
اجلمعيـة العامـة
  A  األمم املتحدة

 

 

 

(A)     GE.09-10185    300109    020209 

  جملس حقوق اإلنسان
   العاشرةالدورة
   من جدول األعمال٣البند 

  تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية
  عية والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنميةواالجتما

  *اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقد، السيدة أمساء جاهاجنريتقرير املقررة 

  إضافة

  إىل إسرائيلاملقررة اخلاصة البعثة اليت قامت هبا 
  **واألرض الفلسطينية احملتلة

                                                      

 .تأخر تقدمي هذه الوثيقة  *

أما التقرير نفسه الوارد يف مرفق هذا املوجز فُيعمَّم كمـا ورد            . عمَّم موجز هذا التقرير جبميع اللغات الرمسية      ُي  **
  .وباللغة اليت قُدِّم هبا وباللغة العربية فقط

Distr. 
GENERAL 
 
A/HRC/10/8/Add.2 
12 January 2009 
 
ARABIC 
Original: ENGLISH 



A/HRC/10/8/Add.2 
Page 2 

 

  موجز

د ببعثة إىل إسرائيل واألرض الفلسطينية احملتلة يف الفترة         قامت املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتق         
وهي تقدم يف هذا التقرير استعراضاً عاماً للمعايري القانونية الدوليـة           . ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ٢٧ إىل   ٢٠من  

ينية وتسلط الضوء غرافية الدي تشري أيضاً إىل التركيبة الدميوه. واإلطار القانوين احمللي بشأن حرية الدين أو املعتقد
وإذ تدرك املقررة اخلاصة    . على جوانب خمتارة حلالة حرية الدين أو املعتقد يف إسرائيل واألرض الفلسطينية احملتلة            

القيود املفروضـة   : مناخ التوتر والتقاتل، فإهنا تركز على املسائل التالية املثرية لالهتمام         تعقّد احلالة واحتدام    متاماً  
اكن العبادة؛ وصون ومحاية املواقع الدينية؛ وإدراج ما يدل على االنتماء الديين يف بطاقـات               على الوصول إىل أم   

اهلوية الرمسية؛ وقضايا األحوال الشخصية؛ واملعاملة التفضيلية لليهود األرثوذكس؛ واحلقوق الدينية لألشـخاص             
العنف؛ وحاالت أو على التمييز أو العداوة احملرومني من حريتهم؛ والدعوة إىل الكراهية الدينية اليت تشكل حتريضاً 

  .تغيري الدين واألنشطة التبشريية؛ والشواغل األخرى ضمن األرض الفلسطينية احملتلة

وهي تالحظ أن دولة إسرائيل . وتعرض املقررة اخلاصة، يف اجلزء األخري من التقرير، استنتاجاهتا وتوصياهتا  
املعتقدات وتوجد فيهما مواقع دينية مقدسة لدى       ألديان و ع خصب يف ا   واألرض الفلسطينية احملتلة مها موطن تنو     

دة وال سيما بالنسبة قيَّبيد أن حرية التنقل، مبا يف ذلك الوصول إىل أماكن العبادة، ُم. املؤمنني من شىت أحناء العامل
ونقاط الدخول  تأشريات  للمسلمني واملسيحيني الفلسطينيني، وذلك من خالل النظام القائم املتمثل يف التصاريح و           

 أمنية، فإن وبينما أبلغت حكومة إسرائيل املقررة اخلاصة أن هذه القيود ضرورية لدواعٍ    . التفتيش واجلدار الفاصل  
 جيب أن يكون متوافقاً مع االلتزامات اليت     اإلرهابخذ ملكافحة   تَّاملقررة اخلاصة تود أن تشدد على أن أي تدبري يُ         

وتوصي املقررة اخلاصة، يف مجلة ما توصي به، بأن تلتـزم مجيـع             . ب القانون الدويل  تقع على عاتق الدول مبوج    
 التزاماً قانونياً حبماية حقوق األقليات الدينية وبإيالء اهتمام         -  خصوصاً يف إطار اتفاق سالم حمتمل        - األطراف  

 توصي املقررة اخلاصة كما. دخاص لتقدمي ضمانات شاملة تكفل املساواة وعدم التمييز على أساس الدين أو املعتق
وتقـدم املقـررة    . حكومة إسرائيل بأن ُتصدر أنظمة غري انتقائية من أجل محاية وصون املواقع الدينية دون متييز              

اخلاصة توصيات إضافية تتعلق بالوثائق الرمسية، وقضايا األحوال الشخصية، وتوفري التدريب ألفـراد الـشرطة               
وأخرياً، ويف كل من دولة إسرائيل واألرض الفلسطينية احملتلـة،          .  االحتجاز والقوات العسكرية وموظفي مرافق   

ينبغي التحقيق يف أية دعوة للكراهية الدينية تشكل حتريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف، كما ينبغي مقاضاة                  
  .مروجي هذه الدعوات ومعاقبتهم
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  مرفق

ملعتقد، الـسيدة أمسـاء     تقرير املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو ا       
  ا إىل إسرائيل واألرض الفلـسطينية     اليت قامت هب   عن البعثة  جاهاجنري،

  )٢٠٠٨يناير /كانون الثاين ٢٧- ٢٠(احملتلة            
  احملتويات

  الصفحة  ـراتـالفق  

  ٤  ٥- ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمــة  - أوالً 

  ٥  ٩- ٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املعايري القانونية الدولية  - ثانياً 

  ٦  ٢٠- ١٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حمللي حلرية الدين أو املعتقداإلطار القانوين ا  - ثالثاً 

  ٨  ٦٧- ٢١  . . . . . . . احترام حرية الدين أو املعتقد يف إسرائيل واألرض الفلسطينية احملتلة  - رابعاً 

  ٨  ٢٣- ٢١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التركيبة الدميغرافية الدينية  - ألف   
  ٩  ٦٧- ٢٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املسائل املثرية لالهتمام  - باء   

  ٢١  ٨٥- ٦٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االستنتاجات والتوصيات - خامساً 
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   مقدمة- أوالً 
قامت املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقد، بناء على دعوة من حكومة إسرائيل ومـن الـسلطة                - ١

  / كـانون الثـاين    ٢٧ إىل   ٢٠الوطنية الفلسطينية، بزيارة إىل إسرائيل واألرض الفلسطينية احملتلة يف الفترة مـن             
ارة، مبسؤولني حكوميني وقادة سياسيني فضالً عن ممثلني واجتمعت املقررة اخلاصة، خالل تلك الزي    . ٢٠٠٨يناير  

تلـك  وقد سافرت خالل    . ملختلف الطوائف الدينية أو املعتقدات، وأفراد من اجملتمع املدين واألوساط األكادميية          
  . حلم واخلليل ونابلس وقلقيليةمل وحيفا والناصرة ورام اهللا وبيتالبعثة إىل القدس وتل أبيب ودالية الكر

وتود املقررة اخلاصة أن تعرب عن شكرها لكل من حكومة إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية على ما        - ٢
وقد أجرت املقررة اخلاصة يف إسرائيل حمادثات       . أبديتاه من تعاون معها قبل هذه الزيارة القطرية وخالهلا وبعدها         
جية، ونائب املدعي العام للدولة للشؤون اخلاصة، مشلت وزير الداخلية، ووزير الشؤون الدينية، ونائب وزيرة اخلار

ملديريـة  ورئيس جلنة الكنيست املعنية بالدستور والقانون والعدالة، وأحد قضاة احملكمة العليا، واملـدير العـام                
ويف األرض الفلسطينية احملتلة، مشلت لقاءات املقررة اخلاصة كبري موظفي .  ورئيس بلدية دالية الكرمل،احلاخامات

وان رئيس السلطة الفلسطينية، واملدير العام للعالقات الدولية للسلطة الفلسطينية، وحمافظ نابلس، واملدير العام              دي
واملفوض العام للجنة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطنني، ورئيس جامعة النجاح الوطنية، فضالً عـن ممـثلني                

  .لألوقاف اإلسالمية يف القدس الشرقية واخلليل

جرت املقررة اخلاصة، خالل زيارهتا، حمادثات مع قادة دينيني وممثلني عن البهائيني واملسيحيني والدروز وأ  - ٣
كما تعرب املقررة اخلاصة عن امتناهنا ملا تلقته من معلومات من أعضاء خمتلـف              . واليهود واملسلمني والسامريني  

  .األوساط األكادميية والصحفيني واحملامنيمنظمات اجملتمع املدين احمللية والدولية وكذلك من أفراد من 

عملية السالم يف لنسق ونائب منسق األمم املتحدة اخلاص مبوقد استفادت املقررة اخلاصة أيضاً من لقاءاهتا   - ٤
الشرق األوسط، فضالً عن ممثلني من مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، ومنظمة األمم املتحدة للتربيـة والعلـم                 

، )األونـروا (، ووكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن            )كواليونس(والثقافة  
ُتعرب املقررة اخلاصة عن صادق تقديرها للدعم اللوجسيت املميز الذي          و. وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة    

  . احملتلةقدمه هلا مكتب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف األرض الفلسطينية

ويعرض هذا التقرير أوالً املعايري القانونية الدولية، مث يقدم استعراضاً عاماً لإلطار القانوين احمللي بـشأن                  - ٥
وتشري املقررة اخلاصة، يف اجلزء الثالث من التقرير، إىل التركيبة الدميغرافية الدينية وتسلط             . حرية الدين أو املعتقد   

تعرض املقررة مث . ة حرية الدين أو املعتقد يف إسرائيل ويف األرض الفلسطينية احملتلةالضوء على جوانب خمتارة حلال
  . استنتاجاهتا وتوصياهتا،اخلاصة، يف اجلزء األخري من التقرير
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   املعايري القانونية الدولية- ثانياً 
ونية الدولية الرئيـسية ذات الـصلة        فيما يتعلق باملعايري القان    )١(تود املقررة اخلاصة أن تشري إىل التقارير السابقة         -٦

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية؛ واملادة         ٢٧-٢٦ و ٢٠-١٨ و ٢وتشمل هذه املعايري املواد     . بواليتها
 من اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال        ٢ من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ واملادة           ١٣
 مـن   ٣٠ و ١٤ و ٢ من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري؛ واملواد            ٥يز ضد املرأة؛ واملادة     التمي

وباستثناء هذه  .  من االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم          ١٢اتفاقية حقوق الطفل؛ واملادة     
  . مجيع معاهدات حقوق اإلنسان املذكورة أعالهاالتفاقية األخرية، صدَّقت إسرائيل على

وقد أعربت دولة إسرائيل، لدى تصديقها على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، عن                  - ٧
من االتفاقية فيما يتعلق بتعيني النساء للعمل كقاضيات يف احملاكم الدينيـة ألن ذلـك               ) ب(٧حتفظها على املادة    
 من االتفاقية بقدر مـا ال       ١٦فيما يتعلق باملادة    كذلك  الطوائف الدينية يف إسرائيل، و    كل  ني  حمظور مبوجب قوان  

ولدى . تكون قوانني األحوال الشخصية امللزمة ملختلف الطوائف الدينية يف إسرائيل متوافقة مع أحكام تلك املادة        
لة إسرائيل أهنا حتتفظ حبق تطبيق القانون التصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، أعلنت دو   

  .الديين لألطراف املعنية إذا كان هذا القانون متعارضاً مع االلتزامات املنصوص عليها مبوجب هذا العهد

والقـرارات واملبـادئ   اإلعالنات كما أن املقررة اخلاصة قد استرشدت، يف أداء واليتها، بغري ذلك من           - ٨
 اجلمعية العامة، واللجنة املعنية حبقـوق       هادرة عن خمتلف هيئات األمم املتحدة، مبا في       التوجيهية ذات الصلة الصا   

ومن بني هذه الصكوك األكثر صلة بوالية املقررة . اإلنسان، وجلنة حقوق اإلنسان السابقة، وجملس حقوق اإلنسان
 بشأن القضاء على    ١٩٨١عام   العاملي حلقوق اإلنسان، فضالً عن إعالن        اإلعالن من   ٢٦ و ١٨ و ٢اخلاصة املواد   

  .مجيع أشكال التعصب والتمييز القائمني على أساس الدين أو املعتقد

يل، طار القانوين لوالية املقررة اخلاصة يشمل أيضاً األحكام ذات الصلة للقانون اإلنساين الدو            إلكما أن ا    - ٩
فوفقاً ملا أكدته اللجنة .  اإلضافية وبروتوكوالهتا١٩٤٩أغسطس / آب١٢ املؤرخة وخباصة اتفاقيات جنيف األربع

املعنية حبقوق اإلنسان، فإن القانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان الدويل متكامالن وال يستبعد أحدمها               
وفيما يتعلق بانطباق قواعد معينة من قواعد القانون اإلنساين الدويل وصـكوك حقـوق              . )٢(اآلخر عند التطبيق  

                                                      

، املرفق، فضالً عن ملخص يرد مباشرة علـى         CN/E.4/2006/5 و ٢٠-١٥، الفقرات   CN/E.4/2005/61انظر   )١(
  .(www2.ohchr.org/english/issues/religion/standards.htm)ر االتصاالت اليت أجرهتا املقررة اخلاصة شبكة اإلنترنت إلطا

إن العهد ينطبق أيضاً يف حاالت الرتاعـات        ): "٢٠٠٤(٣١ق اإلنسان، التعليق العام رقم      اللجنة املعنية حبقو   )٢(
 أنه قد تكون هناك، فيما يتعلق ببعض احلقوق املشمولة بالعهد، ويف حني. القانون اإلنساين الدويلاملسلحة اليت تنطبق عليها قواعد 

عترب وثيقة الصلة بصفة خاصة ألغراض تفسري احلقوق املشمولة بالعهد، فإن جمايل            قواعد أكثر حتديداً يف القانون اإلنساين الدويل تُ       
 التقرير املشترك بشأن حالة املعـتقلني يف خلـيج     انظر أيضاً ". ل الواحد منهما اآلخر وال يستبعده     كّمالقانون كليهما مها جماالن يُ    

 اخلاصة إىل فتوى    اإلجراءاتحيث يشري املكلفون اخلمسة بواليات يف إطار        ) ١٦-١٥، الفقرتان   E/CN.4/2006/120 (غوانتانامو
وفتواهـا  ) ٢٥ة  ، الفقر ٢٤٠، الصفحة   ١٩٩٦تقارير حمكمة العدل الدولية،      (١٩٩٦يوليه  / متوز ٨حمكمة العدل الدولية املؤرخة     

  ).١٠٦، الفقرة ١٧٨، الصفحة ٢٠٠٤تقارير حمكمة العدل الدولية،  (٢٠٠٤يوليه / متوز٩املؤرخة 
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 ٩ املؤرخـة لفلسطينية احملتلة، تود املقررة اخلاصة أن تشري إىل فتوى حمكمة العدل الدوليـة              اإلنسان يف األرض ا   
  .)٣(اقش هذه املسألة بالتفصيلَن حيث ُت٢٠٠٤يوليه /متوز

  رية الدين أو املعتقدحل اإلطار القانوين احمللي -  ثالثاً
حكام انتقالية خمتلفة، فإن هذا اإلطار يتميز       بالنظر إىل تاريخ اإلطار القانوين احمللي وما ينطوي عليه من أ            - ١٠

فباإلضافة إىل القوانني اليت سّنتها دولة إسرائيل خالل السنوات الـستني           . بنسيج فسيفسائي من القوانني املنطبقة    
وإىل فترة ) ١٩١٧- ١٥١٦(املاضية، يشتمل اإلطار القانوين أيضاً على قوانني يعود عهدها إىل فترة احلكم العثماين 

أحكام القانون العام ومبادئ "فضالً عن قوانني دينية وإنكليزية، مبا يف ذلك ) ١٩٤٨- ١٩٢٠(نتداب الربيطاين اال
  .)٤("العدالة املطلقة السارية يف إنكلترا

 حيظر  ١٩٢٢يوليه  / متوز ٢٤كان قرار االنتداب الربيطاين على فلسطني الصادر عن عصبة األمم يف            قد  و  - ١١
اس الدين، وقد تناول قضايا من بينها إتاحة الوصول حبرية إىل األماكن املقدسة واملبـاين               بالفعل التمييز على أس   

 عن اجمللس ١٩٢٢وعالوة على ذلك، فإن األمر الذي صدر يف عام . واملواقع الدينية، وحرية ممارسة شعائر العبادة
 متتُّعـاً كـامالً حبريـة       امللكي اخلاص بشأن فلسطني قد نص على وجوب أن يتمتع مجيع األشخاص يف فلسطني             

  . العامةواآلدابالوجدان وحبرية ممارسة شعائر أدياهنم رهناً باحملافظة على النظام العام 

، قامت اجلماعات اليهودية يف فلسطني عقب انتهاء االنتداب الربيطاين بإعالن           ١٩٤٨مايو  / أيار ١٤ويف    - ١٢
 إعالن إنشاء دولة إسرائيل ينص على أن دولة إسـرائيل           كما أن . إنشاء دولة يهودية ُتعَرف باسم دولة إسرائيل      

أو  املساواة التامة يف احلقوق االجتماعية والسياسية بني مجيع سكاهنا بصرف النظر عن الـدين أو العـرق                "سوف تكفل   
  ".ناتاجلنس؛ وسوف تكفل حرية الدين والضمري واللغة والتعليم والثقافة؛ وحتافظ على األماكن املقدسة لدى كل الديا

 بشأن القوانني واإلدارة على أن القانون الذي كان قائماً يف فلسطني            ١٩٤٨ لعام   ١وينص القانون رقم      - ١٣
 سوف يظل نافذاً ما مل يرد فيه ما يتناىف مع أحكام هذا القانون أو القوانني األخرى اليت      ١٩٤٨مايو  / أيار ١٤يف  

  .رهناً مبراعاة أية تعديالت قد تنشأ عن إنشاء الدولة وسلطاهتايسّنها جملس الدولة املؤقت أو اليت ُتَسن بامسه، و

وُتمَنح تأشرية  .  على أنه حيق لكل يهودي اجمليء إىل إسرائيل كمهاجر         ١٩٥٠وينص قانون العودة لعام       - ١٤
عاً بأن عن رغبته يف االستيطان يف إسرائيل، إال إذا كان وزير الداخلية مقتنِب اهلجرة إىل إسرائيل لكل يهودي ُيعر

 ميارس نشاطاً موّجهاً ضد الشعب اليهودي أو ميكن أن ُيعرِّض للخطر الـصحة              طلب اهلجرة إىل إسرائيل   مقدِّم  
وألغراض قانون . العامة أو األمن العام للدولة أو أنه شخص له ماضٍ إجرامي وميكن أن يعرِّض الرفاه العام للخطر

                                                      

، فتوى احملكمـة،    اآلثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار يف األرض الفلسطينية احملتلة         حمكمة العدل الدولية،     )٣(
  .١١٣-٨٦قرات ، الف١٨١-١٧١، الصفحات ٢٠٠٤تقارير حمكمة العدل الدولية 

 والذي أُدِمج الحقاً يف     ١٩٢٢ من األمر املتعلق بفلسطني الصادر عن اجمللس امللكي اخلاص يف عام             ٤٦املادة   )٤(
 .بشأن القوانني واإلدارة ١٩٤٨لعام  ١ رقم القانون من ١١املادة قانون دولة إسرائيل مبوجب 
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د ألم يهودية أو أي شخص غيَّر دينه ليعتنق الديانة اليهودية           أي شخص ُولِ  " اليهودي"، يعين   ١٩٥٠العودة لعام   
  .ومل يعد ينتمي إىل أية ديانة أخرى

، وهو حيمي األماكن املقدسة مـن       ١٩٦٧يونيه  / حزيران ٢٧وهناك، عالوة على ذلك، قانون صدر يف          - ١٥
ُيحتَمل أن ينتـهك    ا  كل م أي شكل آخر من أشكال انتهاك حرمة هذه األماكن، كما حيميها من             من  التدنيس و 

  .شاعرهم جتاه هذه األماكنمل يسيءحرية وصول أتباع خمتلف األديان إىل األماكن املقدسة لديهم أو 

ينشر أي مواد مطبوعة أو     " من قانون العقوبات، يعاقَب بالسجن ملدة سنة كل َمن           ١٧٣ومبوجب املادة     - ١٦
أو كـل َمـن   " شاعر الدينية ألشخاص آخرين أو ملعتقداهتم ُيقصد هبا اإلساءة إىل امل     اً أو رسوم  اًكتابات أو صور  

يتلفَّظ علناً وعلى مسمع من شخص آخر بأي عبارات أو أصوات ُيقَصد هبا اإلساءة إىل املشاعر الدينية لـذلك                   "
 من قانون العقوبات التحريض على أي فعل من أفعال العنف أو          "دال" ١٤٤وحتظر املادة   ". الشخص أو ملعتقداته  

وباإلضافة إىل ذلك، فإن العـداوة      . ب، كما حتظر حيازة أي منشورات ُتحرِّض على العنف أو اإلرهاب          اإلرها
القائمة على أساس الدين أو االنتماء إىل جمموعة دينية تؤخذ يف االعتبار كعامل مشدِّد من ِقَبل احملاكم لدى الفصل 

 احلصول على موافقة نائب املـدعي       وُيشترط. بات من قانون العقو   "واو" ١٤٤يف الدعاوى اجلنائية وفقاً للمادة      
حتقيقات يف القضايا اليت تتسم بدرجة عالية من احلساسية بالنـسبة           أي  للشروع يف   ) املهام اخلاصة (العام للدولة   

  .للجمهور، ومنها ما يتعلق مثالً جبرائم الكراهية والتحريض على العنف

، ُتناط السلطة القضائية باحملكمة العليـا       "لسلطة القضائية ا" بشأن   ١٩٨٤ووفقاً للقانون األساسي لعام       - ١٧
ومتارس . واحملاكم الدينية وغريها من احملاكم احملددة مبوجب القانون) حماكم الصلح(واحملاكم احمللية واحملاكم اجلزئية 

املسائل اليت تنظر يف احملاكم الدينية لكي إىل احملكمة العليا، بوصفها حمكمة العدل العليا، اختصاص إصدار األوامر          
ال تنـدرج يف نطـاق      املـسائل الـيت     تندرج يف نطاق اختصاصها أو لكي متتنع عن النظر أو مواصلة النظر يف              

، "كرامة اإلنسان وحريته  " بشأن   ١٩٩٢ من القانون األساسي لعام      ١وعالوة على ذلك، فإن املادة      . اختصاصها
ساسية يف إسرائيل تقوم على أساس االعتراف بقيمة اإلنـسان،       بصيغتها املعدلة، تنص على أن حقوق اإلنسان األ       

 صون هذه احلقوق انطالقاً من       جيري وعلى أن وقداسة احلياة اإلنسانية، واملبدأ املتمثل يف أن مجيع الناس أحرار؛           
  .روح املبادئ املنصوص عليها يف إعالن إنشاء دولة إسرائيل

ية تشري أيضاً إىل األماكن الدينية وما يتصل بذلك من املسائل           كما أن بعض االتفاقات واملعاهدات الدول       - ١٨
  / كـانون األول   ٣٠ومـن ذلـك مـثالً أنـه يف االتفـاق األساسـي املعقـود يف                 . املتعلقة بالوصول إليها  

 بني الكرسي الرسويل ودولة إسرائيل، أكد كال اجلانبني التزامهما املتواصل باحترام الوضع الراهن     ١٩٩٣ديسمرب  
معاهدة وعالوة على ذلك، فإن     ). ٤املادة  (ماكن املسيحية املقدسة واحلقوق ذات الصلة للطوائف املسيحية         يف األ 

مينح كل طـرف للطـرف      " بني إسرائيل واألردن تنص على أن        ١٩٩٤أكتوبر  / تشرين األول  ٢٦السالم اليت أُبرمت يف     
 إسرائيل الدور احلايل اخلاص للمملكة      حتترم" وعلى أن    "اآلخر حرية الوصول إىل األماكن ذات األمهية الدينية والتارخيية        
  ).٩املادة " (األردنية اهلامشية يف األماكن اإلسالمية املقدسة يف القدس

وفيما يتعلق باألرض الفلسطينية احملتلة، صّدق اجمللس التشريعي الفلسطيين علـى القـانون األساسـي                 - ١٩
وتنص . ٢٠٠٥ و ٢٠٠٣تعديالت إضافية هلذا القانون يف عامي       ، واعُتِمدت   ٢٠٠٢مايو  / أيار ٢٩الفلسطيين يف   
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 من القانون األساسي الفلسطيين على أن اإلسالم هو الدين الرمسي يف فلسطني، وأن لـسائر الـديانات                  ٤املادة  
كما ينص القانون على    . السماوية احترامها وقدسيتها، وأن مبادئ الشريعة اإلسالمية هي مصدر رئيسي للتشريع          

يع الفلسطينيني متساوون أمام القانون والقضاء دون متييز بينهم بسبب العرق أو اجلنس أو اللون أو الدين أو أن مج
وعالوة على ذلك، ينص القانون على أن حقوق اإلنسان وحرياته األساسية ). ٩املادة (الرأي السياسي أو اإلعاقة 

لفلسطينية دون إبطاء على االنـضمام إىل اإلعالنـات         ملزِمة وواجبة االحترام، وعلى أن تعمل السلطة الوطنية ا        
 مـن القـانون األساسـي    ١٨ووفقاً للمادة ). ١٠املادة  (واملواثيق اإلقليمية والدولية اليت حتمي حقوق اإلنسان        

الفلسطيين، فإن حرية العقيدة والعبادة وممارسة الشعائر الدينية مكفولة شريطة عدم اإلخالل بالنظـام العـام أو                 
وعالوة على ذلك، ُتعىن احملاكم الشرعية والدينية مبسائل الشريعة ومسائل األحوال الشخصية وفقاً . ب العامةاآلدا

  ).١١املادة (للقانون 

وفيما يتعلق بقضايا الزواج والطالق وغري ذلك من مسائل األحوال الشخـصية للمـسلمني يف األرض                  - ٢٠
 يف الضفة الغربية بينما خيضع املسلمون يف        ١٩٧٦صية األردين لعام    الفلسطينية احملتلة، ُيطبق قانون األحوال الشخ     

ويف القـدس الـشرقية،     .  الصادر خالل فترة اإلدارة املصرية لقطاع غزة       ١٩٥٤غزة لقانون حقوق العائلة لعام      
ة الطوائـف املـسيحي   كما أن   . الفلسطينيةالوطنية  تتنافس قوانني األحوال الشخصية إلسرائيل واألردن والسلطة        

  .قوانني األحوال الشخصية يف احملاكم الدينية اخلاصة بكل منهاتطّبق املعتَرف هبا يف األرض الفلسطينية احملتلة 

   احترام حرية الدين أو املعتقد يف إسرائيل واألرض الفلسطينية احملتلة- رابعاً 
   التركيبة الدميغرافية الدينية- ألف 

  لإلحصاء إىل أن عدد سـكان إسـرائيل       املكتب املركزي اإلسرائيلي    تشري البيانات الرمسية املستقاة من        - ٢١
  ويتـألف سـكان إسـرائيل مـن اليهـود         . ٢٠٠٦ديـسمرب   / كانون األول  ٣١ نسمة يف    ٧ ١١١ ٧٠٠بلغ  

 ٠,٤ يف املائة من املسيحيني العرب و١,٧حنو (واملسيحيني )  يف املائة١٦,٦حنو (واملسلمني )  يف املائة٧٥,٧حنو (
، يف حني أن نسبة سكان إسرائيل الذين مل ُيصنَّفوا ) يف املائة١,٦حنو (والدروز )  املسيحيني غري العربيف املائة من

  .  يف املائة٤حبسب الديانة تبلغ حنو 

، وبعضها حيظى هبذا الوضع     "املعتَرف هبا "وحتظى بعض الطوائف الدينية مبركز الديانة أو الطائفة الدينية            - ٢٢
وتتمتع احملاكم الدينية هلذه الطوائف باختصاص تناول مسائل . اين أو فترة االنتداب الربيطاينمنذ فترة احلكم العثم

األرمـن  : يان والطوائف التاليـة   وقد مت االعتراف رمسياً حىت اآلن باألد      . األحوال الشخصية كالزواج والطالق   
األسـقفية اإلجنيليـة    ، وأتبـاع    الـدروز الكاثوليك، و الكلدان  ، و البهائيون، و الكاثوليك، واألرمن األرثوذكس  

، )الكاثوليـك ( والالتني   ،األرثوذكسالروم  ، و الروم الكاثوليك ن، و و، واليهود، واملوارنة، واملسلم   )األنغليكانية(
ومل ُيَبت بعد يف الطلبات املقدمة للحصول على اعتـراف الدولـة        . األرثوذكسالسريان  ، و كاثوليكالالسريان  و

وهناك طوائف دينية أخرى مثل     . األرثوذكس وجملس الكنائس املوحَّد إلسرائيل    قباط  األ و  األرثوذكس باإلثيوبيني
  ".املعترف هبا"املعمدانيني واللوثريني والكويكر والسامريني توجد يف إسرائيل دون أن حتصل على مركز األديان 
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ين الذي أجراه املكتـب     وفيما يتعلق بالسكان يف الضفة الغربية وقطاع غزة، تشري بيانات التعداد السكا             - ٢٣
ويبدو أنـه   .  نسمة ٣ ٧٦١ ٦٤٦ إىل أن جمموع عدد السكان يبلغ        ٢٠٠٧يف عام   املركزي  الفلسطيين لإلحصاء   

وتشري . ليست هناك بيانات رمسية مفّصلة متاحة فيما يتعلق بالتركيبة الدميغرافية الدينية يف األرض الفلسطينية احملتلة
 من الفلسطينيني املقيمني يف األرض الفلسطينية احملتلة هم من املسلمني السنة وأن              يف املائة  ٩٨التقديرات إىل حنو    

وعالوة على ذلك، فإن عدد أتباع الطائفة السامرية الصغرية يبلغ          .  يف املائة  ٢املسيحيني يشكلون نسبة تقل عن      
 بينما يعيش نـصفهم   شخص يعيش نصفهم يف جبل جرييزمي بالقرب من مدينة نابلس يف الضفة الغربية       ٧٠٠حنو  

  .اآلخر بالقرب من مدينة تل أبيب اإلسرائيلية

   املسائل املثرية لالهتمام- باء 

الة حرية الدين أو املعتقد يف إسرائيل واألرض حلتود املقررة اخلاصة أن تسلِّط الضوء على جوانب خمتارة   - ٢٤
وسوف تركِّز املقررة اخلاصة على . والتقاتل  التوتروهي تدرك متاماً تعقُّد احلالة واحتدام مناخ. الفلسطينية احملتلة

صون ومحاية املواقع ) ٢(القيود املفروضة على الوصول إىل أماكن العبادة؛ و) ١: (املسائل التالية املثرية لالهتمام
ة؛ مسائل األحوال الشخصي) ٤(إدراج ما يدل على االنتماء الديين على بطاقات اهلوية الرمسية؛ و) ٣(الدينية؛ و

 الدعوة) ٧(احملرومني من حريتهم؛ واحلقوق الدينية لألشخاص ) ٦(املعاملة التفضيلية لليهود األرثوذكس؛ و) ٥(و
حاالت تغيري الدين واألنشطة التبشريية؛ ) ٨(إىل الكراهية الدينية اليت تشكِّل حتريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف؛ و

  .لسطينية احملتلةالشواغل األخرى ضمن األرض الف) ٩(و

  القيود املفروضة على الوصول إىل أماكن العبادة - ١

من املسائل الرئيسية املُثرية لالهتمام يف إطار والية املقررة اخلاصة ما يتمثَّل يف القيود املفروضـة علـى                    - ٢٥
هم املقدسة تقع بالقرب فالعديد من أماكن. وصول املؤمنني إىل أماكن العبادة يف إسرائيل واألرض الفلسطينية احملتلة

  .من بعضها البعض، فضالً أن بعضها مقدس لدى املؤمنني من خمتلف األديان

  حالة املسلمني واملسيحيني  )أ(  

ني وذلك من خالل تطبيق     يُتمارس السلطات اإلسرائيلية سيطرة وتفرض قيوداً على حركة تنقّل الفلسطين           - ٢٦
فضالً عن إقامـة    دخول  لتجول واشتراط احلصول على تأشريات       ا منعنظام من التصاريح ونقاط التفتيش وفرض       

 ١٩٩٣وبالنظر إىل هذا النظام املعقَّد، فقد ذُكر أن ماليني املسلمني واملسيحيني يواجهون منذ عام               . )٥("احلاجز"
  وخصوصاًمقدساهتم يف العامل، من أقدس هم لشعائرهم الدينية يف بعض األماكن اليت يعتربوهنا ئعوائق حتول دون أدا

ني الذين يرغبون يف حضور الشعائر الدينية يف املسجد األقصى أو يوهذا ينطبق، مثالً، على الفلسطين. )٦(يف القدس
                                                      

، A/HRC/8/18 (٦/١٩جملس حقوق اإلنـسان     تقرير املفوضة السامية حلقوق اإلنسان بشأن تنفيذ قرار         انظر   )٥(
 ).٣٩-١٤الفقرات 

)٦( OCHA, The Humanitarian Impact of the West Bank Barrier on Palestinian Communities – East 

Jerusalem, Update No. 7, p. 37 (www.ochaopt.org/documents/Jerusalem-30July2007.pdf).  
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كما ُتفرض قيود على تنقلهم داخل األرض الفلسطينية احملتلة فيما يتعلـق، مـثالً،              . يف كنيسة القيامة يف القدس    
وقد ذكر مكتـب األمـم   . اء يف اخلليل وكنيسة املهد يف بيت حلم  ضريح األولي /بالوصول إىل املسجد اإلبراهيمي   

 حواجز أُقيمت يف إطار ٦٠٧ ما جمموعه ٢٠٠٨أبريل /املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية أنه كان هناك يف نيسان       
  . )٧( الترابية وحواجز الطرق واخلنادق والبواباتواحلواجزعمليات اإلغالق يف الضفة الغربية، مثل نقاط التفتيش 

 حـني أدى اضـطرار      ٢٠٠٧  من عام  وقد سبَّب نظام اإلغالق صعوبات وال سيما خالل شهر رمضان           - ٢٧
هـم للـصلوات يف   اط التفتيش إىل احليلولـة دون أدائ العديد من املسلمني إىل االنتظار يف صفوف طويلة أمام نق 

 اجتماعي ونفـسي    ون لذلك أيضاً تأثري   وقد يك .  والوصول إىل وجهاهتم يف موعد اإلفطار      املساجد اليت خيتاروهنا  
 عندما ال حيصل الفلسطينيون على تصاريح تنقُّل متكنهم من املشاركة يف االحتفاالت الدينية أو              سليب مثلما حيدث  

  .األعراس أو املآمت إىل جانب أفراد أسرهم َممن يعيشون يف مدن خمتلفة

 األشخاص الذين ُتجيز   رت قيوداً تتعلق بأعما   وعالوة على ذلك، فرضت حكومة إسرائيل يف عدة مناسبا          - ٢٨
، مثالً، مل يكن ُيسمح ٢٠٠٧ عام منفخالل شهر رمضان . جبل اهليكل يف القدس/هلم الوصول إىل احلرم الشريف

 سنة بالدخول، ويف أحيان أخرى مل يكـن ُيـسمح بالـدخول إال              ٤٥إال للفلسطينيني الذين يزيد عمرهم عن       
ويف .  سنة٥٠ أو للمقيمني يف املدينة املقدسة َممن يزيد عمرهم عن مقدسيةقات هوية لألشخاص الذين حيملون بطا

بعض أيام اجلمعة، كان ُيسمح لألطفال بعبور نقاط التفتيش اإلسرائيلية مع أقارهبم من الكبار، إال أنـه يف يـوم    
 ٢١ويف .  بالـدخول ، ذُكر أنه مل ُيسمع حىت لـصغار األطفـال  ٢٠٠٧اجلمعة األخري من شهر رمضان يف عام      

، مل ُيسمح بالدخول للفلسطينيني القادمني من الضفة الغربية ألن نقاط التفتيش كانت مغلقة ٢٠٠٧سبتمرب /أيلول
  .)٨(اليهودي) يوم كيبور(بسبب االحتفال بعيد الغفران 

 فيما ٢٠٠٤يونيه / حزيران١٠وكان سلف املقررة اخلاصة قد أحال أيضاً إىل حكومة إسرائيل رسالة يف            - ٢٩
الصادرة لرجال الدين املـسيحيني     جتديد تأشريات الدخول    يتعلق مبزاعم ُتشري إىل أن السلطات اإلسرائيلية ُتعّوق         

)E/CN.4/2005/61/Add.1   ن والراهبـات   وُزعم أنه ُرفض إصدار تأشريات للقساوسة والرهبا      ). ١٤٨، الفقرة
لقيود شديدة، مبا يف ذلك قيود تتعلق مبدة خضع شريات قد ديد تلك التأن جتأو أالدينية املدارس طالب فضالً عن   

وذُكر أن هذه املمارسة اجلديدة املتمثلة يف إصدار تأشريات دخول          . صالحيتها وعدد مرات الدخول املسموح هبا     
س، فاألبرشية الالتينية يف القد   . ملرة واحدة قد أعاقت قدرة رجال الدين على أداء واجباهتم الرعوية بطريقة فعالة            

على سبيل املثال، تشمل فلسطني وإسرائيل واألردن، وُيخشى أن ينقطع الرابط بني هذه املناطق املختلفـة إذا مل                  
وباملثل، فإن أبرشـيات    . ُيسمح لرجال الدين األردنيني بالتنقل بني األردن وإسرائيل أو األرض الفلسطينية احملتلة           

وبالنظر إىل أن أغلبية رجـال الـدين        .  ولبنان وسوريا   مسيحية أخرى تشمل أيضاً قربص واألردن      عدة طوائف 
 ُهم من األردنيني، فإن الكثري من األبرشيات قد تصبح يف هناية املطاف دون قساوسة ومن الدينيةوطالب املدارس 
 اخلارج،  فإن الزيارات الدينية من ِقَبل املؤمنني املقيمني يف،وعالوة على ذلك.  ميكن أن ُتغلقالدينيةمث فإن املدارس 

                                                      

)٧( OCHA, Closure Update May 2008 (www.ochaopt.org/documents/UpdateMay2008.pdf).  
)٨( OCHA, The Humanitarian Monitor No. 17, September 2007, p. 11  

(www.ochaopt.org/documents/HM_Sep07.pdf).  
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الذي فصل  " احلاجز"مبا يف ذلك زيارات احلج إىل املواقع الدينية يف بيت حلم والقدس، تتأثر سلباً من جراء إقامة                  
  .فعلياً بني هاتني املدينتني

وقد أبلغت حكومة إسرائيل املقررة اخلاصة بأن مجيع هذه القيود املفروضة على حركة التنقُّل ضـرورية                  - ٣٠
قبل أن َنكفل نوعية احلياة ال بد من        " ال أحد حماوريها الرمسيني، من وجهة نظر عسكرية، إنه          وق. ألسباب أمنية 

ؤكد مرة أخرى أن التزام الدولة حبماية وتعزيز حقوق اإلنسان، مبا يف توتود املقررة اخلاصة أن ". أن ُننقذ األرواح
وقد أعلن  .  التدابري الفعالة ملكافحة اإلرهاب    احلق األصيل لكل إنسان يف احلياة، يقتضي قيامها باختاذ مجيع          ذلك

عدة مكلّفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة عن إدانتهم القاطعة لإلرهاب، ولكنهم أعربوا يف الوقت نفسه                
  عما ُيساورهم من قلق عميق إزاء تكاثر السياسات والتشريعات واملمارسات اليت تعتمدها بلدان عديدة على حنو               

وتود املقررة اخلاصة أن . )٩( مكافحة اإلرهاب واليت تؤثر سلباً على التمتع جبميع حقوق اإلنسان تقريباًمتزايد باسم
تشدِّد على أنه جيب على الدول أن تكفَل أن يكون أي تدبري تتخذه ملكافحة اإلرهاب متوافقاً مع االلتزامات اليت         

، على النحـو     الدويل ق اإلنسان والقانون اإلنساين   تقع على عاتقها مبوجب القانون الدويل، وخباصة قانون حقو        
  .املفصَّل أدناه

  املعايري القانونية الدولية  )ب(  

فيما يتعلق بالقانون الدويل حلقوق اإلنسان، جيب على الدولة أن تكفَل، يف مجلة ما تكفله، حرية الدين       و  - ٣١
فأمهية حرية الدين أو املعتقد تؤكدها      . م التمييز وجيب عليها أن حتترم مبدأ عد     . أو املعتقد، فضالً عن حرية التنقل     

من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية اليت تنص على أنه ال جيـوز، حـىت يف أوقـات                  ) ٢(٤املادة  
وعالوة على ذلك، فإن حرية الفـرد يف        . )١٠( من العهد  ١٨الطوارئ العامة أو احلرب، عدم التقيُّد بأحكام املادة         

 بدينه ال جيوز أن ختضع إال لتلك القيود احملدَّدة مبوجب القانون والضرورية حلماية السالمة العامة أو النظام اجملاهرة
وهذه القائمة من القيود املسموح . العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة أو احلقوق واحلريات األساسية لآلخرين

.  من العهـد ٢١أو ) ٣(١٩و) ٣(١٢ عليه احلال مثالً يف املواد      خبالف ما هو  " األمن القومي "هبا ال تشمل محاية     
ال ُتجيز فرض قيود على حرية الدين أو املعتقد  ) ٣(١٨كما أن إجراء مقارنة لنص هذه املواد يبني أيضاً أن املادة            

  كنها ُتجيزي، ولـ مبوجب القانون املدين الفرنس(ordre public)جلميع األسباب الناشئة عن مفهوم النظام العام "
القوانني اليت تفرض قيوداً علـى      كما أن   . )١١("تجنب اإلخالل بالنظام العام مبعناه الضيق     لفرض هذه القيود فقط     

حرية الفرد يف اجملاهرة بدينه أو معتقده ينبغي أال تكون تعسفية أو غري معقولة، وأي تقييم فيما يتعلق مبدى ضرورة 
 تربير فرض عبءوباإلضافة إىل ذلك، فإن . الستناد إىل اعتبارات موضوعيةفرض قيد من القيود ينبغي أن ُيجرى با

                                                      

انظر، مثالً، البيان املشترك الصادر عن املشارِكني يف االجتماع السنوي العاشر للمكلَّفني بواليات يف إطـار                 )٩(
  ).، املرفق األولE/CN.4/2004/4 (٢٠٠٣يونيه /جراءات اخلاصة املعقود يف حزيراناإل

تناولت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان مسائل عدم التقّيد وحاالت الطوارئ يف إسرائيل يف مالحظاهتا اخلتاميـة    )١٠(
)CCPR/CO/78/ISR و١٢، الفقرة CCPR/C/79/Add.93 ١١، الفقرة.(  

  Manfred Nowak, UN Covenant on Civil and Political Rights. CCPR Commentary, Kehl am انظـر  )١١(

Rhein (2nd edition, 2005), art. 18, para. 39. 
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وبالتايل، فإنه يبدو من الصعب القول بأن . قيد على حق من احلقوق املكفولة مبوجب العهد يقع على عاتق الدولة
ددة ميكن أن   ممارس فرض القيود، حبسب األعمار، فيما يتعلق بالوصول إىل بعض األماكن الدينية يف مناسبات حم              

  .يفي هبذه املعايري

 من العهد ميكن أن خيضع لقيود ينص عليها القـانون           ١٢ويف حني أن احلق يف حرية التنقل طبقاً للمادة            - ٣٢
وتكون ضرورية حلماية األمن القومي مثالً، فإن هذه القيود جيب أن تكون متوافقة أيضاً مع احلقـوق األخـرى          

حظر التمييز قد يكونان عاملني حامسني يف تقييم ما إذا و فإن حرية الدين أو املعتقد  وبالتايل،املعترف هبا يف العهد 
وفيما يتعلق باألشكال املتعددة للتمييز القائم مثالً . )١٢(كان قيد من القيود املفروضة على حرية التنقل جائزاً أم ال

 أن شدَّد على أن هويـة العديـد مـن           الدين أو العرق أو األصل اإلثين، سبق لسلف املقررة اخلاصة         أساس  على  
األقليات، أو حىت اجملموعات الكبرية من الناس، إمنا حتددها جوانب عرقية ودينية على السواء وأن العديـد مـن          

). ٦، الفقـرة  A/CONF.189/PC.1/7(حاالت التمييز تتفاقم من جراء اآلثار املترتبة على وجود هويات متعددة       
، على أنه مما يشكِّل انتهاكاً واضحاً للعهد أن ٢٧ حبقوق اإلنسان، يف تعليقها العام رقم وقد شدَّدت اللجنة املعنية

  .يتم تقييد حرية التنقل من خالل أي متييز من أي نوع، مثل التمييز القائم على أساس العرق أو الدين

لتحقيق وظيفتها املتمثلة   وعالوة على ذلك، فإن مبدأ التناسب يقتضي أن تكون التدابري التقييدية مناسبة               - ٣٣
يف تأمني احلماية، وأن تكون األداة األقل تدخالً من بني األدوات اليت ميكن أن حتقق النتيجة املرجوة، وأن تكون                   

ويبدو أن خمتلف القيود املفروضة على وصول الفلسطينيني إىل املواقع الدينية . متناسبة مع املصلحة اليت ُيراد محايتها
انظر  (٦/١٩وثَّق يف تقرير املفوضة السامية حلقوق اإلنسان بشأن تنفيذ قرار جملس حقوق اإلنسان  على النحو امل- 

A/HRC/8/18   الً عن كوهنـا متييزيـة وتعـسفية مـن          غري متناسبة مع اهلدف منها فض      - ) ٣٩- ١٤، الفقرات  
  .حيث تطبيقها

فرد يف ممارسة دينه عن طريـق إقامـة   وُيضاف إىل ذلك أن القانون اإلنساين الدويل حيمي أيضاً حرية ال            - ٣٤
وفيما يتعلق حبقوق السكان املدنيني الذين يعيشون يف ظل االحتالل، تـنص اتفاقيـة              . الشعائر والطقوس الدينية  

" حق االحترام لعقائدهم الدينية وعاداهتم وتقاليدهم     "جنيف الرابعة على أن لألشخاص احملميني يف مجيع األحوال          
 يكون هؤالء السكان قادرين على ممارسة شعائر أدياهنم حبرية دون أي قيود خبالف تلك               وجيب أن ). ٢٧املادة  (

 من اتفاقيـة جنيـف      ٥٨ووفقاً للمادة   . اليت تكون ضرورية من أجل احلفاظ على القانون العام واآلداب العامة          
وباإلشارة ". طوائفهم الدينيةأن تسمح سلطة االحتالل لرجال الدين بتقدمي املساعدة الروحية ألفراد "الرابعة، جيب 

إال أنه ) ٥٩، الفقرة A/HRC/8/18انظر (إىل القانون اإلنساين الدويل، خلصت املفوضة السامية يف تقريرها األخري 
ينبغي إلسرائيل أن تتخذ التدابري الضرورية لتخفيف حّدة القيود القائمة املفروضة على رجـال الـدين احمللـيني             

  .ل الزعماء الروحيني، دون عوائق، للتواصل مع أتباع دياناهتمواألجانب وأن تسمح بوصو

                                                      

 .٣٢، الفقرة ١٢املرجع نفسه، املادة  )١٢(
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  حالة اليهود  )ج(  

لقد وقعت، يف األرض الفلسطينية احملتلة، حوادث ومشاكل تتعلق بإمكانية الوصول اآلمن إىل املواقـع                 - ٣٥
 "Shalom Al Israel" "السالم على إسرائيل"يوسف يف نابلس أو كنيس النيب الدينية املقدسة لدى اليهود مثل قرب 

وتود املقررة اخلاصة أن تذكِّر بأن هذين املكانني الواقعني يف الضفة الغربية قد ُصنفا بأهنما من املواقـع                  . يف أرحيا 
 بشأن الـضفة  ١٩٩٥ الفلسطيين املؤقت املُربم عام - اليهودية املقدسة وفقاً للمرفق األول من االتفاق اإلسرائيلي  

تكفَل " متحركة مشتركة وحدات  " من هذا االتفاق، ينبغي أن تكون هناك         ٥قاً للمادة   ووف. الغربية وقطاع غزة  
الوصول حبرية ودون عوائق وعلى حنو آمن إىل هذه املواقع كما تكفَل االستخدام السلمي هلذه املواقع وحتول دون 

  .حدوث أي حالة حمتملة من حاالت االضطراب وتتصدى هلا

لغت املقررة اخلاصة بأنه، وفقاً لقرارات صادرة عن حكومة إسرائيل وعـدة            وعالوة على ذلك، فقد أُب      - ٣٦
وباإلضافة . جبل اهليكل /أحكام صادرة عن احملاكم، ال ُيسمح لليهود بالصالة بأي طريقة علنية يف احلرم الشريف             

نطقة ووضعت يف إسرائيل حظراً مبوجب القانون اليهودي على دخول هذه املمديرية احلاخامات إىل ذلك، أعلنت 
، ُيمنع الدخول إىل منطقة جبل اهليكل بـسبب         للتوراةوفقاً  "عالمة هبذا املعىن عند مدخل ممر املشاة تشري إىل أنه           

إال أن بعض احلاخامات جيادلون بأن القانون اليهودي ُيجيز دخول اليهود إىل أجزاء معينة من احلـرم                 . "قداستها
  .جبل اهليكل/الشريف

  واقع الدينية اإلسالمية واملسيحيةَصون ومحاية امل - ٢

هتدف إىل َصون وحفظ األمـاكن      )  أعاله ١٦- ١٥انظر الفقرتني   (هناك عدة أحكام قانونية يف إسرائيل         - ٣٧
ويتـوىل وزيـر    . املقدسة من التدنيس وتنص على فرض عقوبات جنائية يف حالة انتهاك حرمة أي مكان مقدَّس              

، وله أن يصدر أنظمة فيما يتعلق بأي        ١٩٦٧نون محاية املواقع الدينية لعام      الشؤون الدينية املسؤولية عن تنفيذ قا     
 ١٣٦ وعـددها    ٢٠٠٧إال أن مجيع األماكن اليت ُصنفت كمواقع دينية حىت هناية عام            . مسألة تتصل هبذا التنفيذ   

. )١٣(ع اليهودية فقطموقعاً هي مواقع دينية، ومل ُتصدر حكومة إسرائيل حىت اآلن سوى لوائح تنفيذية تتعلق باملواق
غري اليهودية وما يتصل بذلك     الدينية  وقد تكون هلذا النهج، يف هناية املطاف، آثار متييزية بالنسبة لَصون األماكن             

من خمصصات يف امليزانية، ذلك ألن تصنيف املواقع الدينية يشمل أيضاً توفري متويل من الدولة للمؤسسات الـيت                  
وُيذكر أن مثة حاجة ملحة لصون ومحاية املواقـع الدينيـة           . ن وَصوهنا من الضرر   تتوىل محاية قداسة هذه األماك    

ويف بعض احلـاالت،    . اإلسالمية واملسيحية اليت أصبح الوصول إىل العديد منها متعذراً أو اليت أُمهلت منذ عقود             
  . املشاعر الدينيةُحولت هذه املواقع الدينية إىل حانات ونواد ليلية أو خمازن، وهو ما قد يسيء أيضاً إىل

ومن األمثلة على مسألة املواقع الدينية احلساسة وصوهنا ما يتعلق باجلدل حول أعمال احلفر يف القدس يف               - ٣٨
، ٢٠٠٧فرباير /ففي شباط. جبل اهليكل/ املغاربة يف احلرم الشريفباباملمر الذي ميتد من ساحة احلائط الغريب إىل 

أن ُيوفد بعثة تقنية إىل مدينـة القـدس         ) اليونسكو( املتحدة للتربية والعلم والثقافة      قرَّر املدير العام ملنظمة األمم    
                                                      

)١٣( US Department of State, International Religious Freedom Report 2008: Israel and the Occupied 

Territories (www.state.gov/g/drl/rls/irf/2008/108484.htm). 
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 ُتوقف على الفور أعمال احلفـر  نوقد أوصت البعثة التقنية يف تقريرها بأن ُيطلب من حكومة إسرائيل أ           . القدمية
 أو قـرارات    تدابرياختاذ أي   وأن تشرع فوراً يف عملية تشاور مع األطراف املعنية واالتفاق على خطة عمل قبل               

، أعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها إزاء أعمال ٢٠٠٧مارس /ويف آذار. )١٤(أخرى يف هذا الشأن
 احلفر بـأي     إسرائيل على ضمان أال تؤدي عمليات       وحول املسجد األقصى وحثَّت دولة     أسفلاحلفز اليت جتري    

ومثة ). ٣٦، الفقرة   CERD/C/ISR/CO/13(طر وإعاقة الوصول إليه     شكل من األشكال إىل تعريض املسجد للخ      
مئات من األمتار عن بضع مشروع آخر جديد من مشاريع احلفر يف منطقة حي سلوان العريب الذي يقع على ُبعد   

 ١٨جبل اهليكل قد أثار احتجاجات، وقد أصدرت حمكمة العـدل العليـا اإلسـرائيلية يف    /موقع احلرم الشريف 
  ).٤١، الفقرة A/HRC/8/18( أمراً بوقف احلفريات يف سلوان ٢٠٠٨رس ما/آذار

وتود املقررة اخلاصة أن تؤكد من جديد أن أماكن العبادة واملواقع الدينية واملقابر هلا أكثر من مغـزى                    - ٣٩
 قصارى ذلب مجيع الدول إىل     ٥٥/٢٥٤ويدعو قرار اجلمعية العامة     . مادي بالنسبة للطوائف الدينية اليت ترتبط هبا      

جهودها لضمان االحترام واحلماية الكاملني للمواقع الدينية، واعتماد تدابري كافية هتدف إىل منـع مثـل هـذه                  
وعالوة على ذلك، شجعت اجلمعية العامة مجيع الدول، واملنظمات احلكومية الدولية . التهديدات أو أعمال العنف

 على إشاعة ثقافة من التسامح واحترام تنوع األديان واملواقع واملنظمات غري احلكومية ذات الصلة ووسائط اإلعالم
وتود املقررة اخلاصة أن تشدِّد على أن مفهـوم         . الدينية اليت متثل جانباً هاماً من جوانب التراث املشترك للبشرية         

عاجلـة  ستخدم على حنو أبرز لدى القيام، على أساس كل حالة على حدة، مب            التراث املشترك للبشرية ميكن أن يُ     
  .املسائل املعقدة املتمثلة يف كيفية َصون ومحاية املواقع الدينية

   ذكر االنتماء الديين يف بطاقات اهلوية الرمسية- ٣

يقضي القانون بأن حيمل كل شخص يقيم بصفة دائمة يف إسرائيل ويف األرض الفلسطينية احملتلة ويتجاوز   - ٤٠
وهناك أربعة أنواع خمتلفة من بطاقات اهلوية . اطن، بطاقة هوية رمسية عاماً، سواء كان مواطناً أم غري مو١٦عمره 

اإلسرائيليون، والفلسطينيون املقيمون يف الضفة الغربية، والفلسطينيون املقيمون يف غزة،          : للفئات التالية خمصصة  
وبدأت حكومة إسرائيل تصدر بطاقات اهلوية للفلسطينيني املقيمني يف الضفة          . والفلسطينيون املقيمون يف القدس   

لسلطات الفلسطينية، عقب صدور إعالن املبادئ      وبدأت ا . ١٩٦٧الغربية ويف قطاع غزة عقب احتالهلما يف عام         
املتعلق بترتيبات احلكم الذايت املؤقت، تصدر بطاقات هوية فلسطينية للمقيمني يف األرض الفلـسطينية؛ غـري أن             

  . السلطات اإلسرائيلية تراقب سجل السكان، وتسلم بطاقات اهلوية للفلسطينيني باالستناد إىل هذا السجل

  فمنـذ . املتبع إزاء مسألة ذكر االنتماء الديين لصاحب بطاقة اهلوية بـاختالف أنواعهـا        وخيتلف النهج     - ٤١
، مل يعد يذكر االنتماء اإلثين يف بطاقات اهلوية اخلاصة باملواطنني اإلسرائيليني؛ غري أنه ميكن حتديد ما                 ٢٠٠٥عام  

ود يذكر باألحرف العربية حسب التقومي      إذا كان صاحب بطاقة اهلوية مواطناً يهودياً أم ال ألن تاريخ ميالد اليه            
وحتدد بطاقـات   . اليهودي، يف حني أن تاريخ ميالد املواطنني غري اليهود يكون حمدداً حسب التقومي الغريغوري             

                                                      

  ،EX/Special Plenary Meeting/INF.1 176(تقرير بعثة اليونسكو التقنيـة إىل مدينـة القـدس القدميـة      )١٤(
 ).٥١ و٤٩الفقرتان 
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اهلوية اخلاصة بالفلسطينيني املقيمني يف الضفة الغربية أو يف قطاع غزة ما إذا كان صاحب البطاقـة مـسلماً أو                    
.  أي إمكانية الختيار صفة أخرى، وبالتايل يصنف األشخاص غري املؤمنني حسب دين والديهموال ُتتاح. مسيحياً

، ولكن هذه "عرب"، كان ُيذكر يف بطاقات اهلوية اخلاصة بالفلسطينيني املقيمني يف القدس أهنم ٢٠٠٢وحىت عام 
  . املمارسة مل تعد قائمة

ىل خارجها أو داخل األرض الفلسطينية احملتلة ترتبط        وُيذكر أن قدرة الفرد على التنقل داخل القدس وإ          - ٤٢
وتود املقررة اخلاصة أن تؤكد من جديد أن ذكر االنتماء الديين يف بطاقات اهلويـة الرمسيـة                 . بنوع بطاقة هويته  

ينطوي على خطر بالغ يكمن يف تعريض الشخص لإلساءة أو للتمييز القائم على أساس الدين أو املعتقد، األمـر                   
فـإن  . ب تقديره يف ضوء األسباب املمكنة اليت تستدعي اإلفصاح عن االنتماء الديين لصاحب البطاقـة              الذي جي 

كانت الدولة تريد إدراج االنتماء الديين يف وثائق اهلوية الرمسية، فإهنا تأخذ مبمارسة متييزية عندما حتصر اخليارات     
وماً ينبغي أن تكون مسألة ذكر االنتماء الديين مـسألة          وعم. املتاحة يف عدد حمدود من األديان املعترف هبا رمسياً        

  ).٧٣، الفقرة A/63/161الوثيقة (اختيارية 

مث إن املمارسات املتمثلة يف تنميط اإلرهابيني والقائمة على أساس افتراضات ُمقولبة مفادها أن األشخاص   - ٤٣
من غريهم لتنفيذ هجمات قـد تفـضي إىل       الذين ينتمون إىل أصل إثين معني أو يعتنقون ديناً ما مرجحون أكثر             

وبناًء عليه، يستحسن، على ما يبدو، عدم اإلشارة، بشكل مباشر أو غري . )١٥(ممارسات تتناىف مع مبدأ عدم التمييز
مباشر، إىل االنتماء الديين أو اإلثين يف بطاقات اهلوية ويف استمارات طلب احلصول على الوثـائق الرمسيـة ذات              

  ). ٧٦ الفقرة ،A/63/161(الصلة 

   املسائل املتعلقة باألحوال الشخصية- ٤

ختتص املؤسسات القضائية ملختلف اجلماعات الدينية باملسائل املتعلقة باألحوال الشخـصية، كـالزواج               - ٤٤
وميكن أن تثور مـشاكل إذا كـان        . والطالق، وإىل حد ما باملسائل املتصلة باإلعالة والوصاية وتبين القاصرين         

منازعة قانونية تتعلق باألحوال الشخصية ينتميان إىل مجاعتني دينيتني خمتلفتني أو يف حالـة انعـدام                الطرفان يف   
  . الوضوح يف القانون املوضوعي الذي تستند إليه كل طائفة خبصوص احملكمة الدينية املختصة بالنظر يف الرتاع

  الزواج  )أ(  

ليني واملقيمني يف إسرائيل املشمولني بأحكام القانون       من املواطنني اإلسرائي   ٢٥٠ ٠٠٠هناك ما يربو على       - ٤٥
ويشمل هذا العدد األشخاص غري املؤهلني للزواج حـسب القـوانني           . احمللي اليت متنعهم من الزواج يف إسرائيل      

 اليهودية، واملهاجرين الذين مل يتحقق جملس احلاخامية األرثوذكسية هنائياً من أهنم يهود واملواطنني اإلسـرائيليني              
وعلمت املقررة اخلاصة أن عدد اإلسرائيليني الذين تزوجوا يف . الذين ال يعتنقون ديناً من األديان املعترف هبا رمسياً

                                                      

، انظر تقرير املقرر اخلاص املعين فيما يتعلق بتنميط اإلرهابيني القائم على أساس األصل اإلثين والديين )١٥(
 إىل  ٣٢، الفقرات   A/HRC/4/26الوثيقة  ( ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب           بتعزيز
 ).٨٩ إىل ٨٣ و٦٢
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 يف املائة من جمموع اإلسـرائيليني الـذين   ٨، أي حنو    ٢٠٠٢ إسرائيلي يف عام     ٧ ٠٠٠اخلارج بلغ ما يزيد على      
 تـشرين   ٢١دت حمكمة إسرائيل العليا، يف حكم صدر يف         وقد أك . تزوجوا يف إسرائيل وخارجها يف تلك السنة      

  . ، صحة الزجيات املدنية اليت عقدت بني مقيمني ومواطنني إسرائيليني يهود خارج إسرائيل٢٠٠٦نوفمرب /الثاين

وترغب املقررة اخلاصة يف التشديد على أن حرية الدين أو املعتقد تشمل أيضاً العقائد التوحيدية وغـري                   - ٤٦
وبغية احليلولة دون التمييز القـائم علـى   . ة واإلحلادية، وكذلك احلق يف عدم اعتناق أي دين أو عقيدة التوحيدي

أساس الدين أو املعتقد، ينبغي للدولة أن تتيح لألشخاص غري املؤهلني مبوجب القوانني السارية للزواج يف إسرائيل 
، خالل فترة االنتـداب     ١٩٣٩، أضيفت يف عام     ويف هذا الصدد  . إمكانية عقد زواج مدين كبديل للزواج الديين      

إىل األمر الصادر عن جملس فلسطني، وهي مادة تنص على أنه جيوز مبوجب أمر إبرام               ) ألف(٦٥الربيطاين، املادة   
عقود زواج بني أشخاص من غري املسلمني أو غري املنتمني إىل طائفة دينية ما وفسخ تلك العقود أو إلغاؤها، كما                   

انون اإلذن للمحاكم بأن تصدر أوامر أو مراسيم تتعلق بزجيات هؤالء األشخاص وبفك الرابطـة               جيوز مبوجب ق  
 ١٩٤٨غري أن سلطات االنتداب مل تتخذ أي إجراء إلنفاذ القانون، ومنذ عـام              . الزوجية وإبطال عقود الزواج   

. ت املختصة بالشؤون الطائفيـة    ظلت دولة إسرائيل تطبق القوانني الدينية فيما يتعلق باألحوال الشخصية وباهليئا          
 استئناف العمل بنظام الزواج يف األقسام القنصلية بالنسبة إىل          ٢٠٠٧سبتمرب  /وقررت حكومة إسرائيل يف أيلول    

اإلسرائيليني املقيمني يف اخلارج، غري أن هذا القرار ال ينطبق إال إذا كان الشريكان كالمها من غري املنـتمني إىل                    
ا يف إسرائيل، وكان أحد الشريكني مواطناً من مواطين البلد الذي تنتمي إليـه القنـصلية                مجاعة دينية معترف هب   

وبالتايل، ال يتوفر حىت اآلن على الصعيد احمللي أي حل لألشخاص غري املؤهلني للزواج يف إسرائيل، كما                 . املعنية
  . هو مبني بالتفصيل أعاله

  فك الرابطة الزوجية  )ب(  

لرابطة الزوجية يف احلاالت اليت ينتمي فيها الزوجان إىل طائفتني دينيتني خمتلفتني أو ال              وفيما يتعلق بفك ا     - ٤٧
االختصاص ( بشأن املسائل املتصلة بفك الرابطة الزوجية ١٩٦٩يعتنقان ديناً إطالقاً، أُدخلت تعديالت على قانون 

 املنتمون إىل طوائف دينيـة خمتلفـة        وهكذا مل يعد األزواج   . ٢٠٠٥يوليه  /يف متوز ) القضائي يف احلاالت اخلاصة   
والراغبون يف فك رابطتهم الزوجية مطالبني بالرجوع أوالً إىل رئيس احملكمة العليا لتحديد حمكمة االختـصاص،                

وميكن حملكمة األسرة أن تلتمس رأي وكيل . وأصبح بإمكاهنم توجيه العريضة مباشرة إىل حمكمة من حماكم األسرة
لصلة لتحديد ما إذا كان قرار فك الرابطة الزوجية يقتضي االمتثال للقوانني الدينية اليت خيضع احملكمة الدينية ذات ا

  . هلا أحد الزوجني ألغراض التزوج من جديد

وبينما ترحب املقررة اخلاصة بالتعديالت األخرية، فإهنا تالحظ أن القانون ال ينطبق إذا كان الزوجـان                  - ٤٨
 أو الدروز أو من نفس الطائفة املسيحية املعترف هبا إال إذا كان أحدمها أو كالمها                كالمها من اليهود أو املسلمني    

وبناًء عليه، تظل املسائل املترتبة على طالق هؤالء األزواج من اختصاص احملاكم الدينيـة التابعـة          . من األجانب 
  . للطوائف اليت ينتمون إليها
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  احملاكم الدينية  )ج(  

  للطوائف اليهودية واملسلمة والدرزية للقانون املتعلق بتعيني قضاة احملاكم الدينيـة          يفسر القادة الدينيون      - ٤٩
.  على أهنما يقضيان بأن يكون القضاة يف هذه احملاكم من الرجال١٩٦٢ وقانون احملاكم الدرزية لعام ١٩٥٥لعام 

عترف هبا ال تعـد أي امـرأة يف         وقد تلقت املقررة اخلاصة معلومات تفيد أن احملاكم الدينية ملختلف الديانات امل           
وتـود املقـررة    . صفوف القضاة العاملني هبا، وأن اجملالس الدينية البلدية اليت تعد نساًء بني أعضائها قليلة العدد              

الوثيقـة  (اخلاصة أن تشري إىل املالحظات اخلتاميـة للجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة                      
CEDAW/C/ISR/CO/3 اليت أعربت فيها اللجنة عن االنشغال إزاء ما أعلنته الدولة الطرف من أن ، )٢٥، الفقرة

" ال ميكن جتنبها يف هذه املرحلة     " من اتفاقية القضاء على التمييز ضد املرأة         ١٦واملادة  ) ب(٧حتفظاهتا على املادة    
وأشارت إىل أنه مـن     . حهاوإزاء موقفها الذي مفاده أن القوانني القائمة على أساس القيم الدينية ال ميكن إصال             

  .املهم األخذ مبنظور جنساين وضمان أال تتعرض املرأة للتمييز، مبا يف ذلك يف املسائل املتعلقة باألحوال الشخصية

   املعاملة التفاضلية للديانة اليهودية األرثوذكسية- ٥

وقـد  .  مايل من الدولـة ختول الدولة سلطات معينة لرئاسة احلاخامية اليت ينظمها القانون وحتظى بدعم            - ٥٠
أُعرب عن االنشغال إزاء املعاملة التفاضلية اليت حتظى هبا رئاسة احلاخامية على حساب اجلماعات الـيت تعتنـق                  
ديانات أو معتقدات أخرى وكذلك اجلماعات اليهودية غري األرثوذكسية، كاجلماعات اليهودية اإلصـالحية أو              

وذكسية ليس لديها وضع قانوين رمسي وبالتايل ال جيوز للحاخامات التابعني فاملؤسسات اليهودية غري األرث. احملافظة
وُيذكر أن املؤسسات اليهودية األرثوذكسية حتظى أكثر من غريها         . هلا اإلشراف على مراسيم الزواج يف إسرائيل      

 مشكالت إذا مـا     وميكن أن يواجه اليهود الدنيويون أو ممن ال يقيمون الشعائر الدينية          . بدعم مايل من احلكومة   
وقد أقـرت   . خريوا عدم التقيد باملعايري الدينية األرثوذكسية، كتلك املتعلقة بالعادات الغذائية أو بأحكام الدفن            

" حرية الدين"حكومة إسرائيل، يف تقريرها األويل إىل جلنة حقوق اإلنسان، بأنه يصعب، على ما يبدو، تأكيد أن          
 إىل السكان اليهود، وذلك نتيجة التداخل بني الدين والدولة الذي قد يتخـذ  حتظى حبماية تامة، ال سيما بالنسبة 

أشكاالً عدةً، من بينها على سبيل املثال املؤسسات واملمارسات القانونية اليت تطبق القواعد الدينية اليهودية على                
  ).٥٣٢، الفقرة CCPR/C/81/Add.13انظر الوثيقة (السكان اليهود 

.  إسرائيل العليا قرارات بشأن قضايا متصلة، ال سيما فيما يتعلق بإقرار تغيري الدين             وقد أصدرت حمكمة    - ٥١
، قررت احملكمة العليا أن وزارة الداخلية ليست خمتصة بالطعن يف صحة إجراءات حتـّول غـري                 ١٩٩٥ففي عام   

ويف قرار  . انون العودة األرثوذكسيني إىل اليهودية اليت تتم داخل إسرائيل ألغراض االعتراف هبم كيهود مبوجب ق            
، أقرت احملكمة حبق غري اليهود املقيمني يف إسرائيل بصورة شرعية يف أن يتحولـوا إىل                ٢٠٠٥آخر صدر يف عام     

غري أن احملـاكم    . اليهودية عن طريق احملاكم الدينية يف اخلارج وأنّ على سلطات الدولة أن تسجل هذا التحول              
وانني الدينية اليهودية يف املسائل املتصلة باألحوال الشخـصية ال تعتـرف            احلاخامية األرثوذكسية اليت تطبق الق    

باألشخاص الذين يتحولون إىل اليهودية عن طريق هيئة غري أرثوذكسية، مما يثري مشاكل لألشخاص غري املؤهلني                
  .للزواج يف إسرائيل مثلما سبق بيانه أعاله
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   احلقوق الدينية لألشخاص احملرومني من حريتهم- ٦

رغم ما أكدته حكومة إسرائيل من أن مجيع احملتجزين جيب أن ُتمنح هلم الفرصة، قدر املستطاع، إلقامة                   - ٥٢
، فقد تلقت املقررة اخلاصة تقـارير تفيـد أن          )٣٣١، الفقرة   CCPR/C/81/Add.13انظر الوثيقة   (شعائر دينهم   

ئة أماكن إلقامة الصالة خاصة بـاحملتجزين       وعلى الرغم من هتي   . احلقوق الدينية للمحتجزين ال حتظى باحترام تام      
اليهود وتعيني حاخامات يف مرافق االحتجاز، فإن متثيل احملتجزين املسلمني واملسيحيني يكاد يكون منعدماً يف هذه 

انظـر  ( من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء        ٤١وتود املقررة اخلاصة أن تؤكد من جديد املادة         . املرافق
، اليت تقضي بوجوب تعيني أو إقرار تعيني ممثل ديين مؤهل إذا كان السجن يضم               )٨١، الفقرة   A/60/399ة  الوثيق

عدداً كافياً من السجناء الذين يعتنقون نفس الدين، وبأن يكون هذا التعيني للعمل كل الوقت إذا كـان عـدد                    
  .السجناء يربر ذلك وكانت الظروف تسمح به

كن للمحتجزين املسلمني يف مجيع احلاالت حيازة كتب الشعائر والتربية الدينية           وعالوة على ذلك، ال مي      - ٥٣
وُيذكر أنه ال ُيسمح للمسلمني بإقامة الصلوات اجلماعية يف مرافق االحتجاز سـوى يف              . اليت تأخذ هبا طائفتهم   

ريق الرعاية األبرشية   أما خبصوص احملتجزين املسيحيني، فقد علمت املقررة اخلاصة أن أعضاء ف          . بعض أيام اجلمعة  
يف السجون التابع للبطريركية الالتينية يف القدس يقومون منذ سنوات عدة بزيارة احملتجزين األجانب يف خمتلـف                 

وبينما ميكن  . السجون اإلسرائيلية، وأن احملتجزين املسيحيني حيتفلون يف السجن بعيد ميالد املسيح وعيد الفصح            
ذائي خاص ألسباب دينية، ُيذكر أن بعض السجناء اليهود يواجهون مشكالت           للمحتجزين مبدئياً اتباع نظام غ    

  .فيما يتعلق بنوع الطعام املباح وأن بعض احملتجزين يتعرضون للمضايقة ألسباب تتعلق مبعتقداهتم الدينية

م ورغ. ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ٢٣وقامت املقررة اخلاصة، خالل بعثتها، بزيارة سجن هاشارون يف            - ٥٤
االتصال سراً وبدون "أهنا حصلت على ترخيص للحديث مع احملتجزين، فإهنا تعرب عن األسف ألهنا مل تتمكن من 

، مبا يتناىف مع "اخلضوع إلشراف أحد مع الشهود وغريهم من األفراد، مبن فيهم األشخاص احملرومون من حريتهم          
، التـذييل  E/CN.4/1998/45انظر الوثيقة (اصون اختصاصات بعثات تقصي احلقائق اليت يضطلع هبا املقررون اخل 

ويف هناية املطاف، قررت املقررة اخلاصة اختصار مدة زيارهتا إىل سجن هاشارون نظراً إىل أن بعـض                 ). اخلامس
حمادثيها من النساء أبدين ختوفاً من احلديث معها حبرية وأن املوظف العامل بالسجن الذي كان يرافقها مل يسمح                  

واقترحت املقررة اخلاصة على حكومة إسرائيل  . األمن املرافق هلا احلديث مع احملتجزات دون حضوره       هلا وملوظف   
  .أن تسمح ملنظمات غري حكومية مستقلة بالقيام بزيارة متابعة إىل القسم اخلاص بالنساء يف سجن هاشارون

 إىل الكراهية الدينية اليت متثل حتريضاً على التمييز         الدعوة  - ٧
   أو العنفةالعداوأو 

تلقت املقررة اخلاصة تقارير عن نزعات يف إسرائيل ويف األرض الفلسطينية احملتلة حنو تزايد التطرف وعن    - ٥٥
  .حاالت خطرية تتمثل يف الدعوة إىل الكراهية الدينية وتشكل حتريضاً على التمييز والعداوة والعنف

تنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، قدمت إسرائيل، يف تقريرها الدوري الثالث املتعلق ب  - ٥٦
أمثلة عدة تتعلق بقرارات إدانة وأحكام صدرت يف الفترة األخرية يف إطار قضايا تتعلق باحلض على العنصرية ضد   
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إال ). ٣٣٩ إىل ٣٣٧، الفقرات CCPR/C/ISR/3انظر الوثيقة (السكان العرب أو جبرائم ارُتكبت بدافع الكراهية 
 املقررة اخلاصة تلقت أيضاً تقارير تفيد أن أحداثاً تتعلق بالدعوة إىل الكراهية الدينية أو أعمال عنف ارتكبها                  أن

  .مستوطنون يهود ضد مسلمني مل تكن موضع حتقيقات كافية

يض ومثة أيضاً تقارير مثرية لالنشغال بشأن حاالت ُسجلت يف األرض الفلسطينية احملتلة فيما يتعلق بالتحر  - ٥٧
ومن األمثلة املثرية للجزع اليت أُبلغت إىل املقررة اخلاصة، الصور الـيت نقلـها          . على الكراهية الدينية إزاء اليهود    
الذين قتلوا نتيجة " عدد اليهود" عن مراسل للقناة يسأل طفلني عن ٢٠٠٧مارس /تلفزيون األقصى يف غزة يف آذار

وعالوة على ذلك، يذكر أن الكتب      . بان يف االلتحاق هبا يف اجلنة     تفجري انتحاري نفذته أمهما وعما إذا كانا يرغ       
وتـود املقـررة    . املدرسية يف فلسطني ال تزال تعظم االستشهاد ومتجد السعي إىل املوت موتاً عنيفاً باسم الدين              

 أية دعوة    من العهد اليت تنص على أنه ينبغي أن حتظر مبوجب القانون           ٢٠ من املادة    ٢اخلاصة أن تشري إىل الفقرة      
  .إىل الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل حتريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف

   تغيري الدين واألنشطة التبشريية- ٨

القانون املتعلق بالتحريض على (على قانون العقوبات يف إسرائيل ١٩٧٧ينص التعديل الذي أدخل يف عام   - ٥٨
ص يقدم أو يعد بتقدمي مبلغ مايل أو هدية ذات قيمة مالية أو أي استحقاق مـادي                 على أن أي شخ   ) تغيري الدين 

ويعاقَب أيـضاً أي    . آخر لتحريض شخص ما على تغيري دينه يعاقب بعقوبة السجن ملدة مخس سنوات أو بغرامة              
  .لكشخص حيصل على مثل هذه االستحقاقات مقابل وعد بتغيري دينه أو مقابل حض شخص آخر على القيام بذ

وجيوز تغيري دين طفـل دون      . ١٩٦٢وخيضع تغيري دين األطفال لقانون الوصاية واألهلية القانونية لعام            - ٥٩
العاشرة من العمر إذا وافق والداه على القيام بذلك أو إذا وافقت احملكمة على طلب مقدم من أحد الوالدين لذلك 

شرة إال بناًء على طلب مقدم من الوالدين وشريطة احلصول وال جيوز تغيري دين األطفال ممن بلغوا سن العا. الغرض
ويف هذا الصدد، تود املقررة اخلاصة أن تؤكد من جديد أن احلق يف اختيار الـدين                . على موافقة األطفال املعنيني   

 من  ١رة  وتؤيد الفق . يقيده حق اآلباء يف حتديد دين أبنائهم إىل أن يبلغوا السن اليت ختوهلم اختيار دينهم بأنفسهم               
 من اتفاقية حقوق الطفل النهج املتمثل يف معاجلة احلاالت على أساس كل حالة على حدة، حيث تنص                  ١٢املادة  

هذه الفقرة على واجب الدول األطراف يف االتفاقية أن تكفل للطفل القادر على تكوين آرائه اخلاصة حق التعبري                  
  فل، وتوىل آراء الطفـل االعتبـار الواجـب وفقـاً لـسن             عن تلك اآلراء حبرية يف مجيع املسائل اليت متس الط         

  .الطفل ونضجه

وقد امتنعت بعض الطوائف الدينية الصغرية يف إسرائيل من تلقاء نفسها عن القيام باألنشطة التبشريية أو                  - ٦٠
يف أن الدعوة وعلى سبيل املثال، أقر مؤسس الديانة البهائية ممارسةً تتمثل  . عن تنظيم صفوفها كطائفة دينية حملية     

مث إن البهائيني مل يؤسسوا حمكمة دينية يف . إىل التحول إىل الديانة البهائية أمر غري مرغوب وغري مقبول يف إسرائيل
وعالوة على ذلك، ُيذكر أن كنيسة . إسرائيل رغم أن الديانة البهائية تعد بني الديانات املعترف هبا رمسياً يف البلد    

 اآلخر متتنع عن القيام بأية أنشطة تبشريية على الصعيد احمللي مبوجب اتفـاق مـع                يسوع املسيح لقديسي اليوم   
  .حكومة إسرائيل
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وجيدر باإلشارة إىل أن احلاالت القليلة لتغيري الدين اليت ُسجلت يف األرض الفلسطينية احملتلة قد أفضت إىل   - ٦١
سبيل املثال، تعرَّض رامي خضر عيـاد،       فعلى  . وأدت أنشطة تبشريية مشبوهة إىل أحداث عنف      . توترات خطرية 

. ، لالختطاف مث القتل٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٦وهو مسؤول عن املكتبة املسيحية الوحيدة يف مدينة غزة، يف 
وال يهم إطالقاً حتديد ما إذا . وقبل اختطافه، تعرَّضت مكتبته للتفجري كما تعرضت الضحية لتهديدات عدة بالقتل

ضطلع أم ال بأنشطة تبشريية ألن عملية اختطافه مث قتله متثل حبد ذاهتا عملية بشعة وانتهاكاً حلقه كان السيد عياد ي
وفيما يتعلق باألنشطة التبشريية وحق الفرد يف الترويج لدينه، تود املقررة اخلاصـة أن              . يف إشهار دينه أو معتقده    

  ، A/60/399انظـر الوثيقـة   (عيـة العامـة   تشري إىل الفصل ذي الصلة من تقريرها إىل الـدورة الـستني للجم       
  ).٦٨- ٥٥الفقرات 

 نسمة، إىل ٢ ٠٠٠وعالوة على ذلك، نبه ناشطون املسيحيني املقيمني يف قطاع غزة، والبالغ عددهم حنو   - ٦٢
، وأن األشخاص الذين يشتبه يف سعيهم إىل حتويـل          ٢٠٠٧يونيه  /أنه لن يسمح بأية أنشطة تبشريية بعد حزيران       

وتشري تقارير أيضاً إىل حاالت حتول إىل اإلسالم .  القطاع إىل الديانة املسيحية سيواجهون عقاباً شديداًاملسلمني يف
أغسطس /وعلى سبيل املثال، ُيذكر أن ناشطني قاموا، يف آب. باإلكراه على أيدي مجاعات فلسطينية يف قطاع غزة

  . من املسيحية إىل اإلسالم، بإكراه أستاذة جبامعة فلسطني يف قطاع غزة على التحول٢٠٠٧

   شواغل أخرى داخل األرض الفلسطينية احملتلة- ٩

علمت املقررة اخلاصة أن األقليات الدينية والنساء تواجه أشكاالً عدة من الضغط أو العنف داخل األرض   - ٦٣
  .)١٦(الفلسطينية احملتلة

  القتل بداعي الشرف والضغوط االجتماعية اليت متاَرس على املرأة  )أ(

وقد تلقت املقررة اخلاصة  . تواجه املرأة، على ما يبدو، حالة ضعف شديد وتتحمل وطأة احلماسة الدينية             - ٦٤
تقارير عن حاالت قتل بداعي الشرف وقعت باسم الدين يف األرض الفلسطينية احملتلة مع إفالت املسؤولني عنها                 

ل الفترة األخرية على تغطية الرأس ليس بوازع       وتشري تقارير إىل أن بعض النساء يف غزة أُكرهن خال         . من العقاب 
وتشكل هذه االدعاءات مصدراً للقلق، وتود املقررة اخلاصة أن تشدد على أنه ال ينبغي أن . ديين بل نتيجة للخوف

فمن األمهية  . يتعرض أي شخص لإلكراه على حنو يقّوض حريته يف أن يعتنق أو يتبىن ديناً أو معتقداً من اختياره                 
صون حرية الدين أو املعتقد اإلجيابية اليت تتجلى يف إقامة الشعائر واملمارسة، وصون احلرية السلبية أيضاً اليت مبكان 

  ).٦٠- ٣٦، الفقرات E/CN.4/2006/5انظر الوثيقة (تتمثل يف عدم اإلكراه على ارتداء أو إظهار الرموز الدينية 

                                                      

 باحترام قواعد القانون الدويل     - حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية ومحاس       -خبصوص التزامات األطراف     )١٦(
 ٧/١رير املفوضة السامية حلقوق اإلنسان بشأن تنفيذ قرار جملس حقوق اإلنسان  تقحلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل، انظر

  ).٩-٤، الفقرات A/HRC/8/17الوثيقة (
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  تلةحالة األقليات الدينية يف األرض الفلسطينية احمل  )ب(

أعربت أقليات دينية، مبا يف ذلك بعض اجلماعات املسيحية الصغرية، اليت ختشى ارتفاع مستوى التعصب               - ٦٥
وقد تلقت املقررة اخلاصة تقارير تشري إىل ما شهدته .  إزاء الوضع يف األرض الفلسطينية احملتلةاالنشغالالديين، عن 

وعلى سـبيل   .  الذين يعيشون يف األرض الفلسطينية احملتلة      السنوات األخرية من اخنفاض شديد يف عدد املسيحيني       
يف ( يف املائة ٦٢و) ١٩٤٨يف عام ( يف املائة ٨٥املثال، ُيذكر أن نسبة املسيحيني من سكان بيت حلم اخنفضت من 

ه حنـو  ومن بني األسباب الرئيسية اليت يعزى إليها هذا االجتا.  يف املائة يف الوقت الراهن١٥إىل حنو ) ١٩٩٥عام  
هجرة العديد من األسر املسيحية، الشواغل املتعلقة بالسالمة وصالهتم باخلارج واالرتفاع النسيب يف مستوى التعليم 

  .بني أفراد هذه األسر

وأفاد بعض حمادثي املقررة اخلاصة من املسيحيني املقيمني يف األرض الفلسطينية احملتلة أهنم يعيشون بـني                  - ٦٦
، فهم يعانون من آثار االحتالل "أقلية داخل أقلية"واجهون حالة ضعف شديد ألهنم يشكلون وأكدوا أهنم ي. نارين

وُيزعم أن املسيحيني يتعرضون للمضايقة أو التخويف على        . ومن ضغوط كبرية يف صفوف السكان الفلسطينيني      
 إجرامية على ممتلكات تابعة أيدي ناشطني وأن اهليئات القضائية احمللية مل تفصل يف قضايا تتعلق باستيالء عصابات

وتشري تقارير إىل تعدد اهلجمات ضد الكنائس املسيحية وأعمال العنف اليت تستهدف القـساوسة أو               . ملسيحيني
  .األفراد يف غزة والضفة الغربية

 ٦/٣٧ وقرار جملس حقوق اإلنسان ٦١/١٦١وتود املقررة اخلاصة أن تشدد على أن قرار اجلمعية العامة   - ٦٧
مجيع اإلجراءات الالزمة واملالئمة، طبقاً للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان، ملكافحة " حيث الدول على اختاذ كليهما

الكراهية والتعصب وأعمال العنف والترهيب واإلكراه بدافع من التعصب القائم على أساس الدين أو املعتقـد،                
  ". لألقليات الدينيةفضالً عن التحريض على العداوة والعنف، مع إيالء اهتمام خاص

   االستنتاجات والتوصيات- خامساً 
  االستنتاجات

 دولة إسرائيل واألرض الفلسطينية احملتلة موطناً جملموعة متنوعة من األديان أو املعتقدات وحتتـضنان            ُتعدُّ  - ٦٨
تقطاب النـاس    إىل اس  مأسويإال أن هذا التنوع أدى بشكل        .مواقع دينية ُيجلها املؤمنون من شىت أصقاع العامل       

ويؤثر الصراع تأثرياً سلبياً علـى حـق األفـراد    . على أساس املعتقدات الدينية بدالً من أن يشكل نعمة للجميع    
وإن نظام التصاريح والتأشـريات ونقـاط       . والطوائف يف إقامة شعائر دينهم حبرية والصالة يف األماكن املقدسة         

لسطينيني املسلمني واملسيحيني بوجه اخلصوص وحتـرمهم مـن         التفتيش واجلدار كلها عوامل تقيد حرية تنقل الف       
وبينما أبلغت حكومة إسرائيل املقررة اخلاصة بأن تلك القيود تقتضيها دواعي األمن،          . الوصول إىل أماكن العبادة   

ـ ، تود التشديد على وجوب تقيد الدولة، يف أية تدابري تتخذها ملكافحة اإلرهاب          فإن املقررة اخلاصة   ات  بااللتزام
ومراعاة حلق األفراد يف حرية الدين أو املعتقد وحرية التنقل، وكذلك مبدأ عدم . املنوطة هبا مبوجب القانون الدويل

التمييز وأحكام القانون اإلنساين الدويل، تبدو هذه القيود جمحفة وغري متناسبة مع اهلدف املنشود منها، فضالً عن 
  . أهنا تطبق بشكل متييزي وتعسفي
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أكد حمادثو املقررة اخلاصة من خمتلف األقليات الدينية يف إسرائيل أهنم ال يتعرضون ألي اضطهاد ديين  وقد  - ٦٩
ويف إطار الدميقراطية اإلسرائيلية، تود املقررة اخلاصة أن تؤكد الدور اهلام الذي أدته احملكمـة           . من جانب الدولة  

إال أن بعض اجلماعات . جل صون حرية الدين أو املعتقدالعليا يف املاضي والذي ميكنها مواصلة االضطالع به من أ
من معتنقي املسيحية واليهودية واإلسالم تعرضت ألشكال خمتلفة من التمييز داخل دولة إسرائيل، وذلـك فيمـا     

  .يتعلق مثالً بإمهال صيانة بعض املواقع الدينية أو ختصيص األموال العامة

حملتلة، تشعر املقررة اخلاصة بالقلق إزاء ما وردها من تقارير عن       وخبصوص الوضع يف األرض الفلسطينية ا       - ٧٠
 اليت تعاين منها األقليات الدينية، مبا يف ذلك بعـض اجلماعـات             الضعفارتفاع مستوى التعصب الديين وحالة      

  .املسيحية الصغرية، يف ظل انعدام سيادة القانون

ن إسرائيل واألرض الفلسطينية احملتلة العالقة الدقيقة وتعكس املسائل املتعلقة باألحوال الشخصية يف كل م  - ٧١
ورغم أن احملاكم الدينية املختلفة هي اليت ختتص، ألسباب تارخيية، بالقضايا املتعلقة باألحوال             . بني الدولة والدين  

وية  فإن ذلك ال ُيحل السلطات من مسؤوليتها املتمثلة يف ضمان املعاملـة املتـسا  ،الشخصية، كالزواج والطالق 
  .وإعمال حقوق اإلنسان جلميع األفراد

انبهرت املقررة اخلاصة انبهاراً كبرياً باجلولة املصحوبة اليت قامت هبا يف متحف ياد فاشيم للمحرقة               وقد    - ٧٢
وأشـارت  . وتود أن تؤكد على أمهية توثيق التاريخ وحفظ ذاكرة الضحايا وتثقيف األجيال القادمـة             . اليهودية

، إىل اليوم الدويل إلحياء ذكرى ضحايا       ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ٢٧ بياهنا الصحفي املؤرخ     املقررة اخلاصة، يف  
 من ُدنست حقوقهم بوحشية يف أوشفيتس وأماكن َتذَكُّرحمرقة اليهود، وانضمت إىل األمني العام لألمم املتحدة يف 

  .أخرى وما ارتكب منذ ذلك احلني من إبادات مجاعية وفظائع

جع املقررة اخلاصة التزام العديد من منظمات اجملتمع املدين اإلسرائيلية والفلسطينية اليت بينت أن              ومما يش   - ٧٣
أشخاصاً ينتمون إىل ديانات ومعتقدات خمتلفة قادرون، رغم الصراع واالستقطاب الديين، على التعامل مع بعضهم 

احلوار بني األديان وداخل نفس الديانة على       ومثة أيضاً هنج مشجعة لتعميق      . البعض بروح من االحترام والتسامح    
ويف الوقت نفسه، تشعر املقررة اخلاصة بالقلق ألن العديد من األفراد الذين التقت هبـم خـالل            . مستويات عدة 

  .الزيارة اليت قامت هبا إىل إسرائيل واألرض الفلسطينية احملتلة يبدون نفوراً عميقاً من الديانات األخرى ومعتنقيها

تمثل أحد التحديات الرئيسية، الذي ينبغي معاجلته فوراً لتجنب زيادة تدهور الوضع، يف املعاقبة بشكل وي  - ٧٤
غـري أن إفـالت     . لكراهية الدينية اليت تشكل حتريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف          إىل ا فعال على أية دعوة     

 كل من دولة إسرائيل واألرض الفلسطينية       املسؤولني عن أعمال التحريض هذه من العقاب ُيشكل مصدر قلق يف          
ومما يثري االنشغال أيضاً استمرار أعمال العنف املرتكبة باسم الدين، ومنها مثالً أعمال العنف اليت يرتكبها . احملتلة

 املستوطنون ذوو احلماسة الزائدة أو تلك األعمال اليت تتخذ أشكاالً أسوأ واملتمثلة يف التفجريات االنتحارية اليت               
  .ينفذها ناشطون إسالميون

ومما يثري القلق بوجه خاص، حتريض األطفال على اإلعراب عن الكراهية حيال األطفال الذين يعتنقـون                  - ٧٥
للتخلص مـن احللقـة     بأمهية بالغة   ويتسم التثقيف بقيم التسامح واالحترام واالعتراف بالتعددية        . ديانات أخرى 
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نبغي أيضاً اختاذ تدابري طويلة األجل لبناء الثقة من مجيع األطراف وعلى مجيع             وي. املفرغة للتمييز والعداوة والعنف   
وتود املقررة اخلاصة أن تشري إىل املؤمتر االستشاري الدويل بشأن التعليم املدرسي املتصل حبرية الدين               . املستويات

. الفلسطينية مشاركة نشطة  واملعتقد والتسامح وعدم التمييز، الذي شارك فيه كل من حكومة إسرائيل والسلطة             
 تـشرين   ٢٥اليت اعتمدت بتوافـق اآلراء يف       ) ، املرفق (E/CN.4/2002/73وتشدد الوثيقة اخلتامية ملؤمتر مدريد      

، على أنه ينبغي للجيل الشاب أن ينشأ على قيم السالم والتسامح والتفاهم املتبادل واحترام               ٢٠٠١نوفمرب  /الثاين
 وأنه ينبغي محاية هذا اجليل من شىت أشكال التمييز          -  حرية الدين أو املعتقد       وخصوصاً احترام  - حقوق اإلنسان   

وينبغي اختاذ التدابري املالئمة للتصدي ألشكال التعصب والتمييز        . والتعصب القائمني على أساس الدين أو املعتقد      
تعصب والتمييز اليت تنقـل  اليت تتجلى يف املناهج الدراسية والكتب املدرسية وأساليب التعليم، وكذلك أشكال ال      

وعالوة على ذلك، ينبغي أن     . عن طريق وسائط اإلعالم وتكنولوجيات املعلومات اجلديدة، مبا يف ذلك اإلنترنت          
  .تتاح للمدرسني والطالب فرص لالجتماع طوعاً مع نظرائهم من املعتنقني لديانات أو معتقدات أخرى

  التوصيات

 بأن ُتلـزم    -  وخصوصاً األطراف يف إطار اتفاق سالم ممكن         - اف  توصي املقررة اخلاصة كافة األطر      - ٧٦
وينبغي توجيه اهتمام خاص ملنح ضمانات شاملة فيما        . نفسها مبوجب القانون حبماية حقوق األقليات الدينية      

يتعلق باملساواة ومكافحة التمييز القائم على أساس الدين أو املعتقد، فضالً عن صون مجيع املواقـع الدينيـة      
وينبغي االمتناع عن إنكار احلقوق القائمة فيما يتصل هبذه املواقع الدينية           . تاحة سُبل الوصول إليها بسالم    وإ

وجيب الوفاء بأية التزامات، وخـصوصاً      . أو تقويضها، كما ينبغي صون حرية العبادة وفقاً للحقوق القائمة         
  .رصدها بشكل فعال ومستقلااللتزامات اليت قد تؤثر يف حقوق اإلنسان وحرياته األساسية، و

وفيما يتصل حبماية املواقع الدينية واحلفاظ عليها، توصي املقررة اخلاصة بأن تصدر حكومة إسرائيل                - ٧٧
وينبغـي أن   . يف أقرب وقت ممكن لوائح تنظيمية غري انتقائية وتعيِّن املواقع املقدسة على أساس غري متييـزي               

الديين الفريد من نوعه هلذه املواقع املقدسة، وأن تؤخذ يف االعتبار يراعى على النحو الواجب البعد الروحي و
وعالوة على ذلـك، ينبغـي للـسلطات        . أمهية هذه املواقع بالنسبة إىل مجيع املؤمنني يف شىت أصقاع العامل          

اإلسرائيلية أن تتجنب أي تأخري يف إصدار التأشريات لرجال الدين أو طالب مدارس التعليم الديين، كمـا                 
نبغي هلا أن متتنع عن وضع أية قيود من شأهنا أن تعوق دون مربر قدرهتم على االضطالع باألنشطة الدينيـة                 ي

  .على حنو فعال

وينبغي للسلطات املختصة يف كل من إسرائيل واألرض الفلسطينية احملتلة أن تكف عن ذكر االنتماء                 - ٧٨
ويف الوقت نفسه، ينبغي هلذه الـسلطات أن    . لك بعد الديين يف بطاقات اهلوية الرمسية إن مل تكن قد قامت بذ          

يف بطاقات اهلوية، فضالً عن إمكانية عدم الكشف عن املعتقدات " ال دين"أو " ديانة أخرى"تتيح إمكانية ذكر 
  .الدينية لصاحب البطاقة إطالقاً عند تقدميه طلب احلصول على وثائق اهلوية الرمسية

طة واجليش تدريباً كافياً بغية إذكاء وعيهم باألشكال املتعددة للتمييز وينبغي تدريب أفراد قوات الشر  - ٧٩
القائم على أساس الدين أو األصل العرقي أو اإلثين وتعزيز حسهم بواجبهم الترويج ملعايري حقوق اإلنـسان                 

  .الدولية واحترامها، مبا يشمل حرية الدين أو املعتقد
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كرب حلرية الدين أو املعتقد يف إطار تدريب مـوظفي مراكـز      وتوصي املقررة اخلاصة بتوجيه اهتمام أ       - ٨٠
، على كل سجني، ٤٢ و٤١االحتجاز، وبتطبيق القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء، وال سيما املادتان 

  .بغض النظر عن دينه أو معتقده

نشر لـوائح تنظيميـة   وفيما يتعلق بتخصيص األموال العامة للهيئات الدينية، توصي املقرر اخلاصة ب     - ٨١
ومعايري تتعلق بتمويل هذه اهليئات، وتطبيق تلك اللوائح واملعايري على كافة الفئات الدينيـة علـى أسـاس              

  .املساواة واإلنصاف

وملا كان تطبيق القوانني الدينية يف جمال األحوال الشخصية وانعدام أية أحكام قانونية تنظم الـزواج       - ٨٢
 كبرياً من األشخاص من حق الزواج يف إسرائيل، ينبغي حلكومة إسرائيل أن تنظر يف               املدين حيرمان فعالً عدداً   

وتنطبق نفس الـشواغل املتـصلة بقـضايا األحـوال     . سن أحكام قانونية تسمح بالزواج املدين يف إسرائيل       
  .الشخصية على األرض الفلسطينية احملتلة

 على تعيني قضاة من النساء يف احملاكم الدينية، وبتطبيق          وفيما يتعلق بالتحفظات اليت أبدهتا حكومة إسرائيل        - ٨٣
القوانني الدينية يف جمال األحوال الشخصية، تود املقررة اخلاصة أن تؤكد من جديد التوصية اليت قدمتها اللجنة املعنية          

ا على املـادتني    بالقضاء على التمييز ضد املرأة، اليت حثت فيها اللجنة دولة إسرائيل على أن تنظر يف سحب حتفظاهت                
  .املرأة ومقاصدها  اليت تعد منافية هلدف اتفاقية القضاء على التمييز ضد١٦و) ب(٧

وينبغي التحقيق بشكل فعال يف حاالت الدعوة إىل الكراهية الدينية اليت تشكل حتريضاً على التمييز                 - ٨٤
، ومقاضاة املسؤولني عن هذه األفعال أو العداوة أو العنف يف كل من دولة إسرائيل واألرض الفلسطينية احملتلة

ومعاقبتهم وينبغي أيضاً التحقيق يف أية أعمال عنف ذات صلة بسرعة وبطريقة شفافة ومستقلة، ومقاضـاة                
  .املسؤولني عن هذه األفعال ومعاقبتهم، كما ينبغي أن تتاح للضحايا سبل االنتصاف واحلماية

خلاصة حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية علـى التـرويج         وخبصوص األنشطة الوقائية، تشجع املقررة ا       -٨٥
ومن بني األمثلة املمكنة على هذه األنشطة،       . للمبادئ واألهداف والتوصيات الواردة يف الوثيقة اخلتامية ملؤمتر مدريد        

 ما يلزمها   دعم برامج التبادل الطوعي بني الطالب واملدرسني من كل من إسرائيل واألرض الفلسطينية احملتلة وتوفري              
وإضافة إىل ذلك، ينبغي تشجيع اختاذ مبادرات ملموسة لتعميق احلوار بني األديان وبني أفـراد الطائفـة                 . من متويل 

  .بني األديان الدينية الواحدة، وخصوصاً على مستوى اجملتمع احمللي، وتعزيز هذه املبادرات بغية رأب الصدع

- - - - -  


