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  شكْرنا 
ظّفيها الذين ساعدوا يف توفري املعلومات واملعطيات، وقرأوا، وقدموا جلميع موظّفات مجعية حقوق املواطن ومو

الشكر ألعضاء اجلمعية، للمتطوعني واملمولني، الذين بفضل التزامهم ومسامهتهم نتمكن من تنفيذ . مالحظام املهمة
  .نشاطنا

  
ون من مجعية أطباء حلقوق االنسان، للمحامية حين بن اسرائيل من خط للعامل، للمهندسة بثينة ضبيط من شتيل، لدان ير

للمحامي اييت سبريسك من مشروع القانون والرفاة يف جامعة تل أبيب، إلستر سيفان واحملامية شارون برميور من 
 وسيجال روزان من املوكيد ملساعدة العمال األجانب، الذين سامهوا باملعلومات واملعطيات بزخوت، لنينة سلبست

  .والتفسريات
  

: التقد بالشكر لزمالئنا من يف مؤسسات حقوق االنسان، العدل االجتماعي واتمع املدين يف اسرائيل، منهمكما نود 
ثنائيو امليول ؛ مجعية املثليني واملثليات، ؛ الدارة االعالميةستراتيجي املركز االسرائيلي لال-دةصندوق اسرائيل اجلديد؛ أجن

 حقوقيات من – من أجل النساء يف اسرائيل؛ معك –ان، الطبيعة والقانون؛ أخيت اجلنسية والغرييون جنسيا؛ مجعية إنس
 – املركز ملساعدة الالجئني وطاليب اجلوء؛ بزخوت – فرع اسرائيل؛ أساف –أجل العدل اإلجتماعي؛ احلق؛ أمنسيت 

جل احلقوق يف التخطيط؛  خمططني من أ–؛ يف حلقات العدالة؛ مبكوم لألشخاص ذوي احملدودياتاملركز حلقوق االنسان 
اجلمعية االسرائيلية من أجل يهود اثيوبيا؛ مجعية حقوق املريض؛ اجلمعية  املركز حلماية احلق يف التنقل؛ -بيتسيلم؛ غيشا

للعدل االجتماعي؛ املؤسسة حلقوق السكن؛ البيت املفتوح يف القدس للفخر والتسامح؛ اللجنة الشعبية ملناهضة التعذيب 
 احلركة حملاربة الفقر –التلفزيون التربوي؛ هليف للجنة الشعبية للدفاع عن حقوق السكن واألرض يف يافا؛ يف اسرائيل؛ ا

من أجل التعليم يف األحياء ومدن التطوير؛ الس اإلقليمي للقرى غري املعترف ا يف النقب؛  –يف اسرائيل؛ هياله 
؛ املركز ملساعدة الالجئني  األفارقة؛  املركز للتعددية اليهوديةمهوكيد حلماية الفرد؛ املركز العريب للتخطيط البديل؛

اجلمعية حلقوق العائالت املختلطة؛ الطاقم لتطبيق حقوق العمال؛ الطاقم حلقوق الالجئني؛ االئتالف حملاربة التجارة 
؛ اجلامعة العربية يف ؛ مشاريع العيادات يف كليات احلقوق يف جامعة تل أبيب؛ جامعة حيفا"هكيشت مهزرحيت"بالنساء؛ 

؛ احلركة حلرية املعلومات؛ احلركة للحياة الكرمية؛ جلنة "مهنهال"القدس؛ املركز األكادميي للقانون واألعمال يف كلية 
 مركز احلقوق يف اتمع؛ يش دين؛ كرامة؛ حماربون للسالم؛ املركز –العمل للمساواة يف األحوال الشخصية؛ يديد 

لمجتمعات األجنبية؛  مركز مساعدة ومعلومات ل–نب؛ التزام للسالم والعدل اإلجتماعي؛ مسياله ملساعدة العمال األجا
 معلومات عن املساواة والعدل االجتماعي يف اسرائيل؛ مركز العمل – اجلمعية ملساعدة العمال؛ مركز ادفا –معاً 

؛ "سينجور كهيليت"عمات؛ صوت العامل؛ اجلماهريي يف جامعة القدس؛ مركز مساواة؛ مركز منريفا حلقوق االنسان؛ ن
 مستهلكي الصحة يف –تسيب "؛ ائتالف التعايش يف النقب؛ التسويات؛ طاقم املؤسسات اللغاء قانون "عري عميم"عدالة؛ 

؛ أطباء حلقوق االنسان؛ لويب النساء يف اسرائيل؛ يكسرون "احلق يف الصحة"اسرائيل؛ خط للعامل؛ ائتالف اجلمعيات 
     . ؛ شتيلامني من أجل حقوق االنسانحاخالصمت؛ 
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  مقدمة
 كل يسعى حىت  [...]  اإلنسان حلقوق العاملي اإلعالن ذا تنادي العامة اجلمعية فإن".. 
 احترام توطيد إىل أعينهم، نصب اإلعالن هذا الدوام على واضعني اتمع، يف وهيئة فرد
 وعاملية، قومية مطردة، إجراءات واختاذ والتربية التعليم طريق عن واحلريات احلقوق هذه

 البقاع وشعوب ذاا األعضاء الدول بني فعالة عاملية بصورة ومراعاا ا االعتراف لضمان

  ).1948من اإلعالن العاملي حلقوق االنسان،  ( "السلطا اخلاضعة
  

طري حلقوق اإلنسان ملاليني البشر، صادقت األمم ة الثانية، واالنتهاك اخلفظائع احلرب العامليالذي ولّدته  الثقيل ثراألحتت 
حدةاملت،1948ل من العام  يف العاشر من كانون األو،حلقوق اإلنسان على اإلعالن العاملي  .انضمة دول العامل ت غالبي

لعاشر من  يف ا،يف أرجاء املعمورة" يوم حقوق اإلنسان" على إحياء -منذ ذلك احلني-هذا اإلعالن، وجرت العادة إىل 
يف العقود األخرية.  عامل من كلّكانون األو،إحياء هذا اليوم يف إسرائيل كذلكب ئد ب.  

  
ها تشكّل مصدر إهلام للكثري من نفإ حدة، هذه الوثيقة ليست ملزمة بالنسبة للدول األعضاء يف األمم املتعلى الرغم من أنّ

عترب الوثيقةَة، وللنشاطات يف جمال املواثيق واملعاهدات الدوليةَحقوق اإلنسان، وتاألساسي د ماليت حتد جل حقوق م
ف عليهااإلنسان املتعار. هتصريح هذا اإلعالن بستهلّيصأنّ  ملخمجيع بين البشر و ا وحقوقًةًا ومتساوين قيملدوا أحرار ،

ة ، وحظر العبوديشخصية، واألمن الييف احلياة، واحلراحلق :  منها،ة يفصل حقوق اإلنسان بثالثني مادمومن ثَ
ة التعبريوالتعذيب، وحروالدين واملعتقد، وي  ج وبناء العائلة، واحلقيف التزو يف إجراءات احلقنصفة، وقانونية م يف احلق

  . الئق مستوى معيشي نيليفاحلق ة، ويف الصحاحلق ، والدراسة
  

قد من قبل ع. ، حول حقوق اإلنسان يف إسرائيل"الصورة احل "-اا سنويم تقرير عا حقوق املواطن يف كلّمجعيةتصدر 
حلقوق اإلنسان، قُمنا بفحص حالة حقوق اإلنسان يف الزمن، ومبناسبة مرور نصف قرن على صدور اإلعالن العاملي 

إسرائيل باالستناد إىل بنود اإلعالن العاملي .ةواهر قاسيشر آنذاك إىل ظوأشار التقرير الذي نللقلقجاهاٍت مثرية وات  :
 ،ةٍل يف احلقوق االجتماعية، ونزعات تآكُتلّغياب املساواة، والفجوات، وانتهاكات حقوق اإلنسان يف األراضي احمل

معامل أو ِسمات ك التقرير إىل اإلمكان اإلشارة يف ذا، كان يف  ومع هذا.ة وغري ذلكوخصخصة اخلدمات االجتماعي
أنّاالكتفاء ببعض ارة ة، واإلشمهم "ة ومثرية يف جمال حقوق اإلنسانلدولة إسرائيل إجنازات مهم."  
  

يعيد فحص ودراسة  ،نشر يف يوم حقوق اإلنسان العامليوها هو التقرير املاثل أمامكم، والذي ي مضت عشرة أعوام،
ا  عام ستني حلقوق اإلنسان بعد مضين العاملي اإلعالة بالرجوع إىل موادتلّحالة حقوق اإلنسان يف إسرائيل واألراضي احمل

شرنا إليها قبل عقد من الزمن قد تفاقمت ة اليت أزعات السلبيـ الن أنّ من التقرير احلايلّيستشف. على املصادقة عليه
ج يف رد فقط ماعضها، وبدستوري اإلنسان  حقوقا على إقامة الدولة، مل تدرج بعد عام ستنيبعد مضي. اادت سوًءدزاو
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يف احلق  :ة ملواطنيهايتعاظم تنكّر دولة إسرائيل للواجب امللقى على عاتقها بضمان احلقوق األساسي .قوانني األساس
ة، والصح يف التربية والتعليم، واحلق يف املسكن، واحلق غياب املساواة ما زال يتعاظم، والفجوات . يف العيش الكرمياحلق

ةاالقتصادياالجتماعي حية آخذة باالتقساع، وتحبر يف اخل احلقِّ وِة التعبرييصوصيتتزايد مشاريع القانون .  جديدةة خماطر
قاليت تإىل ام دلكنيست وتعكس اتاجاهات عنصريإىل  ة، ونزوعفرض القيود على احلرية، وانتهاك حقوق ات األساسي

 مكانة ، وال سيمااملساس مبكانة اجلهاز القضائي: منها، ةالقلق من ش للدميقراطية إجراءات خمتلفة تثري اإلنسان، ومثّ
ة اخلطاب الدائر يف جلنة الدستور الربملاني. ة التعبرييشطيه؛ وانتهاك حرا ونات اتمع املدينّمنظّماحملكمة العليا؛ ديد 

يف  .ةة السلطة القضائية، وملكانة واستقالليساس املركزي حلقوق األضمان فعليإىل   يفتقرحول مشاريع دستور إلسرائيل
اصوليس من قبيل امل(ة بشر  مثّ، والعشرينيداالقرن احل ويف مطلع ،ةإسرائيل العصريما زالوا يرزحون ) هم عربدفة أن

يف قبل مثانية أعوام، . ةرقيا يف النقب، ويف القدس الشخباصة يف القرى غري املعترف ر بالعالَم الثالث، وحتت أوضاع تذكِّ
برصاص شرطة إسرائيل، مجيعهم عرب، ومجيعهم ا  شخص13، قُتل على وجه التحديد 2000 تشرين األول عام

ة القاطع،  منذ ذلك احلني، وعلى الرغم من إقرار جلنة التحقيق الرمسي.من مواطين الدولة) باستثناء واحد من بينهم(
جتاه ا سايتّيتواصل التمييز املؤسيف إسرائيلجلمهور العريب . سعت الفجوات بني اليهود والعرب، وتفاقمت لقد ات

ل سوى القليل لتحسني وتعزيز مكانة العنصريعمالعرب يف إسرائيلالسكّانة، ومل ي .  
 حترم إسرائيل ،ا عام41 فمنذ. ةتلّل يف املناطق احمل بالتشكّذُ اآلِخ الثقيلُ التفرقة ونظاِمالحتالِلا  هذا جيثم ظلُّوفوق كلّ

صف تة يف منفلسطيني السلطة الى إنشاُءحت. ةة من حقوقهم األساسي وقطاع غزالضفّة الغربية يف فلسطيين ماليني 4حنو 
اتالتسعيني،وانسحاب يا إىل حصول تمل ي،2005ة يف صيف  إسرائيل من قطاع غزرؤديفغي ميزان القوى األساسي  ،

يعيش . ةة االنتهاك اخلطري واملتواصل حلقوقهم اليوميل مسؤوليني وتتحمفلسطينيائيل مبوجبه على حياة الالذي تسيطر إسر
  حق ال يضمن أية، يف نظام عسكريها دميقراطين من احلقوق حتت كنف دولة تعرف نفسها بأنماليني البشر احملرومو

احلق  وال ،ة التعبريييف االكتساب، وال حراحلق ، وال التنقّلة ي وال حر،يف احلياة، وال األمن الفردياحلق ال  من احلقوق،
يف الصحاية العام تلّيف األراضي احمل. ةة السوي فقدت معظم احلقوق 2000ة، ومنذ اندالع االنتفاضة الثانية يف ،
  .معانيها

 ة،ة، ومقاالت صحفيات غري حكومينظّمملتقارير، ونشرات وبالغات :  على مصادر خمتلفةيعتمد التقرير احلايلّ
 تلك اليت جرى نشرها، وأخرى جرى حتصيلها من خالل -ومعطيات لسلطات الدولة ومداوالت ووثائق من الكنيست،

ولضيق الرقعة. ة، وغري ذلكمداوالت قضائي،إىل ق هذا التقرير  ال يتطرمجيع موادأ اإلعالن العاملي بيد ،نق إىل ه يتطر
  . تها العظمىيغالب
  

 مجعيةويف قاعدة نشاطات (  اليت تقع يف واجهة النضال من أجل حقوق اإلنسان يف إسرائيلة مع املسائل اجلوهريبالتوافق
احلقوق ة؛ املساواة؛ احلقوق املدني: ة، جرى تقسيم التقرير إىل ثالثة أبواب رئيسي)ا عام36حقوق املواطن على امتداد 

تستعرض الن-جمتمعةً-األبواب هذه  .ةاالجتماعي فجميع هذه احلقوق متساوية،  اإلنسان؛د حلقوقطاق الكامل واملتعد 
وبغياب احترام كامل جلميعها ال ميكن لنا أن نعيش يف جمتمع دميقراطيوسليم، ميكّن من ممارسة احلر ة واملساواة اليت ي

صورة لوضع حقوق اإلنسان يف إسرائيل، :  االحتالللتقرير ظلّ دجمنا على امتداد ا،باإلضافة إىل ذلك. ها اجلميعيستحقّ
والدة وسنواصل مكافحة انتهاك هذه احلقوق يف كلّ. ةتلّس عليها يف األراضي احملواإلسرائيلي مكان تكون فيه السلطات 

  .االنتهاكمصدر هذا 
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ا  فصل من هذا التقرير استعراضا يف اية كلّلذا أضفن وة مثار للنضال، مثّ،مقابل االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان
ندعوكم للقراءة واالنضمام إىل النضال من أجل حقوق . ا للعمل املتواصل والعنيد من أجل حقوق اإلنسانجزئي

  .امن أجل حقوقنا مجيع: اإلنسان
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  يف املساواة والنضال لتحقيقهااحلق انتهاك 
 يعامل أن وعليهم وضمرياً عقالً وهبوا وقد واحلقوق، كرامةال يف متساوين أحراراً الناس مجيع يولد"

  )1املادة " (اإلخاء بروح بعضاً بعضهم
  
 كالتمييز متييز، أي دون اإلعالن، هذا يف الواردة واحلريات احلقوق بكافة التمتع حق إنسان لكل"

 األصل أو آخر، يرأ أي أو السياسي الرأي أو الدين أو اللغة أو اجلنس أو اللون أو العنصر بسبب
  ))1 (2 املادة" (آخر وضع أي أو امليالد أو الثروة أو االجتماعي أو الوطين

  
 هلم أن كما تفرقة، أية دون عنه متكافئة حبماية التمتع يف احلق وهلم القانون أمام سواسية الناس كل"

املادة ( "كهذا متييز على حتريض أي وضد اإلعالن ذا خيل متيز أي ضد متساوية محاية يف احلق مجيعا
7(  
  

 ،"تهيكرامة اإلنسان وحر: قانون األساس" نبعد س.  ملفهوم حقوق اإلنسان، وقاعدةًا مركزييف املساواة مبدأًاحلق يعترب 
ون يف الكرامة يف قاناحلق  يشتق من ادستوري احق) ةة من القرارات القضائيجمموعمن خالل (يف املساواة احلق ج دِرأُ

ا على ميثاق حقوق ني عامستلكن، وبعد . دة يف قانون األساس ضمن القيود احملدال يمكن انتهاكه إالّاألساس، و
سات تعمل على ة غياب ملؤسومثّ ، يف املساواة صريح للحقدستورياإلنسان وعلى إقامة دولة إسرائيل، مل جير إدراج 

 جلت استثناءات كثرية للحقة، سا يف جلنة الدستور الربملانير بلورا مؤخدة الدستور اليت جرتى يف مسووحت 1.تطبيقه
ينضافإىل ذلك.  كبري من مضمونهيف املساواة، تلك اليت تفرغه إىل حد  امل التمييزسايتّؤسديف التشريعات ويف  املتجس 

فضاملصاحلَ- قاطععلى حنو-ل السياسات اليت ت ةَ اليهوديييز األقلّس لتم، وتؤسيقية يف إسرائيل، وة العربيبنتهاك على اال ت
 على ماليني من الناس ، منذ أربعة عقود، إسرائيل تسيطر أنّهافاد مأضف إىل ذلك حقيقةً. يف املساواةاحلق قاسي هلذا ال

- االختالل ة متامتلّـ خممظُ ون قوانني-بدل ذلك- املساواة، وتسري عليهم ينطبق عليهم مفهومممن تداس حقوقهم، وال 
  .ةتلّان األراضي احملن سكّوفلسطينيأال وهم ال

   
ت سلسلة طويلة من القوانني وتعديالت القانون، تلك اليت تعمل على ترسيخ يف العنقدين األخريين س يف املساواة احلق

  : من بينها. داخل إسرائيل
ارسة التمييز يف القبول للعمل، ويف شروط العمل حظر مم، الذي ي1988-قانون مساواة الفرص يف العمل -

ة، نسياجليول املة، أو عائليالالة احلنس، أو اجل، أو سنال أ، أونشاملَ، أو قوميتتعلّق باالنتماء الوالتقاعد، لدوافع 
  ؛ زيباحلنتماء العتقد، أو ااملأو 

                                                 
 .ا3Fً 012واة ا)F7ص D@ ا)B=C ا)A@ أ<5=> 2;ّ:65ّو72ّ%02 89ا 72ّ%35ّ6 012واة .'%ق ذوي ا)'&%ر  1
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- 1988-ةقانون مساواة احلقوق لذوي احملدوديوالذي حيد ،ذود حق تمع ي احملدودية يف االندماج داخل ا
ة؛ واملساواة يف التشغيل واملتاحي 

، الذي يرمي 2000 -قانون حظر التمييز يف املنتجات، واخلدمات والدخول إىل أماكن اللهو واألماكن العامة -
 ة؛ اصاخلإىل محاية األفراد مقابل أصحاب املصاحل 

دت واجب توفري متثيل الئق يف مصلحة خدمة الدولة للنساء،  حدتعديالت على قانون خدمة الدولة، تلك اليت -
 . ني وغريهمواملهاجرين األثيوبي ،)مبن فيهم الدروز والشركس(وذوي اإلعاقات، واملواطنني العرب 

ز ة، لكن الطابع املراوغ للتميييف املساواة يف سلسلة طويلة من القرارات القضائياحلق تثبيت جرى ، فًاآن كما ورد
ا وصعوبة برهنة ممارستها يف احملاكم حيوالعائق  زد على ذلك أنّ. إحدى أكثر القضايا صعوبة من حيث التطبيقإىل ال

وهكذا، . ّ لقيمة املساواة يف اتمع اإلسرائيليل يف غياب التذويت احلقيقياألساس يف منع التمييز يف إسرائيل يتمثّ
ر الدميقعلى سبيل املثال، أظهر مؤش2008ة راطي) من إعداد املعهد اإلسرائيليمن % 88موافقة ) ة للدميقراطي

منهم  على % 56مل يوافق سوى ؛ لكن "ة شخص، دون عالقة مبواقفه السياسياحلقوق املتساوية لكلّ"املستطلَعني على 
ة يف احلقوق جلميع مواطين الدولة مبن فيهم اليهود والعرب،ضرورة حتقيق املساواة التاموافقوا على املساواة % 57  و

ةاجلندري.  
  

  النساء
 ي األجر األشدجمموعة متلقّإىل  ينتسنب، و-مقارنة بالرجال-ة  من الدونية والعامليية اإلسرائيل العمليسوقَتعاين النساء يف 

تدنويقبعن يف أسفل سل2ّا،ي نالنساء يشغل من قلّة. ةم األجر والتدريج يف مجيع املهن والفروع االقتصادية،  مناصب إداري
وتعمل غالبييف تهن "متدنٍّ ذات مردود مايلّ" ةمهن نسائيحمدودةم ، وفرص التقد .ة النساء يف صفوف عمال حص

مقارنة بالرجال-ة مرتفعة شركات القوى البشري-،ونسب البطالة يف صفوفهن إىل جانب . ا يف صفوف الرجال أعلى مم
ة، ويبقَني عرضةً  بسبب احلمل والوالدة والوالديم املهيناء من التمييز يف القبول للعمل، ويف التقد هذا، تعاين النسكلّ

للمضايقات اجلنسية يف أماكن عملهننسبة . ة هذا النوع من الصعوبات، على خالف الرجال الذين ال يواجهون بعام
النساء يف الكنيست اإلسرائيليية  متدن-ة مقارنة بغالبيةالدول الغربي-؛ ومتثيلهنِـ  بني أقلّ يف صفوف احملاضرين اجلامعي

10 %من دول االتحاد األورويبمن % 51 يف املقابل، تشغل النساء نسبة. ة، ويتناقص مع ارتفاع الدرجات الوظيفي
ماثلوهي ( ةالوظائف يف السلطة القضائيتنسبت السكّان هناجلنسني يف األلقاب والوظائف ظ على املساواة بني افَوحي؛ )ةي
  .املختلفة اليت يشغلها القضاة

  
، وينعكس غياب -مقابل مكانة الرجل-ية  متدن واإلسالمي اليهودي يف القانون الديينالزواج والطالقمكانة املرأة يف 

املساواة هذا يف العالقات املالية يف إطار الزواج، وبإمكانيهذا األمر بالنساء يف ي .ةات التخلّص من إطار الزوجي ضر
كاقتسام ( يف حماكم شؤون العائلة الة قة بالزواج والطالق يف احملاكم الشرعي فيها تداول الشؤون املتعلّ جيرياحلاالت اليت

 من الطالق بسبب رفض الزوج ن مشكلة النساء اللوايت ال يتمكّتتسم). وحضانة األوالدوالنفقة  األمالك بني الزوجني،

                                                 
2 %ّH=(ع اJKALا M1. 0مCO( تQ2007RّSآF=(0ء ا&.Vة اFWدا YZF[\ ، ل%ORأ @D 32008، B_FO( 3901(ا F_أ B&R 

 . j240.5B=9 390L Bf0'2 Bb5c ا)=Fأة ا)g %h20 % `O9 B&hZ @Aأf `O9وهdا ،  48.2Bb5cإ)` 
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سم ِحبتتدة ة، إذ ة خاصل يف هذا الشأن-إنّ القضاة احملاكم الدينيداوتاالرجال هم من -حيث يزواج القاصرات .  حصر
ما زال متفشيتمعات العربيا يف بعض اة واليهوديالزواج ة، وال يوفّر قانون سن )الذي يسمح بتزويج الفتاة يف سن 
د ظاهرة تعد. فية للقاصرات، وال تقوم سلطات الدولة يف معظم احلاالت بفرضه، ال يوفّر محاية كا)السابعة عشرة

 ، هلذه الظاهرةقانوينّ وعلى الرغم من احلظر ال.ة يف صفوف البدو يف النقبصاخبالزوجات ما زالت قائمة يف إسرائيل، و
  . بفرض القانون-يف الكثري من األحيان- الدولة ال تقوم 

  
 هذه الظاهرة يف ة، تستمر ولالعتداءات اجلنسي النساءالعنف ضدي اجلمهور حلجم ظاهرة على الرغم من تعاظم وع

متول مالجئ النساء ال احلكومة بدورها . وال ينجح اتمع والشرطة يف مواجهتها اإليقاع بالكثري من الضحايا،
إالّ على حنوة املضروبات وضحايا االعتداءات اجلنسيجزئي وهذه امليزاني ،تتواصل . ي االحتياجات القائمةات ال تلب

فبحسب تقرير وزارة اخل: جار بالنساءكذلك ظاهرة االتارجي2007ة للعام ة األمريكي) 2008شر يف شهر حزيران ن( ،
تبذل إسرائيل جهودا كبرية للحدمن االت ها ال جار بالبشر ألهداف الدعارة بواسطة التشريعات وفرض القانون، لكن

اد ضحايا جتارة ار، والوسطاء، وقُو وال تفرض عقوبات كافية على التج،جار مبا فيه الكفاية ملساعدة ضحايا االتتعمل
  . جار دف الدعارةا لضحايا االتإسرائيل يف هذا التقرير باعتبارها مصدرإىل ق ة األوىل جيري التطرللمر. الدعارة

  
  

  العرب مواطنو دولة إسرائيل
يعيش العرب مواطنو  احلق الكامل يف احلقوق املتساوية، ولكن، مع ذلك، متلك ة يف إسرائيل أقلّية أصالنييشكّل العرب

يولّد هذا . ، ينبع من تصور الدولة وسياستها الفعليةدولة إسرائيل منذ إنشاء الدولة حتت طائلة متييز منهجي وممأسس
؛ ويدفع قُدما بالتشريع الذي يفرق )خطط ويد اجلليل والنقب: على سبيل املثال(التمييز سياسةَ تعزيز لألكثرية اليهودية 

؛ وحيافظ على بقاء )على سبيل املثال–كتلك القوانني اليت تنظّم احلق يف اجلنسية بصورة متييزية (بني اليهود والعرب 
وظائف رمسية لكنها تم مبصاحل األكثرية اليهودية ، تلك اليت تؤدي "الدولة يف طور البناء"مؤسسات قدمية تعود إىل فترة 

؛ ويؤدي إىل توزيع متييزي للموارد يف مجيع )على سبيل املثال–كالصندوق القومي اليهودي والوكالة اليهودية (فقط 
  .جماالت احلياة

  
دد كبري من االستطالعات وثّق التمييز ضد العرب مواطين دولة إسرائيل على امتداد سنوات وجود إسرائيل يف ع

. والدراسات، وكشف عنه يف قرارات احملاكم، ويف قرارات حكومية، ويف تقارير مراقب الدولة ومستندات رمسية أخرى
، ويف تصرف قوات األمن خالهلا، يف أيلول من 2000وقد نشرت جلنة أور، اليت عينت للتحقيق يف أحداث أكتوبر عام 

الدولة مل تقم "وقد أقرت اللجنة أنّ . هما، هو األوسع واألمشل حول وضع العرب مواطين إسرائيل، تقريرا م2003العام 
وجاء يف ". مبا فيه الكفاية، ومل تبذل جهدا كافيا كي متنح مواطنيها العرب املساواة، وكي تلغي ظواهر التمييز والظلم

، [...]الدولة حتقيق مساواة حقيقية ملواطين الدولة العرب جيب أن يكون اهلدف األساسي لنشاط : "تقرير اللجنة كذلك
ويف هذا السياق على الدولة أن تبادر إىل تطوير وتنشيط خطط لسد الفجوات، مع التشديد على قضية امليزانيات يف ما 



 10

دو وضائقتهم ومن الواجب إعارة ظروف حياة الب. يتعلّق بالتعليم، واإلسكان والتطوير الصناعي والعمل واخلدمات
  ".اهتماما خاصا

  
وسنذكر . مرت مخس سنوات على نشر تقرير اللجنة ومل جيِر القيام بأي شيء للدفع قُدما مبكانة العرب يف إسرائيل

، تطرق إىل امثّ هناك، الحقً. ، بعض ااالت فقط من تلك اليت يظهر فيها التمييز وانعدام املساواةبيف ما يلي، باقتضا
اك حقوق مواطين إسرائيل العرب يف جمموعة من ااالت األخرى، كالصحة والسكن وحرية التعبري، وذلك يف انته

  .األبواب اليت تتناول هذه املواضيع
  

اليت أشرنا إليها يف التقرير :التشريع التمييزي ،تواصلت هذا العام "2007صورة احلال يف " نزعة التشريع العنصري ،
، وتعبر عن موقف عن قوانني واقتراحات قوانني تعزز نزع الشرعية عن املواطنني العرباحلديث هنا ويدور . أيضا

، مدد لسنة 2008يف متّوز عام . منهم مياثل موقفًا جتاه العدو أكثر مما مياثل موقفًا جتاه مواطنني متساوين يف احلقوق
ا فلسطينيني ملواطنني إسرائيليني من احلصول على مكانة قانونية يف الذي حيرم أزواج" قانون املواطَنة"أخرى سريانُ 

  ").احلق يف حياة العائلة"للمزيد عن القانون، انظروا الحقًا يف الفصل (إسرائيل 
الذي مينع كلَّ من زار دولة معادية دون إذْن " الكنيست: قانون أساس"، أقرت الكنيست تعديل 2008يف حزيران عام 

  . ، فهو موجه إىل أعضاء الكنيست العرب، إليهم فقط"حمايدة"ومع أنّ التعديل مصوغ بلغة . ترشح للكنيستمن أن ي
ينتهك تعديلُ القانون طابع دولة إسرائيل الدميقراطي انتهاكًا قاسيا، وميس حبقوق أساسية للمواطنني العرب، وبضمنها 

  .ملساواةاحلق يف االنتخاب والترشح، واحلق يف ا
  

جمال األراضي والتخطيط هو أحد ااالت اليت يعاين فيها العرب يف إسرائيل من اجلور والتمييز : األراضي والتخطيط
منذ قيام الدولة، ازداد تعداد السكّان العرب سبعة أضعاف، يف الوقت الذي صادرت فيه الدولة ما .  القسوةالبالغِي

ما عدا بعض البلدات البدوية اليت أقيمت (لكية عربية، ومل تقَم أي بلدة عربية يقارب من نصف األراضي اليت كانت مب
ويف حني .  بلدة يهودية جديدة600يف املقابل، أقيم خالل الستني سنة من حياة الدولة ما يزيد عن ). على أراٍض بدوية

فقط من % 2.5 السلطات احمللّية العربية من سكّان الدولة، تبلغ مساحة مناطق نفوذ مجيع% 20يشكّل العرب حنو 
وتؤدي بعض العوائق االجتماعية واملؤسساتية إىل وضٍع يحرم فيه  املواطنون العرب من متلّك أراٍض يف . مساحة إسرائيل
ومل حتضر للبلدات القائمة خمطّطات هيكلية تستجيب . من مساحة الدولة أو حتى استئجارها% 80ما يزيد عن 

 عشرات اآلالف من البيوت يف البلدات -نتيجة لذلك-أقيمت . اجات السكّان وتأخذ االزدياد الطبيعي يف احلسبانحل
إضافة إىل ذلك، مثّة نقص يف البنايات العامة اليت يفترض أن تقدم . العربية دون تراخيص بناء، مما جعلها عرضة للهدم

 أمهّية بالغة ملوضوع األراضي، وأوصى الدولة أن تعمل على ختصيص أراٍض وقد عزا تقرير جلنة أور. اخلدمات للسكّان
ص . للسكّان العرب باالعتماد على مبادئ املساواة والعدل التوزيعيدت اللجنة كذلك أنّ من واجب الدولة أن ختصحد

  .ات أخرىللجمهور العريب أراضي وفْق معايري ومبادئ متساوية، كما هو احلال بالنسبة إىل قطاع
  

البدو أيضا ضحية لنظام أراٍض وسياسة ختطيط يلحقان ضررا بالغا على غرار سائر مواطين إسرائيل العرب، يقع 
وقد رفضت الدولة االعتراف مبلكية البدو ألراٍض يف النقب، إذ جتاهلت أسلوب امتالك األرض وحقوق حبقوقهم؛ 



 11

ت قوانني األراضي املتبعة يف دولة إسرائيل على أراضي النقب، مما أدى إىل امللكية يف القانون العريفّ البدوي، وأحال
رفضت الدولة أن متكّن البدو من البقاء على أراضيهم . على هذا النحو حول القانون البدو إىل غزاة ألراضيهم. تأميمها

، بعضها كان قائما، حيث هو اآلن، منذ التارخيية، بل كذلك جتاهلت، عند وضع املخطّطات اهليكلية، وجود قرى كاملة
وقد نقل قسم من البدو إىل منطقة خصصتها الدولة هلم، يف حني جمع قسم آخر يف . الفترة اليت سبقت قيام الدولة

ويعيش عشرات اآلالف من املواطنني الذين . جمموعة من البلدات اليت أقامتها الدولة، واليت حتولت إىل بؤر فقر وبطالة
لالطّالع على املزيد، انظروا الحقًا الفصل (وا االنتقال إىل هذه البلدات ظروفًا مِذلّة، يف قرى ال تعترف ا الدولة رفض

  ").احلق يف العيش بكرامة"
  

. الرملة؛ اللد؛ عكّا؛ حيفا؛ يافا:  من العرب مواطين إسرائيل يف املدن املختلطة90,000يسكن حنو : املدن املختلطة
، تستشف صورة قامتة من اإلمهال " خمطّطون من أجل حقوق التخطيط-مبكوم"و " شتيل"ات منظّمتي ومن معطي

الفجوة القائمة بني األحياء العربية واليهودية يف . تقيم غالبية السكّان العرب يف املدن املختلطة يف أحياء فقرية. والتمييز
وتنتشر يف األحياء العربية بعض . فصل ما بني السكان العرب واليهودهذه املدن بارزة للعيان؛ وأحيانا مثّة جدران 

والشوارع، والشح يف املؤسسات واحلدائق العامة، وتدني مستوى جهاز التعليم وتهلْهِلِه،  إمهال املباين: الظواهر، حنو
  .، وال تظهر يف املخطّطات البلديةبعض األحياء العربية ال حتظى باعتراف السلطة. والنقص يف خدمات الصحة والرفاه

 عريب يسكنون األحياء العربية يف 15,000، بينهم 70,000هذه هي احلال يف مدينة الرملة اليت يبلغ تعداد سكّاا حنو 
يعاين كثري من سكّان هذه األحياء من ". ب"و " أ"؛ غان حاكال ")أقليات(" ميعوطيم -البلدة القدمية؛ اجلواريش: املدينة

املخطّطات اهليكلية . االكتظاظ السكّاينّ؛ تدني مستوى السكن؛ البناء غري املرخص: ضائقة سكن من مميزاا األساسية
"  األقلّيات"خمطَّطا التوسيع حلي . املعمول ا يف األحياء العربية جزئية وبالية، وال تمكّن يف املعتاد من توسيع هذه األحياء

تعاين األحياء !  يطرحان حلوالً حتى لضائقة السكّان احلالية، فما بالك بالسنوات العشرين القادمة؟وحي غان حاكال ال
من مستوى خدمات بلدية وعامة متدنٍّ، إذ يفتقر حي غان كاحال، على سبيل املثال، إىل ) ما عدا حي البلدة القدمية(

ال تقدم يف هذه األحياء خدمات التأمني . مية  من أي نوع كانتفروع البنوك والربيد وفروع املؤسسات البلدية واحلكو
الوطين اليت حيتاجها الكثري من سكّان احلي، وال سيما املسنني والعاطلني عن العمل؛ تنعدم كذلك املراكز اجلماهريية 

حمطّة رعاية األم والطفل والتجارية، والرئات اخلضراء، وحدائق األلعاب وساحات اللهو؛ يفتقر احلي كذلك إىل 
ويف حي دمهش، ااور ملدينة الرملة، . والعيادات الطبية، ما عدا فرعا صغريا لصندوق املرضى يعمل ساعات قليلة يوميا

  . لتسوية قضية تعليم أوالدهم يف إحدى مدارس املدينة3اُضطُر السكّان إىل تقدمي التماسين
  

: حنو–طّة يف الرملة، فهو حي ال تعترف به البلدية، ولذا ال تزود سكّانه باخلدمات األساسية أما يف ما يتعلّق حبي احمل
  .؛ املواصالت العامة؛ مجع القمامة؛ اإلضاءةاملنظّمةالشوارع واألرصفة 

 فوق  مفترق شارع قطري من الشرق، جسر–يقبع احلي بني عدد من شبكات املواصالت القطرية اليت أقيمت حوله 
لذا، يشكّل املوقع خطرا يوميا على سكّان . الشارع من الشمال الغريب، وخطّ سكّة حديد بني اللد والرملة من اجلنوب

احلي، فالدخول إىل احلي واخلروج منه غري آِمنين، وليس مثّة معرب آِمن لتجاوز سكّة القطار، وليس هناك جدار فاصل بني 
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ويذكر أنّ ستة من سكّان احلي .  اخلطر بسبب انعدام اإلضاءةمويتفاق.  اليت تبعد أمتارا قليلة عنهاالسكّة وبيوت السكّان
 تبيوت احلي مكتظّة، وأغلبها بِني من مواد مؤقّتة، وتقع على مقربة من هذه البيو. قد لقوا حتفهم على سكّة احلديد

تزيد كلّ هذه من األذى . دة عسكرية تضم منشأة هوائيات ضخمةمنطقة صناعية كبرية جدا تضم صناعات ثقيلة، وقاع
  . البيئي والصحي اللذين يتعرض هلما السكّان

  
  

  ):صورالقُ(ذوو احملدودية 
يسود يف إسرائيل واقع من التمييز واإلقصاء املستمرين ضد األشخاص ذوي القصور، فالكثري من اخلدمات صعبة املنال أو 

يعاين ذوو القصور من التمييز يف سوق العمل، وبضمنه القطاع العام؛ وتعترض . أو ال تستجيب الحتياجامغري متوافرة، 
  . طريق األوالد ذوي القصور الذين يندجمون يف أجهزة التعليم العايل صعوبات مجةٌ

انون املساواة يف احلقوق ، سن ق" مركز حقوق اإلنسان لذوي القصور–ِبزخوت "، مببادرة منظّمة 1998يف العام 
اجلسماينّ، واحلسي، والعقلي، -يتميز هذا القانون بأنه ينسحب على مجيع أنواع القصور . 1998– لذوي القصور

فاإلنسان ذو القصور : وترتكز قاعدة القانون على مبادئ املساواة وكرامة اإلنسان. والنفسي، الدائم منها أو املؤقّت
بغية الوصول إىل هذه الواقع، ال يكفي . ر يف اتمع، ومن حقّه أن يكون شريكًا فاعالً يف اتمعمساٍو لكلّ إنسان آخ

منع التمييز، بل مثّة حاجة إىل خلق فرصة متساوية لإلنسان ذي القصور كي ميارس حقوقه عرب تلبية احتياجاته اخلاصة 
ة يف العمل وحقَّهم يف تلقّي خدمات مواصالت متاحة، كما يقر ويقر القانون حق ذوي القصور يف املساوا. تلبيةً الئقةً

  . واجب جعل األماكن واخلدمات املُعدة للجمهور متاحة لألشخاص الذين يعانون من أنواع قصور خمتلفة
  

 مندوبية ملساواة ذوي القصور داخل وزارة القضاء، وهي عبارة عن -حسب هذا القانون-، أقيمت 2003يف العام 
ويف . هادف ومستقلّ يعمل على حساب ميزانية الدولة لدفع حقوق ذوي القصور وتنفيذ تعليمات قانون املساواةجسم 

، وقّعت إسرائيل على معاهدة األمم املتحدة بشأن ذوي القصور، اليت تقر معايري املساواة واملشاركة 2007آذار عام 
وقد أسهمت إسرائيل إسهاما كبريا يف صياغة هذه االتفاقية يف . الكاملة يف اتمع، واألقلمة واتخاذ الشخص لقراره

  .األمم املتحدة، لكنها مل تقرها حتى اليوم
 التطورات الكثرية اليت طرأت يف السنوات 2007يعدد تقرير مندوبية مساواة احلقوق لذوي القصور لتلخيص سنة 

سن قوانني تتناول االندماج يف اتمعات : تعلّقة حبقوق ذوي القصوراألخرية، يف جماالت التشريع والقضاء واتمع امل
احمللّية، وتنظيم أنواع خمتلفة من املتاحية، والتمثيل القانوينّ يف حالة فرض العالج القسري وما شابه ذلك؛ قرارات حكم 

والتشغيل؛ تعيني مسؤولني عن مساواة حقوق تتعلّق مبساواة الفرص يف التعليم ) وخباصة يف احملكمة العليا وحماكم العمل(
مع ذلك، وحسب املعطيات . ذوي القصور يف مجيع وزارات الدولة؛ وإقامة مئات اجلمعيات اليت تم بذوي القصور

، ما زال من غري املمكن اإلشارةُ إىل "ِبزخوت"ومعطيات منظّمة ) 2002 – 2005عن السنوات (الواردة يف التقرير 
  : ات جوهرية، أو حتسني جوهري، يف وضع ذوي القصور يف إسرائيل؛ فعلى سبيل املثالحصول تغيري

هذا رغم أنّ (وتشهد املزيد من التراجع كلّما ارتفعت حدة القصور نسبة العاملني من بني ذوي القصور متدنية جدا، * 
  ). يف دول أوروبانسبة مشاركة ذوي القصور يف العمالة يف إسرائيل تزيد بقليل عن املعدل 
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ومن مسح مشغلني أَجرته املندوبية يف %. 70ويقلّ معدل دخل ذوي القصور عن دخل من ال يعانون من قصور بنسبة 
%) 23(من املشغلني اإلسرائيليني ال يشغلون ذوي القصور، وأنّ حنو ربع املشغلني % 85، يتضح أنّ 2007العام 

  .شغيل عمال يعانون من قصوريصرحون بأنهم ال يريدون ت
الوضع االقتصادي لذوي القصور يف إسرائيل تدهور خالل السنوات األخرية، وهو األصعب يف الدول الغربية؛ * 

من ذوي القصور املتوسط، يعبرون عن شعور بالفقر % 21من ذوي القصور الصعب، و % 30فهنالك ما يزيد عن 
، أقر تعديل شامل لقانون 2008يف العام ). الذين ال قصور لديهم(ادرين من األشخاص الق% 10مقابل أقلّ من 
 صه أو ") قانون لرون("التأمني الوطينأن يعمل دون إلغاء خمص ص من التأمني الوطينملخص ميكّن ذا القصور املستحق

سب دخل الشخص، وهذا ويقر القانون إجراء تقليص تدرجيي يف املخصص ح. تقليصه، كما كان الوضع حتى اآلن
  .األمر مبثابة حمفّز إجيايب للعمل

، عدل "ِبزخوت"، ومببادرة تنظيم 2002يف العام . مثّة تركيز عاٍل ألصحاب اإلعاقة بني جممل أصحاب الثقافة املتدنية* 
ة يف التعليم العاديفأضيف إليه فصل عن دمج الولد ذي االحتياجات اخلاص كذلك أصدرت . قانون التعليم اخلاص

احملكمة العليا قرارات مهمة يف هذا اال، ولكن مثّة عوائق تنظيمية عميقة الداللة متنع دمج األوالد ذوي احلاجات 
ة يف جهاز التعليم العاديضمن هذا أنّ األوالد ذوي اإلعاقات املعقّدة الذين يتلقّون الدراسة يف جهاز التعليم  .اخلاص

يزانيات ال تفي حاجام، وتقلّ كثريا عن امليزانيات اليت كانوا سيحصلون عليها إذا تعلّموا يف جهاز العادي يتلقَّون م
منحوا املساعدة الالزمة لضمان دجمهم. التعليم اخلاصإضافة إىل ذلك، مل ي  .  

 يف إطار سكين يصور العقلحبيث فضل دمج ذي الق) معاجلة املتخلّفني عقليا(، عدل قانون الرفاه 2000يف العام * 
ويف الواقع، من بني . عادي ضمن جمموعته السكّانية على السكن يف مؤسسة، كما هو الوضع يف الدول املتطورة

 ذي قصور عقلي يسكنون خارج بيوم وضمن أطر إسكان تقع ضمن مسؤولية الدولة، جيري توجيه حنو 7,500
  . لى إقامة مؤسسات أخرى إىل املؤسسات، وتدأب الدولة ع6,000

ال يتلقّى )  ما يربو على ثُلثيهالقصور ذووويشكّل (أكثر من نصف اجلمهور احملتاج إىل العالج يف جمال الصحة النفسية * 
ومبا أنّ خدمات الصحة النفسية غري مشمولة يف سلّة اخلدمات الصحية، تقوم . تلك اخلدمات يف األطر اجلماهريية القائمة

  . ولة بتقدمي هذه اخلدمات حسب قدراا، مما جيعل تدني مستواها ملموساالد
ويدلّ هذا الوضع القائم على أنّ التقدم القضائي لوحده ال يكفي لتحقيق دمج حقيقي لذوي القصور يف اتمع 

ا، واىل إحداث تغيري . اإلسرائيلييف مواقف اجلمهور، وتعزيز التزامه ولتحقيق هذا الدمج مثّة حاجة إىل فرض القانون فعلي
  .  كذلك هناك حاجة إىل سياسة مساواة فرص حقيقية يف جمالَي التعليم والعمل. جتاه املختلف

  
    

            
  

  
املثليات،ون، املثلي ثنائيو امليول اجلنسيوة والغرييا ن جنسي)transgender(  
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االعتراف حبقوق اللوطيات يف إني والسحاقيسرائيل متطو ر-بدول العامل األخرىنَ قوِرن إ،-انسبي  .قدين يف الع
قت إجنازات كثرية بفضل رجال ونساء من ، حتق1988ّ يف قانون العقوبات يف العام اللواطة ومنذ إلغاء حظر األخريين،
منظّمني وجمتمع املثليات حقوق اإلنسان، وتعزز االعتراف حبقوق املثليوبتزاوج أبناء اجلنس الواحد، يف ات،ني واملثلي 
قانوينّة وعلى املستوى الاحلياة اليومي .يف املسائل املتعلّ،نيتتساوى مكانة األزواج املثلي ة وامللكية كاملكافآت قة بالزوجي

للمتزوثة، ورسوم التقاعد، وغريها، تتساوى مع مكانة األزواج غري املرتبطني بعقد زواججني، وخمصرشهدت . صات الو
السنوات األخرية كذلك تطورات قضائيامل األزواج ة تدعم حقثليومنذ أن صدر قرار احملكمة العليا . ةي اجلنس بالوالدي

ات  حتصل الزوجات السحاقي4ني،البيولوجي" زوجتها"ي أبناء ة تبن الذي جييز لزوجة مثلي)2005يف شهر كانون الثاين (
، بعد أن قام  تنبٍّر أم-ة األوىلللمر-زوجان ِمثْليان كذلك نح  م،2008  عاميف آذار. ةادي اعتي بصورةعلى أوامر تنبٍّ

ني قد جرى  الدفاع عن حقوق األزواج املثلي جتدر اإلشارة أنّ، على الرغم من ذلك5.ي طفل يف خارج البالد بتبنأحدمها
 تسجيل حنو- ة يف بعض األحكام القضائي. التشريعاتمنوال حيظى بإدراج ض ،ة من خالل األحكام القضائي-باألساس–

يالزواج والتبن-دت احملكمة أنّ شدقرارها ال يعين خلق مكانة جديدة خللي نية لزوجة عائلين مثليوحسب موقف . ي
خاذ الكنيست ات يف فترضيمية، ي ِقةمن نفس اجلنس هو مسألة اجتماعيالذين ة األزواج ة ووالدي االعتراف بزوجي،احملكمة
  .اشأالقرار ب

وعلى . ي يف اال الصحية الحتياجام، وخباصةيف إسرائيل بعد على تلب) من الرجال والنساء(ال حيصل الترانسجندر 
ات يف هذه العمليجتري ة، ات تغيري اجلنس اجلراحيتغطية كلفة عملييف ما يتعلّق بالرغم من واجب صناديق املرضى 

إجرائها إىل ن حيتاجوا الكثريين ممبما يدفع وهو د، تشدبالغة ال وتستلزم استيفاء شروط ، واحد يف البالد فقطمستشفى
ة باهظةخارج البالد بكلفة مالي .جرى تنظيم عمليات تغيري اجلنس يف إسرائيل بنشرة دوريا وزارة الصحة يف ة أصدر

يل اجلنس،  الربوتوكوالت املتعارف عليها يف العامل ملعاجلة الرجال حمو، وهي وثيقة بالية ال تتناسب مع1986العام 
الت اجلنسوالنساء حمو .ة"ه بعد توجمجعية" جل حقوق اإلنساناء من أ أطبلفحص جلنةًهذه ، أقامت إىل وزارة الصح 

ة يف ل مرنس، وهو ما حيصل ألويل اجللة عن جمموعة حموتها ممثّت إىل عضويإصالحات يف هذا املوضوع، وضمإجراء 
ةجلنة حكومي.  

  
 هذا اتمع يف املساواة ترمز إىل حقتلك مسريات و(ات يف القدس ني واملثلياإلمكان إجراء مسريات املثليأصبح يف 

كن مي( ات حقوق اإلنساننظّمم، وملمعياة جلالقضائي  بفضل النضاالت، يف السنوات األخرية،)والتعبري عن الرأي
  .")ية التعبريحر"الع على املزيد يف فصل طّاال
  
  ةتلّان األراضي احملون سكّفلسطينيال
، سايتّها، خلقا حالة من الفصل والتمييز املؤسة، والسياسة إزاءتلّف للمستوطنات يف قلب األراضي احملد املكثّووجال

تان اني وحتت نفس السلطة تعيش جمموعتان سكّ،اايف املنطقة ذ.  إفراغ مبدأ املساواة أمام القانون من حمتواهىوجر
ة  على حقوق مدنيتنيموعإحدى احتصل . تان منفصلتان وخمتلفتان من حيث اجلودةقانونيتسري عليهما منظومتان 

مجيع هذه احلقوقر إىل ا الثانية فتفتقكاملة، أم .موعتني يتحدالسكّاند الفصل املطلق بني اعامل واحد إىلتني باالستناد ي 
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ا،  تقريبتسري حياة املستوطنني يف مجيع األمور كما تسري حياة املواطن اإلسرائيلي.  القوميووحيد، أال وهو االنتساب
على الرغم من أنالفهم يعيش الخبو. هم يعيشون يف منطقة تقع حتت احلكم العسكريحتت نفسها ون يف املنطقة فلسطيني

وه .طائل احلكم العسكريكذا، على سبيل املثال، حيصل اليهوديهمني اليت الذي ارتكب خمالفة على مجيع حقوق املت 
 ارتكب وإن فلسطيين على الة، بينما يسري القضاء العسكري، وجتري حماكمته يف حمكمة مدنيرها القانون اإلسرائيلييوفّ

الضفّة ة من الطرق يف بة وعصري منظومة متشعل بشق؛ قامت إسرائي، وجتري مقاضاته يف اجلهاز العسكري نفسهااملخالفة
  باألساس يف طرق ملتوية وخطرية؛التنقّلون على فلسطينيني فقط، بينما يجرب الدة الستخدام اإلسرائيليعها م، لكنالغربية

املدن والقرى الز الذي تقوم به إسرائيل جلهاز التخطيط يضع القيود على البناء والتطوير يف االستخدام املمية، فلسطيني
على عكس املرونة التخطيطية اليت تتمتا املستوطنات اإلسرائيلي عة؛ كميمكّن من زراعة ة املياه املخصصة للمستوطنات ت

العشب األخضر وإقامة أحواض السباحة، بينما يجزء من الضطر شراء مياه الشرب من ناقالت املياهإىل ني فلسطيني.  
 ةة على حنو مميز موعات خمتلفة من الناس الذين يعيشون يف البقعة اجلغرافيات املوارد الطبيعيجممل اخلدمات وامليزانيتوفّر 
الفصل (نظام األبارايد ب -رادطّمبفاهيم كثرية تتزايد با-ويذكّر هذا األمر هو انتهاك صارخ ملبدأ املساواة، . نفسها
الِععلى الرغم من أنّ(ريقيا الذي ساد يف جنوب أف) العرقي ة تلّعلى خالف األراضي احمل ل معيار الفصل،ق هناك شكّر

 هذا الوضع ينايف مبادئ القانون ن نشري كذلك أنّأ من املهم). ا للفصل معيار القومي-ل فيها املعيار اإلثيناليت يشكّ
 من املفترض أن حتظى مبكانة جمموعةة، حمتلّة يف منطقة ة حممياني ِبحسبه كمجموعة سكّنوفلسطينيف ال الذي يعرالدويلّ

 حدة ملكافحة التمييز العنصري نشرت جلنة األمم املت،2007عام ذار  يف آ.ق حبماية حقوقها ما يتعلّكلّمفضلة يف 
)CERD( ا بالنسبة إلسرائيل، ونظرت بقلقتطبيق قوانني وسياسات وأنظمة خمتلفة لل" ىلإ توصيانيفلسطيني 

رت عن قلقها الب"ةتلّني يف املناطق احملواإلسرائيليبالتمييز بني الهالغ من إعالن إسرائيل عن حقّا، وعب ني فلسطيني
تلّني يف األراضي احملواإلسرائيليتهمة باالعتماد على جنسي.  
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  :من نشاطات مجعية حقوق املواطن لتدعيم احلق يف املساواة
 ة، خالل عمرها الذي ميتدا، بغية ترسيخ مفهوم 36أقامت اجلمعيبا كثيفًا ومتشعا ومجاهرييا، نشاطًا تربويعام 

يف اال القانوينّ .  جتاه البشر بعامة، وجتاه من ينتمون إىل جمموعات األقلّـية خباصةاملساواة واالحترام
القضائي، سجلت اجلمعية سلسلة من اإلجنازات املثرية، تلك اليت أصبحت حجر زاوية يف تدعيم املساواة يف 

 :من بني نشاطات اجلمعية وإجنازاا. إسرائيل
 ).2004(ائيل من رفض مرشحني للعمل بسبب عمرهم منع السلطات العامة يف إسر •

 ).2004(إنتاج شريط إذاعي حول التمييز يف العمل  •

 ).2003(إلغاء اشتراط مبلغ خمصصات األوالد باخلدمة العسكرية لوالديهم  •

  قبول الرجال اليهود الـمعفَين من اخلدمة العسكرية للخدمة الوطنية وقبول النساء العربيات •

 ).2001(جمموعة من املقاالت حول عدم املساواة يف اإلعالم اإلسرائيلي نشر  •

 ).2000(املبادرة إىل سن قانون حيظر التمييز يف املنتجات واخلدمات والدخول إىل األماكن العامة  •

 ).2001(نشر ملصقات يف موضوع احلق يف املساواة يف آالف املدارس يف البالد  •

 ).1999(ملساواة يف إسرائيل يف جماالت العمل والتعليم واجلنايات نشر تقرير يستعرض غياب ا •

 ).1999(للمخيمات الصيفية على حنو متساٍو ") سوبسيديا("إلزام بلدية القدس منح التخفيض  •

إلغاء التمييز املمارس جتاه النساء غري املتزوجات الاليت يرغنب يف إجراء إخصاب خارج الرحم  •
)1996.( 

 ).1993( مركز حقوق اإلنسان لذوي القصور -"ِبزخوت"ة إقامة منظّم •

 :مساواة النساء
 يف إطار جلنة العمل للمساواة يف قوانني األحوال -القيام حبملة لرفع سن الزواج إىل الثامنة عشرة •

 ).2007،2008(الشخصية 

ئها الرجال منح تعويض بعشرات آالف الشواقل لعاملة عانت من التمييز يف األجر مقارنة بزمال •
)2003.( 

 .تقدمي التماسات ضد أصحاب عمل بسبب التمييز ضد نساء حوامل •
وقبول طيارين وطيارات ). 1995، "ملف أليس ميلر يف احملكمة العليا("جتنيد نساء لدورة طريان  •

 ).1998، "ملف أوريت كتسري("عال حتى لو مل خيدموا يف سالح الطريان -للعمل يف شركة إل

التماس ضد التمييز املمارس جتاه النساء يف كلّ ما يتعلّق بإدراجهن للعمل يف سلك الشرطة تقدمي  •
 1996(وترقيتهن.( 

 ).1990(مساواة سن التقاعد للنساء والرجال  •

 ").1988يف احملكمة العليا، " ملف شكديئيل("تعيني نساء للمجالس الدينية  •
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  :مساواة املواطنني العرب
 ).2008(إعالمية مجاهريية لتطبيق توصيات جلنة أور القيام حبملة  •

إنتاج شريط مصور حول التمييز املتواصل املمارس جتاه املواطنني العرب يف جمالَي التخطيط  •
 ).2008(واألراضي 

 ).2004(ِبقرية بدوية يف النقب ) للمرة األوىل(االعتراف  •

غة العربية إىل الفتات الشوارع يف جمال نفوذها  إلزام البلديات يف املدن املختلطة بإضافة الل •
)2002.( 

إلزام الدولة بتنفيذ التمييز التفضيلي جتاه املرشحني العرب، حتى يف غياب تعليمات واضحة يف  •
 ).2001(القانون 

يف احملكمة العليا، " ملف قعدان("حظر التمييز يف ختصيص األراضي بني اليهود والعرب  •
2000.( 

 ).2000،2006(ات على التمييز يف العمل لدوافع قومية منح تعويض •

نشر تقرير حول ظروف إصابة ومقتل مواطنني عرب بأيدي قوات الشرطة خالل أحداث  •
 ).2000 (2000أكتوبر عام 

 ).1998(نشر تقرير حول انتهاك حقوق اإلنسان لسكّان حي اجلواريش العريب يف الرملة  •

• يف روضة يهودي ل يف روضات قبول طفل عريبة كمقياس للتسجة يف يافا، وإلغاء بند القومي
 ).1996(األطفال 

  :االعتراف حبقوق األزواج املنتمني إىل اجلنس نفسه
مساواة املكافآت من وزارة اإلسكان مع تلك اليت حيصل عليها األزواج العاديون  •

)2007.( 

 ).2006(تسجيل الِقران الذي عقد يف خارج البالد  •

• منح خمص مثلي 2005(صات العائلة من التأمني الوطين.( 

إعفاء من ضريبة التحسني ومن ضريبة الشراء عند نقل حقوق يف الشقّة من زوج إىل  •
 ).2004(آخر 

 ).2000(تسجيل التبني السحاقي الذي نفّذ خارج البالد  •

 ).1997(بثّ برنامج للشبيبة حول املثلية  •

يف احملكمة العليا، " ملف أدير شتاينر("ى حقوقًا عائلية منح زوٍج مثليٍّ لضابط جيش متوفّ •
1997.( 

 ).1994يف احملكمة العليا، " ملف دانيلوفيتش("منح مكافآت ألزواج يف العمل  •
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ا والنضال حلمايتها-ةحقوق مدنيانتهاكا   
  

 يف احلياة واألمن الاحلقشخصي  
 

  )3ا���دة (" لكل فرد احلق يف احلياة واحلرية وسالمة شخصه"

  

  ات األمن قوييدبأقتل املواطنني العرب : بني دم ودم
أوصت . ن يف دولة إسرائيل مواطنو-ا ما عدا واحد–مجيعهم  ا،ا عربي شخص13ات األمن  قتلت قو،2000يف أكتوبر 

قسم التحقيقات مع "م أوصت أن يقو ات األمن خالهلا،ف قو وتصر اليت أقيمت بغية فحص أحداث أكتوبر،"جلنة أور"
دعت . طني املتوربعضتل مواطنون خالهلا، وأوصت كذلك مبحاكمة  بالتحقيق يف مجيع األحداث اليت قُ"أفراد الشرطة

 العمل من املهم" :عربة جتاه املواطنني الخاذ سلسلة من اإلجراءات بغية القضاء على املظاهر العدائيىل اتاللجنة كذلك إ
على اجتثاث ظواهر األفكار املسبقة السلبية اليت تكشفت، حتبني وحيظون بالتقدير، جتاه ى يف صفوف ضباط شرطة جمر

 -ةبعام-  اجلمهور العريب أنّا ملخصهيها إدراكًعلى الشرطة أن ترسخ يف صفوف شرطي: "وحددت". املواطنني العرب
بوصفه ب التعامل معه  جيهم، والليس عدواعدو."  

مواطنني طوا يف قتل ني الذين تور من الشرطي أيهام ضد الئحة اتدته جلنة أور، مل تقدم أيخطورة ما حدمن على الرغم 
ـِْض إىل أي ) ماحش(يف وزارة العدل ني  مجيع حتقيقات قسم التحقيق مع الشرطي.خالل أحداث أكتوبر شيء، مل تف

عام  أيلول  يف،"ماحش" من التقرير الذي نشره الصورة اليت تستشف. 2006ا خالل العام ات ائيقت امللفّغلوأُ
2005،2008  عاميف كانون الثاين. ظهر حصول خلل وإخفاقات قاسية يف التحقيق ت،املستشار -زوز ر ماين ما قر
املوجع بالنسبة لعائالت مغزاه اإلنساينّإىل وباإلضافة . تاإغالق امللفّ" ماحش" املصادقة على قرار - للحكومةالقضائي 

عترب إغالق امللفّالضحايا، ية يف تعميق أزمة الثقة بني الشرطة ومواطين الدولة العربات خطوة إضافي.  
ي وكان آخرهم املواطن صربي اجلرجاوي الذي توفّ ات األمن، قوييدبأا ا عربي مواطن34 قُتل ، منذ أحداث أكتوبر

م لوائح  مل تقد،يف معظم احلاالت.  بعد أن قامت الشرطة باالعتداء عليه بالضرب،2008  عاموز يف متّها جبراحرمتأثّ
اتو قُ املشتبهني بالقتل، أهام ضدمت لوائح اتدومل تقم الشرطة ، وظائفهم كاملعتادإشغالواصل هؤالء . همهام خمفّفة ضد 

 الكثريين من أفراد شرطة ها أنّفادم رخاص اخلطري حلياة البشر من قبل الشرطة يثري خماوفهذا االست. بتعليقهم عن العمل
  .أعداءعلى أنهم إسرائيل يستبيحون دم املواطنني العرب وينظرون إليهم 

  
  ةتلّ يف األراضي احملشخصييف احلياة واألمن الاحلق انتهاك 

مكتب تنسيق (OCHA  ةمنظّمة، وحبسب معطيات تلّ األراضي احملني يففلسطيني الالسكّان يتواصل استرخاص حياة 
الشؤون اإلنسانيحدةة التابع لألمم املت (فقد قتلت قو2008 منذ مطلع العام ،ةات األمن اإلسرائيلياية تشرين  حت ى

ة يف  منه،لاألو430 ،الضفّة الغربي1,150 ا، وجرحت ما يزيد عن شخصيشاركوا يف ا، كثريون منهم مل شخص 
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العمل العسكري .ات األمن ل استخدام لَحتوقوإىل مشهد -مبا يف ذلك التنكيل واإلضرار باملمتلكات- ة املفرطةلقو 
اعتيادي .  

ة فتح حتقيق من قبل الشرطة العسكري اليت دعت إىل ة التعليماتة العسكري ألغت النيابة العام،منذ مطلع االنتفاضة الثانية
على . ة حاالت استثنائيعلىات األمن يف مقتل شخص ما، ويقتصر فتح التحقيق ب قو تتسب فيهااحلاالت اليتيف مجيع 

حلماية )  ويف قانون حقوق اإلنسان الدويلّيف القانون اإلنساينّ(واجب امللقى على الدول ا النحو جيري اإلخالل بالذه
 يف احلياة واحملافظة عليه، ومنع القتل العشوااحلقئيمت إىل جانب. ات األمن التابعة هلذه الدول من قبل قوذلك، قُد 

لوائح اتاجلنود املشتبهني بقتل هام ضد القليلةاحلاالتبعض ني يف فلسطيني ا ة حتقيقً اليت فتحت فيها الشرطة العسكري
ة العظمى من يف الغالبي ،2008  عاميف آب،") ة قانونمثّ" ( "ييش دين"ة منظّموحسب املعطيات اليت نشرا . باألمر

  عام يف أيلول،هام، فمنذ مطلع االنتفاضة الثانية لوائح اتة ال تقدم أي،ني أو ممتلكامفلسطينيعلى الاجلنود حاالت اعتداء 
2000 ،اية العام حت 6، انتهت 2007ى %فقط من حتقيقات الشرطة العسكرية حول خمالفات ارتكبها اجلنود ضد 
  .هامني بتقدمي لوائح اتفلسطيني مواطنني

   
ني من املطالبة فلسطينيمنع الإىل  لقراءة األوىل على مشروع قانون يرمي صادق الكنيست با،2008  عام حزيرانيف

اء إصابات بتعويضات جرة أو أضرار باملمتلكات جسديسبيبتغي مشروع القانون هذا . ات اجليشبتها قوعلى االلتفاف 
  الذي مينح الدولة حصانة ضدقانوينّ البند الأنّد الذي حدهو القرار  و، قبل عامني6أصدرته احملكمة العلياقرار حكم 

  .ة بسبب انتهاكه حلقوق اإلنسان األساسيىلغمة تلّني يف األراضي احملفلسطينيالتماسات أضرار من قبل ال
  

ات ني، بينما تقف قوفلسطيني الضدن ستوطنوذها املنيفة اليت ينفّأعمال التنكيل واهلجمات العتتواصل  ،الضفّة الغربيةيف 
األمن كاملتفرا هلذه الظاهرةج وال تضع حد .ومل تِدجا الشكاوى العديدةُ نفعمنظّممها مواطنون و اليت قدة ات حقوقي

حول حاالت عينية، وال التوجنظّمة لعدد من املهات املبدئيعام  حزيرانيست ووزارة األمن؛ يفيش والكنات اجلات لقو 
ات األمن واجب محاية أمن وممتلكات  يلقي على قو7") قطف الزيتونملف("أصدرت احملكمة العليا قرار حكم ، 2006

 ، املزارعنيات ال تفرض القانون على املستوطنني الذين يواصلون أعمال العنف ضد هذه القوني، لكنفلسطينياملزارعني ال
ا يف ا حاد السنة املنصرمة شهدت ارتفاع بأنّاط يف جيش الدفاع اإلسرائيلييعترف ضب.  يف موسم قطاف الزيتونخباصةو

 نسبة فشل يف السنوات األخرية أنّ" ييش دين"ة منظّمجريها ة اليت ت من املتابعة امليدانيستشفوي. عنف املستوطنني
ومن أصل %. 90 ، بلغتالضفّة الغربيةني يف فلسطيني ون ضدن إسرائيلي يف خمالفات ارتكبها مواطنو،حتقيقات الشرطة

163نظّما تتابعها امل ملفات ومل جيِرحد امللفّ، وضاع أ%)8( منها 13هام يف ة وانتهت معاجلتها، جرى تقدمي لوائح ات 
149غلق أُا، والتحقيق فيه بتات91(ا  ملف (%دون تقدمي لوائح اتم املشتبهام ضد السنة األخرية نّينضاف إىل ذلك أ. ه 

ول حوي. الضفّة الغربيةيف مناطق ) نيني، ودوليفلسطينيني، وإسرائيلي( حقوق اإلنسان يشطاتشهد مضايقات مقصودة لن
هجمات من قبل املستوطنني واالستيالء على إىل ن وفلسطينيض فيها الطني إىل املناطق اليت يتعراشمنع وصول الن

                                                 
6  05OC(ا vّO205/8276 893(ا-j2~ا FR8ّ6 وز B5WاFLإ @D 35ّfFC(ـ35ّ اOّ>~ق ا%'h( @ّ\%\0'(ا SآF=(0َس .  ا=A(Q28ّ> ا>َ

 35ّg5K1OD35ّ وO5WاFL0ت .'%<35ّ إ=�ّg2 �ُ1Z -j� .و35ّC=_ 0�g5f j2 .'%ق ا)=%ا
7  05OC(ا vّO204/9593ةF201(دا وا%�R @D �5�(8 <ّ%ات اW0> 86 ارFّ2  .3ُ5ّC=_ 0َس=A(Q28ّ> ا> j� .'%ق ا)=%ا

 3=�ّg20ط "وn[2 يF2%c")اس ا)'0\%نFّ.("-01ن\Vق ا%'. B_أ j2 020:0ت. . 
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بقيهم عرضة هلجمات ني يف محاية أمنهم وممتلكام، ويفلسطيني األدىن من املساعدة للول دون تقدمي احلدحضيهم، يأرا
  .تزايدةاملستوطنني امل

  

  
  

  
يف احلياة واألمن الشخصي ة حقوق املواطن للدفاع عن احلقمن نشاطات مجعي:  

ت، واأليام الدراسية، والفعاليات الثقافية اليت تعاجل مسألة حقوق عقْد مئات ورشات العمل، واحملاضرات، واملؤمترا •
 ".برنامج القانون اإلنساينّ الدويلّ"اإلنسان يف النـزاعات املسلّحة، وذلك ضمن إطار 

حقوق "إجراء نشاط تربوي واسع يف صفوف جنود جيش الدفاع اإلسرائيلي وشرطيي حرس احلدود، لترسيخ مفهوم  •
 . مع حاالت الصراعلكبارومتر حيوي للتعام" اإلنسان

املسؤولَين عن إطالق ") ماغاد("يطالب مبحاكمة اجلندي وقائد الكتيبة ) بالتعاون مع مجعيات زميلة(تقدمي التماس  •
 ).2008(النار على معتقل فلسطيين مكبل يف قرية نعلني، بتهم تليق خبطورة فعلتهما 

 ).2008-2005(كّان فلسطينيني حول سبل مواجهة عنف املستوطنني توزيع نشرات حقوقية يف صفوف س •

•  ات جيش الدفاع اإلسرائيلييبلغ السادسة عشرة بأيدي قو تقدمي التماس يطالب بالتحقيق يف مقتل فىت فلسطيين
)2008.( 

نسان وعنف املستوطنني حول موضوع انتهاك حقوق اإل") بتسيلم"بالتعاون مع منظّمة (القيام حبملة إعالمية مجاهريية  •
 ).2007،2008(يف مركز مدينة اخلليل 

 ).2005" (دروعا بشرية"حظْر استخدام املواطنني الفلسطينيني  •

•  شوفرمي "، بالتعاون مع منظّمة2005(عقْد مؤمتر حول موضوع تعليمات إطالق النار يف جيش الدفاع اإلسرائيلي
 ")).نكسر الصمت" ("شتيكا

للمطالبة بفتح الشرطة العسكرية حتقيقًا يف كلّ مرة يقتل فيها فلسطينيون ") بتسيلم"تعاون مع منظّمة بال(تقدمي التماس  •
 ).2003(مل يشاركوا يف األعمال القتالية 

يف " ملف يهودا مئري("ملواطنني يف املناطق احملتلّة " تكسري األيادي واألرجل"حماكمة ضابط أصدر تعليماته للجنود بِـ  •
  ).1989مة العليا، احملك
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  حظر التعذيب

  
" بالكرامة اليعرض أي إنسان للتعذيب وال للعقوبات أو املعامالت القاسية أو الوحشية أو احلاطة"
  )5املادة (
  
عتييف  الفرد رب حقأن يعيش حرا من التعذيب واملعاملة الوحشيا ال لبس فيه ة، يعترب مبدأًة واملذلّة وغري اإلنسانييف حامس 

ات منظّمن وواطن، وحمامو حقوق املمجعية وبعد نضال عنيد ومتواصل قامت به ،1999يف العام . القانون الدويلّ
حقوقياة، أصدرت احملكمة العلية إضافيا حيظر استخدام الوسائل اجل قرارسديشاباك"(ة ة يف حتقيقات املخابرات العام(" ،

 التعذيب يف إسرائيل، ة يف النضال ضدة ومهمعترب هذا احلكم نقطة مفصليي . التعذيب استعمالَا مطلقًوحيظر حظرا
 من متابعة  ذلك، تستشفورغم. ةالعام حول التنكيل والتعذيب يف حتقيقات املخابرات صت على ضوئه التقاريروتقلّ

، ) التعذيب اللجنة ضد؛"مهوكيد"مركز الدفاع عن الفرد ؛ "بتسيلم"ة منظّم :ها بينمن(ة ات حقوقيمنظّمتقوم ا 
ستشفحالة من التنكيل ت يف حاالت قليلة- تبلغ بالسجناء، االعتيادي-حد بعض الوسائل اليت .  التعذيب احلقيقي

ملمارسة الضغوطستخدمت اجلسماني العامل اخل عنهم مقابلة احملامي، وفصلهم منمنع: ة على املعتقلنية والنفسي ارجي ،
ات والتكبيل بوضعي ة، والضرب، وضغط األغالل، الضروريم ومنع تلبية احتياجا، عليهم اعتقال قاسيةفرض ظروفو

ات ة وحتطيم معنوي النفسيناء العائلة بغية ممارسة الضغوطم أبالشتائم، واإلذالل والتهديد، واستخداتوجيه موجعة، و
جازة الستخدامه،  كإ الذي حيظر ممارسة التعذيب يستغلّ قرار احلكم املهمأنّ)  ومستفزوعلى حنو عبثي(يبدو . األسرى

ال وق حمقّىعففبحسب القرار يشاباك من املسؤولياستخدام الوسائل اجلة عنة اجلنائي يف التحقيق عندما جيريةسدي  
 هذا اإلعفاء بغية مواصلة استخدام هذه الوسائل على نطاق أوسع بكثري شاباك يستغلّال؛ لكن "قنبلة موقوتة"احلديث عن 

مم2008  عاميف تشرين الثاين.  احلكما رمى إليه قرار،قد ة التعذيب، ومت اللجنة ضدحقوق املواطن، ومركز مجعي 
  .بتطبيق قرار احلكم) 8باالستناد إىل مرسوم حتقري احملكمة(ا لبالدفاع عن الفرد ط

                                                 
8 vّO2 05OC(94/5100 ا، B5WاFL32 إ%b. u5W8ّ6 ر B5WاFLإ @D MRdCA(35ّ 8ّ6 اnC[(3 اg�O(ا.  
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  :من نشاطات مجعية حقوق املواطن ملكافحة التعذيب
" عوفري"تقدمي التماس ضد منع مقابلة احملامي، وضد ممارسة القوة اجلسدية على املعتقلني يف معسكر  •

 ).2002(يف األراضي احملتلّة 

اجلسدية يف حتقيقات أصدرت احملكمة العليا قرار حكم يقضي بعدم قانونية استخدام الوسائل  •
، وذلك على خلفية النضال العنيد جلمعية )1999(الشاباك وباحلظر املطلق الستخدام التعذيب 

 .حقوق املواطن وحمامني ومنظّمات حقوقية أخرى
تقدمي التماس يف موضوع شروط االعتقال القاسية وتعذيب املعتقلني بدون حماكمة يف سجن اخليام  •

 ).1999(ن سيطرة إسرائيل على املنطقة يف جنوب لبنان، إبا
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 يف اخلاحلقةصوصي  

  
على شرفه  ال يعرض أحد لتدخل تعسفي يف حياته اخلاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسالته أو حلمالت"

  )12ة املاد" (احلمالت ومسعته، ولكل شخص احلق يف محاية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك
  

م ل اآلخرين، وبغية متكينه من التحكّته دون تدخز يمكّن الفرد من ممارسة استقاللي حية توفريصوصييف اخلاحلق يبتغي 
كرامة اإلنسان : قانون األساس" إنّة، إذ دستورية وقانونيتتوافر يف إسرائيل محاية هلذا احلق . هبقة املعلومات املتعلّب

". ةنتهك حرمة حمادثات اإلنسان اخلاصتال "، وأن "والسريةة صوصييف اخلاحلق  إنسان ن يتوافر لكلّأ" :حيدد" وحريته
، دستوريباإلضافة إىل اإلدراج ال. ةدستوري ذي مكانة  أساسيكحقة صوصييف اخلاحلق على هذا النحو جيري تثبيت 

يف ة صوصي محاية اخل-ما يعاجل يف- يعاجل يالذ، 1981 -ةصوصيتثبيت هذه احلقوق ضمن قانون محاية اخلجرى 
التشريعات . 1979 -يت السرصنمستودعات املعلومات، ويف تبادل املعلومات بني األجسام العامة، ويف قانون الت

 القانون؛ يشمل القانون محايات ت ضمن درجأُ وأهداف أوضاعة املواطنني ضمن خصوصيالقائمة متكّن من انتهاك 
  . أخرىةٌ اجتماعي مصاحلُسوغ األمرة عندما تصوصي اخل انتهاك تتيحات واسعةوإعفاء

  
 ة، إذ يحفظ مقداررات التكنولوجيمن التطومجلة ة عرضة لالنتهاك يف العقدين األخريين بسبب صوصييف اخلاحلق أصبح 

ة، لكن هذه ها اآلخر متتلكه أجسام خاص وبعض بعضها عام-بةسو محةمستودعات معلوماتيهائل من املعلومات يف 
يف الكثري من . ب املعلومات وتبقى عرضة لسوء االستخدام ولتسر،املستودعات ليست خاضعة للحماية مبا فيه الكفاية

لقد .  بغية املساس بالفردتلِّغاستد بغية حتقيق أهداف أخرى، ومعت لغرض حمد املعلومات اليت جتخدم است،احلاالت
املفترض أن من  كان ها مستودعاتدرص ماٍتب عن سوء استخدام املعلومات وعن تسري،ا ومساء صبح،سمعبتنا ن

تدةٌض عليها حراسةٌفرمشد ووزارة ال، كمستودعات ضريبة الدخل، والتأمني الوطين ،ة، أو سلطة تبييض األموالداخلي .
ة، ويف اآلونة األخرية السكّان على الشبكة اإللكتروني سجلّ على الع االطّ- من يرغبلكلّ-ميكن  ،على سبيل املثال

مكّتاالطّمن  من رغب  كلُّنالع على معلومات حسة على اسة حول املرضى يف مستشفى إخييلوف بسبب ثغرة تقني
  .موقع املستشفى اإللكتروينّ

  
  عامة جديدة، ففي اية حزيرانا قياسيل أرقامة ملواطين إسرائيصوصييف اخلاحلق ت التهديدات على ، بلغيف العام املنصرم

2008،ز التنفيذ دخل إىل حي  
الذي ، )2007 -)اتصال معطيات -صالحيات تطبيق القانون( قانون نظام احلكم اجلنائي ("تصالقانون معطيات اال" 

ة احلصول على معلومات ييسمح هذا القانون للشرطة وسلطات حتقيق إضاف". قانون األخ األكرب ":التسميةحصل على 
شخصيوقائمة بأمساء األشخاص  د الفرد،و كمعلومات عن موقع وجنترنتة وشركات اإلة من شركات اهلواتف اخلليوي

 اليت قام بزيارا، واألشخاص الذين راسلهم من خالل الربيد نترنتا، ومواقع اإلصل م هاتفيذين اتات النظّمأو امل
ة  القانون بصيغته احلاليإنّف وعلى الرغم من ضرورة متكني الشرطة من التحقيق بنجاعة وعمق، . وغري ذلكلكتروينّاإل



 24

قة يا، بطر منة حول كلّشخصيىل معلومات إة يالوصول حبرمن  التحقيق األخرى  وأجسامجارف للغاية وميكّن الشرطةَ
 الشرطة  يف األشهر األوىل من تطبيق القانون أنّنبيت. ةصوصي باخلدستوريالاحلق  -بدرجة تفوق املطلوب-تنتهك 

ة حول زبائنها، تلك اليت مل ة معطيات إضافياها القانون وطلبت من الشركات اخلليويت الصالحيات اليت منحها إيختطّ
9 يف التماستتداولوما زالت احملكمة العليا . هلا القانون باحلصول عليهاخيوةمته  قدطلب فيه تقليص  حقوق املواطن تمجعي

  .سريان تعليمات القانون
  

  خطورة عن القانون املذكور، صادق الكنيست بالقراءة األوىل على مشروع قانون ال يقلّ،2008عام يف تشرين األول 
ه ملواطين و حيتوي على بصمات األصابع وتشخيص مالمح الوجمستودع بيومتريأال وهو القانون الذي يقضي بإقامة 

 بغية إصدار جوازات سفر  خمزن املعلومات هذا ضرورية أنّداخليعي وزارة الوتد.  عامةااوسكّدولة إسرائيل 
وبطاقات هة وي"ةذكي ."ال قاموا بتفنيد هذا االدم خرباء يعملون يف خدمة وزارة من بينهعاء، الكثري من اخلرباء يف هذا ا

ا ة، ال متلك مستودعة بيومتريويى تلك اليت اعتمدت بطاقات هحت ة،غربية ال من الدول الدميقراطيال متلك أي.ةداخليال
ا من هذا القبيلمعلوماتي. هذه املعلومات ال أنّ منتنبع اخلطورة الكامنة يف مستودع املعطيات البيومتري ة غري قابلة شخصي

باإلضافة  .امي مستدا ضررقد تسبب -هداف مشبوهة ألتخدم غريبة أو استأياٍدني وقعت بإذا -أنها للتغيري أو التبديل؛ و
ة يف وزارة العدل، ويف جملس صوصيني يف مسألة اخل حقوق املواطن، تلقى هذه املبادرة معارضة من قبل خمتصمجعيةإىل 

ن وحيسم أمره ع أن يناقش الكنيست يف األشهر القريبة مشروع القانومن املتوقّ. ة، ويف نقابة احملامنيصوصيالدفاع عن اخل
ائيا.  
  

ا طَة يف السنوات األخرية على تأسيس مشروٍعيف املقابل، تعمل وزارة الصحطلق عليه اسم ح أُم"القائمة الطبةي 
ومبوجب .  حول مجيع مواطين دولة إسرائيلةيبة تقوم بتجميع املعطيات الطبسول يف إقامة منظومة محويتمثّ، "الوطنية

نون ة، سيتمكّلون من قبل وزير الصحخواملوظائف الاء وطواقم غرف الطوارئ وأصحاب ن أطبيتمكّ س،هذا املشروع
مل تكن تلك وإن  فرد يف إسرائيل، ة حول كلّيمن معاينة مجيع املعلومات الطب) زرواحدة على ال ومن خالل ضغطة(

لَ احلصووال تشترط هذه املبادرةُ. ة لتقدمي العالجاملعلومات ضروريهم إىل املستودع،  على موافقة املعالَجني كشرط لضم
ة حول احلساسية لألدوية، وفصيلة الدم،  مبعلومات أساسي كاالكتفاء مثالً،ة الفردصوصي خب تدخالًومل تناقش بدائل أقلّ

أو حتى بطاقة ذكيا استخراج املعلوماتة حيملها املعالَجابتغاَء  ،نة من قبل الوزارةعلى الرغم من إقامة جل.  وال ميكن بدو
ة والمناقشة اجلوانب األخالقيقة بإقامة هذا املستودع، ووضع ة املتعلّقانوني"القواعد األخالقيالقوانني الالزمة ة وسن 

ة، ال  حتت ضغوط وزارة الصح،ى اآلن املداوالت اليت أجرا اللجنة حتنّفإ، "تهخصوصيللمحافظة على حقوق املريض و
تبشر بضمان الئق للسرية الطبية يف اجلهاز الصحي .رة مشروع القانون حول هذا ة من كتابة مذكّانتهت وزارة الصح

) بايلوت (ةة جتريبيويفيد تقرير حول منظومة معلوماتي". احلقائق على األرض"ع، ويف املقابل تعمل مبنهج وضع املوضو
ملشروع القائمة الطبالوطنية ة يمل دون توجيهات حلراسة املعلومات، وبدون دليل قواعد استخدام تقوم بتحديد ما ها تعأن

ة صوصي مراجعات وفحوصات حول محاية اخل جترومل.  املعلوماتق باستخدام ما يتعلّكلّحظر يف أو ييسمح القيام به 

                                                 
9  05OC(3 ا=bh=(ا vّO208/3809 ،B5WاFL3 إ�Fc 8ّ6 j� ._=35ّC .'%ق ا)=%ا
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ـ مبشروع جتريبواملعلومات كما هو حرييستلزم استخالص الِع)بايلوت( ي ،بيلر قُباسة  إقامة منظومة املعلومات احلس
  .للمشروع

  
بصورةض العاملون وطالبو العمليتعر ملخاطر انتهاك ة خاص وتشمل األمثلة على اختراق . تهمخصوصية خصوصي

 ا بالتنازل عنة عند قبوهلم للعمل، ومطلبية الطبيهم بالتوقيع على تنازل جارف عن السرما تشمل، مطالبت العاملني، يف
 يف معاينة نتائج الفحوصاحلقاليت ت وفرض لكتروينّهلواتف والربيد اإلعلى ات جريها معاهد إدراج العاملني، والتصن ،

حني للعمل واستخدام كامريات التعقّب يف على العاملني وعلى املرش) جهاز كشف الكذب( جهاز البوليغراف فحوص
من الصعب إنه  ف،ها هذه االنتهاكات مبوافقة العاملني أو طاليب العملس فيى يف احلاالت اليت متاروحت. أماكن العمل

 املشغلني، وقد ةصلحإىل م يف سوق العمل الذي مييل  مع األمر كموافقة حرة، فهؤالء يقبعون يف موقع متدنٍّالتعاملُ
 القائم فهو ا اإلطار القضائيأم. على املساس حبقوقهم بغية احلصول على الوظيفة أو احملافظة على مكان عملهم" يوافقون"

  .على حنو شديد النقصانر احلماية يف هذه املسألة يوفّ
ة تعاجل استئنافًما زالت حمكمة العمل القطريل باقتحام الربيد اإل10اا مبدئيف،  للموظّلكتروينّ يف حالتني قام خالهلما املشغ

وقد ضةت ممةصديق احملك"  حقوق املواطن للنقاش كَـمجعي ."وجرى، على خلفية النقاش القضائيتوقيع ،فاقية  ات
2008  عام حزيرانبني اهلستدروت وأرباب العمل يفة مجاعيعي تنظيم وتسوية هذه املسألة، لكنها ال تضمن ، تد

ه يف نازل عن حقّعلى الت" املوافقة"إىل  العامل إزاءه ضطرن الوضع الذي يِعرة العاملني، وتشصوصياحلماية الكافية خل
 نوقشت  للكنيست جلسةً عقدت جلنة العمل التابعةُ،2008  عاموزيف متّ. ة بغية احملافظة على مكان عملهصوصياخل

خالهلا هذه االتب، وأوصت اللجنة ةُفاقيتجميدها ملدة شهر واحد إىل حني احلصول على توصية من املستشار القضائي 
اللذان ومها الطرفان - رفض اهلستدروت وأرباب العملوت ب هذه التوصية ج أنّة، إالّيفاقة االتدستوريللحكومة حول 

يعمالن على إصدار أمر توسيع مينح االتالقانون مكانةَفاق اجلماعي .  
  

                                                 
؛ ا0gpALف وزارة ا)&390g وا)0�Aرة:  دو)3 إFLاB5W-  ا)=1;ول j9 <0\%ن 9=0)3 ا)01gء�0)@ إ01Rآ%ف 8ّ6 08/90ا0gpALف  10
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 26

    
  من نشاطات مجعية حقوق املواطن يف موضوع احلق يف اخلصوصية

 .معاجلة توجهات ملواطنني وعاملني حول انتهاك حقّهم يف اخلصوصية •
 www.pratiut.com: يف مسألة احلق يف اخلصوصية" األخ الصغري"إنشاء مدونة  •

يف مسألة صالحيات جهاز املخابرات العامة : على سبيل املثال(يع املشاركة يف عمليات التشر •
 .بغية تقليص املساس باخلصوصية) DNAومسألة إقامة مستودع للـ ) شاباك(
القيام بنشاطات لدفع عملية سن قانون يكفل احملافظة على خصوصية وكرامة من خيضعون  •

 ).2008(لفحص املالَءمة للعمل 

 ).2008( ")  األخ الكبري"قانون (انون معطيات االتصاالت تقدمي التماس ضد ق •

االنضمام إىل مداولة قانونية يف مسألة اخلصوصية يف الربيد اإللكتروينّ التابع ألحد العاملني  •
)2008.( 

تقدمي التماس باسم عامل فُِصل من عمله على خلفية فحص مِذلّ يف معهد للبوليغراف  •
)2006.( 

 ).2004(وصية نقل املعلومات من سجلّ السكّان تقليص املساس خبص •

 ).2003( يطالب بتسليم طالب عمل معلومات حوله من معهد للتشخيص فتقدمي استئنا •

 ).1990(تقدمي استئناف ضد التفتيش املدقّق ألشخاص ينتمون إىل اليسار يف املطارات  •
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 التنقّليف احلق  
  
ة حيق لكل فرد أن يغادر أي ، وحدود كل دولة لكل فرد حرية التنقل واختيار حمل إقامته داخل "

  )13املادة " (العودة إليه بالد مبا يف ذلك بلده كما حيق له
  

  
 التنقّليف احلقهو حق أساسي وشرط ضروري ،ك:ة األخرى ملمارسة معظم احلقوق األساسي  يف االكتساب احلق

 التنقّليف احلق  يضمن ،عمومعلى وجه ال .ةيف احلياة العائلياحلق ة، ويف الصحاحلق ، ويف الدراسةاحلق والعيش بكرامة، و
 العرب من نيان إسرائيلي ملواطنني وسكّالتنقّل نتهك حق ي فيهايف احلاالت اليته أنهو  القلق يف إسرائيل، لكن ما يبعث

، ة يف اللد حواجز للشرطة يف مداخل األحياء العربيتصبعلى سبيل املثال، قبل بضع سنوات نف.  هم املنتهكو احلقهمبين
 جباية الديون، ومن خالل إساءة  بغيةة توضع احلواجز على الطرقرات؛ ويف القدس الشرقيإطار مكافحة املخديف 

  .استخدام صالحيات الشرطة
  

ني، مع فلسطيني الالسكّانرضت على القيود اليت فُ .القوميالفرد  من انتماء التنقّلة  إمكانيشتقة، تتلّيف األراضي احمل
 التنقّلة يحرأو فكرة  فهوما يف االنتفاضة الثانية، ومنذ مثانية أعوام مل يعد مفًا وتطرة األوىل زادت سوًءاندالع االنتفاض

قائملإىل اا بالنسبة ا تقريبنيفلسطيني .الكثري من القيود املفروضة على حرة يف التنقّلة يهي نتاج إلقامة الضفّة الغربي 
ة،املستوطنات والبؤر االستيطانيوجيري فرضها بغية ضمان حر ة وأمن تنقّيهذا . نيل املستوطنني واملواطنني اإلسرائيلي

يف  ني يف مناطق معيشتهم،فلسطيني الالسكّان هذه التقييدات تفرض على أنّوذلك  القسوة، والغ اخلطورةباالنتهاك 
 محاية على القائد العسكريينبغي " نيا حمميناسكّ" يعتربهم  القانون الدويلّم، وداخل بيوم، على الرغم من أنّبالده

  : علىالضفّة الغربية يف التنقّلالقيود على تشتمل . حقوقهم
1. (، عوائق )مأهولة وشاغرة( حواجز -ةوسائل فيزيائيمكعتة، وقنوابات إمسنتي، وجدار ) ةوجدران، وتالل ترابي

 يف ،الضفّة الغربيةتعداد العوائق يف  وصل ،)OCHA(سانية حسب معطيات مكتب األمم املتحدة للشؤون اإلن. الفصل
ا  حاجز85و حن، باإلضافة إىل 11نيفلسطينيتقوم بقطع حركة ال) ا وشاغرمأهوالً(ا  عائق630ً إىل ،2008شهر أيلول 

العوائق، لكن تأثري  من احلواجز أو  عن إزالة جمموعة-بني احلني واآلخر-تعلن إسرائيل . يف األسبوع ")اارطي("ا مفاجئً
خطوات كهذه يقتصر على منطقة جغرافيوتفيد . على حنو مؤقّتا ة وأحيانOCHAّا من  415  كذلك أنكيلومتر

تقع داخل منطقة )  كيلومترا329(منها % 97 كملت، وأنّقد است) طمن املسار املخطّ% 75و حن(ل جدار الفص
، وتقطن فيها جمتمعات فر فيها التواصل اجلغرايفّاا ال يتو وختلق جيوب،اضيهمني وأرفلسطيني، وتفصل بني الالضفّة الغربية

ةسائر أحناء ة معزولة عن بعضها البعض وعن فلسطينيالضفّة الغربي.  
  

                                                 
11 5ّ>F[(ذ)� ا)'8س ا @D 0=f3 . 3=�69'ًW09 0�5D060 إL0�5 إO9 FK51Z @A(3 ا'Kg=(ا @D  35D06و�=0\35 إ ،B5OH(ا @D B5WاF

�ّH(ا `O9F�:~ا . 



 28

ة  مبلكيتشمل تلك اليت أقيمت على أراٍض(ني فلسطينيشوارع تغلق أمام حركة ال:  واحلركةالتنقّلتقييدات على  .2
الدخول إليها بعد اإلعالن عنها مناطق حيظر؛ )نيفلسطيني مناطقمغلقةًةً عسكري ها إىل املستوطنات واملناطق  أو بعد ضم

 لِـ" لوائح سوداء "؛ و)شاباك (ده جهاز املخابرات العام حيد،ةانيل شرائح سكّاحمليطة ا؛ فرض حظر شامل على تنقّ
ا لذلك من قيود قاسية على ني، الذين يعانون تبعفلسطينيت آالف الوتشمل عشرا" حمرومي شاباك" أو "حمرومي الشرطة"

حرابتدأ العمل بإجراء ساقط ميكن مبوجبه استيضاح ،يف السنة األخرية. ة ويف اخلروج منهاتلّلهم داخل املناطق احملة تنقّي 
حتت غطاء  و،إلجراءن هذا اكل ان املناطق،ني سكّفلسطينيحظر السفر إىل خارج البالد الذي يسري على ال

  . ، يثقل أكثر على الراغبني يف السفر"اإلصالحات"
  

ة املوصلة إىل من الشوارع الرئيسي% 65و حن أنّتبين  ،2008  عام يف أيلول،OCHA ة منظّممن فحص قامت به 
 نصف ك أنّزد على ذل.  اجليشمغلقة أو تسيطر عليها حواجز) السكّان بمأهوليةًاألكثر (ة فلسطيني مدينة 18

الشوارع الفرعيية إىل هذه املدن ة املؤد)واليت حتوكذلك يف وجه  هي تغلقأُقد ) ة املغلقةلت إىل بدائل عن الطرق الرئيسي
 احلظر على حركة  يف االلتماس ضد، بائسيف قرار مرحلي- مسحت احملكمة العليا ،2008  عام آذاريف. حركة السري

واصلة مب  مسحت جليش الدفاع اإلسرائيلي12-نيا الستخدام اإلسرائيلي مقابل إبقائه مفتوح"443"ني يف شارع فلسطينيال
شوارع لل شقشوارع نسيج احلياة("ني فقط فلسطيني .("أجازت احملكمة العليا التمييز، ، هذابقرار احلكم املرحلي 

ة لسياسة ، ومنح مصادقة ضمنيانون الدويلّوأجازت مواصلة وضع احلقائق على األرض، واإلخالل حبكمها السابق، وبالق
التنقّلة يف فصل رمسيمن خالل انتهاك ساقط حلر ،التنقّلة يالسكّانة لعشرات آالف  واحلركة وحلقوق اإلنسان احملمي.  

  
منطقة الت"ى يف املنطقة اليت تسماليت ،")مرحاف هتيفري"" (ماس "بني جدار الفصل واخلطّ" جنتسعمل بِـ األخضر، ي  "

هم يف ط ممارسة حقّرشتني يف بيوم، وتني إىل مقيمني غري شرعيفلسطيني الالسكّانا من ل جزًءالذي حو" نظام التصاريح
م أو فالحة أراضيهم باحلصول على تصريح من اجليش؛ تهذا إن(منح هذه التصاريح السكن يف بيولفترات ) نحت م

قصرية يإىل السكّان بعدها ضطر العودة مريسري.ة آملني يف احلصول على التجديدة أخرى لطرق أبواب اإلدارة املدني  
مكنهم  في،احى السي وحت،، واليهود من غري مواطين الدولةنا اإلسرائيليوني فقط، أمفلسطينيعلى ال" نظام التصاريح"

  13. هلماملكوث يف املنطقة كما حيلو
  

الدمج بني التقييدات املاداألخرى املفروضة على الالتنقّلنواعها، وقيود ة بأي تقضي على مجيع احملاوالت ،نيفلسطيني 
ظهر جتارب املاضي أنّ. ة وسليمةملمارسة حياة عاديوتزال بعد تدخات حقوق اإلنسانمنظّمل  بعض هذه التقييدات ت، 

بنظرة إىل " : على النحو التايل األمرOCHA ةمنظّموتلخص . ة منذ البدايةغاا األمنيما يثري الشكوك حول مسووهو 
ما ن أنّالوراء على سبعة أعوام من التقييدات، يتبي  اعتيدعلى تسميته ردا إسرائيليا قصري األمد على مواجهات ا عسكري
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 والتقييداتدة الطبقات من العوائق  إىل منظومة متعد-رور الوقتمب-عنيفة وهجمات على مواطنني إسرائيليني، تحول 
 (...)ة يف ر الواقع اجلغرايفّهذه املنظومة تغيالضفّة الغربيوالقدس الشرقي جاه الفصل اجلغرايفّة باتا أكثر  الذي حيمل طابع

  ".اتثبا
  

، ما تزال إسرائيل تسيطر على احلركة إىل القطاع ومنه من 2005  عامى بعد االنفصال يف صيفوحت ة،طاع غزيف ِق
  بِـ-ى قبل استيالء محاس عليهحت- ف القطاعِصو. اال اجلوي واملياه اإلقليميةة، ويطرة على املعابر الربخالل السي

ا ا خطريشهد الوضع تدهور. ل البضائع منه وإليهمة على احلركة وعلى تنقّكَحبسبب السيطرة اإلسرائيلية املُ" سجن كبري"
قت املعابر اليت تستخدم لتنقل املسافرين من وإىل مصر غِل، وأ2007ُ  عاممنذ سيطرة محاس على القطاع يف حزيران

 مرافق ش إغالق املعابر مجيعيشو. جزئيعلى حنو ا معابر البضائع فتعمل ، أمشبه تام إغالقًا الضفّة الغربيةوإسرائيل و
احلياة وينتهكان غزة ال سكّ حقوقةَنيفلسطينيمنح تسهيالت يف تنقّبني احلني واآلخ.  األساسيل ر، ويف فترات التهدئة، ت

. ة البعد عن توفري احلياة العادي وغري منتظمة، وبعيدة كلَّ،املسافرين والبضائع والوقود، لكن هذه التغيريات تبقى طفيفة
  عامبآ ا خاللة ومصر بقي مغلقًبني غزما  معرب رفح الذي يربط ، على سبيل املثال، أنOCHAّيفيد تقرير 

 مح لِـ، كما سا باخلروج من غزة شخص 3,341 مح لِـسإذ  ، من ذلك الشهراليومني األخريين عدا ،2008
1,05235ا بالدخول إليها، ويشكّل هؤالء شخص %على التوايل% (12 و( ممارن خرجوا منها ودخلوا إليها يف أي 

 أو ، للدراسة خارج البالدالذين حصلوا على موافقةب معظم من غادروا القطاع كانوا من املرضى والطالّ. 2008 عام
 ،الضفّة الغربيةىل إسرائيل وستخدم لعبور املسافرين من وإ الذي ي،")املنطار("بقي معرب إيرز . ةرعايا لدول أجنبيكانوا 

يف اا بقي مفتوححلاالت الطبلة ويلتجار والدبلوماسيةمنظّموتقول . ةني ومواطين الدول األجنبي OCHAكذلك إ هن، 
دكرم أبو سامل("د ملعرب كريم شالوم وعلى الرغم من االفتتاح ا("،واصلَ تالتراجع مح بإدخاهلا  يف حجم البضائع اليت س

  .2007  عامارمقارنة بأي% 23 حجم االسترياد يف شهر آب قد تراجع إىل نّ القطاع خالل الشهر، وإإىل
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  ركة  من نشاطات مجعية حقوق املواطن للدفاع عن حرية التنقّل واحل
يف مسألة التقييدات القاسية املفروضة على حركة ") ِبتِسيِلم"بالتعاون مع منظّمة (القيام حبملة إعالمية  •

 ).2007(ونشر تقرير حول املوضوع ) 2008 و 2007(الفلسطينيني يف مركز مدينة اخلليل 

نيني مبركبام يف املناطق احملتلّة إلغاء مرسوم حيظر على اإلسرائيليني واملواطنني األجانب نقل سكّان فلسطي •
 ).، بالتعاون مع منظّمات زميلة2007(

 ).2007(تقدمي التماس ضد استخدام حواجز الشرطة بغية جباية الديون يف القدس الشرقية  •

تقدمي التماس يف مسألة إمكانية وصول مزارعني فلسطينيني إىل أراضيهم يف موسم قطاف الزيتون،  •
 ).2008-2005(علّم املزارعني عن حقوقهم، وطرق العمل املمكنة وإصدار نشرات ت

 ).2007(تفكيك جدار داخلي يف جنوب جبل اخلليل  •

 ).2005(تفكيك مقطع قائم يف جدار الفصل  •

•  ة يف اللدها الشرطة حول األحياء العربيم يف العام (إزالة حواجز وضعت2004قُد.( 

يف مناطق خمتلفة، وأدت يف بعض احلاالت إىل إدخال تعديالت تقدمي التماسات ضد مسار جدار الفصل  •
 .على املسار وتقليص انتهاك حقوق السكّان الفلسطينيني

الذي عمل فيه " نظام التصاريح"، وضد )2003(تقدمي التماسات تطالب بفتح املعابر يف جدار الفصل  •
 ).2004) (خلطّ األخضربني جدار الفصل وا" سجنت"املنطقة اليت " (منطقة التماس"يف 

 ).2004( موضوع مسار جدار الفصل القيام حبملة إعالمية مجاهريية يف •

 تقدمي التماس يطالب بإلغاء تقييدات التنقّل القاسية اليت فُرضت على مردخاي فعنونو بعد إطالق سراحه  •
)2004.( 

 .تلفة من الضفّة الغربيةتقدمي التماسات ضد الكثري من إجراءات اإلغالق وفرض الطوق يف مناطق خم •
إزالة عوائق على طرق الوصول إىل العديد من القرى، من خالل التراسل مع اجلهات العسكرية؛ وتقدمي  •

  ).1990(التماس ضد فرض منع التجول الليلي يف قطاع غزة 
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يف احلياة العائلي ةاحلق  
  
اجلنس أو الدين،  للرجل واملرأة مىت بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب(1) "

 .وهلما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند احنالله

 .فيه ال يربم عقد الزواج إال برضى الطرفني الراغبني يف الزواج رضى كامالً ال إكراه (2)
  )16املادة " (اتمع والدولة  الطبيعية األساسية للمجتمع وهلا حق التمتع حبمايةاألسرة هي الوحدة (3)

  
كلّ ما يتعلّق بالقضايا الشخصية، وال ميكن ألحد يف الدولة أن يتزوج يف تفرض إسرائيل على مواطنيها األحكام الدينية 

يف ما يتعلّق باليهود، ال تعترف الدولة . نتمي إليه الزوجزواجا مدنيا، بل يتزوج زواجا دينيا حسب قوانني الدين الذي ي
 د(إالّ مبحاكم وحاخامات التيار األرثوذكسيحلقوق ). املتشد ال يتماشى هذا الوضع مع تعليمات اإلعالن العاملي

. ئلية، وباحلق يف املساواةاإلنسان، ويشكّل انتهاكًا فظا وغري مسوغ حبرية املعتقد الديين والضمري، وباحلق يف حياة عا
وِمن بني من تنتهك حقوقهم يف هذا . ويحول اعتراف الدولة بالزواج الديين فقط، يحول دون متكُّن الكثريين من االقتران

ومن  (املضمار، ميكن تعداد األزواج الذين ال ينتمون إىل الدين نفسه؛ وأولئك الذين مل تعترف بديانتهم املؤسسةُ الدينيةُ
؛ وغري )ضمنهم عشرات آالف املهاجرين من دول االتحاد السوفيييت السابق، الذين تشكّك احلاخامية يف يهوديتهم

؛ واألزواج الذين ينتمون إىل ")كوهني"كاألبناء غري الشرعيني، واملطلّقة، ومن ينتمون إىل عائالت (املؤهلني للزواج 
ون يف عقد قرام دينيا، أو من يرغبون يف التزوج بواسطة التيارات الدينية اليهودية اجلنس نفسه؛ واألزواج الذين ال يرغب

احملاوالت الكثرية اليت قامت ا منظّمات وأجسام وبعض أعضاء الكنيست، إلدراج الزواج املدينّ . اإلصالحية أو احملاِفظة
مشاريع الدستور اليت نوقشت يف السنوات األخرية، يف جلنة وتقوم مجيع . يف القانون اإلسرائيلي، باءت مجيعا بالفشل

الدستور التابعة للكنيست، تقوم بتثبيت التسويات القائمة يف مسائل الزواج والطالق وانتهاك حقوق اإلنسان للنساء 
  .والعلمانيني وفاقدي التصنيف الديين واألزواج املختلطني واألزواج من اجلنس الواحد

ئيل حباالت الزواج املدينّ اليت تعقد يف خارج البالد، وميكن ملن تزوجوا ذه الطريقة التسجل تعترف دولة إسرا
اآلالف يقومون بعقد ِقرام ذه . كمتزوجني يف سجلّ السكّان واحلصول على مكافآت ومكانة املتزوجني أسوة بغريهم

 اإلمكانية غري متوافرة لألزواج الذين ال يستطيعون  هذه14.الطريقة يف كلّ عام، على الرغم من املصاريف الباهظة
احتمال أعباء املصاريف املادية، ومع ذلك ال ميكن يف إسرائيل فك الزواج بني من ينتمون إىل نفس الدين إالّ يف احملاكم 

كانة هؤالء األزواج، على امتداد السنني، تعززت م. الكثري من األزواج يفضلون العيش معا دون عقد الِقران. الدينية
يف املقابل، حصلت تطورات مهمة يف مسألة . وجرت يف الكثري من احلاالت مساواة مكانتهم مع مكانة املتزوجني

مبا يف ذلك تسجيل (االعتراف باألزواج الذين ينتمون إىل جنس واحد، وخباصة يف كلّ ما يتعلّق مبكانة الزوجية 
على الرغم من ذلك، . ق امللكية، ويف السنوات الثالث األخرية يف مسألة الوالدية، وحقو)املتزوجني خارج البالد
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 من خالل قرارات احملاكم، لذا مل -يف األساس-االعتراف مبكانة األزواج غري املتزوجني واألزواج من نفس اجلنس حتقّق 
ا إالّ على حنو جزئيج قانونيدرت.  

  
  زواج أجانباإلسرائيليون الذين يعيشون مع أ

ميكن لليهود الذين يهاجرون إىل إسرائيل باالستناد إىل قانون العودة أن حيصلوا على جنسية إسرائيلية بصورة فورية، لكن 
تتبنى وزارة الداخلية سياسة مقصودة بغية منع غري اليهود . غري اليهود ال ميلكون حقا قانونيا يف التجنس يف إسرائيل

ال متلك إسرائيل سياسة هجرة . اجلنسية اإلسرائيلية، حتى بثمن املساس السافر باألزواج والعائالتمن احلصول على 
واضحة ومدرجة يف القانون، مما يبقي مسألة احلصول على مكانة يف إسرائيل حتت رمحة موظّفي وزارة الداخلية الذين 

رائيليني، وبالوالدين األجانب ألوالد اإلسرائيليني، وبالوالدين يديرون حربا شعواء ضد اإلسرائيليني وأزواجهم غري اإلس
تعترب وزارة الداخلية منح مكانة ثابتة لزوج مواطن إسرائيلي إحسانا ولفتةَ ملّ مشل إنسانية، . األجنبيني ملواطنني إسرائيليني

ة حقّهم يف احلياة العائلية يضطرون إىل السري يف الكثريون ممن يرغبون يف ممارس. ال ممارسةً لواحد من احلقوق األساسية
 توجهات عديدة ومتكررة ملكاتب مديرية اإلسكان، -يف ما تشمل-طريق آالم مضنية تستغرق سنوات عديدة، وتشمل 

ا وسنوات بعد تقدمي الطلبات، ومواجهة متكرة الستكمال الوثائق قد تستغرق أشهررة من قبل املديريرة وطلبات متكر
يف احلاالت اليت يولد فيها . لتصرفات اعتباطية، ومماطالت، وقرارات غري معقولة يقوم ا موظّفو مكاتب وزارة الداخلية

  .أبناء ألزواج خالل هذه الفترة، ال جتري تسوية مكانتهم، ويحرمون من بعض اخلدمات
  

  و مواطين دول إسالميةاملواطنون اإلسرائيليون الذين يعيشون مع أزواج فلسطينيني أ
يعاين املواطنون والسكّان العرب الذين يرغبون يف بناء عائالم مع شركاء غري إسرائيليني من صعوبات بالغة الشدة؛ 

بدأ هذا الوضع . فمنذ ستة أعوام يحرم من هم أزواج فلسطينيون ملواطنني إسرائيليني من احلصول على مكانة يف إسرائيل
" قانون املواطنة"  من خالل 2003زارة الداخلية وتواصلَ من خالل قرار حكومي، وثُبت قانونيا منذ العام يف سياسة و

بطبيعة احلال، يتضرر العرب يف إسرائيل أكثر من ). 2003، )تعليمات مؤقّتة(قانون املواطنة والدخول إىل إسرائيل (
، 2008يف أيار عام . ِقران مع اجلمهور الفلسطيين يف املناطق احملتلّةسواهم، وذلك بسبب العالقات العائلية وعالقات ال

 بشطب االلتماسات اليت قُدمت ضد القانون، وحددت أنّ -5 قضاة مقابل معارضة 6بأغلبية -قامت احملكمة العليا 
قانون ليس دستوريا، ألنه ينتهك هذا العلى الرغم من ذلك، حددت غالبية القضاة أنّ . القانون خيدم غاية أَمنية مؤقّتة

منذ ذلك احلني، مدد سريانُ القانون مرة تلو . فظا حقوق مواطين إسرائيل الدستورية باحلياة العائلية واملساواةانتهاكًا 
بح مينع األخرى، على الرغم من ادعاء الدولة أنّ احلديث يدور عن مرسوم مؤقّت فقط، ال بل جرى توسيع سريانه، وأص

تسوية مكانة أبناء العائلة ملواطنني إسرائيليني ولدوا يف إيران ولبنان وسوريا والعراق، أو يف مناطق خطرة إضافية يمكن 
، مدد سريان القانون عاما إضافيا، وتحدد أنّ سكّان 2008يف متّوز عام . للدولة إضافتها مبوجب مرسوم تقوم بإصداره

وما .  اكتساب مكانة يف إسرائيل، حتى ضمن االستثناءات اليت يشملها القانون-من اآلن فصاعدا-ميكنهم ِقطاع غزة ال 
  .زالت أربعة التماسات إللغاء القانون قيد املعاجلة يف احملكمة
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، مبوِجبه "كرامة اإلنسان وحريته: قانون األساس"، طرح وزير العدل دانيئيل فريدمان تعديالً على 2008يف أيار عام 
حتصل القوانني املتعلّقة بالدخول إىل إسرائيل والتجنس فيها على حصانة أمام الرقابة الدستورية، أي إنّ احملكمة ال ميكنها 

أهم ما -ترمي هذه املبادرة . فحص مدى قانونيتها وشطبها إذا كانت هذه القوانني تنتهك حقوق اإلنسان دون مسوغ
، صادقت 2008يف أيلول عام . مبا حيتويه من انتهاك يفتك باحلق يف احلياة العائلية"  املواطنةقانون" إىل حتصني -ترمي

احلكومة على صيغة أخرى قدمها الوزير فريدمان، حبسبها ميكن للمحكمة شطب قوانني بسبب انتهاكها للحقوق 
  . عضوا61األساسية، لكن الكنيست يستطيع إعادة سنها بأغلبية 

  
   احلق يف احلياة العائلية يف األراضي احملتلّةانتهاك

القيود املفروضة على احلركة بني الضفّة الغربية وقطاع غزة منذ بداية االنتفاضة الثانية، وخباصة يف السنة األخرية، جتيب مثنا 
سطينيات اللوايت يرغنب يف من النساء الفل. باهظًا من حيث قدرة سكّان املناطق على ممارسة حقّهم يف احلياة العائلية

االنتقال من قطاع غزة إىل الضفّة الغربية بغية الزواج، منهن يطلب إيداع كفالة مالية كبرية وااللتزام بالعودة إىل القطاع 
، يطلب من مواطن قطاع غزة الذي ميكث يف الضفّة الغربية أن حيمل 2007منذ تشرين الثاين عام . رانبعد عقد الِق

جيري استصداره من اجليش، ويقترن احلصول عليه بشروط بالغة القسوة، ويسري " ريح مكوث يف يهودا والسامرةتص"
الزواج بني سكّان الضفّة وغزة ال يضمن احلصول على التصريح، وحتى لدى احلصول عليه، من غري . لثالثة أشهر فقط

 ال جيدد التصريح، وجيري إبعاد أحد أفراد العائلة إىل غزة، يضطر عندما. املمكن معرفة ما إذا كان سيجدد يف اية الفترة
 -الكثري من العائالت اليت أُرغمت على االنفصال. أبناء العائلة إىل اللحاق به إىل غزة إذا أرادوا احملافظة على وحدة العائلة

. ا للتصاريح اليت منحتها إسرائيل بشح شديد اجتمعت حتى اآلونة األخرية طبقً-واحد يف غزة واآلخر يف الضفّة الغربية
يف الوقت احلايلّ، ألغت إسرائيل إمكانية الدخول لزيارة غزة ومن مث العودة إىل الضفّة، مبقيةً خيارا وحيدا أمام هذه 

  .ضفّة الغربيةفبغية العيش املشترك، على أبناء العائلة االنتقال إىل قطاع غزة، وال ميكنهم العودة إىل ال-العائالت 
  

منذ سبع سنوات، متنع إسرائيل سكّان املناطق احملتلّة من تسوية مكانة أزواجهم وأبنائهم من غري سكّان املناطق يف الضفّة 
جيري احلديث غالبا عن حالة فلسطينيني حاملني للجنسية األجنبية ومتزوجني من أحد سكّان الضفّة، وانتهت . الغربية

معاجلة " جتميد"منذ مطلع األلفني، قامت إسرائيل بِـ . صريح الزيارة الذي مكّنهم من الدخول إىل هناكمدة سريان ت
، ورفضت استالم طلبات من السلطة الفلسطينية لتسوية املكانة طلبات احلصول على مكانة قانونية يف املناطق احملتلّة

فبدون إقامة منظّمة، وعند اخلروج من . ئن يف الضفّة الغربيةواملصادقة عليها، لذا جيد الكثريون أنفسهم عالقني كرها
منذ . املناطق، أو التوقيف من قبل اجلنود أو الشرطيني على احلاجز أو يف إسرائيل، سيجري إبعادهم وال ميكنهم العودة

 32,000و  صادقت إسرائيل على حن15، وبعد التماسات قدمتها منظّمات حقوق اإلنسان،2007تشرين األول عام 
، ال كتغيري يف "بادرة حسن نية"جرى تعريف هذه التصاريح كَـ . طلب للم مشل العائالت يف الضفّة الغربية وقطاع غزة

، )مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم املتحدة (OCHAحسب معطيات منظّمتي ِبتِسيِلم و . السياسة املتبعة
  .قُدم منذ مطلع األلفني" جممد" طلب 90,000مثّة أكثر من 
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  :من نشاطات مجعية حقوق املواطن للدفاع عن احلق يف احلياة العائلية
 .دى االختيار احلر يف الزواجعضوية يف منت •
معاجلة مئات طلبات احلصول على مكانة قانونية مقابل وزارة الداخلية، مبا يف ذلك تقدمي عشرات  •

 .االلتماسات املفصلة، واليت أدت يف حاالت كثرية إىل حلّ قضايا املتوجهني، وأحيانا إىل تغيري النظُم املتبعة
الذي ال ميكّن من تسوية مكانة األزواج " قانون املواطنة"لعليا ضد تقدمي التماسات إىل احملكمة ا •

 ).2007 ،2003 ،2002(الفلسطينيني قانونيا، وضد قرار احلكومة الذي سبقه 

إسرائيليني -تقدمي التماسات واستئنافات حول احلق يف احلياة العائلية ألزواج يعيشون دون عقد زواج  •
 )2008-2004(وأجانب 

يطالب بتمكني الفلسطينيني سكّان املناطق احملتلّة من تسوية ) بالتعاون مع مجعيات زميلة( التماس تقدمي •
 ).2007(مكانة أزواجهم األجانب قانونيا 

 ).2005(نشر ملصق حول موضوع احلق يف احلياة العائلية يف آالف املدارس يف البالد  •

الب بتغيري النظام الذي أرغَم مهاجرةَ عمٍل على مغادرة يط) بالتعاون مع منظّمات زميلة(تقدمي التماس  •
 ).2005(البالد بعد الوالدة 

نشر تقرير حول انتهاك حقوق اإلنسان، من بينها احلق يف احلياة العائلية من قبل مديرية اإلسكان  •
)2004.( 

 ).2001(نشر مشروع مبادئ إلطار مقترح للزواج والطالق املدنيين  •
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  حرية التعبري
  
تدخل،  لكل شخص احلق يف حرية الرأي والتعبري، ويشمل هذا احلق حرية اعتناق اآلراء دون أي"

  )19املادة " (اجلغرافية واستقاء األنباء واألفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد باحلدود
  

على -مكانة هذا احلق راسخة يف إسرائيل رمسيا، لكنه يواجه . ى االعتراف حبرية التعبري حقا أساسيامنذ نشأة الدولة، جر
أحد التطورات اإلجيابية اليت حصلت يف السنوات األخرية .  جمموعة من القيود والتهديدات ليست بقليلة-أرض الواقع

 عاجلت مسألة ترخيص الصحف وصالحية إغالقها، وقيدت 16ة إضافيةتمثَّل يف إلغاء مرسوم الصحافة االنتدايب وأنظم
  .حرية العمل وحرية التعبري

  
وما زال  .يف السنة الفائتة، تواصل املنهج اخلطري يف تقييد حرية التعبري واالحتجاج السياسي للمواطنني العرب يف إسرائيل

لُ الشاباك يف السنة املاضحاضرني، واعتباره ا يف األذهان تعامملواطين إسرائيل الفلسطيني الشرعي ية مع النشاط السياسي
إحباط النشاط التآمري ألطراف تعمل على املساس بطابع إسرائيل "بأنه ملتزم بِـ ) أي الشاباك(نشاطًا تآمريا وإعالنه 

حظيت ". سطة أدوات توفّرها الدميقراطيةكدولة يهودية ودميقراطية، على الرغم من أنّ نشاطات هذه األطراف تنفَّذ بوا
متاشيا مع تصرحياته هذه، يستدعي الشاباك . هذه السياسة، اليت ليس هلا ركيزة قانونية، بدعم املستشار القضائي للحكومة

اُستدِعي فعلى سبيل املثال، .  وناشطني حقوقيني، وسياسيني ممن ال يروق له نشاطهميف األشهر األخرية للتحقيق صحفيني
، بسبب ما عرف بأنه نشاط سياسي ")أطباء من أجل حقوق اإلنسان"مدير عيادات منظّمة (للتحقيق صالح حاج حيىي 

داخل املنظّمة؛ واستدِعي ناشطون من حزب التجمع الوطين الدميقراطي للتحقيق، وطُلب إليهم التوقيع على تعهد بعدم 
-على الرغم من شرعية وقانونية نشاط هؤالء، يوجه الشاباك ديدات . ق عزمي بشارةاالتصال بعضو الكنيست الساب

 للمستجوبني، ويوضح هلم أنهم خيضعون ملراقبته الدائمة ويلمح باملساس -خفية يف أغلب األحيان، وصرحية يف بعضها
على هذا النحو ميارس . ذا واصلوا أعماهلمحبيام الشخصية، وحيذّرهم من أنهم سيكونون عرضة للشبهات اجلنائية إ

هذه التصرفات اليت ترمي إىل . الشاباك الترهيب ضد صحفيني عرب وضد ناشطني يف منظّمات حقوق اإلنسان وآخرين
ا على النظام الدميقراطية، وتشكّل خطرليست قانوني ة العمل السياسيية التعبري، وتقليص حريتقييد حر.  

  
 اإلعالم املركزية يف إسرائيل حتت سيطرة أجسام خاصة فاحشة الثراء، ومثّة تأثري بالغ ملصاحل أصحاب رؤوس تقع وسائل

ة . األموال على اإلعالم اإلسرائيلييجتلّى أحد األمثلة على البنية املثرية للجدل لسوق اإلعالم يف إسرائيل، وتأثريه على حر
يأيت هذا الفيلم بقصة . للمخرج ميكي روزنطال يف التلفزيون" نهج الشكشوكةم"التعبري، من خالل حماولة بثّ فيلم 

عائلة رست امرفضت القنوات التجارية بثّ هذا الفيلم، بعد أن . عائلة عوِفر مثاالً على عالقة رؤوس األموال بالسلطة
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سيكون مؤشرا على أمهّية البثّ غري ) إذا حتقّق( عرض الفيلم قرار سلطة البثّ الرمسية.  وديداتاعليها ضغوطًعوِفر 
  .التجاري، يف عصر سيطرت فيه املصاحل التجارية على معظم املنصات اإلعالمية

  
عن ظاهرة آخذة باالنتشار يف السنوات األخرية، هي تقدمي ذوي األموال دعاوى " منهج الشكشوكة"تكشف قضية 

هذا التوجه أصبح ممكنا ألسباب .  االستناد إىل حقائق راسخة، دف خلق الردع سلفًا، وتقييد حرية التعبريتشهري دون
عديدة، منها التشديد يف األحكام الصادرة يف قضايا التشهري والقذف، فاملنشورات اليت كانت حتتمي يف السابق، يف ظلّ 

 خالل دورة 18.وزادت قيمة املبالغ اليت تقّرها يف حال ثبوت مة التشهري 17حرية التعبري، باتت احملاكم تفحصها بدقّة،
الكنيست السابع عشر، طُرح على طاولته جمموعة من مشاريع القانون اخلاصة اليت دف إىل إدخال التشديد على قانون 

  .القذف والتشهري
  

 احلرية والسرية، لكوا تشكّل حلبة مفتوحة ودميقراطية على هذه اخللفية، حتمل شبكة اإلنترنت أمهّية يف توفري ِمنبري
لتبادل املواقف واألفكار واملعلومات والتجارب، ومتنح ِمنربا لألصوات اهلامشية يف اتمع مثل العمال الذين لَِحق م 

اجهة من ال حتلو له الغنب، وفاضحي حاالت الفساد، ومتحدثني خمتلفني ليست لديهم مراكز قوة تمكّنهم من مو
فعلى سبيل املثال، ناقشت جلنة . يف السنتني األخريتني، تزايدت التهديدات على حرية التعبري يف هذا اِملنرب. االنتقادات

يف . ، مشروع قانون يقترح حتميل مشغلّي مواقع اإلنترنت مسؤوليةَ ردود فعل املتصفّحني2008الكنيست، يف أيار عام 
مشروع القانون بعد أن اقترح اتحاد اإلنترنت اإلسرائيلي آلية تسوية داخلية لإلشراف على مضامني يقوم متّوز، جمد 

ما زالت احملكمة العليا تتداول . املتصفّحون بنشرها يف املواقع، لكن هذا االقتراح ميس هو اآلخر حبرية التعبري دومنا حاجة
 ومن املتوقّع أن يناقش الكنيست مشروع 19ن السرية يف الشبكة اإللكترونية،استئنافَين على قرارات قضائية دافعت ع

قانون التجارة اإللكترونية الذي سيحدد قواعد مسؤولية مزودي اخلدمة عن إعالنات املتصفّحني ومسائل السرية يف 
  .لخطاب الدميقراطي واحلر على شبكة اإلنترنتكلّنا أمل أن توفّر الترتيبات القانونيةُ اليت ستوضع محايةً الئقة ل. الشبكة

لفرض ) هو األول من نوعه يف إسرائيل(، صادق الكنيست بالقراءة األوىل على مشروع قانون 2008يف شباط عام 
مشروع قانون غربلة املضامني يف اإلنترنت والذي يبتغي حتديد إمكانية الوصول إىل مواقع معدة -الرقابة يف اإلنترنت 

وعلى الرغم من ابتغائها حتقيق غايات تتسم بالصالح واللياقة، هي محاية القاصرين من مضامني مؤذية يف . الغنيللب
.  متطرفة وخطرية-)آلية رقابة مركزية توجهها احلكومة(كما تتجسد يف مشروع القانون -اإلنترنت، فإنّ طريقة التطبيق 

ي تطبيقه اليوم، ويوفّر إمكانية محاية األوالد من مضامني مثرية للجدل، وهو وقد أسقط الكنيست حال أكثر اعتداالً جير
. إلزام شركات اإلنترنت تركيب برجمية غربلة بيتية للراغبني يف ذلك، حيدد من خالهلا الزبونُ مميزات الغربلة حسب رغبته

، قد تكون اخلطوة األوىل يف غربلة )وإيرانكتلك اليت أقيمت يف الصني (إقامة آلية رقابة برعاية وزير االتصاالت 
املعلومات للمواطنني بذرائع وجود املضامني الضارة، أو محاية األمن أو أهداف أخرى، والحقًا تبعا الحتياجات رجال 

  .السياسة والشركات التجارية، وجمموعات مصاحل قوية أخرى
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لتعبري، لكننا نواجه مرة تلو األخرى ممارسات تنم عن اجلهل، أو معارضة يعترب احلق يف التظاهر جزًءا ال يتجزأ من حرية ا

يف بعض األحيان، يقوم رجال . اليت تنتهك احلق يف التظاهر) الشرطة والسلطات احمللّـية(مقصودة من قبل السلطات 
لتجمهر، لذا فهم جيدون مسوغًا الشرطة بتفسري احلظر على التجمهر غري القانوينّ على أنه حظر شامل على مجيع أنواع ا

يف بعض . لتفريق كلّ جتمهر مل حيصل على رخصة من جهاز الشرطة، مبا يف ذلك التظاهرات االحتجاجية الصامتة
األحيان، ترفض الشرطة منح ترخيص للمظاهرة، أو تضع شروطًا غري قانونية للقيام ا، وتتراجع فقط بعد التدخل 

ل الشرطة محاية املتظاهرين يف حاالت أخرى. القضائيا للمشاعر، تفضجا ومهيعندما يكون موضوع املظاهرة خالفي ،
، بدل القيام بوظيفتها، وهي محاية حرية التعبري على )ورفض منحهم الترخيص(بواسطة حرمام من حقّهم يف التعبري 

على مسرية اعتزم ناشطو اليمني القيام ا يف أم هكذا، على سبيل املثال، رفضت الشرطة املصادقة . الرغم من التهديدات
يف احلاالت الصعبة واملتطرفة بالذات، ثـمة ضرورة قصوى حلماية حرية التعبري . الفحم، لكن احملكمة العليا أقرا

  .بغية احملافظة على نظام دميقراطي متني
  

يف ) مسرية املثليني واملثليات" (الفخر والتسامح" مسريةَ يف السنوات األخرية، رافقت ديدات كثرية على حرية التعبري
 جمموعة من مشاريع القوانني اليت ابتغت تقييد إمكانية عقد املسريات يف القدس، 20ناقشت جلنة الدستور الربملانية. القدس

ىل متكني بلدية القدس من حظر يف الواقع رمت مشاريع القوانني هذه إ. تلك اليت متس مبشاعر اجلمهور أو بالقيم الدينية
يف عاصمة إسرائيل بالذات، حيث يقوم الكنيست ومقرات الوزارات، واحملكمة العليا ومؤسسات مركزية . إقامة املسرية

  .أخرى، من احملظور متكني بعض اجلهات السياسية منع جمموعات أقلّية من ممارسة حقّها يف حرية التعبري والتظاهر
  

  انتهاك احلق يف التظاهر: اضي احملتلّةويف األر
يف األراضي احملتلّة، تسري نظُم أكثر شدة وقسوة لتنظيم املظاهرات واملسريات واملهرجانات من تلك املعمول ا يف 

يف السنتني األخريتني، . إسرائيل، ويعاين املشاركون يف املظاهرات من معاملة فظّة وغري متساحمة من جهة قوات األمن
على سبيل املثال، وحسب تقارير . أصبح االستخدام املفرط للقوة خالل املظاهرات يف املناطق احملتلّة أمرا روتينيا

، أكثر من نصف املصابني من قبل قوات األمن )مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم املتحدة (OCHAمنظّمة 
، جرحوا خالل املظاهرات االحتجاجية ضد جدار الفصل يف 2008ز وآب عام اإلسرائيلية يف الضفّة الغربية، يف متّو

الغاز املسيل للدموع، سائل ذو رائحة كريهة، :  ومن بني الوسائل اليت تستخدم ضد املتظاهرين21.قريتي نعلني وبلعني
ة، ويف بعض األحيان إطالق الرصاص احلية، وإطالق العيارات املطّاطياعتداءات جسدي.  
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  ت مجعية حقوق املواطن للدفاع عن حرية التعبريمن نشاطا
 .متثيل متظاهرين يف إجراءات جنائية ضدهم •
إلغاء بند يف دستور جامعة بن غوريون، حيظر على الطالب اجلامعيني عقْد مظاهرات حول مواضيع  •

 ).2008(سياسية أو ِخالفية 

كفا، يطالب بالسماح للجمعية بوضع أكشاك تقدمي التماس ضد بلدية ريشون لتسيون وبلدية بيتاح ت •
 ).2008(إعالمية يف مناطق نفوذها 

إلزام سلطة حملّـية بالسماح باستخدام منشآا العامة للتعبري عن آراء خمتلفة، مبا يف ذلك اآلراء السياسية  •
)2005.( 

 ).2004(إلغاء مرسوم الصحافة  •

 ).2001(نها كُتبت باللغة العربية إلغاء منع نشر إعالنات يف كلّية أكادميية أل •

 ).2000(تبـرئة صحفي من خمالفة نشر أقوال تثْين على للعنف  •

 ).1999(توفري إمكانية وضع الالفتات السياسية على شرفات البيوت اخلاصة  •

 ).1996(منح سجني إمكانيةَ كتابة مقالة يومية يف الصحيفة  •

 ).1987، " الؤور-ف العليامل("إلغاء الرقابة على املسرحيات  •

 ).1983(منح أُمناء جبل اهليكل إمكانيةَ الصالة يف باب املغاربة  •

إلزام الشرطة بتوفري محاية الئقة للمتظاهرين، وعدم منع عقد مظاهرة عند التخوف من تعرض املتظاهرين  •
 ).1983(للعنف 
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  حرية املعلومات
  
تدخل،  لكل شخص احلق يف حرية الرأي والتعبري، ويشمل هذا احلق حرية اعتناق اآلراء دون أي"

  )19املادة " (اجلغرافية واستقاء األنباء واألفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد باحلدود
  

افظة على اخلطاب الدميقراطي، وخباصة يف القضايا املطروحة على جدول  حيمل كشف املعلومات العامة أمهّية بالغة للمح
األعمال العام، وبغية ضمان حق املواطن يف التأثري على األحداث على قاعدة راسخة وصلبة واحملافظة على اإلدارة 

ائتالف منظّمات ضمان  الذي بادر إىل سنه قانون حرية املعلومات، صادق الكنيست على 1998يف العام . السليمة
يضمن هذا القانون حق مواطين الدولة يف احلصول على املعلومات . متاحية املعلومات، ومن بينها مجعية حقوق املواطن

  .من السلطات حول مواضيع ذات أمهّية للشأن العام، وتلك اليت ختص الفرد شخصيا
  

وجسد انقالبا حقيقيا يف التعامل مع هذا احلق يف إسرائيل، لكن تطبيقه بعد شكّل سن هذا القانون خطوةً بالغة اإلجيابية، 
سلطات الدولة من ناحيتها تواصل وضع العقبات أمام من يطلبون ممارسة حقّهم . مضي عشر سنوات ما زال منقوصا

فترات طويلة، وتضطرهم كذلك إىل يف الكثري من املرات، جترب السلطات املتوجهني االنتظار ل. واحلصول على املعلومات
. اللجوء إىل اإلجراءات القانونية املكلفة بغية احلصول على تلك املعلومات اليت مل تستدع الضرورة إخفاَءها عن اجلمهور

الكثري من األجسام احلكومية ال تتكلّف عناء الكشف عن تلك املعلومات اليت من املفترض أن تكون علنية على حنو جاٍر 
وثابت، كالنظُم الداخلية واملعايري املختلفة اليت تعمل الوزارات احلكومية وفقًا هلا، واليت تؤثّر يف قدرة املواطنني على 

، أنّ نصف السلطات احمللّـية اليت جرى 2008أشار مراقب الدولة يف تقريره، الصادر يف أيار عام . ممارسة حقوقهم
ية أمام اجلمهور؛ وأنّ غالبية السلطات احمللّـية ال تنشر على مواقعها اإللكترونية طريقة فحصها ال تكشف نظُمها الداخل

؛ وأنّ املسؤولني عن تطبيق القانون يف )حمدثة(تقدمي الطلبات للحصول على املعلومات بصورة فعالة ومتاحة وحمينة 
وغالبيتها (من السلطات اليت جرى فحصها % 44تطبيقه؛ وأنّ السلطات احمللّـية مل يتلقَّوا اإلرشاد الالئق حول كيفية 

احلركة "وحبسب . ال تنشر تقريرا سنويا على موقعها على اإلنترنت كما ينص القانون) سلطات تعاجل القضايا االجتماعية
ال تقوم أي من الوزارات  ، واليت تقوم مبالحقة تطبيق قانون إتاحة املعلومات يف السلطات املختلفة،"ملتاحية املعلومات

ة بتطبيق القانون على حنو تامضية على عدد قليل من الوزاراتاحلكوميريف العام األخري، . ، ويقتصر تطبيقه بصورة م
 بدأت وزارتا الداخلية واإلسكان بنشر أنظمتها الداخلية 22وعلى ضوء االلتماسات اليت تقدمت ا مجعية حقوق املواطن

  .إلنترنتعلى شبكة ا
  

ّ، تسود حالة تاعسة شديدا، إذ تسيطر عناصر يف أرشيف الدولة، ويف أرشيف جيش الدفاع اإلسرائيلي على األخص
بعض املواد التارخيية اليت كان من . من جهاز األمن على إدارة األرشيف على حنٍو يقيد متاحية املعلومات والبحث

ما زالت ختضع للحظر، ) على ضوء النظُم املتشددة اليت حددها جهاز األمنحتى (املفترض أن تكون مكشوفة للجمهور 
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القيود . واملوارد اليت تستثمر بغية كشف مواد األرشيف وتطوير البحث والشفافية يف األرشيفات ما زالت بائسة
ي إىل احنياز البحث التارخيييف األرشيف تؤد ة الوصول إىل املوادة، واملرياث املفروضة على إمكانيوالذاكرة اجلمعي ،

  .الثقايفّ يف دولة إسرائيل، وتؤذي اخلطاب اجلماهريي الدميقراطي حول مسائل أمنية وسياسية
  

  
  
  

  :من نشاطات مجعية حقوق املواطن لتعزيز متاحية املعلومات
حقّق نشاط اجلمعية، يف هذا . كانت اجلمعية واحدة من املنظّمات اليت بادرت إىل سن قانون متاحية املعلومات

  :املضمار، مجلة من اإلجنازات يف جمال متاحية املعلومات؛ منها
 ).2008(نشر النظُم الداخلية لوزارة اإلسكان على موقع الوزارة اإللكتروينّ  •

 ).2007( اإلسكان على موقع وزارة الداخلية اإللكتروينّ نشر نظُم مديرية •

 2004التزام سكرتاريا احلكومة بإرسال القرارات احلكومية اليت صودق عليها قبل كانون الثاين عام  •
 .إىل كلّ من يرغب يف ذلك، ودون مقابل) ولذا مل تنشر على املوقع اإللكتروينّ(
ت إسرائيل طرفًا فيها على موقع اإلنترنت التابع لوزارة اخلارجية نشر االتفاقيات الدولية اليت شكّل •

)2006/7.( 

 ).2006(نشر قرارات اللجان اليت تناقش التسريح املبكّر للسجناء  •

 ).2006(السماح ملشتبه به مبعاينة ملف التحقيق املوجه ضده، والذي أُغلق بسبب غياب اإلثباتات  •

 ).2005(صخصة السجون كشف تفاصيل املناقصة األوىل خل •

 ).2000(نشر نظُم مصلحة السجون  •

؛ وتقدمي التماس يطالب بتوفري )2000(نشر قائمة باألجسام اليت حتصل على منح وزارة الداخلية  •
 ).1996(إمكانية معاينة ملفّات احملاكم 
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  حرية التنظّم
  
 .لكل شخص احلق يف حرية االشتراك يف اجلمعيات واجلماعات السلمية (1)"

  )20املادة (" جيوز إرغام أحد على االنضمام إىل مجعية ما ال (2)
  ))4 (23املادة  ("لكل شخص احلق يف أن ينشئ وينضم إىل نقابات محاية ملصلحته"
  

على الرغم من أنّ حرية التنظّم هي حق معترف به ومصون يف إسرائيل، مثّة بعض التعليمات يف القانون اإلسرائيلي اليت 
نتهك هذا احلقت.  

ة صالحية اإلعالن عن جمموعة من الناس اتحادا حمظورا أو منظّمةً  منحت السلطة التنفيذي":اتحاد حمظور" •
ال يعمل بإجراء االستماع قبل اإلعالن، ومل يجِر حتديد رقابة . إرهابيةً، أي إنّ هذه الصالحية إدارية ال قضائية

 .علياقضائية، ما عدا اإلمكانية املتوافرة هلذا اجلسم أن يقدم التماسا إىل احملكمة ال
الصالحية املتوافرة ملسجل األحزاب بعدم تسجيل األحزاب اليت تعارض طابع دولة : تسجيل األحزاب •

إسرائيل كدولة يهودية دميقراطية، تشكّل انتهاكًا خطريا حلرية التنظيم، وحلرية الرأي، وللمسارات 
 .الدميقراطية

طنني يف مجعيات يف إسرائيل من أكثر الرقابات تشددا يف تعترب الرقابة على انتظام املوا: قانون اجلمعيات •
تلزم اجلمعيات كلَّ عام بتحويل تقارير خمتلفة ملسجل اجلمعيات يف وزارة العدل، مبا يف ذلك تقارير . العامل

 وأشار حبث .مالية مدقّقة، ومحاضر موقَّعة عن االجتماعات العامة، وتفاصيل املتربعني املركزيني، وغري ذلك
أجرته احملامية ميخال أهروين من برنامج القانون يف خدمة اتمع يف كلّية القانون التابعة جلامعة تل أبيب، 

اإلثقال البريوقراطي، وطلبات التقارير املفصلة، بغية التعرض ملنظّمات حقوق "أشار إىل املخاطر الكامنة يف 
 كلّ ذلك على خلفية واجب تقدمي التقارير بصورة مفصلة، ".اإلنسان، ومنع تسجيلها وتعقّب نشاطها

وصالحيات مسجل اجلمعيات، والنحو الذي وفقًا له جيري تطبيقها، إىل جانب القيود املفروضة على تسجيل 
 .اجلمعيات ونشاطاا

لى تعديل لقانون اجلمعيات، يعزز من رقابة الدولة ع، صادق الكنيست على 2007يف حزيران عام 
 -يف ما يشمل-، يشمل "تقرير كتايب"ومن اآلن، تلزم اجلمعيات بإضافة . اجلمعيات العاملة يف إسرائيل

تفصيالً بالنشاطات املركزية اليت نفّذا اجلمعية بغية تطوير أهدافها خالل العام، وتوصيفًا لبنيتها التنظيمية، 
 ض كانت شديدة قبل ذلك، يتناقتشديد الرقابة، اليت.  ذلكوقائمة بأمساء أصحاب الوظائف يف اجلمعية، وغري

مع توصيات األمم املتحدة اليت دعت إىل عدم قيام سلطات احلكم بفرض الرقابة على أهداف منظّمات اتمع 
وما يثري املخاوف هو القيام بتسخري الصالحيات الواسعة وغري املسبوقة . املدينّ، وعدم التدخل يف إدارا

، بغية مناقشة موحة لوزارة العدل، ابتغاَء إفشال نشاط األجسام اليت متارس حرية التعبري واملعتقد والتنظياملمن
  .قضايا خالفية، تقع يف صلب النقاش العام يف إسرائيل
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ى إىل أدت التحوالت يف سوق العمل يف العقود األخرية إىل أفول شعبية العمل املنظّم، مما أد: تنظُّم العمال •
ومن بني أسباب ذلك، نشري إىل عمليات اخلصخصة واملرونة يف سوق العمل، والتحول . انتهاك حلقوق التنظُّم

إىل العقود الشخصية على حساب االتفاقيات اجلماعية، وتراجع قوة اهلستدروت العامة، والقيود املختلفة على 
يف مثانينيات القرن املاضي، % 85تظمني يف اتحاد عمايلّ من حنو وتراجعت نسبة العمال املن. احلق يف اإلضراب

يف التسعينيات ومطلع األلفني، أخفقت حماوالت كثرية قام ا العمال ملمارسة . 2003يف العام % 32إىل حنو 
 العمال  أن23ّ"معاليه"ويشري تدريج . حقّهم يف التنظّم، وغالبا بسبب معارضة املشغلني ومضايقام للعمال

 من 285من الشركات اليت جرى استعراضها، وأفادت % 38  يف ما ال يزيد عن 2007انتظموا يف العام 
 .إن رغبوا يف ذلك-الشركات أنها ستسمح بتنظّم العاملني 

 معة وعلى رأسها برنامج القانون والرفاه يف جا(يف السنتني األخريتني، تعمل جمموعة من منظّمات التغيري االجتماعي
 كأداة للنضال من أجل حقوقهم، باإلضافة إىل مساعدة جمموعات معلى رفع وعي العمال ألمهّية التنظّ) تل أبيب

 -قوة للعمال("يف اآلونة األخرية، أُنشئت منظّمة عمالية جديدة . عمالية ترغب يف التنظّم وإقامة إطار متثيلي للعمال
 واهلستدروت القومية 1920لك ألول مرة منذ إقامة اهلستدروت العامة يف العام ، وذ")منظّمة العمال الدميقراطية

  .1934يف العام 
 يشكّل االشتراط الـمدرج قانونيا بأنّ مزاولة مهنة احملاماة مشروطة بالعضوية يف نقابة احملامني، :نقابة احملامني •

ليس مثّة اشتراط مماثل يف منظّمات مهنية مماثلة كنقابة . لعمليشكّل انتهاكًا غري مسوغ حلرية التنظّم وحرية ا
مدقّقي احلسابات، أو نقابة األطباء، ذلك الذي يقضي بأن يكون اجلسم املسؤول عن الترخيص مبزاولة املهنة 

 .هو الذي يعمل كنقابة مهنية متثّل وتدعم املهنيني، ويعترب االنتساب إليها طوعيا
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   انتهاكها والنضال لتعزيزها–عية حقوق اجتما
  

اهود  لكل شخص بصفته عضواً يف اتمع احلق يف الضمانة االجتماعية ويف أن حتقق بوساطة"
واالجتماعية والتربوية  القومي والتعاون الدويل ومبا يتفق ونظم كل دولة ومواردها احلقوق االقتصادية

  )22املادة " (يتهغىن عنها لكرامته وللنمو احلر لشخص اليت ال
  

  احلق يف العيش الكرمي ومبستوى حياة الئق

  
قانون . "حتظى احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف إسرائيل مبكانة متدنية، مقارنةً باحلقوق املدنية والسياسية

، منحا احلقوق املدنية 1992 يف العام ، اللذان سنا"حرية العمل: قانون األساس"، و "كرامة اإلنسان وحريته: األساس
مكانةً دستورية، لكنهما خلقا فجوة قضائية ) كاحلق يف الكرامة، واحلق يف اخلصوصية، واحلق يف امللكية، وحرية العمل(

ق يف العمل كاحلق يف العيش الكرمي، واحل(ومل تدرج احلقوق االجتماعية االقتصادية . بني هذين النوعني من احلقوق
يف قانون أساس، وهي تصان ) وشروط عمل عادلة، واحلق يف التربية والتعليم، واحلق يف الصحة، واحلق يف املسكن

د على حنو جزئيته: قانون األساس"، إذ حيديكلّ إنسان يف محاية كرامته، وعدم انتهاك كرامة " كرامة اإلنسان وحر حق
أن ميارس حياته العادية "أقرت احملكمة العليا أنّ حق اإلنسان يف الكرامة يعين كذلك احلق يف اإلنسان بكونه إنسانا؛ و

   24".كإنسان دون أن تنهكه الضائقة وتدفعه حنو العوز الذي ال يطاق
  ال يشمل مشروع الدستور إلسرائيل، الذي جتري بلورته يف السنوات األخرية يف جلنة الدستور والقضاء التابعة

وحسب املشروع املطروح أمام اللجنة، . للكنيست، ال يشمل تثبيتا مفصالً وصرحيا حلقوق اجتماعية اقتصادية أساسية
. يقترح عدم ضم بعض هذه احلقوق بتاتا، ويقترح أن يلحق جزءها اآلخر ببند عام، وعدم طرحه كحق قائم بذاته

إىل نقل رسالة  تدفع) اليت أُحلقت ببند جتميعي(واحلقوق االجتماعية ) د مستقلّاليت حتظى ببن(التفرقة بني احلقوق املدنية 
مفادها أنّ احلقوق االجتماعية حتظى مبكانة متدنية مقارنة باحلقوق املدنية، وأنّ حقوق الضعفاء واملستضعفني ال تساوي 

  .ق عدميي املواردحقوق األقوياء، وأنّ حق أصحاب رؤوس األموال حيظى حبماية تفُوق حقو
  

  فقر وفجوات   
خالل العقود الثالثة األخرية، حتولت إسرائيل من إحدى أكثر الدول مساواة يف الغرب من حيث توزيع الدخل، إىل 

حسب معطيات . 25.الدولة األوىل يف العامل الغريب يف عدم املساواة يف هذا اال، باستثناء الواليات املتحدة األمريكية
وعلى . ، ال ميثّل النمو االقتصادي يف السنوات األخرية منعطفًا حقيقيا يف الوضع االجتماعي2007ني الوطين للعام التأم

مقارنة بسنوات -التحسن امللموس يف الوضع االقتصادي الرغم من ضبط أحجام الفقر وانتهاك مصروفات الرفاه، فإنّ 
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األخري، الذي " تقرير الفقر"ويستدلّ من . مواٍز يف الوضع االجتماعي مل يترجم إىل حتسن -2003-2001الركود 
 2007 والنصف األول من العام 2006، والذي يتطرق إىل النصف الثاين من العام 2008صدر يف شباط 

الت ، يستدلّ أنّ أحجام الفقر يف تلك الفترة بقيت على حاهلا، حيث وصل انتشار الفقر يف صفوف العائ)2006/7(
؛ ووصل انتشار الفقر يف صفوف األفراد إىل )2006يف العام % 20مقابل % (20.5 إىل 2006/7يف العام 
% 35.9 -؛ وحافظ انتشار الفقر يف صفوف األوالد على نسبته املرتفعة )2006يف العام % 24.5مقابل % (24.7

 ألف عائلة، شكّلت ما 420 إىل 2006/7ووصل عدد العائالت الفقرية يف العام ). 2006يف العام % 35.8مقابل (
تصل نسبة الفقر يف صفوف العائالت كثرية األوالد إىل .  من األوالد805,000 نسمة، ومنها 1,674,800جمموعه 

يتواصل ارتفاع نسبة باإلضافة إىل ذلك، . من العائالت اليت تضم أربعة أوالد وأكثر هي فقرية% 60أرقام خيالية، فَـ 
وقد ارتفع انتشار الفقر يف صفوف العائالت ذات .  والعائالت ذات املعيل الواحد خباصةاملة الفقرية بعامة،العائالت الع

وحيدد تقرير جلنة وزارية، نِشر يف آذار . 2006/7يف العام % 23.9 إىل 2002يف العام % 17.6املعيل الواحد؛ من 
ف بغياب إمكانية احلصول املنتظم على الغذاء بالطرق املتعارف واملعر(، أنّ مستوى عدم األمان الغذائي 2008عام 

  .، يف إسرائيل قد وصل إىل مقادير مقلقة شديدا)عليها وبكمية كافية
  

، يستفاد أنه بدل أن تستثمر السياسات )2007يف تقرير نشر يف تشرين الثاين عام " (أدفاه" وحسب حتليالت مركز 
النمو ةُ مثارة احلكوميمتحورت هذه السياسات يف غاية أساسي ،االقتصادي يف السنوات األخرية يف التطوير االجتماعي 

 اإلنفاق على القضايا االجتماعية حبسابات النسمة 26.وحيدة، هي تشجيع النمو بواسطة تقليص مصروفات املوازنة
 2001نفاق االجتماعي للنسمة الواحدة يف العام ّ؛ فعلى سبيل املثال، وصل اإلالواحدة تراجع أكثر من اإلنفاق العام

وقد ". أدفاه" شيكالت حسب تقديرات مركز 10,504 إىل 2008 شيكالً، بينما سيصل يف العام 11,218إىل 
وحسب مركز . قُلّصت خمصصات مؤسسة التأمني الوطين على الرغم من الزيادة السكّانية والزيادة يف االحتياجات

 رؤوس األموال تم سياسة التقليص يف الصرف احلكومي يف إثراء املؤسسات املالية الكربى وبعض جمموعا، تساه"أدفاه"
ومتس هذه األزمة بتساوي . يف أزمة موازنة عميقة يف منظومات اخلدمات اجلماهرييةالكبرية، وجتيب مثنا باهظًا يتجسد 

عايل، والصحة، واإلسكان، وتهدد استقرار الطبقة الوسطى، وتلقي بظالل والتعليم ال فرص غالبية اإلسرائيليني يف التربية،
باإلضافة إىل ذلك، ال يتمتع معظم اإلسرائيليني من مثار . قامتة على طاقة التطوير والنمو  الكامنة لدى األجيال القادمة

  .مركز البالدالنمو؛ وذلك أنها غري متوازنة، وتتمحور يف جمموعة من الفروع اليت تقع يف 
  

ينتمي عشرات اآلالف من العاملني اتهدين يف خدمة الدولة إىل شرحية الفقراء يف إسرائيل، حيث يستغلّهم مشغلوهم 
، ومن خالل جتاهل الوزارات احلكومية اليت تطلب خدمات املتعهدين رغبةً يف )وهم متعهدو اخلدمات(املباشرون 

تدهور الكثري من هؤالء العاملني حنو الفقر بسبب أزمات .  على حساب هؤالء العاملنياالقتصاد يف املصروفات احلكومية
على الرغم من كلّ هذا، سادت يف . موضعية، وبعد أن تقاعست الدولة يف القيام بواجبها يف توفري شبكة أمان الئقة
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ساسيون يف وجود الفقر، من خالل جتاهل الفكرةُ اليت تشري إىل الفقراء على أنهم املتهمون األصفوف سلطات الدولة 
  27.التأثري اهلدام للسياسة االجتماعية االقتصادية اليت تبنتها إسرائيل يف العقدين األخريين

 بإجياب إىل حقيقة إدخال الغايات االجتماعية ألول مرة، وبصورة 2007يتطرق استعراض مؤسسة التأمني الوطين للعام 
من " 2010-2008أجندة اجتماعية اقتصادية إلسرائيل "كما تجسد األمر يف وثيقة (سة احلكومية صرحية، إىل السيا

وعلى الرغم من ذلك، . وحتديد غاية تكثيف التشغيل يف صفوف السكّان بغية التخفيف من حالة الفقر) 2007العام 
لتقليص الضائقة، واملطلوب هو سياسة حكومية حيدد االستعراض أنّ التحسني يف نسبة التشغيل غري كاٍف يف حد ذاته 

وباإلضافة إىل ذلك، ال ينبغي إغفال . فعالة يف سوق العمل، ترمي إىل زيادة األجر املدفوع ألصحاب الدخل املتدني
األمور تنطوي هذه . - الدعم املايلّ للعائالت، واخلدمات االجتماعية وحتسني البنية التحتية-األدوات الداعمة واملكملة

كاألوالد واملسنني، وذوي -على أمهّية استثنائية بالنسبة للشرائح السكّانية اليت ال يمكنها املشاركة يف سوق العمل 
  .احملدودية، والشرائح اليت ال تنجح يف التخلّص من الضائقة بواسطة املشاركة الفعالة يف سوق العمل

  
  إمهال ومتييز: القدس الشرقية

) 251,400حنو % (34.  نسمة732,100 وصل تعداد سكّان القدس إىل ،2006لعام يف اية ا
حصلوا على مكانة سكّان ثابتني بعد أن ضمت دولةُ و منهم فلسطينيون يسكنون يف القدس الشرقية،

وما دامت إسرائيل تسيطر على القدس الشرقية، وتعترب قاطنيها . 1967إسرائيل إليها القدس يف العام 
وفق القانون اإلسرائيلي، . انا يف دولة إسرائيل، فهي ملزمة بالتعامل معهم على قدم املساواة مع سواهمسكّ

 ا مواطنو الدولة، باستثناء حق عهلؤالء السكّان احلصول على مجيع اخلدمات واحلقوق اليت يتمت حيق
 دولة إسرائيل موارد لصيانة ، مل ترصد1967على الرغم من ذلك، ومنذ العام . االقتراع للكنيست

ل استحقاقًا لالحتياجات املادية للمدينة، واحتياجات القدس الشرقية وتطويرها، تلك املوارد اليت تشكّ
هم الطبيعيوتعاين هذه املدينة، على امتداد أربعة عقود، من التمييز يف جماالت . السكّان بسبب منو

حد أدىن من االستثمار يف البىن التحتية ويف اخلدمات احلكومية التخطيط والبناء ومصادرة األراضي، ومن 
ترمي إسرائيل من وراء هذه السياسة إىل احملافظة على أغلبية يهودية يف املدينة، وإىل التضييق على . والبلدية

 نتيجة لذلك، يعيش سكّان القدس الشرقية يف ظروف من. السكّان الفلسطينيني كي يهجروا املدينة
  . الضائقة اخلانقة اليت تشهد تدهورا متواصالً

  
من العائالت % 21من األوالد، حتت خطّ الفقر، مقابل % 77.2من العائالت الفلسطينية يف القدس، و % 67تقبع 

 ة وة، ). 2006معطيات العام (من األوالد اليهود % 39.1اليهوديييف خدمات الوقاية الصح وبسبب النقص احلاد
البنية التحتية للشوارع وأرصفة املشاة . كم أكوام من القمامة يف الشوارع، ويف مواقع غري مصرحة لتجميع النفاياتتترا
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تعاين بىن الصرف الصحي وتصريف املياه من إمهال . متهاوية وتعاين من عيوب كثرية، واحلدائق العامة نادرة الوجود
على الرغم من شكاوى السكّان املتكررة، ال . دمة املتكرر ظروفًا صحية قاسيةمتواصل وخيلق فيضان التصريف واملياه العا

جيري ترميم وحتسني الكثري من املواقع، ويقترن مد خطوط املياه العادمة وشبكات الصرف بتسديد رسوم باهظة 
 عن استعدادهم لتمويل مد لكن حتى يف احلاالت اليت فيها عبر السكّان. وضرائب تطوير ال يستطيع السكّان تسديدها

  .خطوط ااري، تتلكّأ السلطات يف تنفيذ األعمال املطلوبة
اخلدمات الربيدية شبه معطّلة يف املدينة الشرقية، وجهاز الرفاه االجتماعي يعاين نقصا يف امليزانيات شديدا، ومتييزا 

الوضع خطري للغاية على خلفية احلالة االجتماعية . ة االيار، وهو فعليا على حاف-مقارنةً باملدينة الغربية-متواصالً 
يف اال التعليمي، الوضع شائن للغاية؛ فالنقص يف غرف التدريس يف جهاز التعليم الرمسي يصل إىل . االقتصادية للسكّان

الرمسية، فيضطرون إىل  من التالميذ ال جيدون هلم مكانا يف األطر 40,000 غرفة؛ وينجم عن ذلك أنّ حنو 1,500
  .أطر تعليم جيل الطفولة املبكّرة شبه معدومة. التوجه إىل املدارس اخلاصة الباهظة التكلفة، أو يهجرون مقاعد الدراسة

  
يف جمال التخطيط، متارس يف القدس الشرقية سياسة متييز واضحة، تبتغي احلد من البناء القانوينّ يف صفوف السكّان 

ةالفلسطينياألحياء العربي ص، ويعيش السكّان يف . ني وتقليص منوت سياسة التخطيط إىل انتشار ظاهرة البناء غري املرخأد
إحدى نتائج التمييز يف سياسة التخطيط تتجسد يف النقص يف املياه العذبة، إذ . اكتظاظ وخوف متواصل من هدم منازهلم
التابعة " رابطة املياه وااري"يستدلّ من معطيات . انونية بشبكة املياه البلديةحيظر قانون التنظيم ربطَ البنايات غري الق

جيد الناس أنفسهم . ال حيصلون على املياه بصورة قانونية)  نسمة160,000حنو (للقدس أنّ أكثر من نصف السكّان 
ى االرتباط باجلريان الذين ارتبطوا بالشبكة مرغَمني على ربط بيوم ربطًا غري قانوينّ بأنابيب املياه الرئيسية، أو عل

صعوبات (النقص يف املياه العذبة يفـضي إىل تراجع مستوى النظافة الشخصية . قانونيا، أو االكتفاء حباويات جتميع املياه
  .، ومن ثَم تفشي األمراض امللوثة املختلفة)يف االستحمام، وغسل األواين املنـزلية، وتنظيف البيوت

، -جمتمعةً-كلّ هذه األمور . الواقع احليايتّ يف القدس الشرقية هو دائرة متواصلة من اإلمهال والتمييز والفقر والعوز 
. باإلضافة إىل الفصل عن الضفّة الغربية بعد بناء اجلدار الفاصل، أدت إىل ايار هذا اجلزء من املدينة اقتصاديا واجتماعيا

املنطقة ال حيصلون على اخلدمات األساسية، وليس يف مقدورهم شراؤها، وتنتهك حقوقهم يف نيل غالبية السكّان يف 
  . ظروف معيشية الئقة وكرامة إنسانية انتهاكًا خطريا

  
  

   عاما من الـمذلّة60 -الظروف احلياتية يف القرى غري املعترف ا
.  معترف ا، وقائمةً منذ عشرات السنني يف مناطق النقب قرية بدوية غري39يعيش عشرات اآلالف من الناس يف 

يسكن بعض هؤالء على أراضيهم التارخيية، ويسكن البعض اآلخر يف مناطق نقلتهم إليها سلطات الدولة قبل عشرات 
يث وحبسب الدولة، فاحلد". الشتات"ترفض الدولة االعتراف ذه القرى، وتطلق عليها وعلى السكّان اسم . السنني

سياسة التخطيط، اليت مارستها حكومات . يدور عن استيطان غري قانوينّ ينبغي إخالؤه وجتميع السكّان يف بلدات قائمة
إسرائيل، هي جتاهل لوجود هذه القرى وإخفاؤها من اخلرائط اهليكلية وعدم إدخال احتياجات وحقوق املواطنني العرب 

كلّه أنّ سكّان هذه القرى يعيشون يف حالة من الغموض، وتعتريهم حالة جنم عن ذلك . يف النقب يف جممل االعتبارات
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يف غياب التخطيط، تعتبر كلّ عملية بناء يف هذه القرى خمالفة للقانون، ويعيش السكّان . من اخلوف الدائم من اإلخالء
  .حتت ديد دائم دم بيوم واتخاذ إجراءات عقابية إضافية ضدهم

ى على األرض، لكنها ال تظهر يف اخلرائط بتاتا، وبالنسبة للدولة فاحلديث يدور عن أرض صحراوية قاحلة تقوم هذه القر
تتبع للدولة؛ وال يقتصر األمر على قرى ال وجود هلا، فالسكّان الذين يسكنوا ال وجود هلم كذلك، وإالّ فكيف ميكن 

لصرف الصحي واهلاتف وشبكة املواصالت يف دولة عدم ربط آالف الناس بشبكات املاء والكهرباء واتفسري 
نقص حاد يف اخلدمات التعليمية ؟ كذلك يعاين سكّان القرى غري املعترف ا من متطورة يف القرن احلادي والعشرين

  .والصحية وخدمات الرفاه، والوقاية الصحية
  

 لس اإلقليميأبو بسمة"يف ا" رفعشر قرى اعت ة بالغة القسوة28ا،، الذي يضميعاين السكّان من ظروف معيشي  .
وعلى الرغم من االعتراف ذه القرى، فإنّ عمليات ختطيطها مل تكتمل بعد، وال ميكن استصدار تراخيص بناء يف 

وحسب قانون التخطيط والبناء، ال جيوز لشركة الكهرباء ربط املباين بالشبكة ما دامت إجراءات التخطيط مل . معظمها
تستكمل، لذا فحتى البيوت اليت اعترف ا قبل سنني عديدة ما زالت غري موصولة بشبكة الكهرباء، أسوة بالقرى غري 
املعترف ا، ومل تشهد الظروف املعيشية فيها أي حتسني، ويتواصل انتهاك حق املواطنني يف الكرامة والظروف احلياتية 

  .أن تستغرق إجراءات التخطيط سنني عديدة، وهو ما قد يطيل من معاناة السكّانمن غري املستبعد . الالئقة بشكل سافر
  

  انتهاك حق العيش بكرامة يف املناطق احملتلّة
وقد قضت . وفق ما ورد يف تقارير البنك الدويلّ، يواصل االقتصاد الفلسطيين التدهور واالعتماد على املعونات اخلارجية 

، قضت قضاًء شبه تام )راجعوا الفصل املتعلّق حبرية التنقل (2007على غزة منذ منتصف العام سياسةُ احلصار، املفروضةُ 
نسبة الفقراء وصلت يف %. 29.8 إىل 2008على الصناعة يف القطاع، ووصلت نسبة البطالة يف الربع األول من العام 

حيتاج جزء كبري من العائالت إىل . املدقعمن السكّان مما يوصف بالفقر % 35، ويعاين %51.8 إىل 2007العام 
مساعدة املنظّمات اإلنسانية لغرض البقاء؛ وإذا جرى اعتماد مؤشر الفقر على دخل السكّان دون التطرق إىل املساعدة 

قعة يف السنة املاضية، ويف الفترة الوا). بالتتايل% (69.9و % 79.4اخلارجية، وصلت معطيات الفقر والفقر املدقع إىل 
وحسب %. 28، ارتفعت أسعار السلع الغذائية يف الضفّة الغربية بِـ 2008 ومتّوز عام 2007بني حزيران عام 

من سكّان القطاع على املساعدات اإلنسانية اليت تقدمها % 80يعتمد حنو ، "أمنسيت"معطيات منظّمة العفو الدولية 
وحسب تقارير . من السكّان على مياه عذبة% 30ال حيصل ؛ وقبل عقد واحد% 20املنظّمات الدولية، مقابل 

ايار السلطات احمللّـية اليت تسببت الضائقة يف . من الصناعة الفلسطينية يف غزة معطّلة متاما% 98الفلسطينيني، إنّ 
لك بسبب عدم ، وذجتد صعوبة يف توفري اخلدمات األساسية للسكّان، كاملاء والصرف الصحي والوقاية الصحية

البنك الدويلّ ومنظّمة (وتفيد تقارير املنظّمات الدولية . قدرا على إدخال املواد اخلام وِقطَع الغيار إىل القطاع
OCHA-حدةة التابع لألمم املتأنّ التهدئة، اليت بدأ العمل فيها يف حزيران )  مكتب  تنسيق الشؤون اإلنساني

                                                 
j5Kf  ،8، ا)5ّ1اج، در0�Rت، hb2%ل، أّم، F5f هF&> ،8ّ ا)0gA2 (Fّ1نأّم(0gRF> %fت، أFZاj5f ا)&0\�، :  ا)'Fى 28

3Ohر39 آS2،2%)8ا . 



 48

حوظًا، إذ ما زال التزويد بالوقود واملواد األساسية ال يفي باالحتياجات، ويحول ،مل حتسن الوضع حتسينا مل2008
  .النقص يف املواد اخلام وحظر التصدير دون إعادة ترميم االقتصاد

أما يف الضفّة الغربية، فقد حصل انتعاش بسيط يف االقتصاد يف السنة املاضية، لكن تقديرات البنك الدويلّ تشري أنّ هذه 
، وإذا %19 يف الضفّة الغربية إىل 2008وصل مستوى البطالة يف الربع األول من العام . لنـزعة ليست ذات أمهّيةا

نسبة الفقر يف %. 25.7أضفنا إىل هذا الرقم من أصام القنوط ومل يعودوا يبحثون عن عمل، فستصل نسبة البطالة إىل 
، وارتفعت أسعار املواد الغذائية بِـ %)45.7ارجي تصل إىل وبدون الدعم اخل% (19.1 وصلت إىل 2007العام 

حسب معطيات البنك الدويلّ، الفلسطينيون يأكلون أقلّ، . 2008 حتى متّوز عام 2007من حزيران عام % 21.4
  .منهم غذاء جبودة أقلّ من السابق% 89إذ قلّصوا كميات األكل اليت يقتنوا، ويشتري 
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  :من نشاطات مجعية حقوق املواطن لتدعيم احلق يف العيش الكرمي
 تقدير، ويعاجل باملقابل ملنظّمات اليت تسعى إللغاء قانون التسويات أو تقليصه على أقلّعضوية يف منتدى ا •

يف اآلونة األخرية، بادر هذا املنتدى إىل . عينيا القطاعات االجتماعية اليت يشملها قانون التسويات يف كلّ عام
 .اتألعضاء الكنيست الداعمني إللغاء قانون التسوي) لويب(إقامة جسم ضاغط 

هذا الفحص مل . إقامة نشاط مجاهريي لدعم الفحص ادد لقيمة خمصصات ضمان الدخل وطريقة حتديثها •
 ).2008( عاما 30يجر منذ 

إقامة نشاط تربوي يف موضوع حقوق اإلنسان بعامة، واحلقوق االجتماعية خباصة، يف صفوف العاملني يف  •
 .تمعينيحقل اخلدمات االجتماعية والناشطني ا

، بالتعاون مع ممثّلي اتمع ومنظّمات حملّـية، وذلك " خدمات وبنى حتتية-القدس الشرقية"تنفيذ مشروع  •
يشمل املشروع كذلك نشاطًا مجاهرييا . بغية احلد من اإلمهال، وحتسني الظروف املعيشية يف القدس الشرقية

 .لوسائل اإلعالم وأصحاب القرارمكثّفًا بغية طرح املوضوع على جدول أعمال 
 ).2006(نشر ملصق حول موضوع العيش الكرمي يف آالف املدارس يف البالد  •

 ).2004(تقدمي التماس يطالب بإلغاء قانون التسويات بسبب الطريقة غري الالئقة اليت سن ا  •

 ).2003(ربط بيوت يف حي بربور العكّي بشبكة الكهرباء  •

ضد التقليص احلاد ملخصصات ضمان الدخل من خالل قانون ) اون مع منظّمات زميلةبالتع(تقدمي التماس  •
طرح هذا االلتماس على األجندة العامة والقضائية مسألةَ "). التماس العليا حول العيش الكرمي("التسويات 

تمع اإلسرائيليساع داخل ايف العيش الكرمي والفجوات اآلخذة باالت لرغم من شطب احملكمة على ا. احلق
لاللتماس، حددت هذه يف قرار حكمها أنّ احلق بالعيش الكرمي هو حق أساسي لكلّ مواطن يف إسرائيل، 

 .وتقع على عاتق الدولة مسؤوليةُ ضمان شبكة أمان ملواطنيها
 ).2002(تقدمي التماس يطالب بإلغاء تقليص خمصصات الشيخوخة  •
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  حة احلق يف الص

  
 لكل شخص احلق يف مستوى من املعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له وألسرته،"

الالزمة، وله  ويتضمن ذلك التغذية وامللبس واملسكن والعناية الطبية وكذلك اخلدمات االجتماعية
فقدان والشيخوخة وغري ذلك من  احلق يف تأمني معيشته يف حاالت البطالة واملرض والعجز والترمل

  ))1 (25املادة  ( "وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته
  

، خطوة على درجة عالية من األمهّية يف كلّ ما يتعلّق بتعزيز 1994سن قانون التأمني الصحي الرمسي، يف العام شكَّلَ 
لكن . تداًء مببادئ العدل واملساواة والتآزروالتزم هذا القانون بتأمني خدمات صحية، اه. احلق يف الصحة يف دولة إسرائيل

التقليصات . االلتزام الذي قطعته الدولة على نفسها بتطبيق متساٍو وعام هلذا احلق سرعان ما بدأ يتآكل ويتناقص
 يف ووزارة املالية(التدرجيية يف ميزانية الصحة يف العقد األخري وعمليات اخلصخصة اليت تنفّذها حكومات إسرائيل 

اجلهاز . ، تفرغ قانون التأمني الصحي الرمسي من مضمونه تدرجييا، وتبقي الطبقات املسحوقة خالية الوفاض)طليعتها
الصحي العام، وهو الوحيد الذي بقي متاحا للطبقات املسحوقة، وحتى للطبقات املتوسطة على حنو جزئي، يشهد 

يف املقابل، مثّة ارتفاع يف املشاركة اخلاصة للمواطنني يف .  اخلدمات اليت يوفّرهاتراجعا وتدهورا من حيث أحجامه وجودة
تتولّد على هذا النحو منظومتان صحيتان ختتلفان يف جودما ). ملن استطاع إىل ذلك سبيالً(تكاليف اخلدمات الصحية 

  .واحدة لألثرياء وأخرى للفقراء-
   

  لرمسي وتآكل السلّة الصحيةنواقص يف قانون التأمني الصحي ا
على الرغم من مميزات قانون التأمني الصحي الرمسي اإلجيابية، محل منذ البداية مجلة من النواقص اخلطرية، إذ مل يشمل 

؛ وهي 29خدمات صحة األسنان، وخدمات الصحة النفسية، وعالج التمريض والرعاية للمسنني احملتاجني يف املستشفيات
كأجهزة السمع (ال يغطّي القانون خدمات إضافية للمسنني . ضرورية للمحافظة على احلق األساسي يف الصحةخدمات 

-كوسائل منع احلمل (كذلك ال يغطّي القانون احتياجات صحية لدى النساء ). املُساِعدة، وأجهزة املساعدة على املشي
  ).على سبيل املثال

  
ووفق احلسابات اليت أجراها . دمات املتوافرة يف السلّة الصحية من تآكل متواصل عرب السننيباإلضافة إىل ذلك، تعاين اخل

، حتى العام 1994، وصل التآكل يف متويل سلّة اخلدمات منذ سن قانون التأمني الصحي الرمسي يف العام "أدفاه"مركز 
ها مرة يف العام حسب عدة معايري تعكس، يف ما تعكس، ولئالّ تتآكل سلّة الصحة، ينبغي حتديث%. 44، إىل حنو 2007

املعايري اليت حددها القانون ال تغطّي االحتياجات، وبغية . الزيادة السكّانية، والتقدم يف السن، وارتفاع أسعار اخلدمات
. تغيري قانون امليزانيةحتديثها مثّة ضرورة لقرار حكومي، وبعامة جيري متريرها بواسطة قانون التسويات، أو من خالل 

                                                 
 .0 وF5¤ آ0ٍف BR%=Z @D هdا ا)g%ع j2 ا)JCج، )jb هdا ا)Cf @D ،�5WS_ `'nR BR%=A¨ ا)Q0hت، 01Zهs ا)8و)3 29
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رات التكنولوجية حتديث ثابتة من خالل القانون، تعكس التطوة ترسيخ آليعقاقري جديدة، أجهزة  (ةترفض وزارة املالي
، وذلك خبالف مواقف جمموعة من املختصني ووزارة الصحة، اليت تقضي بتحديد آلية )حديثة، إجراءات طبية جديدة

يف اية املطاف، ويف الكثري من األحيان، تتأثّر القرارات املتخذة بالضغوط اجلماهريية، .  يف كلّ عام%2ذاتية تصل إىل 
، صادق الكنيست بالقراءة األوىل على مشروع قرار يقضي بتحديث ثابت 30.6.2008يف . لكنها ال تفي باملطلوب
 من أعضاء الكنيست الذين ميثّلون مجيع 56ار هذا  صادق على مشروع القر30.يف كلّ عام% 2للسلّة الصحية بنسبة 

 ات تعمل على تطوير احلقة حقوق املواطن، بالتعاون مع ائتالف واسع جلمعيقوائم الكنيست، بعد نضال قامت به مجعي
يف هذه اخلطوة شديدة األمهّية، لكن معارضة احلكومة الشديدة ملشروع القانون، وحلّ الكنيست . يف الصحة القومية

  .منتصف واليتها، يضعان عالمات استفهام كبرية على فُرص استكمال سن القانون
  

  ارتفاع يف الصرف اخلاص على اخلدمات الصحية
، مثّة انتهاك متواصل للتمويل احلكومي جلهاز الصحة 1998منذ سن قانون التأمني الصحي الرمسي، وحتديدا منذ العام 

قد األ. العامة، وبالتايل يف يف العيات اليت تصرفها احلكومة على اخلدمات الصحخري، حصل تآكل متواصل يف امليزاني
 يف املقابل، حصل ارتفاع متواصل يف إنفاق اُألسر على اخلدمات .حجم اخلدمات اليت توفّرها صناديق املرضى

وعات اشتراك األعضاء يف مثن األدوية  لصناديق املرضى بزيادة مدف1998 مسح قانون التسويات للعام 31.الصحية
منذ ذلك احلني، تشهد هذه املدفوعات . واخلدمات الطبية، وإضافة مدفوعات اشتراك جديدة مقابل خدمات إضافية

أضف إىل ذلك، وبسبب تقلّص حجم اخلدمات اليت تطرحها صناديق املرضى يف إطار السلّة األساسية، . ارتفاعا مستمرا
اليت توفّرها الصناديق وتشرف عليها وزارة (ت املتوسطة والغنية مبالغ متزايدة على تأمينات الصحة املكملة تنفق الطبقا

 وصلت حصة -"أدفاه"ومركز " أطباء من أجل حقوق اإلنسان"وحبسب معطيات مجعية -هكذا ). الصحة بصورة جزئية
حتى العام %. 24، وحصة اُألسر إىل %50الصحة إىل  من جممل اإلنفاق القومي على 1994احلكومة يف العام 

وتعترب حصة اُألسر يف اإلنفاق القومي %. 38، وارتفعت حصة اُألسر إىل %38، تراجعت حصة احلكومة إىل 2006
  .على الصحة من األعلى يف الدول الغربية

  
.  مبن يعانون من شح يف املوارد املالية-أكثر من متس–بطبيعة احلال، متس زيادة الصرف اخلاص على اخلدمات الصحية 

وجد %) 31(حنو ثلث اجلمهور يف إسرائيل ، أنّ 2008وأشار استطالع أجرته اهلستدروت الطبية، ونشر يف العام 
دوية  كاقتناء األ من اخلدمات الطبية يف السنة األخرية،-لّعلى األق-نفسه مضطرا إىل التنازل عن نوع واحد 

وأشار االستطالع كذلك أنّ %). 13(، ومعاجلة املسنني %)6(، ومعاجلة األوالد %)10(، وزيارة الطبيب %)13(
دلّت املعطيات، على حنو غري . من الشرحية اليت تنازلت عن عالج طبي شهدت تدهورا واضحا% 37احلالة الصحية لِـ 

طبية مرتفعة يف صفوف الطبقات الفقرية، كاحلاريدمي والعرب، وذوي مفاجئ، أنّ نسبة الذين تنازلوا عن اخلدمات ال
من اجلمهور  خيشى من عدم استطاعته متويل خدمات % 43تبين كذلك أنّ . الثقافة العلمية املتدنية والدخل القليل

يعزز تقرير . %57غ هذه النسبة مرتفعة بصورة خاصة يف جنوب البالد، حيث تبل. طبية ال تشملها السلّة الصحية
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، التحذيرات اليت تسمعها منظّمات حقوق اإلنسان ومعاهد 2008مراقب الدولة األخري، والذي نشر يف أيار عام 
صودق على : "وحيدد املراقب ما يلي. األحباث املختلفة من أنّ زيادة التمويل اخلاص متس بالطابع املتساوي جلهاز الصحة

شاركة الذاتية يف غياب سياسة موجهة ونظرة شاملة من قبل وزارتي الصحة واملالية؛ وكلّ الرفع امللحوظ لنسب امل
  ".ذلك على حساب املرضى، وهم املتضررون الوحيدون

  
حتويل  وإىل جانب تزايد التمويل الذايتّ للخدمات الصحية، مثّة بعد آخر خلصخصة اجلهاز الصحي العام، يتمثّل يف 

على هذا النحو جرت خصخصة اخلدمات الصحية للتلميذ، . ليت وفّرا وزارة الصحة إىل أياٍد خاصةاخلدمات ا
من ناحيتها، حتولت . وبدرجة معينة خدمات رعاية الطفل واألم والصحة النفسية، حيث جيري نقلها إىل صناديق املرضى

 واخلاص ن من العاما، فهي تقوم صناديق املرضى إىل خملوق هجني يتكوبتوفري اخلدمات الين تشملها -من ناحية-مع 
يعزز . السلّة الصحية العامة، ومن الناحية األخرى تعرض خدمات إضافية وتأمينات مكملة ملن يستطيعون إىل ذلك سبيالً

ة، ويزيد خطرية الوصول إىل اخلدمات الصحاملساواة يف إمكاني عدم استمرار تدهور اجلهاز تعاظم سوق التأمني اخلاص 
العام، إذ مل تعد لدى الطبقات الوسطى مصلحةٌ يف النضال من أجل حتسني اخلدمات الصحية العامة، لكوا متلك القدرة 

  .على اقتناء التأمينات الصحية اخلاصة
  

ذ إنه مينح احلكومة يف كلّ عام  أداة مركزية يف عملية خصخصة وتدهور جهاز الصحة العام، إقانون التسوياتيعترب 
إمكانية إدخال تغيريات جارفة يف االقتصاد دون احلاجة إىل عملية تشريعية، ويف غياب نقاش معمق وِجدي حول 

تعرض وحسب أقوال غايب بن نون، نائب املدير العام لشؤون االقتصاد والتأمني يف وزارة الصحة، . اإلسقاطات املستحقّة
بواسطة قانون التسويات، وغالبيتها أضرت (!)  تعديل 300أمني الصحي الرمسي، منذ إقراره، إىل قانون الت
اقتراحا جلباية حد أدىن من الضريبة ) املوضوع على طاولة الكنيست (2009 يشمل قانون التسويات للعام .باملؤمنني

ا يف ذلك ربات البيوت، وهو ما سينتهك مبدأَ املساواة لقانون من مجيع املؤمنني، مب") ضريبة الرأس("الصحية املوحدة 
  . التأمني الصحي الرمسي وإمكانية حصول شرحية من املواطنني على اخلدمات الطبية

  
  نواقص يف مؤشرات الصحة ومتييز يف متاحية اخلدمات الصحية 

د غياب املساواة والفجوات اآلخذة بالتعاظم داخل اة  يتجسية اخلدمات الصحد، يف متاحييف ما يتجس ،تمع اإلسرائيلي
لدراسة السياسات االجتماعية يف إسرائيل، يف " طاوب"وحتذّر نشرة أصدرها مركز . ويف مؤشرات السكّان الصحية

 مناطق جغرافية يف ، حتذّر من اتساع رقعة عدم املساواة يف الصحة بني الفئات السكّانية املختلفة، وبني2007أيلول 
 7.6فعلى سبيل املثال، إنّ أدىن معدالت العمر تسجل يف قضاء بئر السبع، وتبلغ نسبة وفيات الرضع يف اجلنوب . الدولة

ويسلّط واضعو النشرة الضوء على حقيقة أنّ هذه .  يف املركز3.3 يف الشمال، و 6.3وفاة لكلّ ألف والدة، مقابل 
ل العمر بني الرجال اليهود 1996يف العام . ساع يف السنوات األخريةالفجوات آخذة باالتبلغت الفجوة يف معد ،

يف العام .  عام3.1والنساء العربيات إىل ) وأخريات( عام، وبني النساء اليهوديات 1.5والرجال العرب إىل ) وآخرين(
فيات الرضع أبناء من كانت ثقافتهن العلمية وصلت و). بالتتايل( أعوام 4 و 3.8، اتسعت الفجوة لتصل إىل 2005

 مرات أكثر من الوفيات اليت يف صفوف أبناء النساء ذوات 4.6، إىل 2002-2000شديدة التدني، بني العامني 
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مؤشرات انتشار األمراض . 3.5 إىل 1996-1993الثقافة العلمية األكّادميية، يف حني وصلت هذه النسبة بني العامني 
هي األخرى إىل فجوات كبرية يف عدد كبري من األمراض، كالربو، والسكّري، والسمنة الزائدة، وتسوس األسنان، تشري 

هذه الفجوات تتحدد بالتالؤم مع مستوى الثقافة العلمية واملكانة االقتصادية االجتماعية، واالنتماء . واالكتئاب واجلزع
أو الطائفي القومي.  

  
يف اجلنوب والشمال، .  االجتماعية االقتصادية يف مناطق األقاصي مع متاحية متدنية للخدمات الطبيةمتتزج املميزات

مقارنةً مبركز البالد، تنتمي نسبة كبرية من السكّان إىل الطبقات الضعيفة، ومن بني هؤالء ميكن تعداد املهاجرين اجلدد 
تتميز اخلدمات الطبية العامة املتوافرة . غري املعترف ا يف النقبوالعرب، وبعضهم من البدو الذين يقطنون يف القرى 

واملتاحة لسكّان بلدات األقاصي بتدنيها الشديد، مقارنةً مبركز البالد، فضائقة العالج يف املستشفيات بالغة الصعوبة، ومثّة 
لة اليت تقسم حبسبها امليزانية بني الصناديق املعاد. نقص يف األطباء املتخصصني، ونقص يف األجهزة الطبية، وغري ذلك

ال تشجع الصناديق على االستثمار يف املؤمنني ذوي الدخل املتدني، وال يف سكّان ") معادلة ضريبة الرأس("املختلفة 
   32.لصناديق املرضىبالنسبة " اجلذّابني"من املؤمنني غري " التخلّص"األقاصي، وال حتاول منع 

  
، معطيات حول حجم اخلدمات 2008 أعدها مركز األحباث واملعلومات التابع للكنيست، يف آذار عام تضم وثيقة

 يف تفقط من أسرة العالج يف املستشفيا% 9: ومن بني هذه املعطيات. الصحية يف لواء اجلنوب، مقارنة بألوية أخرى
؛ نسبة األسرة العالجية يف لواء اجلنوب لكلّ من سكّان البالد% 14إسرائيل هي يف لواء اجلنوب الذي يقطنه حنو 

العالج العام، ( نسمة هي األدىن يف إسرائيل عندما جيري احلديث عن مجيع أنواع املعاجلة يف املستشفيات 1,000
ة، وعالج األمراض املزمنة، والعالج اليومية النفسيباستثناء جمال عالج إعادة التأهيل؛ عدد حمطّات )وعالج الصح ،

الدياليزا يف هذا اللواء هو األقلّ يف إسرائيل، ويقبع لواءا اجلنوب والشمال يف أدىن القائمة، يف كلّ ما يتعلّق بعدد األطباء 
، بالتعاون مع اموعة النسائية "أطباء من أجل حقوق اإلنسان"وكشفت ورقة العمل اليت نشرا مجعية . املتخصصني

، كشفت فجوات كبرية يف متاحية األجهزة الطبية اخلاصة، وتبين 2008، يف أيار عام "ة مساواة يف الصح-بئر السبع"
نسبتها للنسمة الواحدة يف اجلنوب، وبـ % 70للنسمة الواحدة يف تل أبيب تفوق بِـ  CTأنّ نسبة أجهزة الـ 

ات نسبتها للنسمة الواحدة يف للنسمة يف تل أبيب تفوق بثالث مرMRI نسبتها يف الشمال؛ ونسبة أجهزة الـ % 60
ملعاجلة احلصى يف الكلى أو (وتنعدم يف اجلنوب والشمال أجهزة ليتروتريبتري . اجلنوب، وبست مرات نسبتها يف الشمال

هذه املعطيات بالغة اخلطورة، إذا أخذنا بعني االعتبار أنّ الفئة السكّانية اليت تسكن األقاصي ضعيفة ). يف كيس املرارة
   33.طاديا، وليس يف مقدورها متويل تأمينات مكملة خاصة؛ ولذا يقتصر اعتمادها على اخلدمات العامة فقاقتص
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متوسط  (يتجسد التمييز ضد األقلّية العربية يف إسرائيل يف مستوى صحي متدنٍّ هلذه الفئة، مقارنة باألغلبية اليهودية
؛ يف متاحية ووفرة أكثر تدنيا يف اخلدمات الطبية؛ وكذلك يف وفرة ) ذلكالعمر، والوفيات، وانتشار األمراض، وغري

). مياه عذبة للشرب، وصرف صحي منظّم، وإخالء منظّم للنفايات(للصحة " الشروط الضرورية"وجودة متدنية يف 
فجوات يف حالتهم الصحية مقارنة وتشكّل حالة العرب االقتصادية االجتماعية هي كذلك عامالً مهما يف تفسري وجود ال

الوضع يف صفوف اجلمهور البدوي يف النقب شديد القسوة بصورة خاصة، حيث يسكن نصفه يف . باألغلبية اليهودية
كشبكات املاء -من عدم االعتراف ذه القرى يتأتى غياب البىن التحتية واخلدمات األساسية . قرى غري معترف ا

؛ ويحول غياب التخطيط دون إمكانية استصدار تراخيص بناء -كات الصرف الصحي وإخالء النفاياتوالكهرباء، وشب
النقص يف البىن التحتية املواصالتية واخلدمات باللغة العربية ميس هو كذلك بإمكانية وصول . إلقامة مؤسسات صحية

  .سكّان القرى البدوية إىل اخلدمات الصحية
  

  ق يف الصحة يف األراضي احملتلّةانتهاك احل
اُستعِرضت (هذه القيود . يعترب انتهاك احلق يف الصحة يف الضفّة الغربية نتاجا للقيود املفروضة على السكّان الفلسطينيني

ى خدماا، تضع ، والفصل بني البلدات الصغرية واملراكز احلضرية اليت جيري االعتماد عل")حرية التنقّل"سابقًا يف الفصل 
يف الكثري من احلاالت، يستغرق وصول املرضى والطواقم الطبية إىل املراكز الطبية . العراقيل أمام متاحية اخلدمات الصحية

جتد . وقتا طويالً بسبب احلواجز أو السفر يف طرق التفافية شديدة الرداءة، ويف بعض األحيان يتعذّر الوصول متاما
على سبيل املثال، وحسب . وارئ صعوبة يف الوصول إىل أهدافها، ومثّة نقص يف العقاقري والتجهيزات الطبيةمركبات الط

، افتقرت الئحة العقاقري يف الضفّة )مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم املتحدة (OCHAتقارير منظّمة 
 عقارا من الالئحة املتوافرة 45.  من العقاقري احليوية416ل  عقارا من أص73، افتقرت إىل 2008الغربية، يف آب عام 

  .يف املخزون ستنفد بعد أقلّ من شهر واحد
  

الكثري من اخلدمات الطبية غري متوافرة يف ِقطاع غزة، وتتعلّق ممارسة احلق يف الصحة للسكّان بقدرم على اخلروج من 
، خيضع "حرية التنقل"وكما عرضنا سابقًا، يف الفصل .  أو يف خارج البالدالقطاع وتلقّي اخلدمات الطبية يف إسرائيل،

الِقطاع حلصار شبه مطلق، ويتعلّق احلصول على تصريح باخلروج من غزة بإجراءات بريوقراطية مضنية ومتواصلة مقابل 
، 2007منذ متّوز عام .  العالجوصول املريض إىل) أو حتى منع(السلطات الفلسطينية واإلسرائيلية، من شأا تأخري 

يمها . حصل ارتفاع شديد يف عدد حاالت الرفض لطلبات املرضى لتصاريح اخلروج للعالج الطبااللتماسات اليت تقد
منظّمات حقوق اإلنسان، باسم املرضى الذين رفضت طلبام باحلصول على التصاريح، ال جتدي نفعا يف الكثري من 

ويحول اإلغالق املتواصل .  اليت تقدم إىل احملكمة34ألخرية، حصل تراجع كبري يف عدد االلتماساتيف املدة ا. األحيان
للمعابر دون عبور املرضى الذين حصلوا على التصريح للعالج الطبي الذي ال يتوافر يف القطاع، ومينع دخول األدوية 

، الذي زار القطاع يف "مجعية أطباء من أجل حقوق اإلنسان"ن وفد األطباء م. والتجهيزات الطبية الضروري إىل القطاع
، خرج بتقرير مفاده أنّ فتح املعابر ليس منتظما، وال يفي باالحتياجات الكثرية، ويؤخر حتى اآلن 2008متّوز عام 

 النسبية يف الوضع خروج املرضى، وجيري إدخال والتجهيزات الطبية بكميات قليلة، وكلّ هذا على الرغم من التهدئة
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ار عام . األمينلت 2008على سبيل املثال، وحسب تقارير منظّمات حقوق اإلنسان، يف أيجحالة للتوجيه 1,088 س 
يف آب، قُدم . للعالج يف إسرائيل، وصودق على أقلّ من النصف، ورفض طلب الباقني والبعض ما زال قيد االنتظار

874يا للحصول على عالج طبة، وعرب  طلبخالل ذلك ) املنطار( من املرضى معرب إيرز 560 يف إسرائيل والضفّة الغربي
 نوعا من األدوية يف القطاع، وكان هنالك نقص يف 49،مل يكن يف اإلمكان احلصول على 2008يف متّوز عام . الشهر
األدوية والتجهيزات الطبية خالل ما  نوعا من التجهيزات الطبية ، وكان من املفترض أن تنفق عشرات األنواع من 91

، "أطباء من أجل حقوق اإلنسان"حبسب تقرير مجعية . يتراوح بني شهرين وثالثة أشهر، ومل تتغير صورة الوضع يف آب
 45 مريض خالل فترة انتظار العالج خارج القطاع، 200، توفّي يف العام الذي سبق فترة التقرير 2008من متّوز عام 

) الشاباك(وحذّرت اجلمعية من السياسة اجلديدة اليت بدأت املخابرات العامة .  من النساء75األطفال و منهم من 
، والطلب منهم اإلدالء مبعلومات أو )املنطار(باتباعها حسب شهادات املرضى، وهي دعوة املرضى للتحقيق يف معرب إيرز 

  .  لحصول على تصريح خروج من غزة لتلقّي العالجالتحول إىل متعاونني وخمربين بصورة رمسية كشرط ل

  :اطن لتدعيم احلق يف الصحةمن نشاطات مجعية حقوق املو
  

 ).2008(تقدمي التماس يطالب بإقامة عيادة طبية يف قرية تلّ امللح غري املعترف ا  •

يطالب بتوفري خدمات طب األسنان جلميع التالميذ يف ) بالتعاون مع أطباء حلقوق اإلنسان(تقدمي التماس  •
 ).2008(إسرائيل، دون تفرقة 

الكنيست بغية املصادقة على مشروع قانون حتديث ثابت للسلّة الصحية، وضد إقامة نشاط حتشيدي يف  •
 ).2008-2007(زيادة التأمينات املكملة اليت تشمل أدوية منقذة بدل السلّة الصحية 

 ).2007(نشر ملصق حول احلق يف الصحة يف آالف املدارس يف البالد  •

 ).2007( املعترف ا بشبكة الكهرباء تقدمي التماس يطالب بربط عيادات يف القرى غري •

 ).2005(تقدمي التماس يطالب بضم وسائل منع احلمل إىل السلّة الصحية  •

 ).2003(تقدمي التماس ضد قرار احلكومة عدم حتديث السلّة الصحية  •

 ).2001(تقدمي التماس أدى إىل إقامة مزيد من عيادات رعاية األم والطفل يف القدس الشرقية  •

لتسوية التأمينات ) وجملس سالمة الطفل" أطباء من أجل حقوق اإلنسان"بالتعاون مع منظّمة (النضال  •
 ).2002-2001(الصحية ملهاجري العمالة وأوالدهم 

؛ واستكمل يف العام 2000(تقدمي التماس يطالب بإقامة عيادات طبية يف القرى غري املعترف ا يف النقب  •
2006.( 

 تماس يتعلّق بنسبة املشاركة املرتفعة للمريض وأبناء عائلته يف عالج العجزة يف املستشفياتقدمي الت •
)1998.( 

تقدمي التماس أدى إىل حتديد نظام ميكّن األطباء من املناطق احملتلّة من الوصول إىل مستشفيات يف القدس  •
 ).1996(الشرقية عند فرض اإلغالق 
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  احلق يف املسكن الالئق
  
 لكل شخص احلق يف مستوى من املعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له وألسرته،"

الالزمة، وله  ويتضمن ذلك التغذية وامللبس واملسكن والعناية الطبية وكذلك اخلدمات االجتماعية
والشيخوخة وغري ذلك من فقدان  شته يف حاالت البطالة واملرض والعجز والترملاحلق يف تأمني معي

  ))1 (25املادة  ( "وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته
  

  التمييز ضد اجلمهور العريب وهدم البيوت
نتهاكات خطرية للحق يف يتسبب التمييز املنهجي ضد اجلمهور العريب، يف قضايا األرض والتخطيط، يتسبب يف حصول ا

اخلرائط اهليكلية للبلدات العربية ليست قائمة، أو هي ال تلبي احتياجات اإلسكان األساسية؛ ولذا ال ميكن . املسكن
وبغية االستجابة الحتياجات التكاثر الطبيعي، تنتشر ظاهرة البنايات غري . استصدار تراخيص بناء يف هذه البلدات

تواصل الدولة رفضها االعتراف بالقرى البدوية غري املعترف ا يف . ة للهدم حسب قوانني البناء والتنظيماملرخصة واملعرض
 ودم منازل مواطنيها وسكّاا العرب يف هذه القرى، ويف البلدات العربية يف الشمال، ويف املدن املختلطة ويف 35النقب،

باإلضافة .  آالف العائالت دون مأوى أو يف خوف مستمر من هدم بيوانتيجة هلذا األمر، تعيش. أحياء القدس الشرقية
تطرق تقرير جلنة . إىل ذلك، تواصل الدولة سياسة التمييز يف كلّ ما يتعلّق مبنح املكافآت االقتصادية يف جمال اإلسكان

يب، وحدد أنّ التمييز إىل خطورة ضائقة األراضي واملسكن يف صفوف اجلمهور العر) 2003نشر يف آب عام (أور 
واإلمهال تسببا يف تفاقم كبري لالكتظاظ يف البلدات العربية، ويف حصول مس خطري باألزواج الشابة اليت تبحث عن 

  .املسكن
تشهد السنة األخرية حتوالً إجيابيا من خالل مجلة من قرارات احلكم اليت صدرت عن احملاكم، واليت تطرقت إىل 

تخطيطية يف البلدات العربية، وقامت يف بعض احلاالت بإلغاء أوامر اهلدم ضد منازل يف جمموعة من البلدات اإلخفاقات ال
 نأمل أن تتواصل هذه النـزعة اإلجيابية يف احملاكم، وأن يتوقّف 36.واألحياء، بسبب احلالة التخطيطية السائدة هناك
  .اجلمهور العريب يف إسرائيلاستخدام هدم البيوت كأداة ملواصلة التمييز جتاه 
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  انتهاك احلق يف املسكن يف األراضي احملتلّة
، ما زالت اخلرائط اهليكلية )حيث الصالحيات التخطيطية بقيت يف يد إسرائيل(يف الضفّة الغربية " C"يف املناطق  

ائط، تعرف مساحات واسعة على أنها وحبسب هذه اخلر. االنتدابية القدمية، وقوانني التخطيط األردنية سارية املفعول
مل تِعد اإلدارة املدنية خرائط حديثة تستجيب الحتياجات . أراٍض زراعية، وال ميكن البناء عليها إالّ يف حاالت نادرة

، حتظى املستوطنات يف املقابل. السكّان الفلسطينيني يف كلّ ما يتعلّق باملباين السكنية واملباين العامة وتطوير البنية التحتية
جيد السكّان . اليت تقام على هذه املساحات بتخطيط منفصل وعصري، يلبي االحتياجات ويتيح استصدار تراخيص البناء

حسب معطيات .  خلطر اهلدم-بطبيعة احلال-الفلسطينيون أنفسهم مرغمني على البناء دون ترخيص؛ وهذا البناء معرض 
OCHA) حدةمكتب تنسيق الشؤون اإلة التابع لألمم املتمن طلبات استصدار تراخيص البناء % 94، أكثر من )نساني
 2000، واليت قدمها الفلسطينيون إىل السلطات اإلسرائيلية خالل الفترة الواقعة بني كانون الثاين عام "C"يف املنطقة 

، أصدرت "ن أجل حقوق التخطيط خمطّطون م-مبكوم"وحسب معطيات منظّمة . ، جوت بالرفض2007وأيلول عام 
، وهدم "C" من البنايات اليت أقامها الفلسطينيون يف املنطقة 4,820اإلدارة املدنية خالل هذه الفترة أوامر هدم لِـ 

 أمر هدم 3,000، ال زال هنالك 2008، من شهر أيار عام OCHAوحسب معطيات .  منها بصورة فعلية1,626
ا ودون احلاجة إىل إعالم مسبقلبنايات يف الضفّة الغربية وميكن تنفيذها فوري . واجهة 10تعات سكنيعلى األقلّ- جتم- 

  .يف الضفّة الغربية خطر االقتالع شبه الكامل بسبب أوامر اهلدم العديدة اليت أُصدرت ضد بيوت السكّان
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  :للدفاع عن احلق يف املسكن الالئقمن نشاطات مجعية حقوق املواطن 
  

 .عضوية يف منتدى املنظّمات لسياسة اإلسكان •
 ).2008(نشر تقرير شامل يستعرض انتهاكات احلق يف املسكن يف إسرائيل  •

 ).2008(إنتاج شريط مصور حول احلق يف املسكن  •

 ).2008( اإلجيار اخلاص إقامة نشاط لتدعيم إصالحات يف سياسة املساعدة يف أجر الشقّة وتنظيم سوق •

 ).2008(املرشحني ملشروع سكين يف تل أبيب بواسطة جلنة قبول " غربلة"تقدمي التماس ضد  •

 ).2008(تقدمي التماس يطالب بإجياد حلّ سكين لسجني قُبيل إطالق سراحه  •

 إجياد مسكن املشاركة يف تعديل قانون ال يسمح للمصارف بإخراج مِديين قرض اإلسكان من بيوم دون •
 ).2008(بديل 

 .متثيل ثالث قرى فلسطينية استصدرت فيها أوامر للهدم •
 ).2003(إلغاء مرسوم متييزي يف أجر الشقق يف القدس الشرقية  •

 .متثيل عائالت فلسطينية هجرت من مغاور يف جبل اخلليل يسكنون فيها منذ عدة عهود •
 ).1999(يف مساعدات أجر الشقّة تقدمي التماس ضد متييز جتاه مواطنني عرب  •

  ).1992(منح حق االدعاء قبل هدم بيت يف األراضي احملتلّة  •
   


