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  اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
  الدورة السابعة واألربعون

  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢ -نوفمرب / تشرين الثاين١٤

 ١٦تني  دلنظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجـب املـا          ا    
   من العهد١٧و

  املالحظات اخلتامية للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    

  إسرائيل    
نظرت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف التقرير الـدوري             -١

 عن تنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة           الثالث إلسرائيل 
)E/C.12/ISR/3 (   تـشرين الثـاين    ١٧ و ١٦، املعقودة يـومي     ٣٧ و ٣٦ و ٣٥يف جلساهتا / 

 كانون  ٢ املعقودة يف    ٥٩واعتمدت، يف جلستها    ) E/C.12/2011/SR.35-37 (٢٠١١ نوفمرب
  .ة التالية، املالحظات اخلتامي٢٠١١ديسمرب /األول

  مقدمة  -ألف   
وتالحظ . ترحب اللجنة بتقرير إسرائيل الثالث وبردودها املكتوبة على قائمة املسائل           -٢

  .لدولة الطرف ومشاركته اإلجيابية والبناءة مع اللجنة رفعة مستوى وفد اأيضاً مع االرتياح
رها بالتزامهـا    الدولة الطرف األمنية الكبرية، تذكّ     هبواجسإذ تأخذ علماً     واللجنة،  -٣

بضمان وإعمال احلقوق املنصوص عليها يف العهد، بالكامل، بالنسبة جلميـع األشـخاص              
  .  سيطرهتا الفعلية، واإلبالغ عنهااليت تقع حتتاملوجودين يف مجيع األقاليم 
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  اجلوانب اإلجيابية  -باء 
قـوق  تأخذ اللجنة علماً مع االرتياح جبهود الدولة الطـرف لتعزيـز إعمـال احل               -٤

  :وترحب اللجنة بشكل خاص مبا يلي. االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 لقانون ُينشئ اجمللس الوطين لألمن    ،٢٠١١يوليه  /يف متوز  ،إصدار الكنيست   )أ(  
  ؛التغذوي
  ؛ ٢٠١٠يوليه /تعديل قانون املساواة يف فرص العمل، يف متوز  )ب(  
ع النهوض باملرأة وإدماجها  لقانون تشجي،٢٠٠٨ يف عام ،إصدار الكنيست  )ج(  

   ومالءمة أماكن العمل وفقاً حلاجات املرأة؛القوة العاملةيف 
 يؤكـد علـى أن      ،٢٠١١يونيه  / يف حزيران  ،إصدار احملكمة العليا حلكم     )د(  

  الوصول إىل املاء حق أساسي من حقوق اإلنسان؛
 طالبـة مب يقضي ،٢٠١١فرباير / يف شباط  ،العليا حلكم العدل  إصدار حمكمة     )ه(  

 وتـاليف وزارة التعليم باختاذ تدابري ملموسة لتعزيز احلق يف التعليم ألطفال القدس الـشرقية              
  النقص يف عدد الصفوف الدراسية؛

 ٢٠١١أكتوبر  /اعتماد التوصيات الواردة يف تقرير تراجتنربغ، يف تشرين األول          )و(  
لطبقة إىل ا  األفقر واملنتمية    خفض تكاليف املعيشة وختفيف العبء املايل لألسر      على  اليت تنص   
  .التكلفةعدد املساكن امليسورة يف اجملتمع وزيادة الوسطى 

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم   
تالحظ اللجنة بقلق أن معظم التوصيات اليت وجهتها إىل الدولة الطرف بعد النظـر                -٥

  . مسارية اليو، ال تزال ٢٠٠٣يف تقريرها الدوري الثاين، يف عام 
 ٢٠٠٣توصي اللجنة الدولة الطرف مبتابعة التوصيات اليت صـدرت يف عـام               

  .ال تزال سارية اليومواليت 
يف قـد أشـارت،     احملاكم احمللية    أنه على الرغم من أن       مما ال يزال يثري قلق اللجنة       -٦

لنظام  يف اتدرجاحلقوق مل   فإن تلك   القرارات القضائية إىل احلقوق املنصوص عليها يف العهد،         
 باحلقوق الواردة يف العهـد  رأساً من االحتجاج    ميكنهم املواطنني ال    وعليه فإن القانوين احمللي   

  .أمام احملاكم احمللية
اج احلقوق املنصوص عليهـا يف العهـد يف         رحتث اللجنة الدولة الطرف على إد       

عـاملني يف   وتوصي اللجنة الدولة الطرف بوضع برامج تدريبية لل       . نظامها القانوين احمللي  
مهنة القانون، مبا يف ذلك القضاء، عن نطاق ووظيفة العهد والتزام الدولة الطرف بـأن               
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وتلفت اللجنة . تنفذ بفعالية التزاماهتا القانونية يف جمال حقوق اإلنسان على املستوى احمللي
 على الـصعيد    لعهدابشأن تطبيق   ) ١٩٩٨(٩انتباه الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم        

  .حملليا
سف أن الدولة الطرف مل تنشئ بعد مؤسسة وطنية مـستقلة           مع األ وتالحظ اللجنة     -٧

  .حلقوق اإلنسان
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشئ مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنـسان              

امتثاالً للمبادئ املتعلقة بوضع املؤسسات الوطنية لتعزيـز ومحايـة حقـوق اإلنـسان              
  ).باريس مبادئ(
تأسف اللجنة ألن الدولة الطرف مل تقدم ال يف تقريرها الـدوري الثالـث وال يف                  -٨

ردودها على قائمة املسائل معلومات تتعلق بالتمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية           
  .حو املنصوص عليه يف العهد يف األراضي الفلسطينية احملتلةّنالعلى 

 يف تقريرها الدوري الرابع، معلومات      ،تدرجحتث اللجنة الدولة الطرف على أن         
يف األراضي الفلسطينية احملتلة على     باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     عن التمتع   

 / متوز ٩يف   الصادر  اللجنة بالرأي االستشاري   هاوتذّكر. النحو املنصوص عليه يف العهد    
رئيـسية يف األمـم     القـضائية   اليئة  اهل عن حمكمة العدل الدولية، بوصفها       ٢٠٠٤يوليه  

 بعدم وضع أية عراقيل يف وجه ممارسة هـذه    ، مبوجب العهد،  املتحدة، بأن إسرائيل ملزمة   
  .احلقوق يف امليادين اليت انتقل فيها االختصاص إىل السلطة الفلسطينية

ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار العقبات أمام تشغيل السكان العرب اإلسرائيليني،             -٩
أعـضاء  مستويات البطالة يف صفوف السكان العرب اإلسرائيليني، وتركيـز          ة ارتفاع   شدو

، مبـا يف  تنخفض فيها األجور يف بعض القطاعات اليت       والشركسية والدرزيةاجلاليات العربية   
  )٦املادة . (ذلك الزراعة والفندقة واملطاعم

العمـل يف   توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ خطوات فورية لزيادة فرص             
عـن   املدن والقرى للعرب اإلسرائيليني وبأن تقدم معلومات، يف تقريرها الدوري املقبل،          

  .التقدم احملرز يف هذا اجملال
يساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع معدل البطالة يف صفوف األشخاص ذوي اإلعاقـة               -١٠

 . يف هـذا اجملـال     على الرغم من املشاريع والصكوك العديدة اليت وضعتها الدولة الطـرف          
  )٦ املادة(

  الـيت اختـذهتا لتـذليل   تدابريالحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تنفذ بفعالية      
 اإلعاقة يف الوصول إىل سوق العمل وأن تقـدم يف           والعقبات اليت يواجهها األشخاص ذو    

 التدابري على معدالت البطالة يف صـفوف        تلكتقريرها الدوري املقبل معلومات عن أثر       
  .وي اإلعاقةذ
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 علـى   ٢٠٠٩يساور اللجنة القلق إزاء األثر السليب لالقتطاعات يف امليزانية منذ عام              -١١
 .، وكذلك أثر التخفيض يف اإلنفاق على بـرامج التـدريب املهـين            املعنية بالعمالة دائرة  ال
  )٦ املادة(

ـ  دائرة  التوصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري لتعزيز           ، مـن   ةاملعنية بالعمال
  .ناحييت امليزانية واملوارد البشرية واخلدمات اليت تقدمها، مثل قسائم التدريب املهين

ـ  التمتع   اليت حتول دون  يساور اللجنة القلق إزاء العقبات اخلطرية         -١٢ احلق يف العمـل    ب
 التـراخيص   وحمدوديـة  بناء اجلدار    حالالفلسطينيني يف الضفة الغربية الذين       )أ: (  بالنسبة ل 

؛ أو جعل ذلك أمراً صـعباً    وصوهلم إىل األراضي     دونمنوحة وأوقات فتح بوابات اجلدار،      امل
 أراضيهم الزراعية يف املنطقة العازلـة أو        تقع الفلسطينيني يف قطاع غزة الذين       املزارعني )ب(

  )٦املادة . (الصيادين الفلسطينيني يف غزة )ج(بالقرب منها؛ و
 الفلـسطينيني دون عراقيـل إىل       وصولن  حتث اللجنة الدولة الطرف على ضما       
ملنطقة العازلة حبيـث    ا حتّدد بوضوح  بأن   ها، وتوصي أراضيهم الزراعية يف مجيع     مساحاهتم

تتجاوز الضرورة القصوى ملواجهة خماوفها األمنية وأن تعلم بصورة فعالـة الـسكان              ال
الت قتل وإصابة    يف حا  بالتحقيق كما توصيها . املدنيني يف قطاع غزة مبدى تطبيق نظامها      

وفضالً عن ذلك، تدعو    .  سبل انتصاف مالئمة للضحايا    ريوتوفالعمال يف املنطقة العازلة،     
اللجنة الدولة الطرف إىل أن تعترف حبق الشعب الفلسطيين يف املوارد البحرية وأن حتترم              

ة يف  هذا احلق، مبا يف ذلك حقه يف الصيد يف البحر اإلقليمي واملنطقة االقتصادية اخلالـص              
  .قطاع غزة

سـواء يف   يساور اللجنة القلق إزاء استمرار الفوارق يف األجور بني الرجل واملرأة،              -١٣
  )٧املادة . (العربية اإلسرائيلية وأ السكانية اليهودية صفوف الشرائح

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ بفعالية تدابري لضمان املساواة يف األجـور             
وية، بني الرجل واملرأة، يف كل من اجملموعات السكانية اليهودية          عن عمل ذي قيمة متسا    

  .والعربية اإلسرائيلية
يساور اللجنة القلق إزاء استمرار التفاوت يف األجـور امللحـوظ بـني العـرب                 -١٤

اإلسرائيليني واجملموعات السكانية اليهودية على الرغم من أوجه التحسن األخرية اليت حدثت            
  يف١٢كما تشعر بالقلق حيال تقاضي نسبة . وفد الدولة الطرف أثناء احلواروفقاً ملا أوضحه  

  )٧املادة . ( األجور الدنياتقل عناملائة من العرب اإلسرائيليني أجوراً 
تكرر اللجنة توصيتها السابقة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابري للقضاء على أوجه              

ائيليني، وفقاً ملبدأ املساواة يف األجر عـن   الالمساواة يف األجور بني اليهود والعرب اإلسر      
 من العهد الدويل اخلاص     ٧األعمال املتساوية القيمة، على النحو املنصوص عليه يف املادة          
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باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وضمان أن ال تكون األجور مطلقاً دون احلد            
  .األدىن املقرر لألجور

 التشريع الذي صدر أخرياً والذي ينص على أن األشخاص          ويساور اللجنة القلق إزاء     -١٥
 . يف املائـة مـن األجـر األدىن     ٣٠ذوي اإلعاقة يتلقون أجراً يف بعض الظروف يقل بنسبة          

  )٧ املادة(
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن يطبق احلد األدىن لألجـور بالكامـل علـى                

املتاحـة  احلد من فرص العمل      بأال يؤدي ذلك إىل      هاتوصيكما  . األشخاص ذوي اإلعاقة  
  .لألشخاص ذوي اإلعاقة

 للفلسطينيني الـذين يعيـشون يف األراضـي         حويساور اللجنة القلق ألنه ال يسم       -١٦
، الذي   يف إسرائيل  للعمالاالحتاد العام    الفلسطينية احملتلة والعاملني يف إسرائيل أن ينضموا إىل       

ق العمـال الفلـسطينيني يف إسـرائيل        أسندت إليه، مبوجب القانون، مسؤولية محاية حقو      
  )٨املادة . (واستقطاع نصف الرسوم النقابية من أولئك العمال

توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ خطوات للسماح جلميع الفلسطينيني الـذين             
 إىل االحتـاد   باالنضماميعيشون يف األراضي الفلسطينية احملتلة والذين يعملون يف إسرائيل          

  . من العهد٨يف إسرائيل، وفقاً للمادة  للعمالالعام 
ويساور اللجنة القلق إزاء رفض تراخيص اإلقامة للفلسطينيني الـذين يعيـشون يف               -١٧

 حقهم يف الضمان االجتماعي مبـا يف        مجلة أمور منها   أدى إىل فقداهنم،     مماالقدس الشرقية،   
  )٩املادة . (ذلك الوصول إىل اخلدمات االجتماعية

لدولة الطرف إىل وضع حد إلجراءات رفض تـراخيص اإلقامـة           تدعو اللجنة ا    
هؤالء  متتع   احليلولة دون  على عدم    وحتثها. للفلسطينيني الذين يعيشون يف القدس الشرقية     

 كما حتثهـا  . حبقهم يف الضمان االجتماعي، مبا يف ذلك الوصول إىل اخلدمات االجتماعية          
سـيما    على أساس غري متييزي، وال     على ضمان احلق يف الوصول إىل الضمان االجتماعي       

ويف هذا الصدد، تلفت اللجنة انتباه الدولـة        . لألفراد واجملموعات املستضعفة واملهمشة   
  .بشأن احلق يف الضمان االجتماعي) ٢٠٠٧(١٩الطرف إىل تعليقها العام رقم 

 باجلهود اليت تضطلع هبا الدولة الطرف للقضاء علـى العنـف            ، إذ تعترف  اللجنةو  -١٨
 اخنفاض ملحوظ يف انتشار العنف املرتيل ضـد املـرأة           لعدم حدوث رتيل، يساورها القلق    امل

 يف القـانون  ال ُيعّرف على أنـه جرميـة      ويساورها القلق أيضاً ألن العنف املرتيل       . والفتيات
  )١٠املادة  (.اجلنائي

ي توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعرف العنف املرتيل كجرمية يف القانون اجلنائ             
وبأن تكثف جهودها ملنع ومكافحة العنف املرتيل، مبا يف ذلك من خالل تنظيم محـالت               

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بضمان     . السكانيةلبث الوعي ترمي إىل توعية مجيع الفئات        
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، اجلنـاة وصول ضحايا العنف املرتيل، بشكل فعال، إىل القضاء، وضمان مالحقة ومعاقبة       
، بتـوفري التـدريب     هاتوصيكما  . الزجّريةوامر  األسيما    فعالة، وال  واعتماد تدابري محائية  

  . القضاء وغريهم من املوظفني املعنيني، على فهم ظاهرة العنف املرتيلوجهازللشرطة 
 الدولة الطرف معلومات كافيـة عـن التعلـيم،          لعدم تقدمي ويساور اللجنة القلق      -١٩

 عرضة أكثر شرائح اجملتمع اليت تركّز علىابية واخلدمات والربامج بشأن الصحة اجلنسية واإلجن
للخطر مثل املرأة والشباب من اجملموعة السكانية العربية اإلسـرائيلية واألشـخاص الـذين              

  .يعيشون يف األراضي الفلسطينية احملتلة
توصي اللجنة الدولة الطرف ببذل مزيد من اجلهود لوضع بـرامج وخـدمات               

سـيما املـرأة    ة واإلجنابية جلميع الفئـات الـسكانية وال   تثقيفية يف جمال الصحة اجلنسي    
  .والشباب يف األراضي الفلسطينية احملتلة واجملموعة السكانية العربية اإلسرائيلية

من قانون املواطنـة     )مادة مؤقتة ( ٢٠٠٣- ٥٧٦٣املادة   ويساور اللجنة القلق ألن     -٢٠
 على  شديدة، تفرض قيوداً    ٢٠٠٧و ٢٠٠٥والدخول إىل إسرائيل، بصيغتها املعدلة يف عامي        

  )١٠املادة . (مجع مشل األسرة
حتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان وتيسري عملية مجع مشل األسرة جلميـع               

 وضمان توفري أكرب    مهبمشاراملواطنني واملقيمني بشكل دائم بغض النظر عن أوضاعهم أو          
  .قدر من احلماية واملساعدة لألسرة

لقلق ألن الدولة الطرف ال تزال تشكل وجهه هنائية ألغراض االجتار          ويساور اللجنة ا    -٢١
  )١٠املادة  (.باألشخاص

تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل ضمان التنفيذ الكامل والفعال لقانوهنا املتعلـق              
 على اختاذ مجيـع     هاوحتث. مبكافحة االجتار واخلطتني الوطنيتني ملكافحة االجتار باألشخاص      

 من الضحايا واستفادةسبة لضمان مالحقة مجيع اجلناة وإحضارهم أمام القضاء      التدابري املنا 
  .محاية ومساعدة كافيتني

  متـنح إىل األم    ويساور اللجنة القلق ألن الوصاية على األطفال حىت سن الـسادسة            -٢٢
، لكأما إذا تعذّر عليهم ذ    دائماً، وغالباً ما يطالب اآلباء بدفع نفقة لألطفال تتجاوز دخوهلم،           

ويساور اللجنة القلق ألن اآلباء املطلقني غالبـاً مـا          . فيتم تقييد حرية حركتهم بشكل كبري     
يطالبون بزيارة أطفاهلم يف مراكز للزيارة حتت اإلشراف خالل ساعات العمل، األمر الـذي              

  )١٠املادة . ( الطرد من العململخاطر العمل والتعرض حاالت التغّيب عنيؤدي إىل تراكم 
اللجنة الدولة الطرف بتعديل قانون القدرة والوصـاية حبيـث ال متـنح             توصي    

 تدين مـستوى معيـشة      عدم، وضمان أن     دائماً الوصاية حىت سن السادسة إىل األمهات     
  . نتيجة دفع نفقة الطفلاألب
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توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ التدابري لتمكني السلطة الفلسطينية من ممارسة   -٢٣
، مبا يف ذلك حتويل عائدات      ١٩٩٥ا املستمدة من االتفاق االنتقايل لعام       مهامها وسلطاهت 
  )١١املادة  (.الضرائب إليها

ويساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع حاالت الفقر يف صفوف األسر يف الدولة الطرف،               -٢٤
ق كما تشعر بـالقل   . سيما بني العرب اإلسرائيليني وكذلك يف األراضي الفلسطينية احملتلة         وال

  )١١املادة . (إزاء ارتفاع معدل خصخصة اخلدمات االجتماعية
توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع سياسة شاملة للتـصدي ملـشكلة الفقـر               

واالستبعاد االجتماعي وبأن تقترن هذه السياسة مبخصصات كافية من امليزانيـة كمـا             
 وال سيما على وتوصيها بتركيز جهودها. توصي باحلد من خصخصة اخلدمات االجتماعية

السكان العرب اإلسرائيليني، وعلى األسر اليهودية األصـولية املتـشددة واجملموعـات        
. تضعفة واملهمشة مثل الكبار يف السن، واألشخاص ذوي اإلعاقة وملتمسي اللجـوء   املس

وتوصيها كذلك بضمان وصول املنظمات اإلنسانية العاملة يف األراضي احملتلة، يف حينـه             
ودون عراقيل، إىل الشعب الفلسطيين مبا يف ذلك يف مجيع املناطق املتأثرة باجلدار وبالنظام              

 وإىل العهد   ٢٠٠١للجنة، يف هذا الصدد، إىل بياهنا بشأن الفقر لعام          وتشري ا . املرتبط به 
  .الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

ويساور اللجنة القلق لعدم توفر وحدات سكنية اجتماعية، وحملدودية السكن املعقول           -٢٥
  )١١ادة امل. (التكلفة والنعدام اللوائح املتعلقة بسوق اإلجيار اخلاص

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ فوراً خطوات لـضمان تـوفر الـسكن              
امليسور التكلفة، عن طريق اعتماد استراتيجية وطنية وخطة عمل بشأن السكن الالئـق،             

. وزيادة عدد الوحدات السكنية اجملتمعية، وعن طريق زيادة املعونة املقدمة لغرض اإلجيار           
وحتثهـا أيـضاً   . تكفل وجود لوائح حتكم سوق اإلجيار اخلاص  وينبغي للدولة الطرف أن     

على التنفيذ الفوري لقانون إجراءات التخطيط والبناء للتعجيل ببناء املساكن ألغـراض            
وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف أيضاً إىل تعليقها العام         . ٢٠١١-٥٧٧١السكن رقم   

  .بشأن احلق يف السكن املالئم) ١٩٩١(٤رقم 
ساور اللجنة قلق بالغ إزاء هدم املساكن وحاالت اإلخالء القـسري يف الـضفة              وي  -٢٦

الغربية، وال سيما يف املنطقة جيم، وكذلك يف القدس الشرقية، مـن جانـب الـسلطات                
  )١١املادة . (اإلسرائيلية وأفراد اجليش واملستوطنني

جراءات حتث اللجنة الدولة الطرف على أن توقف فوراً أعمال هدم املنازل كـإ              
انتقامية وأن تضمن إجراء عمليات اإلخالء يف املنطقة جـيم وفقـاً للواجـب املتمثـل                

التشاور مع املتضررين؛   ) ب(استكشاف مجيع احللول املمكنة قبل تنفيذ اإلخالء؛         )أ( يف
إتاحة سبل االنتصاف الفعالة للمتضررين من اإلخالء القسري على أيـدي جنـود              )ج(
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مع اجملتمعات الفلسطينية    للجنة الدولة الطرف بضمان التشاور    وتوصي ا . الدولة الطرف 
كما توصيها مبراجعة   . املتضررة قبل وضع خمططات خلطط خاصة ومناطق عسكرية مغلقة        

وتعديل سياستها السكنية وإصدار تراخيص بناء يف القدس الشرقية، بغية منع عملية هدم             
وحتث اللجنة  . بناء يف هذه املناطق   املنازل وحاالت اإلخالء القسري وضمان مشروعية ال      

الدولة الطرف، أيضاً، على تكثيف جهودها ملنع هجوم املـستوطنني علـى املمتلكـات              
الفلسطينية والفلسطينيني يف الضفة الغربية مبا يف ذلك القدس الـشرقية والتحقيـق يف              

  .األفعال اجلنائية اليت يرتكبها املستوطنون ومالحقة اجلناة
نة اللقلق ألن خطة تسوية قضية إسكان البدو وتنميتـهم االقتـصادية            ويساور اللج   -٢٧
صحراء النقب، الـيت تـستند إىل توصـيات جلنـة غولـدبريغ والـيت اعتمـدت يف                يف

، تتوّخى تنفيذ لتهيئة األراضي يتم تطبيقها لفترة زمنية قصرية وحمدودة           ٢٠١١ سبتمرب/أيلول
  )١املادة . (تخطيط والبناءوتتضمن آلية للتنفيذ تتعلق بتنفيذ قوانني ال

توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان أن عدم إفضاء تنفيذ اخلطـة إىل اإلخـالء                
كما توصيها بأن تستند أية عملية إخالء إىل املوافقـة احلـرة واملـسبقة          . القسري للبدو 

 واملستنرية ومنح األشخاص الذين يتم إعادة توطينهم تعويضات كافية، وفقاً لتعليق اللجنة 
. حاالت إخالء املساكن بـاإلكراه    : بشأن احلق يف السكن املالئم    ) ١٩٩٧(٧العام رقم   

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم رمسياً بتنظيم القرى غري املعترف هبا، ووقف هدم              
  .املنازل يف تلك القرى وضمان التمتع باحلق يف سكن مالئم

دام األمن الغذائي يف صفوف األفراد أو       ويساور اللجنة القلق إزاء زيادة حاالت انع        -٢٨
الفئات احملرومة واملهمشة مبا يف ذلك املسنّين، واجملموعات السكانية من اليهود األصـوليني             

ويساورها القلق أيضاً   . املتشددين، والفلسطينيني الذين يعيشون يف األراضي الفلسطينية احملتلة       
. صيبها يف جممل ميزانيـة األسـر املعيـشية        إزاء ارتفاع أسعار السلع االستهالكية وزيادة ن      

  )١١ املادة(
توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها للتصدي ملسألة انعـدام األمـن              

الغذائي واجلوع فيها، وكذلك يف األراضي الفلسطينية احملتلة والتركيـز علـى مجيـع              
لة الطرف بـأن    األشخاص أو الفئات احملرومة واملهمشة، دون متييز وتوصي اللجنة الدو         

تعتمد فوراً اللجنة املشتركة بني الوزارات املنشأة للنظر يف دور احلكومـة ومـسؤوليتها           
الغذائي جلميع املواطنني، املقدم إىل اللجنة الوزارية للشؤون االجتماعية يف           لضمان األمن 

وحتـث اللجنـة الدولـة الطـرف        .  وتنفيذ التوصيات الواردة فيه    ٢٠٠٨مارس  /آذار
ى إنشاء جملس لألمن الغذائي والتغذوي وفقاً لقانون اجمللـس الـوطين لألمـن              عل أيضاً

  .، وتكلفها مبهمة وضع سياسة لألمن التغذوي٢٠١١-٥٧٧١التغذوي 
ويساور اللجنة القلق لعدم استطاعة الفلسطينيني الـذين يعيـشون يف األراضـي               -٢٩

. ومرافق الصرف الصحي املالئمـة    الفلسطينية احملتلة الوصول إىل املاء الكايف الصاحل للشرب         
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ويساورها القلق أيضاً إزاء استمرار تدمري اهلياكل األساسية للمياه يف قطاع غـزة والـضفة               
الغربية مبا يف ذلك يف وادي األردن، يف إطار العمليـات العـسكرية واالسـتيطانية منـذ                 

  )١١املادة . (١٩٦٧ عام
مان توافر املاء الكايف الـصاحل      حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري لض         

للشرب ومرافق الصرف الصحي املالئمة للفلسطينيني الـذين يعيـشون يف األراضـي             
الفلسطينية احملتلة، مبا يف ذلك عن طريق تيسري دخول املواد الالزمة إلعادة بناء نظم املياه               

سري إصالح  كما حتثها على اختاذ تدابري فورية لتي      . ومرافق الصرف الصحي يف قطاع غزة     
اهلياكل األساسية للمياه يف الضفة الغربية مبا يف ذلك وادي األردن، اليت تأثرت نتيجـة               
لتدمري اآلبار املدنية احمللية وصهاريج املياه املركبة على األسطح وغريها من مرافق امليـاه              

اه وتلفت اللجنة انتب  . ١٩٦٧والري، يف إطار العمليات العسكرية واالستيطانية منذ عام         
  .بشأن احلق يف املاء) ٢٠٠٢(١٥الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم 

يساور اللجنة القلق إزاء عدم معاملة النساء والفتيات من البدو على قدم املـساواة                -٣٠
. فيما يتعلق بالتعليم والعمل والصحة وال سيما الاليت يعشن يف القرى غـري املعتـرف هبـا                

  )١٤ و١٣ و١٢ و١١ و٣ املواد(
توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة اختاذ تدابري لتحـسني أوضـاع النـساء               

  .والفتيات من البدو فيما يتعلق بوصوهلن إىل الرعاية الصحية والتعليم والعمل
يساور اللجنة القلق الستبعاد قانون التأمني الصحي الـوطين األشـخاص الـذين               -٣١
والفلسطينيني الذين ميتلكون تـراخيص إقامـة   ميلكون تراخيص إقامة دائمة، وحيرم عملياً       ال

كمـا  . مؤقتة، والعمال املهاجرين وكذلك الالجئني من الوصول إىل الرعاية الصحية املناسبة          
تشعر بالقلق إزاء معدالت وفيات الرضع واألمومة يف صفوف الفئات السكانية من العـرب              

  )١٢املادة . (اإلسرائيليني والبدو
طرف بتوسيع نطاق تغطية قانون التأمني الصحي الـوطين         توصي اللجنة الدولة ال     

ليشمل األشخاص الذين ال ميلكون تراخيص إقامة دائمة، لضمان وصول اجلميـع دون             
وحتثّها أيضاً على تكثيف جهودهـا      . استثناء إىل الرعاية الصحية األولية امليسورة التكلفة      

موعات السكانية العربية   لتخفيض نسبة معدالت وفيات الرضع واألمومة يف صفوف اجمل        
  . اإلسرائيلية والبدو

ويساور اللجنة القلق لقلة فرص وصول الفلسطينيني الذين يعيـشون يف األراضـي               -٣٢
الفلسطينية احملتلة وال سيما الذين يعيشون يف املناطق املغلقة بني اجلدار واخلط األخضر، ويف              

  )١٢ملادة ا. (قطاع غزة، إىل املرافق الصحية والسلع واخلدمات
توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ التدابري لتمكني السلطة الفلسطينية من ممارسة   

وحتثها على ضمان وصـول     . ١٩٩٥مهامها وسلطاهتا املترتبة على االتفاق االنتقايل لعام        
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الفلسطينيني الذين يعيشون يف األراضي الفلسطينية احملتلة وال سيما الـذين يعيـشون يف      
غلقة بني اجلدار واخلط األخضر أي املناطق الفاصلة إىل املرافق الصحية والسلع            املناطق امل 

كما حتثها على اختاذ إجراءات     . واخلدمات مبا يف ذلك العالج الفوري يف حالة الطوارئ،        
تأديبية ضد املسؤولني العاملني يف نقاط التفتيش الذين يتبني أهنم مسؤولون عن حـاالت              

ريق دون مساعدة طبية وحاالت اإلجهاض ووفيات األمومـة         الوالدات على جانب الط   
بسبب التأخري يف نقاط التفتيش وكذلك سوء معاملـة سـائقي سـيارات اإلسـعاف               

وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابري فوريـة لـضمان وصـول املـرأة              . الفلسطينيني
. ء الوالدة وبعـدها   الفلسطينية، بدون قيود إىل الرعاية الصحية املناسبة قبل الوالدة وأثنا         

. كما ينبغي هلا أن تتخذ تدابري لضمان توافر خدمات الرعاية يف حالة الصدمات النفسية             
  . ملن يعيشون يف قطاع غزة وال سيما األطفال واستفادهتم من تلك اخلدمات

ويساور اللجنة القلق ألن معدالت التسرب من املدارس العربية تفوق بصورة منتظمة       -٣٣
ويساورها القلق أيضاً إزاء    . سجلة يف املدارس العربية وال سيما يف الصف التاسع        املعدالت امل 

النقص الشديد يف عدد الفصول الدراسية يف املدارس لألطفال العرب اإلسرائيليني وكذلك يف             
  )١٤ و١٣املادتان . (األراضي الفلسطينية احملتلة

 التسرب املرتفعة   توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها خلفض معدالت         
يف صفوف أطفال العرب اإلسرائيليني والبدو، مبا يف ذلك عن طريق تطبيق قانون التعليم              

كما توصيها باختاذ التدابري الالزمـة للتـصدي        .  تطبيقاً دقيقاً  ١٩٤٩-٥٧٠٩اإللزامي  
حلاالت النقص الشديد يف عدد الفـصول الدراسـية يف املـدارس لألطفـال العـرب                

وحتث اللجنة الدولة الطرف على ضـمان       . يف األراضي الفلسطينية احملتلة   اإلسرائيليني و 
استيعاب األطفال الذين يعيشون يف القدس الشرقية يف املنظومة التعليمية العاديـة عـن              
طريق إنشاء هياكل أساسية مناسبة، وريثما يتم ذلك، على تقدمي األموال لألطر التعليمية             

  .٢٠١١فرباير /شباط ٦حمكمة العدل العليا الصادر يف البديلة كحل مؤقت، وفقاً لقرار 
ويساور اللجنة القلق ألن نظام التعليم ال يزال ال يقدم الدعم الكايف لألطفال ذوي                -٣٤

وحتيط علماً أيضاً، مع القلق، بالتقارير اليت تفيد بعدم تقدمي اخلدمات فعالً لألطفال             . اإلعاقة
ا حيد يف الواقع من إدماج أولئك األطفـال يف أوسـاط           ذوي اإلعاقة يف املدارس النظامية، مم     

  )١٤ و١٣املادتان . (التعليم النظامي
توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابري قانونية وعملية لضمان تنفيذ سياسة             

الذي (تعليمية تشمل األطفال من ذوي اإلعاقة، مثل التدريب اإلجباري جلميع املدرسني            
واملطالبة خبطط تعليمية جلميع الطالب، وضمان      ) إطار التعليم اخلاص  يتجاوز املعلمني يف    

توفر الوسائل املعينة والدعم يف الفصول الدراسية واملواد التعليمية واملناهج الدراسـية،            
وضمان سهولة وصول الطالب املعوقني إىل املدارس، وتشجيع التدريس بلغـة اإلشـارة        
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وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطـرف      .  هذه التدابري  وختصيص امليزانية الالزمة لتمويل كُلّ    
  .بشأن األشخاص ذوي اإلعاقة) ١٩٩٤(٥إىل تعليقها العام رقم 

ويساور اللجنة القلق لعدم قدرة األطفال الفلسطينيني الذين يعيشون يف األراضـي              -٣٥
 حركتـهم،   الفلسطينية احملتلة على التمتع حبقهم يف التعليم، نتيجة القيود املفروضـة علـى            

وتعرضهم للمضايقة بشكل منتظم من قبل أطفال املستوطنني ومعلمّيهم وهم يـذهبون إىل              
املدارس أو يعودون منها، وبسبب اهلجمات على املرافق التعليمية وبسبب اهلياكل األساسية            

وتالحظ اللجنة، مع القلق، أيضاً، وجود عـدد        . املدرسية اليت ال ترقى إىل املستوى املطلوب      
 طفل ٥ ٥٠٠ طفل غري مسجل يف املدرسة يف القدس الشرقية، من بينهم        ١٠ ٠٠٠ إىل   يصل

. تقريباً يف سن الّدراسة دون متكنهم من االلتحاق باملدارس ألهنـم غـري مـسجلني فيهـا                
  )١٤ و١٣ املادتان(

توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري متكن السلطة الفلسطينية من ممارسـة              
 وضمان حـق األطفـال      ١٩٩٥هتا املترتبة على االتفاق االنتقايل لعام       مهامها وصالحيا 

وحتثها أيضاً، علـى   . الفلسطينيني الذين يعيشون يف األراضي الفلسطينية احملتلة يف التعليم        
التصدي لالنتهاكات يف احلق يف التعليم، مبا يف ذلك تلك املترتبة على تقييـد احلركـة،                

 اإلسرائيلي واملستوطنني علـى مـدارس األطفـال         وحلاالت املضايقة وهجمات اجليش   
  .واملرافق التعليمية، وحلاالت عدم االلتحاق باملدرسة بسبب عدم التسجيل

ويساور اللجنة القلق أيضاً ألن التدابري اليت اعتمدهتا الدولة الطرف للحد من حريـة        -٣٦
 إىل درجـة كـبرية      احلركة لكل من األشخاص والسلع يف األراضي الفلسطينية احملتلة تعوق         

. وصول الشعب الفلسطيين إىل أماكن العبادة وتعـوق املبـادالت واملناسـبات الثقافيـة             
  )١٥ املادة(

توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري تضمن متكـن الفلـسطينيني الـذين               
يعيشون يف األراضي الفلسطينية احملتلة من ممارسة حقهم يف املشاركة يف احلياة الثقافيـة              

الدينية دون عراقيل باستثناء القيود اليت تتناسب بشكل دقيق مع معايري األمن وال تكون       و
كمـا توصـيها حبمايـة      . قائمة على التمييز عند تطبيقها، وفقاً للقانون اإلنساين الدويل        

األماكن املقدسة يف األراضي الفلسطينية احملتلة من التدمري والتدنيس، وفقاً لقانون محايـة            
  .١٩٦٧-٥٧٢٧املقدسة رقماألماكن 

ويساور اللجنة القلق ألن التدابري اليت اعتمدهتا الدولة الطرف لنقل قرى العرب البدو              -٣٧
إىل مستوطنات جديدة ستؤثر َسلْباً على حقوقهم الثقافية وأواصرهم مع األراضي التقليديـة             

  .وأراضي أجدادهم
لسكان العرب البدو يف    توصي اللجنة الدولة الطرف بأن حتترم بالكامل حقوق ا          

  .أراضيهم التقليدية وأراضي أجدادهم
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تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف التوقيع والتصديق على الربوتوكول           و  -٣٨
االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واالتفاقيـة          

فراد أسرهم، والتصديق علـى اتفاقيـة       الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأ      
  .حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر املالحظات اخلتامية احلالية على نطاق              -٣٩
واسع على مجيع شرائح اجملتمع، وال سيما على املوظفني احلكوميني واهليئـة القـضائية               

 املالحظات، كلما كان ذلك ممكنـاً، وأن    ومنظمات اجملتمع املدين وأن تترجم وتعمم هذه      
وتشجع اللجنة  . يف تقريرها الدوري املقبل، باخلطوات اليت اختذهتا لتنفيذها        تعلم اللجنة، 

الدولة الطرف على إشراك مجيع اجلهات الفاعلة املعنية، مبا يف ذلـك املنظمـات غـري                
على املستوى الـوطين قبـل      احلكومية وغريها من أفراد اجملتمع املدين، يف عملية املناقشة          

  .تقدمي تقريرها الدوري املقبل
وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الرابع املعـد وفقـاً                -٤٠

، يف  (E/C.12/2008/2) ٢٠٠٨ملبادئ اللجنة التوجيهية املنقحة لإلبالغ املعتمدة يف عـام          
  .٢٠١٦ديسمرب /كانون األول ٢موعد أقصاه 

        
  


