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 جلنة القضاء على التمييز العنصري

للتقااارمر الريرمااة ةااب ال ااا   املالحظاااا ااتاةيااة  اااقر التقرماار اجلاااة    
   *عار إىل التاس  عار إلسرائيل

نظرت  للجنةريف ا للريت رت لعررلتق لجريرلد ت للمند ريف تر  لل ررلاق اسرت شر للرلئرق اسرت  ئررتل     -1
(CERD/C/ISR/17-19) لنظررررررررررت ) 2789ن 2788، لمليررررررررررمو ا ن، يرررررررررريف نل ررررررررررم ، ن لرررررررررر  ا  ج ررررررررررر  ل

CERD/C/SR.2788 نلار رررررررررررم  ا  .2019كرررررررررررلن رب ل ن     ررررررررررر     و5 4لملعيررررررررررر     ا  (2789ن
 ، هذه لملال ظل  لخلرلت يف.2019كلن رب ل ن          12، لملعي    ا 2799  ج ر ل

 ةقرةة -ألف 

 تّ ررا للجنةرريف اريرررمة للمنلرريف للهرررتا  يت تهررل لعررلتق لريلد تهرررل للمند رريف تررر  لل ررلاق اسرررت شر  -2
للرلئق است، ن عتب ا   يم تهل لجح لد للبّةلء للرذ   لد ترق ن رم للمنلريف للهرتا. ن سرفت لل  رم اجر  

 ايا لحل لد تعه. تل قّمته ت  تعج تل  أ،ةلء للةظت ا للريت ت نتل نل لهل اه كرلايًف ت  تعج تل  شضل  يف 

ن عرتا للجنةيف ابمل ل   لملرصجيف اب ت  نلالئريتلد ا لملةهييف. غري أنه  ةبغي لجمنلريف للهرتا،  -3
  :ن يلً ملبل ئ لال فلق يف، كفلليف أرب  ف رب للرملاري لملرخذ 

 ترةلئبيف؛ )أ( 

ئرتل    أاّل متّ ز، ت    ر  للغرتأ أن ا لل لقرق، ا  رو لملر للة  للفج ره ة   ا ش )ب( 
أن ا  و للفج ه ة   ا ل دأ للفج ه ة يف لحملرجيف أن أ  أقج ل  أختى ئ لء ا شئرتل     لارل أن ا 

 ل دلضي لخللضعيف ل  هت  للمنليف للهتا للفعج يف؛ 

 أرب  ةفَّذ ا ل رتلو كلت  حلي ق ل ن لرب نتبل ئ لليلن رب ل ن لين للمنيل  ل  للصجيف.  )ج( 

شرب لمل رررر لةل  ل ئرررتل  ج يف ا ل دأ للفج ررره ة يف لحملرجررريف، نال ئررر  ل ا  ن فرررتد للجنةررريف ق  رررل -4
للضررفيف للغتا رريف، يررل    ررل لليررم  للسررتق يف، ل  ررو غررري قلن ن رريف ي  ررا لليررلن رب للررمنيل  ح ررا، ارر  ش ررل 
ايبيف  ع و مترق لل فلرب كجِّّ م حبي ق ل ن لرب،  نرب  فت و ا ة م ا با ل ص  للي تي أن للعتقي. ك ل 

  تلءل  لليت  غرّي للرف    للمميغتلا لألدأ للفج ه ة يف لحملرجيف نلع الرب لل ر د  لحملرر    رري لليجرو أرب ل
 اباربلدهل لنر لكل  حلي ق ل ن لرب نلليلن رب ل ن لين للمنيل.

__________ 

 .(2019كلن رب ل ن          13 - ست   لل لين ن      25)للجنةيف ا  ندال لملل يف  للار ما *

 
 CERD/C/ISR/CO/17-19 ل تم لملرحم 

 
ى ااء علاالقضة لاالريلية اتفاقيالا

 العنصريمجي  أشكال التمييز 
Distr.: General 

27 January 2020 

Arabic 

Original: English 



CERD/C/ISR/CO/17-19 

GE.20-01111 2 

 اجلوانب اإلجيا ية -ابء 

ل ن رررررلرب  تّ رررررا للجنةررررريف ارصرررررم و للمنلررررريف للهرررررتا اجررررر  للصرررررف   للمنل ررررريف للرلل ررررريف حليررررر ق  -5
  :ابنض لت ل شل  ل أن

 ؛ 2012ل فلق يف  ي ق ل شخلص  ن  ل القيف، ا الو  )أ( 
(، ملةظ رررريف للع رررر  للمنل رررريف، ا 181)دقررررم  1997ل فلق رررريف نكررررلال  للع للرررريف لخللصرررريف،  )ب( 

 .2012 الو

لّّترررذال للمنلررريف ن تّ رررا للجنةررريف أ ضرررلً ابلررررملاري للرسرررت ع يف نلمليئ ررر يف نلل  لئرررل  يف للرلل ررريف للررريت  -6
  :للهتا

، للررررذ  2019ا اررررلو  1977-5737ليررررلن رب للعيرررر اب   137لار ررررل  للرعررررم   دقررررم  )أ( 
  عرتا ابلمنل ق للعةصت يف اباربلدهل ظت لً تسم لً عتمييف للير ؛

، للرذ   رةع اجر  2018ليرلن رب لمل رلام  لليلن ن ريف ا ارلو  22 لار ل  للرعم   دقم )ب( 
جملن ررريف    شررررخع  ت رررق  ارررر ى تمن ررريف  عرررررم    رررل ايررررلن رب  ظرررت للر   ررررز ا   يرررمة ت رررلام  قلن ن رررريف

 ؛ 2000-5761لملةرنل  نلخلمتل  نللمخ   شر أتلك  للرت  ه نل تلك  للعلتيف 
لار ل  لخلهيف لحلف ت يف لجرة  يف لالقرصل  يف نلال ر لا يف لج فلرب للبمن ا للةيا ا  )ج( 

 ؛2397ف تي دقم ( ي  ا لليتلد لحل2021-2017) 2017الو 
، ي  ررا 2016شنسررلء ن ررم   ة رر و تفل حرريف للعةصررت يف  لخرر  ن لد  للعررم  ا اررلو  ) ( 

 ؛1958لليتلد لحلف تي دقم 

، ي  رررا 2016لار رررل  ارررتمتة  ة  ررريف نمتفررر  للبجرررمل  للمد  ررريف نللستك ررر يف ا ارررلو  )هر( 
 (؛2019-2016) 959 لليتلد لحلف تي دقم

( 2020-2016) 2015لار رررررل  خهررررريف للرة  ررررريف لالقرصرررررل  يف لجيهرررررل  للعرررررت  ا ارررررلو  )ن( 
 .922ي  ا لليتلد لحلف تي دقم 

 دياعي القلق يالتوصياا -جيم 

 تاكيلة الوفر  

 ال ظ للجنةيف لع    لليت  بذ ل للمنليف للهتا ا ئب    يمة تعج تل  ا  لخلجف يف لل لة ريف  -7
للم ة رريف لملي  رريف ا أدلضرري  -نكررذل  ارر  مترررق جلرجررت لع لاررل  ل ،ة رريف لج ررفلرب لل  رر   ا شئررتل   ، 

للمنليف للهتا ابحلي ق لالقرصل  يف نلال ر لا يف نلل يل  يف، غري أ ل أتئت لعمو    ُّت ش صلءل  شرلتجيف 
،رريف ارر  لل ضررق لال ر ررلاي نلالقرصررل   ملخرجررت  مبررل  لل ررفلرب، يرر   رر  م لمل ررل تنرب نللال مبرر رب  نحممَّ

جن ء نارممي  لعة ر يف، للرذ    ع سر رب ا شئرتل    نا ل دلضري لل لقعريف يرو لل ال ريف لليضرل  يف نلللب  لل
 (.5ن 1لجمنليف للهتا أن يو ئ هتال للفعج يف )لملل اترب 

ةب ةبادئها التوجيهية لتقار  التقاارمر  12إىل  10إذ تض  اللجنة يف اعتبارها الفقراا ةب  -8
ةاااااب  1(  اااااقر املاااااد  1999 24 ( يتوصاااايتاها العاةااااة رقاااامCERD/C/2007/1مبوجااااب االتفاقيااااة  

االتفاقية، فإهنا توصي أبر تقّرم الريلة الطار  إحصااءاا َّرة اة عاب التكاومب الارللرايف لل اكار 
 اااكانية، داإااال إقليمهاااا ييف ا قااااليم يعاااب املرااااز االجتمااااعي ياالقتصاااادي ملاتلاااف الف ااااا ال
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اااضاااعة ل اااايطرلا الفعليااااة، ةصاااانةفة  ح ااااب ا صاااال اإل ااااا أي القااااوةي ينااااو  اجلاااان  يالللاااااا 
امل اتارةة، مباا يف ذلامل املهاااجرير يالالج اور يااالبو اللجاوء يعاارلو اجلن اية، ةا  ةراعاا  ةباارأ 

 التعرمف الذايت للهومة.

 انطباق االتفاقية   

جنةررريف ابئررررعمل  ن ررررم للمنلررريف للهرررتا ملةلقسرررريف لمل رررل   لملرصرررجيف اب دأ للفج رررره ة يف  عررررتا لل -9
لحملرجررريف، غرررري أ ررررل أتئرررت  رب للريت ررررت ت  رضررر   أ  تعج ترررل  ارررر  لل رررفلرب للررررذ    ع سررر رب ا هررررذه 
ل دأ. نا هررذل للصررم ، ال  ررزل    ررلند للجنةرريف لليجررو ش لء ت قررت للمنلرريف للهررتا نتفررل ه أرب لال فلق رريف 

بررو اجرر  ا ررق ل دلضرري لخللضررعيف لج رر هت  للفعج رريف لجمنلرريف للهررتا، للرريت ال  سرر   شئررتل     لاررل  ةه ال
 ح ا، ا   س   للضفيف للغتا يف أ ضلً، يل    ل لليم  للستق يف، نقهرل  غرز  نلعر الرب لل ر د  لحملرر . 

ع لال فلق يف ( ق  ل شرب هذل لمل قت ال  رفو تق ن10، للفيت  CERD/C/ISR/CO/14-16ن فتد للجنةيف )
 (.2لملل   نلليلن رب للمنيل ندن ِّ  ل، نه  تل أكم ه أ ضلً حمف يف للعم  للمنل يف )

(، 10، الفقاااار  CERD/C/ISR/CO/14-16تكااااّرر اللجنااااة ةالحظالااااا ااتاةيااااة ال ااااا قة   -10
يحتث الريلة الطر   ار  على إعااد  النظار يف هنجهاا يتف ات التزاةالاا مبوجاب االتفاقياة   اب 
نية ييفقاا  للقاانور الاريو. يحتاث اللجناة الريلاة الطار  أمضاا  علاى ضامار ألتخا  مجيا  ا شااا  

عاارق أي اااضااعل ل اايطرلا الفعليااة  قااوقهم الكاةلااة مبوجااب االتفاقيااة دير ألييااز علااى أسااا  ال
 اللور أي الن ب أي ا صل اإل ا أي القوةي. 

 حظر التمييز العنصري  

( ا با امو ش دلج 13، للفيت  CERD/C/ISR/CO/14-16 فتد للجنةيف ل اتلب ا  قجي ل ) -11
أ   فرررم ارررلو اسرررةرب لمل رررلنل  ن ظرررت للر   رررز للعةصرررت  ا لليرررلن رب ل ئلئررري  كتلتررريف ل ن رررلرب ن ت رررره 

  شتايف لحلي ق ا للمنليف للهتا. نأييت  ِّكت  ظت للر   ز ا ام  ق لن  حمم   (، للذ   سف1992)
اج  حن  جمرزأ، لفةره غرري تةصر ص اج ره ا قرلن رب شرلت   رضر    عت فرلً لجر   رز للعةصرت   ر لشر  ترق 

 (.2ن 1ت  لال فلق يف )لملل اترب  1لملل   
( 1992اراةة اإلن اار يحرمتا)    توصي اللجنة أبر تعّرل الريلة الطر  قانوهنا ا ساسي: -12

 يث تررج في) صراحة  ةبرأ امل ايا  يحظر التميياز العنصاري يأر تعتمار تاارمعا  شااةال  ملكاف اة 
ةاااب  1التميياااز متضااامب تعرمفاااا  للتميياااز العنصاااري ماااذاير مجيااا  أساااباة التميياااز، ألاااايا  ةااا  املااااد  

 الفضاءمب العام يااا  ةعا . االتفاقية، يمات إىل التمييز املباشر يغت املباشر يف

 الريلة القوةية للاعب اليهودي -القانور ا ساسي: إسرائيل   

للمنلرريف للي ت رريف لجسررعا  -  ررلند للجنةرريفق لليجررو ش لء ل ،ررت للر   ررز  لجيررلن رب ل ئلئرري  شئررتل     -13
( اج  غري لل     ا للمنليف للهتا،      ةع اج  أرب لحلو ا مملدئيف  يت ت لملصرري ا 2018لل      )

شئتل    " ةفت  اه للسعا لل     " ن يت لاربلد للع  يف للجغيف للتمس يف  ئتل   ، ن ةزِّ  تت بيف للجغيف للعتا يف شر 
ل دأ للفج ره ة يف لحملرجريف لغيف  ل  "نضق خلص". ن ضاًل ا   ل ، نتق أرب لمل رر لةل  ل ئرتل  ج يف ا 

ايبيف أتلو مترق لل فلرب كجِّّ رم حبير ق  ل  و غري قلن ن يف ي  ا لليلن رب للمنيل  ح ا، ا   سف  أ ضلً 
 (.5ن 2ن 1شر تتكز "للي  يف لل لة يف" )لمل ل   ل ن لرب،  إرب لليلن رب ل ئلئي  ت ع ل  ئر ديً 

الريلاااة  -نور ا ساساااي: إساارائيل حتااث اللجنااة الريلاااة الطاار  علاااى إعاااد  النظااار يف القااا -14
(  اقر احلق 1996 21 القوةية للاعب اليهودي  لية ةواءةت) ة  االتفاقية. ييفقا  للتوصية العاةة رقم
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يف تقرمار املصاات، جلميا  الاااعوة احلاق يف تقرماار ةرازهااا ال ياساي  رمااة. يتوصاي اللجنااة أبر تكفاال 
يااة إىل إضااعا  احلقااوق الللومااة لل ااكار النااااقل الريلااة الطاار  أال ماايدي تلياات يضاا  الللااة العر 

ابلعر ية. يفيما متعلق  توسي  امل تواناا اليهودمة، حتث اللجنة الريلة الطر  على التقير ابلتزاةالا 
 القانونية الريلية، مبا يف ذلمل مبوجب اتفاقية جنيف املتعلقة  مامة املرنيل يقت احلرة.

 القوانل التمييزمة  

ال  ررزل  لليجرررو   رررلند للجنةررريف ش لء ل ايرررلء اجررر  اررم  قررر لن  مت ِّّرررز ا  رررو لملررر للة  للعرررتب ا  -15
شئتل    نللفج ه ة   ا ل دأ للفج ه ة يف لحملرجيف، ن ةسئ لخرال ل     ل ا ة م،    ل  رعجو ا ضرع م 

أن لحلررررررو ا ل دأ  لملررررررمين أن لحل ل رررررريف لليلن ن رررررريف أن لالئرررررررفل   ترررررر  لملررررررزلي لال ر لا رررررريف نلالقرصررررررل  يف
، ليرررلن رب 2018، للصرررل د ا ارررلو 30نلمل رجفرررل . ك رررل   رررلند للجنةررريف لليجرررو ش لء لار رررل  للرعرررم   دقرررم 

( نهررررر  قرررررلن رب مت  رررررز  أصررررراًل، ميرررررة  ن  رررررت للملخج ررررريف 1952-5712للرررررمخ   شر شئرررررتل    )لليرررررلن رب دقرررررم 
شئرتل    لجفج ره ة   للرذ    ع سر رب ل ئتل  جي ئجهيف  يم ت يف نلئعيف  لغلء  صرت   ل قلتريف للمل  ريف ا 

 ت  هذه لل ، ييف(.  22نللفيت   5ن 2ا لليم  للستق يف )لملل اترب 

توصااي اللجنااة أبر تضاامب الريلااة الطاار  امل ااايا  يف املعاةلااة  اال مجياا  ا شاااا  يف  -16
مل ايا  يف ا قاليم الواقعة حتت سيطرلا الفعلية ياااضعة لوالمتها القضائية،  وسائل ةنها ضمار ا

احلصااااول علااااى اجلن ااااية ياحلمامااااة القانونيااااة ياملاااازاا االجتماعيااااة ياالقتصااااادمة ياحلااااق يف ا ر  
 ياملمتلكاا، يأبر تعرل أي تللي أي تارم  ال لتثل ملبرأ عرم التمييز. 

 اإلاار امليس ي  

لمنلرررريف أتئررررت للجنةرررريف لرفف رررر  ن لد  شررررينرب ل قج ررررل  تةررررذ لالئرررررعتلأ ل خررررري لجحللرررريف ا ل -17
للهتا، غري أ ل  تّ ا إبنسلء ن م   ة  وِّ تفل حيف للعةصت يف  لخ  ن لد  للعم ، للريت أسئرةم  شل  رل 
نال يف  جّيي ن دلئيف شفلنى للر   ز للعةصرت ، شر  لنرا أتر د أخرتى. نير ج للجنةريف اج رلً لرب للمنلريف 

ل ن ررلرب ن يررلً لج بررل ئ  للهررتا قررم شررتاو ا ش ررتلء لملسررلندل  للال ترريف  نسررلء تيئ رريف نلة رريف حليرر ق
لملرعجييف يتكز لمليئ ل  لل لة يف لرعز ز  ي ق ل ن لرب نمحل ر ل )تبل ئ ابد س(، غري أرب لليجو ال  زل  
  ررلندهل  رب هررذه لمليئ رريف ت  سةسررة اعررم. ن  ررلند للجنةرريف لليجررو أ ضررلً ش لء للريررلد ت لملرعجيرريف ابملتكررز غررري 

سهر ل، لليت  ضرهجق ي رلو حمرم   ا جمرل  صرةق لليرتلد  نرب لل لض  لبعض للف لم  شبه لحلف ت يف نأن
 (.2أرب  فس رب  زءلً ت  ل  ف  للرةف ذ  )لملل   

  :توصي اللجنة أبر تقوم الريلة الطر  مبا ملي -18

إعطااااء ا يلوماااة إلناااااء ةيس اااة يانياااة ة اااتقلة لتعزماااز ي اماااة حقاااوق اإلن اااار  )أ( 
 ة التمييز العنصري إليهاا، ةا  االةتثاال التاام ملباادس ابرما ، يالتعجيل إبناائها، يإسناد يالمة ةكاف

 (  اقر إنااء ةيس اا يانية لتي ت تنفيذ االتفاقية؛1993 17 يف ضوء توصيتها العاةة رقم
ضااامار اةتثاااال مجيااا  امليس ااااا الاااو تضاااطل  مبهاااام حكوةياااة اةتثااااال  اااااةال   )ب( 

لاللتزاةاااا القانونيااة الريليااة الواقعااة علااى عاااتق الريلااة الطاار  يإإضاااعدها للم اااءلة علااى قاارم 
 امل ايا  ة  اهلي اا التنفيذمة ا إرى. 

 الاكايى املتعلقة ابلتمييز العنصري  

اري لملرخذ  لر  ري ل االغ ا  للسرفلنى لملرعجيريف لا رل  للر   رز  تّ ا للجنةيف يخرجت للرمل -19
ليلن رب لمل لام  لليلن ن يف، نشلالق ام  محال    ا ريف،  22للعةصت ، نت  اجر ل لار ل  للرعم   دقم 
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نشنسررلء يل ررل  شررفلنى جلرجفرريف، يررل    ررل شات رريف خررج ئررلخ  لريررمة لملعج تررل  نلمل ررلام  لألشررخلص 
  ج  ل  عل . غري أرب لليجو   لندهل اسةرب تل  جي  لملرضتد   ت  ت  

ارررمو ن ررر   تعج ترررل  تفصرررجيف اررر  شرررفلنى للر   رررز للعةصرررت  لمليمتررريف شر لحملرررلكم  )أ( 
لل لة ريف نغريهرل تر  لمليئ ررل  ل ئرتل  ج يف  ل  للصرجيف، نكرذل  ارر  للرحي يرل  نلملال يرل  لليضررل  يف 

 ؛نل  لم  نلعزلءل  نللرع  ضل  لمليمتيف لجضحلي

ل ر ررررل  أرب  عرررررتأق ل شررررخلص ترررر  ل قج ررررل ، نال ئرررر  ل ل ر عررررل  للفج رررره ة يف  )ب( 
نللبمن يف نلمل ل تنرب نللال مبر رب نلرللب  للجنر ء نارممي  لعة ر يف، ايبرل  ا لل صر   شر للعمللريف اةرمتل 

 (.6 جر   رب ئب  لالنرصلا ا  لال  للر   ز )لملل   
 اااقر ةناا  التمييااز  (2005 31 اعتبارهااا توصاايتها العاةااة رقاامتوصااي اللجنااة، إذ تضاا  يف  -20

 العنصري يف إدار  يست عمل نظام العرالة اجلنائية، أبر تقوم الريلة الطر  مبا ملي:
تقر  ةعلوةاا يإحصاءاا عب الاكايى املتعلقة ابلتميياز العنصاري، يااذلمل  )أ( 

ءاا املفريضااة، يعاب التعومضاااا املقرةااة عاب الت قيقاااا ياملالحقاااا القضاائية ياإلدازا ياجلاازا
 للض اا، ةصنفة  ح ب العمر ينو  اجلن  يا صل اإل ا أي القوةي؛ 

زاد  الوعي يف صفو  ا قلياا، يال سايما اتتما  الفل اطيا يعتما  الباري،  )ب( 
قوقهااا املنصااو    ياااذلمل يف صاافو  املهاااجرمب يالالج اال يةلتمد ااي اللجااوء يعاارلي اجلن ااية،  د

عليهااا يف االتفاقيااة يإزالااة مجياا  احلااواجز الااو حتااول دير الوصااول إىل العرالااة، يةواصاالة ت ااهيل 
 تقر  الاكايى لض اا التمييز العنصري.

 الفصل  ل الطوائف اليهودمة يغت اليهودمة، حىت يف ا ر  الفل طينية احملتلة  

( تررر  أرب ل ر رررق 11، للفيرررت  CERD/C/ISR/CO/14-16 فرررتد للجنةررريف ل ارررتلب اررر  قجي رررل ) -21
ل ئررتل  جي ال  ررزل   ر ررم ابلفصرر    رر  ٍرررفظ ايهررل ري   رر    نيخررت غررري   رر   ، نترر  اجرريف  لرر  
للفص  ن    نظلت   عج     غرري ترفرل مب  تر    ر  للسرتنال،  ضراًل ار  اجرمي  تةفصرجيف،   ةرل  

ت  لال فلق يف.  3ل   ا شللد لملل   للبجمي  لل     يف نتل      "اجمي  ل قج ل "، نه  أتت   ري ت 
ن  لند للجنةيف قجو خلص ش لء لئر تلد تة  لل رجهيف للريم ت ريف للفلتجريف لجنرلرب لليبر   ا د رض تيرمتي 

 (. 7ن 5ن 3للهجبل  للذ    سعر نرب "غري تةلئب  لجح ل  لال ر لا يف لج نر ق لحملجي" )لمل ل  
للفج ررررره ة يف لحملرجررررريف يم رررررملً، ال  رررررزل  لليجرررررو   رررررلند للجنةررررريف ن   رررررل  رعجرررررو ابحلللررررريف ا ل دأ  -22
(CERD/C/ISR/CO/14-16  24، للفيررت ، ( ش لء نرررل ة لل  لئررل  نلمل لدئررل  للرريت  عررل    للرريف  صرر ري

نتة ررل ن رر   نظررلت  قضررل    تةفصررج  متلتررلً ارر  اعضرر  ل ا ل دلضرري للفج رره ة يف لحملرجرريف نجم  اررل س 
ر عرررل  لل     ررريف ا لمل رررر لةل  غرررري للسرررتا يف تررر    ررريف، نجم  ارررل  تيئ رررل  تةفصرررجيف خلصررريف اب 

تيئ ل  خلصيف ابل فلرب للفج ه ة   لملي    ا لملمرب نلليتى للفج ه ة يف، ت    يف أختى. نقرم هرل  
ررم اررر   جررر  ل  ررر ار  تررر  للةررل  للجرررر   ع سرررلرب اجررر  أدأ نل رررم   للجنةرريفق اسرررف  خرررلص للفصررر  لحملفق

مل رررلنل  ا لئررررخملو للهتقرررل  نل  لكررر  ل ئلئررر يف نال ابمل رررلنل  ا لحلصررر   اجررر  نلفة  رررل ال  ر رعرررلرب اب
لخلررمتل  ل ئلئرر يف نلل صرر   شر ل دلضرري نلملرر لد  لملل  رريف. ن رن ررم هررذل للفصرر  ا  ةف ررذ جم  ارريف تعّيررم  

خملو ت  للي    يم ت   تكيف للةل  ت  اجر ل لعملد للفلص  ن  ل ز للهتقرل  نشلرزلو كر  جم  اريف ابئرر
 (.3لتق اع ة ل نللع   اةظلو  صلد    ي،ت ئجبلً اج  لل فلرب للفج ه ة    نرب غريهم )لملل   

(، 11، الفقااااار  CERD/C/ISR/CO/14-16إذ تاااااات إىل ةالحظالاااااا ااتاةياااااة ال اااااا قة   -23
ياة، ةاب االتفاق 3(  ااقر املااد  1995 19ت رتعي اللجنة انتباا  الريلاة الطار  إىل توصايتها العاةاة 
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مبناا  يحظاار ياست صااال مجياا  لارساااا العاازل العنصااري يالفصاال العنصااري يف ا قاااليم اااضااعة 
ةااب االتفاقيااة تنفيااذا  ااااةال   ليااة القضاااء علااى  3لوالمتهااا، يحتااث الريلااة الطاار  علااى تنفيااذ املاااد  

ارساا مجي  أشكال الفصل  ل الطائفة اليهودمة يالطوائف غت اليهودمة يعلى أي سياساا أي ل
ةااااب هااااذا القبياااال تااااي ر   ااااتا  شاااارمرا  علااااى ال ااااكار الفل ااااطينيل يف إساااارائيل ذالااااا ييف ا ر  

 الفل طينية احملتلة أاثر ةب غتهم. 

 ملّ مشل ا سر  

ال  رررزل    رررلند للجنةررريف قجرررو ابلرررمل ش لء للي ررر   لملفتلررريف ا للرسرررم  نللضرررلد  للررريت  فتضررر ل قرررلن رب  -24
لعة رر يف نللررمخ   شر شئررتل    )نررع تيقررو(، نهرر  لليررلن رب للررذ   عجررو شتفلن رريف تِّّ  رر  أئررت لملرر للة  

تا رريف أن قهررل  غررز ، ل ئرتل  ج   أن لملي  رر  ا لليررم  للسرتق يف ل نلج  ج رره ة    ع سرر رب ا للضرفيف للغ
ترق اعررض لالئرر ةلءل  للةررل د . ن ال ررظ للجنةريف أنرره، دغرم أرب للرسررت ق   رر   لارب يرة   صررلد   شقلترريف 
تيقررريف  ئرربلب شن ررلن يف أن  صررلد   شقلترريف ا ظررتنا خلصرريف،  ررإرب للع ج رريف  رهجررا  جب رريف شررتنال أتة ررريف 

 (.5ن 3ن 2ناس ت يف صلدتيف نميف  ئحاس  ج  للرصلد    ع فلً )لمل ل  
توصاااي اللجناااة أبر تاااوازر الريلاااة الطااار  مبوضاااوعية  ااال شاااواغلها ا ةنياااة ي ااال حقاااوق  -25

اإلن ااار لخشاااا  املتضااررمب ةااب وتلااف القااوانل يال ياساااا املتعلقااة ابجلن ااية يالاارإول إىل 
إسااارائيل، اماااا توصاااي أبر تعيااار الريلاااة الطااار  النظااار يف تاااارمعالا  ياااث تكفااال احااارتام ةباااادس 

ااار أاثااار ملة مشااال ا سااار جلميااا  ةاااوااا الريلاااة الطااار  امل اااايا  يعااا رم التميياااز يالتناساااب، يتي ّد
 ياملقيمل الرائمل فيها. 

 إطاة الكراهية العنصرمة ياجلرائم  راف  الكراهية  

تةررذ نقررو قت ررا،  1977-5737 ليررلن رب للعيرر اب  137 ت ررا للجنةرريف ابار ررل  للرعررم   دقررم  -26
 يف ا صررف ل ظت ررلً تسررم لً لجيررر . ن ال ررظ أ ضررلً ن رر    سررت عل   ةل  رريف للررذ   عرررتا ابلررمنل ق للعةصررت 

 رةررلن  خهررلب للفتله رريف نللرحررت ض اجرر  للعةصررت يف نللعةررت، نكررذل  لملةظ ررل  للعةصررت يف نلملسررلدكيف ا 
 هذه لملةظ ل  ن ا  ل. ن  لند للجنةيف لليجو اسةرب تل  جي 

ال ئر  ل تر   لنرا لملر ظف  ت  يف خهرلب للفتله ريف للعةصرت يف ا لخلهرلب للعرلو، ن  )أ( 
 للع  ت   نللزا لء لل  لئ   نللم ة  ، نا اعض نئل ج ل االو نا لملةلهة نللفرا لملمدئ يف؛ 

لئرستلء ل  عل  للعةصت يف نلملعل  يف لأل لنا للريت   رر ما ا  ره خرلص ل قج رل   )ب( 
 ه ة  رب لملي   رب ا ل دأ للفج ه ة يف غري لل     يف، نال ئ  ل لمل للة رب للفج ه ة  رب ا شئتل    نللفج

 لحملرجيف نلمل ل تنرب نلللب  للجن ء ت  أص  أ ت يي؛
ن ف م للريلد ت لرب لل جهيف لليضل  يف قرم  ةظرت ا قضرلي للر   رز للعةصرت  ار  لت رو  )ج( 

 (.6ن 4ن 2 هب و تعل ري جلرجفيف   رةم شر ل ص  ل ،ين أن للي تي مل   سّما  أنه لد فا لعتمييف )لمل ل  
ةاب االتفاقياة،  4( املتعلقاة  تنفياذ املااد  1985 7 إذ تات اللجنة إىل توصايتها العاةاة رقام -27

 1ةااااب املاااااد   4ي 1( املتعلقااااة  تف اااات يتطبيااااق أحكااااام الفقاااارتل 1990 8 العاةااااة رقاااام تدهايتوصااااي
ةاااب االتفاقياااة، يتوصااايتها العاةاااة  4(  ااااقر املااااد  1993 15 االتفاقياااة، يتوصااايتها العاةاااة رقااام ةاااب
(  اااقر ةكاف ااة إطاااة الت اارمك علااى الكراهيااة العنصاارمة، حتااث اللجنااة الريلااةا 2013 35 رقاام

 الطر ا على ةا ملي: 
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تكثيااف جهودهااا يف التصااري ملوجااة العنصاارمة يااار  ا جانااب يف ااطاااة العااام  )أ( 
حياا العنصارمة ياملعادماة لخجاناب الاو ييقفها، يال سيما عب ارمق اإلدانة الارمر  جلمي  التصر 

ترو هبا شاصياا عاةة يزعمااء سياسايور يدمنياور، فضاال  عاب شاصاياا إعالةياة، يعاب ارماق 
تنفيذ الترا ت املناسبة ملكاف ة استاراء أفعال العنصرمة يأشكال التعبت عنها الو ت تهر   وج) 

ر ةهينة تي ّر أشكال الت يز يالكراهية ةاب إا  ا قلياا غت اليهودمة، يإزالة أي تعليقاا يصو 
 املناهج يالكتب املررسية؛

ضاامار قيااام املاارعل العاااةل ياجلهاااز القضااائي اكاال ابملالحقااة القضااائية علااى  )ب( 
إطاة الكراهية العنصرمة يجرائم الكراهية العنصرمة عب ارمق تطبيق نف  املعامت،  صر  النظر 

 ميّرعى أهنم اجلنا . عب ا صل اإل ا أي القوةي ملب 

 البريقبائل حالة   

ررذ  لرح رر   للرريف للبررمن، نترر  اجر ررل لار ررل  خهرريف للرة  رريف  -28  تّ ررا للجنةرريف اعررم   ررملاري لّتُّ
(، ن ي    تصرررررر م ا للرعجرررررر م نلحلصرررررر   اجرررررر  2021-2017لال ر لا رررررريف نلالقرصررررررل  يف لبررررررمن للةيررررررا )

لخلرررمتل  للعلتررريف نلال ر لا ررريف، غرررري أرب لليجرررو ال  رررزل    رررلند للجنةررريف ش لء هرررمو لملةرررل   نت لصرررجيف نيررر  
جمر عرل  للبررمن شر ت لقرق تيقررريف،  ضراًل ارر  ارمو ششررتل  جمر عرل  للبررمن اصر د  هل  رريف نارمو للرسررلند 

ل ا لحلصرر   اجرر  ل دلضرري نلمل رجفررل . ن س ررلند للجنةرريف تع ررل ا صرر لغيف هررذه لخلهررج للرريت متررس حبي رر
لليجررو أ ضررلً ش لء للظررتنا لملع سرر يف غررري لمل ررر   يف لج عررل ري ا كرر  ترر  لليررتى غررري لملعرررتا  ررل نللبجررمل  
لملعرررتا  ررل، للرريت  ر ررم ايجرريف للفررتص ا لحلصرر   اجرر  لل ررف  للال ررو نتتل ررو لمل ررله نللصررتا للصررحي 

 (.5ن 2و )لملل اترب نللف تابء نللةي  للعل
 توصي اللجنة أبر تقوم الريلة الطر  مبا ملي: -29
ضاامار إجااراء ةاااايراا عرمااة ةاا  مجياا  عتمعاااا البااري املعنيااة  اااقر تنفيااذ  )أ( 

وتلااف ااطاايت الااو تااي ر علااى حقهااا يف ا ر  ياملمتلكاااا يت ااومة املطالباااا مبلكيااة ا راضااي 
 ي افافية يفعالية؛املوجود  قير النظر يف الوقت املناسب 

 االعرتا   قرى البري؛ )ب( 
 اختاذ مجي  الترا ت الالزةة لت  ل ظري  ةعياتهم؛  )ج( 
 يقف هرم املنازل يارد البري ةب ةنازهلم يأراضي أجرادهم. ) ( 

  حالة قبيلة الريةري  اللجر(  

لغنررت(، غررري أرب لليجرررو يرر ج للجنةرريف اج ررلً ابلرررملاري لليل  رريف لرح رر   للرريف قب جرريف للررمنتقت  )ل -30
 زل    لندهل ش لء  مين تتكزهم لال ر رلاي نلالقرصرل   ا  ترلً، يرل ا  لر  للفيرت لملرمقق، نظرتنا  ال

لملع سررريف  نرب لمل رررر ى، نلعفرررلأ تعرررمال  ت لظبررريف ل لفرررل  ا للرعجررر م لالاررررمل ي نمت ررر ج م للةرررلقع ا 
 (.5ن 2لليف ا صف ا أ تل ه )لملل اترب للرعج م لل لن   نتل اعم لل لن  ، نلد فل  تعمال  للبه

(  اقر التمييز ضار الريةاا، فإهناا حتاث 2000 27 إذ تات اللجنة إىل توصيتها العاةة رقم -31
،  وسااائل ةنهااا التن اايق علااى مجياا  ة ااتواا الريلااة الطاار  علااى حت اال حالااة قبيلااة الااريةري

علااى تصااميم سياساااا يإطاايت عماال اإلدةاااج يتنفيااذها  الااريةرياحلكوةااة يالعماال ةاا  عتمعاااا 
يتقييمها. يتوصي اللجنة أبر تتاذ الريلاة الطار  تارا ت فعالاة إلهنااء الفقار املارق  الاذي معياا) 
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اد  املواظباة علاى احلضاور إىل املارار  ، يأبر تقارم حلاوال  حقيقياة لاز ريةريال كار ةاب قبيلاة الا
 يفر  العمل، يلت  ل ظري  سكنهم يحصوهلم على اارةاا ا ساسية. 

 حالة ن اء ا قلياا   

  ررلند للجنةرريف لليجررو  رب ن ررلء ل قج ررل ، نال ئرر  ل تررة   للة ررلء ترر  لله ل ررت للفج رره ة يف  -32
لر   ررزري ترعررم  ل شررفل  نلع لنررا ا رربا أصررج   نللمد  رريف نللبمن رريف نللستك رر يف نل ،  ا رريف، قررم  رعتضرر  

ل ،ررين ننرر    ة رر  ، نترر  اجرريف  لرر  للع ل ررو للرريت يرر    نرب  صرر  ِّ  اجرر  للع رر  نللرعجرر م نللتال رريف 
 (.5ن 2 للصح يف نللعملليف )لملل اترب

(  اقر أ عاد التمييز العنصاري املتصالة 2000 25إذ تات اللجنة إىل توصيتها العاةة رقم  -33
اجلااان ، فإهناااا توصاااي الريلاااة الطااار  إبزالاااة مجيااا  احلاااواجز الاااو تواجههاااا ن ااااء ا قليااااا،   ناااو 
ساايما الن اااء ةااب ا قلياااا الفل ااطينية يالررزمااة يالبريمااة يالارا ااية ياإل يو يااة، يف احلصااول  يال

علااى فاار  العماال يالتعلاايم يالرعامااة الصاا ية يالعرالااة. يهلااذا اللاار ، توصااي اللجنااة أبر تااررج 
لااة الطاار  ةنظااورا  مراعااي ن اااء ا قلياااا يف مجياا  ال ياساااا ياالساارتاتيجياا املتعلقااة  نااو  الري 

 اجلن .

 ا قلياا ةب ضدمب ال كار اليهود  

ي ج للجنةيف اج لً يخرجت للرملاري لملرَّخذ    ر  ي ر   للريف ل قج رل  تر  ضر   لل رفلرب  -34
( ش لء ل ارررلءل  21، للفيرررت  CERD/C/ISR/CO/14-16لل  ررر  ، غرررري أ رررل  فرررتد ل ارررتلب اررر  قجي رررل )

 (.5ن 2 لئر تلد للر   ز ا  و لل     ل ،  ا   )لملل اترب
توصااي اللجنااة أبر تكثّااف الريلااة الطاار  جهودهااا يف ساابيل القضاااء علااى مجياا  أشااكال  -35

التمييااز العنصااري الااو تااي ر علااى ا قلياااا اليهودمااة اااي تضاامب امل ااايا   ينهااا يف التمتاا   قوقهااا 
 مبوجب االتفاقية، يال سيما احلقوق يف التعليم يالعمل يالتمثيل ال ياسي. 

 ةة يال ياسيةاملااراة يف احليا  العا  
 ت ا للجنةيف يخرجرت لملبرل دل  لملرخقرذ   رما  ي   مت  ر  ل شرخلص لملةر ر  شر أقج رل ،  -36

ت   لله ل ت للفج ه ة يف نللمد  يف نللبمن يف نللستك  يف نل ،  ا يف، ا لليهل  للعلو، نال ئ  ل ا لملفل ا 
ا قهررلاي لليضررلء نشنفررل  لليررلن رب ترر  أ رر   لحلف ت رريف. نيرر ج اج ررلً أ ضررلً ارر لتة للر ا رريف للرريت نسفِّررذ 

ل ررررذلب لملز رررم تررر  لمل ة ررر  تررر  ل قج رررل . نترررق  لررر ،   رررلند للجنةررريف لليجرررو ش لء للرغ رررريل  للرسرررت ع يف 
( ليرلن رب لنرخرلاب  للفة  رو للرذ   ت رق لحلرم 2014)62ل خري  لملرعجييف ابلفة  و، ت   للرعم   دقم 

( لجيرررلن رب ل ئلئررري  للفة  رررو 2016)44  لئررر يف نللرعرررم   دقرررم ل  ىن لملهجررر ب ابلة ررربيف لأل رررزلب لل
( لملرعجو ا ضرق ش رتلءري  رسّربرق ا لرت  اضر   رليل 2016ألت( ) 7)شقلليف اض  ا للفة  و ن يلً لج ل   

ا للفة  ررو  ئرربلب ئ لئرر يف نأ م  ل   رريف، ل تررت للررذ  ترر  شررةنه أرب  ضررعت شر  ررم كبررري لحلررو ا 
 (. 5ن 2   يف ا لحل ل  لل  لئ يف )لملل اترب تسلدكيف ل قج ل  غري لل  

توصي اللجنة أبر تواصل الريلة الطر  يتكّثف جهودها يف سبيل حتقيق التمثيل الكاايف  -37
لخقليااااا يف اارةاااة املرنياااة يإنفااااذ القاااانور ياهلي ااااا القضاااائية، يال سااايما يف املناصاااب الرفيعاااة. 

الطاار  العقبااااا أةااام ةاااااراة ا قليااااا يف  يفضااال  عاااب ذلاامل، توصاااي اللجنااة أبر تزمااال الريلاااة
 عملياا صن  القرار ال ياسي يأبر ليئ الظري  املواتية هلا.
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 احلق يف التعليم يالعمل يالص ة  
   لند للجنةيف لليجو اسةرب تل  جي  -38

لد فل  تعمال  للر تب ا  للهالب للبمن أك ت تر  غرريهم، نن ر    نر ل  كبرري   )أ( 
ا ل جنل ل  للرعج   يف ار  للهرالب للعرتب نللهرالب لل  ر  ،  ضراًل ار  نيرع ارم  للفصر   للمدلئر يف 

 نديأ ل لفل  ا أ  لء للبمن؛ 

ج ررره ين نللبرررمن ، لئرررر تلد  عرررتُّأ ل قج رررل  غرررري لل     ررريف، نال ئررر  ل ل ر عرررلرب للف )ب( 
 لي    يم ت  مترع ل حبي ل ا للع   ن تكُّزهل ا لليهلال  لملةخفضيف ل  ت؛

صحيف لل فلرب للفج ه ة   نللبمن أئ أ ت  صرحيف غرريهم، نتر  ل ت جريف اجر   لر   )ج( 
لعفررلأ للع ررت لملر قررق نلد فررل  تعررمال  ن  ررل  للتضررق تيلدنرريف يعررمالاِّ ل ا صررف ا لل ررفلرب لل  رر   

 (.5ل   )لمل

 توصي اللجنة أبر تقوم الريلة الطر  مبا ملي: -39

تكثيف جهودها ملعاجلة ارتفا  ةعرالا ت رة الطاالة الباري ينقال الفصاول  )أ( 
الرراساااية يرا  ا افاااال يف أحيااااء الباااري، ياختااااذ تااارا ت فعالاااة لت  ااال نوعياااة التعلااايم املتاااوفّدر 

 إجنازالم ا اادلية؛للطالة العرة هبر  تعزمز 

تكثيااااف جهودهااااا لاااازاد  ةااااااراة ا قلياااااا غاااات اليهودمااااة يف سااااوق العماااال،  )ب( 
ساايما الفل ااطينيور يالبااري، يإاصااة ةاانهم ن اااء املنتمياااا إىل هااذمب اتتمعاال،  وسااائل ةنهااا  يال

 ا ت إاصة؛توفت التعليم يالتررمب مبواصفاا توافق إربلم ية توى ةهارالم يالنظر يف اختاذ تر

 اختاذ ترا ت ةلموسة لت  ل احلالة الص ية لل كار الفل طينيل يالبري. )ج( 

 الالج ور يةلتم و اللجوء يعرلو اجلن ية  

   لند للجنةيف لليجو اسةرب تل  جي  -40

 لالعفلأ للسم م ا تعم  لالارتلا ابلال مب  ا للمنليف للهتا؛ )أ( 
ن عم ال ه، للذ   جحو لل صم اب شخلص للذ    خج ل ( 1954قلن رب تةق للر ج  ) )ب( 

اصرررر د  غررررري قلن ن رررريف كررررر "تر ررررجج "، نال ئرررر  ل لملرررر للة  ل د رت رررر  نلل رررر  لن  ، ن  رررر   اب رِّنررررل هم 
نشخضلاِّ م لإلقلتيف للي رت يف، نللرذ   علقرا اجر  للرمخ   غرري للةظرلتي شر للمنلريف للهرتا  نرب شافرلء 

  نل يف ت  للعيلب؛ ل  تل  لحملرل   شر محل يف
، 2017لشررررتلال ق رررلو أدابب للع ررر ، ي  رررا  فرررم  م رررم صرررمد اررررلد   أيد ترررل    )ج( 

خبصم  زء ت  لملت بل  للس ت يف لجعرلتج  للرذ     رت  اجر  م قرلن رب تةرق للر رج ، ممرل  ر ربا ا  ي   
 ش يلد هيالء ل شخلص؛ 

غررررريهم ترررر  ل لفررررل    رررلال  للفصرررر  للفعجرررري ارررر  ألفررررل  تجر  رررري للجنرررر ء نارررر  ) ( 
نظتن  م للرعج   يف للت  مبيف، ممل ٍمث لد فلالً شم ملً ا ام  ل لفل  تة م لحملرل   شر  عج م تر  نر   

 خلص نشر لمل لام  اج  للة   تيلدنيًف اب لفل  ل ئتل  ج  ؛ 
ارررمو  ررر  ري لحل ل ررريف للفل  ررريف لألشرررخلص ارررمميي لعة ررر يف، نال ئررر  ل لملةحرررمد   تررر   )هر( 

  أ ت يي، للذ    خج ل شئتل    اص د  غري قلن ن يف، نئحا لعة  يف ت  للبمن  نرب تتلال  ل ص   أص
 (.5ن 2لليلن ن يف )لملل اترب 
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 توصي اللجنة أبر تقوم الريلة الطر  مبا ملي: -41

ضاامار اةتثااال إجااراء حترماار ةراااز الالجاائ اةتثاااال  اةااا  لالتفاقيااة املتعلقااة مبراااز  )أ( 
 عملية تقر  الطلباا ابلعرالة يالفعالية؛ ام اتّ الالج ل ي 

تعاارمل قااانور ةناا  الت االل يأي تااارمعاا أإاارى ذاا صاالة  ليااة ضاامار عاارم  )ب( 
 يصم ةلتم ي اللجوء يافالة ألاشيها ة  االلتزاةاا الريلية للريلة الطر ؛

النظر يف إللاء ا حكام الو تقتضاي ةاب أرابة العمال إصام ن ابة ة وماة ابات   )ج( 
حاااالتهم  مزمااار يف صاااعو ةةاااب أجاااور امل اااتاراةل الاااذمب م اااري علااايهم قاااانور ةنااا  الت ااالل، لاااا 

 االجتماعية ياالقتصادمة ييف إعاقة فرصهم؛

ضااامار امل اااايا  يف احلصاااول علاااى التعلااايم اجليااار  افاااال ةلتم اااي اللجاااوء،  ) ( 
عاةااة، ييضاا  حاار يةواصاالة إنااااء ةيس اااا تعليميااة،  وسااائل ةنهااا زاد  عاارد را  ا افااال ال

 لنظام التعليم القائم على الفصل  كم الواق ؛

ضاامار تااوفت احلمامااة الكافيااة جلمياا  ا شاااا  عاارلي اجلن ااية يإنااااء  ليااة  )هر( 
 فعالة إلهناء انعرام اجلن ية يف صفو  البري.

 سياساا االستيطار يأعمال العنف يف الضفة اللر ية، مبا فيها القر  الارقية  

للجنةريف لليجررو ش لء لئرر تلد تصررل د  ل دلضري للفج ره ة يف ننررز  تجف ر رل، نش لء لئررر تلد    رلند -42
للي رر   لملفتنضرريف اجرر  نصرر   للفج رره ة   ا ل دأ للفج رره ة يف لحملرجرريف، يررل    ررل لليررم  للسررتق يف، شر 

للجنةرريف لليجررو ا  رره لملرر لد  للهب ع رريف، يررل    ررل ل دلضرري للزدلا رريف نل تررمل ل  للفل  رريف ترر  لمل ررله. ن  ررلند 
 خلص ممل  جي 

ل ،ررررت للر   ررررز  ليرررر لن  نئ لئررررل  للرخهرررر ج ن ي رررر م لملةررررللو اجرررر  للفج رررره ة    )أ( 
نجمر عررل  للبررمن ا للضررفيف للغتا رريف، نلئررر تلد هررمو لملبررلين نل  لكرر ، يررل    ررل يابد لمل ررله، ن ي    سررت م 

 للفج ه ة   نر نيًف لذل ؛

 ه  رررر  لملررررم  للرررريت   رررررغتق ل ا ج رررريف  يررررمة لجبررررل  لحلصرررر   اجرررر   صررررلد   للبةررررلء  )ب( 
ن عي مسهل نلد فرل  كسجفر رل، نلمل ل يريف اجر  ارم  قج ر  تر  هرذه للهجبرل ، ا ة رل   رر ت لملعلتجريف للرفضر ج يف 

 لر ئ ق لمل ر لةل  ل ئتل  ج يف ا ئل   تة ل لئرخملو "أدلضي للمنليف" لملخصصيف لج  ر لةل ؛ 

أ عل  للعةت لليت ميلدئ ل ت ر لة  للمنلريف للهرتا اجر  للفج ره ة   نممرجفرلام ا  )ج( 
للضفيف للغتا يف، يل    ل لليم  للستق يف، نامو لمل لءليف للفعلليف ا  هذه ل  عل  نلحل ل يف لليت  جيلهل ت  

 (. 4-6ن 2ئجهل  للمنليف للهتا )لمل ل  

 ملي:توصي اللجنة أبر تقوم الريلة الطر  مبا  -43

اسااااتعرا  قااااوانل يسياساااااا التاطااااييت يف الضاااافة اللر يااااة، مبااااا فيهااااا القاااار   )أ( 
الاارقية، ابلتااااير ةاا  ال ااكار املتضااررمب، اااي تضامب اةتثاهلااا اللتزاةاااا الريلااة الطاار  مبوجااب 
االتفاقية، يافالة احلقوق يف امللكية ياحلصاول علاى ا راضاي يال اكب ياملاوارد الطبيعياة للمجتما  

  يعتم  البري؛ الفل طيا

إعاااد  النظااار يف نظااام تصاااارمن البناااء ةاااب أجاال ةنااا  عملياااا اهلااارم ياإلإاااالء  )ب( 
 الق ري ييض  حر لتوسي  امل تواناا اإلسرائيلية غت القانونية؛
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اختاذ مجي  الترا ت الالزةة ملن  العناف الاذي مرتكبا) ة اتوانو الريلاة الطار ،  )ج( 
العنااف علااى الن ااو الواجااب، يلتااوفت ساابل انتصااا  فعالااة  يللت قيااق ال اارم  يف مجياا  حااواد 

 للض اا.

 استمرار احلصار على قطا  غز   

  لند للجنةيف لليجرو ش لء لحلصرلد لله  ر  ل ترم للرذ   فتضره للمنلريف للهرتا اجر  قهرل  غرز .  -44
 ررررال ظ ايجرررو أرب لحلصرررلد ال  رررزل   ةر ررر  لحلرررو ا  ت ررريف للرةيررر  ن عررر ق لليرررمد  اجررر  لحلصررر   اجررر  

 (.5ن 3ن 2لخلمتل  ل ئلئ يف، نال ئ  ل للتال يف للصح يف، نت له للستب لملةت نيف )لمل ل  
حتاااث اللجناااة الريلاااة الطااار  علاااى إعااااد  النظااار يف سياساااة احلصاااار الاااو تّتبعهاااا يعلاااى  -45

ال ماح إبعاد   ناء املنازل ياهلياال ا ساسية املرنية على يج) االستعجال يعلى تي اتها؛ يعلاى 
ضاامار احلصااول علااى امل اااعر  اإلن ااانية العاجلااة الالزةااة؛ يعلااى ضاامار التمتاا  ابحلااق يف حرمااة 

 ل كب يالتعليم يالرعامة الص ية يامليا  يالصر  الص ي، اةتثاال  لالتفاقية. التنقل يا

 اجلوالر ال وري احملتل  

ال  رررزل  لليجرررو   رررلند للجنةررريف ش لء  للررريف لل رررفلرب لل ررر د   ل سررريف ا لعررر الرب لل ررر د  لحملرررر   -46
ند للجنةرريف قجررو ناررمو ت ررلنلام اغررريهم ا لحلصرر   اجرر  ل دأ نلل ررف  نلخلررمتل  ل ئلئرر يف. ن  ررل

خلص ش لء   ئ ق لمل ر لةل  نل نسهيف لليت قججو ت  شتفلن يف  ص   لملرزلدا  لل ر د   اجر  لمل رله، 
 (.5( )لملل   1952نش لء لئر تلد قهق للتنلاج ل ئت يف ا با قلن رب لعة  يف )

تال حتث اللجنة الريلة الطر  على ضمار امل ايا   ل مجي  سكار اجلوالر ال اوري احمل -47
يف احلصااول علااى احلقااوق ا ساسااية، ةثاال احلااق يف ا ر  يال ااكب يامليااا  ياااارةاا ا ساسااية. 
يتوصي أبر تض  الريلة الطر  حرا  لتوسي  امل تواناا اإلسارائيلية غات القانونياة يأر حار حاال  

 ا سر . تاتيت مشلةيرضيا  مل قلة 

 توصياا أإرى -دال 

 التصرمق على ةعاهراا أإرى   

إذ تض  اللجنة يف اعتبارها أر حقوق اإلن ار ال ال متجزأ، فإهنا تاج  الريلاة الطار   -48
على النظر يف التصرمق على تلامل املعاهاراا الريلياة حلقاوق اإلن اار الاو مل تصارّدق عليهاا  عار، 

ز هلااا صاالة ةباشاار  مبجتمعاااا َّليااة رمّبااا تتعاارة  للتميياا يال ساايما املعاهااراا الااو تتضاامب أحكاةااا  
العنصااري، يةااب مجلتهااا االتفاقيااة الريليااة حلمامااة حقااوق مجياا  العمااال املهاااجرمب يأفااراد أساارهم؛ 
ياالتفاقياااة الريلياااة حلمامااااة مجيااا  ا شاااااا  ةاااب االإتفاااااء الق اااري؛ ياتفاقيااااة العماااال املناااازليل 

 1989ياتفاقية ةنظمة العمل الريلية  اقر الاعوة ا صلية يالقبلية لعام ؛ (189رقم   2011 لعام
 .(؛ ياالتفاقية املتعلقة خبفك حاالا انعرام اجلن ية169 رقم 

 ةب االتفاقية 8يتعرمل املاد    

ةااب االتفاقيااة الااذي  (6 8توصااي اللجنااة أبر تصاارق الريلااة الطاار  علااى تعاارمل املاااد   -49
يف االجتما  الرا   عار للريل ا ارا  يف االتفاقية يأمّرت)  1992ثاين/منامر اانور ال  15اعتيمر يف 

 . 47/111اجلمعية العاةة يف قرارها 
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 ةب االتفاقية  14اإلعالر املنصو  علي) يف املاد    
 14تاج  اللجنة الريلة الطر  على إصرار اإلعالر االإتياري املنصاو  عليا) يف املااد   -50

 ةب االتفاقية الذي معرت  ابإتصا  اللجنة  تلقي البالغاا الفردمة يالنظر فيها.

 ةتا عة إعالر ي رزةج عمل دمرابر  

ةتا عاة ةايألر اساتعرا  نتاائج (  اقر 2009 33 توصي اللجنة، يف ضوء توصيتها العاةة رقم -51
دماارابر، أبر تضاا  الريلااة الطاار ، عناارةا تكااور  صاارد تنفيااذ االتفاقيااة ةااب إااالل نظاةهااا القااانوين 

املايألر العااملي  2001احمللي، ةوض  تنفياذ إعاالر ي ارزةج دمارابر، اللاذمب اعتماريا يف أملول/سابتمرب
متصل  ذلمل ةب تعصب، ة  ةراعاا  الو يقاة  ملكاف ة العنصرمة يالتمييز العنصري يار  ا جانب يةا

. يتطلاب اللجناة 2009ااتاةية مليألر استعرا  نتائج دمرابر، الاذي عيقار يف جنياف يف ني اار/أ رمل 
إىل الريلة الطر  أر تررج يف تقرمرها الريري املقبل ةعلوةاا َّارد  عاب إطايت العمال يغتهاا ةاب 

  دمرابر على الصعير الواا. الترا ت املتاذ  لتنفيذ إعالر ي رزةج عمل

 العقر الريو للمن ررمب ةب أصل أفرمقي   

 2024-2015، الاااذي أعلناات فيااا) اجلمعيااة الفااارت  68/237يف ضااوء قاارار اجلمعياااة العاةااة  -52
املتعلااق  ااربزةج ا ناااطة  69/16عقاارا  ديليااا  للمن ااررمب ةااب أصاال أفرمقااي، يقاارار اجلمعيااة العاةااة 

للجنة أبر تعر الريلة الطر  يتنفاذ  رزعاا  ةناسابا  ةاب التارا ت يال ياسااا لتنفيذ العقر، توصي ا
ابلتعاير ة  املنظماا يالاعوة املن رر  ةب أصل أفرمقي. يتطلب اللجنة إىل الريلة الطر  أر 
تررج يف تقرمرها املقبل ةعلوةاا دقيقة عب الترا ت امللموسة املعتمر  يف ذلمل اإلاار، ة  ةراعا  

 (  اقر التمييز العنصري ضر ال كار املن ررمب ةب أصل أفرمقي. 2011 34ا العاةة رقم توصيته

 التااير ة  اتتم  املرين  

توصااي اللجنااة أبر تواصاال الريلااة الطاار  التااااير يأبر ترفاا  يتاات  الت اااير ةاا  ةنظّماااا  -53
اتتم  املرين العاةلة يف ةيرار  امة حقوق اإلن ار، يال سايما املنظّمااا الاو تعمال علاى ةكاف اة 

  التمييز العنصري، يف سياق إعراد التقرمر الريري املقبل يةتا عة  هلذ  املالحظاا ااتاةية.

 ةتا عة هذ  املالحظاا ااتاةية  

ةاب  65ةاب االتفاقياة ياملااد   9ةب املااد   (1)تطلب اللجنة إىل الريلة الطر ، يفقا  للفقر   -54
نظاةها الراإلي، أر تقاّرم، يف غضاور سانة ياحار  ةاب اعتمااد هاذ  املالحظااا ااتاةياة، ةعلوةااا 

  حالة قبائل البري( أعال . 29اار امليس ي( ي اإل 18عب تنفيذها التوصياا الوارد  يف الفقرتل 

 فقراا ذاا أيية إاصة  

تود اللجنة أر ت رتعي انتبا  الريلة الطر  إىل ا يية اااصة الاو تكت ايها التوصاياا  -55
 16الريلااة القوةيااة للاااعب اليهااودي(، ي - القااانور ا ساسااي: إساارائيل  14الااوارد  يف الفقااراا 

 الفصال  ال الطائفاة اليهودماة يالطوائاف غات اليهودماة، حاىت يف ا ر   23 القوانل التمييزمة(، ي
 أ(  إطاة الكراهية العنصارمة ياجلارائم  اراف  الكراهياة( الاوارد  أعاال ، 27الفل طينية احملتلة(، ي

الريلاااة الطااار  أر تقااارم يف تقرمرهاااا الاااريري املقبااال ةعلوةااااا ةفصااالة عاااب التااارا ت يتطلاااب إىل 
 امللموسة الو ستكور قر اخّتذلا تنفيذا  لتلمل التوصياا.
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 نار املعلوةاا   

توصااي اللجنااة أبر تتاااح للجمهااور تقاااارمر الريلااة الطاار  يأبر توضاا  يف ةتنايلاا) يقااات  -56
ا ااتاةياة الصاادر  عاب اللجناة جلميا  هي ااا الريلاة املكلفاة تقرلها، يأبر تتااح ابملثال املالحظاا

 تنفيااذ االتفاقيااة، مبااا فيهااا البلااراا، ابلللاااا الرنيااة ي لتهااا ةااب الللاااا الاااائ  اسااتاراةها، 
 ح ب االقتضاء.

 ي يقة أساسية ةوحر   

رخيهاا تاج  اللجنة الريلة الطر  علاى حتارمث ي يقتهاا ا ساساية املوحار ، الاو معاود ا -57
، يفقاااااا  للمباااااادس التوجيهياااااة املن اااااقة لتقااااار  التقاااااارمر مبوجاااااب 2015ااااااانور الثاين/مناااااامر   19إىل 

املعاهااااراا الريليااااة حلقااااوق اإلن ااااار، يال ساااايما املبااااادس التوجيهيااااة املتعلقااااة ابلو يقااااة ا ساسااااية 
حقاااوق املوحااار ،  صااايلتها املعتمااار  يف االجتماااا  ااااااة  املاااارته  ااال جلاااار هي ااااا ةعاهاااراا 

(. ييف ضاااوء قااارار ا يل، الفصاال HRI/GEN/2/Rev.6  2006اإلن ااار املعقاااود يف حزمرار/مونيااا) 
، حتااث اللجنااة الريلااة الطاار  علااى التقياار ابحلاار ا قصااى ةااب الكلماااا 68/268اجلمعيااة العاةااة 

 المة.  42 400ابلن بة هلذ  الواثئق يقرر  

 إعراد التقرمر الريري املقبل  

توصي اللجنة الريلاة الطار  أبر تقارم تقارمرهاا الريرماة اتمعاة ةاب العاارمب إىل الثالاث  -58
، ةاا  ةراعااا  املبااادس التوجيهيااة لتقاار  2024شااباف/فربامر  2يالعااارمب، يف ي يقااة ياحاار ،  لااول 

  ( يأبر تتناايل مجياCERD/C/2007/1التقارمر الو اعتمرلا اللجناة يف ديرلاا احلادماة يال ابعل  
، حتااث اللجنااة 68/268النقااف املثااار  يف هااذ  املالحظااا ااتاةيااة. ييف ضااوء قاارار اجلمعياة العاةااة 

 المة للتقارمر الريرمة.  21 200الريلة الطر  على التقير ابحلر ا قصى لعرد الكلماا البالغ 
    


