثة سنوات ودفع غرامة 

 

 من حرية التعبير.  ويمنح القانون الشرطة، في حاالت الخطاب الذي يعتبر تحريضا على العنف أو خطاب كراهية، سلطة الحد

 

عل من الخدمة في جيش الدفاع اإلسرائيلي أو الخدمة الوطنية البديلة أحد أهداف نظام يوليو، أصدرت الكنيست قانونًا يج 16في 

التعليم العام وحجب المدارس عن أي منظمة غير حكومية  قد يكون نشاطها "يتعارض بشكل خطير وهام مع أهداف التعليم 

بدأ قانونًا بنشاط أو إجراءات سياسية خارج إسرائيل ضد جنود جيش الدفاع اإلسرائيلي بسبب عمل تم تنفيذه الحكومي" أو "ي

أثناء أداء واجبهم العسكري أو ضد دولة إسرائيل. " يهدف القانون الى"منع األفراد أو المنظمات التي ليست جزًءا من النظام 

ليمية عندما تقوض طبيعة النشاط أهداف تعليم الدولة"، وفقًا لمالحظته التعليمي من االنخراط في أنشطة داخل مؤسسة تع

التوضيحية. قال كل من مؤيدي ومعارضي مشروع القانون إنه استهدف منظمات "كسر الصمت" غير الحكومية  والتي 

نقاش عام حول  وصفت أنشطة المنظمات بأنها جمع ونشر "شهادات الجنود الذين خدموا في األراضي المحتلة من أجل خلق

عتباره انتهاًكا لحرية التعبير حركة كسر الصمت القانون الجديد بإنتقدت الل، مع الهدف من وضع حد لها ". إواقع االحت

 عتباًرا من نهاية العام. يذ القانون إالسياسي. لم تصدر وزارة التعليم اللوائح الالزمة لتنف

 

بعة لمنظمة التحرير الفلسطينية أو السلطة الفلسطينية من االجتماع في القدس بناًء منع مسؤولو األمن اإلسرائيليون الجماعات التا

يحظر على السلطة الفلسطينية المشاركة في األنشطة السياسية أو الدبلوماسية أو األمنية أو  1995على قانون صدر عام 

 النشاطات األمنية التي لها عالقة بإسرائيل، بما في ذلك القدس. 
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أكتوبر، أمر وزير األمن العام جلعاد أردان بإلغاء حدث ترعاه السلطة الفلسطينية لالحتفال بذكرى  3المثال، في على سبيل 

  . 1967فلسطيني مقيم في األردن يعمل على بناء مدارس للفلسطينيين تحت سلطة الوقف األردني بعد حرب 
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 تمتلك الصحافة واإلعالم المستقلة الحرية في العرض  والتعبير عن مجموعة واسعة من حرية الصحافة ووسائل اإلعالم:

        ستثناءات قليلة. وجهات النظر دون قيود، مع وجود إ

  

، رفعت جمعية الصحفيين اإلسرائيليين دعوى ضد وزير األمن العام والشرطة ومكتب النائب العام تطالبهم 2017في أغسطس 

وتبني سياسة شفافة في الحفاظ على بالتغطية ء الصحفيين وحرية الصحافة واالمتناع عن فرض قيود ال صلة لها بالكف عن إيذا

حرية الصحافة وحقوق الصحفيين. منعت الشرطة المصور ديبي هيل من توثيق إضراب قام به المواطنون العرب في إسرائيل 

ا ذكرته هيئة مراقبة وسائل اإلعالم "العين السابعة". بناًء على أمر من في القدس في األول من أكتوبر / تشرين األول، وفقًا لم

ل الصحفيين في المناطق التي أكتوبر / تشرين األول إجراًء جديدًا لتنظيم عم 18المحكمة العليا، قدمت الشرطة إلى المحكمة في 

نوفمبر، رفضت  1السياسة األمنية. في اشتباكات والتي ادعت السلطات أنها توازم بين حرية الصحافة ومتطلبات تشهد إ

 المحكمة العليا الدعوى بإنه من السابق ألوانه الحكم على اللوائح الجديدة، لكنها حثت الشرطة والصحفيين على مواصلة الحوار. 

 

أبلغ الصحفيون الفلسطينيون الذين تمكنوا من الحصول على تصاريح دخول، وكذلك الصحفيين الفلسطينيين  العنف والمضايقة:

المقيمين في القدس، عن حوادث المضايقة والعنصرية والعنف العرضي عندما توجهوا لتغطية األخبار في القدس وخاصة في 

ن مضايقات مزعومة ارتكبها جنود إسرائيليون وأعمال عنف ضد البلدة القديمة والمناطق المجاورة لها. وشمل ذلك تقارير ع

أبريل، أغلقت  18الصحفيين الفلسطينيين والعرب اإلسرائيليين والتي منعتهم من تغطية األخبار. على سبيل المثال، في 

وزير الدفاع أفيغدور زعم  السلطات اإلسرائيلية مكاتب القدس الشرقية التابعة لمؤسسة إيليا للشباب الفلسطيني لإلعالم، بعد أن

ليبرمان أن المنظمة جندت الشباب الفلسطينيين إلنشاء مقاطع فيديو تشجع العنف. رفضت لجنة حماية الصحفيين هذا االتهام 

وأشارت إلى أن ليبرمان لم يقدم أي دليل على ادعائه. صرحت الحكومة بأنها سمحت للصحفيين الفلسطينيين المهتمين بزيارة 

بطلب تصريح دخول وأصدرت تعليمات إلى جنود جيش الدفاع اإلسرائيلي بالسماح للصحفيين بممارسة أكبر قدر من  إسرائيل

 الحرية للقيام بعملهم وأنها حققت في أي مزاعم عن سوء المعاملة من قبل قوات األمن اإلسرائيلية.

  

رقيب العسكري أي مادة تتعلق بأمور عسكرية محددة أو يجب على جميع وسائل اإلعالم أن تقدم لل الرقابة أو تقييد المحتوى:

المحكمة العليا وال تتعلق بالبنية التحتية االستراتيجية، مثل إمدادات النفط والماء. يجوز للمنظمات استئناف قرارات الرقيب أمام 

لديمقراطية أنه يجب تحويل ، صرح المعهد االسرائيلي ل2017ستئناف قرار صادر عن المحكمة. في يوليو/تموز يجوز للرقيب إ

   السلطة الخاصة بمنع نشر األخبار من المراقب العسكري إلى النظام القضائي. 
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تخضع األخبار المطبوعة أو المذاعة في الخارج للرقابة األمنية. كانت الحكومة تصدر بشكل منتظم أوامر تقييدية تتعلق 

وفرضت على المراسلين الصحفيين األجانب، وعلى وسائل اإلعالم المحلية  بالمعلومات األمنية الحساسة والتحقيقات المستمرة

أيضا، االلتزام بتلك األوامر. وفقًا للبيانات التي قدمتها القوات المسلحة لمنفذ األخبار ميكوميت وحركة حرية المعلومات غير 

 مقالة.  271مقال، وحظر نشر 11,000 مقااًل من أصل2,350في أكثر من  2017الحكومية، تدخل المراقب العسكري في عام 

      

حتفظت الحكومة بسلطة الرقابة على طباعة المنشورات لدواعي أمنية، تشير الدالئل السردية إلى أن السلطات لم إي حين ف

في حين، صرحت هذه المنشورات أنها ائد العربية الموجودة في القدس. غيرها من الجر أو "القدس" تراقب بشكل فعال صحيفة 

 تمتلك وتشغل نظام رقابة ذاتي. 

 

اإلشادة العلنية  ذلك عتباره "أعماال إرهابية" بما فيإالخطاب المؤيد لإلرهاب ب يجرم قانون مكافحة اإلرهاب األمن القومي:

الكنيست بتعديل القانون  مارس، قامت 7بمنظمة إرهابية، وعرض الرموز، والتعبير عن الشعارات، و"التحريض". في 

إلصدار قيود على اإلفراج عن جثث اإلرهابيين وجنازاتهم لمنع "التحريض على اإلرهاب أو االرتباط مع منظمة إرهابية أو 

ديسمبر، بما في  25عتباًرا من إشخًصا بموجب القانون  12دانت المحاكم أتهام وإالئحة  59عمل إرهابي". أصدرت الحكومة 

مايو / أيار بسبب القصائد والصور  3، في ة دارين تاتور، وهي مواطنة عربيةمة الصلح في الناصرة  بإدانذلك قيام محك

 . 2015ووسائل اإلعالم األخرى التي نشرتهاعلى االنترنت في عام 

 

يوليو، أطلقت الشرطة  لإلقامة الجبرية سراح الشيخ رائد صالح رئيس الحركة اإلسالمية الشمالية والتي قامت الحكومة   6في 

هاب ودعمه لجمعية غير شرعية بعد تهمت السلطات  الشيخ صالح بالتحريض على اإلرإ. 2015بإلغاء شرعيتها في عام 

 . 2017عتقاله في أغسطس / آب إ

 

 حرية اإلنترنت 

الذي يجيز لقضاة محاكم الصلح تقييد  2017تقوم الحكومة بمراقبة االتصاالت اإللكترونية ألغراض أمنية. وفقًا لقانون عام 

الوصول إلى مواقع اإلنترنت لمنع ارتكاب الجرائم، وافق قضاة محاكم الصلح على الطلبات المقدمة من وحدة اإلنترنت التابعة 

أن الطلبات  2017ا إلكترونيًا. ذكر تقرير نهاية العام لوحدة المحامي اإللكتروني للدولة لعام موقعً  15لمحامي الدولة إلزالة 

المقدمة إلى وسائل التواصل االجتماعي إلزالة المحتوى استنادًا إلى تقييمها بأن المحتوى غير قانوني بموجب القانون أدى إلى 

في المئة من الطلبات  73. وفقا للتقرير،  2016في عام  1،554ة بـ  منشور عبر اإلنترنت، مقارن 10,500إزالة ما يقرب من 

إلى  سالةفي المئة كانت بسبب جرائم التحريض. كتبت جمعية عدالة ر 26بمنظمة إرهابية، و  كانت بسبب مخالفات متعلقة

نوفمبر ينص على أن وحدة اإلنترنت يجب أن تتوقف عن تقديم طلبات لمقدمي وسائل التواصل االجتماعي  21النائب العام في 

 ال.  مكان أي محتوى معين يشكل جريمة أ إلزالة المحتوى ألن السلطة القضائية فقط هي التي تملك السلطة لتقرير ما إذا

 

من سكان القدس الشرقية  لالشتباه بها في التحريض على  في أغسطس / آب، ألقت السلطات القبض على سوزان أبو غانم،

في جبل الهيكل / الحرم  2017بنها خالل مظاهرات عام إفيسبوك حول وفاة ال على ًء على منشوراتالعنف واإلرهاب، بنا

 الشريف. 

 

من السكان قاموا بإستخدام  في المائة 82الوصول إلى اإلنترنت متاح على نطاق واسع. وفقًا لالتحاد الدولي لالتصاالت، فإن 

 . 2017اإلنترنت في عام 

 

 الحرية األكاديمية والمناسبات الثقافية 

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

 28. وفقًا لتقرير صادر في 1948ستقالل إسرائيل عام إالفلسطينيين خالل حرب يستخدمه الفلسطينيون لإلشارة إلى تشريد 

 60شهًرا الماضية، بما في ذلك  12طلبًا إلنفاذ قانون النكبة خالل الـ  98أغسطس في جريدة هآرتس، رفضت وزارة المالية 

 طلبًا من وزيرة الثقافة والرياضة ميري ريجيف.  17طلبًا من ناشط سياسي و 

 

بتدوين مسودة  رؤساء الجامعات من جلس التعليم العالي نفتالي بينيت بإستشارةيونيو/حزيران، وافق وزير التعليم ورئيس مفي 

مدونة أخالقيات جديدة لمنع األكاديميين من المشاركة في "النشاط السياسي،" الذي تم تعريفه على أنه دعم أو معارضة حزب 
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لس التعليم العالي الجامعات ضوع قيد المناقشة في الكنيست. وفقًا لالتفاقية، لن يجبر مجأو شخصية سياسية أو موقف يتعلق بمو

وافقت المؤسسات  عتماد مدونة أخالق موحدة ولن تقدم الحكومة تشريعات بشأن مدونة األخالقيات. بدالً من ذلك،إعلى 

لى أساس الرأي السياسي وتنظيم يحظر كليات عتماد خمسة مبادئ لقواعدها، بما في ذلك عدم التمييز عإاألكاديمية على 

 عتبارها وجهة نظر الجامعة. إبتقديم وجهة نظر شخصية سياسية ب التدريس

 

أفادت مصادر فلسطينية أن السلطات اإلسرائيلية واصلت تقديم نسخة منقحة من منهج السلطة الفلسطينية والذي حذفت منه 

مدارس في األحياء ذات األغلبية الفلسطينية في القدس الشرقية وسعت إلى ربط معلومات عن التاريخ والثقافة الفلسطينية لل

على المخاوف المتعلقة  الضفة الغربية وقطاع غزة للتعرف التمويل لتلك المدارس بتطبيق المنهج اإلسرائيلي ) انظر تقرير

     ومعاداة السامية في كتب السلطة الفلسطينية(. بالتحريض

  

على الحظر المفروض على بعض المؤسسات الفلسطينية البارزة في القدس، مثل غرفة تجارة القدس وبيت حافظت إسرائيل 

ات وغيرها الشرق، والتي كان في الواقع مكتب منظمة التحرير الفلسطينية. جددت الحكومة أمر اإلغالق العسكري لهذه المؤسس

شطة سياسية أو العمل نيابة عن السلطة الفلسطينية في القدس. كما تفاقيات أوسلو من خالل القيام بأنإعلى أساس أنها انتهكت 

أغلقت الحكومة العديد من الفعاليات األكاديمية والثقافية الفلسطينية التي تجري في القدس بسبب مشاركة أو دعم السلطة 

الشرقية حول "ممتلكات الوقف  يوليو، عطلت السلطات مؤتمراً لجامعة القدس في القدس 14الفلسطينية. على سبيل المثال، في 

حتجزت مؤقتًا عضًوا في مجلس أمناء الجامعة قبل إطالق إعاية مزعومة للسلطة الفلسطينية واإلسالمي في القدس" بسبب ر

 سراحه. 

 

 ب. حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات واالنضمام إليها 

 يكفل القانون حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات واالنتساب إليها، وبصورة عامة تحترم الحكومة هذه الحقوق. 

 

 حرية التجمع السلمي 

 يكفل القانون هذه الحق وقد احترمته الحكومة بشكل عام. 

 

حتجاجات جماعات معينة، بما في ذلك الرجال والفتيان إستخدمت القوة المفرطة رداً على إنت هناك تقارير تفيد بأن الشرطة كا

أبريل / نيسان في  4والمواطنين والمقيمين العرب واألشخاص ذوي اإلعاقة. على سبيل المثال، في  المتدينيناألرثوذكس 

في مصاب بإعاقة عقلية بعد أن توقف لفترة وجيزة  متدينالقدس، ورد أن ضابطي شرطة ضربا على رأس رجل أرثوذكسي 

اللجنة العامة  -الطريق ولوح بيده بينما كان يمشي مع مجموعة من المتظاهرين األرثوذكس نحو المظاهرة، وفقا لبكاتي

ستخدمت الشرطة القوة المفرطة إر حكومية أنه في بعض المناسبات، لمناهضة التعذيب في إسرائيل. أفادت عدة منظمات غي

 المتظاهرون العلم الفلسطيني.  لتفريق المظاهرات المسموح بها بعد أن رفع

 

 حرية تكوين الجمعيات واالنضمام إليها 

 يكفل القانون هذه الحق وقد احترمته الحكومة بشكل عام. 

 

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

ي حزب إذا كانت أهدافه تشمل التحريض على العنصرية أو دعم كفاح مسلح أو دولة معادية أو منظمة لن يتم تسجيل أكذلك، 

    إرهابية ضد إسرائيل.

  

والذي دخل حيز التنفيذ بعد أن قدمت المنظمات غير الحكومية بياناتها  2016يطالب قانون المنظمات غير الحكومية لعام 

في النصف األول من العام، المنظمات غير الحكومية التي تتلقى أكثر من نصف تمويلها من الحكومات  2017السنوية لعام 

األجنبية لتوضيح هذه الحقيقة في جميع منشوراتها وتطبيقاتها الرسمية لحضور اجتماعات الكنيست، والمواقع اإللكترونية 

دوالر( للمنظمات غير  8000شيكل ) 29,200مة قدرها والحمالت العامة وأي اتصال مع الجمهور. يسمح القانون بغرا

ديسمبر، لم تتخذ الحكومة أي إجراء قانوني ضد أي منظمة غير حكومية لم  15الحكومية التي تنتهك هذه القواعد. اعتباًرا من 

 تمثتل للقانون. 
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مة الوطنية من المنظمات غير ، أقرت الكنيست قانونًا يفرض مزيدًا من التدقيق على طلبات متطوعي الخد2017في مارس 

 الحكومية التي تلقت أكثر من نصف تمويلها من الحكومات األجنبية. 

أكدت المنظمات غير الحكومية اإلسرائيلية والفلسطينية، وخاصة تلك التي تركز على مشاكل حقوق اإلنسان وإنتقاد الحكومة، 

 (. 5كومة األجنبية )عاين القسم أن الحكومة تسعى إلى ترهيبها ومنعها من تلقي تمويل من الح

 

 ج. حرية الدين 
 على الموقع: أوضاع الحريات الدينية الدولية يرجى مراجعة تقرير وزارة الخارجية األمريكية حول 

/reports-freedom-giousreli-https://www.state.gov/international 

 

 د. حرية التنقل 

يكفل القانون حرية التنقل داخل البلد والسفر إلى الخارج والهجرة والعودة إلى البالد، وقد احترمت الحكومة بشكل عام هذه 

 الحقوق بالنسبة للمواطنين. 

 

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

ستثناء األمور إخاص الذين تدعو أوضاعهم للقلق، بالمساعدة للالجئين وطالبي اللجوء، وعديمي جنسية، وغيرهم من األش

 المشار إليها أدناه. 

 

مهاجرون األفارقة نسبة كبيرة كانت التجمعات السكانية التي يشكل ال إساءة معاملة المهاجرين، والالجئين، وعديمي الجنسية:

فيها هدفا ألعمال عنف بين الحين واآلخر. باإلضافة إلى ذلك، أجبرت طبيعة سياسات الحكومة بشأن الحق القانوني في العمل 

الكثير من الالجئين على العمل في وظائف "غير رسمية،" األمر الذي جعلهم أكثر عرضة للمعاملة السيئة وممارسات العمل 

   من قبل أرباب العمل.  المريبة

  

 

https://www.state.gov/international-religious-freedom-reports/
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فبراير / شباط، أدانت المحكمة دينيس برشيفاتز بالقتل سهوا وقاصر بإلحاق أذى بدني خطير مما أدى الى وفاة طالب  22في 

. توفي أدهم بعد نزيف 2016اللجوء السوداني بابكر علي أدهم، الذي ضربه المتهمون حتى الموت في مدينة بيتح تكفا في عام 

        تعرضه للضرب.  من أربعة أيام بعد الدماغ في جذع

  

الذي فصل غالبية الضفة الغربية عن إسرائيل إلى تقسيم بعض المجتمعات الفلسطينية في أدى الجدار األمني  التنقل داخل البالد:

يات، فضالً عن تسيير القدس، مما أثر على الوصول إلى أماكن العبادة والتوظيف واألراضي الزراعية والمدارس والمستشف

أنشطة الصحافة واألنشطة اإلنسانية والمنظمات غير الحكومية. على سبيل المثال، كان للقيود المفروضة على الوصول إلى 

القدس أثر سلبي على السكان الفلسطينيين الذين كانوا مرضى في حين حاول الفريق الطبي الوصول إلى المستشفيات الفلسطينية 

التي تقدم رعاية متخصصة، عانوا هؤالء من  التأخير في نقاط التفتيش التي قد تصل إلى ساعتين. تقيد  الستة في القدس

السلطات اإلسرائيلية في بعض األحيان التنقل داخل األحياء ذات األغلبية الفلسطينية في القدس والبلدة القديمة بالقدس وتقطع 

سلوان وجبل المكبر. ذكرت الحكومة أن القيود المفروضة على التنقل في بشكل دوري مداخل األحياء الشرقية في العيسوية و

القدس كانت مؤقتة وال تنفذ إال عند الضرورة لعمليات التحقيق أو السالمة العامة أو النظام العام، وعندما ال يكون هناك بديل 

 قابل للتطبيق. 

 

ارج، شريطة عدم وجود التزامات عليهم تتعلق بأداء الخدمة المواطنون عموما أحرارا في السفر إلى الخالسفر الى الخارج: 

العسكرية وعدم وجود قيود إدارية مفروضة عليهم. يجوز للحكومة منع المواطنين من مغادرة البالد بناء على اعتبارات أمنية، 

. وال تسمح السلطات أو بسبب ديون مستحقة، أو في الحاالت التي يرفض فيها رجل يهودي منح زوجته أمر قانوني بالطالق

ألي مواطن بالسفر إلى أي دولة في حالة حرب رسمياً مع إسرائيل بدون إذن من الحكومة. يشمل هذا الحظر السفر إلى إيران 

 والعراق ولبنان  والمملكة العربية السعودية، وسوريا، واليمن. 

 

أ" في الضفة الغربية )المنطقة التي تمارس  فرضت الحكومة على جميع المواطنين الحصول على إذن خاص لدخول "المنطقة

فيها السلطة الفلسطينية المسؤولية المدنية واألمنية وفقا لالتفاق االنتقالي(، ولكن الحكومة سمحت للمواطنين االسرائيليين العرب 

لقدس الفلسطينيين ال بدخولها دون تصاريح. واصلت إسرائيل إلغاء بطاقات هوية الفلسطينيين في القدس. يعني  هذا أن سكان ا

يمكنهم العودة لإلقامة في القدس. وتشمل أسباب اإللغاء عقد إقامة أو جنسية بلد آخر؛ العيش في بلد آخر، الضفة الغربية  أو غزة 

ي فسر على أنه إقامة بدوام كامل( في القدس.  ألكثر من سبع سنوات؛ أو، في الغالب عدم القدرة على إثبات "مركز الحياة" )

ترفض إلغاء  الفلسطينيين الذين ولدوا في القدس لكنهم درسوا في الخارج أفادوا بفقدان إقامتهم في القدس، لكن الحكومة بعض

    حالة اإلقامة ألي شخص غادر لغرض وحيد هو الدراسة في الخارج. 
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ذكرت الحكومة أنه خالل العام ألغت وضع اإلقامة في القدس لستة أشخاص بسبب "خيانة األمانة" المتعلقة باإلرهاب، أربعة 

 13و   2007أشخاص بسبب "خيانة األمانة" فيما يتعلق بالعضوية في المجلس التشريعي الفلسطيني والذي تم تفكيكه منذ عام 

لحكومة أن إقامة األفراد الذين لديهم "قرابة إلسرائيل" لن يتم إلغاؤها وأن المقيمين شخًصا "انتهت "مدة إقامتهم. أضافت ا

أكتوبر،  29السابقين الذين يرغبون في العودة إلى إسرائيل قد يحصلون على وضع إقامة جديد بموجب شروط معينة. في 

على أساس الزواج من مقيم دائم  2009في عام منحت محكمة استئناف الهجرة اإلقامة الدائمة إلمرأة حصلت على إقامة مؤقتة 

    بعد تعرضها للعنف األسري. 2011لكنها تركت الرجل في عام 

 يحتاج الفلسطينيون الذين يحملون بطاقات هوية القدس الصادرة عن الحكومة اإلسرائيلية إلى وثائق خاصة للسفر إلى الخارج.

  

والذي أبطل إلغاء اإلقامة الدائمة ألربعة فلسطينيين  2017ر في سبتمبر / أيلول في أعقاب قرار المحكمة العليا الصاد اإلبعاد:

مارس، أقرت الكنيست تعديالً على قانون  7بسبب "خيانة األمانة" ألنه ال يوجد اي قانون يمنح وزير الداخلية هذه السلطة، في 

ية مثل مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الدخول إلى إسرائيل ومنح الوزير تلك السلطة. انتقدت منظمات غير حكوم

، 2017اإلنسان التعديل اعاله. استأنفت منظمات حقوق اإلنسان ضد القانون واستمرت القضية حتى نهاية العام الحالي. في عام 

قالت "هيومن رايتس ووتش" إن اإللغاء اإلسرائيلي المستمر لبطاقات هوية القدس بمثابة نفي قسري للسكان الفلسطينيين في 

 القدس إلى الضفة الغربية أو غزة أو خارجها. 

 

كاب عمل رتإيسمح القانون بإلغاء الجنسية من شخص على أساس "خرق األمانة لدولة إسرائيل" أو بعد إدانته بالجنسية: 

، تقدم وزير الداخلية أرييه ديرعي بطلب  إلى المحكمة المركزية في حيفا إللغاء جنسية عالء الزيود، 2016إرهابي. في عام 

، قضت محكمة 2017. في أغسطس / آب 2015التي أدانته المحاكم بأربع تهم بالشروع في القتل في هجوم بسيارة مفخخة عام 

الزيود، لكن أصدرت المحكمة العليا أمًرا مؤقتًا يمنع إلغاء جنسيته في أكتوبر / تشرين األول الصلح في حيفا بإلغاء جنسية 

 ال تزال القضية قيد النظر. كانت سبتمبر،  18عتبارا من إ. 2017

 

 حماية الالجئين 

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

   للخطر، وعبرت عن التزامها بمبدأ عدم اإلعادة القسرية. 
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دون إذن حتفظت الحكومة بثالث سياسات للحث على مغادرة المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء الذين دخلوا البالد إ

تحظر الترحيل إلى تلك  والذين لم تستطع الحكومة ترحيلهم إلى بلدانهم األصلية بسبب سياسة الحماية المؤقتة اإلسرائيلية التي

مهاجر وطالب لجوء غير شرعي في  34،370عتباًرا من سبتمبر، كان هناك ، إا لما ذكرته سلطة السكان والهجرةوفقً والبلدان. 

        تقريبًا من إريتريا أو السودان، هذه الفئة، وجميعهم 

   

، بترحيل المهاجرين وطالبي اللجوء أو احتجازهم ألجل غير 2015سمحت السياسة األولى، التي تم اإلعالن عنها في عام 

حكمة مأبريل، بعد ثالث سنوات من التحديات القانونية، أبلغت الحكومة ال 24مسمى ممن يرفضون مغادرة البالد "طوًعا". في 

 نهارت وليس لديها خطة لترحيل المهاجرين إلى دولة ثالثة بالقوة. إالعليا أن هذه السياسة قد 

 

تتمثل السياسة الثانية في تقديم حوافز للمهاجرين غير الشرعيين من أجل "مغادرة" البالد إلى واحدة من دولتين غير محددتين 

دعت الحكومة أن حكومات إالر )مدفوع بالدوالر األمريكي(. دو 3500غ في أفريقيا،  يتخلل ذلك  في بعض األحيان دفع  مبل

الدول الثالثة تنص على الحقوق الكاملة بموجب اتفاقيات سرية مع إسرائيل. زودت الحكومة معظم العائدين بتذاكر مدفوعة إلى 

ن أكدت أن المهاجرين الذين وصلوا إلى أوغندا أو رواندا، لكن المنظمات غير الحكومية ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئي

أوغندا ورواندا لم يحصلوا على حقوق اإلقامة أو العمل. في يوليو ذكرت وسائل اإلعالم أن الحكومة قد توقفت عن تقديم 

تم . 2017مهاجًرا في عام  3757مهاجر غير شرعي، مقارنةً بـ 2،667المغادرة الطوعية إلى رواندا. خالل العام، غادر البالد 

من الذين غادروا خالل العام إلى كندا بعد أن قبلت الحكومة الكندية طلبات اللجوء الخاصة بهم.  1000إعادة توطين حوالي 

ادعى المدافعون عن المنظمات غير الحكومية للمهاجرين غير الشرعيين أن العديد من الذين غادروا إلى بلدان أخرى واجهوا 

ا النقل قد يصل إلى حد اإلعادة القسرية. أفادت مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين انتهاكات في تلك البلدان وأن هذ

والمنظمات غير الحكومية أن العديد من األفراد الذين غادروا إلى بلدان أخرى سرعان ما غادروا أو عادوا إلى بلدهم األصلي 

امة وحقوق العمل. أكدت الحكومة أنها حافظت على سلسلة من ألن البلدان األجنبية التي وصلوا إليها لم تمنحهم الحماية واإلق

في  85اآلليات لمراقبة أوضاع الذين غادروا بموجب هذا البرنامج. ذكرت السلطات أنها اتصلت بنجاح عبر الهاتف بأكثر من 

 المائة من الذين غادروا خالل العام. 

 

والسياسة الثالثة هي احتجاز المهاجرين غير الشرعيين دون إدانة قانونية في مرفق حولوت؛ ومع ذلك، انتهت هذه السياسة 

   .د.(. 1مارس )راجع القسم  12عندما تم إغالق منشئة حولوت في 
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مهاجر إريتري  16000ين لنقل أبريل، أعلن رئيس الوزراء نتنياهو عن اتفاق مع مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئ 2في 

وسوداني إلى الدول الغربية على مدار السنوات الخمس المقبلة أثناء إستيعاب عدد مماثل في إسرائيل. ألغى نتنياهو االتفاق بعد 

       نتقادات من شركائه في االئتالف ومؤيديه. إساعة، بعد  24أقل من 

  

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

في منح معظم طالبي اللجوء "تأشيرة إفراج مشروط" تتطلب التجديد  2008ولكنها نادرا ما فعلت ذلك. بدأت السلطات في عام 

ي براك والثاني في إيالت، بتجديد هذه ما بين كل شهر إلى ستة أشهر. يقوم مكتبان فقط تابعان لوزارة الداخلية، أحدهما في بن

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

والحماية من اإلعادة القسرية، والتمكن بعض الشئ وبشكل غير رسمي من دخول سوق العمل إدعى محامي الدفاع بأن 

تهدف إلى ردع طالبي اللجوء في المستقبل بجعل الحياة صعبة بالنسبة ألولئك  2011التشريعات المعتمدة في عام السياسات و

 الموجودين بالفعل في البالد وأن هذه اإلجراءات قلصت حقوق السكان وشجعت على مغادرة البالد. 

 

، وافقت الحكومة على 2009كانت معدالت منح صفة الجئ من قبل وحدة البحث في وضع الالجئين منخفضة للغاية. منذ عام 

طلب لجوء، وفقًا لتقرير صدر في مايو من مكتب مراقب الدولة. وافقت الحكومة على ستة طلبات  55,433فقط من بين  52

 ين وواحد من نيجيريا. لجوء خالل العام، بما في ذلك خمسة من اإلريتري

 

اد بعد فبراير، قضت محكمة االستئناف اإلدارية بأن طالب اللجوء اإلريتري لديه خوف قوي من التعرض لالضطه 15في 

، وكان على سلطة السكان والهجرة أال ترفض طلب اللجوء بشكل قاطع وعلى الفور. وقد استأنفت فراره من التجنيد العسكري

أمام محكمة محلية، حيث بقيت القضية معلقة حتى نهاية العام. ومع ذلك، ونتيجة لهذا الحكم، أطلقت  وزارة الداخلية الحكم

 إريتريًا ممن لديهم طلبات لجوء مماثلة كانت الحكومة قد رفضتها من قبل.  12السلطات سراح 

 

عمل بشكل قانوني وإعادة دخول في فبراير / شباط، أعلنت الحكومة أنها ستصدر تأشيرات إنسانية، تسمح للمهاجرين بال

مهاجر سوداني من دارفور، وفي أغسطس / آب، أعلنت الحكومة أنها ستراجع طلبات  300إسرائيل بعد مغادرة قصيرة ، إلى 

مهاجر سوداني آخر من دارفور، النيل األزرق وجبال النوبة. في حين أن هذا يمثل تحسناً عن حالة "اإلفراج المشروط"  300

ذرت المنظمات غير الحكومية من أن هؤالء المهاجرين سيظلون يفتقرون إلى الحماية الكاملة التي يضمنها وضع السابقة، ح

قرار وقف إصدار التأشيرات للمواطنين السودانيين والبدء في فحص طلبات  أكتوبر، أعلنت الحكومة عن 28الالجئ. في 

 اللجوء الخاصة بهم بشكل فردي. 

  

تعرض المهاجرون من البلدان المؤهلة للترحيل بموجب سياسة الحكومة وأولئك الذين لم يتمكنوا من إثبات جنسيتهم، بما في 

ذلك أولئك الذين يزعمون أنهم إريتريون أو سودانيون، إلى االحتجاز ألجل غير مسمى في حال رفضوا المغادرة بعد تلقي أمر 

   ن جنسية غير محددة أو متنازع عليها قيد االحتجاز في نهاية العام. مهاجًرا يحملو 165ترحيل. كان هناك 

  

ي اللجوء إلى على الرغم من سياسة اإلعالن عدم اإلبعاد المعلنة والتي تمنع اإلعادة القسرية للمهاجرين غير الشرعيين وطالب

ستمر المسؤولون الحكوميون ووسائل اإلعالم في اإلشارة إلى طالبي اللجوء من إريتريا والسودان بوصفهم إإريتريا والسودان، 

الذي ينطبق على األشخاص الذين دخلوا إسرائيل بطريقة غير  1954"متسللين". يعود المصطلح الى قانون منع التسلل لعام 

 قانونية. 

 

الهجرة واإلسكان فيما يتعلق بوقت المعالجة الطويل للغاية لطلبات اللجوء وسوء نتقد تقرير في مايو من مراقب الدولة سلطو إ

التي وستبعاد مفوضية شؤون الالجئين من اللجنة االستشارية لسلطة الهجرة والسكان إمة في مرافق تحديد وضع الالجئ، والخد

 تقرر في طلبات اللجوء. 

 

في وضع يهدد حياتهم بسبب ميولهم الجنسية أو ألسباب أخرى، مثل العنف دعوا أنهم إسطينيون في الضفة الغربية الذين الفل

األسري، لم يتمكنوا من الوصول إلى نظام اللجوء في إسرائيل. ذكرت المنظمات غير الحكومية أن هذا تسبب بترك األشخاص 

يتعرض له المتاجرون بالبشر الذين ادعوا أنهم ال يستطيعون العودة إلى الضفة الغربية بسبب الخوف من االضطهاد الذي 

والعنف واالستغالل. ذكرت الحكومة أن منسق األنشطة الحكومية في المناطق يفحص كل حالة على حدة، مع تفضيل الحلول 

 التي تسمح لهؤالء األفراد بالبقاء تحت اإلدارة الفلسطينية في حين يتم منح تصريح إقامة في إسرائيل في الحاالت الحادة. 



 إسرائيل، هضبة الجوالن الضفة الغربية وغزة

 2018تقارير قطرية حول ممارسات حقوق اإلنسان لعام 

 وزارة الخارجية، مكتب شؤون الديمقراطية وحقوق اإلنسان والعمل

 

مواطنا  13لحكومة طلبات اللجوء األولية في مطاراتها. في أكتوبر / تشرين األول، رفضت سلطات الهجرة دخول لم تقبل ا

سريالنكيًا ممن طلبوا اللجوء، وفقًا لتقارير وسائل اإلعالم والمنظمات غير الحكومية. ناشدت المنظمة غير الحكومية "الخط 

 ديسمبر. 4عتباًرا من إمن طالبي اللجوء رهن االحتجاز  13نع ترحيلهم. ظل الساخن لالجئين والمهاجرين" باإلفراج عنهم وم

  

، أعلنت سلطة الهجرة والسكان عن إجراء سريع لرفض طلبات اللجوء 2017في عام  الترتيب للعودة اآلمنة لبلد المنشأ / النقل:

أ تطبيق هذا اإلجراء على المتقدمين الجورجيين المقدمة من الالجئين الذين حددت وزارة الداخلية  بأن بلدهم آمن للعودة وبد

   واألوكرانيين. 
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تشرين األول )أكتوبر(، أعلنت سلطة الهجرة والسكان أن الحكومة أنهت سياسة الحماية المؤقتة لمواطني جمهورية  7في 

. في 2019من كانون الثاني )يناير(   5الكونغو الديمقراطية، ويجب على من ليس لديهم تأشيرة مغادرة إسرائيل بحلول الـ 

ديسمبر، بتعليق األمر  31أعقاب التماس قدمته منظمات حقوق اإلنسان، أصدرت محكمة  الصلح في القدس أمًرا قضائيًا في 

طلب لجوء من مواطني  200بالمغادرة. وفقًا للمنظمات غير الحكومية، حتى أكتوبر / تشرين األول، ما يزال هناك قرابة الـ 

مواطنًا من جمهورية الكونغو الديمقراطية في  314سنوات. كان هناك  10جمهورية الكونغو الديمقراطية معلقين ألكثر من 

        إسرائيل بحلول نهاية العام، وفقًا لتقارير وسائل اإلعالم. 

  

يالت وتل أبيب. باإلضافة إلى ذلك، منعت السلطات طالبي اللجوء المفرج عنهم من منشأة حولوت من اإلقامة في إ حرية التنقل:

  عقب إغالق منشئة حولوت، منعت السلطات طالبي اللجوء من اإلقامة في القدس وبيتاح تكفا ونتانيا وأشدود وبني براك.

  

، 2A5حصل الالجئون المعترف بهم على تأشيرات عمل متجددة. معظم طالبي اللجوء حصلوا على تأشيرة  التوظيف والعمل:

ص صراحةً على أن، "هذه ليست تأشيرة عمل". سمحت الحكومة لطالبي اللجوء بالعمل في القطاع غير الرسمي ولكن والتي تن

ليس لفتح شركاتهم الخاصة أو التسجيل لدفع ضريبة القيمة المضافة، على الرغم من أن القانون ال يحظر تلك األنشطة. على 

سياسة الحكومة المنشورة عدم توجيه تهم لطالبي اللجوء أو أصحاب الرغم من عدم وجود حق قانوني في التوظيف، كانت 

، قضت المحكمة العليا بأن طالبي اللجوء مدرجون على أنهم "عمال 2017العمل بسبب توظيفهم. ومع ذلك، في سبتمبر / أيلول 

د الحكومة المحلية للتنظيف أجانب"، وهي فئة تحظرها لوائح وزارة المالية من العمل بموجب عقود حكومية، بما في ذلك عقو

 والصيانة، والتي كثيرا ما كانت تستخدم المهاجرين غير الشرعيين. 

 

 في المائة من رواتب المهاجرين غير الشرعيين لإليداع في صندوق خاص 20يشترط القانون على أرباب العمل خصم 

في المائة أخرى من أمواله. يمكن للموظف أن يحصل على األموال فقط عند مغادرته البالد،  16 ويضيف عليها رب العمل

ويجوز للحكومة أن تخصم من المبلغ غرامة عن كل يوم يظل فيه الموظف في البلد بدون تأشيرة. انتقدت منظمات غير حكومية 

دخول العمال الضعفاء إلى ما دون الحد األدنى لألجور، مثل عنوان العامل والخط الساخن لالجئين والمهاجرين القانون بدفع م

ممما يدفع أصحاب العمل والعمال للجزم بأن العمل في السوق السوداء يكون أكثر ربحية، األمر الذي يزيد بالتالي من تعرض 

ات دخلن في ترتيبات المهاجرين لالتجار والبغاء. وفقًا لمسؤولين حكوميين ومنظمات غير حكومية، فإن بعض النساء اإلريتري

ممارسة الجنس أو ممارسة الجنس للبقاء على قيد الحياة حيث تعيش المرأة مع العديد من الرجال وتتلقى المأوى مقابل ممارسة 

أساف بحدوث زيادات كبيرة في التشرد،  -الجنس. أفادت المنظمة غير الحكومية للمساعدة الالجئين وطالبي اللجوء في إسرائيل

منعت المشكالت الفنية الذين غادروا  ، حيت2017ية وطلبات المساعدة الغذائية بعد تنفيذ القانون. على عكس عام ومشاكل عقل

     من المهاجرين المغادرين سحبوا أموالهم خالل العام. 722البالد من تلقي األموال المتراكمة، تصرح الحكومة  أن 
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للمهاجرين لمراقبة رصيد ودائعهم، ولم يتم إيداع ما يقرب من نصف األموال  ذكرت  منظمة عنوان العامل أنه ال توجد وسيلة

مهاجر البالد دون تلقي  30في الحساب من قبل أصحاب العمل على الرغم من حجب األموال من موظفيهم. غادر ما ال يقل عن 

منظمات غير الحكومية التماسا إلى أي أموال تم خصمها من أجورهم، وفقا القوال منظمة عنوان العامل. قدم ائتالف من ال

 27، مما دفع لجنة الكنيست للعمل والرفاه والصحة إلى إصدار الئحة يوم 2017المحكمة العليا ضد قانون اإليداع في مارس 

في المئة للسكان المعرضين للخطر، بما في ذلك ضحايا األعمال الغير معترف بها لم  6يونيو، مما قلل من نسبة الخصم إلى 

بل مؤسسة الهجرة واإلسكان خطاب الشرطة الذي يمنح االعتراف الرسمي كضحية تهريب بغرض الحد من الخصم أو تق

        استرداد الوديعة، وفقًا ألقوال منظمة عنوان العامل. 

  

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

 عتباره جريمة غسيل أموال. إّرف أخذ أموال إلى خارج البالد باألدنى لألجور مضروبا بعدد األشهر التي أمضوها بالبالد، ويع

 

كانت الرعاية الصحية والملجأ والتعليم متوفرة ولكن على نحو غير ثابت. حصل العدد القليل  الحصول على الخدمات األساسية:

جئين المعترف بهم على الخدمات االجتماعية، بما فيها االستفادة من نظام الرعاية الصحية الوطني. لكن الحكومة لم تقدم من الال

لملتمسي اللجوء مزايا اجتماعية حكومية مثل التأمين الصحي أو اإلسكان الحكومي أو مساعدة مالية ألكثر األفراد ضعفا،ً بمن 

، واألشخاص ذوو االحتياجات الخاصة. على سبيل المثال، أبلغ أطباء من أجل حقوق اإلنسان فيهم األطفال، واآلباء الوحيدون

 في إسرائيل عن الصعوبات التي يواجهها خمسة مرضى السرطان الذين يحتاجون إلى العالج خالل العام. 

دوالًرا( شهريًا. مولت الحكومة  33شيقل ) 120قدمت وزارة الصحة التأمين الطبي لألطفال القاصرين من طالبي اللجوء مقابل 

ن يمكن للمهاجرين عيادة متنقلة كما رعت محطات رعاية لألمهات واألطفال حديثي الوالدة في جنوب تل أبيب، حيث كا

ستخدامها. قدمت المستشفيات الرعاية الطارئة للمهاجرين لكنها غالباً ما تحرم من متابعة العالج أولئك الذين إوطالبي اللجوء 

لت وزارة الصحة أحد مقدمي خدمات ا في دفع تكاليف الرعاية الطارئة الخاصة بهم، وفقًا للمنظمات غير الحكومية. موَّ فشلو

 عتباره فعاالً للغاية ولكنه مثقل باألعباء. إشادت به المنظمات غير الحكومية بالصحة العقلية للمهاجرين غير الشرعيين، وهو ما أ

 

كما وفرت الحكومة حماية مؤقتة لألفراد الذين لم تعترف بهم كالجئين أو قد ال يتأهلون كالجئين وفعلت ذلك  الحماية المؤقتة:

   بشكل أساسي للمهاجرين غير الشرعيين اإلريتريين والسودانيين، كما هو موضح أعاله. 
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 األشخاص عديمي الجنسية 
درزي يعيشون  23000، فإن ما يقدر بنحو  1981على الرغم من كونهم يستحقون للحصول على الجنسية اإلسرائيلية منذ عام 

رفضوا إلى حد كبير قبول الجنسية، ولم يكن وضعهم كمواطنين  1967في األراضي التي تم االستيالء عليها من سوريا في عام 

    ية إسرائيلية، والتي أدرجت جنسيتهم على أنها "غير محددة". سوريين واضًحا. كانوا يحملون بطاقات هو

 2600جنسية  2010، ذكرت وسائل اإلعالم أن وزارة الداخلية ألغت بأثر رجعي اعتبارا من عام 2017في أغسطس/آب 

. أدى إلغاء 1951و  1948مواطن بدوي بدعو وجود "خطأ في التسجيل" قد منحهم بطريق الخطأ الجنسية ألسالفهم بين عامي 

جنسية هؤالء األشخاص إلى بقاءهم دون جنسية. صرحت الحكومة في نهاية العام أن أي شخص في هذه المجموعة  والذي 

 . ىآخر عوائق هنالك ستثناء المجرمين أو إذا كانإح له الفرصة الستعادة الجنسية، بكانت جنسيته ناتجة عن خطأ كتابي ستتا

 

 . حرية المشاركة في العملية السياسية 3القسم 

نتخابات دورية حرة ونزيهة تجرى بواسطة التصويت السري على أساس إختيار حكومتهم من خالل إيكفل القانون للمواطنين 

دية في االقتراع العام والمتكافئ. يحق للفلسطينيين المقيمين في القدس ممن لديهم وضع إقامة دائمة التصويت في االنتخابات البل

نتخابات إية، وال يمكنهم التصويت في القدس والسعي لتولي بعض المكاتب البلدية، ولكن ال يمكنهم تولي منصب رئيس البلد

  الكنيست أو الخدمة في الكنيست. 

 

 االنتخابات والمشاركة السياسية 

أكتوبر وإنتخابات للكنيست التي عقدت في عام  30اعتبر المراقبون االنتخابات المحلية التي أجريت في اإلنتخابات األخيرة: 

في المائة من الناخبين المؤهلين بأصواتهم،  60أكتوبر، أدلى  30حرة ونزيهة. في االنتخابات المحلية التي أجريت في  2015

على أربعة  في المائة من السكان الفلسطينيين أصحاب حق التصويت في القدس قاموا بذلك. ألقت الشرطة القبض 2لكن أقل من 

نشطاء من حركة فتح وأطلقت سراحهم في حيي جبل المكبر وصور باهر بالقدس لمحاولتهم التدخل مع سكان القدس المشاركين 

 في االنتخابات البلدية. 

 

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

عب اليهودي أو بصفتها دولة ديمقراطية أو التي تحرض على العنصرية. خالف ذلك، تعمل األحزاب السياسية دون قيود أو للش

، ممارستها المتمثلة في منع أعضائها من الترشح 2015تدخل. واصل الجناح الشمالي للحركة اإلسالمية، المحظورة منذ عام 

   تخابات. للمناصب المحلية أو الوطنية ومقاطعة االن
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، أصدرت الكنيست قانونًا يقيد تمويل األفراد والجماعات التي تشارك في "نشاط انتخابي" خالل فترة االنتخابات 2017في عام 

الوطنية، والتي عادة ما تكون  لمدة ثالثة أشهر. ووصف مقدمو القانون بأنه محاولة لمنع المنظمات واألفراد األثرياء من تجاوز 

 يل االنتخابات، لكن أعربت بعض منظمات المجتمع المدني عن قلقها من أن يخنق القانون المشاركة السياسية.قوانين تمو

   

عضو  70عضو كنيست على طرده، بناء على طلب من  120من أصل  90كما يسمح القانون بطرد عضو الكنيست إذا صوت 

رضة. يمكن أن يستبدل الحزب الذي طرد منه عضو الكنيست على األقل من المعا 10كنيست،  حيث يتوجب أن يكون من بينهم 

مايو، رفضت المحكمة  27بالشخص التالي في قائمة حزبه ويمكن أن يترشح العضو الذي تم طرده في االنتخابات القادمة. في 

كة ومنظمتين غير العليا الطعن القانوني لهذا القانون  والتي قدمت من قبل عضو الكنيست يوسف جبارين من القائمة المشتر

حكوميتين. وجادلوا بأن الحكومة تنوي بالقانون استهداف المشرعين العرب وبأن القانون يمس بمبادئ الديمقراطية مثل التمثيل 

 االنتخابي وحرية التعبير. 

 

ال توجد قوانين تحد من مشاركة المرأة أو أفراد األقليات في العملية السياسية ، وقد شاركوا فيها  مشاركة النساء واألقليات:

بالمئة في التمويل لقوائم مرشحي األحزاب في االنتخابات البلدية التي تشكل النساء ثلث  15بالفعل. ويمنح القانون زيادة 

نوفمبر،  20لسياسة ، بما في ذلك المناصب القيادية. اعتباًرا من مرشحيها على األقل. شاركت النساء على نطاق واسع في ا

مسلماً، وثالثة من  12عضًوا من األقليات العرقية أو الدينية ) 18عضوة كنيست  35، 120تشمل الكنيست البالغ عدد أعضائها 

عضًوا أربعة نساء ووزير  23 الدروز، واثنتان إثيوبيتان، ومسيحية واحدة(. وفي سبتمبر، تألف مجلس الوزراء المكون من

درزي واحد. امرأة واحدة  إحتلت منصب نائبة وزير. لم يكن هناك عرب. عايدة توما سليمان، عضوة كنيست عربية، تترأس 

عضواً من النساء، وواحدة  15لجنة دائمة في الكنيست أال وهي لجنة وضع المرأة. أربعة أعضاء في المحكمة العليا المؤلفة من 

أكتوبر، زاد عدد النساء من رؤساء البلديات ورؤساء المجالس  30في أعقاب االنتخابات المحلية التي أجريت في عربية. 

 رئيسا للمجالس والبلديات.  257رئيسة من مجمل   14إلى  6المحلية من 

 

أنه سيغير لوائحه للسماح المحكمة العليا  أمام سبتمبر، رداً على دعوى ضد حزب أغودات يسرائيل المتشدد، أعلم الحزب 3في 

 للنساء بالترشح. 

 

نسمة من التصويت في االنتخابات  6000وفقًا لمركز "عدالة"، لم يتمكن سكان قرية البدعة البدوية المعترف بهم والبالغ عددهم 

أكتوبر / تشرين األول  لم يتم إضافة القرية الى أي مجلس إقليمي. ذكرت الحكومة أن وزارة  30المحلية التي أجريت في 

بما في ذلك إسناد الوالية إلى  ستيطان البدو في النقب تبذل الجهود لوضع خطة عمل للقرية،إزراعة والتنمية القروية لتنمية وال

     نهاية العام.سلطة محلية، والذي ال يزال قيد التنفيذ اعتباًرا من 

 

 . الفساد واالفتقار إلى الشفافية في الحكومة 4القسم 
ينص القانون على فرض عقوبات جنائية بحق المسؤولين الذين يدانون بالفساد،. وقد طبقت الحكومة هذه القوانين بشكل عام. 

    كلة. مش ووردت تقارير خالل العام بوجود فساد حكومي، رغم أن اإلفالت من العقاب لم يكن

           

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

األول أربعة تحقيقات مستمرة بحق رئيس الوزراء نتنياهو وأشخاص مقربين منه. تتعلق التحقيقات باالستالم المزعوم لهدايا 

اولة مزعومة إلساءة استخدام السلطة لقمع المنافسة في الصحف مقابل الصحافة المواتية، والفساد المحتمل غير مناسبة، ومح

المزعوم الذي ينطوي على تنظيم شركة اتصاالت. نفى نتنياهو ارتكاب أي من هذه المخالفات في جميع الحاالت. اتهم مكتب 

يونيو بتهمة إساءة استخدام األموال الحكومية المتعلقة بمقر إقامة رئيس  21المدعي العام لمنطقة القدس زوجة نتنياهو في 

 الوزراء. وكان العديد من وزراء الحكومة وكبار المسؤولين يخضعون للتحقيق في جرائم مختلفة مزعومة. 

 

هام إلى موظف ، أقرت الكنيست قانونًا يحظر على الشرطة تقديم توصية بشأن توجيه ات2017في ديسمبر / كانون األول 

عمومي عند إحالة التحقيق إلى النيابة العامة. ومع ذلك، يمكن للنيابة العامة أو المدعي العام أن يطلب من الشرطة التوصية 

بتقديم الشكوى. يمكن سجن المحققين أو المدعين الذين يسربون توصية الشرطة أو ملخص التحقيق لمدة تصل إلى ثالث 

 على التحقيقات الجارية في حين صدور القانون. سنوات. ال ينطبق القانون 
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بلدية عربية في إسرائيل، بأنها  86أفادت منظمة محامون من أجل اإلدارة السليمة، وهي منظمة غير حكومية تحارب الفساد في 

ت المنظمة غير . ذكر2017بالمائة مقارنة بالعام 65شكوى متعلقة بالفساد من خالل خِطّها الساخن، إرتفاع بنسبة  782تلقت 

من كبار الموظفين على أساس المحسوبية أو التعيين دون إعالن عام، مثل التعيين  30الحكومية أنها منعت خالل العام  توظيف 

 في منصب المدير العام في مدينة مشهد الشمالية. 

 

خدمات الدولة من إفصاحاتهم. ال يخضع كبار المسؤولين لقوانين اإلفصاح المالي الشاملة وتتحقق مفوضية  اإلفصاح المالي:

تنشر السلطات المعلومات الواردة في هذه اإلفصاحات علنية دون موافقة الشخص الذي قدم الكشف. ال توجد عقوبة جنائية 

   محددة لعدم االمتثال أو اإلفصاح المالي. 
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 مزعومة لحقوق اإلنسان . موقف الحكومة من التحقيقات الدولية وغير الحكومية في االنتهاكات ال5القسم 

عملت مختلف جماعات حقوق اإلنسان اإلسرائيلية، الفلسطينية والدولية بشكل عام دون قيود حكومية، وقامت بإجراء التحقيقات 

ونشر النتائج التي توصلت إليها حول قضايا حقوق اإلنسان. كان المسؤولون الحكوميون متجاوبين مع وجهات نظرها. وكان 

ات حقوق اإلنسان التي تنتقد الحكومة للمشاركة في جلسات الكنيست التي تناقش أعضاء في الكنيست عادة ما يدعون منظم

مشاريع القوانين المقترحة. تتمتع المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق اإلنسان بمكانة تمكنها من تقديم التماس إلى المحكمة 

  بشأن قضايا فردية أمام المحكمة العليا.  العليا مباشرة فيما يتعلق بالسياسات الحكومية، ولها أن تقدم التماسات

  

نظرت العديد من المنظمات غير الحكومية، ال سيما تلك التي تركز على حقوق اإلنسان، إلى قانون المنظمات غير الحكومية 

قانون  . ب(، الذي دخل حيز التنفيذ خالل العام باعتباره محاولة لوصمها وإلغاء شرعيتها. وقد وصف أنصار2)انظر القسم 

المنظمات غير الحكومية بأنه إجراء مطلوب للشفافية للكشف عن نفوذ  وتدخل الحكومات األجنبية. الحظ النقاد أن القانون 

يستهدف فقط التمويل الحكومي األجنبي، في حين يترك المنظمات التي تتلقى معظم تمويلها من الجهات المانحة الخاصة 

لحكومية "إيم ترتسوا" والتي تلقت غالبية تمويلها من جهات مانحة خاصة أجنبية ودعمت األجنبية سرا. ذكرت المنظمة غير ا

بقوة القانون، أنه يتعين على الحكومات األجنبية الترويج لجداول أعمالها مباشرة من خالل التواصل مع الحكومة وليس بشكل 

 غير مباشر من خالل تمويل المجتمع المدني. 

 

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

الحكومة سعت إلى تخويفها واإلساءة لسمعتها. كان الفرع اإلسرائيلي للصندوق الجديد إلسرائيل، وهو منظمة غير حكومية 

السلبي من المسؤولين الحكوميين خالل العام زعًما  حصلت على غالبية تمويلها من جهات مانحة خاصة أجنبية، هدفًا للخطاب

 عن انسحاب رواندا من االتفاق لتلقي ترحيل المهاجرين من إسرائيل، وهي التهمة التي نفتها المنظمة باإلجمال.  ةأنها مسؤول

عن المنظمات غير  وماتنوفمبر أنه ليس لديه أي سلطة قانونية لجمع المعل 19أبلغ المدعي العام مكتب رئيس الوزراء في 

الحكومية اإلسرائيلية المعنية بحقوق اإلنسان ويجب أن يحذف أي معلومات تم جمعها بالفعل على المنظمات المدنية، وفقًا 

 لتقارير وسائل اإلعالم. 

 

رائيل بإخالء مفقاش الثقافي التابع للـصندوق الجديد إلس -، أمرت بلدية بئر السبع مركز ملتقى 2017في ديسمبر / كانون األول 

تفاقهم. إا" في الملجأ منتهكين بذلك شروط الملجأ العام حيث كانوا يعملون لمدة عقد على أساس أنهم قد مارسوا "نشاًطا سياسيً 

ديسمبر / كانون األول، ألغت المحكمة العليا األمر  26مايو. لكن في  15في  أيدت محكمة  الصلح في بئر السبع عملية اإلخالء

     وحكمت بأن "النشاط السياسي" ال يشير إال إلى نشاط يتعلق بحزب سياسي.

  

مراقبة حقوق اإلنسان وأمرته بمغادرة  -مايو، ألغت الحكومة تصريح عمل مواطن أجنبي باحث في هيومن رايتس ووتش  7في 

اًء على مزاعم بأنه دعم مقاطعة إسرائيل. استأنف المواطن القرار، وأصدرت المحكمة أمًرا يوًما، بن 14البالد في غضون 

ال تزال مستمرة. في را من نهاية العام، كانت القضية عتباإئيل حتى إنتهائ الحكم في قضيته. قضائيًا يسمح له بالبقاء في إسرا

     ة الفلسطينية". ، اتهمت الحكومة هيومن رايتس ووتش بنشر "الدعاي2017فبراير 

  

ظلت وزارة الداخلية تمنع من دخول البالد المواطنين األجانب الذين ينتمون إلى بعض المنظمات غير الحكومية التي ذكرت 

الحكومة أنها تدعو إلى مقاطعة دولة إسرائيل أو إحدى مؤسساتها أو كياناتها في المناطق الخاضعة لسيطرتها. ) للحصول على 

 . أ(. 2المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية ، طالعوا القسم معلومات حول المقاطعة ضد إسرائيل و

 

تلقى موظفو منظمات غير حكومية اسرائيلية، وال سيما التي تدعو إلى إنهاء الوجود العسكري إلسرائيل في الضفة الغربية، 

تهديدات بالقتل تصاعدت خالل فترات تحدث فيها المسؤولون الحكوميون ضد أنشطتهم أو إنتقدتهم كأعداء أو خونة لمعارضتهم  

 3اجه الصندوق الجديد إلسرائيل تهديدات متزايدة بعد بيان رئيس الوزراء نتنياهو في سياسة الحكومة. على سبيل المثال، و

أبريل / نيسان التي اتهمت رئيسة الصندوق   4أبريل / نيسان  ونشر شريط فيديو من قبل المنظمة غير الحكومية إيم تيرتسو في 

 بيين.آنذاك تاليا ساسون بالقتال ضد جيش الدفاع اإلسرائيلي ودعم اإلرها

  

ذكرت الحكومة أنها تبذل جهودًا متضافرة إلشراك المجتمع المدني في عملية التشريع، وفي تطوير السياسة العامة، وفي 

مجموعة متنوعة من المشاريع داخل الوزارات الحكومية ، لكنها لم تذكر ما إذا كانت قد شاركت في أي مؤتمرات للمجتمع 

كانون األول )ديسمبر( أن رئيس الوزراء نتنياهو منع مستشاًرا  25كرت وسائل اإلعالم في المدني بعد توصية النائب العام. ذ
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قانونيًا تابعًا لجيش الدفاع اإلسرائيلي من المشاركة في دورة تدريبية نظمتها جمعية الحقوق المدنية الدولية واللجنة الدولية 

 للصليب األحمر. 

 

تعاونت الحكومة بشكل عام مع األمم المتحدة والهيئات الدولية األخرى. واصلت  ى:األمم المتحدة أو الهيئات الدولية األخر

قِرر الخاص لمجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة بشأن الوضع في األراضي  الحكومة سياسة عدم االرتباط مع " الم 

ُمقررين خاصين لألمم المتحدة يطلبون ". بعد إرسال خطابين بشهر نوفمبر من أربعة 1967الفلسطينية المحتلة منذ عام 

حيث ، وق اإلنسان التابع لألمم المتحدةستعدادا لتقديم تقرير إلى مجلس حقإ( 6توضيحا بشأن قانون الدولة القومية )انظر القسم 

يطلب منا أي  لدى األمم المتحدة داني دانون قد صرح بأنه "ال يحق للمجلس أن ذكرت وسائل اإلعالم أن السفير اإلسرائيلي

    نحيازه الواضح ضد دولة إسرائيل".إشيء إال بعد إزالة 

  

ا بدور أمين المظالم في القضايا المتعلقة بحقوق اإلنسان كان أمين قام مراقب الدولة أيضً  منظمات حقوق اإلنسان الحكومية:

قب الدولة، بما في ذلك الوزارات الحكومية، المظالم يحقق في الشكاوى المرفوعة ضد الكيانات القانونية الخاضعة لتدقيق مرا

ه الكيانات. والسلطات المحلية، والشركات والمؤسسات المملوكة للدولة، والشركات الحكومية، والموظفون العاملون في هذ

 قيق.ستخدام أي وسيلة مناسبة للتحقيق ويتمتع بسلطة إصدار أمر ألي شخص أو كيان للمساعدة في التحإويحق ألمين المظالم 

   

 . التمييز واالنتهاكات المجتمعية واالتجار باألشخاص 6القسم 

 المرأة 

سنة، أو لمدة  16يعتبر االغتصاب، بما في ذلك االغتصاب الزوجي، جناية عقوبتها السجن لمدة  اإلغتصاب والعنف األسري:

سنة في حالة الظروف المشددة أو إذا اغتصب الجاني أو اعتدى جنسيا على أحد األقارب.  فتحت السلطات  20تصل الى 

 شخًصا خالل العام. 154الئحة اتهام وأدانت  235تحقيقًا حول اغتصاب مشتبه فيه وأصدرت  1،443

   

مرأة وفتاة، نصفهم من المواطنين العربب، معظمهم على أيدي أفراد األسرة أو أزواجهم، بما في ذلك إ 26خالل العام، ق تلت 

. وفقًا للمنظمة النسائية الصهيونية الدولية، 2011نوفمبر. كان هذا أعلى رقم  سجل منذ عام  25فتاتان في حوادث منفصلة في 

سري من نصف النساء والفتيات اللواتي ق تلن الحقًا في هذه شكاوى حول العنف األ 2017و  2016تلقت الشرطة في عامي 

ديسمبر، حشدت عشرات المنظمات غير الحكومية اليهودية والعربية عشرات اآلالف من النساء  4الهجمات المنزلية. في 

 5نة حكومية في لإلضراب واالحتجاج في جميع أنحاء البالد، مطالبين بالقضاء  ومعالجة ظاهرة العنف ضد المرأة. قررت لج

مليون دوالر( واإلسراع بالتشريعات ذات  68مليون شيكل ) 250كانون األول / ديسمبر تمويل خطة مدتها خمس سنوات بقيمة 

 الصلة لمكافحة العنف ضد المرأة. 

 

لمجموعة السكانية ين لثنإت من العنف المنزلي، بما في ذلك مأوى للناجيا 14أدارت وزارة العمل والرفاه والخدمات االجتماعية 

ثنين للمجتمعات األرثوذكسية المتشددة، وثمانية للمجموعات إجئ اليهودية العربية المختلطة، وثنين من المالإالعربية، و

األرثوذكسية اليهودية غير المتشددة. كما أدارت وزارة العمل خطا ساخنا لإلبالغ عن اإلساءات. ذكرت وزارة العمل أنها 

   تاة متورطة في الدعارة خالل العام، بما في ذلك توفير مالجئ طارئة ومراكز نهارية وبيوت عالجية. امرأة وف 600ساعدت 
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النساء في فئات سكانية معينة من اليهود األرثوذكس والمسلمين والدروز ضغوطا أجتماعية كبيرة لعدم اإلبالغ عن  تواجه

لشرطة قد وضعت إجراءات ودربت محققين مختصين لمعالجة حوادث االغتصاب أو العنف األسري. أفادت الحكومة إن ا

 حاالت العنف األسري المنزلي والجرائم الجنسية وانتهاك قوانين الحماية للمجموعات السكانية المختلفة، بما فيها األقليات.

   

العالمية النساء اإلسرائيليات إلى التحدث ضد الرجال الذين ادعوا أنهم قاموا  MeToo، دفعت حملة #2017بداية من عام 

يوليو، حكمت محكمة  الصلح في تل أبيب على  23بالتحرش الجنسي ضدهم أو االعتداء عليهم. في إحدى القضايا البارزة، في 

نوات وتسعة أشهر بتهمة االعتداء الجنسي رجل األعمال العقاري وصاحب المالهي الليلية ألون كاستيل بالسجن لمدة أربع س

 على أربع نساء. 

 

كانون األول )ديسمبر(، أقرت الكنيست قانونًا يجرم شراء الجنس، مع ترك توفيرالجنس قانونيًا. كما أنشأ القانون آليات  31في 

المواقع التي تنشر الدعارة جديدة إلعادة تأهيل العاملين في الدعارة. باإلضافة إلى ذلك، ذكرت الشرطة أنها ألغت بعض 

 وقطعت أرقام الهاتف على إعالنات الدعارة في المدن الكبرى. 

 

التحرش الجنسي غير قانوني. تعتمد عقوبات التحرش الجنسي على مدى جسامة الفعل وما إذا كان التحرش الجنسي: 

المضايقات تنطوي على ابتزاز. ينص القانون على أنه يجوز للضحايا متابعة التقدم المحرز في قضاياهم من خالل نظام 

طلب  9000إسرائيل بأنها تلقت أكثر من محوسب ومركز اتصال للمعلومات. أفادت إتحاد مراكز أزمات االغتصاب في 

الئحة اتهام بالتحرش الجنسي  129، وقدم المدعون العامون 2017للحصول على مساعدة فيما يتعلق بالتحرش الجنسي في عام 

قة أكتوبر، فتحت الشرطة عددًا أقل من التحقيقات المتعل 15يناير إلى  1. من 2016مقارنة بالعام  26، أكثر بـ 2017في عام 

في مارس / آذار، أنشأ رئيس المحكمة العليا  .معاريف، وفقًا لصحيفة 2017بالتحرش الجنسي مقارنة بالفترة نفسها من عام 

 أكتوبر لم تقدم اللجنة حتى اآلن توصياتها.  5حيوت لجنة لفحص معاملة النظام القضائي لضحايا الجرائم الجنسية. حتى تاريخ 

 

تهامه بأنه قام إ، بعد "433ستقال اللواء روني ريتمان، رئيس وحدة مكافحة الفساد في الشرطة "الهاف إفي مايو / أيار، 

 . 2011بالتحرش جنسيا بإحدى العامالت تحت إمرته في عام 

 

يره من غ إلكراه أو التعقيم غير الطوعي أوعن اإلجهاض با لم ترد أية تقارير التدابير القسرية لضبط الزيادة في عدد السكان:

 األساليب القهرية لضبط الزيادة السكان.

  

يكفل القانون نفس الوضع القانوني ونفس الحقوق للنساء والرجال على حد سواء. يتمتع الرجال والنساء بنفس الحقوق  التمييز:

ين األحوال الشخصية، بما إال أن المحاكم الدينية، التي تفصل في القضايا التي تسري عليها قوان في المحاكم الجنائية والمدنية،

     في ذلك الطالق، تحد من حقوق النساء اليهوديات والمسيحيات والمسلمات والدرزيات فيما يتعلق ببعض األمور.

  

لتماس إلى ى إة في المحاكم الحاخامية ردًا علأيار )مايو(، أعلنت الدولة أنها بدأت في توظيف النساء كمستشارات قانوني 5في 

ستجابةً لطعن أمام المحكمة لمدة ثالث سنوات من جانب إ، 2017المحكمة العليا من المنظمة غير الحكومية "عتيم". في يونيو 

منظمات حقوق المرأة، عينت إدارة المحاكم الحاخامية أول نائبة مدير عام لها. على الرغم من أن النساء يخدمن كقاضيات في 

      بقين محرومات من العمل كقاضيات في المحاكم الدينية.  محاكم غير دينية، فقد

 

يبيح القانون للمرأة اليهودية أو الرجل اليهودي بالبدء في إجراءات الطالق. إال أنه ال بد من موافقة الطرفين، الزوج والزوجة، 

زوجته لمطالب، مثل تلك المتعلقة على الطالق لكي يكون نهائيا. وفي بعض األحيان يجعل الزوج الطالق متوقفا على قبول 

بالملكية أو حضانة األطفال. ال يمكن للمراة اليهودية في مثل هذه الحاالت الزواج مرة أخرى أو انجاب أطفال شرعيين. وفي 

حاالت نادرة، رفضت النساء اليهوديات منح الرجال حق الطالق، ولكن هذا األمر يؤثر بشكل أقل على الزوج بموجب القانون 

يهودي. وقامت المحاكم الحاخامية بفرض عقوبات أحيانا على الزوج الذي يرفض تطليق زوجته، إال أنها امتنعت في نفس ال

 الوقت عن منح الطالق بدون موافقة الزوج.

  

لتماس الطالق والحصول عليه من خالل المحاكم الشرعية دون موافقة زوجها. إلمرأة المسلمة، تحت شروط معينة، يجوز ل

وز أن ينص عقد الزواج على ظروف أخرى يمكن للزوجة أن تحصل على الطالق بموجبها دون موافقة الزوج. ويجوز ويج

المسيحيات أن يطلبوا الحصول على للرجل المسلم تطليق زوجته دون موافقتها ودون الرجوع إلى المحكمة. ويمكن للمسيحيين و
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حسب الطائفة التي ينتمون إليها. أما الطالق لدى الدروز فيتم بإعالن نفصال أو طالق رسميين من المحاكم الكنسية، وذلك إ

شفوي من قبل الزوج لوحده. ويتم بعد ذلك تسجيله لدى المحاكم الدينية الدرزية، مما يضع عبئا كبيرا على كاهل المرأة بأن 

وية قضايا حضانة األطفال والنفقة تغادر المنزل فورا مع أطفالها. وتقوم محكمة أحوال شخصية مدنية أو محكمة دينية بتس

 والممتلكات بعد الطالق، وتعطي المحاكم األفضلية للوالد إال إذا كان باإلمكان إثبات أن الطفل "يحتاج" الى أمه بشكل خاص. 

 

إقامة دعاوى جماعية ضد رغم أن القانون يحظر التمييز على أساس الهوية الجنسانية في الوظائف واألجور ويكفل الحق في 

فجوة بين أجور النساء وأجور الرجال. وفقاً للمكتب المركزي لإلحصائيات، يكسب الرجال في المعدل  ال تزال توجدالتمييز، 

   بالمائة في الساعة أكثر من النساء.  19
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عزيز حقوق المرأة. تدعم الحكومة يشترط القانون على كل وزارة حكومية وكل حكومة محلية أن يكون لها مستشار يعمل على ت

الرعاية النهارية لألطفال وبرامج ما بعد المدرسة لتشجيع مشاركة األمهات في العمل، كا توفر التدريب المهني للوالدين 

            الوحيدين. 

  

اء أنفسهم عن العامة ، نشرت المنظمات الخاصة "الفتات تواضع" تطالب النساء بإخفالمتدينةفي بعض األحياء األرثوذكسية 

 2016و  2015لتجنب تشتيت الرجال المتدينين. فشلت بلدية بيت شيمش المحلية في االمتثال ألوامر المحكمة في الفترة من 

شيكل  10000بأنه قد تواجه البلدية غرامة قدرها  2017إلزالة الالفتات، مما دفع محكمة الصلح في القدس للحكم في عام 

، قامت البلدية بإنزال ست من الالفتات الثمانية ثم 2017ا إذا بقيت الالفتات منشورة  ومعلقة. في ديسمبر دوالر( يوميً  2800)

 18توقفت عن إزالتها بسبب االحتجاج. وضع السكان المحليون الفتات جديدة لتحل محل تلك التي قامت البلدية بإزالتها. في 

 4فبراير، أمرت المحكمة العليا البلدية بتركيب كاميرات أمنية واتخاذ إجراءات ضد الذين يعلقون الالفتات والمناشير. حتى 

مستمرة في المحكمة. لم تقم البلدية بتركيب كاميرات حتى نوفمبر، وفقًا ة بأي اعتقاالت وما تزال القضية سبتمبر، لم تقم الشرط

 لتقارير وسائل اإلعالم. 

 

وأشارت منظمات حقوق المرأة إلى وجود اتجاه متزايد للفصل بين الجنسين يعكس زيادة دمج المراقبة اليهودية الدينية في 

المؤسسات الحكومية، بما في ذلك في جيش الدفاع اإلسرائيلي، كإقامة لزيادة تجنيد المشاركين الذين يتبعون تفسيرات صارمة 

ين الجنسين. على سبيل المثال، طلب قادة جيش الدفاع اإلسرائيلي أحيانًا من الجنود اإلناث للقانون اليهودي تحظر االختالط ب

العامالت في مناصب قيادية أو مدرسية السماح لزميل لها بالقيام بواجباتها بدال منها عندما كان الجنود المتدينون حاضرين، وفقًا 

ت المماثلة في التقارير اإلعالمية، قال رئيس أركان جيش الدفاع لشبكة نساء إسرائيل. رداً على هذا االدعاء واالدعاءا

اإلسرائيلي اللواء ألموز إن هذه الممارسات "تنتهك أوامر الجيش وسياسته وتتسبب بالضرر الذي ال لزوم لها للمجموعات 

، كان االتجاه السائد في الكبيرة العاملة في الجيش، وتتعارض مع مسؤولية القادة في جيش الدفاع اإلسرائيلي". بشكل عام

السنوات األخيرة نحو زيادة إشراك النساء في جيش الدفاع اإلسرائيلي، يشمل األدوار القتالية ومناصب القيادة العليا. في يونيو / 

حزيران، عين الجيش أربع نساء بالعمل كقادة دبابات ألول مرة وفي أغسطس / آب، أعلن سالح الجو عن أول قائدة لسرب 

 . طيران

 

 األطفال 

 يستمد األطفال الجنسية لدى الوالدة سواء تمت الوالدة داخل أو خارج البلد إن كان أحد  الوالدات: \تسجيل المواليد

   الوالدين على األقل مواطنا. وينبغي أن يتم تسجيل المواليد خالل عشرة أيام من تاريخ الوالدة.  
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مواطنْين أو مقيمْين اقامة دائمة. يتلقى أي طفل يولد في مستشفى إسرائيلي ال يتم تسجيل الوالدات في البالد إال إذا كان الوالدان 

ستمد وضع الطفل القانوني من وضع الوالدْين. فإذا كان أحدهما مواطنا إسرائيليا ولم يوثيقة رسمية من المستشفى تؤكد الوالدة. 

ا، يمكن تسجيل الطفل كإسرائيلي طالما ظل يعيش/تعيش مع الوالد/الوالدة اإلسرائيلي/اإلسرائيلية أو يكن اآلخر مواطن

            المقيم/المقيمة إقامة دائمة في إسرائيل.

 

من األمهات المثليات، أمرت المحكمة العليا الحكومة بتفسير رفضها إدراج األمهات غير  34ستجابةً لطلب من إيوليو،  25في 

البيولوجيات في شهادات الميالد، على الرغم من أوامر األبوة الصادرة عن المحكمة. في عريضة أخرى، طالب األزواج من 

وة واألمومة. إدعت الحكومة بأن شهادات الميالد يجب نفس الجنس باإلدراج في شهادة ميالد طفلهم بالتبني، بعد إصدار أمر األب

 من سبتمبر، كانت ال تزال كل من القضايا جارية.   4أن تمثل والدي الطفل البيولوجي. حتى تاريخ الـ 

 

الذين تصدر وزارة الداخلية تأكيدًا بوثيقة الميالد، وهي ليست بشهادة ميالد، ألطفال الوالدين غير المقيمين، بمن فيهم أولئك 

نوفمبر أن الوزارة ال تملك صالحية إصدار  22يفتقرون إلى الوضع القانوني في البالد. أكدت المحكمة العليا في الحكم بتاريخ 

 شهادات ميالد لغير المقيمين بموجب القانون الحالي. 

 

ين في القدس أبلغوا أحيانًا عن تسجل إسرائيل والدة الفلسطينيين المولودين في القدس، على الرغم من أن السكان الفلسطيني

 حدوث تأخير لسنوات طويلة في تلك العملية. 

 

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

  

بدو، وخاصة الفتيات، لم تطبق الحكومة التعليم اإللزامي في القرى البدوية غير المعترف بها في النقب. ما زال األطفال ال

طفل في سن رياض األطفال لم يتم إدراجهم في المدارس وفقا لمنتدى  5,000يشكلون أعلى معدل أمية في البالد واكثر من 

التعايش السلمي في النقب من أجل المساواة المدنية. لم تمنح الحكومة تصاريح البناء في القرى غير المعترف بها بما فيها 

طفالً من قرى الصيرة  95ت لـ تصاريح بناء المدارس. خالل العام، بدأت الحكومة ألول مرة في توفير النقل إلى الحضانا

، 2017، استجابةً لإلجراءات القانونية بعد أمر قضائي صدر في أكتوبر / تشرين األول جرف وأم النميلة غير المعترف بهاوال

قرية،  19ألف طفل بدوي من  20وافقت الحكومة في مايو / أيار على تمويل بناء محطات للحافالت المدرسية لخدمة حوالي 

   مركز عدالة. وفقًا ل
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لم تكن هناك غرف دراسية كافية الستيعاب عدد تالميذ المدارس في القدس. بناًء على البيانات السكانية الصادرة عن المكتب 

صف  2500المركزي لإلحصاء، قدّرت المنظمة غير الحكومية "عير عميم" أن هناك نقًصا في عدد  الصفوف يصل الى 

 13طفل فلسطيني في القدس غير مسجلين في أي مدرسة. في  18،600في القدس الشرقية، وأن  دراسي لألطفال الفلسطينيين

مليون  555أيار )مايو(، أعلنت الحكومة عن خطة تطوير مدتها خمس سنوات للقدس الشرقية تبلغ قيمتها ملياري شيكل )

بالمائة من هذا المبلغ مرتبط  43عميم أن مليون دوالر( للتعليم. صّرحت منظمة عير  120مليون شيقل ) 445دوالر( شملت 

       بإنتقال المدارس من المناهج الفلسطينية إلى المناهج اإلسرائيلية. 

  

تدير الحكومة مدارس حكومية منفصلة لألطفال اليهود، حيث يتم التعلميم باللغة العبرية ومدارس ولألطفال العرب يتم فيها 

طفال اليهود المتديين مدارس عامة منفصلة للعائالت الدينية والعلمانية. يمكن لكل عائلة اختيار التعليم باللغة العربية. تتوفر لأل

 نظام المدارس العامة ألطفالهم بغض النظر عن العرق أو العادات الدينية. 

 

في المائة من ميزانية نظام المدارس المسيحية وقيدت قدرة المدارس على تحصيل الرسوم  34قامت الحكومة بتمويل حوالي 

الدراسية من أولياء األمور، وفقًا لمسؤولي الكنيسة. عرضت الحكومة تمويل المدارس المسيحية بالكامل إذا أصبحت جزًءا من 

ا للسيطرة على الخيار، مشيرة إلى المخاوف من فقدانهنظام المدارس الحكومية )الحكومية(، لكن ال تزال الكنائس ترفض هذا 

 ستخدام ممتلكات الكنيسة. إالقبول والتوظيف و

 

ن لتحاق بالمدارس األرثوذكسية المتشددة بسبب التمييز على أساس أصلهن الشرقي )أولئك عت عشرات التلميذات اليهود من اإلم 

يحظر الفصل  2009الذين ينحدرون من أصول من شمال إفريقيا أو الشرق األوسط( على الرغم من حكم قضائي صدر عام 

 العرقي بين تلميذات شرقيات وأشكناز، وفقا  لجمعية "نوعار كهالخا". 

 

طفالً من المهاجرين غير الشرعيين اإلريتريين من مختلف الحضانات التي التحقوا بها خالل العام الدراسي  70نتانيا  نقلت بلدية

السابق إلى مرحلة ما قبل المدرسة في حالة سيئة، وفصلتهم عن األطفال المولودين في إسرائيل، وفقًا لصحيفة هآرتس.  وذلك 

كانت بجوار حديقة معروفة الستخدامها من قبل مدمني المخدرات، وقد سحب آباء  خوفاً على سالمة أطفالهم ألن المدرسة

 هؤالء األطفال جميعهم من المدرسة، وفقًا لقادة مجتمع المهاجرين. 

 

طالب  2600في السنوات األخيرة، أدى تدفق السكان العرب إلى بلدة نتسيرت عيليت ذات الغالبية اليهودية إلى وجود نحو 

ربية لتحق معظم هؤالء الطالب بمدارس في الناصرة ذات األغلبية العإ يم باللغة العربية. ونتيجة لذلك،مكانية التعلعربي بدون إ

 أو في القرى المجاورة.
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للمطالبة بإنشاء مدرسة للطالب الناطقين بالعربية،  2016سنة أكري  -حقوق المواطن في إسرائيل لتماس من منظمةإبعد 

من موظفو البلدية ورئيسها ومندوبين عن المقيمون العرب ومنظمة حقوق  ريقًا لمعالجة هذه المشكلة يتألفأنشأت السلطات ف

عتباًرا من نهاية العام، وفقًا لـمنظمة حقوق المواطن في إقييم لالحتياجات المواطن في إسرائيل. كان على الطاقم إجراء ت

 إسرائيل. 

شكوى خالل العام فيما يتعلق بانتهاك حقوق الطفل  2400مية للطفل أنه تلقى أكثر من أفاد المجلس القومي للمنظمات غير الحكو

في النظام التعليمي في جميع أنحاء البالد، فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة باألطفال ذوي اإلعاقة، والنقل المدرسي والعنف في 

من هذه الشكاوى تتعلق بالعنف اللفظي  1000قرابة الـ المدارس والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وغيرها من القضايا. 

 والعاطفي و / أو البدني بين الطالب أو عنف الموظفين تجاه الطالب. 

 

الجئين عن خطط إلقالة وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل ال القدس المنتهية واليته نير بركاتسبتمبر، أعلن رئيس بلدية  3في 

ما ستبدالها بمزودي الخدمات التعليمية والرعاية الصحية للمستفيدين الفلسطينيين داخل الحدود البلدية، بإوالفلسطينيين من البلدية 

تهم  بدوره رئيس البلدية وكالة األمم المتحدة بالعمل بشكل غير قانوني وتشجيع التحريض ضد إفي ذلك مخيم شعفاط لالجئين. و

حتج سكان شعفاط على إأكتوبر،  28ووعد بتقديم الخدمات البلدية هناك. في  أكتوبر، زار بركات مخيم شعفاط 8إسرائيل. في 

 خطة بركات. 

 

يلزم القانون التبليغ عن أي اشتباه بحدوث إساءة معاملة لألطفال. كما يفرض القانون على الموظفين في  إساءة معاملة األطفال:

وقوع قاصرين  حقل الخدمة االجتماعية والعاملين في مهنتي الطب والتعليم وغيرهم من المسؤولين التبليغعن أية مؤشرات على

وا عليها، أو كانوا ضحايا جرائم جنسية أو ضحايا إهمال أو اعتداءات أو جبرنخرطوا في أعمال دعارة أو أإكضحايا للدعارة أو 

سوء معاملة أو اتجار بالبشر. تشغل وزارة التربية والتعليم وحدة خاصة معنية بالنشاط الجنسي والحيلولة دون إساءة معاملة 

وقائي وفي التدخل المالئم في الحاالت التي األطفال والشباب، وقد ساعدت الوحدة نظام التربية والتعليم في العمل التربوي ال

 عتداء على قاصرين. إتبه فيها بوجود إساءة معاملة أو يش

 

شكوى خالل العام تتعلق باإليذاء البدني والجنسي واإلهمال وإستخدام االطفال في  2000تلقى المجلس الوطني للطفل أكثر من 

 نشاطات إباحية.

  

أدت احتجاجات السياج في غزة وصفارات اإلنذار عن الغارات الجوية والهجمات الصاروخية وفقًا لمسؤولي الحكومة المحلية، 

 إلى اضطرابات نفسية بين األطفال الذين يعيشون بالقرب من قطاع غزة، بما في ذلك الكوابيس واضطرابات ما بعد الصدمة.

  

سنة، مع بعض االستثناءات لألطفال  18ي للزواج هو حدد القانون  أن السن األدنى القانون الزواج المبكر والزواج القسري:

ت المحكمة بذلك األصغر سنا، في حال كانت الفتاة حامال أو إذا كان عمر الشخصان يتعدى السادسة عشرة من العمر وإذا ما أذن

   ستثنائية.   إنظرا لوجود ظروف 



 إسرائيل، هضبة الجوالن الضفة الغربية وغزة

 2018تقارير قطرية حول ممارسات حقوق اإلنسان لعام 

 وزارة الخارجية، مكتب شؤون الديمقراطية وحقوق اإلنسان والعمل

تم إجبار بعض الفتيات الفلسطينيات من قبل عائالتهن على الزواج من الرجال األكبر منهم سناً والذين كانوا مواطنين 

 إسرائيليين، وفقاً لمصادر حكومية ومنظمات غير حكومية. 

  

نتهكون القانون يحظر القانون االستغالل الجنسي للقاصرين، وينص على عقوبة بالسجن لمن ي االستغالل الجنسي لألطفال:

سنة، حسب ظروف الجريمة.  يحظر القانون حيازة مطبوعات خليعة لألطفال الخليعة )عن طريق  20إلى  7لفترة تتراوح بين 

تنزيلها من االنترنت( ويحظر الوصول إلى مثل هذه المواد )عن طريق تدفق البيانات(.  وقد طبقت السلطات القانون بشكل عام. 

مشتبهاً بإرتكابهم جرائم االعتداء الجنسي على  42أكتوبر / تشرين األول، ألقت الشرطة القبض على  على سبيل المثال، في

نوفمبر، ذكرت وسائل اإلعالم أن السلطات قدمت لوائح اتهام ضد ثمانية من المشتبه بهم. سّهلت  14األطفال عبر اإلنترنت. في 

 الدعارة، بما في ذلك دعارة األطفال، وفقًا للمنظمات غير الحكومية.   Total Chatوالـ  Telegramمواقع وتطبيقات مثل  الـ 

 

 16و  14سنة. تشكل العالقات الجنسية بالتراضي مع قاصر يتراوح عمره بين  16الحد األدنى لممارسة الجنس بالتراضي هو 

 عاًما اغتصابًا قانونيًا يعاقب عليه بالسجن لمدة خمس سنوات. 

 

سبتمبر، وجهت السلطات االتهام إلى مدرب كرة اليد بينو رينهورن بإرتكاب جرائم جنسية، بما في ذلك االغتصاب  6في 

 سنة في إسرائيل وخارج إسرائيل. 15و  9فتاة تتراوح أعمارهن بين  170واللواط والتحرش الجنسي واالعتداء الجنسي على 

  

نوفمبر، أطلقت وزارة األمن العام خطا ساخنا جديدا للشكاوى المتعلقة بالضرر على اإلنترنت لألطفال من خالل  19في 

 البلطجة ونشر المواد المؤذية واالبتزاز واالعتداء الجنسي والتحريض على االنتحار. 

 

بشأن الجوانب المدنية لالختطاف الدولي  1980تفاقية الهاي لعام إطرف في  هي الدولة عمليات االختطاف الدولية لألطفال:

 على حول االختطاف الدولي لألطفال بواسطة أحد الوالدين لألطفال. يرجى مراجعة التقرير السنوي لوزارة الخارجية األمريكية 

-Abduction/for-Child-Parental-https://travel.state.gov/content/travel/en/International

data.html-and-reports-providers/legal  

  

 معاداة السامية 

بالمائة من مجموع السكان وفقا لمركز اإلحصائات المركزي. وقد اعتبرت الحكومة في الكثير من  75يشكل اليهود حوالي 

اإلسرائيلي، أكثر من كونها معادة  -األحيان الجرائم التي استهدفت اليهود جرائم ذات دافع قومي ترتبط بالنزاع الفلسطيني

   للسامية. 

  

 

https://travel.state.gov/content/travel/en/International-Parental-Child-Abduction/for-providers/legal-reports-and-data.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/International-Parental-Child-Abduction/for-providers/legal-reports-and-data.html
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بعملية تخريبية على كنيس ميكداش موشيه والمكاتب الحكومية في بيتاخ تكفا. أغسطس / آب، تم رسم الرموز النازية   13في 

   أغسطس، اعتقلت الشرطة أحد المشتبه بهم. لم تكن هناك معلومات أخرى متاحة حتى نهاية العام. 16في 

   

لحكومة قوانين وآليات معمول فيما يتعلق بالمطالبات الخاصة بعودة أو استعادة الممتلكات التي تعود إلى فترة المحرقة، لدى ا

بها. تشير القوانين اإلسرائيلية ذات الصلة إلى الممتلكات المستوردة خالل الحرب العالمية الثانية التي لم ينج أصحابها من 

في الحرب. تم االحتفاظ بالموجودات غير المطالب بها في صندوق أمان ولم يتم نقلها إلى الورثة القانونيين، الذين لم يكونوا 

 معظم الحاالت على علم بأن أقاربهم الراحيلين لديهم ممتلكات في إسرائيل.

  

 االتجار باألشخاص 

 في الموقع: االتجار باألشخاص طالعوا التقرير السنوي لوزارة الخارجية األمريكية حول 

/report-persons-in-ate.gov/traffickinghttps://www.st 

 

 األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة 

توفر القوانين األساسية إطاًرا قانونيًا يحظر التمييز ضد األشخاص من ذوي االحتياجات الخاصة في تقديم الخدمات الحكومية. 

واالستفادة من سبل االتصاالت، والنقل، وتكييف المكان يفرض التشريع إمكانية الدخول إلى المباني أوالحصول على المعلومات 

والخدمات في مكان العمل، وكذلك االستفادة من خدمات الصحة العقلية كجزء من التأمين الصحي المدعوم من الحكومة، وقد 

الحكومية،  لخدماتاألولوية في الحصول على ا طبقت الحكومة هذه القوانين بشكل عام. يمنح القانون لذوي االحتياجات الخاصة

في سن  790،000مليون شخص يعانون من اإلعاقة في البالد، من بينهم  1.5نتظارهم في الطوابير. كان هناك إمثل عدم 

في  26العمل، وفقًا لتقرير صدر في ديسمبر عن مفوضية مساواة  حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. من بين المواطنين العرب،

في المائة من عامة السكان. من بين البالغين في سن العمل ذوي اإلعاقة، تم تشغيل  18، مقارنة بـ المائة منهم يعانون من إعاقة

 . 2016في المائة في عام  52، مقارنة بـ 2017في المائة منهم في عام  60

 

مة التي تم إنشاؤها قبل ينص القانون على أن تقوم الحكومات المحلية بتنفيذ جميع التغييرات الالزمة على األماكن والمباني العا

دت الموعد النهائي حتى نوفمبر، لكن وزارة العدل مدَّ  1لجعلها متاحة وسهلة الوصول لذوي اإلعاقة بحلوال الـ من  2009عام 

دت لجنة العمل والرفاه والصحة التابعة مارس، مدَّ  5للمباني واألماكن التي هي ملك السلطات المحلية. في  2021نوفمبر  1

في المائة المتبقية من  30ديسمبر، وبالنسبة إلى  31في المائة من المباني المملوكة للحكومة حتى  70للكنيست الموعد النهائي لـ 

كون متاحة يجب أن ت 2009التي شيدت منذ عام  ،. بموجب القانون المباني2019ديسمبر  31المباني المملوكة للحكومة حتى 

   وسهلة الوصول. 

  

 

https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/
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ستمر التمييز المجتمعي ضد األشخاص من ذوي االحتياجات الخاصة وعدم تمكنهم من االستفادة من فرص العمل والسكن إ

والتعليم. لم تضع الوزارات الحكومية لوائح تتعلق بإمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية والطرق واألرصفة والحافالت بين 

           المدن اعتباًرا من نوفمبر. 

  

عامل أشخاص  100في المائة من موظفي كل صاحب عمل حكومي يضم أكثر من  5ترط القانون أن يكون ما ال يقل عن يش

في المائة من أرباب العمل في الحكومة هذا المطلب، وفقًا لتقرير مفوضية مساواة  حقوق  61، نفذ 2017ذوي إعاقة. في عام 

 األشخاص ذوي اإلعاقة الصادر في ديسمبر. 

 

وقد أثر نقص التمويل في البلديات العربية بشكل سلبي على العرب من ذوي االحتياجات الخاصة. أفادت منظمة حقوق اإلنسان 

غير الحكومية "بزخوت" عن نقص خدمات النقل التي يمكن الوصول إليها في األحياء ذات األغلبية الفلسطينية في القدس 

 الشرقية. 

 

خاصة على الحصول على أماكن سكن مستقلة في المجتمعات المحلية محدودة. بعد خطة عام وظلت قدرة ذوي االحتياجات ال

فرد من المساكن الجماعية إلى منشآت فردية،  900من وزارة العمل والشؤون االجتماعية والخدمات االجتماعية بنقل  2016

 عتباًرا من نوفمبر. إشخًصا  350نقلت السلطات 

 

 20مة على إنشاء مدينتين جديدتين، شيبوليت في شمال البالد ودانيال في الجنوب، حيث يكون أغسطس، وافقت الحكو 13في 

 في المائة من السكان من ذوي اإلعاقة. 

 

 األقليات القومية والعرقية واألثنية 

ديد مكانة اللغة العربية من ر القانون الجيونيو، أقرت الكنيست قانونًا أساسيًا جديدًا يشار إليه باسم "قانون القومية". غيَّ  19في 

، إلى لغة ذات "وضع خاص". 1948لغة رسمية، والتي كانت منذ أن تبنت إسرائيل قانون االنتداب البريطاني السائد في عام 

يتمتع بحق وطني في تقرير المصير ودعا إلى تعزيز "االستيطان اليهودي" داخل  نأقر القانون فقط للشعب اليهودي أ كما

لتي تخشى المنظمات والقادة العرب في إسرائيل أن تؤدي إلى زيادة التمييز في اإلسكان والقرارات القانونية إسرائيل، وا

المتعلقة باألرض. انتقد قادة الدروز القانون بسبب إسثتنائه لألقلية في إسرائيل التي تخدم في الخدمة العسكرية والنظر إليهم 

المعارضون القانون لعدم ذكره مبدأ المساواة لمنع إلحاق الضرر بحقوق األقليات غير كمواطنين من الدرجة الثانية. كما انتقد 

اليهودية. ذكر المؤيدون أنه كان من الضروري تثبيت الشخصية اليهودية إلسرائيل في قانون أساسي لموازنة "القانون األساسي 

يرة إلى أن المحكمة العليا قد فسرت بالفعل قانون عام ": كرامة اإلنسان والحرية، والذي يحمي الحقوق الفردية، مش1992لعام 

على أنه ينص على المساواة. جادل هؤالء الداعمون أن قانون الكرامة والحرية اإلنسانية يواصل حماية الحقوق المدنية  1992

   الفردية. 
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كانون األول )ديسمبر(، كانت هناك  2عتباًرا من إالدرزية.  كما أقر الزعماء السياسيون بضرورة معالجة انتقادات الطائفة

       دعاوى قضائية متعددة تطعن في قانون القومية في المحكمة العليا. 

  

كانت هناك هجمات "تدفيع الثمن"، تشير إلى العنف من قبل أفراد ومجموعات يهودية ضد أفراد وممتلكات غير يهودية بهدف 

اتخذتها الحكومة ضد مصالح المهاجمين. تصنف الحكومة أي جمعية تستخدم عبارة  محدد هو "دفع ثمن" اإلجراءات التي

 29في وتدفيع الثمن كجناية أمنية )وليس كجنائية إجرامية(.  "تدفيع الثمن" على أنها جمعية غير قانونية وتصنف عمليات

رهابية" بسبب عملية تدفيع الثمن التي قام بها مارس / آذار، أدانت محكمة الصلح في اللد شخًصا واحدًا "باالنتماء إلى منظمة إ

، وفقًا لتقارير وسائل اإلعالم. أكثر الجرائم شيوًعا، وفقًا للشرطة، هي الهجمات على المركبات وتشويه الممتلكات، 2015عام 

المثال، قام  وإلحاق األذى بالمواقع المقدسة اإلسالمية والمسيحية واالعتداء واألضرار باألراضي الزراعية. على سبيل

م العربية في وسط مركبة وكتابة عبارات مؤيدة لليهود على الجدران على شاحنة في بلدة كفر قاس 30المخربون بقطع إطارات 

 من ديسمبر، وفقًا لتقارير وسائل اإلعالم.  2 إسرائيل في الـ

 

لمقابر وتحطيم الصلبان في مقبرة دير ساليسيان في ووفقًا للبطريركية الالتينية في القدس، فقد قام المخربون في أكتوبر بتدمير ا

أكتوبر من  18بيت جمال بالقرب من بيت شيمش، وهو الهجوم الثالث على الدير منذ ثالث سنوات. انتقد بيان صادر في 

 البطريركية الالتينية السلطات اإلسرائيلية لفشلها في القبض على الجناة في أي من الحاالت السابقة. 

 

شهًرا إلى عقوبة بالسجن لمدة أربع سنوات  18ستئناف من مكتب المدعي العام، أضافت المحكمة العليا إسطس، بعد غأ 16في 

 . 2015بحق ينون روفيني، الذي أحرق قسًما كبيًرا من كنيسة الطابغة في عام 

 

تميزت فيها أجهزة األمن أو يواجه المواطنون العرب التمييز المؤسسي والمجتمعي. كانت هناك العديد من الحاالت التي 

مواطنون أخرون ليسوا بعرب بالعنصرية ضد المواطنين العرب. وصف بعض قادة المجتمع المدني العربي موقف الحكومة 

ض فيها الزعماء السياسيون اإلسرائيليون على العنصرية ضد المجتمع  من األقلية العربية بأنه متناقض؛ وذكر آخرون أمثلة حرَّ

 وروها كعدو. العربي أو صَّ 

 

أبريل، أعلن رئيس الوزراء نتنياهو عن تخصيصين يهدفان إلى زيادة فرص العمل للمواطنين العرب في قطاع  24في 

مليون دوالر( لبناء مجمعات  5.6مليون شيقل ) 20التكنولوجيا المتقدمة. خصصت لجنة مكتب رئيس الوزراء للشؤون العربية 

 ت بحثية ومساحات مكتبية لشركات التكنولوجيا الفائقة في المجتمعات العربية وخمسة ماليينالتكنولوجيا لتكون بمثابة حاضنا

     .مليون دوالر( للطرق وخدمات النقل التي تربط المدن العربية بالحدائق التكنولوجية 1.4شيكل )

  

، بعد مفاوضات مع المجتمع العربي، وافق مجلس الوزراء على خطة خمسية لتطوير القطاع العربي في مجاالت 2015في عام 

مليار  1.3مليار شيكل ) 4.8التعليم والنقل والتجارة والتوظيف والشرطة. في سبتمبر / أيلول، ذكرت الحكومة أنها قامت  بنقل 

           دوالر( بموجب هذا القرار. 

 

لحكومة سياسات التمييز اإليحابي لألقليات غير اليهودية  التي تخدم في الخدمة المدنية. بلغت نسبة الموظفين العرب في إتبعت ا

في المائة من مناصب المديرين في الشركات  12٪. ومع ذلك، كان المواطنون العرب يشغلون 2.5شركة مملوكة للحكومة  62

، وشغل العمال العرب 2000في المئة مقارنة بعام  1والتي هو بمثابة إرتفاع بنسبة  ،2017المملوكة للحكومة اعتباًرا من عام 

، وفقًا لمنظمة سيكوي غير 2000في المائة مقارنة بعام  5في المائة من المناصب الحكومية، والذي هو بمثابة إرتفاع بنسبة  11

مليون شيقل  15الخدمات االجتماعية عن استثمار ، أعلنت وزارة العمل والشؤون االجتماعية و2017الحكومية. في أغسطس 

مليون دوالر( على مدار السنوات الخمس القادمة لدمج الموظفين العرب في قطاع التكنولوجيا المتقدمة. ذكرت الوزارة  4.2)

 م. طالب وخريج عربي بحلول نهاية العا 480أنها وقعت عقودًا مع شريكين منفذين، حيث أجرت دورتين تدريبيتين لـ 

 

تسبب نظام المدارس المنفصلة داخل القطاع العام والشبه العام تباينًا كبيًرا في جودة التعليم. اجتاز الطالب العرب والدروز 

بجروت، بنسب أقل من نظرائهم اليهود غير األرثوذكس. واصلت  -امتحان شهادة الثانوية العامة   المتديينينواألرثوذكس 

من الطالب في  15٪عتباًرا من شهر أكتوبر، كان إالدراسية لفائدة الطالب العرب.  عليمية والمنحالحكومة تشغيل البرامج الت

، 2010مقارنة بعام   9٪المعاهد اإلسرائيلية للتعليم العالي من المواطنين العرب أو المقيمين العرب والتي تعتبر إرتفاعا بنسبة 

 وفقًا لمنظمة العمل المشتركة بين الوكاالت المعنية بالقضايا العربية اإلسرائيلية. 
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شترى المواطنون إاألراضي السكنية الجديدة بعد أن فراديم مبيعات قطع -في مارس / آذار، أوق ف سيفار يشيلي رئيس بلدية كفار

لي عن قراره بأنه يسعى للحفاظ على "الحياة المجتمعية قطعة أرض في البلدة اليهودية . دافع يشي 125من أول  58العرب 

 ، لكنه أوضح الحقًا للقناة العاشرة في إسرائيل أنه لم ي لغ المناقصة. دة، وفقًا لتقارير وسائل اإلعالموالطابع الخاص" للبل

 

الجمهور، في مايو قضت محكمة األخالقيات في مجلس الصحافة اإلسرائيلي، وهي جمعية تطوعية للناشرين والصحفيين و

بنشر استطالعات الرأي  ، وهما من أكبر الصحف، قد انتهكتا قواعد األخالقيديعوت أحرونوتويسرائيل هيوم الماضي بأن 

     للقضايا ذات الصلة للجمهور بأكمله على أساس عينات من اليهود اإلسرائيليين فقط.
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في المائة من األراضي  التي  12.5في المئة من األراضي في إسرائيل تتبع للقطاع العام. ويشمل ذلك حوالي  93ما يقرب من 

تعود للصندوق القومي اليهودي، الذي تحظر قوانينه بيع أو تأجير األراضي لغير اليهود. ي سمح للمواطنين العرب بالمشاركة في 

لقومي اليهودي، لكن سلطة إدارة األراضي اإلسرائيلية ستمنح الصندوق المناقصات او العروض الخاصة بأرض الصندوق ا

قوق ، قدمت منظمات ح2016ما. في عام واطن إسرائيلي في عرض او مناقصة القومي اليهودي قطعة أرض أخرى كلما فاز م

ارة األراضي اإلسرائيلية عضًوا في مجلس سلطة إد 14شتراط أن يكون ستة من بين إلتماسا إلى المحكمة العليا ضد إاإلنسان 

ممثلين للصندوق القومي اليهودي، مدعية بأن مهمة الصندوق القومي اليهودي للعمل فقط لفائدة المواطنين اليهود قد تجعل 

يونيو، رفضت المحكمة العليا القضية، وقضت بأن من المتوقع أن يقوم ممثلو الصندوق  21المجلس يميز ضد غير اليهود. في 

بدعم المساواة. يشترط القانون تمثيل عضو عربي أو درزي أو شركسي في  -مثلهم مثل الممثلين اآلخرين  -في المجلس 

         المجلس التنفيذي لـسلطة إدراة أراضي إسرائيل. 

 

حو ال يزال القسم البدوي من السكان العرب هم األكثر حرمانًا. يعيش أكثر من نصف المواطنين البدو الذين يقدر عددهم بن

قرية معترف بها، ال تزال جميع المساكن غير  11مواطن في النقب في سبع بلدات تخطط لها الحكومة. في تسع من  258،000

متصلة بشبكة الكهرباء أو بنظام البنية التحتية للمياه، وفقًا لمنتدى التعايش السلمي في النقب من أجل المساواة المدنية تقريبا 

لقرى البدوية المعترف بها مرتبطة بشبكة الكهرباء والبنية التحتية للمياه، وكذلك المساكن التي حصلت جميع المباني العامة في ا

على تصريح بناء، ولكن معظم المساكن ال تملك تصريح بناء، وفقا للحكومة. لكل قرية معترف بها مدرسة ابتدائية واحدة على 

 األقل،  وفي ثمان قرى معترف توجد مدارس ثانوية. 

 

قرية أو خيمة غير معترف بها دون الحصول او الوصول إلى أي خدمات حكومية.  35من البدو في  90،000يعيش حوالي 

لتعزيز التنمية  2017مليون دوالر( في فبراير  840قامت الحكومة بإنشاء خطة متعددة السنوات بقيمة ثالثة مليارات شيكل )

. هـ لالطالع على 1ستبعدت في ذلك القرى غير المعترف بها. )انظر القسم إة وجتماعية في المجتمعات البدوياالقتصادية واال

 قضايا الهدم ورد الممتلكات للبدو(. 

 

، وفقاً لتقارير في مايو / أيار، رفعت النساء دعوى جماعية ضد أربعة مستشفيات لفصل النساء اليهود والعرب في عنابر التوليد

هذه الممارسة، مشيًرا إلى أن الفصل بين المرضى  2017در عن مراقب الدولة في مايو صاالتقرير النتقد إوسائل اإلعالم. 

   ألسباب غير طبية ال يتوافق مع مبدأ المساواة، حتى لو كان المريض قد طلب هذا الفصل أو "العتبارات ثقافية". 

  

 



 إسرائيل، هضبة الجوالن الضفة الغربية وغزة

 2018تقارير قطرية حول ممارسات حقوق اإلنسان لعام 

 وزارة الخارجية، مكتب شؤون الديمقراطية وحقوق اإلنسان والعمل

، سّهلت الحكومة دخول عدة آالف من المواطنين السوريين، بما في ذلك الدروز إلى إسرائيل لتلقي العالج 2013منذ عام 

الطبي. منعت الحكومة عموًما المواطنين الدروز والمقيمين من زيارة سوريا. كما منعت الحكومة الزيارات العائلية إلى سوريا 

         . 1982للدروز غير المواطنين منذ عام 

  

من اليهود اإلثيوبيين تمييًزا اجتماعيًا مستمًرا، على الرغم من أن المسؤولين والمواطنين انتقدوا  148،700يواجه عدد يقدر بـ 

بسرعة وبشكل علني األفعال التمييزية ضدهم. وفقًا لتقديرات الحكومة، فإن الوحدة الوطنية لمكافحة القرصنة  التابعة لوزارة 

لهيئات الحكومية أو األفراد ضد أي مجموعة أقلية من المواطنين اإلسرائيليين، العدل ، والتي تكافح العنصرية والتمييز من قبل ا

إسرائيليان في  -كانت أكثر فعالية في عملها نيابة عن اإلثيوبيين اإلسرائيليين من المواطنين العرب. كان هناك عضوان إثيوبيان 

الجتماعية والتعليمية واالقتصادية بين اإلثيوبيين الكنيست. حافظت الحكومة على العديد من البرامج لمعالجة التباينات ا

قتراًحا لالعتراف بمزيد من الزعماء الدينيين اإلثيوبيين اليهود إفبراير، أصدرت الحكومة  19اإلسرائيليين وعامة السكان. في 

خطة لتسهيل هجرة حوالي أكتوبر، وافق مجلس الوزراء على  7وإدماجهم في المجالس الدينية اليهودية. باإلضافة إلى ذلك، في 

 اإلسرائيليين من مجتمع الفالشا )فالش مورا( اإلثيوبي إلى إسرائيل. -من اآلباء اإلثيوبيين 1000

 

عاًما في مدرسته في أشدود، وفقًا إلذاعة صوت  15نوفمبر، تم تصوير الشرطة وهي تضرب طفالً إثيوبيًا يبلغ من العمر  5في 

التابعة لوزارة العدل من مكتب تحقيقات ضباط الشرطة الوحدة الوطنية لمكافحة القرصنة لبت نوفمبر، ط 20مكان. في -إسرائيل

 التحقيق في الحادث. 

 

ديسمبر / كانون األول، نقضت المحكمة العليا جزئياً إدانة اإلثيوبي اإلسرائيلي يارداو كاساي، الذي أدانته محكمة الصلح  20في 

. قضت المحكمة العليا بأن مفتشي المدينة والشرطة تصرفوا على 2012في حيفا بعد مشادة مع مفتشي المدينة والشرطة في عام 

 . أساس عنصري عندما احتجزوا كاساي

 

مارس / آذار،  29في أعقاب بيان صادر عن رئيس الحاخامات السفاردي إسحاق يوسف، يقارن فيه السود بالقردة، في 

التابعة لوزارة العدل بأنها تراجع الحادث لتقييم ما إذا كان يشكل تحريًضا على  دة الوطنية لمكافحة القرصنةصرحت الوح

 العنصرية. 

 

 ا إلى الميول الجنسية والهوية الجنسانية. هاكات األخرى استناد  تمييز واالنتأعمال العنف وال

يحظر القانون التمييز على أساس التوجه الجنسي. وقد طبقت الحكومة بشكل عام هذه القوانين، رغم أن التمييز على أساس 

     أو الهوية الجنسانية ظل موجودا في بعض فئات المجتمع. التوجه الجنسي
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وردت تقارير بوقوع تمييز في مكان العمل ضد المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائي الجنس، 

مرشًحا من ثنائي الجنس بمقاعد في االنتخابات المحلية التي  14رغم القوانين التي تحظر مثل هذا التمييز. فاز ما ال يقل عن 

      . 2013حصلو على ثمانية في انتخابات أكتوبر، بعد ان  30أجريت في 

  

تمكن نشطاء المثليات والمثليين من ذوي الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس اآلخر )إل جي بي تي( من 

فرضتها على  مايو، ألغت الشرطة القيود األمنية التي 31تنظيم فعاليات ومظاهرات عامة مع وجود قيود قليلة، إن وجدت. في 

منظمي أول مسيرة فخر المثليين في كفار سابا، بما في ذلك سياج بإؤتفاع مترين على طول طريق المسيرة، والذي كان سيكلف 

دوالر(. جاء هذا اإلجراء بعد استئناف أمام المحكمة العليا من قبل المنظمات غير الحكومية  6700شيقل ) 24000حوالي 

 يونيو.  1عية حقوق المواطن في إسرائيل و أغودا. عقدت المسيرة في منظمة الشبيبة المثلية وجم

 

ال يزال العنف والتمييز ضد المتحولين جنسياً في الجنس مصدر مدعاة للقلق. بعد دعوى قضائية رفعتها امرأة متحولة جنسيًا 

حتجاز سجناء المتحولين جنسياً مارس، أصدر مصلحة السجون اإلسرائيلية لوائح جديدة تحظر ا 5ومنظمات غير حكومية، في 

 في الحبس االنفرادي، باستثناء األيام األولى بعد االعتقال. 

 

سبتمبر، حكمت محكمة الصلح في تل أبيب على ضابط شرطة لمدة شهرين بالخدمة المجتمعية بعد أن شارك شريط فيديو  6في 

 المرأة متحولة جنسيًا بدون قميص محتجزة في مركز للشرطة. 

 

 االجتماعي بسبب اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية ومتالزمة نقص المناعة المكتسبة/اإليدز  الوصم

رغم أن التمييز ضد األشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية غير قانوني، فقد أبلغ فريق العمل المعني باإليدز في 

المناعة البشرية، تشمل حاالت تتعلق بالتوظيف والخدمة  إسرائيل عن حاالت من الوصم والتمييز المرتبطين بفيروس نقص

 العسكرية وخدمات الدفن والسجون. 

 

دوالر( تعويًضا لرجل  7500شيقل ) 27000مارس / آذار، أمرت محكمة الصلح في بيتح تكفا صالون تجميل بدفع  1في 

مصاب بفيروس نقص المناعة البشري  بعد رفض الصالون تقديم الخدمة له. في أغسطس / آب، رفضت حركة كيبوتسيم 

، وفقا ها تراجعت في وقت الحق عن قرارهاالسماح لشخص مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية بالتطوع في الكيبوتس، لكن

 دز في إسرائيل. ألقوال فريق العمل المعني باإلي

 

أبريل، بدأت وزارة الصحة برنامًجا تجريبيًا لمدة عامين لقبول التبرع بالدم من الرجال المثليين وثنائيي الجنس. في إطار  1في 

 كل رجل مثلي الجنس أو المخنثين حتى يتبرع الرجل بالدم مرة أخرى بعد أربعةمج التجريبي، يتم تخزين تبرع من البرنا

   ، فسيتم استخدام كالهما. ختبارات الفحص الروتينيةإح كال التبرعين في أشهر. إذا نج
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 أعمال العنف أو التمييز المجتمعي األخرى 

قام أفراد وجماعات مسلحة أو إرهابية بمهاجمة مدنيين في إسرائيل، بما في ذلك خمسة هجمات بالطعن أو القصف أو التسبب 

. أ(، باإلضافة إلى الصواريخ التي أطلقتها الجماعات 1هجمات إرهابية )انظر القسم بالصدمة التي وصفتها السلطات بأنها 

 2000اإلرهابية المتمركزة في غزة على إسرائيل. تسببت األجهزة الحارقة المرتبطة بالطائرات الورقية والبالونات في حوالي 

مليون  35ة. تسببت هذه الهجمات بإضرار بتكلفة فدان من األراضي في إسرائيل، وفقًا للحكوم 5600حريق وأحرقت أكثر من 

القسم  عاينماليين دوالر(، وفقًا للبيانات الحكومية. )بالنسبة للقضايا المتعلقة بالعنف أو التمييز ضد طالبي اللجوء،  10شيكل )

 .د.(2

               

ظلت المجتمعات العربية في إسرائيل تعاني من مستويات عالية من الجريمة والعنف، خاصة من الجريمة المنظمة، وأعداد 

في المائة من  21كبيرة من األسلحة غير القانونية، وفقًا للبيانات الحكومية والمنظمات غير الحكومية. يشكل المواطنون العرب 

في المائة من المشتبه في ارتكابهم جرائم قتل من عام  56في المائة من ضحايا القتل و  62ن السكان اإلسرائيليين، لكنهم يشكلو

فبراير.  8، وفقًا لتقرير مركز البحوث والمعلومات التابع للكنيست الذي ن شر في 2017حتى النصف األول من عام  2014

سهولة الوصول إلى األسلحة غير المشروعة؛  وتعود أسباب ذلك النخفاض وجود الشرطة. صعوبة الوصول إلى الممولين؛

والعوامل االجتماعية واالقتصادية، مثل الفقر والبطالة وانهيار هياكل األسرة التقليدية والسلطة، وفقاً لمبادرات صندوق إبراهيم 

كزين للشرطة في وغيرها من المنظمات غير الحكومية. تضمنت اإلجراءات الحكومية لمعالجة هذه المشكلة ما يلي: افتتاح مر

 2000ووضع خطة لتوظيف أكثر من  2020محطة بحلول عام  20والعمل على فتح أو تطوير  2017البلدات العربية في عام 

وسائل اإلعالم ووسائل التواصل  -، وتحسين التواصل مع المواطنين العرب بإستخدام 2020ضابط عربي بحلول عام 

ات مشتركة بين ضباط الشرطة والمفتشين الذين تعاقدت معهم الحكومة المحلية إلى كل االجتماعي باللغة العربية، وتوسيع دوري

 من السكان.  15000منطقة إسرائيلية مع أكثر من 

 

حققت السلطات اإلسرائيلية في الهجمات المبلغ عنها ضد الفلسطينيين والمواطنين العرب في إسرائيل، وخاصة في القدس، من 

عترضت على العالقات االجتماعية بين اليهود إات معادية للمسيحيين والمسلمين وي أصدرت تصريحقبل أعضاء المنظمات الت

عاًما فيما يتعلق بالهجوم على  21أحد سكان القدس البالغ من العمر وغير اليهود. في سبتمبر / أيلول، ألقت الشرطة القبض على

رة أثناء جلوسهم بالقرب من محطة للسكك الحديدية في أربعة شبان فلسطينيين تعرضوا للضرب والصعق والرجم بالحجا

 القدس. 

 

بذلت الحكومة اإلسرائيلية والمنظمات اليهودية في القدس جهودًا لزيادة ملكية اليهود اإلسرائيليين للممتلكات وأكدت على التاريخ 

نسيق الشؤون اإلنسانية األمم المتحدة لت اليهودي في األحياء التي تقطنها أغلبية فلسطينية في القدس. زعمت منظمات مثل مكتب

من السياسات اإلسرائيلية  الوطنية والمحلية في القدس هو تقليل عدد السكان الفلسطينيين في  أن الهدف عير عميموبيمكوم و

    القدس.
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سترداد الممتلكات التي كانوا إي التي تمثل العائالت اليهودية، الك األراضي اليهود وذريتهم، أو صناديق األراضكان من حق م  

ل في ، لكن ال يحق للفلسطينيين الذين تركوا ممتلكاتهم في إسرائي1949قد هجروها في القدس الشرقية خالل القتال قبل عام 

لكية قانونية والمطالبة باالممتلكات. في بعض الحاالت، حصلت المنظمات اليهودية الخاصة على م   نفس الفترة المعاملة بالمثل

وذلك ومن خالل إجراءات قضائية مطولة سعت ي البلدة القديمة، لممتلكات اليهودية المستعادة في القدس الشرقية، بما في ذلك فل

من القدس الشرقية للمستوطنات اإلسرائيلية.  30٪إلجالء العائالت الفلسطينية التي تعيش هناك. خصصت السلطات حوالي 

ستئجار أو شراء العقارات المملوكة إلسرائيل، بما في ذلك الممتلكات الخاصة على إ الفلسطينيون في بعض الحاالت من تمكن

األراضي التي تملكها الحكومة اإلسرائيلية، لكنهم واجهوا عقبات كبيرة عند القيام بذلك. ذكرت المنظمات غير الحكومية 

فقط من  13٪رائيلية والحدائق الوطنية المعلنة، فإن اإلسرائيلية أنه بعد حساب المستوطنات اإلسرائيلية وممتلكات الحكومة اإلس

         األراضي في القدس الشرقية متاحة للبناء الفلسطيني. 

 

على الرغم من أن القانون اإلسرائيلي يمنح سكان القدس الفلسطينيين خدمات كاملة ومتساوية تقدمها البلدية والسلطات 

اإلسرائيلية األخرى، إال أن بلدية القدس فشلت في توفير الخدمات االجتماعية الكافية والتعليم والبنية التحتية والتخطيط لحاالت 

والحدود البلدية. يعيش في  تلك ة الفلسطينية في القدس، وخاصة في القدس بين الحاجز األمني الطوارئ لألحياء ذات األغلبي

منهم كمقيمين في القدس، وفقًا لبيانات الحكومة اإلسرائيلية.  61،000فلسطيني، تم تسجيل قرابة الـ  117،000المنطقة حوالي 

٪ من األطفال الفلسطينيين في 83ن القدس الشرقية الفلسطينيين و ٪ من سكا76وفقًا لـجمعية حقوق المواطن في إسرائيل، فإن 

مايو، أعلنت الحكومة عن خطة تطوير مدتها خمس سنوات للقدس الشرقية تبلغ  13القدس الشرقية يعيشون في حالة فقر. في 

 ، "األطفال"(.6مليون دوالر( )انظر القسم  555تكلفتها ملياري شيكل )

  

 تشجيع أعمال التمييز 

بعد حلف اليمين لدولة إسرائيل وقوانينها أثناء توليهم لمهامهم، أضاف أعضاء مجلس مدينة العفولة اليمين "للحفاظ على الطابع 

نوفمبر، وفقًا لتقارير وسائل اإلعالم. وقد فسر المحللون العرب هذا على أنه تشجيع للتمييز يتوافق مع  22اليهودي" للمدينة في 

 االستيطان اليهودي.  قانون القومية لتعزيز

 

يونيو(، دعت وزيرة العدل آيليت شاكيد إلى  19فبراير، في خطاب بشأن مشروع قانون القومية )الذي تم إقراره في  12في 

نتهاك الحقوق"، مضيفة أن الديمقراطية والحفاظ على األغلبية اليهودية "يجب أن تكون إفاظ على أغلبية يهودية حتى بثمن "الح

 أحدهم على اآلخر ".  يتفوقمتوازية ويجب أال 

 

 . حقوق العمال   7القسم 

 

 أ. حرية تكوين الجمعيات واالنضمام إليها والحق في المفاوضة الجماعية 

 

ستقلة واالنضمام إليها، وحقهم في اإلضراب، والحصول على الحد األدنى من يحمي القانون حق العمال في تكوين نقابات م

األجر وعلى أجر عن ساعات العمل اإلضافية، وحقهم في المفاوضة الجماعية. بعد إعالن نقابة ما عن نزاع عمالي، هناك 

البلد، مع صاحب العمل لحل النزاع.  يوًما تتفاوض فيها الهيستدروت، وهي منظمة النقابات العمالية في 15"فترة تهدئة" لمدة 

وفي اليوم السادس عشر، يسمح للموظفين باإلضراب. ال يسمح باإلضراب للعاملين الضروريين ألمن الدولة، مثل أفراد الجيش 

والشرطة وخدمة السجون والموساد وجهاز األمن العام االسرائيلي. رغم أن القانون يسمح للحكومة بإعالن حالة الطوارئ 

 قلة إضراب تعتبر أنه قد يهدد االقتصاد أو التجارة مع دول أجنبية، لم يتم تطبيق هذا القانون أبدا وفقا للهيستدروت. لعر

   

ويحظر القانون بشكل محدد التمييز ضد أعضاء النقابات. تتمتع محكمة العمل بسلطة تقديرية إلصدار أمر بإعادة العامل الذي تم 

 فصله بسبب نشاطاته النقابية إلى وظيفته. 

 

 احترمت الحكومة هذه الحقوق. كما تم فرض غرامات على صاحب العمل الذي ي دان بطرد موظف من عمله بسبب نشاطه

النقابي. اال أن الهيستدروت أعربت عن قلقها من أن الردع لم يكن فعاال في كل األوقات. ويعود ذلك بشكل أساسي إلى أن 

 إجراءات االستئناف مطولة. كما أن الغرامات المفروضة لم تكن كافية لردع المخالفات. 
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اد عمالي في نفس الوقت. يشترط الحصول على تحإادات العمال العضوية في أكثر من تحظر قرارات المحاكم ولوائح اتح

 0.95موافقة ثلث الموظفين على األقل في مكان العمل لكي يتسنى تكوين نقابة. يمكن انتخاب أعضاء الهستدروت الذين يدفعون 

في  0.80يون نتساب، يدفع العمال الفلسطينيادية للنقابة. بدالً من رسوم اإلنتساب للهيئات القإفي المائة من أجورهم كرسوم 

بنقل نصفها إلى النقابة الفلسطينية. فقط أولئك الذين يدفعون رسوم "كرسوم نقابية"، تقوم الهستدروت المائة من أجورهم 

 نتخابهم لمجالس إدارتها، وفقًا للهيستدروت. إاب هم وحدهم المؤهلون لالنتخاب واالنتس

 

تكوين النقابات واالنضمام إليها وفي المفاوضة الجماعية، رغم أن حترمت السلطات بشكل عام حق العمال المواطنين في إوقد 

العمال األجانب كانوا يواجهون في الكثير من األحيان صعوبات في ممارسة هذه الحقوق خالل هذه السنة، وفقا للهستدروت. 

أو يؤخرون أو يرفضون الدخول في  وفقًا لالتحاد الدولي لنقابات العمال، فإن بعض أرباب العمل ال يشجعون المشاركة النقابية،

 مساومة جماعية، أو يضايقون العمال الذين يحاولون تشكيل نقابة. 

 

 ب. حظر العمل القسري أو اإلجباري   
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عاما  16في الوقت الذي تحظر القوانين العمل القسري أو اإلجباري وتجرم استغالل العمال وتنص على عقوبة السجن لمدة 

  بسبب العمل القسري لشخص بالغ، لم تطبّق الحكومة بشكل فعال على العمال األجانب وبعض العمال المواطنين. 

  

وقد واجه بعض العمال، وخاصة العمال األجانب، ظروف عمل قسري بما في ذلك االحتفاظ بجوازات سفرهم بشكل غير 

تغيير أو اختيار رب العمل، وعدم دفع األجور، وساعات العمل الطويلة  قانوني، وتقييد حرية التنقل، والقدرة المحدودة على

بشكل مفرط، والتهديدات، واالعتداء الجنسي، والترهيب البدني. على سبيل المثال، اتخذت شركة البناء التركية يلمازالر ، التي 

دوالر قبل  40،000سندات تصل إلى عامل، تدابير مكثفة لردع الموظفين عن الهرب، بما في ذلك طلب  1200توظف حوالي 

بدء العمل، ودفع الرواتب بتأخير ثالثة اشهر وتوظيف البلطجية لمطاردة وضرب أولئك الذين يفرون من العمل او يتركونه، 

حسب المنظمات غير الحكومية. في إبريل / نيسان، رفع خمسة موظفين دعوى قضائية ضد يلمازالر، زاعمين أنه قد تم 

ديسمبر. باإلضافة إلى ذلك، تكبد  3خرة. نفت الشركة جميع االدعاءات، وال تزال القضية مستمرة اعتبارا من تشغيلهم بالس

عامل صيني وصلوا بموجب اتفاقيات مع خمس جمعيات رب عمل صينية خاصة ديون كبيرة لدفع رسوم السمسرة  400حوالي 

العمل أو اإلبالغ عن هذه الديون الموظفين من ترك صاحب دوالر قبل الوصول إلى إسرائيل. منعت  30،000التي تصل إلى 

 وفقا للمنظمات غير الحكومية. االنتهاكات 

 

من بين أكثر الفئات تعرًضا  -اء وخاصة النس -كان العمال الزراعيون األجانب وعمال البناء والعاملون في مجال التمريض 

لحكومة والمنظمات غير م دفع األجور أو حجبها. وفقًا لبيانات اللتسخير والعمل القسري، بما في ذلك وعلى وجه الخصوص عد

عامل أجنبي موثق في قطاعات تقديم الرعاية والزراعة  113،000عتباًرا من أكتوبر، شمل العمال األجانب حوالي إالحكومية، 

تفاقيات العمل الثنائية؛ إالذين وصلوا بموجب  39،000والبناء، بما في ذلك بضعة آالف ينتمون لفئة "العمال المهرة" و 

عامل ال يحملون وثائق، معظمهم من  100000عامل فلسطيني ال يحملون وثائق؛  40،000عامل فلسطيني موثق؛  100،000

 30،000دول االتحاد السوفيتي السابق والذين بقوا في البالد بعد أن تجاوزوا فترة الدخول بدون تأشيرة أو تأشيرة عمل؛ و 

ر شرعي يعملون بشكل شبه دائم في وظائف منخفضة المهارات. لم يحق للعمال غير الشرعيين الحصول مهاجر أفريقي غي

 على مزايا العمل مثل اإلجازة المدفوعة أو حق الرجوع الى العمل عند تعرضه لإلصابة في مكان العمل.

  

نتهاكات حقوق العمال، ال سيما في مجال البناء ويرجع ذلك جزئيًا إلى عدم إكات ول العمال الفلسطينيون يعانون من االنتهاظَّ 

بإصدار تصاريح  2016وجود رقابة حكومية كافية ومراقبة لألمر. على سبيل المثال، على الرغم من قرار الحكومة لعام 

اإلسكان بإصدار تصاريح العمل للعمال. مباشرة لعمال البناء الفلسطينيين بدالً من العمال اإلسرائيليين، واصلت سلطة الهجرة و

ربطت تصاريح العمل بين الموظف وصاحب عمل معين، مما خلق تبعية قام بعض أصحاب العمل ووكاالت التوظيف 

 1000باستغاللها لفرض رسوم وعموالت شهرية؛ قام نصف العمال الفلسطينيين في إسرائيل بدفع رسوم الوساطة الشهرية من 

دوالرات(، وفقًا  لمنظمة "عنوان العامل". في كثير من الحاالت، قام صاحب السجل بتعيين  810إلى  270شيكل ) 3000إلى 

الموظفين في أماكن العمل األخرى. أكثر من نصف العمال الفلسطينيين الموثقين لم يتلقوا عقودًا مكتوبة أو معاش شهري، وفقًا 

      لمنظمة العمل الدولية. 

 

قامت شبكات السوق الرمادية لوكاالت القوى العاملة باستغالل اتفاقيات اإلعفاء من التأشيرة مع دول في أوروبا الشرقية 

واالتحاد السوفيتي السابق لتوظيف العمال في إسرائيل للعمل بشكل غير قانوني، ال سيما في البناء وخدمات تقديم الرعاية 

كومية والسلطات الحكومية. على سبيل المثال، نشرت بعض الشركات اإلسرائيلية معلومات والدعارة ، وفقًا للمنظمات غير الح

مضللة في أوكرانيا وجورجيا حول إمكانية العمل بشكل قانوني في إسرائيل، ثم دفعت مبالغ كبيرة من المال كرسوم وكالء، 

، تم تجنيد 2017رين. في حالة واحدة من عام وفي بعض األحيان بيعت وثائق مزورة، وفقًا للخط الساخن لالجئين والمهاج

عد بالعمل في إسرائيل. وذكر أنه دفع  دوالر للخدمة وتلقى  800رجل أوكراني من قبل شركة القوى العاملة األوكرانية وو 

ئق مزورة إرشادات حول كيفية المرور بالرقابة الحدودية في المطار اإلسرائيلي، وبعد ذلك قدم له إثنان من األوكرانيين وثا

ساعة في اليوم. هدد صاحب العمل العمال  15إلى  12من األوكرانيين اآلخرين بين  15ونقلوه إلى مصنع حيث عمل مع 

 ومنعهم من مغادرة المبنى باستثناء العودة إلى شققهم. 

 

 في الموقع:  االتجار باألشخاصطالعوا  أيضا التقرير السنوي لوزارة الخارجية األمريكية حول 

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

 

 عمل األطفال والحد األدنى لسن العمل  ج. حظر

https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/
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يكفل القانون حماية األطفال من االستغالل في أماكن العمل ويحظر العمل القسري أو اإلجباري. ويجوز تشغيل األطفال الذين 

بلغوا أو تجاوزوا الرابعة عشرة من العمر أثناء العطالت المدرسية الرسمية ألداء أعمال خفيفة ال تضر بصحتهم. كما يجوز 

اوزوا الخامسة عشر من العمر وأكملوا الصف التاسع كمتدربين. وتقيد اللوائح التنظيمية توظيف األطفال الذين بلغوا أو تج

 سنة.  18و  16ساعات العمل في جميع القطاعات بالنسبة للشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 

 

الت تشغيل أطفال لم جري عمليات تفتيش على مدار العام الكتشاف حابشكل عام وكانت توقد طبقت الحكومة هذه القوانين 

عددا من  يبلغوا السن القانونية، مع التركيز بشكل خاص على فترات العطل الصيفية والمدرسية. فرضت السلطات خالل العام

      العقوبات على أصحاب العمل لمخالفات عمالة األطفال، وقد شمل ذلك إصدار إنذارات وفرض غرامات إدارية .

  

، كان هناك أكثر 2017تزويد بالطعام والترفيه والضيافة. في عام  \ستخدم أرباب العمل القّصر بشكل رئيسي في قطاعات تعهدإ

ق نتهاك حقوق األطفال والمراهقين في مكان العمل، خاصة فيما يتعلق باألجور والطرد والحقوإقضية تتعلق ب 1200من 

نتهاك حقوق األطفال في العمل، وفقًا لما ورد في إتهام ضد أرباب العمل بسبب إ االجتماعية، وقد رفعت السلطات ثالث لوائح

         التقرير السنوي للمجلس الوطني لسالمة الطفل. 

  

 د. التمييز في العمالة والمهن 

ضد الموظفين أو  يحظر قانون تكافؤ فرص العمل على صاحب العمل التمييزو ،تمييز فيما يتعلق بالعمل والمهنةيحظر القانون ال

المقاولين أو األشخاص الباحثين عن عمل. ينص قانون المساواة في األجور على المساواة في األجر عن العمل بدفع أجر 

متساوي للموظفين والموظفات. يحظر قانون المساواة في الحقوق لألشخاص ذوي اإلعاقة التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة 

مصاب بفيروس نقص المناعة \لقانون بشكل واضح التمييز على أساس اللغة أو إذا كاني مصابة(. ال يحظر ا6)انظر القسم 

 البشرية / اإليدز أو غيره من األمراض المعدية. 

 

فرضت الحكومة تطبيق القانون بفعالية، وكانت العقوبات كافية لردع االنتهاكات للقانون. يكلف القانون لجنة تكافؤ فرص العمل 

عضًوا عضًوا واحدًا من كل منظمة تعمل على  26بتنفيذ قانون تكافؤ فرص العمل والتنفيذ المدني له. تضم اللجنة المكونة من 

ن والمسيحيين والدروز والشركس والمتديين والمهاجرين والمسنين والنساء وقدامى المحاربين تعزيز حقوق التوظيف للمسلمي

في الجيش.  باإلضافة إلى ذلك، يجب أن يكون لدى اللجنة تمثيل كاف لمواطنين من أصل إثيوبي وذوي اإلعاقات. وفقًا للتقرير 

، بما في ذلك القضايا المتعلقة 2016المائة مقارنة بعام ب 8شكوى، أكثر ب  766،  2017السنوي للجنة،  فقد تلقت في عام 

بالتمييز ضد المرأة والمسلمين. أبلغت منظمات المجتمع المدني عن تمييز في توظيف أو أجر النساء واإلثيوبيين اإلسرائيليين 

عوى قضائية ضد التمييز نضمت لجنة تكافؤ فرص العمل إلى طبيبة أسنان مسلمة في دإواطنين العرب. في إحدى الحاالت، والم

ضد عيادة شين الجديدة في نتانيا، والتي طلبت منها إزالة حجابها )غطاء رأس المرأة المتدينة المسلمة( أثناء العمل. وال تزال 

 القضية مستمرة اعتبارا من شهر ديسمبر.

  

ض العمل في يوم الراحة، على أساس يونيو، أقرت الكنيست تعديالً لقانون ساعات العمل والراحة، يسمح للعمال برف 17في 

   . 2019يناير  1كان من المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ في ودينهم، حتى لو لم يكونوا ملتزمين دينياً. 

  

 



 إسرائيل، هضبة الجوالن الضفة الغربية وغزة

 2018تقارير قطرية حول ممارسات حقوق اإلنسان لعام 

 وزارة الخارجية، مكتب شؤون الديمقراطية وحقوق اإلنسان والعمل

 ه. ظروف العمل المقبولة 

لم يكن عدد مفتشي العمل كافياً لتطبيق القانون، وخاصة في قطاعي البناء والزراعة، ولم تكن لوائح وأنظمة  العمل في 

الرافعات وعلى السقاالت كافية لحماية العمال من السقوط. في حيت، تم توكيل أرباب العمل في تحديد المواقف والحاالت غير 

لعمال الذين يقدمون تقارير عن الحاالت التي تعرض الصحة أو السالمة للخطر أو تنأى اآلمنة. ال يوجد قانون يحمي توظيف ا

فلسطينيًا  في حوادث في قطاع البناء اإلسرائيلي،  20عامالً، بينهم أكثر من  38بنفسها عن مثل هذه الحاالت. خالل العام، توفي 

شخصا آخرين في  169المعنية بحقوق العمال. وأصيب  وفقًا لمنظمة العمل الدولية ومنظمة عنوان العامل غير الحكومية

تفاقية مع الهستدروت إ ات باإلضراب العام، وقعت الحكومةنوفمبر، بعد تهديد 6حوادث البناء، وفقا لتقارير وسائل اإلعالم. في 

ريب العاملين في مجال تهدف إلى زيادة معايير السالمة لعمال البناء. تضمنت االتفاقية زيادة عمليات التفتيش الموقعي وتد

     السالمة، وتحسين معايير السالمة وفرض العقوبات على المقاولين الذين ينتهكون  ويهددون سالمة العمال.

يتم تطبق معايير العمل والصحة والسالمة في مكان العمل من قبل دائرة التفتيش على العمل، إلى جانب ممثلي النقابات. بعد 

والتي أشارت إلى أن قانون السالمة المهنية قد عفا عليه الزمن، قامت الحكومة  بتعديل القانون في عام ، 2014"لجنة آدم" لعام 

نوفمبر / تشرين الثاني، أقرت  27لتوسيع سلطة المشرفين على العمل لفرض عقوبات مالية على عيوب السالمة. وفي  2017

ديسمبر / كانون األول، أقرت تعديالً يجيز لشركات الموارد  31الكنيست تعديالً بتعيين ضابط سالمة لمواقع البناء، وفي 

 البشرية توظيف مشغلي الرافعات فقط بعد الحصول على تصريح صادر عن الحكومة يرتبط بسالمة البناء وحقوق العمال. 

 

لتماسا إلى المحكمة العليا للمطالبة بإنشاء وحدة شرطة للتحقيق في حوادث البناء مع محققين من إن غير حكوميتان قدمت منظمتا

وزارة العمل والشؤون االجتماعية والخدمات االجتماعية وفتح تحقيق للشرطة في كل حادث بناء يؤدي إلى وفاة أو إصابة 

كانون األول  31ة ال تزال مستمرة حتى نهاية العام. في متوسطة إلى شديدة  وزيادة عدد المفتشين والمحققين. كانت القضي

)باختصار "العمل بدون خطر" باللغة العبرية(، للتحقيق  PELES -)ديسمبر(، أنشأت الحكومة وحدة شرطة جديدة بإسم بيليس

 في حوادث مكان العمل، وخاصة في مواقع البناء والتي أسفرت عن وفيات أو إصابات خطيرة. 

 

دنى لألجور الوطني، الذي يتم تحديده سنويًا، أعلى من مستوى خط الفقر بالنسبة لألفراد، ولكنه تحت خط الفقر كان الحد األ

بلغ مجموعها تسعة ماليين  عقوبات إدارية 103من أصحاب العمل، وفرضت  1418لألزواج والعائالت. حققت السلطات مع 

     نتهاكات قانون الحد األدنى لألجور خالل العام.االتهام إلثنين من لوائح إت مليون دوالر(، وقدم 2.5شيكل )
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ساعة أسبوعيا من العمل بأجر منتظم وينص على أن تكون اإلجازات السنوية مدفوعة   43يسمح القانون بحد أقصى  يبلغ 

ساعة من العمل  15 في المائة ألي ساعة بعد ذلك وحتى 150في المائة ألول ساعتين إضافيتين و  125األجر. يتم دفع 

           اإلضافي في األسبوع.

   

ينطبق القانون على االقتصاد غير الرسمي، ولكن كان هناك القليل من المعلومات حول معايير الحماية والتطبيق في هذا القطاع 

 ، وفقا لإلتحاد الدولي لنقابات العمال. 2017في المئة من االقتصاد في عام  7والتي تضمنت ما يقدر بنحو 

 

وفقًا لبعض المنظمات غير الحكومية، فشلت البالد في تطبيق قوانين العمل الخاصة بها بالكامل فيما يتعلق بالحد األدنى لظروف 

ناك حاالت موثقة العمل للعمال األجانب، بمن فيهم طالبو اللجوء، ولم تكن العقوبات الحالية كافية لردع االنتهاكات. كانت ه

. ب(، لكن السلطات حاكمت عددًا قليالً 7للعمال األجانب الذين يعيشون في ظروف قاسية وتعرضوا لعبودية الد ين )انظر القسم 

نوفمبر عن  23فقط من أرباب العمل. رفضت الحكومة المزاعم التي نشرتها هيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي سي( بتقريرها في 

عيين التايالنديين الذين وصفوا الظروف المعيشية القاسية، واالفتقار إلى معدات الوقاية المناسبة أثناء رش المبيدات العمال الزرا

 قامت السلطات بتسجيل سبب الوفاة "غير محدد".  2012حالة وفاة منذ عام  172الحشرية واإلبالغ عن 

 

سبتمبر، رفضت  17في شركات إسرائيلية في الضفة الغربية. في متدت أحكام قانون العمل إلى معظم الفلسطينيين العاملين إ

المحكمة العليا الطعن المقدم من جماعات المجتمع المدني ضد الئحة تنص على وجوب قيام العمال غير المواطنين الذين 

بحقوق العمل ضد  تستخدمهم الشركات اإلسرائيلية، سواء في الضفة الغربية أو إسرائيل، بتقديم إيداع نقدي لتقديم دعوى

إلتماسا من العمال الذين لم يدفعوا الوديعة،  28صاحب العمل في محكمة إسرائيلية. وفقا لمظمة عنوان العامل، رفضت المحاكم 

، أكدت الحكومة في يوليو / تموز أنها لم هوتاليناعتبارا من شهر نوفمبر. رداً على التماس من المحكمة العليا من منظمة 

في المائة من رواتب  2.5يناير، على الرغم من إيداع  1ات عن اإلجازات المرضية للعمال الفلسطينيين منذ تصرف أي مدفوع

 العمال الفلسطينيين في صندوق اإلجازات المرضية. كانت القضية ال تزال مستمرة حتى نهاية العام.

  

ا، أوكرانيا والصين لتوظيف المهاجرين في قطاع ( مع بلغاريا، مولدوفا، رومانيBWAsتفاقيات عمل ثنائية )إأبرمت البالد 

البناء، ومع تايالند وسريالنكا في القطاع الزراعي. تم تنسيق عملية توظيف العمال األجانب بأكملها في هذه الصناعات فقط من 

سبتمبر، وقعت  3نخفاض حاد في رسوم التوظيف التي يدفعها هؤالء العمال. في إالمكاتب الحكومية، مما أدى إلى  خالل

الصحية، والتي يتوقع المسؤولون بدء تنفيذها في عام ف العمال في قطاع تقديم الرعاية تفاقية مع حكومة الفلبين لتوظيإ الحكومة

2019.     

  

 توفر إتفاقيات العمل الثنائية للعمال المهاجرين الحصول على معلومات حول حقوقهم العمالية باإلضافة إلى نسخة مترجمة من

إلبالغ عن عقد العمل الخاص بهم قبل وصولهم إلى البالد. واصلت الحكومة المساعدة في تمويل خط ساخن للعمال المهاجرين ل

ديسمبر / كانون األول،  17دعت هيئات إنفاذ القانون الحكومية أنها حققت في جميع هذه الشكاوى. في إاالنتهاكات في العمل. 

قضية من قبل   2006م الذي أحرزته الحكومة في التحرك نحو منحى الحقوق المدنية، ورفضت أشارت المحكمة العليا الى التقد

منظمات غير حكومية معنية بحقوق اإلنسان تنادي بتشغيل العمال األجانب فقط من خالل هذه االتفاقيات. أكدت المحكمة أن 

أن تكافح االتجار باأليدي العاملة من خالل توقيع مطالب المنظمات غير الحكومية كانت شرعية، مع مالحظة أن الحكومة يجب 

    المزيد من اإلتفاقيات الثنائية ومنع قدوم العمال األجانب الذين ال يصلون من خالل اإلتفاقيات الثنائية.

 

يرة تحايل بعض أرباب العمل في القطاع الزراعي على االتفاقية الثنائية مع تايالند من خالل تجنيد طالب من الدول الفق

للمشاركة في برامج الدراسة الزراعية بتأشيرات للطلبة ثم إجبارهم على العمل في الصناعة الزراعية بمجرد وصولهم إلى 

يناير بإدراج  11. بدأ قرار حكومي في 4000البالد. وفقا لمنظمة عنوان العامل، يصل عدد هؤالء الطالب العمال حوالي  الـ 

في الحكومة ألول مرة. أدى عدم وجود اتفاقايت عمل ثنائية واسعة النطاق في مجال  الطالب في حصص العمال الزراعيين

تقديم الرعاية إلى استمرار وجود انتهاكات واسعة النطاق ضد مقدمي الرعاية األجانب، بما في ذلك رسوم التوظيف المفرطة 

ة القانونية وعمليات التفتيش إلى إستغالل العامالت والشرح الخاطئ لشروط عقود العمل. أدت الترتيبات المباشرة وانعدام الحماي

المهاجرات في العديد من الحاالت في ظروف العمل. قدمت المنظمات غير الحكومية المحلية المئات من الشكاوى نيابة عن 

وف العمل غير مقدمي الرعاية األجانب، بما في ذلك االدعاءات المتعلقة بتدني األجور، والعنف البدني والتحرش الجنسي وظر

المناسبة. على سبيل المثال، إحدى النساء التي تعرضت سابقا لالعتداء الجنسي من قبل ثالثة أرباب عمل مختلفين، عانت مع 
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تبديل رب العمل مرة أخرى، وفقًا لمنظمة غير بت تعلم أن اللوائح لن تسمح لها صاحب العمل األخير لمدة ثمانية أشهر ألنها كان

ق وتسري االتفاقية الجديدة مع الفلبين على اآلالف من مقدمي الرعاية األجانب الذين يعملون بالفعل في البالد، حكومية. لن تطب

   لتقديم الشكوى.  بإمكانهم الوصول إلى الخط الساخنإال أنه سيكون 
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 2018تقرير حقوق اإلنسان في الضفة الغربية وغزة لعام 
 الملخص التنفيذي 

ينص القانون األساسي للسلطة الفلسطينية على رئيس منتخب ومجلس تشريعي. لم تحدث انتخابات وطنية في الضفة الغربية 

. كما 2009. بقي الرئيس في منصبه على الرغم من انتهاء فترة واليته البالغة أربع سنوات في عام 2006وقطاع غزة منذ عام 

كانون األول )ديسمبر(، أعلن الرئيس عباس أن المحكمة  22. في 2007منذ عام أن المجلس التشريعي الفلسطيني لم يعمل 

الدستورية التابعة للسلطة الفلسطينية قد أصدرت قراًرا بحل المجلس التشريعي الفلسطيني والدعوة إلى انتخابات للمجلس 

حمد هللا. رئيس السلطة الفلسطينية  التشريعي في غضون ستة أشهر. رئيس حكومة السلطة الفلسطينية هو رئيس الوزراء رامي

     محمود عباس هو أيًضا رئيس منظمة التحرير الفلسطينية والقائد العام لحركة فتح.

   

مارست السلطة الفلسطينية درجات متفاوتة من السلطة في الضفة الغربية بدون إمتالكها ألي سلطة على غزة. تحتفظ السلطة 

ألمنية في المنطقة )أ( من الضفة الغربية والسيطرة المدنية والسيطرة األمنية المشتركة مع الفلسطينية بالسيطرة المدنية وا

إسرائيل في المنطقة )ب(. ال تتمتع السلطة  الفلسطينية بأي سلطة على السكان اإلسرائيليين أو الفلسطينيين في المنطقة )ج( من 

دنية. حافظت كل من السلطة الفلسطينية والسلطات المحلية الضفة الغربية حيث تحتفظ إسرائيل بسيطرتها األمنية والم

اإلسرائيلية على سيطرة فعالة على قوات األمن. على الرغم من أن قوانين السلطة الفلسطينية تنطبق على غزة، ال تملك السلطة 

رية على المنشآت ، قامت حماس بالسيطرة العسك2007الفلسطينية القدرة أو السلطة على فرض القوانين هناك. في عام 

الحكومية التابعة للسلطة الفلسطينية في غزة، ومنذ ذلك الحين أصبحت السلطة الفعلية في المنطقة والتي تحكمها  بحسب 

 مجموعة من قوانين السلطة الفلسطينية وقوانين  حركة حماس. حافظت حماس على سيطرتها على قوات األمن في غزة. 

 

في غزة "مسيرة العودة"، وهي سلسلة من االحتجاجات األسبوعية على طول السياج األمني  مارس، أطلق الفلسطينيون 30في 

بين غزة وإسرائيل. استمرت االحتجاجات، التي اجتذب بعضها عشرات اآلالف من األشخاص، ومن بينهم إرهابيون مسلحون 

ام. سيطرت حماس على االحتجاجات ونشطاء أطلقوا القنابل الحارقة على إسرائيل ومتظاهرين غير مسلحين طوال الع

 األسبوعية، وكانت العديد من االحتجاجات عنيفة، األمر الذي كانت تشجعه حركة حماس. 

 

 شملت القضايا التي تتعلق بحقوق اإلنسان: 

 :تقارير عن أعمال قتل غير قانونية أو تعسفية؛ تقارير عن التعذيب المنهجي؛ تقارير  فيما يتعلق بالسلطة الفلسطينية

عن االحتجاز التعسفي؛ سجناء سياسيين؛ التدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية واألسرة والمنزل؛ القيود 

  تشهير،الصحفيين وتجريم ال غير المبررة على حرية التعبير والصحافة، بما في ذلك احتجاز
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تدخل كبير في حقوق التجمع السلمي وحرية ووالقيود المفروضة على اإلنترنت، بما في ذلك الرقابة وحجب المواقع؛ 

تكوين الجمعيات، بما في ذلك مضايقة المنظمات غير الحكومية؛ القيود المفروضة على المشاركة السياسية، حيث لم 

؛ الفساد؛ تقارير عن جرائم تنطوي على عنف أو 2006ات وطنية منذ عام تقم السلطة الفلسطينية بإجراء انتخاب

تهديدات بدافع معاداة السامية، والمدفوعات للفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية، بما في ذلك المدانون بإرتكاب أعمال 

غتصاب والعنف األسري؛ إرهابية ضد اإلسرائيليين؛ التقارير التي تفيد بأن الحكومة لم تحاكم بفعالية مزاعم اال

 واستخدام األطفال للعمل القسري أو اإلجباري. 

 

 :تقارير عن أعمال القتل غير القانوني أو التعسفي، بما في ذلك التقارير التي تفيد بأن  فيما يتعلق بالسلطات اإلسرائيلية

لضروري أو غير المتناسب للقوة؛ موت الفلسطينيين أثناء العمليات العسكرية اإلسرائيلية كان بسبب االستخدام غير ا

تقارير عن التعذيب؛ تقارير عن االحتجاز التعسفي؛ التدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية واألسرة 

والمنزل، بما في ذلك هدم المنازل والمدارس غير المرغوبة؛ القيود المفروضة على حرية التعبير والصحافة، بما في 

تدخل في حقوق التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات؛ والقيود المفروضة على حرية حتجاز الصحفيين؛ الإذلك 

 التنقل، بما في ذلك اشتراط تصاريح الخروج. 

 

 :تقارير عن أعمال قتل غير قانونية أو تعسفية؛ تقارير عن التعذيب المنهجي؛ تقارير عن االحتجاز  فيما يتعلق بحماس

التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية واألسرة والمنزل؛ قيود ال مبرر لها على التعسفي؛ سجناء سياسيين؛ التدخل 

حرية التعبير والصحافة واإلنترنت، بما في ذلك احتجاز الصحفيين والرقابة وحجب المواقع؛ تدخل كبير في حقوق 

تصاريح الخروج؛ القيود  شتراطإالتجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات؛ قيود كبيرة على حرية التنقل، بما في ذلك 

؛ الفساد؛ التجنيد غير 2006نتخابات وطنية منذ عام إالمفروضة على المشاركة السياسية، حيث لم تكن هناك 

ستخدام الجنود األطفال؛ تهديدات بالعنف بدافع معاداة السامية؛ العنف أو التهديد بالعنف الذي يستهدف إالمشروع أو 

والمتحولين جنسياً )إل جي بي تي(؛ واستخدام  سيةميل الجنسي ومغايري الهوية الجنالمثليات والمثليين وثنائي ال

 األطفال في العمل القسري أو اإلجباري. 

 

 :تقارير عديدة عن عمليات قتل غير قانونية أو تعسفية، بما في ذلك قتل ثمانية جنود  فيما يتعلق بالمدنيين الفلسطينيين

 ليين؛ وتقارير عن جرائم تنطوي على عنف أو تهديدات بدافع معاداة السامية. إسرائيليين وسبعة مدنيين إسرائي
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 تقرير عن القتل غير القانوني أو التعسفي لفلسطيني مقيم في الضفة الغربية؛ وتدمير فيما يتعلق بالمدنيين اإلسرائيليين :

 الممتلكات. 

 

وقد اتخذت السلطة الفلسطينية والسلطات اإلسرائيلية خطوات لمعالجة مسألة اإلفالت من العقاب أو تقليص االنتهاكات، إال أنه 

كانت هناك انتقادات مفادها أن الطرفين لم يقوما بشكل كاٍف بالتحقيق واتخاذ اإلجراءات التأديبية المتعلقة باالنتهاكات. لم تكن 

 أرض الواقع في غزة. علىأو مستقلة قادرة على تحميل المسؤولية لسلطة حماس التي تحكم هي  هناك مؤسسات قانونية

   

بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل. في  2017يشمل هذا القسم الضفة الغربية وغزة. إعترفت الواليات المتحدة في شهر ديسيمبر 

حين تعترف الواليات المتحدة بأن الحدود التي تقع تحت السيادة اإلسرائيلية  في القدس تخضع للمفاوضات النهائية لحل القضية 

لضفة بين الطرفين. تجمع العديد من المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية التي تقدم تقارير عن المنطقة إحصاءات من ا

 الغربية والقدس الشرقية، لذلك تتضمن المراجع إلى تقاريرها في هذا القسم أحيانًا بيانات من القدس الشرقية. 

 

كما هو مذكور في الملحق "أ"، يحتوي هذا التقرير على بيانات مستمدة من مكاتب حكومية أجنبية وضحايا إنتهاكات وإساءات 

ة ودراسات في الكنغرس وتقارير من الصحافة ومنظمات دولية ومنظمات غير مزعومة لحقوق اإلنسان ودراسات أكاديمي

اإلسرائيلي، إ تهمت بعض هذه المصادر بإمتالكها  -حكومية تعنى بحقوق اإلنسان. فيما يتعلق بموضوع الصراع الفلسطيني

جري تحقيقات مستقلة في جميع الحاالت. لدوافع سياسية خفية. تقوم وزارة الخارجية بتقييم التقارير الخارجية بعناية لكنها ال ت

 لقد توجهنا للحكومة اإلسرائيلية وحصلنا على ردها وقمنا بتدوين هذه اإلجابات أينما لزم ذلك. 

 

 . احترام كرامة الشخص، بما في ذلك عدم تعريضه إلى أي مما يلي: 1القسم 

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

قتلت الجماعات اإلرهابية الفلسطينية واألفراد الغير منتسبين لفئات معينة سبعة مدنيين إسرائيليين وخمسة جنود تابعين لجيش 

حكومية. الدفاع اإلسرائيلي في هجمات إرهابية في الضفة الغربية وأصيب عدد آخر، وفقًا لمنظمة بتسيلم اإلسرائيلية غير ال

 هجوم إرهابي خالل هذه السنة فقط.  500باإلضافة لذلك، صرحت الحكومة اإلسرائيلية بأن قوات األمن أفشلت قرابة الـ 

عاماً آري فولد بطعنات قاتلة في مركز  17سبتمبر، طعن الفلسطيني خليل جبارين البالغ من العمر  17على سبيل المثال، في 

   عتقلته الشرطة.  إومدني آخر النار عليه و أن يطلق فولد هوتجاري في الضفة الغربية، قبل 
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نتظار إ"، وظل رهن االحتجاز في القتل عمداً أكتوبر / تشرين األول بتهمة " 22تهمت محكمة عسكرية إسرائيلية جبارين في إ

           المحاكمة الى نهاية العام. 

  

عم بأنهم يحاولون مهاجمة من في الضفة الغربية  خالل العام، قتلت القوات اإلسرائيلية فلسطينيين كانوا يحاولون أو ز 

اإلسرائيليين، وفقًا لتقرير بتسيلم والتقارير اإلعالمية. وفقًا لتقارير وسائل اإلعالم والمنظمات غير الحكومية  ومنظمة بتسليم، لم 

 المدنيين حين تم قتلهم. يشكل بعض هؤالء الذين قتلوا تهديدًا لحياة قوات األمن اإلسرائيليلة أو

  

ديسمبر، أطلق جنود جيش الدفاع اإلسرائيلي النار على محمد خزام خبالي وقتلوه في مدينة طولكرم  4على سبيل المثال، في 

بالضفة الغربية. بعد الحادث، ادعى جيش الدفاع اإلسرائيلي أنهم كانوا يواجهون مجموعة من رماة الحجارة الفلسطينيين. قامت 

 لم بتجميع مقاطع فيديو للكاميرا األمنية والتي يظهر فيها ت خبالي وهو يمشي بعيدًا عن الجنود عندما تم قتله.بتسي

  

مارس، أطلق الفلسطينيون في غزة "مسيرة العودة"، وهي سلسلة من االحتجاجات األسبوعية على طول السياج األمني  30في 

اجتذب بعضها عشرات اآلالف من األشخاص، ومن بينهم إرهابيون مسلحون بين غزة وإسرائيل. استمرت االحتجاجات، التي 

ونشطاء أطلقوا القنابل الحارقة على إسرائيل ومتظاهرين غير مسلحين طوال العام. سيطرت حماس على االحتجاجات 

رائيلي بإطالق النار وقتل أغلبية االحتجاجات على كونها عنيفة. مع نهاية هذه السنة، قام جيش الدفاع اإلس تاألسبوعية، وتميز

 6,239قاصرا وفقا لتقرير بتسليم. وفقا لمنظمة الصحة العالمية، تم جرح  41فلسطينيا على سياج غزة، بما في ذلك  190

من  149فلسطينيا في غزة بسبب إطالق النيران الحية على المتظاهرين من قبل جيش الدفاع اإلسرائيلي. ذكرت بتسيلم أن 

ينيين الذين قتلوا لم يشاركوا في أي أعمال عدائية. إدعت حكومة إسرائيل بأن أغلبية الضحايا هم عمالء المحتجين الفلسط

لمنظمة حماس أو تم تشجيعهم على ذلك من قبلها لإلحتجاج على السياج األمني. على سبيل المثال، في أعقاب تقارير إعالمية 

دعت كل من حماس إمايو،  14فلسطينياً على السياج األمني في غزة في  62تفيد بأن جيش الدفاع اإلسرائيلي أطلق النار وقتل 

منهم على األقل ينتمون إلى منظماتهم، بما في ذلك بعض األعضاء الناشطين. صرح جيش الدفاع بأنه  53والجهاد اإلسالمي أن 

ت النيابة العامة العسكرية بفتح خمسة تم فتح تحقيق داخلي بمقتل كل فلسطيني حدث على الجدار. مع نهاية السنة الحالية، قام

 تحقيقات ضد عمليات جيش الدفاع اإلسرائيلي على السياج األمني في غزة.

  

يونيو، أطلق الجيش اإلسرائيلي النار وقتل رزان النجار شمال خزاعة في غزة خالل مظاهرة يوم الجمعة بالقرب من  1في 

أكتوبر، ذكرت وسائل اإلعالم أن  29نجار كمسعفة طبية، وفقًا لمنظمة بتسيلم. في مع إسرائيل. تم التعرف على الالسياج األمني 

ص بأن الجندي لم لالمدعي العسكري اإلسرائيلي العام رفض النتائج التي توصل إليها تحقيق جيش الدفاع اإلسرائيلي والذي خ

ش الدفاع اإلسرائيلي خزان واحد من الذخيرة الحية ، أطلق قناص من جيالنيويورك تايمزيطلق النار عليها عمداً. وفقًا لتقرير 

   على حشد من الناس،  
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النجار، عندما لم يقم المتظاهرون في الجوار ذلك  يشملمن الممرضات الذي يرتدن القميص األبيض الطبي،  14بما في ذلك 

   بأعمال عنف. ووفقاً للحكومة، فإن ظروف وفاة النجار كانت قيد التحقيق من قبل الشرطة العسكرية. 

  

قامت الجماعات المسلحة التي تتخذ من غزة مقراً لها بشكل دوري بهجمات باألسلحة الخفيفة على إسرائيل خالل االحتجاجات. 

صاروًخا  1150ديسمبر، أطلقت الجماعات الفلسطينية المسلحة أكثر من  5مارس إلى  30ة إلى ذلك، في الفترة من باإلضاف

وقذيفة هاون من قطاع غزة بشكل عشوائي على المناطق المدنية في إسرائيل، باإلضافة إلى العبوات الحارقة التي تم ربطها 

فدان من األراضي في  5600حريق وأحرقت أكثر من  2000دالع قرابة الـ بالطائرات الورقية والبالونات والتي تسببت بإن

شخص في إسرائيل الى العالج، أغلبيتهم بسبب  200إسرائيل، وفقا  ألقوال الحكومة. بسبب هذه الهجمات، إحتاج أكثر من 

اروخ بإتجاه إشكلون مما ة في غزة بإطالق النار وقتل جندي إسرائيلي وإطالق صحالجماعات المسل تتعرضهم للصدمة. قام

يوليو، أطلق قناص فلسطيني النار وقتل الرقيب أفيف ليفي من الجيش اإلسرائيلي، جندي  20تتسبب بقتل عامل فلسطيني. في 

 في سالح المشاة اإلسرائيلي. 

 

في أغسطس / آب، فتح الجيش اإلسرائيلي تحقيقًا في عمليات إطالق النار التي قام بها جيش الدفاع اإلسرائيلي على قاصرين 

فلسطينيين في غزة. ووفقًا لبيان عسكري إسرائيلي، أشار التحقيق األولي إلى أن الجنود الذين أطلقوا النار وقتلوا عبد النبي 

عاًما في يوليو / تموز أثناء االحتجاجات على  15مارس / آذار وعثمان حليس البالغ من العمر  عاًما في 18البالغ من العمر 

 الحدود مع غزة لم يمتثلوا لقواعد إطالق النار. 

 

في أعقاب الهجمات اإلرهابية المتعددة التي قام بها فلسطينيون في الضفة الغربية في نوفمبر / تشرين الثاني وديسمبر / كانون 

، قتل جيش الدفاع اإلسرائيلي سائقين فلسطينيين وقاصر في ثالث حوادث إعتقد فيها جنود جيش الدفاع اإلسرائيلي بإنها  األول

المركبات بإتجاه الجنود عند نقاط التفتيش. وفقا ألقوال بتسيلم، لم تكن أي من األحداث الثالثة محاولة بساتخدام محاوالت القتحام 

على أحد البالغين والقاصر منهم في الظهر بينما كانت سياراتهم تسير بعيداً عن نقاط  النار م إطالقدهس للجنود، في حين أنه ت

 التفتيش. 

أكتوبر / تشرين األول، أسفرت غارة جوية بطائرة تابعة لقوات الدفاع اإلسرائيلية عن  28وفقًا لتقارير وسائل اإلعالم، في 

ني المحيط بغزة. وفقا لجيش الدفاع اإلسرائيلي، كان القاصرون يزرعون عبوة مقتل ثالثة قاصرين بالقرب من السياج األم

 ناسفة. وذكرت الحكومة أنها فتحت تحقيقات في جميع الوفيات على السياج األمني. 

 

 وفقًا للحكومة، أطلق المسلحون المتمركزون في غزة، بما في ذلك حماس والجهاد اإلسالمي الفلسطيني وكتائب شهداء األقصى

صاروًخا وقذيفة هاون باتجاه إسرائيل. أسفرت هذه الهجمات  1150وحركة المجاهدين والفصائل المسلحة األخرى أكثر من 

عن مقتل عامل فلسطيني في أشكلون )عسقالن( وإصابة جندي من جيش الدفاع اإلسرائيلي. وفقًا للمنظمات غير الحكومية 

   تجاه أهداف مدنية. إالمسلحون المتمركزون في غزة صواريخ من مواقع مدنية بووسائل اإلعالم والحكومة اإلسرائيلية، أطلق 
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رداً على الصواريخ وقذائف الهاون والقنابل الحارقة ومحاوالت التسلل إلى إسرائيل عبر السياج األمني، شن جيش الدفاع 

غارة ضد أهداف في غزة خالل العام، وفقا ألقوال جيش الدفاع اإلسرائيلي. قتلت الغارات الجوية وقذائف  865اإلسرائيلي 

فلسطينياً، سبعة منهم على األقل من المدنيين الذين لم يشاركوا في أعمال القتال، وفقًا لمنظمة بتسيلم. سبعة عشر  27الدبابات 

طاء، وفقا للحكومة اإلسرائيلية. وفقًا لمنظمة بتسيلم، قتل جيش الدفاع اإلسرائيلي من القتلى في الغارات الجوية كانوا من النش

يوليو / تموز في "صاروخ تحذيري"، وهو تكتيك يتم فيه إسقاط عبوة خفيفة اإلنفجار على سطح مبنى  14قاصرين في غزة في 

كانون األول )ديسمبر( يزعم أن جيش  19ريراً في لتحذير السكان وإلخالء المبنى قبل القصف الكامل للمبنى. أصدرت بتسيلم تق

أغسطس، قصف  9الدفاع اإلسرائيلي حجب لقطات جوية للحدث يظهر فيه الصبية المراهقين يجلسون على حافة السطح. في 

ي صاروًخا وقذيفة هاون أطلقها نشطاء ف 180هدفًا في قطاع غزة ردًا على أكثر من  150جيش الدفاع اإلسرائيلي أكثر من 

غزة على إسرائيل. تسببت إحدى غارات جيش الدفاع اإلسرائيلي الجوية  بقتل بيان أبو خماش البالغ من العمر عام واحد 

    عاًما ، أثناء نومهما في المنزل في دير البلح، غزة.  22ووالدته الحامل، إيناس أبو خماش، البالغة من العمر 

لى أيدي السلطات اإلسرائيلية والمصرية. وفقًا للمركز الفلسطيني لحقوق ووردت أنباء عن مقتل صيادين من قطاع غزة ع

عاًما، هو  18اإلنسان ، قام الجنود اإلسرائيليون على متن سفينة بحرية بإطالق النار على صياد من غزة يبلغ من العمر 

عم أن القوات ال 8إسماعيل صالح أبو ريالة، وقتلوه في فبراير / شباط. في  بحرية المصرية أطلقت الرصاص على نوفمبر، ز 

جازان مصطفى أبو عودة وقتله بينما كان يصطاد قبالة سواحل مدينة رفح الفلسطينية. وفقا للصحافة، نفى الجيش المصري هذه 

 التقارير. 

 

م في غزة ، وبحسب اقوال المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، أعدمت حماس سبعة أشخاص خارج نطاق القضاء خالل العا

أشخاص في سجون حماس ينتظرون عقوبة  10. في نهاية العام، كان هناك 2007حكًما باإلعدام منذ عام  125وأصدرت 

وخاصة في  2007اإلعدام. الحظ المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان زيادة ملحوظة في تطبيق عقوبة اإلعدام في غزة منذ عام 

على رئيس السلطة الفلسطينية التصديق على كل عقوبة باإلعدام، لكن حماس السنوات الثالث الماضية. بموجب القانون، يجب 

 تابعت عمليات اإلعدام هذه دون موافقة رئيس السلطة الفلسطينية. 

 

مايو، أطلقت السلطات اإلسرائيلية سراح الجندي اإلسرائيلي إيلور عزاريا من سجن عسكري بعد تسعة أشهر من الحبس  8في 

عسكرية عزاريا بالقتل الغير ال. أدانت المحكمة 2016طيني عاجز، عبد الفتاح الشريف، في الخليل في عام بسبب قتل مهاجم فلس

 14شهًرا إلى  18زاريا من ع. قام رئيس أركان جيش الدفاع اإلسرائيلي غادي أيزنكوت بتقصير عقوبة 2017متعمد في يناير 

. وافق مجلس اإلفراج 2017ريفلين طلب عزاريا العفو في نوفمبر . رفض الرئيس اإلسرائيلي روفين 2017شهًرا في سبتمبر 

عقوبته، كما هي العادة في إسرائيل. ووفقاً لتقارير وسائل اإلعالم، شملت  المشروط اإلفراج عن عزاريا بعد قضاء ثلثي مدة

     عقوبة عزاريا إنزال رتبته إلى رتبة جندي اول قبل إبعاده من الجيش اإلسرائيلي.
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حالة أخرى، ليصل  88، 2014العسكري اإلسرائيلي العام  في حرب غزة  دعيأغلق التحديث السادس للتحقيق الذي قام به الم

ري اإلسرائيلي بتوجيه التهم ضد ثالثة جنود ك. وقد قام المدعي العام العس360من أصل  186إجمالي الحوادث المزعومة إلى 

تناول هذا التحديث تطبيق جيش الدفاع   المتبقية كانت جارية أو غير مذكورة.قيامهم بعمليات نهب وسرقة. التحقيقات 

اإلسرائيلي "إجراء هنيبعل"، والذي يدعو إلى إستخدام  نيران قاتلة عندما يأسر العدو جنديًا من جيش الدفاع اإلسرائيلي لمنع 

ستبدله جيش الدفاع اإلسرائيلي في عام إالذي  -لاستخدام الجندي كرهينة. أنتقد تقرير مراقب الدولة عن الحرب إجراء هنبيع

لفشله في ذكر التمييز والتناسب، وكذلك بسبب الصياغة الغامضة التي أدت إلى التشويش حول ما إذا كان يجب على  - 2017

العام  دعيلمنتقدت منظمات حقوق اإلنسان اإجيش الدفاع اإلسرائيلي أن يقتل جنوده عند إختطافهم لمنع القبض عليهم كرهائن. 

مدني فلسطيني،  1000العكسري اإلسرائيلي لفشله في العثور على خطأ في مئات الحوادث التي تسببت في مقتل أكثر من 

نتهكوا قواعد جيش الدفاع اإلسرائيلي أو القانون، بدالً من تطبيق إوللتركيز على تصرفات الجنود األفراد، الذين ربما يكونون قد 

   سرائيلي وسياسات القانون الدولي، بما في ذلك أوامر رفيعة المستوى بشأن استخدام القوة. قواعد جيش الدفاع اإل

 

 ب. االختفاء 

. لم تكن هناك 2018في الصفة الغربية، لم ترد تقارير عن اختفاء أشخاص تم بواسطة السلطات الحكومية أو نيابة عنها في سنة 

لثالثة مواطنين إسرائيليين، أفراهام أبرا منغستو،  2015و  2014معلومات جديدة عن حاالت االختفاء التي وقعت في عامي 

عتقلتهم وتحتجزهم بمعزل عن إ هشام السيد، وجمعة إبراهيم أبو غنيمة، الذين عبروا الحدود إلى غزة والذين قيل إن حماس

 العالم الخارجي.

  

 تعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الال إنسانية أو المهينة ج.ال

يحظر النظام األساسي في السلطة الفلسطينية التعذيب أو استخدام القوة ضد المحتجزين. إال أن منظمات حقوق إنسان دولية 

صادر عن هيومن رايتس ووتش في أكتوبر / تشرين ومحلية ذكرت أن التعذيب وإساءة المعاملة ظال مشكلة قائمة. وفقًا لتقرير 

حالة وعشرات المقابالت مع المحتجزين السابقين والمحامين وأفراد األسرة، فقد تم تعذيب األسرى في  86األول بناًء على 

 147اًء على مراكز االحتجاز في كل من غزة والضفة الغربية من قبل األجهزة األمنية التابعة لحماس والسلطة الفلسطينية. بن

مقابلة مع سجناء، قيَّمت هيومن رايتس ووتش اإلساءات المنهجية والممارسة المعتادة في سجون السلطة الفلسطينية، ال سيما في 

مراكز االحتجاز التابعة لألجهزة األمنية واألمن الوقائي التابعة ومنشئات اللجنة األمنية المشتركة الفلسطينية في أريحا. ذكرت 

إبقاء المحتجزين في وضعيات جسدية مجهدة ومؤلمة لفترات طويلة، والضرب واللكم   يتس ووتش إستخدام أساليبهيومن را

   والجلد. 
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دعى المتحدث باسم أجهزة األمن في السلطة الفلسطينية، عدنان الدميري، أن للتقرير دوافع سياسية وإنتقد منظمة هيومان إ

     األمر مع وزارة الداخلية في السلطة الفلسطينية.رايتس ووتش لعدم التحقق من حقيقة 

   

عاماً، توفي في سجن تابع للسلطة  28" أن أحمد أبو حمادة البالغ من العمر ميدل إيست مونيتور في سبتمبر / أيلول، ذكرت "

، زعمت جماعات مونيتورميدل إيست الفلسطينية. في حين ذكرت السلطة الفلسطينية أنه توفي ألسباب طبيعية. ووفقًا لصحيفة 

حقوق اإلنسان أنه توفي بسبب التعذيب أثناء االحتجاز. تم اإلدعاء بأن أبو حمادة  كان عضًوا في كتائب شهداء األقصى، 

 ووجهت إليه تهمة " التسبب بالشغب والفوضى". 

 

ن سوء المعاملة والتعذيب لدى اللجنة قام المعتقلون الفلسطينيون المحتجزون لدى قوات أمن السلطة الفلسطينية بتقديم شكاوى ع

المستقلة لحقوق اإلنسان التابعة للسلطة الفلسطينية. استمرت إدارة مراكز اإلصالح وإعادة التأهيل التابعة للسلطة الفلسطينية، 

لمدنية لكنها لم تحت سلطة وزارة الداخلية، في الحفاظ على آلية لمراجعة الشكاوى المتعلقة بإساءة معاملة السجناء في السجون ا

تبلغ عن أي حاالت إلساءة معاملة السجناء من قبل موظفيها. ذكرت هيومن رايتس ووتش أنه على الرغم من تقديم المئات من 

الشكاوى، لم يتم اتخاذ أي إجراء تأديبي في غالبية الحاالت. في حين أنكرت السلطة الفلسطينية استخدام التعذيب. أجرت  مراكز 

ة التأهيل  تقييمات سنوية لجميع السجون المدنية السبعة في الضفة الغربية لمراجعة عمليات السجون، بما في اإلصالح وإعاد

 ذلك آليات اإلبالغ عن ادعاءات سوء المعاملة وتبعيات التحقيق واإلجراءات التأديبية. 

 

حماس قام بتعذيب المعتقلين. على سبيل أفادت  اللجنة المستقلة لحقوق االنسان وهيومن رايتس ووتش بأن األمن الداخلي ل

المثال، ذكر أحد المحتجزين أنه تعرض للجلد على قدميه وصدره بواسطة كابل. في رسائلها إلى هيومن رايتس ووتش، أنكرت 

 حماس هذه المزاعم بالكامل. 

 

االستجواب الخاصة" التي  أفادت منظمات حقوق اإلنسان، مثل اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، أن "أساليب

 اءيستخدمها أفراد األمن اإلسرائيليون ضد المعتقلين األمنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية شملت الضرب، وضع السجن

بوضعيات جسدية مجهدة ومؤلمة لفترات طويلة، التهديد باالغتصاب واألذى الجسدي، والضغط المؤلم من القيود أو القيود 

ساعدين والحرمان من النوم وتهديدات لعائالت المحتجزين. أفادت السجينات والمحتجزات عن مضايقات على ال الموضوعة

وإساءات في الحجز من قبل قوات األمن اإلسرائيلة. وفقا للجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل لم يتم التحقيق في هذه 

 الشكاوى. 

 

ات االعتقال اإلسرائيلية شملت الحبس االنفرادي لفترات طويلة، قلة الغذاء زعمت منظمة "هموكيد" غير الحكومية أن ممارس

   والتعرض ألفراد العائلة، والتهديدات بهدم منازل األسرة. 
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ر الذين ق بض إادعت منظمة مراقبة المحاكم العسكرية وهموكيد أن أجهزة األمن اإلسرائيلية  ستخدمت هذه التقنيات إلكراه الق صَّ

شتباه في رشقهم بالحجارة أو أعمال عنف أخرى باإلعتراف. في حين صرح المسؤولون اإلسرائيليون أنهم لم عليهم لال

           يستخدموا هذه التقنيات. 

   

 األوضاع في السجون ومراكز االحتجاز 

ة الفلسطينية بيانات عن أعداد ذ كر أن الظروف المادية بالسجون ومراكز االحتجاز بالضفة الغربية كانت متدنية. ال تنشر السلط

محتجزاً، وادعت  126المعتقلين. رداً على هيومن رايتس ووتش في إبريل / نيسان، زعم "األمن الوقائي" أنه احتجز 

 محتجزاً. 61المخابرات أنها احتجزت 

  

لسجون مكتظة ، وكان لسجون التي تديرها حماس في غزة سيئة، حيث كانت زنزانات العامة لوبحسب ما ورد كانت الظروف ا

منهم محتجزون في  50محتجز في سجون غزة، قرابة الـ ٪ 4000هناك الكثير من التقارير عن  حدوت انتهاكات. هناك حوالي 

معتقل من قبل جهاز األمن  100محتجزون مؤقتا لدى الشرطة، وفقا ألقوال  األمم المتحدة. تم احتجاز حوالي  50السجون، و ٪

 معتقاًل قاصًرا، تم احتجاز كل منهم في مرافق منفصلة.  60امرأة و  60ماس. كان هناك ما يقرب من الداخلي التابع لح

 

من األسرى الفلسطينيين الذين اعتقلتهم قوات األمن اإلسرائيلية في الضفة  82عتقلت السلطات اإلسرائيلية داخل إسرائيل ٪إ

محتجًزا فلسطينيًا. وفقًا  5،370ل نهاية العام ، وصل عدد هؤالء الى الغربية. وفقًا لمنظمة مراقبة المحاكم العسكرية، بحلو

ألرقام مصلحة السجون اإلسرائيلية التي حصلت عليها منظمة مراقبة المحاكم العسكرية، كان المعدل الشهري للق صَّر 

الفلسطيني محتجزون في  . بحلول نهاية العام، كان هناك ثمانية أعضاء من المجلس التشريعي283المحتجزين خالل العام 

 السجون اإلسرائيلية.

  

أفادت المنظمات غير الحكومية أن جميع السجون تفتقر إلى المرافق والرعاية الطبية المتخصصة للمحتجزين والسجناء ذوي 

 اإلعاقة. 

 

ظلت بعض السجون التابعة للسلطة الفلسطينية مكتظة وتفتقر إلى أنظمة التهوية والتدفئة والتبريد واإلنارة التي  الحالة الجسدية:

تستوفي المعايير الدولية.. وكانت السلطات أحيانا تحتجز األحداث الذكور مع السجناء الذكور البالغين. وكانت األجهزة األمنية 

ستخدمت السلطة الفلسطينية إحتجاز النساء متطابقة تقريبًا مع أوضاع الرجال. إأوضاع منفصلة. كانت  تستخدم مرافق احتجاز

 األمنية الضرورية. والعديد من المباني والمباني التي تم تجديدها كسجون، يفتقر بعضها إلى المرافق الصحية 

 

مراقبة المحاكم العسكرية بأنه يبدو أن  ذكرت المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك اللجنة العامة لمناهضة التعذيب ومنظمة

   السلطات اإلسرائيلية تستخدم الظروف السيئة أو التعرض للطقس كوسيلة للتخويف. 
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وفقًا لـ هيومن رايتس ووتش، نادراً ما أدت اآلليات المصممة لمحاسبة الموظفين والمسؤولين في مرافق االحتجاز  اإلدارة:

ركة حماس، إن وجدت ، إلى عواقب النتهاكات خطيرة. كانت هناك تقارير تفيد بأن مسؤولي التابعة للسلطة الفلسطينية وح

        السجن منعوا زيارات بعض المحتجزين من أفراد األسرة. 

   

أفادت جماعات حقوق اإلنسان، مثل المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، بأن عائالت الفلسطينيين المسجونين، وال سيما أهالي 

، لم تكن لديهم سوى قدرة محدودة على زيارة السجناء بسبب احتجازهم داخل إسرائيل وعدم وجود تصاريح دخول إلى غزة

 إسرائيل لمعظم الفلسطينيين. 

 

 سمحت السلطة الفلسطينية للجنة الدولية للصليب األحمر بااللتقاء بالمحتجزين لتقييم  مراقبة مستقلة:

المعتادة في الضفة الغربية. واصلت اللجنة الدولية  للصليب األحمر زياراتها المنتظمة إلى معاملتهم وأوضاعهم وفق آلياتها 

مرافق االحتجاز، بما في ذلك مراكز االستجواب، وفقاً لما هو متبع، كما كان الحال في السنوات السابقة. أشارت منظمات حقوق 

رار األعوام الماضية، بعض الصعوبات في االتصال إنسان، ومنظمات إنسانية، ومحامون إلى أنه كانت هناك، على غ

بمحتجزين محددين تحتجزهم السلطة الفلسطينية، وأن األمر كان يتوقف على الجهة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية والتي تدير 

 المنشأة. 

 

اآلليات المعتادة للجنة في غزة.  مح للجنة الدولية للصليب األحمر بااللتقاء بالمحتجزين لتقييم معاملتهم وأوضاعهم وفقس  

واصلت اللجنة الدولية  للصليب األحمر زياراتها المنتظمة إلى مرافق االحتجاز، بما في ذلك مراكز االستجواب، وفقاً لما هو 

متبع، كما كان الحال في السنوات السابقة. وأجرت منظمات معنية بحقوق اإلنسان زيارات تفقدية لبعض السجناء في قطاع 

 زة، ولكن سلطات حماس رفضت السماح لممثلي الصليب األحمر بزيارة سجناء ومحتجزين بارزين.غ

  

سمحت الحكومة اإلسرائيلية بزيارات من قبل مراقبين مستقلين لحقوق إلنسان. أرسلت منظمات غير حكومية ممثلين لمقابلة 

حتجاز يم األوضاع في السجون اإلسرائيلية ومراكز اإلوتقي -بمن فيهم أولئك المضربون عن الطعام  -السجناء الفلسطينيين 

وبعض مرافق قوات األمن االسرائيلية. أفادت عائالت فلسطينية وجماعات حقوق إنسان عن وجود تأخيرات وصعوبات في 

إنذار،  عينين. كما أبلغوا عن نقل المعتقلين دون سابقالحصول على موافقات من السلطات االسرائيلية لالتصال بمحتجزين م  

 وزعموا أن السلطات اإلسرائيلية كانت أحيانا تستخدم ممارسات النقل كعقاب للسجناء المضربين عن الطعام. 

 

 د. االعتقال أو االحتجاز التعسفي 

للحصول على معلومات حول معاملة الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية وكذلك ظروف السجون في إسرائيل، انظر تقرير 

قم السلطة القضائية تظر قانون السلطة الفلسطينية اعتقال أو احتجاز األشخاص على نحو تعسفي، مع ذلك، لم إسرائيل. يح

الجنائية في السلطة الفلسطينية بتقديم محاكمة سريعة  كانت هناك حاالت واسعة النطاق الحتجاز السلطة الفلسطينية دون تهمة 

   ات أمن السلطة الفلسطينية.  أو محاكمة لمحتجزين أمنيين مختارين في حجز قو
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عتقلت السلطة الفلسطينية دون تهمة الفلسطينيين الذين نشروا منشورات على مواقع التواصل االجتماعي، وصحفيين إكما 

 ، وفقًا لـ هيومن رايتسمحمد دحالنحركة فتح المبعد لقيادي في إنتقدوا السلطة الفلسطينية، وأفراد من مناطق معروفة بدعمها  ل

    ووتش.

في أكتوبر / تشرين األول، اعتقلت السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية فلسطينياً من سكان القدس الشرقية ي زعم بتورطه في 

 31يهودي، وانتهاكه للقانون الذي يحظر "نقل المواقع إلى العدو". في شخص بالبلدة القديمة إلى اإلسالمي بيع شقة في الحي 

 ديسمبر، حكمت عليه محكمة جنائية بالسجن مدى الحياة مع األشغال الشاقة. 

 

مارست حماس عمليات اعتقال تعسفي واسعة النطاق في غزة، ال سيما ألعضاء فتح ونشطاء المجتمع المدني والصحفيين 

شاركتهم المزمعة في تجمع والمتهمين بإنتقاد حماس علنًا. على سبيل المثال، اعتقلت حماس العشرات من أعضاء فتح لم

ستقلة لحقوق اإلنسان ملمشاهدة خطاب الرئيس عباس لألمم المتحدة في سبتمبر. سجل بعض المعتقلين شكاوى لدى اللجنة ال

التابعة للسلطة الفلسطينية من أن اعتقالهم كان تعسفياً. المعلومات المتعلقة بمكان ورعاية المعتقلين لم تكن متوفرة بشكل ثابت أو 

 وثقة. لم تحترم حماس ضمان المحاكمة العادلة أو تتيح الوصول إلى محامي األسرة والمستشار القانوني للعديد من المعتقلين.م

  

، حاكمت إسرائيل السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية بموجب القانون 1967منذ السيطرة على الضفة الغربية في عام 

مستوطن  412،000ت اإلسرائيلية قانون الحماية الجنائية والمدنية اإلسرائيلية لتشمل وسعت الكنيس 1967العسكري. منذ عام 

 إسرائيلي في الضفة الغربية.

  

تم يتحت الحكم العسكري اإلسرائيلي، يمكن لمصلحة السجون اإلسرائيلية بناء على قانون مؤقت خاص باإلجراءات الجنائية، 

األشخاص المشتبه بارتكابهم جرائم أمنية لمدة أربعة ايام قبل المثول أمام قاض،  حتجازإ، 2006تجديده بشكل متكرر منذ عام 

مع وجود استثناءات محدودة تجيز لمصلحة السجون احتجازهم لمدة تصل إلى ثمانية ايام  قبل مثولهم أمام كبير القضاة في 

ي جريمة ت رتكب في ظل ظروف قد تثير الشبهة محكمة مركزية. يعّرف القانون اإلسرائيلي الجرائم األمنية على أنها تشمل أ

بحدوث ضرر ألمن إسرائيل والتي تعتقد قوى األمن الداخلي أنها قد ترتبط بنشاط إرهابي. يمكن احتجاز المشتبه فيهم الذين 

ن تتراوح عاًما  يوم واحد، مع إمكانية تمديد اإلعتقال ليوم إضافي. يمكن حجز األشخاص الذي 14و  12تتراوح أعمارهم بين 

عاًما لمدة يومين، مع إمكانية تمديد اإلعتقال لمدة يومين إضافيين. يمكن حجز األشخاص الذين تتراوح  16و  14أعمارهم بين 

 عاًما حتى أربعة أيام، مع إمكانية تمديد اإلعتقال لمدة أربعة أيام إضافية.  18و  16أعمارهم بين 

 

يوًما قبل صدور  20حتجاز البالغين لمدة إبموجب القانون العسكري، في الحاالت المتعلقة باألمن، يجوز للسلطات اإلسرائيلية 

   يوما إضافيا.    75 الى 15قرار االتهام، مع إمكانية تمديد اإلعتقال لمدة 
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يوًما في كل مرة. قبل توجيه االتهام في القضايا المتعلقة  90يمكن لمحكمة االستئناف العسكرية اإلسرائيلية تمديد االحتجاز لمدة 

يوًما. يمكن لمحكمة  40أيام الى  10يوًما، مع إمكانية تمديد اإلعتقال لمدة  15باألمن، يجوز للسلطات احتجاز القاصرين لمدة 

      يوًما في كل مرة.  90االستئناف العسكرية اإلسرائيلية تمديد االحتجاز لمدة 

انون سلطات الطوارئ لوزارة الدفاع  اإلسرائيلية احتجاز األشخاص إداريا لمدة تصل إلى ستة أشهر دون توجيه التهم يجيز ق

 إليهم، وهذه المدة قابلة للتجديد لمدة غير محدودة. 

 

مة مركزية بالنظر يوما قبل قيام قاض في محك 14يجيز قانون المقاتلين غير الشرعيين للسلطات اإلسرائيلية احتجاز معتقل لمدة 

يوما بموافقة النائب العام، ويسمح باالعتقال ألجل غير محدد شريطة  21في قضيته، ومنعه من االتصال بمحام لفترة تصل إلى 

 قيام محكمة مركزية بالنظر في القضية مرتين في العام واالستئناف أمام المحكمة العليا اإلسرائيلية. 

 

 دور الشرطة واألجهزة األمنية 

تفاقيات حقبة أوسلو. في المنطقة إ، كما هو محدد في "أ"قع معظم التجمعات السكانية الفلسطينية في الضفة الغربية في المنطقة ت

في المائة من أراضي الضفة الغربية، تملك السلطة  18في المائة من السكان الفلسطينيين على حوالي  55"أ"، التي تضم 

، قامت قوات 2002األمن والسيطرة المدنية. ومع ذلك، ووفقا للتقارير اإلعالمية/ منذ عام  الفلسطينية المسؤولية الرسمية عن

األمن اإلسرائيلية بعمليات أمنية منتظمة في المنطقة "أ"، دون تنسيق في كثير من األحيان مع قوات األمن الفلسطينية. خالل 

اء المنطقة "أ" في الضفة الغربية بحجة  المتطلبات األمنية. تملك العام، قام جيش الدفاع اإلسرائيلي بعمليات توغل في جميع أنح

السلطة الفلسطينية السيطرة المدنية في المنطقة "ب" في الضفة الغربية، بينما تملك باالشتراك مع اسرائيل السيطرة األمنية 

يل بالسيطرة المدنية واألمنية الكاملة بالمائة من األرض. تحتفظ إسرائ 21بالمائة من السكان على مساحة  41فيها، والتي تضم 

٪ من أراضي الضفة الغربية، على الرغم من أن غالبية  61٪ من السكان الفلسطينيين و 4للمنطقة "ج" التي تضم حوالي 

 30األراضي في المنطقة "ج" خالية من السكان، ووفقًا لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ، فقد حددت إسرائيل 

 كمناطق عسكرية مغلقة.  Cبالمائة من المنطقة 

 إسرائيلي في المستوطنات اإلسرائيلية في المنطقة "ج". 413000وفقًا لمكتب اإلحصاء المركزي اإلسرائيلي، يعيش حوالي  

  

قوات أمنية تابعة للسلطة الفلسطينية تعمل في الضفة الغربية، وتخضع أنشطة عدد منها لوزارة داخلية السلطة  6هنالك 

الفلسطينية وتتبع توجيهات رئيس الوزراء. يتحمل جهاز الشرطة المدنية الفلسطيني المسؤولية في المقام األول عن العمل 

الوطني فتقوم بعمليات أمنية شبيهة بعمليات الدرك في الظروف التي تتجاوز الشرطي المدني والمجتمعي. أما قوات جهاز األمن 

قدرات الشرطة المدنية تتولى وكالة االستخبارات العسكرية المسائل االستخبارية والجنائية التي تتعلق بعناصر قوات األمن 

   تحيل القضايا إلى المحكمة.  بما فيها االتهامات بإساءة المعاملة والفساد، وهي التابعة للسلطة الفلسطينية،
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في حين، أن دائرة المخابرات العامة مسؤولة عن جمع المعلومات االستخبارية الخارجية والعمليات االستخبارية الخارجية. 

لي ويتولى جهاز األمن الوقائي المسؤولية عن جمع المعلومات االستخبارية الداخلية والتحقيقات المتعلقة بقضايا األمن الداخ

)على سبيل المثال، مكافحة اإلرهاب ومخالفات األسلحة وغسيل األموال(. ويقوم الحرس الرئاسي بحماية المنشآت ويوفر 

           الحماية لكبار الشخصيات. 

  

عمال االحافظت السلطة الفلسطينية على سيطرة فعالة على قوات األمن الفلسطيني ولدى الحكومة آليات فعالة للتحقيق ومعاقبة 

والفساد. ادعى بعض المسؤولين اإلسرائيليين أن سلطات السلطة الفلسطينية لم تمنع، وحتى أنها قمت في الواقع  يةالتعسف

 بالتحريض على العنف، بما في ذلك الهجمات اإلرهابية ضد اإلسرائيليين.

  

لعائالت األفراد الفلسطينيين الذين قتلوا  "رواتب أسر الشهداء" واصلت السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية دفع

رتكابهم لألعمال اإلرهابية. كما واصلت السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية تقديم مدفوعات للفلسطينيين في إخالل 

لفلسطينية هذه السجون اإلسرائيلية، بما في ذلك المدانون بإرتكاب أعمال إرهابية ضد اإلسرائيليين. بدأت منظمة التحرير ا

واستمرت في ظل السلطة الفلسطينية منذ اتفاقات أوسلو مع إسرائيل. قال  1965المدفوعات واألجور المنفصلة لألسرى في عام 

 الرئيس عباس بإنه سيصرف قرشه األخير "على أسر األسرى والشهداء". 

 

من العقاب مشكلة. وحرضت حماس في  ظل اإلفالتوفي غزة، فرضت حماس سلطتها على أرض الواقع بإستعمال القوة 

 بعض األحيان على العنف عند السياج مع إسرائيل وفشلت في منع أو ردع العنف في العديد من الحاالت األخرى. 

حافظت السلطات اإلسرائيلية على وجود أمني في الضفة الغربية من خالل قوى األمن الداخلي، جهاز األمن الداخلي والشرطة 

ائيلية وشرطة حرس الحدود. وفقًا لمنظمات مثل يش دين  واللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل وبتسيليم، الوطنية اإلسر

اتخذت السلطات اإلسرائيلية بعض الخطوات للتحقيق ومعاقبة اإلساءات والفساد، لكن كانت هناك تقارير عن عدم اتخاذ 

.أ.( . صرحت قوى األمن الداخلي بأنها تواصل فتح التحقيقات تلقائيًا 1سم إجراءات تأديبية في حاالت سوء المعاملة )انظر الق

التلقائي فتح في مزاعم اإلساءة إلى الفلسطينيين في إعتقاالت الشرطة العسكرية اإلسرائيلية. زعمت منظمة يش دين أن ال

كن ليس على الفلسطينيين الذين يبلغون للتحقيقات ينطبق فقط على بعض األنشطة العسكرية اإلسرائيلية في الضفة الغربية، ول

عن سوء المعاملة في الحجز. يتم تقديم تقارير سوء المعاملة إلى مكتب النائب العام اإلسرائيلي؛ ذكرت اللجنة العامة لمناهضة 

 التعذيب في إسرائيل أن السلطات اإلسرائيلية تجاهلت بشكل منهجي مزاعم اإلساءة. 

 

ثل يش دين وحاخامات من أجل حقوق اإلنسان الجهود اإلسرائيلية والمساءلة في التحقيق في نتقدت منظمات غير حكومية مإ

، قدم مكتب المدعي العام الئحة اتهام بتهمة االستخدام 2016تقارير عن قيام قوات األمن اإلسرائيلية بقتل فلسطينيين. في عام 

س التي قيل إنها كانت  16شابة تبلغ من العمر  المتهور للعيار الناري واإلهمال ضد جنديين أطلقا النار وقتال عاًما في قرية بَّدر 

   تحاول الفرار من منطقة محظورة. 
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حامي الجنود رفضوا العرض. في قترح مكتب المدعي العام )من بين أمور أخرى( أن يدفع الجنود األضرار للعائالت، لكن م  إ

      يونيو سحبت النيابة العامة العسكرية الئحة االتهام المعلقة ضد الجنود. 

  

وفقًا لمنظمتين غير حكوميتين يش دين وبيمكوم، وتقارير إعالمية أخرى، فإن قوات األمن اإلسرائيية لم تقم بالرد بشكل كاٍف 

 .(. 6الضفة الغربية ضد الفلسطينيين )انظر القسم  على العنف الذي يرتكبه اإلسرائيليون في

 

في يناير / كانون الثاني، وجه مكتب النائب العام اإلسرائيلي توجيه االتهام إلى اثنين من اإلسرائيليين المشتبه بهم بتهم تتعلق 

ديه وإصابة شقيقه البالغ من على منزل فلسطيني في قرية دوما بالضفة الغربية، مما أسفر عن مقتل طفل ووال 2015بهجوم عام 

العمر اربعة سنوات بجروح خطيرة. قام مرتكب الجريمة أيضا برش  عبارة "إنتقام!" ورسم نجمة داود على جدار المنزل. 

اتهمت السلطات أحد اإلسرائيليين بالقتل وآخر بالتآمر الرتكاب جريمة. في مايو / أيار، رفع أقارب العائلة الفلسطينية التي قتلت 

ي الهجوم دعوى قضائية ضد الحكومة اإلسرائيلية طالبين منها االعتراف بالمسؤولية والتعويض. في يوليو / تموز، أ طلق ف

تبقى من جلسات االستماع. كانت القضية ال تصل لما سراح  أحد المدعى عليه لكونه قاصراً وقت الهجوم إلقامة جبرية لمدة 

 تزال جارية في نهاية العام. 

 

 االعتقال ومعاملة المحتجزين  إجراءات

حتجاز. عادة ما يشترط قانون السلطة الفلسطينية إصدار أمر بالقبض وينص على أن يبت القضاء بشكل فوري في قانونية اإل

ستثناءات تسمح للسلطة الفلسطينية بتنفيذ االعتقال بدون أمر قضائي. ويسمح قانون السلطة الفلسطينية للشرطة باحتجاز إهناك 

ا بموافقة من يومً  45ساعة إن كانت هناك أدلة كافية لتوجيه تهمة للمشتبه به، واالحتجاز لمدة تصل إلى  24عتقلين لمدة الم

ابقت يشترط قانون السلطة الفلسطينية بدء المحاكمة خالل فترة ستة أشهر، وإال يتوجب عليها إطالق سراح المعتقل. والمحكمة 

الفلسطينيين رهن االحتجاز المطول قبل المحاكمة، وفقًا  قضاهسرى المحتجزين بأمر من السلطات السلطة الفلسطينية بعض األ

حتجزت بعض قوات األمن التابعة للسلطة الفلسطينية إ ،لشكاوى وردت من اللجنة المستقلة لحقوق اإلنسان. وبحسب ما ورد

أوامر قضائية ودون تقديمهم إلى السلطات القضائية في الفلسطينيين خارج نطاق اإلجراءات القانونية المناسبة، بما في ذلك دون 

عتقاالت معروفة للسلطة الفلسطينية تتجاوز مهلة الستة أشهر دون محاكمة. كانت السلطات إالوقت المطلوب. لم تكن هناك 

ستجوابهم. وكان إعند الفلسطينية تبلغ المحتجزين بشكل عام بالتهم الموجهة إليهم، رغم أنها لم تقم بذلك في بعض األحيان إال 

إطالق السراح بكفالة واإلفراج المشروط عن المحتجزين متاحين إذا ارتأت السلطات القضائية ذلك. وقد كانت السلطات تسمح 

للمحتجزين باالتصال بمحام. كانت محاكم السلطة الفلسطينية دوما تكفل الحق في تعيين محامين للمعوزين المتهمين بإرتكاب 

رتكاب جنح، رغم نجاح جهود منظمات غير حكومية إم في الكثير من الحاالت توفير محامين للمعوزين المتهمين بجنايات. لم يت

سياسة  أحيانا في تمثيل األحداث والبالغين المعوزين المتهمين بارتكاب جنح. في مايو/ أيار، تبنت نقابة المحامين الفلسطينيين

  المجان.تقيد قدرة المحامين على تمثيل المعوزين ب
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هذه  يينوفي أكتوبر/ تشرين األول ألغت نقابة المحامين الفلسطين طعنت منظمة غير حكومية في هذا القرار لدى المحكمة،

السياسة. أفادت منظمة العفو الدولية أن قوات األمن الفلسطينية أخفقت في تمكين بعض المحتجزين من االستعانة بمحام، 

       واحتجزتهم فعليا بمعزل عن العالم الخارجي أثناء االستجواب. 

  

واقع، وبدون تفويض باالختصاص، في كانت وكالة االستخبارات العسكرية التابعة للسلطة الفلسطينية تعمل بحكم األمر ال

التحقيق وإعتقال أفراد قوات األمن التابعة للسلطة الفلسطينية والمدنيين المشتبه في ارتكابهم "جرائم أمنية،" مثل اإلرهاب. 

مرت قامت وكالة االستخبارات العسكرية بهذه األنشطة بطريقة تتوافق مع أجهزة األمن األخرى في السلطة الفلسطينية. واست

حماس في اتهام السلطة الفلسطينية بأنها احتجزت اشخاصا خالل العام فقط  النتمائهم لحركة حماس. وذكرت السلطة الفلسطينية 

 أنها وجهت اتهامات للكثير من هؤالء األشخاص بجرائم جنائية بموجب القوانين المدنية أو العسكرية للسلطة الفلسطينية.

  

زت خالل العام عددا كبيراً من األشخاص بدون أن تمكنهم من االستعانة بمحامين أو تكفل لهم وفي غزة، ذ كر أن حماس احتج

طالق سراحهم بكفالة. كانت هناك أيضا حاالت أصدرت فيها سلطات حماس القائمة بحكم األمر الواقع إالمراجعة القضائية أو 

 ان بغزة. عتقال عسكرية لتوقيف سكإعتقال بأثر رجعي وأصدرت أوامر إمذكرات 

 

كان القانون العسكري اإلسرائيلي يطبّق على الفلسطينيين بالضفة الغربية، في حين كان القانون المدني اإلسرائيلي يطّبق على 

االسرائيليين المقيمين بالضفة الغربية. بموجب القانون العسكري اإلسرائيلي الذي ينطبق على الفلسطينيين في الضفة الغربية، 

يوًما دون السماح لهم باالتصال بمحام. أبلغت السلطات  60اإلسرائيلية احتجاز المعتقلين لمدة تصل إلى يمكن للسلطات 

اإلسرائيلية المحتجزين الفلسطينيين بالتهم الموجهة إليهم أثناء االحتجاز، لكنها لم تبلغهم دائًما بأسباب القبض عليهم وقت القبض 

 عسكرية. عليهم، وفقًا لمنظمة مراقبة المحاكم ال

ساعة. إال أنه يجوز لكبار الضباط تأجيل  48أفادت السلطات اإلسرائيلية بإن سياستها هي أن تنشر إشعار اً باالحتجاز خالل 

يوما، مما يعني فعليا إبقاء المحتجزين معزولين عن العالم الخارجي خالل عملية االستجواب. ويجوز للقائد  12اإلشعار لمدة 

 القاضي تمديد فترة االحتجاز. العسكري أن يطلب من 

 

وفقا للقانون، كانت السلطات اإلسرائيلية تسمح بشكل عام للفلسطينيين المحتجزين لدى الجيش اإلسرائيلي داخل إسرائيل 

باالستعانة بمحام من اختيارهم )وكانت توفر محامين للمعوزين(. ومع ذلك، لم يحصل المعتقلون الفلسطينيون على المحامين إال 

منهم لم يلتقوا بمحام قبل التحقيق معهم.  22قاصرا، صرحت هموكيد بأن  29د االستجوابات األولية، ووفقا لمقابالت مع بع

وكثيراً ما كانت عوائق التنقل على طرق الضفة الغربية أو عند المعابر التي تديرها إسرائيل تجعل إجراء مشاورات قانونية 

مات وجلسات االستماع. وفقا لمنظمة مراقبة المحاكم العسكرية، كان معظم المحتجزين أمًرا صعبًا وتؤدي إلى تأخير المحاك

الفلسطينيين يلتقون بمحاميهم ألول مرة عندما يمثلون أمام محكمة عسكرية. بناًء على ظروف كل حالة، مثل شدة الجريمة 

ما منحت السلطات أو رفضت الكفالة خطر الهروب، أو عوامل أخرى، إفي حالة قاصرا، أو  المزعومة، أو كون المتهم

 للفلسطينيين المحتجزين بسبب انتهاكات أمنية، لكنها رفضت اإلفراج بكفالة في معظم الحاالت. أّخرت السلطات اإلسرائيلية أو

   منعت الزيارات العائلية أو زيارات المحامين لبعض المعتقلين الفلسطينيين. 

قبة المحاكم العسكرية وهموكيد أن السلطات اإلسرائيلية في الضفة الغربية كثير اً زعمت منظمات غير حكومية مثل منظمة مرا

ما أخفقت في إبالغ الوالدين الفلسطينيين عن سبب احتجاز أطفالهم أو مكان أخذهم. ذكرت السلطات اإلسرائيلية أن سياستها 

في  19طفل في المنزل؛ ومع ذلك ، حدث هذا فقط في تتمثل في تقديم إخطار كتابي حول االعتقال إلى الوالدين عند القبض على 

ساعة قبل  96عاًما لمدة  17و  16المئة من الحاالت. يجوز من الناحية القانونية احتجاز القّصر الذين تتراوح أعمارهم بين 

ر المثول أمام قاٍض، وهي نفس المدة المطبقة على البالغين. يفرض القانون التسجيل السمعي والبصري لجميع  استجوابات الق صَّ

في الضفة الغربية، لكن ال يحدد هذا الشرط على الجرائم المرتبطة باألمن. عبرت المنظمات غير الحكومية عن قلقها من دخول 

قوات األمن اإلسرائيلية إلى المنازل الفلسطينية ليالً العتقال القاصرين أو تصويرهم. بدأت السلطات العسكرية اإلسرائيلية في 

 بعض التغييرات الحديثة في القوانين العسكرية التي تؤثر على القاصرين الفلسطينيين إلى اللغة العربية. ترجمة 

ر، مقارنةً بالمعدل المرتفع في عام  ، والذي تزامن مع إزدياد في 2015خالل العام، كان هناك تدني في معدل احتجاز الق صَّ

       المستويات السابقة.الهجمات بالسكاكين، لكن بقي المعدل أعلى من 

   

عاماً والتي كان لديها سلسلة  16عهد تميمي البالغة من العمر  ، اعتقلت قوى األمن  اإلسرائيلية2017في ديسمبر / كانون األول 

في  من المشاجرات السابقة مع جيش الدفاع اإلسرائيلي، واتهمتها باالعتداء بعد أن تم تصويرها وهي تصفع جنديًا إسرائيليًا

مدينة النبي صالح بالضفة الغربية. انتقدت المنظمات غير الحكومية االعتقال الليلي والتهم، قائلة إن التميمي لم تشكل تهديداً 
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حقيقياً. بقيت التميمي رهن االحتجاز لمدة تسعة أشهر نتيجة التفاق اإللتماس وإصدار الحكم. زعم محاميها بأنه قد تم إستجواب 

عم أيضاً أن أحد التميمي من قبل م حققين من الذكور دون حضور أنثى ودون محقق متخصص في استجواب القاصرين. وز 

المحققين قام بمضايقة التميمي جنسياً وأنه تم توجيه تهديدات بالقبض على أقاربها إذا حافظت على حق الصمت أثناء 

 جيش الدفاع اإلسرائيلي أنه قد تم فتح تحقيق.االستجواب. تم تقديم شكوى رسمية في إبريل / نيسان وذكر متحدث بإسم 

  

في يونيو / حزيران، أفادت منظمة مراقبة المحاكم العسكرية أن غالبية المعتقلين القصر أبلغوا عن استخدام قوى األمن الداخلي 

ن البيانات الواردة من للعصابات وربط  األيدي واإليذاء البدني والتهديدات بالعنف. أفادت منظمة مراقبة المحاكم العسكرية إ

تؤكد سوء المعاملة الجسدية على نطاق واسع  2017و  2013من شهادات المعتقلين التي تم جمعها بين عامي  400أكثر من 

من قبل السلطات اإلسرائيلية للمحتجزين الفلسطينيين الصغار السن في الضفة الغربية. قابلت هموكيد الق صر وعائالتهم الذين 

بمكان األسر الذي تحتجز فيه السلطات أطفالهم  ذوي األسري إعالم عتقال مشابهة للغاية، بما في ذلك عدمإوف أبلغوا عن ظر

   ومنع الزيارات العائلية وإستخدام أساليب االستجواب القسرية. 

  

طينيين، بما في ذلك العزل وفقًا للمنظمات غير الحكومية، فإن قوات األمن األسرائيلية تقوم بممارسة االحتجاز االنفرادي للفلس

 عن المراقبين الخارجيين واإلستشارة القانونية واألسرة طوال فترة االستجواب. 

  

قامت السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وحماس التي تعتبر السلطة الحاكمة في أرض الواقع في غزة  االعتقال التعسفي:

وفقاً للجنة المستقلة لحقوق اإلنسان وهيومن رايتس واتش. وفي كثير من بإعتقاالت تعسفية على أساس االنتماء السياسي، 

الحاالت، احت جز المعتقلون دون توجيه تهم رسمية أو إجراءات مناسبة. كانت هناك تقارير عديدة تفيد بأن السلطة الفلسطينية 

نشروا انتقادات للسلطة الفلسطينية )في  وحماس احتجزتا بشكل غير صحيح الصحفيين الفلسطينيين واعتقلوا الفلسطينيين الذين

 الضفة الغربية( أو حماس )في غزة( عبر اإلنترنت. كما استهدفت حماس هؤالء المشتبه  فيهم بصلتهم بإسرائيل.

  

ووفقا لمنظمات غير حكومية معنية بحقوق اإلنسان، بما فيها منظمة مراقبة المحاكم العسكرية، و "بتسيلم" و"هاموكيد"، أفادت 

تقارير طوال العام بأن قوات األمن اإلسرائيلية في الضفة الغربية اعتقلت بشكل تعسفي واحتجزت محتجين وناشطين 

 الحاجز األمني أو ضد أعمال القتل بحق الفلسطينيين.  عندرات فلسطينيين، خاصة الذين شاركوا في المظاه

 

لم يتضح عدد الفلسطينيين المحتجزين قبل المحاكمة في سجون الضفة الغربية. وقالت وزارة الداخلية  االحتجاز قبل المحاكمة:

شخص رهن االحتجاز، يشمل ذلك من  4000التابعة لحماس لـهيومن رايتس ووتش إنه في أبريل / نيسان، كان هناك أكثر من 

حكم عليهم ومن ال يزال ينتظرون المحاكمة. ولم يتضح إلى متى سيبقى المعتقلون المحتجزون لدى حماس رهن االحتجاز 

 السابق للمحاكمة. 

 

 432ما في ذلك شخًصا رهن االحتجاز اإلداري، ب 467اعتباًرا من نهاية العام، وفقًا لـدائرة السجون اإلسرائيلية، كان هناك 

فلسطينيًا من سكان الضفة الغربية وأربعة فلسطينيين من القدس. ثالثة من  األشخاص الذين هم رهن االحتجاز اإلداري كانوا 

من القاصرين. يجب على المحكمة العسكرية اإلسرائيلية الموافقة على أمر االعتقال اإلداري. يجوز للمحتجزين الفلسطينيين 

م محكمة االستئناف العسكرية اإلسرائيلية ومحكمة العدل العليا اإلسرائيلية . لم تفرج محكمة العدل العليا عن استئناف الحكم أما

 أي فلسطيني رهن االحتجاز اإلداري خالل العام. 

 

السلطة واجه المعتقلون الفلسطينيون الذين تحتجزهم إسرائيل و قدرة المحتجز على الطعن في قانونية االحتجاز أمام المحكمة:

طالق إالفلسطينية عوائق تحول دون قدرتهم على الطعن أمام المحكمة في األساس القانوني أو الطبيعة التعسفية الحتجازهم، و

حتجزوا بشكل غير قانوني. يواجه المعتقلون المحتجزون لدى السلطة أ  سراحهم فورا وحصولهم على تعويض إذا تبين أنهم 

حكام المحاكم المتعلقة بإحتجازهم، خاصة بشأن التزام السلطة الفلسطينية باإلفراج عن المشتبه تأخيرات في تنفيذ أ الفلسطينية

   بهم الذين استوفوا الكفالة.  

  

شكوى ضد األجهزة  314، قدم الفلسطينيون في غزة 2017وديسمبر  2016أخبرت حماس هيومن رايتس ووتش أنه بين يناير 

   منها صحيحة، وفقًا لتحقيقات حماس الداخلية.  90معاملة"، وقد ثبت أن األمنية "لتجاوز القانون وسوء ال
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ال يحق للفلسطينيين الذين تحتجزهم السلطات العسكرية اإلسرائيلية رهن االعتقال اإلداري أن يحاكموا وال يمكنهم الطعن في 

لتي تثبت التهم الموجهة إلى المحتجز، ال يتمتع احتجازهم أمام قاضي محكمة عسكرية. في الحاالت التي يتم فيها تصنيف األدلة ا

 المحتجز بأي وسيلة لفحص األدلة )وال في بعض الحاالت فحص التهم( للطعن في االحتجاز.

  

ستمرت منظمات المجتمع المدني وبعض أعضاء الكنيست اإلسرائيليين في انتقاد الحكومة اإلسرائيلية الستخدامها االعتقال إ

مضيفًة أن هذه الممارسة غير ديمقراطية نظًرا لعدم وجود إجراءات قانونية. في تقريرها الصادر في  اإلداري بشكل مفرط،

والمتعلق باالمتثال التفاقية األمم المتحدة لمناهضة التعذيب، زعمت إسرائيل أنها أصدرت أوامر اعتقال إداري  2017سبتمبر 

حتجاز ضروري للغاية ألغراض أمنية واضحة. وأنه ال يتم إستخدام "كتدبير وقائي حيث يوجد أساس معقول لالعتقاد بأن اال

االحتجاز اإلداري إذا كان باإلمكان معالجة التهديدات األمنية عن طريق بدائل قانونية أخرى، ال سيما المالحقة الجنائية ". 

 أكدت الحكومة كذلك دور القضاة العسكريين في مراجعة أوامر االعتقال اإلداري. 
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 ه. الحرمان من المحاكمة العلنية المنصفة 

رض النظام ، تع  نينص النظام األساسي للسلطة الفلسطينية على استقالل السلطة القضائية. وفقًا للهيئة المستقلة لحقوق اإلنسا

ضائي.  كما أنه لم ض األداء واالستقالل القالقضائي للسلطة الفلسطينية لضغط من األجهزة األمنية والسلطة التنفيذية، مما قوَّ 

 تنفذ دائًما سلطات السلطة الفلسطينية أوامر المحكمة. 

 

للفلسطينيين الحق في رفع دعاوى ضد السلطة الفلسطينية ولكنهم نادراً ما يفعلون ذلك. ونادراً ما تتوفر سبل االنتصاف اإلدارية 

 المستخدمة باإلضافة إلى سبل االنتصاف القضائية. 

 

بة والقضاة الذين عينتهم حماس بإدارة المحاكم في الواقع، والتي اعتبرتها السلطة الفلسطينية غير قانونية. في غزة، قامت النيا

يحق لسكان غزة رفع دعاوى مدنية. وأفادت منظمة هيومان رايتس ووتش بأن األمن الداخلي التابع لحماس كان يقوم بصورة 

   منتظمة بمحاكمة دعاوى مدنية في محاكم عسكرية. 
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ستقاللية القضاء وحياديته. قامت إستقالل السلطة القضائية، وقد احترمت الحكومة بشكل عام إينص القانون  اإلسرئيلي على 

رتكاب جرائم أمنية في المحاكم العسكرية إقوى األمن اإلسرائيلي بمحاكمة الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية بتهمة 

            اإلسرائيلية. 

  

 اءات المحاكمة إجر

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

الحق بشكل عام في الضفة الغربية. كانت المحاكمات علنية إال في الحاالت التي تقرر فيها المحكمة أن السرية ضرورية لحماية 

الخارجية أو حق أحد األطراف أو الشهود في الخصوصية أو لحماية ضحية جريمة جنسية  أمن السلطة الفلسطينية أو العالقات

أو جريمة "شرف". إذا أمرت محكمة بأن تكون الجلسة مغلقة، يجوز الطعن في القرار لدى محكمة أعلى بالسلطة الفلسطينية. 

على معلومات مفصلة بشأن التهم الموجهة  يتمتع المتهمون بحق افتراض براءتهم إلى أن يثبت جرمهم وبحق الحصول بسرعة

إليهم وبحق الحصول على ترجمة مجانية عند اللزوم، وذلك من لحظة توجيه التهم وطيلة إجراءات االستئناف. ذكرت منظمة 

ة للمتهمين العفو الدولية أن السلطات السياسية والقضائية التابعة للسلطة الفلسطينية أخفقت أحيانا في االلتزام بالحقوق األساسي

والمتعلقة بإتباع اإلجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك توجيه التهم بشكل فوري للمشتبه بهم. ويكفل قانون السلطة الفلسطينية 

حق المتهم في أن يكون لديه محام يمثله أثناء مرحلة المحاكمة في القضايا الجنائية، على نفقة الدولة إذا لزم األمر.  ويتمتع 

مون بحق حضور المحاكمة واستشارة محام في الوقت المناسب خالل المحاكمة، رغم أن المتهم يتمتع فقط بحق المراقبة المته

خالل مرحلة التحقيق. كما يجب توفير الوقت الكافي لهم والتسهيالت  الالزمة إلعداد دفاعهم ومرافعتهم في القضية. وبموجب 

النظام القضائي بالسلطة الفلسطينية التزام الصمت أثناء استجواب النيابة العامة لهم. القانون، يحق للمشتبه بهم والمتهمين في 

كما يتمتع المتهمون بحق قانوني في االستعانة بمحام أثناء االستجواب والمحاكمة. ويحق لهم ايضا استئناف الحكم الصادر 

 بحقهم. وقد احترمت السطات الفلسطينية بشكل عام هذه الحقوق. 

 

تبعت سلطات حماس في غزة نفس قانون اإلجراءات الجنائية الذي تعتمده السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، ولكنها لم إوقد 

 تكن تطبق هذه اإلجراءات بشكل منتظم. 

 

 كانت السلطات اإلسرائيلية تحاكم اإلسرائيليين الذين يعيشون في مستوطنات في الضفة الغربية وفي القدس الشرقية بموجب

القانون المدني اإلسرائيلي في أقرب محكمة صلح إسرائيلية. في حين كان القانون العسكري اإلسرائيلي يطبّق على الفلسطينيين 

بالضفة الغربية، كان كل من اإلسرائيليين والفلسطينيين يخضعون إلجراءات القانون المدني. تنطبق نفس قواعد اإلثبات، 

إلسرائيلية، على اإلجراءات االسرائيلية العسكرية والمدنية على حد سواء. وعلى سبيل المثال، المستخدمة في القضايا الجنائية ا

ال تستطيع السلطات اإلسرائيلية أن تدين المتهمين بناء على مجرد االعترافات فحسب. ال يحصل المعتقلون المعوزون على 

كن معظم المعتقلين كان لديهم محامين، ويعود ذلك جزئيا إلى ستشارة قانونية مجانية بشكل تلقائي في المحاكمات العسكرية، ولإ

قيام منظمات غير حكومية بتمويل تمثيلهم القانوني. تستخدم المحاكم العسكرية االسرائيلية اللغة العبرية، إال أنه يحق للمتهمين 

لفة أن الترجمة الشفهية باللغة دعت منظمات حقوق إنسان مختإالفلسطينيين الحصول على ترجمة فورية في كل جلسة إستماع. 

   العربية لم تكن كافية وأن جودتها لم تكن وافية؛ 

  

لتماس لدى محكمة العدل العليا االسرائيلية. وفقا لتقارير يجوز للمتهمين االستئناف بواسطة محكمة االستئناف العسكرية واإل

 ما كانت المحاكم العسكرية اإلسرائيلية تبرئ الفلسطينيين المتهمين بإرتكاب جرائم أمنية؛ رغم  ًامنظمات غير حكومية، نادر

         أنها كانت أحيانا تخفف العقوبة عند االستئناف. 

  

سرائيلية إكما أفاد محامون مختصون بقضايا حقوق اإلنسان بأن بنية المحاكمات العسكرية، التي تجرى في مرافق عسكرية 

كون فيها القضاة والمدعون العموميون وموظفو المحكمة من الضباط العسكريين وفيها قيود أمنية مشددة، كانت تحد من حقوق ي

في  65المتهمين في محاكمة علنية وفي الحصول على اإلستشارة القضائية. وأفادت منظمة مراقبة المحاكم العسكرية أن نسبة 

ستجوابهم، أو طلب منهم التوقيع عليها مع إضت عليهم وثائق مكتوبة بالعبرية في نهاية المائة من القّصر الفلسطينيين قد عر

جيدها أغلبية الفلسطينين القاصرين. ورفضت السلطات اإلسرائيلية هذه االستنتاجات، مؤكدة يالعلم أن اللغة العبرية هي لغة ال 

عتراف مكتوب باللغة إتهام تستند إلى مجّرد إلم تقدم لوائح  ستجوابات الفلسطينيين تتم فقط باللغة العربية وأن السلطاتإأن 

 العبرية. 

 

 السجناء والمحتجزون السياسيون 
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أفادت منظمات غير حكومية بأنه حدثت اعتقاالت لفلسطينيين ألسباب سياسية في الضفة الغربية وغزة. إال أنه لم تتوفر تقديرات 

لسلطة الفلسطينية تحتجزهم بالضفة الغربية خالل العام. في رسالة إلى هيومن موثوقة لعدد السجناء السياسيين الذين كانت ا

رايتس ووتش في أبريل / نيسان، أنكرت السلطة الفلسطينية أنها قامت بأي اعتقاالت تستند فقط إلى االنتماء السياسي أو 

 الحزبي. 

 

قادهم لحماس بشكل علني أو تعاونهم مع إسرائيل، عتقلت حماس عشرات األشخاص بسبب انتماءاتهم السياسية أو انتإفي غزة، 

وأنها قد احتجزتهم لفترات زمنية متفاوتة. في حين زعمت حماس أنها ألقت القبض على أعضاء فتح بتهم جنائية وليست 

الت. وكانت تباع اإلجراءات القانونية الواجبة كانت مرتبطة بهذه االعتقاإسياسية. وقد ذكر مراقبون أن المزاعم العديدة بعدم 

 قدرة اللجنة الدولية للصليب األحمر والمنظمات غير الحكومية على مقابلة هؤالء السجناء محدودة.

  

عتبار السجناء األمنيين الفلسطينيين المحتجزين في إسرائيل سجناء سياسيين. إزعمت بعض منظمات حقوق اإلنسان أنه يجب 

 أنهم المدانون أو المشتبه في قيامهم بأعمال عنف ذات دوافع قومية. ت عرف الحكومة اإلسرائيلية السجناء األمنيين ب

 

 اإلجراءات القضائية المدنية وسبل االنتصاف 

يمكن للفلسطيني من سكان الضفة الغربية أن يرفع دعوى ضد السلطة الفلسطينية، بما فيها دعوى بشأن أمور تتعلق بادعاءات 

   يكن مألوفا. بإنتهاكات حقوق اإلنسان، إال أن ذلك لم 
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يمكن للفلسطيني من سكان الضفة الغربية أن يرفع دعوى ضد سلطات حركة حماس التي تحكم في ارض الواقع، بما فيها 

      دعوى بشأن أمور تتعلق بادعاءات بإنتهاكات حقوق اإلنسان، إال أن ذلك لم يكن مألوفا. 

ى ضد حكومة إسرائيل. في نوفمبر / تشرين الثاني، قضت محكمة يمكن للفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية رفع دعو

إسرائيلية بأن سكان غزة غير قادرين على المطالبة بالتعويض أو التعويض من الحكومة اإلسرائيلية عن األضرار التي لحقت 

 ")مسؤولية الدولة(.بالممتلكات أو األذى الجسدي بسبب تصنيف غزة على أنها "أرض عدو" بموجب قانون "األخطاء المدنية

  

 رد الممتلكات 

نفذت الحكومة االسرائيلية عدة عمليات هدم للممتلكات الفلسطينية في الضفة الغربية على أساس عدم وجود تصاريح للمباني، أو 

الستخدام الممتلكات بواسطة قوات األمن االسرائيلية، أو كعقاب. ادعت منظمات حقوق اإلنسان غير الحكومية أنه في الضفة 

عقبات ال يمكن التغلب عليها ضد طلبات الفلسطينيين للحصول على تصاريح البناء، بما في  الغربية، كثيراً ما تضع السلطات

وفرض رسوم  1967ذلك اشتراط توثيق ملكية األراضي على الرغم من عدم وجود عملية موحدة لتسجيل األراضي بعد عام 

 توفرة في كثير من األحيان. مرتفعة على الطلب، ومتطلبات لربط المساكن الجديدة لألعمال البلدية الغير م

 

السلطات اإلسرائيلية، بما في ذلك اإلدارة المدنية اإلسرائيلية في الضفة الغربية؛ جزء من وزارة الدفاع اإلسرائيلية ؛ ووزارة 

الداخلية واصلوا هدم المنازل والصهاريج وغيرها من المباني والممتلكات الفلسطينية على أساس أن هذه المباني تفتقر إلى 

طلبًا للحصول  5475، قدم الفلسطينيون 2016إلى عام  2000ة. وفقًا لمنظمة بتسيلم، من عام تراخيص التخطيط اإلسرائيلي

طلبًا، أي  226على تصاريح بناء في المنطقة  "ج " بالضفة الغربية. من هذه الطلبات، وافقت اإلدارة المدنية اإلسرائيلية على 

 بالمائة فقط من الطلبات.  4حوالي 

 

في المائة منها تفتقر إلى رخصة بناء  98مبنى فلسطينيا في الضفة الغربية،  272طات اإلسرائيلية خالل العام، هدمت السل

فلسطينيا، وفقا لبيانات مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية. وقامت السلطات اإلسرائيلية بهدم  220إسرائيلية وشردت 

في مستوطنة إلعازار في يوليو / تموز، والتي قام أصحابها بالبناء جزئياً منزالً إسرائيليًا غير مأهول في حي نتيف هآفوت  15

على أراض فلسطينية خاصة. في فبراير / شباط، أذنت الحكومة بخطة تعويض مالي لسكان نتيف هآفوت المتضررين لتوفير 

 أخرى. السكن المؤقت في مكان قريب من مستوطنة ألون شفوت والمال إلعادة بناء منازلهم في أماكن

  

خان األحمر في الضفة الغربية، على الرغم من قيام الحكومة  من مع نهاية العام، لم يتم إجالء الجالية الفلسطينية البدوية

   خطوات اإلدارية للقيام بذلك خالل العام.   الب اإلسرائيلية
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توصيالت للكهرباء والماء بشكل غير  شخًصا في الخان األحمر، في منطقة مجاورة للطريق السريع، مع 170يعيش حوالي 

سنوات من التقاضي، قضت محكمة العدل العليا بأن أوامر الهدم التي أصدرتها  10مايو، بعد ما يقرب من  24مرخص. في 

هدم كل اإلدارة المدنية اإلسرائيلية ضد المباني في خان األحمر شرعية، مما وفر لإلدارة المدنية اإلسرائيلية المبررات القانونية ل

مبنى في القرية على أساس أن جميعها بنيت دون تصاريح من اإلدارة المدنية. لم يتمكن السكان من الحصول على تصاريح، 

ألن الحكومة اإلسرائيلية لم توافق على خطة هيكلية مفصلة للمنطقة. عقب صدور الحكم، أصدرت محكمة العدل العليا أمًرا 

سبتمبر،  5تظار سلسلة من االلتماسات المقدمة من السلطة الفلسطينية وسكان خان األحمر. في نإمؤقتًا بتأجيل عملية الهدم في 

لتماسات وأيدت قرار محكمة لتماسات. رفضت اللجنة في النهاية اإلعقدت محكمة العدل العليا لجنة من الحكام لمراجعة هذه اإل

سبتمبر. في محاولة لحل نزاع خان األحمر،  12مايو، والذي أنهى األمر المؤقت الذي بدأ في  24العدل العليا الصادر في 

لكهرباء والماء ومبنى مدرسة ألطفال البلدة. رفض سكان خان األحمر ل أنشأت الحكومة موقعًا بدياًل للسكان يتضمن توصيالت

          قتراح النقل، بحجة أن الموقع غير مناسب. إ

طات اإلسرائيلية في بعض األحيان بفرض رسوم هدم لمنزل. مما دفعا لفلسطينيين في بعض األحيان إلى تدمير تقوم السل

منازلهم لتجنب ارتفاع التكاليف المرتبطة بالهدم اإلسرائيلي. واجه الفلسطينيون صعوبة في إثبات ملكية األراضي في المحاكم 

بات ملكية األرض. وفقًا للحكومة، يتم تقييم جميع قضايا ملكية األراضي بشكل فردي اإلسرائيلية  وفقًا للمتطلبات اإلسرائيلية إلث

 من قبل لجنة إدارية والتي تخضع للمراجعة القضائية، ويتم إتخاذ القرارات باإلعتماد على الحقائق المقدمة. 

 

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

يفرض قانون اإلجراءات الجزائية في السلطة الفلسطينية، بشكل عام، على النائب العام إصدار مذكرات تفتيش لدخول وتفتيش 

الممتلكات الخاصة؛ إال أنه يمكن لضباط الشرطة القضائية بالسلطة القضائية دخول المنازل بدون مذكرات تفتيش في حالة 

الحكومية أنه كان من الشائع مضايقة السلطة الفلسطينية ألفراد األسرة بسبب جرائم مزعومة  الطوارئ. أفادت المنظمات غير

عاًما في أريحا، هددت الشرطة بإيذاء  31ستجواب امرأة تبلغ من العمر إرتكبها أحد افرادها. وفقًا لمنظمة العفو الدولية، أثناء إ

 أسرتها ونقل أطفالها. 

 

رض الواقع أ فيعالم محلية ومصادر في منظمات غير حكومية، كانت سلطات حماس الحاكمة وفقا لتقارير نقلتها وسائل ا

ذكر أن سلطات حماس قد   تتدخل في أحيان كثيرة بشكل تعسفي في الشؤون الخاصة وفي شؤون األسرة والبيت في قطاع غزة

ين الفلسطينيين، والموالين لفتح، ستهدفت هذه العمليات الصحفيإفتشت منازل وصادرت ممتلكات بدون مذكرة تفتيش. و

   واألشخاص الذين اتهمتهم أجهزة حماس األمنية بالقيام بنشاطات إجرامية.   والناشطين في المجتمع المدني، والناشطين الشباب
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صل وسائل االتصاالت الخاصة، بما في ذلك الهواتف، والبريد اإللكتروني، ومواقع التوا تقوم بمراقبة قوات حماس كانت

االجتماعي. وكانت تطلب تزويدها بكلمات الدخول السرية واالطالع على المعلومات الشخصية وتصادر األجهزة االلكترونية 

الخاصة بالمحتجزين. وفي حين أن العضوية في منظمة حماس لم تكن على ما يبدو شرطا للحصول على المسكن أو التعليم أو 

ت عادة تقتصرالتوظيف في بعض الوظائف الحكومية في غزة، كالوظائف في الخدمات الحكومية في غزة، كانت السلطا

األجهزة األمنية، على أعضاء حماس. في حاالت عديدة ، احتجزت حماس أشخاصا الستجوابهم ومضايقتهم ال سيما النشطاء 

     الشباب المؤيدين للديمقراطية، استناد اً إلى التصرفات المزعومة ألفراد عائالتهم. 

  

ا لوسائل إعالم ومسئولين في السلطة الفلسطينية، كانت قوات األمن االسرائيلية من حين آلخر تداهم منازل الفلسطينيين، بما فقً و

تفاقات حقبة أوسلو. كثيرا ما كانت هذه الغارات تتم في إفيها المناطق التي تخضع للسيطرة األمنية للسلطة الفلسطينية بموجب 

األمن االسرائيلية بأن ذلك يرجع لضروريات تتعلق بالعمليات. وبموجب أوامر االحتالل اإلسرائيلي، ال الليل. وقد أفادت قوات 

يمكن لضباط قوات األمن االسرائيلية أن يأذنوا بدخول المنازل والمؤسسات الفلسطينية الخاصة في الضفة الغربية دون إذن 

 رورة عسكرية. تفتيش اال إذا كانوا برتبة مقدم فما فوق، وبناء على ض

 

مرة للقيام  17وفقًا لمنظمة بتسيلم، أجبر الجيش اإلسرائيلي العائالت الفلسطينية في غور األردن على إخالء منازلهم مؤقتًا 

عائلة  من  13بالتدريب العسكري اإلسرائيلي في المنطقة المجاورة. في ديسمبر / كانون األول، أجبر جيش الدفاع اإلسرائيلي 

ديسمبر قافلة من  26صًرا، على إخالء منازلهم مؤقتًا ثالث مرات . ي ظهر شريط فيديو صادر عن بتسيلم في قا 38بينهم 

 اعية بينما يقوم جيش الدفاع اإلسرائيلي بطرد العائالت من منازلها.رالمركبات العسكرية اإلسرائيلية تسير على محاصيل ز

  

. قدم هموكيد 2000جمدت السلطات اإلسرائيلية إجراءات لَّم شمل األسرة للفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة في عام 

نوفمبر نيابة عن السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وأزواجهم األجانب، مطالباً  1إلتماسات إلى محكمة العدل العليا في 

هموكيد أن  ت منظمةدعإج األجانب بتصديق وضعهم من خالل إجراء لَّم شمل األسرة. الحكومة اإلسرائيلية بالسماح لألزوا

اتفاقات معاهدة إرفض الجيش مراجعة طلبات المواطنين األجانب من أجل لَّم شمل األسرة يتعارض مع القانون اإلسرائيلي 

يرفض طلبات لَّم شمل األسرة بناًء على سياسة  أن جيش الدفاع اإلسرائيلي إدعت المنظمةأوسلو اإلسرائيلية الفلسطينية. كذلك 

واسعة، وليس على وقائع القضايا الفردية المرفوعة أمامه، وبالتالي ال يوازن بشكل مناسب بين االحتياجات األمنية ذات الصلة 

   اة األسرية. والحي -إلنساني الدولي في غزة ااألشخاص المحميون بموجب القانون  -وحق الفلسطينيين في الضفة الغربية 
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وبحسب ما ورد سمحت السلطات اإلسرائيلية لألطفال في غزة بالوصول إلى أحد الوالدين في الضفة الغربية فقط إذا لم يكن 

أو الذين  1967هناك قريب آخر مقيم في غزة. لم تسمح السلطات اإلسرائيلية للفلسطينيين الذين كانوا بالخارج خالل حرب عام 

     هم بعد ذلك باالنسحاب إلى اإلقامة الدائمة في االضفة الغربية أو غزة. تسمح لهم إقامت

  

واصلت قوات األمن االسرائيلية عمليات هدم عقابية لمنازل أسر الفلسطينيين المتورطين في هجمات ضد إسرائيليين. اعتباًرا 

كانون األول )ديسمبر(، هدمت السلطات اإلسرائيلية جزئًيا أو كليًا ستة منازل لعائالت لفلسطينيين نفذوا هجمات على  21من 

اإلسرائيليين. وكثيرا ما تسببت هذه اإلجراءات بالضرر للمساكن األخرى بالقرب من المنازل المهدمة وجعلها هي أيضا بغير 

طفاًل، وفقًا لألمم المتحدة. وانتقدت منظمات غير  13فلسطينيًا، بينهم  45بية إلى نزوح صالحة للسكن. أدت عمليات الهدم العقا

حكومية مثل منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش ، والعديد من المنظمات غير الحكومية الفلسطينية واإلسرائيلية على 

 نطاق واسع عمليات الهدم العقابية كعقوبة جماعية.

  

ديسمبر / كانون األول. اعتقلت  15عائلة إسالم أبو حميد، الواقع في مخيم األمعري لالجئين في رام هللا ، في  تم هدم منزل

السلطات اإلسرائيلية أبو حميد في يونيو / حزيران لقتله جنديًا خالل غارة مايو / أيار على المخيم. أكدت الحكومة اإلسرائيلية 

 رادع على المهاجمين المحتملين.أن عمليات الهدم هذه كان لها تأثير 

  

 . احترام الحريات المدنية، بما فيها: 2القسم 

 أ. حرية التعبير، بما في ذلك حرية الصحافة 

يكفل القانون األساسي للسلطة الفلسطينية بشكل عام حرية التعبير، لكنه ال ينص تحديدًا على حرية الصحافة. طبقت السلطة 

الفلسطينية تشريعات زعمت منظمات غير حكومية أنها قيدت حرية الصحافة واإلعالم في الضفة الغربية. استمرت القوات 

وأبرزها من خالل المضايقة  -ة التعبير في الضفة الغربية، بما فيها الصحافة الفلسطينية األمنية للسلطة الفلسطينية في تقييد حري

 والترهيب واالعتقال. 

 

في غزة، فرضت حماس قيوداً على حرية الصحافة من خالل االعتقاالت واالستجوابات للصحفيين، فضال عن المضايقات 

 األماكن. دفعت هذه القيود بالصحفيين إلى فرض رقابة ذاتية.وفرض قيود على حركة بعض الصحفيين وقدرتهم على دخول 

  

يكفل القانون المدني والعسكري اإلسرائيلي حماية محدودة لحرية التعبير والصحافة للسكان الفلسطينيين في الضفة الغربية. وفقًا 

ات اإلسرائيلية تقييد التغطية الصحفية لتقارير وسائل اإلعالم والمركز الفلسطيني للتنمية والحريات اإلعالمية، واصلت السلط

ال سيما من خالل تقييد حركة الصحفيين الفلسطينيين، وكذلك من خالل العنف  -ووضعت قيودًا على بعض أشكال التعبير 

صرحت الحكومة اإلسرائيلية بأنها توفر للصحفيين الحرية القصوى بالمقابل،  .واالعتقاالت وإغالق وسائل اإلعالم والترهيب

  ي العمل والتحقيق في أي مزاعم بإساءة معاملة الصحفيين.ف

  

نتقاد الحكومة، أشارت تقارير إعالمية إلى أن السلطة إرغم عدم وجود أي قانون للسلطة الفلسطينية يمنع  حرية التعبير:

نتقدوا أو غطوا إذين عتقلت صحفيين فلسطينيين ونشطاء على وسائل اإلعالم االجتماعية في الضفة الغربية الإالفلسطينية 

نتقدت السلطة الفلسطينية، باإلضافة إلى ذلك، وردت عدة شكاوى خالل العام تفيد بمنع السلطة الفلسطينية إالفعاليات التي 

كانون األول / ديسمبر شرطة  14الصحفيين من تغطية فعاليات مؤيدة لحماس في الضفة الغربية. أظهر شريط فيديو بتاريخ 

 لتأسيس حركة حماس. 31ية في الخليل وهي تضرب الناس بالهراوات في تجمع حاشد لالحتفال بالذكرى الـ السلطة الفلسطين

   

يًقَّيد القانون نشر المواد التي تهدد "سالمة الدولة الفلسطينية". ألقت السلطة الفلسطينية القبض على صحفيي الضفة الغربية 

وحجبت المواقع المرتبطة بالمنافسين السياسيين، بما في ذلك المواقع التابعة لألحزاب السياسية والجماعات المعارضة التي تنتقد 

 محظورة طوال العام.  2017تي تسيطر عليها حركة فتح. ال تزال المواقع التي تم حجبها خالل عام السلطة الفلسطينية ال

 

في غزة، تعرض الفلسطينيون الذين ينتقدون سلطات حماس عالنية لخطر االنتقام من جانب حماس، بما في ذلك االعتقال 

ن في وسائل اإلعالم المتهمون بإنتقاد حماس علنًا، بمن واالستجواب واالستيالء على الممتلكات والتحرش. كما واجه العاملو

فيهم نشطاء المجتمع المدني والشباب، والمدافعون عن وسائل التواصل االجتماعي  والصحفيون ، تدابير عقابية، بما في ذلك 
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مات غير حكومية الغارات على منشآتهم ومساكنهم، واالعتقال التعسفي ، ورفض السماح لهم بالسفر خارج غزة. أفادت منظ

 معنية بحقوق اإلنسان أن محققي حماس قد تعرضوا لعدد من المعتقلين للمضايقة والعنف. 

 

يوليو، أصدرت محكمة تابعة لحماس حكماً بالسجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ ضد الصحفي عامر بعلوشة من بيت  4وفي 

ستغالل سلطتهم على حساب إيه قيادة حماس، متهماً إياهم بالفساد وعلى موقع فيسبوك ينتقد ف تعليقا الهيا في غزة بعد نشره

 سكان غزة. 

 

عملت وسائل اإلعالم الفلسطينية المستقلة في ظل قيود في  الضفة الغربية وغزة. طلبت وزارة  حرية الصحافة ووسائل اإلعالم:

داثا في الضفة الغربية التسجيل لديها. ووفقا لنائب اإلعالم في السلطة الفلسطينية من المراسلين اإلسرائيليين الذين يغطون أح

وزير اإلعالم في السلطة الفلسطينية، تمنح الوزارة تصاريح للصحفيين اإلسرائيليين فقط إن لم يكونوا من سكان المستوطنات. 

ث في الضفة الغربية، وفي حين كانت السلطة الفلسطينية من الناحية الرسمية منفتحة إزاء تغطية مراسلين إسرائيليين لألحدا

   كر أن صحفيين فلسطينيين ضغطوا أحيانا على الصحفيين اإلسرائيليين لعدم حضور فعاليات السلطة الفلسطينية. ذ  
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أبريل، ذكرت وسائل اإلعالم أن قوات األمن التابعة للسلطة الفلسطينية اعتقلت المصور الفلسطيني حزين ناصر في  18وفي 

  الغربية.  والذي كان يعمل في قناة النجاح اإلذاعية. وتم إعتقاله أثناء تغطيته لـ "إعتصام".  مدينة طولكرم بالضفة

  

وسمحت سلطات حماس بأن تبث في غزة التقارير والمقابالت التي يتم إجراؤها مع مسؤولين في السلطة الفلسطينية كما سمحت 

لحماس بالعمل في قطاع غزة. على سبيل المثال، ذكر أن حماس، مع فرض بعض القيود، لوسائل بث إعالمية غير تابعة 

 تلفزيون فلسطين الذي تدعمه السلطة الفلسطينية كان يعمل في غزة. 

 

في مناطق الضفة الغربية التي تتحكم إسرائيل بالدخول إليها، قال صحفيون فلسطينيون إن السلطات اإلسرائيلية قيدت حريتهم 

في الحركة والتنقل وقدرتهم على تغطية األنباء. ال تعترف قوى األمن اإلسرائيبلية بأوراق اعتماد الصحافة الفلسطينية أو أوراق 

 لي للصحفيين.  ويحمل القليل من الفلسطينيين أوراق اعتماد الصحافة اإلسرائيلية. اعتمادها من االتحاد الدو

 

كانت هناك تقارير عديدة تفيد بأن السلطة الفلسطينية قامت بمضايقة واحتجاز )أحيانًا بالعنف( ومحاكمة  العنف والمضايقة:

 وتغريم الصحفيين في الضفة الغربية خالل العام بناًء على تقاريرهم. 

 

يونيو، قام عدد من األفراد الذين يرتدون مالبس مدنية، يعملون جنباً إلى جنب مع الشرطة الفلسطينية، بمهاجمة ما ال  13وفي 

صحفياً كانوا يقومون بتغطية احتجاج سلمي في رام هللا، مطالبين السلطة الفلسطينية بتعليق عقوباتها ضد غزة.  12يقل عن 

الكاميرات والهواتف المحمولة التابعة للمصورين الصحفيين لمنعهم من تغطية أنشطة الشرطة، حيث قاموا بتحطيم أو صادروا 

 بما في ذلك االعتداء على المتظاهرين المسالمين. كما احتجز مسؤولو األمن بعض الصحفيين لفترة وجيزة. 

 

يونيو / حزيران، هاجم موظفو منظمة األمن الوقائي التابعة للسلطة الفلسطينية الصحفية المستقلة الرا كنعان، والتي  30في 

ستولى إكانت تعمل في المركز الفلسطيني للتنمية والحريات اإلعالمية ، أثناء تغطيتها لمسيرة في مدينة نابلس بالضفة الغربية. 

 والمواد المسجلة.  العمالء على هاتفها ومحو صورها

 

كما أعاقت السلطة الفلسطينية من حين آلخر أنشطة المؤسسات اإلعالمية في الضفة الغربية التي تتتعاطف حماس مع التشديد 

 على تغطية إعالمية محدودة تنتقد السلطة الفلسطينية. 

 

ليين في الضفة الغربية من المضايقات التي لدى السلطة الفلسطينية سجل غير متناسق في حماية الصحفيين اإلسرائيليين والدو

   يتعرض لها المدنيون الفلسطينيون أو موظفوهم. 
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في غزة، قامت حماس في بعض األحيان بإعتقال ومضايقة والضغط  وأحياناً بعنف، على الصحفيين الذين ينتقدون سياساتها. 

ستجوابهم ولترهيبهم. كما قيدت حماس حرية تنقل وبحسب ما ورد، استدعت حماس الصحفيين الفلسطينيين واحتجزتهم ال

    الصحفيين داخل غزة خالل العام، في محاولة لحظر الوصول إلى بعض المباني الرسمية. 

  

وردت تقارير على مدار العام عن أعمال إسرائيلية منعت الصحفيين الفلسطينيين أو العرب اإلسرائيليين من تغطية األخبار في 

وغزة. وشملت هذه اإلجراءات مضايقة مزعومة من قبل الجنود اإلسرائيليين وأعمال عنف ضد الصحفيين. كما الضفة الغربية 

زعم الصحفيون الفلسطينيون أن قوات األمن اإلسرائيلية احتجزت صحفيين فلسطينيين وأجبرتهم على حذف الصور ومقاطع 

 الفيديو تحت تهديد العنف أو االعتقال / االحتجاز اإلداري. 

 

نوفمبر / تشرين الثاني، زعم أن القوات اإلسرائيلية أطلقت النار على مصور وكالة أسوشيتيد برس راشد رشيد وأصابته  19في 

قدم( من السياج  1969متر ) 600أثناء تغطيته لمظاهرة في قطاع غزة. وفقا للصحافة ، قال شهود إنه كان على بعد حوالي 

حسب ما ورد كان يشغل كاميرا حية في منطقة مرتفعة تطل على االحتجاج ويرتدي خوذة الحدودي، بعيدا عن المتظاهرين. وب

 " باللون األبيض. وقال الجيش اإلسرائيلي إنه يحقق في الحادث. PRESSزرقاء وسترة واقية مكتوبة عليها كلمة "

 

الشعارات العنصرية في وسائل اإلعالم التي تحظر السلطة الفلسطينية الدعوة للعنف وإظهار السالح و الرقابة أو تقييد المحتوى:

تمولها وتسيطر عليها السلطة. ولم ترد أية تقارير مؤكدة عن اتخاذ إجراءات قانونية أو محاكمات بحق أي شخص نشر مواد 

رقابة تخالف توجيهات السلطة الفلسطينية هذه. أفادت وسائل إعالم في كافة أرجاء الضفة الغربية وغزة بأنها كانت تمارس ال

 الذاتية. وردت تقارير بأن السلطة الفلسطينية سعت لمسح صور أو مقاطع فيديو من كاميرات الصحفيين أو هواتفهم النقالة. 

 

 عن قيام حماس بمراقبة برامج تلفزيونية ومواد مكتوبة، مثل الصحف والكتب. في غزة، أبلغت منظمات المجتمع المدني

  

قت مصادر إعالمية فلسطينية بالضفة الغربية على أساس مزاعم أنها حرضت على العنف داهمت الحكومة اإلسرائيلية وأغل

 ضد المدنيين اإلسرائيليين أو األجهزة األمنية. 

 

سنوات. وقالت منظمات غير حكومية  10يعاقب على أعمال التحريض بموجب القانون العسكري بالسجن لمدة تصل إلى 

ستشهدت قوى األمن إة اإلسرائيلية صيغت بطريقة غامضة ومنفتحة على التفسير. ومراقبون آخرون إن اللوائح العسكري

 1945لوائح وأنظمة الدفاع عام  -اإلسرائيلي عموًما بقانونين في أوامرها العسكرية عند إغالق محطات اإلذاعة الفلسطينية 

أنه محاولة للتأثير على الرأي العام بطريقة عرف هذه القوانين عموًما التحريض على بشأن األحكام األمنية. ت   2009وقانون 

 يمكن أن تضر باألمن العام أو النظام العام.
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عتقلت أربعة صحفيين بتهمة إيوليو، داهمت قوات األمن اإلسرائيلية محطة تلفزيون القدس التابعة لحركة حماس و 29في 

            التحريض. 

  

وأفادت منظمة مراقبة وسائل اإلعالم الفلسطينية غير الحكومية أن السلطة الفلسطينية شجعت انتهاكات حقوق اإلنسان من خالل 

نوفمبر أشاد مضيف في التلفزيون الفلسطيني  23الرسائل التي تنقلها وسائل اإلعالم التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية. في 

مهاجمة مركز شرطة إسرائيلي بطعن ثالثة ضباط، مشيدا بقصيدة وصفته بأنه شهيد من القدس الرسمي بوفاة فلسطيني قام ب

 وحامي األقصى. 

 

كانت هناك بعض االتهامات بالتشهير أو اإلفتراء ضد الصحفيين والناشطين في الضفة الغربية  قوانين التشهير / اإلفتراء:

 2016اتهمت هاجر حرب باالفتراء عقب مقال تحقيقي كتبته في عام وغزة. وجد تقرير لـهيومن رايتس ووتش أن سلطات غزة 

. تم عادت إلى غزة خالل العام، وحصلت على محاكمة جديدة بعد إلغاء 2017حول موضوع الفساد. وقد أدينت غيابيا في عام 

 . 2017الحكم الصادر عام 

 

أن السلطة الفلسطينية قيدت أنشطة الصحفيين ألسباب دعت المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق اإلنسان إ األمن القومي:

 تتعلق باألمن القومي. 

 

 حرية الوصول الى اإلنترنت 

  نقطاع التيار الكهربائي المتكرر في غزة إلىإكان االنترنت متاحا بشكل عام في جميع أنحاء الضفة الغربية وغزة . وأدى 

 نقطاع االتصال وتشويشات في الوصول لإلنترنت. إ

 

موقعًا إخباريًا على األقل تتعاطف مع حماس أو مع فصائل سياسية تنتقد رئيس  29منعت السلطة الفلسطينية الوصول إلى 

السلطة محمود عباس. كما راقبت السلطة الفلسطينية وسائل التواصل االجتماعي بشكل نشط، ومارست الضغط ومضايقة 

طة الفلسطينية أو احتجزت الفلسطينيين بسبب منشوراتهم على وسائل الناشطين والصحفيين. في بعض الحاالت اعتقلت السل

 التواصل االجتماعي. 

 

حتجاز هوثيا أبو جاموس، الصحفية الفلسطينية وكاتبة الرأي إيوليو، قامت منظمة األمن الوقائي الفلسطينية بإستجواب و 22في 

 ا على الفيسبوك. في شبكة أخبار القدس التابعة لحماس، فيما يتعلق ببعض منشوراته

 

أوفادت منظمات مجتمع مدني فلسطينية مقرها في غزة وممتهنو وسائل التواصل االجتماعي على اإلنترنت أن سلطات حماس 

   تخذت إجراءات لتخويفهم ومضايقتهم. إالقائمة بحكم األمر الواقع راقبت نشاطات سكان غزة على اإلنترنت و

هللا -ون األول )ديسمبر(، قام مسؤولو حماس بإعتقال أستاذ علوم األحياء صالح جاد ووفقا لهيومان رايتس ووتش، في كان 

ديسمبر / كانون األول، استجوب  26تهم فيها قيادة حماس بالفساد. في إبسبب تعليق في وسائل اإلعالم االجتماعية والتي 

 التي شكك فيها في اعتقال جاد هللا.مسؤولو حماس الكاتب خضر محجز عن تعليق له على شبكات التواصل االجتماعي و

   

 الحرية األكاديمية والمناسبات الثقافية 

لم تفرض السلطة الفلسطينية قيودا على الحرية األكاديمية بالضفة الغربية، ولم يعرف عن تقارير تفيد بمراقبة السلطة للمنهج 

يني الحرية األكاديمية. إال أنه تردد أن أفرادا أو مسئولين الدراسي أو المسرحيات أو األفالم أو المعارض. ويكفل القانون الفلسط

في مؤسسات أكاديمية كانوا يمارسون رقابة ذاتية على المناهج. وأفاد أعضاء هيئة تدريس بوجود عناصر أمن تابعة للسلطة 

ابة الذاتية. زعمت هيومن األمر الذي ربما يكون قد ساهم في الرق الفلسطينية في حرم الجامعات بين الطالب وهيئة التدريس،

 رايتس ووتش أن السلطات راقبت عن كثب إنتقادات طالب الجامعات واألساتذة للسلطة الفلسطينية. 

 

واتبعت المدارس الحكومية وكذلك المدارس التابعة لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى 

ناهج الدراسية في مدارس الضفة الغربية. أفاد فلسطينيون في غزة بحدوث تدخل محدود من قبل )األونروا( في غزة نفس الم

حماس في المدارس الحكومية على مستوى التعليم االبتدائي والثانوي والجامعي. وقد ورد أن حماس تتدخل في أساليب أو مناهج 
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مي أو "التقاليد" وفقا لتعريف حماس. كانت حماس تتدخل أيضا التدريس التي تعتبرها تنتهك الهوية اإلسالمية أو الدين اإلسال

عندما تردها تقارير عن وجود صفوف أو نشاطات مختلطة بين الجنسين. أفادت األونروا بعدم تدخل حماس في إدارة مدارسها 

 في غزة. 

 

ترعاها الحكومات األجنبية والمنظمات  واجه الطالب المشاركون في بعض البرامج الثقافية والتعليمية )بما في ذلك البرامج التي

 الدولية( استجوابًا من سلطات حماس الحاكمة في أرض الواقع. 

 

أثرت القيود اإلسرائيلية على الحركة سلبًا على المؤسسات األكاديمية وعلى حصول الفلسطينيين على التعليم  وممارستهم 

 .د (. 2لألنشطة الثقافية )عاينوا القسم 

 

مدرسة بالضفة الغربية تخضع ألوامر هدم كاملة أو جزئية. وفقا لمنظمة هيومان رايتس  40وفقًا لألمم المتحدة، فإن أكثر من 

ووتش فإن صعوبة الحصول على تصاريح للمدارس الجديدة والتدمير اإلسرائيلي للمدارس التي بنيت بدون تصاريح جعلت من 

 نيين في الضفة الغربية الحصول على التعليم. الصعب على العديد من األطفال الفلسطي

 

 ب. حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات واالنضمام إليها   
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  حدّت السلطات في الضفة الغربية وغزة من حرية السكان الفلسطينيين في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

   

 حرية التجمع السلمي 

ة بتنظيم االجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات في إطار الحدود القانونية. ويشترط القانون يسمح قانون السلطة الفلسطيني

الحصول على تصاريح لتنظيم المسيرات والمظاهرات والفعاليات الثقافية الكبيرة. قامت القوات األمنية التابعة لكل من السلطة 

 فريق االحتجاجات والتظاهرات السلمية في الضفة الغربية وقطاع الفلسطينية وحماس بشكل انتقائي خالل العام بتقييد أو ت

 غزة. 

 

ستخدمت حماس إحتفال عام في غزة، إوفقا لمرسوم أصدرته حماس، يشترط الحصول على إذن مسبق لتنظيم أي تجمع أو 

االعتقال التعسفي لمنع القيام بفعاليات وأنشطة، ال سيما األحداث السياسية المرتبطة بحركة فتح. وحاولت حماس أيًضا إعاقة نقد 

 جتماعات حول موضوعات سياسية أو اجتماعية.إسياسات حماس من خالل فرض مطالب تعسفية للموافقة على 

  

على أن التجمع "السياسي" لعشرة أشخاص أو أكثر يتطلب تصريًحا من  1967ادر عام ينص األمر العسكري اإلسرائيلي الص

األمر الذي نادراً ما منحه القادة اإلسرائيليون. أما العقوبة التي تفرض على من يخالف   -القائد القوات العسكرية  في المنطقة

ر القانون العسكري اإلسرائيلي الذي يطبق على األمر فهي السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات أو غرامة مالية كبيرة يحظ

 الفلسطينيين في الضفة الغربية عرقلة أو إهانة جندي، والمشاركة في مسيرة غير مصرح بها، و "التحريض" )تشجيع 

، وجهت محكمة عسكرية إسرائيلية إلى الناشط الفلسطيني في 2016اآلخرين على المشاركة في العصيان المدني(. في عام 

. وصرحت منظمات حقوق اإلنسان مثل منظمة العفو الدولية 2010تهمة تعود إلى عام  18حقوق اإلنسان عيسى عمرو  مجال

بأن أفعال عمرو خالل هذه الحوادث كانت متوافقة مع العصيان المدني الالعنفي. واستمرت محاكمة عمرو ، التي بدأت في عام 

لثاني، عقدت الجلسة السابعة حول القضية في المحكمة العسكرية اإلسرائيلية. ، حتى نهاية العام. في نوفمبر / تشرين ا 2016

 مرة على األقل في نقاط تفتيش مختلفة من مايو إلى يوليو.  20حتجزه إوذكرت صحيفة هآرتس أن جيش الدفاع اإلسرائيلي 

 

تبارها "مناطق عسكرية مغلقة" تحظر فيها وأعلنت القيادة المركزية لقوات الدفاع االسرائيلية عن مناطق بالضفة الغربية باع

التجمعات العامة الفلسطينية. وقد طبقت نفس التصنيف في أيام الجمعة على المناطق المجاورة للحاجز األمني في قريتي بلعين 

قد وقعت ونعلين الفلسطينيين خالل الساعات التي يتظاهر فيها هناك وبشكل منتظم نشطاء فلسطينيون وإسرائيليون ودوليون. و

مناوشات متكررة بين المحتجين وعناصر من قوات األمن اإلسرائيلية. ردت قوات األمن اإلسرائيلية المتمركزة على جانب 

 الضفة الغربية من الجدار أثناء االحتجاجات األسبوعية في تلك القرى على  بالرد على إلقاء الحجارة بإستخدام قوة غير فتاكة. 

 

 االنضمام إليها   حرية تكوين الجمعيات و
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يسمح قانون السلطة الفلسطينية بحرية تكوين الجمعيات. فرضت السلطة الفلسطينية أحيانا قيوداً بالضفة الغربية، شملت قيودا 

. أ(. قالت المنظمات غير الحكومية إن القواعد التي تُخضع "الشركات غير الربحية" لموافقة 7على المنظمات العمالية )عاينوا 

ة الفلسطينية قبل تلقي المنح تعرقل استقاللها وتهدد قدرة المنظمات غير الربحية المحلية والدولية على العمل بحرية في السلط

 الضفة الغربية. 

  

في غزة، حاولت حماس منع مختلف المنظمات من العمل. ومن بين هؤالء، تم إتهام بعضهم باالنتماء لفتح، فضالً عن الشركات 

ت غير الحكومية التي تعتبرها حماس انتهاًكا لتفسيرها للمعايير االجتماعية اإلسالمية. وزعمت  السلطة الخاصة والمنظما

اإلشرافية التابعة لوزارة الداخلية لحكومة حماس المشرفة على جميع المنظمات غير الحكومية قيام ممثلوها بمضايقة موظفي 

 الموظفين والرواتب واألنشطة. المنظمات غير الحكومية بإنتظام وطلبوا معلومات عن 

 

 ج. حرية الدين 

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

/reports-freedom-religious-https://www.state.gov/international 

 

 د. حرية التنقل 

يكفل قانون السلطة الفلسطينية حرية التنقل داخل الضفة الغربية والسفر إلى الخارج والهجرة والعودة إلى البالد، وقد احترمت 

 . اإلستثناءات، مع بعض الحكومة بشكل عام هذه الحقوق بالنسبة للمواطنين

 

فرضت سلطات حماس قيودًا على السفر إلى غزة والخروج منها وطلبت تصاريح خروج للفلسطينيين المغادرين عبر معبر 

إسرائيل. كما منعت حماس بعض الفلسطينيين من الخروج من غزة ألسباب تتعلق بالغرض من سفرهم أو  -أيريز بين غزة 

كما أشرت بعض التقارير من مواجه النساء غير المتزوجات للقيود على سفرهن  إجبارهم على دفع الضرائب والغرامات.

 خارج غزة. 

 

بسبب مخاوف أمنية، فرضت إسرائيل قيودًا كبيرة على حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية وبين الضفة الغربية والقدس. 

فة الغربية الفلسطينية ونشرت نقاط التفتيش "المؤقتة". كثيراً ما حظرت السلطات اإلسرائيلية التنقل بين بعض أو جميع مدن الض

صرح الفلسطينيون الذين يعيشون في القرى المتأثرة  بذلك بأن "اإلغالقات الداخلية" ال تزال لها آثار اقتصادية سلبية. خالل 

كبرى، سنت السلطات فترات االضطرابات المحتملة، بما في ذلك في بعض األعياد اإلسرائيلية واليهودية واإلسالمية ال

اإلسرائيلية "عمليات إغالق خارجية شاملة" منعت الفلسطينيين من مغادرة الضفة الغربية وغزة. على سبيل المثال، فرضت 

سمحت  سبتمبر / أيلول، لكنها 30الى 23السلطات اإلسرائيلية إغالقًا شاماًل على غزة لمدة ثمانية أيام خالل عطلة السوكوت من

   سبتمبر.  28إلى  25سرائيل من الضفة الغربية خالل جزء من عطلة السوكوت بين بالوصول إلى إ

  

 

https://www.state.gov/international-religious-freedom-reports/


 إسرائيل، هضبة الجوالن الضفة الغربية وغزة

 2018تقارير قطرية حول ممارسات حقوق اإلنسان لعام 

 وزارة الخارجية، مكتب شؤون الديمقراطية وحقوق اإلنسان والعمل

يوًما مشابها  32وتفيد التقارير أن عمليات اإلغالق هذه أدت إلى خسائر اقتصادية فلسطينية كبيرة. أبلغت منظمة بتسيلم عن 

            لذلك خالل العام. 

  

بسبب المخاوف األمنية، منعت إسرائيل الوصول إلى المناطق المحظورة الوصول على الحدود الساحلية و باإلضافة لذلك

والبرية حول غزة. أدى عدم وجود معلومات واضحة بشأن المناطق المحظورة إلى خلق مخاطر للفلسطينيين في غزة الذين 

سياج األمني. تؤكد السياسة اإلسرائيلية األخيرة، في عام أو بالقرب من اليعيشون أو يعملون إما على ساحل البحر المتوسط 

ستمرار. بإقدًما( على طول السياج المحيط، لكن لم يطبق هذا  984متر ) 300ن عرض المساحة المحظورة هو أ، على 2009

على وجود الخط قدم(. ال توجد الفتات رسمية للداللة  1640متر ) 500في بعض المناطق، إمتدت المنطقة المخطورة الى عمق 

الفاصل الحدودي، وما يبدو على أنه سياسة رسمية  تتغير بشكل متكرر. وبالمثل، تغيرت منطقة النشاط البحري المسموح بها 

إلى  2017للفلسطينيين على طول المنطقة الساحلية لغزة ما بين ستة وتسعة أميال أربعة مرات مختلفة من منتصف عام 

لتباس إلى حاالت متكررة كل عام يتعرض فيها غير حكومية معنية بحقوق اإلنسان، أدى هذا اإل. وفقًا لمنظمات 2018منتصف 

 المزارعون والصيادون إلطالق النار عليهم من قبل القوات اإلسرائيلية.

  

، أحد الذي يفصل غالبية الضفة الغربية عن إسرائيل، بما في ذلك القدس وبعض أجزاء الضفة الغربيةكان الحاجز األمني 

العوائق الرئيسية أمام الحركة الفلسطينية. قامت السلطات اإلسرائيلية ببناء هذا الحاجز لمنع هجمات اإلرهابيين الفلسطينيين. في 

ميالً  11بعض المناطق، يقسم الحاجز المجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس. يمتد الحاجز في أقصى نقاطه على بعد 

فلسطيني يقيمون في تجمعات غربي الجدار، والذين ي طلب منهم  27،000في الضفة الغربية. قدرت بتسيلم أن كيلومتراً(  18)

السفر عبر نقاط التفتيش األمنية اإلسرائيلية للوصول إلى ما تبقى من الضفة الغربية. ومن بين الحواجز الهامة األخرى أمام 

عة لقوات األمن الداخلي والقيود اإلسرائيلية على حركة األشخاص الفلسطينيين الحركة الفلسطينية اإلغالق الداخلي للطرق التاب

 705والسلع من وإلى الضفة الغربية وغزة. في يوليو / تموز، أبلغ مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية عن وجود 

. أثرت القيود اإلسرائيلية 2016له في عام  في المائة عن آخر مسح 3عقبة دائمة في جميع أنحاء الضفة الغربية، أي بزيادة 

على الحركة تقريبًا على جميع جوانب الحياة الفلسطينية، بما في ذلك الوصول إلى أماكن العبادة والتوظيف واألراضي 

 الزراعية والمدارس والمستشفيات، وكذلك سلوك الصحافة واألنشطة اإلنسانية والمنظمات غير الحكومية. 

 

الفلسطينية وحماس بشكل عام مع المنظمات اإلنسانية في توفير الحماية والمساعدة للمشردين داخلياً والالجئين.  تعاونت السلطة

ستناداً إلى المخاوف األمنية. إفرض المسؤولون اإلسرائيليون ضوابط على حركة المواد والسلع واألشخاص من وإلى غزة 

ن صعوبات يواجهها العمال األجانب في الحصول على تأشيرات أبلغت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ع

   إسرائيلية، مما أثر على تقديم المساعدات اإلنسانية في الضفة الغربية وغزة. 
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كرت منظمة العفو العام الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش أيًضا أن الحكومة اإلسرائيلية رفضت تصاريح موظفيها لدخول ذ

 . غزة من إسرائيل

  

وذكر المدعون والقضاة التابعون للسلطة الفلسطينية أن الحظر المفروض على قوى األمن الداخلي على التنقل في الضفة 

الغربية، بما في ذلك القيود اإلسرائيلية على قدرة السلطة الفلسطينية على نقل المحتجزين وجمع الشهود، أعاق قدرتهم على 

 إقامة العدل. 

 

يوم عمل خالل العام ، ويرجع ذلك في الغالب إلى زيادة  1،376أفادت األونروا أن موظفيها في مقر الضفة الغربية فقدوا 

، 2017الطلب اإلسرائيلي على تفتيش مركبات األونروا عند نقاط التفتيش بين بيت لحم والقدس. وفقًا لألونروا، في نهاية عام 

مليون في قطاع غزة. ما  1.4طيني مسجلين لدى األونروا في الضفة الغربية وحوالي الجئ فلس 82832كان هناك أكثر من 

في غزة. بعض  40( الالجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية يعيشون في مخيمات وكذلك يعيش حوالي ٪24يقرب من ربع )٪

األهلية السورية  كانوا يعيشون سابقا في الفلسطينيين، المسجلين لدى األونروا كالجئين والذين عاشوا في سوريا قبل الحرب 

غزة. باإلضافة إلى ذلك، يعيش السوريين من أصل فلسطيني )غير المسجلين لدى األونروا كالجئين( في غزة بعد فرارهم من 

 الحرب األهلية السورية. 

  

 14ة في الضفة الغربية إلى مقتل أدت العمليات األمنية اإلسرائيلي إساءة معاملة المهاجرين، والالجئين، وعديمي الجنسية:

، ق تل ستة منهم على ما ي زعم أثناء قيامهم بهجوم على قوى األمن 2017شخًصا من المستفيدين من األونروا اعتباًرا من ديسمبر 

 223هناك  ستخدام إسرائيل للذخيرة الحية في معظم باإلصابات. أفادت األونروا أنإاإلسرائيلي أو المدنيين اإلسرائيليين. تسبب 

فلسطينياً أ صيبوا بجروح على أيدي السلطات اإلسرائيلية في مخيمات الالجئين بالضفة الغربية، حيث تسبب إستخدام الذخيرة 

 قاصًرا من األونروا.  15شخًصا، بينهم  92الحية بإصابة 

 

تراجع إجمالي اإلصابات نتيجة لعمليات إلى أكتوبر / تشرين األول إلى أنه على الرغم من  2014تشير بيانات األونروا من عام 

قوى األمن اإلسرائيلي في مخيمات الالجئين وحولها، فقد ارتفعت اإلصابات بالذخيرة الحية كنسبة مئوية من مجموع اإلصابات 

 في المائة. أعربت وكالة األمم المتحدة عن قلقها بشكل خاص إزاء استخدام الذخيرة الحية ضد 42في المائة إلى  16من 

القاصرين. كانت أحدث حالة وفاة في مخيم الدهيشة لالجئين جنوب بيت لحم في يوليو، عندما أطلقت قوات األمن اإلسرائيلية 

عاًما  فقط . وفقًا للحكومة اإلسرائيلية، ال تزال الشرطة العسكرية  14النار بشكل مميت على أركان ثائر مزهر والذي كان يبلغ 

 تحقق في الحادث. 

 

هناك أي إجراء لألزواج األجانب أو األطفال المولودين في الخارج من الفلسطينيين للحصول على وضع قانوني دائم في لم يكن 

الضفة الغربية. ونتيجة لذلك، فإن العديد من األطفال والشباب الفلسطينيين، وخاصةً المولودين في الخارج، ال يتمتعون بوضع 

ستئنافاً في أكتوبر / تشرين األول في قضية معن أبو إظم حياتهم أو كلها. قدم هموكيد قانوني في المنطقة التي قضوا فيها مع

   عاماً.  24حافظ البالغ من العمر 

نتقل إلى هناك مع والده إابو حافظ والذي يقال إنه عاش في مخيم جنين لالجئين منذ أن كان في الثالثة من عمره، عندما  

، احت جز 2017م شمل األسرة ما زال معلقًا منذ عدة سنوات. في فبراير / شباط األصل. طلب لَّ الفلسطيني وأمه األوروغواية 

عند نقطة تفتيش واحت جز منذ ذلك الحين في سجن إسرائيلي لألجانب غير الشرعيين في الرملة. تحاول الحكومة اإلسرائيلية 

لد على الرغم من أنه ليس لديه روا     بط هناك وال يتحدث البرتغالية.ترحيله إلى البرازيل، حيث و 

   

 لم تتدخل السلطة الفلسطينية في تنقل الفلسطينيين داخل الضفة الغربية.  التنقل داخل البالد:

 

لم تفرض سلطات حماس قيودا روتينية على التنقل داخل قطاع غزة، رغم أنه كانت هناك بعض المناطق التي كانت حماس 

غط المتزايد من أجل االمتثال لتفسير حماس للمعايير اإلسالمية إلى قيود على حركة النساء بشكل تحظر الدخول إليها. وأدى الض

 عام. 

 

كانت قوات األمن االسرائيلية عادة ما تحتجز مدة لعدة ساعات فلسطينيين مقيمين في غزة ممن لديهم تصاريح لدخول إسرائيل 

 ند نقاط التفتيش التي تسيطر عليها إسرائيل. للعمل، وتخضعهم لالستجواب والتفتيش بخلع المالبس ع
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ووفقا لمنظمات حقزق اإلنسان غير الحكومية، فرضت الحكومة اإلسرائيلية قيود ً كبيرة على تنقل الفلسطينيين داخل الضفة 

الفلسطينية أثناء الغربية وبين الضفة الغربية والقدس كما هو مذكور أعاله. وألحقت السلطات اإلسرائيلية أضرار اً بالممتلكات 

قيامها بمداهمات، وأغلقت المداخل والمخارج وصادرت سيارات. ذكرت الحكومة اإلسرائيلية أن القيود الجماعية لم تفرض إال 

إذا اقتنع قائد عسكري بوجود ضرورة عسكرية لإلجراء، وأن فرض القيود على الحياة اليومية للمدنيين الفلسطينيين ليس غير 

 متناسب. 

 

لقيود المفروضة على الوصول إلى القدس أثر سلبي على السكان الفلسطينيين الذين كانوا مرضى في حين حاول الفريق كان ل

الطبي الوصول إلى المستشفيات الفلسطينية الستة في القدس التي تقدم رعاية متخصصة غير متوفرة في الضفة الغربية. وفقًا 

جنود جيش الدفاع اإلسرائيلي عند نقاط التفتيش بمضايقة وتأخير سيارات اإلسعاف لجمعية الهالل األحمر الفلسطيني، فقد قام 

من الضفة الغربية أو رفضوا دخولهم إلى القدس، حتى في حاالت الطوارئ. أفادت جمعية الهالل األحمر الفلسطيني بمئات من 

الوصول إلى المحتاجين ومنع نقلهم إلى  هذه اإلجراءات التي أعاقت الخدمات اإلنسانية خالل العام. وشملت معظمها منع

المراكز الطبية المتخصصة أو فرض تأخير في نقاط التفتيش التي قد تصل إلى ساعتين. وفقًا للحكومة اإلسرائيلية غالبًا ما 

   عتبارات األمنية ونقص التنسيق المتقدم من جانب الفرق الطبية الفلسطينية في حدوث تأخير. تسببت اإل
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مياًل أو  65طريقًا وجزًءا من الطرق )يبلغ طولها حوالي  30ات اإلسرائيلية بتقييد أو حظر سفر الفلسطينيين على قامت السلط

كيلومتًرا( في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك العديد من شوارع المرور الرئيسية. كما فرضت قوات األمن  43

ن في منازلهم خالل عمليات االعتقال التي تقوم بها قوات األمن اإلسرائيلية. اإلسرائيلي حظرا مؤقتا للتجول يحصر الفلسطينيي

خالل شهر رمضان المبارك، خففت السلطات اإلسرائيلية القيود المفروضة على دخول الفلسطينيين إسرائيل، بما في ذلك القدس 

رة وزيارة الحرم الشريف / جبل الهيكل والسماح للفلسطينيين في الضفة الغربية باستخدام مطار بن غوريون وزيارة األس

    للخدمات الدينية. لم تصدر السلطات اإلسرائيلية تصاريح للفلسطينيين في غزة لزيارة القدس.

    

في وادي كريميسان بالقرب من بيت لحم وبدأت في تطهير األرض لتمديد الجدار مددت السلطات اإلسرائيلية الحاجز األمني 

عبر قرية الولجة، القريبة من بيت لحم أيًضا. واصلت إسرائيل تقييد الحركة والتنقل بالقرب من الجدار، بما في ذلك وصول 

ش الدفاع اإلسرائيلي في نوفمبر / تشرين بعض المنظمات الدولية. رداً على طلب قانون حرية المعلومات من هموكيد، أبلغ جي

في المائة من طلبات التصاريح المقدمة من المزارعين الفلسطينيين للوصول إلى أراضيهم  72الثاني أنه رفض خالل العام 

الت في المائة من حاالت الرفض هذه ألسباب أمنية. وقال هموكيد إن العديد من حا 1المحجوبة بواسطة الجدار األمني ، وكان 

 الرفض هذه ترجع إلى مزاعم تعسفية من جانب السلطات اإلسرائيلية بحجة أن أرض الفالح صغيرة للغاية. 

 

سيطرت شركات األمن الخاصة التي تستخدمها الحكومة اإلسرائيلية على العديد من نقاط الوصول عبر الجدار األمني. ادعت 

شركات األمن هذه لم تستجب لطلبات السماح بحركة البضائع أو ممثلي  المنظمات الدولية وجماعات حقوق اإلنسان المحلية أن

 المنظمات غير الحكومية عبر الجدار.

  

واصل المزارعون الفلسطينيون اإلبالغ عن صعوبة الوصول إلى أراضيهم في المنطقة "ج" التي تسيطر عليها إسرائيل في 

ون عن المجتمع أن العديد من القرى الفلسطينية المملوكة لألراضي الضفة الغربية. أفادت المنظمات غير الحكومية والمدافع

تصاريح مختلفة( هؤالء  10أصبحت غير متاحة بسبب الجدار. منع نظام التصاريح اإلسرائيلي المعقد )الذي يتطلب أكثر من 

 الفلسطينيين من استخدام أراضيهم بالكامل. 

 

 984نية أن الفلسطينيين في غزة اعتبروا أن المناطق التي يصل ارتفاعها إلى أفاد مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسا

متر( يمثل  1000قدًما ) 3،280متر( من السياج المحيط بالمنطقة هي منطقة "محظورة" ، وأن ما يصل إلى  300قدًما )

في  35يق الشؤون اإلنسانية  أن حوالي "خطًرا كبيًرا" ، مما أحبط المزارعين من زراعة حقولهم. قدر مكتب األمم المتحدة لتنس

 المائة من األراضي الصالحة للزراعة في قطاع غزة تقع في المنطقة المحظورة. 

 

لم تسمح القيود اإلسرائيلية بالصيد إال ضمن ثالثة أميال بحرية من أراضي غزة خالل فترات محددة. ذكرت الحكومة 

   ب أمنية. ضرورية ألسبا اإلسرائيلية أن هذه القيود كانت
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أطلقت القوات البحرية اإلسرائيلية والمصرية بإنتظام طلقات تحذيرية على الصيادين الفلسطينيين الذين يدخلون المناطق 

البحرية المحظورة، وفي بعض الحاالت إستهدفت الصيادين مباشرة، وفقًا لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )انظر 

رت القوات المسلحة اإلسرائيلية قوارب الصيد التي تم اعتراضها في هذه المناطق واعتقلت الصيادين. أفاد . أ(. صاد1القسم 

      الصيادون الفلسطينيون باالرتباك حول الحدود الدقيقة لحدود الصيد الجديدة. 

  

فلسطينية والمعابر والوصول إلى في الضفة الغربية، واصلت السلطات العسكرية اإلسرائيلية تقييد حركة مرور السيارات ال

المنازل والشركات في وسط مدينة الخليل مشيرة إلى الحاجة إلى حماية عدة مئات من المستوطنين اإلسرائيليين المقيمين في 

حتالل أسطح المنازل الفلسطينية الخاصة في الخليل كمواقع أمنية، مما أجبر إ اإلسرائيليوسط المدينة. واصلت قوات األمن 

العائالت على ترك بابها األمامي مفتوًحا أمام الجنود للدخول. رداً على هذه التقارير، ذكرت الحكومة اإلسرائيلية أن حرية 

 الحركة ليست حقًا مطلقًا، ولكن يجب موازنتها مع األمن والنظام العام. 

 

ص غير المسلمين أوقاتًا لزيارة الحرم الشريف / الحرم القدسي الشريف، لكن المسجد األقصى غير مفتوح للجمهور غير خص

المسلم. تحظر الحكومة اإلسرائيلية، وفقًا للوضع الراهن القائم مع السلطات األردنية التي تدير الموقع، العبادة غير اإلسالمية 

اإلسالمية في الحرم الشريف / جبل الهيكل. ذكرت األوقاف اإلسالمية في القدس، وجماعات وغيرها من األنشطة الدينية غير 

جبل الهيكل اليهودي، ووسائل اإلعالم المحلية أن الشرطة أصبحت أكثر تسامًحا مع صالة اليهود الصامتة وغيرها من الطقوس 

والجماعات اليهودية الذين عرفوا بأنهم "نشطاء جبل الهيكل"  الدينية التي يتم إجراؤها على الموقع خالل العام، وقد حقق األفراد

ألعضاء الكنيست اإلسرائيليين  2015رقماً قياسياً من الزيارات. في يوليو / تموز، ألغى رئيس الوزراء نتنياهو حظره لعام 

ة أشهر، وفي نوفمبر بدأ والوزراء الذين زاروا الحرم الشريف / الحرم القدسي الشريف، وسمح لهم بالزيارة مرة كل ثالث

ستمرت الحكومة اإلسرائيلية، متذرعة بالمخاوف إالسماح لهؤالء المسؤولين بالزيارة شهريًا، وفقًا إلى تقارير وسائل اإلعالم. 

األمنية ، في فرض قيود متقطعة على وصول الفلسطينيين إلى بعض المواقع الدينية، بما في ذلك الحرم الشريف / جبل الهيكل. 

ل مسؤولو الوقف إن الشرطة اإلسرائيلية استمرت في تقييد عمليات الوقف ومشاريع التجديد واإلصالح في الموقع. سمحت وقا

السلطات اإلسرائيلية لموظفي الوقف بإجراء بعض اإلصالحات الطفيفة في سبتمبر. أشار المسؤولون اإلسرائيليون إلى 

في ذلك الوصول المحدود إلى القدس خالل األعياد اليهودية الكبرى، فضالً المخاوف األمنية عند فرض قيود على السفر، بما 

   ستمرار بناء الجدار األمني اإلسرائيلي، مما أعاق تحركات المسلمين والمسيحيين الفلسطينيين في الضفة الغربية. إعن 
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لم تقيد السلطة الفلسطينية سفر سكان الضفة الغربية إلى الخارج. أفاد السكان الذين لديهم قضايا معلقة في  السفر الى الخارج:

المحكمة أنهم لم يتمكنوا من المغادرة حتى يتم حل القضية. ال تسيطر السلطة الفلسطينية على معابر الحدود لدخول الضفة 

           الغربية أو الخروج منه. 

  

ات حماس في غزة قيوداً على تنقل الفلسطينيين الذين يحاولون الخروج من غزة إلى إسرائيل عبر معبر إيريز، فرضت سلط

وإلى مصر عبر معبر رفح.  منذ أبريل / نيسان، فرضت حماس نقطة تفتيش أمام نقطة تفتيش "أربع أربا" بالقرب من معبر 

 إلى غزة والخروج منها. إيرز، مما يتطلب من جميع الركاب التسجيل قبل الدخول 

 

كثير اً ما رفضت السلطات اإلسرائيلية طلبات الفلسطينيين للحصول على تصاريح السفر عبر معبر إيريز. اقتصرت اسرائيل 

إلى حد كبير الدخول والخروج من قطاع غزة عند معبر إيريز على الحاالت اإلنسانية. ومنع هذا الفلسطينيين من العبور إلى 

ء مقابالت التأشيرات، وإلى األردن )غالبًا للسفر إلى أماكن أخرى من هناك( عبر جسر اللنبي وإلى الضفة الغربية القدس إلجرا

 للعمل أو التعليم.

  

على  2000خالل العام، واصلت المحكمة العليا اإلسرائيلية التمسك باستثناءات قليلة بالحظر اإلسرائيلي المفروض في عام 

يدرسون في جامعات الضفة الغربية. لم يتقدم الطالب في غزة بشكل عام إلى جامعات الضفة الغربية الطالب من غزة الذين 

 لعلمهم بأن السلطات اإلسرائيلية سوف ترفض التصاريح. 

 

لية كان تأخر المسؤولين اإلسرائيليين في الموافقة على التصاريح يفّوت على الفلسطينيين مواعيد السفر المحددة لبرامجهم التباد

في الخارج أو يفّوت عليهم فرصة التسجيل في الجامعات األجنبية. وفي بعض الحاالت، طلبت السلطات من التالميذ الخضوع 

لمقابالت أمنية قبل منحهم التصاريح. احتجزت السلطات اإلسرائيلية بعض الطالب إلى أجل غير مسمى دون تهمة بعد مقابلتهم 

 اآلخرين حضور هذه المقابالت خوفًا من االعتقال. األمنية، مما تسبب في رفض الطالب

 

فلسطيني قطاع غزة  87979بتداًء من شهر مايو، فتحت السلطات المصرية معبر رفح للمشاة خمسة أيام في األسبوع، وغادر إ

والحكومة  عبر معبر رفح بين يوليو وديسمبر. بالنسبة للفلسطينيين في غزة، كان الحصول على إذن من حكومة حماس في غزة

 المصرية للسفر عبر رفح أمًرا صعبًا. 

 

مسلك، وهي  -فرضت إسرائيل قيودًا جديدة على الوصول إلى الرعاية الصحية ألفراد األسرة المرتبطين بحماس؛ وفقًا لجيشا

ول على طلبًا للحص 833منظمة إسرائيلية تركز على حرية حركة الفلسطينيين، في الربع األول من العام رفضت إسرائيل 

   كانوا  أقارب "من الدرجة األولى ]من[ أحد نشطاء حماس."  تصريح خروج من سكان غزة على أساس أن المتقدمين

  

 



 إسرائيل، هضبة الجوالن الضفة الغربية وغزة

 2018تقارير قطرية حول ممارسات حقوق اإلنسان لعام 

 وزارة الخارجية، مكتب شؤون الديمقراطية وحقوق اإلنسان والعمل

. في مارس / 2017طلبًا على أساس واحد في عام  21مسلك إن السلطات اإلسرائيلية رفضت  -فادت منظمة جيشاأوبالمقارنة، 

لتماس منحت إسرائيل لتماساً لتغيير هذه الممارسة، وعقب اإلإمن جماعات حقوق اإلنسان  لتمست منظمة جيشا وغيرهاإآذار، 

عددًا من المصابات بمرض السرطان من النساء لتلقي العالج في شبكة مستشفى القدس الشرقية. أصدرت الحكومة األردنية 

         جوازات سفر للفلسطينيين بناء على طلبات فردية. 



 إسرائيل، هضبة الجوالن الضفة الغربية وغزة

 2018تقارير قطرية حول ممارسات حقوق اإلنسان لعام 

 وزارة الخارجية، مكتب شؤون الديمقراطية وحقوق اإلنسان والعمل

 

 النزوح الداخلي  \((IDPا المشردون داخلي

نازح في غزة بسبب الدمار  47200، ما زال هناك  2016قدّر مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية أنه في نهاية عام 

 8000. وكانت إعادة اإلعمار تتقدم ببطء. أتاحت آلية إعادة إعمار غزة إدخال مواد البناء إلعادة بناء  2014الناجم عن حرب 

 منزل. 3000منزل تم تدميرها في غزة، لكن لم تقم السلطات بعد بإعادة بناء أكثر من  11000منزل من بين 

  

وقد قدمت األونروا ومنظمات إنسانية أخرى خدمات لمساعدة النازحين داخليا في غزة والضفة الغربية، مع بعض المحدودية 

 عبور الحدود. بسبب القيود اإلسرائيلية المفروضة على التنقل وعلى

  

 حماية الالجئين 

يحق للالجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة االلتحاق بمدارس األونروا واالستفادة من  الحصول على الخدمات األساسية:

عيادات الرعاية الصحية األولية، رغم أن القيود المفروضة على الحركة كانت تحد في بعض الحاالت من الوصول إلى خدمات 

قسم "إساءة معاملة المهاجرين والالجئين وعديمي الجنسية" أعاله بشأن تعريف  عايناألونروا ومواردها في الضفة الغربية. )

 األونروا لالجئين(. 

  

تطلبت جميع مشاريع األونروا في الضفة الغربية وقطاع غزة تصاريح من الحكومة اإلسرائيلية، لكن األونروا ال تتقدم بطلب 

 ى تصاريح في مخيمات الالجئين. للحصول عل

 

تدهور األوضاع االجتماعية واالقتصادية خالل العام في غزة أثر على الالجئين بشدة. ذكرت األونروا أن األمن الغذائي ال يزال 

 في خطر. 

 

ستخدام مزدوج في إعاقة العمليات إستمرت القيود المفروضة على الواردات اإلسرائيلية على بعض السلع التي تعتبر ذات إ

 تبقىستحدثت السلطات اإلسرائيلية شرًطا بموجبه إ، 2016اإلنسانية في غزة، بما في ذلك تلك الموجهة نحو الالجئين. في عام 

عاًما  الموافقة على مشاريع األونروا سارية لمدة عام واحد فقط. نظًرا ألن الجداول الزمنية لتنفيذ المشروع غالبًا ما تتجاوز

ستلزم هذا المطلب تقديم طلبات إلعادة الموافقة على المشاريع، مما أعاق التنفيذ وزاد من تكاليف المعامالت لمشاريع إواحدًا، 

   األونروا المتعددة. 
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 األشخاص عديمي الجنسية 

فلسطيني في غزة دون بطاقات هوية تعترف بها إسرائيل. وقد  50000إلى  40000ا لمنظمات غير حكومية، هناك ما بين وفقً 

ولد بعض هؤالء األشخاص في غزة، ولكن إسرائيل لم تعترف بهم أبدا كسكان. وفّر بعضهم من قطاع غزة إبان حرب عام 

ن يفتقرون ثم عادوا إلى القطاع الحقا. هناك عدد قليل مم 1967، وغادر البعض غزة ألسباب أخرى مختلفة بعد عام 1967

لبطاقات هوية معترف بها كانوا قد ولدوا في قطاع غزة ولم يغادروها أبدا، وبحوزتهم فقط بطاقات هوية صادرة عن حماس. 

بموجب اتفاقيات أوسلو، تدير السلطة الفلسطينية السجل السكاني الفلسطيني، رغم أن التغييرات في السجل تتطلب موافقة 

 . 2000ج الحكومة اإلسرائيلية التغييرات في السجل منذ عام الحكومة اإلسرائيلية. لم تعال

 

 . حرية المشاركة في العملية السياسية 3القسم 

نتخابات دورية حرة ونزيهة تجرى بواسطة إختيار حكومتهم من خالل إيكفل القانون الفلسطيني للمواطنين الفلسطينين 

م تقم السلطة الوطنية بإجراء إنتخابات وطنية في الضفة الغربية أو التصويت السري على أساس االقتراع العام والمتكافئ. ل

اختيار حكومتهم  2007. ولم يكن بإمكان سكان قطاع غزة الذين ظلوا خاضعين لحكم حماس منذ عام 2006قطاع غزة منذ عام 

اعات اإلسالمية لم تكن أو مساءلتها ومحاسبتها. ذكرت منظمات المجتمع المدني في غزة أن سلطات حماس وغيرها من الجم

متسامحة إزاء المجاهرة بالخالف، أو المعارضة، أو النشاط المدني، أو الترويج لقيم تتعارض مع إيديولوجية حماس السياسية 

 والدينية. 

 

 االنتخابات والمشاركة السياسية 

كانون األول )ديسمبر(،  22. في 2006نتخابات وطنية في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ عام إلم تحدث  اإلنتخابات األخيرة:

أعلن الرئيس عباس أن المحكمة الدستورية التابعة للسلطة الفلسطينية قد أصدرت قراًرا بحل المجلس التشريعي الفلسطيني 

نتخابات بلدية في كل من الضفة إنتخابات للمجلس التشريعي في غضون ستة أشهر. قررت السلطات إجراء إوالدعوة إلى 

.اال أن السلطة الفلسطينية أجلت االنتخابات البلدية في غزة. قاطعت  كل من حماس والجبهة  2017وغزة في  مايو/أيار الغربية 

الشعبية لتحريرفلسطين االنتخابات الضفة الغربية. ووفقًا لمراقبين لالنتخابات، فقد تم التصويت بشكل عام دون وقوع حوادث 

من المرشحين في القوائم من النساء. مع نهاية السنة، لم يتم   20٪نون الفلسطيني، كان عنف أو ترهيب للناخبين. بمقتضى القا

 و غزة. أجديد لإلنتخابات العامة أو المحلية في الضفة الغربية  دتحديد موع

 

حدّت من  سمحت السلطة الفلسطينية بوجود أحزاب متعددة في الضفة الغربية، ولكنها األحزاب السياسية والمشاركة السياسية:

على تنظيم حمالت انتخابية ومسيرات وفي غزة، سمحت حماس بوجود أحزاب أخرى ولكنها  قدرة األعضاء بتنظيم حماس

   فرضت قيودا صارمة على نشاطاتها.  
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نتمائهم إعتقلت السلطة الفلسطينية وحماس بشكل تعسفي مؤيدي بعضهم البعض فقط بسبب إوفقًا لـهيومن رايتس ووتش، 

         اسي أو التعبير عن وجهات نظر مختلفة.السي

   

ال توجد قوانين  في السلطة الفلسطينية والتي تحد من مشاركة المرأة أو أفراد األقليات في العملية  مشاركة النساء واألقليات:

لحياة السياسية على نفس السياسية ، وقد شاركوا فيها بالفعل. يمكن للنساء واألقليات التصويت بشكل قانوني والمشاركة في ا

أسس مشاركة الرجال والمواطنين من غير األقليات، رغم أن المرأة ما زالت تواجه عوائق اجتماعية وثقافية كبيرة في الضفة 

 عضوا.  23الغربية وغزة على حد سواء كانت هناك ثالث نساء وثالث مسيحيين في مجلس الوزراء الذي يتألف من 

 النساء من الوظائف القيادية في الوزارات القائمة بحكم األمر الواقع في غزة.ستبعدت حماس بشكل عام إ

  

 . الفساد واالفتقار إلى الشفافية في الحكومة 4القسم 

ينص قانون السلطة الفلسطينية على عقوبات جنائية للفساد من قبل المسؤولين، لكن لم يتم فعل الكثير من الناحية العملية لمقاضاة 

 المسؤولين الفاسدين. 

 

ستمرت مزاعم الممارسات الفاسدة وسط مسؤولي فتح، خاصة فيما يتعلق بالمحسوبية والمحاباة في تعيينات القطاع إ الفساد:

 م والتي نادرا ما يتم اإلعالن عنها علنا. العا

 

في غزة، زعم مراقبون محليون ومنظمات غير حكومية وجود حاالت تواطؤ من قبل حماس في ممارسات فاسدة، بما في ذلك 

شروط شراء تفضيلية للعقارات، ومكاسب مالية من الضرائب والرسوم التي يتم تحصيلها من المستوردين الغزاويين. كبحت 

 ات حماس القائمة بحكم األمر الواقع، على نحو صارم، االبالغ عن المعلومات واالطالع عليها. سلط

 

زعم ممثلو قطاع األعمال المحليون في غزة أن وزارة الشؤون المدنية التابعة للسلطة الفلسطينية، والتي تقدم إلى السلطات 

رس المحاباة وتعطي معاملة تفضيلية للمستوردين المقيمين في غزة االسرائيلية طلبات دخول المواد المقيدة إلى غزة، كانت تما

 المقربين من الوزارة. 

 

يخضع وزراء السلطة الفلسطينية لقوانين اإلفصاح المالي، لكن لم تكن هناك مساءلة كافية تذكر إزاء عدم  اإلفصاح المالي:

 القطاع العام، بما في ذلك  اإلفصاح. تنشر السلطة الفلسطينية وثائق اإلفصاح المالي من موظفي

الوزراء، من خالل لجنة مكافحة الفساد بالسلطة الفلسطينية. لم تتوفر معلومات حول المتطلبات القانونية لإلفصاح المالي 

   لسلطات حماس القائمة بحكم األمر الواقع في غزة. 
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 هاكات المزعومة لحقوق اإلنسان . موقف الحكومة من التحقيقات الدولية وغير الحكومية في االنت5القسم 

تعمل جماعات حقوق اإلنسان الفلسطينية والمنظمات الدولية عموًما دون قيود من السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وتعاون 

مسؤولو السلطة الفلسطينية في جهودهم لرصد ممارسات حقوق اإلنسان في السلطة الفلسطينية، رغم أن بعض جماعات 

تهمت السلطة الفلسطينية بالتنصت على المكالمات الهاتفية وفقًا لـهيومن رايتس ووتش. وقد عينت عدة أجهزة إلمدني المجتمع ا

تصال رسميين عملوا مع إأمنية تابعة للسلطة الفلسطينية، بينها جهاز المخابرات العامة والشرطة المدنية الفلسطينية، ضباط 

 منظمات حقوق اإلنسان. 

 

حقوق إنسان غير حكومية اسرائيلية وفلسطينية تعمل في القدس الشرقية والضفة الغربية وغزة، تشمل بتسيلم، أفادت منظمات 

وحاخامات من أجل حقوق اإلنسان، وكسر الصمت، بحدوث تحرشات من قبل المستوطنين اإلسرائيليين وجهات مجهولة 

على نطاق واسع نشر مقطع فيديو يسب ويذم ويقدح في ستمرار التحرش الهاتفي بعد أن تم إوأفادت منظمات غير حكومية ب

النشطاء أو الداعمين ألربع منظمات غير حكومية أصدرت تقريرا عن قضايا حقوق اإلنسان الفلسطينية. أفادت منظمات بتسيلم، 

أو  وحاخامات من أجل حقوق اإلنسان، يش دين، هيومن رايتس واتش وكسر الصمت بأن بعض موظفيهم تعرضوا للترهيب،

زدادت خالل الفترات التي تحدث فيها إدعت المنظمات غير الحكومية أن هذه السلوكيات إالتهديد بالقتل، أو االعتداء البدني. 

 نتقدتهم كأعداء أو خونة لمعارضتهم سياسة الحكومة.إالمسؤولون الحكوميون ضد أنشطتهم أو 

  

وفلسطينية تعمل في الضفة الغربية وغزة أنها واجهت هجمات إلكترونية أفادت منظمات حقوق إنسان غير حكومية اسرائيلية 

 متطورة على مواقعها اإللكترونية وخوادمها وقواعد بياناتها الداخلية.

  

أفادت منظمات غير حكومية مقرها في غزة بأن ممثلين عن حماس جاءوا إلى مكاتبهم للحصول على دفعات ضريبية وطلبوا 

 علومات عن الرواتب واستدعوا ممثلي المنظمات غير الحكومية إلى مراكز الشرطة الستجوابهم.قوائم المستفيدين وم

 

ستمرت المنظمات اإلنسانية في إثارة المخاوف بشأن تقلص مساحة العمليات للمنظمات غير الحكومية الدولية في غزة في إ

عترف بتهريب أسلحة من غزة إوظفًا في القنصلية الفرنسية أعقاب تقارير إعالمية إسرائيلية بأن السلطات اإلسرائيلية اعتقلت م

إلى الضفة الغربية في مركبات دبلوماسية رسمية، مما أدى إلى مزيد من التدقيق في الزوار غير الحكوميين والدبلوماسيين إلى 

 غزة. 

  

ة في الضفة الغربية وغزة وقد رصدت منظمات غير حكومية إسرائيلية وفلسطينية ودولية ممارسات الحكومة اإلسرائيلي

لبعض منظمات حقوق اإلنسان بعقد المؤتمرات الصحفية ونشر  ونشرت النتائج التي توصلت إليها. سمحت السلطات االسرائيلية

   وقائعها وأتاحت للجنة الدولية للصليب األحمر زيارة معظم المحتجزين.   
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تعاونت السلطة الفلسطينية والمسؤولون اإلسرائيليون بشكل عام مع ممثلي األمم  األمم المتحدة أو الهيئات الدولية األخرى:

المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية وسمحت لهم بزيارات، كانت هناك تقارير عديدة لمضايقة حماس ألعضاء المنظمات 

 الدولية. 

  

نسان بالعمل بمثابة أمين المظالم وهيئة حقوق اإلنسان ستمرت الهيئة المستقلة لحقوق اإلإ الهيئات الحكومية لحقوق اإلنسان:

نتهاكات حقوق اإلنسان في المناطق الخاضعة للسلطة إللسلطة الفلسطينية. وقد أصدرت الهيئة تقارير شهرية وسنوية عن 

عام ولكن عانت الفلسطينية؛ وأصدرت توصيات رسمية للسلطة الفلسطينية. كانت الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان مستقلة بشكل 

من قلة الموارد التي حدّت من قدرتها على العمل بفعالية. كما تعاونت منظمات غير حكومية محلية ودولية مع الهيئة المستقلة 

 لحقوق اإلنسان. 

 

 . التمييز واالنتهاكات المجتمعية واالتجار باألشخاص 6القسم 

 المرأة 

في مارس / آذار، منحت السلطة الفلسطينية المرأة بعض الحقوق المحدودة فيما يتعلق بأطفالها القاصرين. حيث يمكن اآلن 

للنساء الفلسطينيات أن ينقلن الجنسية إلى أطفالهن. كما ي سمح للنساء باختيار مدرسة "مناسبة" ألطفالهن وفتح حساب مصرفي 

بطلب للحصول على جواز سفر لطفلها، على الرغم من أنه ال ي سمح للطفل بالسفر دون إذن بإسم الطفل. يجوز لألمهات التقدم 

 ولي أمره القانوني. 

 

يحظر قانون السلطة الفلسطينية االغتصاب. ولكن التعريف القانوني لالغتصاب ال يشير إلى  اإلغتصاب والعنف األسري:

سنة. في حين أن السلطة الفلسطينية ألغت  15سنوات و  5بين  االغتصاب الزوجي. وتتراوح عقوبة االغتصاب وهي السجن

، والتي أعفيت المغتصب من المسؤولية الجنائية إذا تزوج من ضحيته، لم تستطع 1960من قانون العقوبات لعام  308المادة 

كل فعال في الضفة الغربية السلطة الفلسطينية وال السلطات التابعة لحماس بحكم الواقع فرض القوانين المتعلقة باالغتصاب بش

أو غزة. وردت في السنوات الماضية تقارير بأن الّشرطة تتعامل مع االغتصاب على أنه قضية اجتماعية وليست جنائية، وبأن 

 عتذارهم لضحاياهم. إالسلطات أطلقت سراح بعض المتهمين باالغتصاب بعد 

 

أن العنف األسري، وخاصة العنف النفسي، كان شائعا في الضفة وأفاد مكتب اإلحصاء المركزي التابع للسلطة الفلسطينية ب

الغربية وغزة. وال يحظر قانون السلطة الفلسطينية صراحة العنف األسري، ولكنه يعتبر االعتداء على اآلخرين وضربهم 

في  ضايا العنف األسريجريمة. لم تطبق السلطة الفلسطينية وسلطات حماس القائمة بحكم األمر الواقع القانون بشكل فعال في ق

   الضفة الغربية وغزة.  
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أفادت منظمات غير حكومية بأن النساء الفلسطينيات لم يرغبن في بعض األحيان في اإلبالغ عن حاالت العنف أو اإلساءات 

صول على للسلطة الفلسطينية أو سلطات حماس القائمة بحكم األمر الواقع بسبب الخوف من العقاب أو توقعات منخفضة بالح

مساعدة. أفادت هيومان رايتس ووتش في السنوات السابقة أن السلطة الفلسطينية قد نجحت في تقديم بعض قضايا العنف 

           المنزلي إلى المحاكمة. 

  

الضوء تتمثل مهمة وزارة شؤون المرأة في السلطة الفلسطينية في تعزيز حقوق المرأة. سعت الوزارة في الضفة الغربية إللقاء 

على التحديات التي تواجهها المرأة الفلسطينية، وذلك بالتنسيق مع مؤسسات حكومية، ومنظمات غير حكومية، والقطاع 

 الخاص، عالوة على منظمات دولية وإقليمية.

  

ذار، ستخدام "شرف العائلة" كحماية لمرتكبي "جرائم الشرف". في مارس / آإيمنع القانون  ممارسات تقليدية أخرى ضارة:

لحظر ممارسة القضاة الذين يصدرون أحكاًما أخف في  1960من قانون العقوبات لعام  99عدَّلت السلطة الفلسطينية المادة 

 الجرائم ضد النساء واألطفال مقابل الجرائم ضد الرجال. 

مع ذلك احتجت بعض المنظمات غير الحكومية بأن القانون لم يكن يطبّق بشكل كاف. لم تكن هناك تقارير موثقة عن جرائم 

الشرف خالل العام في الضفة الغربية وقطاع غزة، لكن أعربت المنظمات غير الحكومية عن قلقها إزاء النقص في اإلبالغ، 

ينية بتوثيق المزاعم في الضفة الغربية، وبسبب نقص المعلومات حول الوضع في بناًء على كيفية قيام شرطة السلطة الفلسط

 غزة. 

 

ال يوجد قانون يتعلق تحديدا بالتحرش الجنسي الذي كان مشكلة كبيرة ومنتشرة في الضفة الغربية وغزة.  التحرش الجنسي:

لية تحريض سلوك الرجال الذين تحرشوا قالت بعض النساء إنه عندما أبلغن عن تعرضهن للتحرش، حملتهن السلطات مسؤو

 بهن.

  

عن اإلجهاض باإلكراه أو التعقيم غير الطوعي أو غيره من  لم ترد أية تقارير التدابير القسرية لضبط الزيادة في عدد السكان:

 األساليب القهرية لضبط الزيادة السكان. 

 

ين الجنسين، فإنه يميّز الرجل عن المرأة. يمكن للمرأة أن ترث، في حين ينص قانون السلطة الفلسطينية على المساواة ب التمييز:

ولكن نصيبها ال يعادل نصيب الرجل. كما يجوز للرجل أن يتزوج أكثر من إمرأة ويجوز للمرأة أن تضيف شروطا إلى عقد 

لن ذلك. وكان المسؤولون القران لحماية مصالحها في حال وقوع طالق ونزاع حول حضانة األطفال، إال أن النساء نادرا ما يفع

 المحليون ينصحون هؤالء النسوة أحيانا بترك مجتمعاتهن المحلية لتجنب المضايقات. 

 

تفسيرا محافظا لإلسالم يميّز ضد المرأة. وحظرت السلطات بصفة عامة االختالط بين الجنسين في  فرضت حماس في غزة 

   اج جريمة عقابها السجن. األماكن العامة. في غزة تعتبر ممارسة الجنس قبل الزو
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ينص قانون العمل لدى السلطة الفلسطينية على أن العمل من حق كل مواطن قادر على العمل. إال أنه ينظم عمل النساء بحيث 

         .د(. 7يمنعهن من العمل في وظائف خطرة )عاين القسم 

وفقا لتقارير إعالمية وتقارير لمنظمات غير حكومية، قام المدرسون في المدارس التي تديرها حماس في غزة بإرجاع الفتيات 

 في بعض األحيان إلى منازلهن لعدم ارتدائهن مالبس محافظة، رغم أن التطبيق لم يكن منهجيا.ً 

 

 األطفال 

ة الفلسطينيين المولودين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتشترط إسرائيل تسجل السلطة الفلسطيني الوالدات: \تسجيل المواليد

أن تنقل السلطة الفلسطينية هذه المعلومات إلى اإلدارة المدنية اإلسرائيلية. ال يمكن للسلطة الفلسطينية أن تحدد المواطنة. يمكن 

دارة المدنية اإلسرائيلية، إن كانوا مولودين في ألبناء األبوين الفلسطينيين الحصول على بطاقة هوية فلسطينية تصدرها اإل

كل من وزارة الداخلية التابعة للسلطة الفلسطينية والسلطة  تتولىوالدة يحمل بطاقة هوية فلسطينية.  \الضفة الغربية أو غزة لوالد

 المدنية االسرائيلية تحديد أهلية الشخص لتلك البطاقة. 

 

التعليم إلزامي في مناطق الضفة الغربية الخاضعة للسلطة الفلسطينية، وذلك من سن السادسة حتى نهاية الصف التاسع  التعليم:

 )أي حتى السادسة عشرة من العمر تقريبا(. والتعليم متاح مجانا لجميع الفلسطينيين بالضفة الغربية حتى نهاية المرحلة الثانوية. 

 

مال للجميع في غزة. وفَّر التعليم كل من األونروا، وسلطات حماس القائمة بحكم األمر الواقع، لم يكن التعليم االبتدائي شا

والمؤسسات الدينية، والمؤسسات الخاصة. وكانت األونروا تقدم، عالوة على المنهاج الدراسي الذي توفره السلطة الفلسطينية، 

ردت تقارير بأن حماس قدمت دورات تدريبية عسكرية في حصصا متخصصة في حقوق اإلنسان، وحل النزاعات، والتسامح. و

 مدارسها أثناء المخيمات الصيفية للشباب، والتي يمكن لألطفال في سن الدراسة التقدم بطلب لاللتحاق عليها. 

 

لغربية خالل حالة موثقة من "التدخل في التعليم" من قبل القوات اإلسرائيلية في الضفة ا 111وفقًا لألمم المتحدة، كانت هناك 

العام، شمل أكثر من نصفها إطالق الذخيرة الحية أو الغاز المسيل للدموع أو القنابل الصوتية في المدارس أو بالقرب منها . 

نوفمبر جنديًا من جيش الدفاع اإلسرائيلي وهو يطلق علبة غاز مسيل للدموع على مدرسة في  18أظهر شريط فيديو بتاريخ 

راسة. في الضفة الغربية، اتهم مسؤولون حكوميون فلسطينيون ومسؤولون جامعيون فلسطينيون قوى الخليل خالل ساعات الد

األمن األسرائيلية بتعطيل الجامعات، وخاصة في المناطق القريبة من المستوطنات اإلسرائيلية. واصل مسؤولون من حرم أبو 

ين بمضايقة طالب الجامعات الفلسطينيين في الحرم الجامعي ديس في جامعة القدس في الضفة الغربية اتهام الجنود اإلسرائيلي

ومحاولة استفزاز الطالب. كانت هناك مناوشات طفيفة متفرقة بالقرب من مدخل جامعة القدس بين جيش الدفاع اإلسرائيلي 

   وشباب غير منتسبين إلى الجامعة. 
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 5فة الغربية على حصول الطالب الفلسطينيين على التعليم. في أثرت القيود اإلسرائيلية على البناء في المنطقة "ج " من الض

 ديسمبر، هدمت القوات اإلسرائيلية مدرسة في قرية السموع بالضفة الغربية، جنوب مدينة الخليل بحجة عدم وجود تصاريح. 

المنطقة "ج" بالضفة مدرسة في  42مدرسة فلسطينية على األقل تحت أوامر الهدم المعلقة، بما في ذلك  50كما أن هناك  

 الغربية. 

  

أفادت التقارير بأن إساءة معاملة األطفال كانت واسعة االنتشار. يحظر قانون السلطة الفلسطينية العنف إساءة معاملة األطفال: 

عنف ضد األطفال. ومع ذلك، نادر اً ما عاقبت السلطة الفلسطينية والسلطات القائمة بحكم األمر الواقع في غزة مرتكبي ال

 األسري.

  

سنة؛ إال أن الشريعة اإلسالمية تجيز  18يحدد القانون الفلسطيني السن األدنى للزواج ب  الزواج المبكر والزواج القسري:

الزواج لمن هم في الخامسة عشر من العمر. وفقا لمنظمات غير حكومية، بينها مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي، لم 

 على ما يبدو منتشرا على نطاق واسع. للحصول على مزيد من المعلومات عاينوا الملحق ج. يكن زواج األطفال

  

غتصاب األحداث جريمة بناء على قانون العقوبات األردني. وتتضمن إتعتبر السلطة الفلسطينية  االستغالل الجنسي لألطفال:

مر السجن مدة ال تقل عن سبع سنوات. في غزة، العقوبة المفروضة على من يغتصب ضحية لم تبلغ الخامسة عشرة من الع

سنة بعقوبة اإلعدام. وردت  14تحت حكم سلطات حماس القائمة بحكم األمر الواقع، يتم حكم المدانون باغتصاب ضحية أقل من 

الواقع في  تقارير بأن األعراف المجتمعية أدت إلى عدم اإلبالغ عن جميع حاالت االستغالل الجنسي لألطفال إلى سلطات األمر

 غزة . 

 

 وردت تقارير مفادها أن حماس دربت أطفاال كمقاتلين.  الجنود األطفال:

 

 .د( إلى تشريد أطفال فلسطينيين بالضفة الغربية وغزة . 2أدى النزاع وأوامر الهدم )عاينوا القسم  األطفال المشردون:

 

 معاداة السامية 

ستثناء إمن السكان اليهود. ولم يكن هناك أي يهود في غزة، ب 420,000تضم المستوطنات االسرائيلية بالضفة الغربية حوالي 

 اليهود من الرعايا األجانب.

  

ستخدم بعض الفلسطينيون والقادة الدينيون المسلمون خطابات معادية للسامية وأنكروا كارثة المحرقة اليهودية. كان الشعور إ

الحدود في بعض األحيان ليصل إلى معاداة السامية، بما  لمعادي إلسرائيل منتشراً على نطاق واسع في الخطاب العام وتجاوزا

 فيها فيه التعبير عن التوق إلى عالم بدون إسرائيل وتمجيد الهجمات اإلرهابية على اإلسرائيليين. خالل فترات تصاعد التوتر

قامت الصحف ووسائل اإلعالم االجتماعية الفلسطينية أحياًنا بنشر رسوم متحركة  سطينيين،بين السلطات اإلسرائيلية والفل

   تشجع على مثل هذه الهجمات.  

أبريل، ألقى الرئيس عباس خطابًا في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني، حيث قال إن اليهود تعرضوا للمحرقة "ليس  30في 

ماعية المتعلقة بالضرائب والبنوك". وأصدر في وقت الحق بيان إعتذار لهؤالء الذين بسبب دينهم ولكن بسبب أدوارهم االجت

         شعروا باإلهانة بسبب هذه المالحظات. 

  

 فشلت السلطة الفلسطينية في إدانة حوادث التعبير المعادية للسامية في وسائل اإلعالم الرسمية التابعة للسلطة الفلسطينية. 

مع المدني وجود محتوى إشكالي في الكتب المدرسية الفلسطينية، بما في ذلك أمثلة عدوانية غير مناسبة ادعت منظمات المجت

موجهة ضد إسرائيل، فضالً عن غياب اليهودية إلى جانب المسيحية واإلسالم عند مناقشة الدين. أفادت منظمة مراقبة وسائل 

"  الغير حكومية بأن الكتب IMPACT-se" -قافي في التعليم المدرسياإلعالم الفلسطينية ومعهد مراقبة السالم والتسامح الث

 تحتوي على مواد تمجد اإلرهاب وتشجع العنف.  2018-2017المدرسية للسلطة الفلسطينية للعام الدراسي 

 

طر عليها كان هناك عدد من الحاالت في غزة والضفة الغربية نشرت وبثت فيها وسائل إعالم، خاصة وسائل اإلعالم التي تسي

 حماس، مواد تضمنت محتوى معادي للسامية، بلغ في بعض األحيان حد التحريض. 

 

 االتجار باألشخاص 
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ال يحظر أي قانون للسلطة الفلسطينية بشكل خاص االتجار باألشخاص، وقد ذ كر أن أعدادًا صغيرة من األطفال والبالغين 

 ..ب(7 موغزة  )عاين أيضا القسالفلسطينيين تعرضوا للعمل القسري في الضفة الغربية 

 

 األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة 

يحظر القانون التمييز بسبب العجز الدائم أو الجزئي في القدرات الجسدية أو النفسية أو العقلية. لكن ال يفرض القانون تسهيل 

الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان بعدم وجود الدخول إلى المباني أو الحصول على المعلومات أو االستفادة من االتصاالت. أفادت 

تقوم سياسة األونروا على تهيئة سبل . وسائل نقل مهيئة لذوي االحتياجات الخاصة في المناطق الفلسطينية بالضفة الغربية

 الدخول إلى جميع المنشئات الجديدة في مخيمات الالجئين.

  

ا الفلسطينيون من ذوي االحتياجات الخاصة متفاوتة ومتدنية المستوى. لكن ال تزال مع ذلك الرعاية والخدمات التي يحصل عليه

وظلت الرعاية والخدمات التي يحصل عليها الفلسطينيون من ذوي االحتياجات الخاصة متفاوتة ومتدنية المستوى. اعتمدت 

على وكاالت األمم المتحدة  السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وسلطات حماس القائمة بحكم األمر الواقع في غزة جزئيا

والمنظمات غير الحكومية لرعاية األشخاص ذوي اإلعاقات الجسدية ، وقدمت كلتاهما رعاية متدنية المستوى لألشخاص ذوي 

   العقلية.   اإلعاقات
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فضال عن أفاد فلسطينيون في غزة بوجود عدد ال يذكر من المساكن المهيئة لألشخاص الذين يعانون من إعاقات حركية، 

     صعوبة إستيراد الكراسي المتحركة وغيرها من األجهزة التي تعين على الحركة. 

  

 األقليات القومية والعرقية واألثنية 

بدوي فلسطيني يعيشون في المنطقة "ج" بالضفة  27,500أفاد مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية بأن هناك حوالي 

ر منهم الجئون مسجلون لدى األونروا )مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية(. وغالبا ما كان الغربية. وقد كان الكثي

البدو يقيمون في المناطق التي حددتها إسرائيل مناطق عسكرية مغلقة أو مخططة لتوسيع المستوطنات. استمر الهدم والتهجير 

ة والرعوية في المنطقة "ج". كانت العديد من هذه المجتمعات تفتقر إلى القسري من قبل الحكومة اإلسرائيلية للمجتمعات البدوي

 المياه والرعاية الصحية والتعليم والخدمات األساسية األخرى. 

 

 أعمال العنف والتمييز واالنتهاكات األخرى استناد ا إلى الميول الجنسية والهوية الجنسانية. 

، النشاط الجنسي المثلي برضا الطرفين. لم  1960ون العقوبات األردني لعام يحظر قانون السلطة الفلسطينية، بناء على قان

تحاكم السلطة الفلسطينية األشخاص المتهمين بمثل هذا النشاط. وزعم بعض الفلسطينيين أن الجيران وعناصر أجهزة األمن 

المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي  عتقالإالتابعة للسلطة الفلسطينية كانوا يقومون بمضايقة وإساءة معاملة، وأحيانا ب

ومغايري الهوية الجنسانية وثنائي الجنس بسبب توجههم الجنسي أو هويتهم الجنسانية. وأفادت منظمات غير حكومية بأن 

 عتقال األشخاص بسبب ميولهم الجنسية أو هويتهم الجنسانية.إحماس قامت هي أيضا بمضايقة و

  

 الوصم االجتماعي بسبب اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية ومتالزمة نقص المناعة المكتسبة/اإليدز 

في حين قدمت وزارة الصحة التابعة للسلطة الفلسطينية العالج للمرضى المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/ متالزمة 

ان التمييز المجتمعي ضد المصابين بالضفة الغربية أمرا شائعا. نقص المناعة المكتسب )اإليدز( ووفرت حماية لخصوصيتهم؛ ك

وتشير األدلة الشفهية إلى أن التمييز المجتمعي ضد المرضى بفيروس نقص المناعة البشرية/ متالزمة نقص المناعة المكتسب 

 )اإليدز( كان شائعا في غزة أيضا. 

 

 أعمال العنف أو التمييز المجتمعي األخرى 

حادثة ارتكب فيها فلسطينيون أعمال عنف ضد المدنيين  181مم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية عن أبلغ مكتب األ

في المائة مقارنة بعام  28اإلسرائيليين في الضفة الغربية، وفي المقام األول رمي الحجارة، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 

على الرغم من انخفاض عدد الحوادث، ارتفع عدد المدنيين اإلسرائيليين الذين ق تلوا على أيدي فلسطينيين في الضفة  .2017

، بما في ذلك حادثة أسفرت عن قيام مهاجمين فلسطينيين بإصابة ستة 2018في عام  7إلى  2017الغربية من أربعة في عام 

ابرة، مما أدى إلى إصابة امرأة حامل تم توليدها قبل األوان وتوفي مولودها في مدنيين إسرائيليين في إطالق نار من سيارة ع

   وقت الحق. 
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حادثة من هجمات المستوطنين أدت إلى وفيات أو إصابات أو  280أشار مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية الى أن 

  .2017لمائة مقارنة بعام في ا 77أضرار بالممتلكات الفلسطينية، مما يمثل زيادة بنسبة 

أكتوبر، توفيت عائشة الربيع، فلسطينية من سكان قرية بدية في حادث رمي بالحجارة بالقرب من نابلس بعد أن تحطم  12في 

حجر كبير، يزعم أن المستوطنين قاموا بإلقائه، عبر نافذة سيارتها وأصابتها رأسها  بضربة قاتلة. في أعقاب التحقيق الذي 

از األمن العام اإلسرائيلي في القضية، أعلن ممثلو االدعاء في الدولة اإلسرائيلية عن نيتهم في توجيه اتهام إلى قاصر أجراه جه

دعت المنظمات غير الحكومية أن بعض المستوطنين إمن مستوطنة رحليم بالضفة الغربية بتهمة القتل غير المتعمد. 

 ستخدام األراضي التي سعى المستوطنون إلى الحصول عليها. إلتخويفهم من ستخدموا العنف ضد الفلسطينيين إاإلسرائيليين 

ما زالت جماعات حقوق اإلنسان المختلفة، بما فيها "ييش دين" و "حاخامات من أجل حقوق اإلنسان" و"بتسيلم"، تزعم بأن 

محاكمة. وفقا للمنظمات الغير حكومية، السلطات اإلسرائيلية لم تحقق في عنف المستوطنين بشكل كاف ونادراً ما قدمت الجناة لل

متنعوا عن اإلبالغ عن الحوادث بسبب المخاوف من ثأر المستوطنين واإلجباط  بسبب عدم وجود إذ كر أن السكان الفلسطينيون 

 المساءلة  في معظم الحاالت. 

 

بية، بما في ذلك اإلسكان والتعليم الوصول إلى الخدمات االجتماعية والتجارية في المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغر

والرعاية الصحية، كان متاًحا لإلسرائيليين فقط. وبحسب ما ورد قام المسؤولون اإلسرائيليون بالتمييز ضد الفلسطينيين في 

 الضفة الغربية فيما يتعلق بالحصول على عمل وسكن قانوني عن طريق حرمان الفلسطينيين من الحصول على أوراق التسجيل. 

 

 . حقوق العمال 7القسم 

 أ. حرية تكوين الجمعيات واالنضمام إليها والحق في المفاوضة الجماعية 

يحمي قانون السلطة الفلسطينية حق العمال في تكوين نقابات مستقلة واالنضمام إليها، وحقهم في اإلضراب، والحصول على 

وحقهم في إجراء إضرابات قانونية. يشترط القانون إجراء الحد األدنى من األجر وعلى أجر عن ساعات العمل اإلضافية، 

المفاوضة الجماعية بدون ضغط أو تأثير، ولكنه ال يشتمل على ضمانات للعاملين والنقابات إلجراء المفاوضة الجماعية بشكل 

ون ال يحظر بشكل محدد فعال. ويعتبر التمييز ضد النقابات أو تدخل أرباب العمل بأعمال النقابات غير مشروع، إال أن القان

 فصل العاملين بسبب النشاط النقابي أو ينص على إعادتهم للعمل.

  

وال تسري قوانين العمل الخاصة بالسلطة الفلسطينية على موظفي سلك الخدمة المدنية في الحكومة وال على خدم المنازل، رغم 

. كانت الشروط الخاصة باإلضرابات القانونية معرقِلة، ولم أن القانون يمنح الموظفين الحكوميين المدنيين حق تشكيل النقابات

تتوفر للمضربين أي حماية تذكر من العقاب. وكان يتعين على من يعتزمون تنظيم إضراب عن العمل توجيه إشعار خطي قبل 

ل في السلطة أسبوعين من موعد اإلضراب )وقبل أربعة أسابيع في إلضراب مؤسسات المرافق العامة(. ويمكن لوزارة العم

   ويواجه العمال أو نقابتهم إجراءات تأديبية في حال رفضهم نتيجة التحكيم.  الفلسطينية فرض التحكيم؛
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إذا لم تتمكن الوزارة من حل النزاع، فيمكنها إحالة النزاع إلى لجنة يرأسها مندوب من الوزارة وتتألف من عدد متساٍو من 

العمل، وأخير اً إلى محكمة عمالية متخصصة، على الرغم من أن السلطات لم تعيّن  األعضاء الذين يحددهم العمال وصاحب

         المحكمة كما هو مطلوب بموجب تشريع العمل.

   

لم تطبق الحكومة قوانين العمل بشكل فعال، وكانت تخضع اإلجراءات لفترات تأخير واستئناف طويلة. ولم تكن العقوبات 

ردع المخالفين. طبقت السلطة الفلسطينية الحظر المفروض على التمييز ضد أعضاء النقابات وعلى وتطبيق القانون كافيين ل

تدخل أرباب العمل في أعمالها، إال أن تطبيقها للقوانين الخاصة بحرية تكوين النقابات واالنضمام إليها لم يكن متسقا. ولم تحاول 

لنقابات، باستثناء النقابات التي تمثل موظفي السلطة. واستمرت حماس في السلطة الفلسطينية تطبيق حقوق المفاوضة الجماعية ل

السيطرة على حقوق العمال في غزة بحكم األمر الواقع، إذ لم تكن السلطة الفلسطينية قادرة على فرض تطبيق قانون العمل 

 هناك. 

 

لمفاوضة الجماعية في الضفة الغربية، مع بعض حترمت السلطة الفلسطينية حرية تكوين النقابات واالنضمام إليها والحق في اإ

االستثناءات المهمة. لم تكن نقابات العمال مستقلة عن السلطات واألحزاب في الضفة الغربية وغزة. وتنافست نقاباتان عماليتان 

ستقلة والديمقراطية(على رئيسيتان في الضفة الغربية )االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين واالتحاد العام للنقابات العمالية الم

 تسجيل األعضاء والحصول على االعتراف السياسي. 

 

تطبق إسرائيل القانون المدني اإلسرائيلي على المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية، لكن السلطات لم تنفذه بشكل موحد. 

على الحكومة تطبيق القانون اإلسرائيلي على  الذي يفرض 2007وعلى الرغم من قرار محكمة العدل العليا اإلسرائيلية في عام 

ستمرت معظم المستوطنات إالعمال الفلسطينيين في المستوطنات اإلسرائيلية، فإن الحكومة اإلسرائيلية لم تطبق الحكم بالكامل. 

جورا ألقانون يكفل على العمال الفلسطينيين. هذا ا 1967اإلسرائيلية في تطبيق قانون العمل األردني الذي كان ساريا قبل عام 

 أقل وحماية أقل من القانون اإلسرائيلي. 

 

 ب. حظر العمل القسري أو اإلجباري 

ال يحظر قانون العمل في السلطة الفلسطينية بشكل صريح العمل القسري أو اإلجباري أو االتجار بالبشر. كان العمل القسري 

يحدث في الضفة الغربية وغزة. وكانت النساء العامالت كخدم في المنازل معرضات للعمل في ظروف عمل قسري في الضفة 

ية وسلطات حماس القائمة بحكم األمر الواقع ال تنظم العمالة داخل المنازل أو في الغربية وغزة، نظراً ألن السلطة الفلسطين

 القطاع غير الرسمي الكبير. 

 

 عمل األطفال والحد األدنى لسن العمل    ج. حظر
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من العمر. يعّرف قانون السلطة الفلسطينية األطفال  15حظر قانون العمل الموحد بالسلطة الفلسطينية تشغيل اي شخص دون الـ 

سنة. إال أن  18و  15على أنهم من كانوا دون الثامنة عشرة من العمر، ويفرض قيودا على تشغيل من تتراوح أعمارهم ما بين 

ال في ظروف محددة. سنة للقيام بأنواع معينة من األعم 18و  15القانون يجيز توظيف األطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 

  كما يبيح القانون تشغيل األطفال دون سن الخامسة عشرة لدى أقاربهم من الدرجة األولى وتحت إشرافهم عن كثب. 

             

ساعة في األسبوع، ويحظر تشغيلهم آلالت وأجهزة معينة، والقيام  40يحظر قانون السلطة الفلسطينية عمل األطفال ألكثر من 

تكون خطرة أو ضارة بصحتهم أو بتعليمهم، كما يحظر عملهم ليالً، أو في أعمال شاقة، أو في أماكن نائية بعيدة عن بأعمال قد 

المراكز العمرانية. وقد تضّمن مرسوم رئاسي بنود ً خاصة بعمل األطفال مع عقوبات محددة للمخالفين. يجوز للسلطة 

رامات و/أو إغالق منشأتهم جزئيا أو كليا. ولم تكن الغرامات وتطبيق الفلسطينية معاقبة من يكررون فعلتهم بمضاعفة الغ

 القانون كافيين لردع المخالفين. 

 

 15قضية تتعلق بعمل األطفال )أقل من  70، وهو آخر عام توفرت فيه بيانات، وجد مسؤولو السلطة الفلسطينية 2017في عام 

ون في السلطة الفلسطينية في السنوات األخيرة بأنهم فرضوا غرامات على قضايا إلى المحاكم. أفاد مسؤول 10عاًما( وتم إحالة 

"العديد" من األشخاص بعد قيام وزارة العمل في السلطة الفلسطينية بتحقيقات ناجحة. وكانت الوزارة تقوم بالتفتيش فقط على 

قيقات في قطاع غزة. لم تكن السلطة مؤسسات األعمال العاملة ضمن القطاع االقتصادي الرسمي ولم يكن بإمكانها إجراء تح

قادرة على الدخول إلى المنطقة "ج" الواقعة تحت السيطرة اإلسرائيلية. وورد أن العديد من حاالت عمالة األطفال في الضفة 

 عمل. الغربية حدثت في البيئات المنزلية، على سبيل المثال في المزارع العائلية، التي لم تكن مفتوحة للتفتيش على وزارة ال

 

عاًما يعملون  17و  10بالمائة من األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  3في الربع الثاني من العام، قدرت السلطة الفلسطينية أن 

بالمائة من األطفال في هذه الفئة العمرية نفسها يعملون في غزة. عادة ما يعمل العمال الفلسطينيون  1.4في الضفة الغربية و 

تعتبرهم السلطة الفلسطينية أكثر عرضة للعمل القسري أو الظروف المناخية القاسية في المتاجر، كباعة متجولين األطفال الذين 

 على الطرق ونقاط التفتيش أو في غسيل السيارات أو في المصانع أو في مؤسسات التصنيع الصغيرة أو في المزارع العائلية. 

 

طفال في غزة. كما أنها شجعت حماس األطفال على العمل على جمع الحصى وبحسب ما ورد لم تطبق حماس قوانين عمالة األ

والخردة من مواقع القنابل لبيعها  لتجار إعادة التدوير وزيادة تجنيد الشباب ألنشطة حفر األنفاق. كما وردت تقارير مفادها أن 

 حماس دربت أطفاال كمقاتلين. 

عاًما  18صرحت الحكومة اإلسرائيلية بأنها لم تصدر تصاريح عمل لسكان الضفة الغربية الفلسطينيين الذين تقل أعمارهم عن 

غور األردن حيث يسمح القانون بإصدار تصاريح لألشخاص  للعمل في المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية، بإستثناء

     عاًما أو أكثر. 16الذين يبلغون 

وردت تقارير خالل العام تفيد بأن بعض األطفال الفلسطينيين دخلوا إلى المستوطنات أو عبروا إلى إسرائيل بطريقة غير 

قانونية، وغالبا ما تم تهريبهم للبحث عن عمل. وأفادت السلطة الفلسطينية بأن األطفال الفلسطينيين المنخرطين في عمالة 

ومضايقات لعدم قدرتهم على الحصول  ستغالالً إي الضفة الغربية يواجهون مخاطر أمنية األطفال في المستوطنات اإلسرائيلية ف

 على حماية قانونية أو االستفادة من عمليات التفتيش على أوضاع العمل. 

 على الموقع:  "استنتاجات حول أسوأ أشكال عمالة األطفال يرجى أيضا مراجعة تقرير وزارة العمل األمريكية "

/labor/findings-https://www.dol.gov/ilab/reports/child 

  

 د. التمييز في العمالة والمهن 

الجنسانية، أو ال تحظر قوانين ولوائح السلطة الفلسطينية التمييز على أساس العرق أو اللغة أو التوجه الجنسي و/او الهوية 

اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/نقص المناعة المكتسب )اإليدز( أو غيره من األمراض السارية أو على أساس الوضع 

االجتماعي. بينما تحظر قوانين السلطة الفلسطينية التمييز على أساس الهوية الجنسانية واإلعاقة، فإن السلطة الفلسطينية لم تطبق 

واللوائح بفعالية في الضفة الغربية، ولم تطبقها حماس في غزة. ينص قانون العمل لدى السلطة الفلسطينية على أن  تلك القوانين

 العمل من حق كل مواطن قادر على العمل. إال أنه ينظم عمل النساء بحيث يمنعهن من العمل في وظائف خطرة.

  

لفئات المذكورة أعاله فيما يتعلق بالعمالة والمهنة. عانت النساء من كان هناك تمييز في الضفة الغربية وقطاع غزة على أساس ا

في  20التمييز وفي بعض الحاالت من الظروف القمعية في العمل. تبلغ نسبة مشاركة النساء الفلسطينيات في القوى العاملة 

https://www.dol.gov/ilab/reports/child-labor/findings/
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نطقة، على الرغم من ارتفاع معدالت في المائة في الضفة الغربية، وهي واحدة من أقل النسب في الم 17المائة فقط في غزة و 

 التعليم ومحو األمية. 

 

 ه. ظروف العمل المقبولة 

شيقل  2470دوالر( أقل بكثير من خط الفقر البالغ  400شيقل ) 1450كان الحد األدنى لألجور في السلطة الفلسطينية البالغ 

في المائة من سكان غزة  39سكان الضفة الغربية و  في المائة من 14دوالر( في الشهر. تقدر السلطة الفلسطينية  أن  678)

 دوالر( في اليوم. 4.50شيقل ) 16.4يعيشون تحت خط الفقر البالغ 

  

ساعة، من يوم األحد وحتى ويم الخميس.  48وفقًا لقانون السلطة الفلسطينية، الحد األقصى لعدد ساعات العمل األسبوعية هو 

قتطاعها من اإلجازة السنوية. إة والدينية المدفوعة األجر، والتي ال يجوز ألصحاب العمل يسمح القانون أيًضا بالعطالت الرسمي

ساعة في األسبوع وال يجوز لهم أداء  45ضعف الساعة اإلعتيادية مقابل كل ساعة عمل تتجاوز  1.5يجب أن يتقاضى العمال 

 ساعة من العمل اإلضافي في األسبوع. 12أكثر من 

 

في السلطة الفلسطينية مسؤولة عن وضع معايير الصحة والسالمة المهنية. ال يتمتع العمال الفلسطينيون كانت وزارة العمل 

   بالحماية القانونية إلبعاد أنفسهم عن المواقف التي تهدد صحتهم أو سالمتهم دون تعريض عملهم للخطر.

   

كانت قدرة الوزارة على تطبيق القانون بشأن األجور وساعات العمل ومعايير السالمة والصحة المهنية محدودة، حتى في 

إلى  53شيكل ) 500و  200الضفة الغربية، ويعزى ذلك جزئياً إلى نقص الموظفين والقوة العاملة. تراوحت العقوبات بين 

ت. خالل العام، أجرت وزارة العمل زيارات دورية ألماكن العمل وفقًا لقانون العمل. دوالًرا( ولم تكن كافية لردع االنتهاكا 135

مؤسسة تجارية. لم يكن  7300زيارة ألكثر من  9500، قامت إدارة التفتيش التابعة لوزارة العمل بحوالي 2017في عام 

ينية لم تراقب مواقع العمل الصغيرة بفعالية، موظفو التفتيش كافيين لفرض االمتثال للقانون وتطبيقه. كما أن السلطة الفلسط

 والتي لو تستوفي في بعض األحيان أدنى معايير السالمة القانونية. 

 

اإلسرائيلي، أو في المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة ال يمكن للوزارة تطبيق قانون العمل الفلسطيني غرب الجدار األمني 

 الغربية. 

 

ية بتفتيش ألماكن العمل في المستوطنات اإلسرائيلية، حيث شكل العمال الفلسطينيون جزًءا كبيًرا من لم تقم السلطات اإلسرائيل

القوة العاملة هناك. أدى عدم وجود سلطة عمالية مختصة في المستوطنات إلى زيادة تعرض العمال لالستغالل. صرحت 

في المستوطنات اإلسرائيلية واسعة االنتشار. خالل الربع  منظمات غير حكومية مثل عنوان العامل بأن الممارسات االستغاللية

فلسطيني في إسرائيل أو في مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية. قدرت منظمة العمل  125،600الثاني من العام، عمل 

وسطاء )بمتوسط الدولية ما يقرب من نصف جميع هؤالء العمال الذين لديهم تصاريح استمروا في دفع رسوم شهرية باهظة لل

فلسطيني في إسرائيل  40،000دوالر أمريكي( للحصول على تصاريح عمل صالحة والمحافظة عليها. يعمل حوالي  600

والمستوطنات اإلسرائيلية معظمهم في البناء والزراعة الموسمية. كان هؤالء العمال أكثر عرضة لالستغالل وليسوا مؤهلين 

ثل اإلجازة السنوية والمرضية المدفوعة األجر. رفعت المنظمة غير الحكومية اإلسرائيلية للحصول على استحقاقات العمال م

عنوان العامل  قضايا إلى محاكم العمل اإلسرائيلية نيابة عن العمال الفلسطينيين الذين يعملون في مؤسسات في إسرائيل 

ول على صجور أو اإلبالغ عن خطأ، وكذلك عدم  الحومستوطنات الضفة الغربية. العديد من هذه الحاالت تتعلق بعدم دفع األ

 الرعاية الطبية الكافية بعد اإلصابة في مكان العمل، وكذلك مطالبات التأمين الصحي الالحقة داخل النظام اإلسرائيلي. 

 

الحد األدنى من الموظفين بأجر على أقل من  33وفقًا لمسح القوى العاملة في المكتب المركزي الفلسطيني لإلحصاء، حصل ٪

في المائة من العاملين بأجر في القطاع الخاص على  13لألجور في الربع الثاني من العام. وفي الضفة الغربية، حصل حوالي 

  من الحد األدنى لألجور الشهرية. أقل

 

من العاملين بأجر في القطاع الخاص يتلقون أقل من الحد األدنى لألجور الشهرية. أفاد الفلسطينيون العاملون في  78في غزة ٪

المستوطنات اإلسرائيلية أنهم ما زالوا يتلقون أجوراً أقل من الحد األدنى لألجور في إسرائيل، على الرغم من حكم المحكمة 

سرائيلية تنطبق على العالقات بين العمال الفلسطينيين وأصحاب العمل اإلسرائيليين في بأن قوانين العمل اإل 2008العليا لعام 
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            المستوطنات. 

  

 حالة وفاة في مكان العمل للعمال 20كان احترام معايير السالمة والصحة المهنية ضعيف عمليًا، وكان هناك أكثر من 

يلية خالل العام. قامت المنظمة غير الحكومية اإلسرائيلية عنوان العامل بتوثيق الفلسطينيين في إسرائيل أو المستوطنات اإلسرائ

عشرات الحاالت التي أصدر فيها أصحاب العمل تعليمات إلى الموظفين بالعودة إلى الضفة الغربية بعد إصابتهم في مكان العمل 

 بدالً من طلب الرعاية الطبية داخل إسرائيل.


