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בי ז'נווה לירושלי  :יחסי ממשל–חברה אזרחית
בדיווח לוועדות האו" כאמצעי להטמעת זכויות האד
הבילאומיות בישראל
שלומי בלב* ותומר

ברודי**

המאמר עוסק בפרקטיקות של דיאלוג בי ארגוני חברה אזרחית למדינה בתחו זכויות
האד בכל הנוגע לתהליכי הדיווח והמעקב במערכת אמנות האו" ,על היבטיה
הפורמליי והמעשיי .מאמר זה נכתב כחלק מפרויקט ראשו מסוגו בישראל ,שנעשה
במסגרת מרכז מינרבה לזכויות האד באוניברסיטה העברית בירושלי ,ובו נוסו בפועל
כמה מודלי משלימי לשיפור הממשק שבי הממשלה לבי החברה האזרחית בכל
הקשור לתהליכי הדיווח והמעקב במער זכויות האד של האו" .הפרויקט מומ
באמצעות מענק שהתקבל מהאיחוד האירופי במסגרת ה European Initiative for
).Democracy and Human Rights (EIDHR
המאמר ד באפקטיביות של הדיאלוג הפנימדינתי על רקע מחקר השוואתי ועל סמ
הניסיו שנצבר במסגרת הפרויקט של מרכז מינרבה לזכויות האד בירושלי .המחקר
מבוסס על שיחות וראיונות שערכנו ע אנשי המשתתפי בתהליכי ,בצורה זו או
אחרת ,בי שמדובר בנציגי מדינה ,בי בעובדי ארגוני חברה אזרחית או ארגוני אשר
מנסי לסייע לקיומו של דיאלוג .המאמר מבוסס ג על פעולות שנעשו במסגרת
הפרויקט וג על צפייה בוחנת על התהלי שהכותבי היו שותפי לו במש שלוש
שני.
במאמר מוצגי ומתוארי מנגנוני האו" לניטור אמנות זכויות האד ,ותפקיד; נער
בו דיו בתהליכי הדיווח והמעקב בוועדות הניטור ,על שלביה השוני; נסקרי הדיווח
הממשלתי כפי שמבוצע במדינת ישראל ומעורבות של ארגוני זכויות אד בתהלי כפי

_____________________________________

* עו"ד ,מוסמ במשפטי ,הפקולטה למשפטי של האוניברסיטה העברית בירושלי .שימש רכז
הפרויקט במרכז מינרבה לזכויות האד בירושלי ,שעל בסיסו ובמסגרתו נכתב מאמר זה .כיו
תלמיד מחקר לתואר שלישי בפקולטה למשפטי של אוניברסיטת חיפה.
** פרופ' חבר בפקולטה למשפטי ובמחלקה ליחסי בילאומיי; מנהל אקדמי ,מרכז מינרבה
לזכויות האד ,האוניברסיטה העברית בירושלי .המחברי מודי להערות מועילות שקיבלו
מפרופ' יובל שני ,עו"ד הלה טנאגלעד ,עו"ד איילת לוי ועו"ד אס רדזינר ממחלקת ייעו וחקיקה
)משפט בילאומי( במשרד המשפטי ,ומעו"ד באנה שגריבדארנה מהוועד הציבורי נגד עינויי
בישראל )כיו מהמרכז לחינו משפטי קליני בפקולטה למשפטי באוניברסיטה העברית(.
ככלל ,האמור במאמר זה מעודכ עד לינואר  .2016כיאה לנושא המאמר ,מקורות רבי ה
אינטרנטיי – אתרי של ממשלות ושל ארגוני זכויות אד .כתובות האתרי צוינו נכו למועד
הכתיבה ,א אפשר שלא יהיו מעודכני במועד הקריאה.
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שבאה לידי ביטוי עד כה; נבחני יחסי ממשל–חברה אזרחית בתהלי הדיווח והמעקב;
ומוצג הפרויקט של מרכז מינרבה על מרכיביו השוני ,בהבלטת ההתפתחויות השונות
לאור התקדמותו.

מבוא .א .מנגנוני האו" לניטור אמנות זכויות האד;  .1ועדות הניטור של
אמנות זכויות האד ;  .2מועצת זכויות האד והמנגנו האוניברסלי לביקורת
תקופתית .ב .תהליכי הדיווח והמעקב בוועדות ניטור האמנות;  .1הכנת הדוח
המדינתי;  .2בחינה מראש של הדוח והכנת רשימת הנושאי );(List of Issues
 .3מענה בכתב לרשימת הנושאי ודוחות הצללי של ארגוני החברה האזרחית;
" .4הדיאלוג הבונה" ) .5 ;(Constructive Dialogueההערות המסכמות של
הוועדה;  .6המש מעקב ) .7 ;(Follow Upקשיי במערכת הדיווח .ג .הניסיו
הישראלי;  .1הדיווח הממשלתי בישראל;  .2יחסי המדינה ע החברה האזרחית
בישראל בכלל וארגוני זכויות האד בפרט;  .3בעיות בתהלי הדיווח .ד .יחסי
ממשל–חברה אזרחית בתהליכי הדיווח והמעקב;  .1חשיבותו של תפקיד
החברה האזרחית בדיווח התקופתי לוועדות ניטור האמנות;  .2היבטי שוני
של מעורבות ארגוני החברה האזרחית בתהליכי הכנת הדוח המדינתי;
 .3פרקטיקות ציבוריות ודיאלוג בי המדינה לארגוני החברה האזרחית והציבור
הרחב :מבט משווה .ה .הפרויקט של מרכז מינרבה לזכויות האד בירושלי.
ו .סיכו והמלצות.

מבוא
בשנות התשעי של המאה הקודמת ,בד בבד ע אימו חקיקת היסוד החדשה שטמנה בחובה
את זרעי ה"מהפכה החוקתית" 1,חלו במדינת ישראל שתי התפתחויות חשובות נוספות בתחו
זכויות האד  :ראשית ,ממשלת ישראל אשררה שורה של אמנות זכויות אד במסגרת מער
זכויות האד הבילאומיות של ארגו האומות המאוחדות )האו" ( 2.בכ התחייבה ישראל
_____________________________________
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אהר ברק "המהפכה החוקתית :זכויות יסוד מוגנות" משפט וממשל א  ;(1992) 9אהר ברק
"זכויות אד מוגנות :ההיק וההגבלות" משפט וממשל א  .(1993) 253התקדי שבבסיסה של
ה"מהפכה החוקתית" הוא ע"א  6821/93בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' מגדל כפר שיתופי ,פ"ד
מט).(1995) 221 (4
אמנה בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות ,כ"א ) 269 ,31נפתחה לחתימה ב) (1966נכנסה לתוק ב
 ;1976אושררה ונכנסה לתוק ביחס לישראל ב) (1991להל ;(ICCPR :אמנה בדבר זכויות
כלכליות ,חברתיות ותרבותיות ,כ"א ) 205 ,31נפתחה לחתימה ב) (1966נכנסה לתוק ב;1976
אושררה ונכנסה לתוק ביחס לישראל ב) (1991להל ;(ICESCR :האמנה לביעור כל צורות
האפליה הגזעית ,כ"א ) 547 ,25נפתחה לחתימה ב) (1966נכנסה לתוק ב ;1969אושררה ונכנסה
לתוק ביחס לישראל ב) (1979להל ;(CERD :האמנה לביעור אפליה נגד נשי לצורותיה ,כ"א
) 179 ,31נפתחה לחתימה ב) (1979נכנסה לתוק ב ;1981אושררה ונכנסה לתוק ביחס לישראל
ב) (1991להל ;(CEDAW :האמנה נגד עינויי וצורות אחרות של יחס או ענישה אכזרית ,בלתי
אנושית ומשפילה ,כ"א ) 249 ,31נפתחה לחתימה ב) (1984נכנסה לתוק ב ;1987אושררה
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בי ז'נווה לירושלי :יחסי ממשל–חברה אזרחית
בדיווח לוועדות האו" כאמצעי להטמעת זכויות האד הבי לאומיות בישראל

בחובות מהותיות של כיבוד זכויות האד של כל מי שמצוי בתחומיה וכפו לשיפוטה וכ
בחובה לנקוט את הצעדי הנדרשי לאימו חקיקה או אמצעי אחרי לצור מת תוק
לזכויות אלה ויישו האמנות הבילאומיות בדי המדינתי 3.שנית ,נוסדו ארגוני חברה אזרחית
רבי ששמו לה למטרה לקד את זכויות האד בישראל 4,לעתי בהתמקדות בנושאי
ובמגזרי מסוימי בחברה הישראלית 5.למשל ,על רקע אירועי האינתיפאדה הראשונה
והאינתיפאדה השנייה ומעצ הימשכות הסכסו הישראלי–פלסטיני ומצב הכיבוש בשטחי
שנתפסו בידי ישראל בשנת  ,1967חלק מארגוני אלה מתמקדי בנושאי הקשורי לאלה,
התופסי לעתי את מרכז התודעה הציבורית ביחס לארגוני זכויות אד  .אול רבי מהארגוני
עוסקי בנושאי פני ישראליי  ,כגו מעמד המיעוט הערבי בישראל 6,דת ומדינה ,זכויות
נשי  ,זכויות ילדי  ,זכויות פליטי ומהגרי  ,זכויות אנשי ע מוגבלויות ,זכויות להט"ב,
זכויות חברתיות וכלכליות ועוד.
על רקע המגמות הללו – חיזוק ההתחייבויות הבילאומיות של המדינה ופעילות ארגוני
זכויות האד – נוצרו נקודות השקה משפטיות ומעשיות חשובות .למשפט הבילאומי בכלל
_____________________________________
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ונכנסה לתוק ביחס לישראל ב) (1991להל ;(CAT :אמנה בדבר זכויות הילד ,כ"א 221 ,31
)נפתחה לחתימה ב) (1989נכנסה לתוק ב ;1990אושררה ונכנסה לתוק ביחס לישראל ב(1991
)להל ;(CRC :אמנה בדבר זכויות בני אד בעלי מוגבלויות )נפתחה לחתימה ב) (2006נכנסה
לתוק ב ;2008אושררה ונכנסה לתוק ביחס לישראל ב) (2012להל .(CRPD :בנוס ,ישראל
היא צד לשני פרוטוקולי אופציונליי של ה :CRCהפרוטוקול האופציונלי לאמנה בדבר זכויות
הילד בנושא מעורבות ילדי בסכסוכי מזויני ,כ"א ) 1 ,54נפתח לחתימה ב) (2002אושרר ונכנס
לתוק ביחס לישראל ב) (2005להל (CRC-OP-SC :והפרוטוקול האופציונאלי בדבר מכירת
ילדי ,זנות ילדי ופורנוגרפית ילדי ,כ"א ) 1 ,56נפתח לחתימה ב) (2000אושרר ונכנס לתוק
ביחס לישראל ב) (2008להל.(CRC-OP-SC :
ראו למשל  ,ICCPRש ,ס'  , ICESCR ;(2)2ש ,ס'  ,CRC ;(1)2ש ,ס' .(2)3
בתקופה זו נוסדו ,בי היתר ,הארגוני האלה :שומרי משפט – רבני למע זכויות אד );(1988
רופאי לזכויות אד ) ;(1988המוקד להגנת הפרט מיסודה של ד"ר לוטה זלצברגר ) ;(1988בצל
– מרכז המידע הישראלי לזכויות האד בשטחי ) ;(1989הוועד הציבורי נגד עינויי בישראל
) ;(1990מרכז אדווה ) ;(1991קו לעובד ) ;(1991בזכות – המרכז לזכויות של אנשי ע מוגבלויות
) ;(1992עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ) ;(1996קול – פורו הנשי
הדתיות ) ;(1998במקו – מתכנני למע זכויות תכנו ) ;(1999עמותת טבקה ) .(1999בשני
מאוחרות יותר נוסדו ארגוני נוספי כגו אית – مَعَكِ – משפטניות למע צדק חברתי ),(2001
גישה – מרכז לשמירה על הזכות לנוע ) ,(2005ויש די – ארגו מתנדבי לזכויות אד ).(2005
ארגו זכויות האד המרכזי ,האגודה לזכויות האזרח בישראל ,נוסד כבר בשנת ) 1972ראו לילי
גלילי "כל אחד רוצה את הצדק שלו" האר .(www.haaretz.co.il/1.1420959 26.6.2007
על עליית ארגוני חברה אזרחית של ערבי פלסטיני בישראל ראו Amal Jamal, The Counter-
Hegemonic Role of Civil Society: Palestinian-Arab NGOs in Israel, 12 CITIZENSHIP STUD.
) .283 (2008הניתוח של ג'מאל מדגי במידה רבה את היחסי הלעומתיי שבי החברה האזרחית

לגורמי ממשל בישראל .על פי מחקר אחר ,החברה האזרחית הערביתפלסטינית בישראל מבטאת
צרכי ואינטרסי אתניי ולא אזרחיי ) Oded Haklai, Palestinian NGOs in Israel: A Campaign
).(for Civic Equality or “Ethnic Civil Society”, 9(3) ISR. STUD. 157 (2004
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ולדיני זכויות האד הבילאומיי בפרט תפקיד הול וגדל במשפט הפנימי במדינות רבות7
ובכלל זה בישראל 8.כביטוי לכ ,בתו המדינה ובצד הממשלתי ,בשנת  2000הוקמה במשרד

המשפטי היחידה להסכמי בילאומיי ותביעות בילאומיות ,אשר כיו נקראת מחלקת
ייעו וחקיקה )משפט בילאומי( ,והחל משנת  2004ראש יחידה זו הוא משנה ליוע המשפטי
לממשלה )משפט בילאומי( ,העוסק עיסוק בלעדי במשפט בילאומי .אחד מתפקידי המחלקה
הזו הוא תיאו הקשרי ע משרדי משפטי זרי ומוסדות בילאומיי  .כמו כ עוסקת
המחלקה ישירות בזכויות אד בילאומיות ,ה ככתובת לפניות מארגוני זכויות אד וה
בהשתתפות בייצוג המדינה בפני פורומי בילאומיי  .לצד פעילותה של מחלקה זו קיימת
פעילות שוטפת של המחלקה המשפטית ומחלקת ארגוני בילאומיי )ארב"ל( וזכויות אד
במשרד החו .בצד החברה האזרחית בישראל ,ארגוני זכויות האד ה הגופי המובילי
בשימוש במשפט הבילאומי בטיעו בפני גורמי מנהליי וערכאות שיפוטיות ,במידה משתנה
של הצלחה 9.בנקודת השקה נוספת ,בעלת אופי בילאומי ,ארגוני זכויות אד משתתפי בדיו
בעמידתה של ישראל בהתחייבויותיה במסגרת מער זכויות האד הבילאומיות של האו" ,
בדר של הגשת דוחות ושיתו מידע ע גורמי חו .במצבי אלה ,הארגוני פועלי על פי
תאוריית ה"בומרנג" של החברה האזרחית הבילאומית ,ולפיה נית להשיג שינוי חברתי פנימי
באמצעות הפעלת לח חיצוני10.
אול חר הפוטנציאל לקידו משות של זכויות האד בישראל ,נקודות ההשקה האמורות
מהוות ג נקודות חיכו ,המתאפיינות באדוורסריות ובחוסר שיתו פעולה ,המציבי ה את
רשויות הממשל וה את הארגוני במגננה שאיננה מקדמת בהכרח את מימוש זכויות האד
בכלל ואת הפנמת דיני זכויות האד הבילאומיי בפרט .המשפט הבילאומי נדו בישראל
במסגרת עתירות לבג" התוקפות החלטות ממשלה וחקיקה ראשית ,אבל אינו מרכיב כבד משקל
בעריכת די חקיקתית 11,הנוטה להישע יותר על אדני חוקתיי ומנהליי בדי הפנימי12.
_____________________________________
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ראו BENEDETTO CONFORTI & FRANCESCO FRANCIONI, ENFORCING INTERNATIONAL HUMAN
).RIGHTS IN DOMESTIC COURTS (Martinus Nijhoff Pub. 1997

ראו תומר ברודי "מעמדו של המשפט הבינלאומי במשפט המדינתי" משפט בינלאומי ) 65רובי
סייבל ויעל רונ עורכי ,מהדורה שלישית.(2015 ,
דוגמאות בולטות לעתירות מהעת האחרונה שבה הצליחו ארגוני החברה האזרחית :בג" 7146/12
אד נ' הכנסת )פורס בנבו ,(19.9.13 ,ובו דיו בעניי חוקתיות חוק למניעת הסתננות )עבירות
ושיפוט( )תיקו מס'  3והוראת שעה( ,התשע"ב– .2012בי העותרי בבג" מנויי האגודה לזכויות
האזרח בישראל ,א.ס .ארגו סיוע לפליטי ,קו לעובד ,המרכז לקידו פליטי אפריקאי ,מוקד
לסיוע לעובדי; בג"  8245/13אית – מדיניות הגירה ישראלית נ' ממשלת ישראל )פורס בנבו,
 ,(22.9.14ובו דיו בעניי חוקתיות חוק למניעת הסתננות )עבירות ושיפוט( )תיקו מס'  4והוראת
שעה( ,התשע"ד– ,2013ע קשת דומה של עותרי מקרב ארגוני זכויות האד.
ראו MARGARET E. KECK & KATHRYN SIKKINK, ACTIVISTS BEYOND BORDERS: ADVOCACY
).NETWORKS IN INTERNATIONAL POLITICS (1998
על עריכת די חקיקתית ,ראו דבי גילדחיו וסיגל שהב "עריכת די חקיקתית ככלי לשינוי חברתי"
מעשי משפט – כתב עת למשפט ותיקו חברתי ב .(2009) 69
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הפנייה לגורמי חו ,הנובעת במידה רבה מתסכול מחוסר הצלחה בקידו זכויות אד באמצעות

ערוצי משפטיי פנימיי  ,זוכה לקיתונות של ביקורת פוליטית 13,המתבטאת בדהלגיטימציה14

ובדעת קהל עוינת כלפי החברה האזרחית וא באמצעי תחיקתיי ומנהליי שמטרת צמצו
פעילות של ארגוני זכויות האד  15.נית לתלות זאת ,אולי ,ברתיעה מפני גופי בילאומיי
משו שישראל רואה עצמה מופלית לרעה על יד  .על כל פני  ,בכל הנוגע לזכויות האד  ,הפ
המשפט הבילאומי בישראל לשדה מחלוקת שא מזוהה ע "שדה הקרב" המשפטי הנוגע
בנושאי סכסו מזוי –  – 16lawfareלעתי רבות ללא הצדקה וללא תועלת.
נקודת השקה שלישית ,המוכרת פחות ,ושהפוטנציאל החיובי הטמו בה בישראל עדיי רחוק
ממיצוי ,הוא השימוש במשפט הבילאומי כשפה משותפת לשיח בונה בי רשויות הממשל
לחברה האזרחית במסגרת תהליכי הדיווח של המדינה לגופי הניטור של אמנות זכויות האד של
האו" ) .(Treaty Monitoring Bodiesאי ספק שדיני זכויות האד הבילאומיי  ,בהיות שדה
מחלוקת ,ה ג כר פורה לשיח ,במוב ההאברמאסי ,שבאמצעותו הדי מקבל משנה לגיטימציה
באמצעות גיבוש הבנות אינטרסובייקטיביות בי שחקני המושפעי מ הדי 17.כעניי פרגמטי
יותר יש הסבורי שנקודת השקה זו היא התרומה החשובה ביותר של מער דיני זכויות האד
הבילאומיי  :הבסיס לדיו מתמש במימוש זכויות האד בתו המדינה ,בי רשויות הממשל
_____________________________________
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למשל ,בדיו שנער ביו  23ביוני 2015 ,בוועדת חוקה ,חוק ומשפט של הכנסת ,בנושא תזכיר חוק
סדר הדי הפלילי )חקירת חשודי( )תיקו – חקירת חשוד בעבירת ביטחו( ,התשע"ה–,2015
שעניינו תיעוד חזותי של חקירת חשודי בעברות ביטחו ,לא נדונו כלל היבטי המשפט הבי
לאומי של הנושא ,שהוזכרו רק במסגרת דבריה של עו"ד באנה שגריבדארנה מהקלינקה לזכויות
אד בילאומיות של הפקולטה למשפטי באוניברסיטה העברית בירושלי.
ראו Gerald M. Steinberg, The Politics of NGOs, Human Rights and the Arab-Israel Conflict,
).16(2) ISR. STUD. 24 (2011
תופעת הדהלגיטימציה איננה תופעה חדשה .ראו Yael Yishai, Civil Society in Transition:
AMERICAN ACADEMY OF POLITICAL AND
) .SOCIAL SCIENCE 147 (1998לביטוי של תופעת הדהלגיטימציה בתקופה הנוכחית ,ראו דוחות
תנועת "א תרצו"  .www.imti.org.il/publications/reportsלמחקר רלוונטי מהעת האחרונה ראו
Guy Harpaz, The EU Funding of Israeli Non-governmental Human Rights Organizations:
When EU External Governance Meets a Domestic Counter-Strategy, 20 EUR. FOREIGN
).AFFAIRS REV. 207 (2015
OF THE

15

16
17

Interest Politics in Israel, 555 ANNALS

ראו ג את החלטת מנכ"ל רשות השירות הלאומיאזרחי שרשלו ג'רבי בנוגע להפסקת שירות
לאומיאזרחי בארגו "בצל"  .www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000963592בהמש
לכ ראו את קביעת המשנה ליוע המשפטי לממשלה )ייעו( ,עו"ד דינה זילבר ,כי החלטת מנכ"ל
הרשות לשירות לאומיאזרחי בטלה בשל שורת פגמי פרוצדרוליי וחריגה ממתח הסבירות:
.index.justice.gov.il/Pubilcations/News/Pages/AttorneyGeneralOpinionB'tselem.aspx
ראו ).Charles J. Dunlap Jr., Lawfare Today: A Perspective, 3 YALE J. INT’L AFF. 146 (2008
ראו JÜRGEN HABERMAS, BETWEEN FACTS AND NORMS: CONTRIBUTIONS TO A DISCOURSE
) .THEORY OF LAW AND DEMOCRACY (1996להתייחסות מפורשת למנגנוני הניטור ראו EVA
ERMAN, HUMAN RIGHTS AND DEMOCRACY: DISCOURSE THEORY AND HUMAN RIGHTS
).INSTITIUTIONS (2005
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לבי החברה האזרחית 18.בשונה מעתירות משפטיות ,הדיו איננו מתנהל כ"משחק סכו אפס"
בפני פוסק .אי מדובר בהכרעה לטובת אחד הצדדי כי א בניסיו לפיתוח שיח לטובת כלל
השותפי לתהלי .בשונה מפנייה לגורמי חו ,הדיו ,כאשר הוא מתקיי  ,הוא ישיר ובלתי
אמצעי ,והוא נער בי מי שה  ,בסופו של דבר ,אזרחי של אותה הקהילה הפוליטית ,ומבחינה
זו שותפי גורל ,ג א אינ שותפי לדעות ולעמדות ,או כפופי לאות האילוצי  .השיח אינו
רק בעל ער אינטרינזי ,אלא ג בעל ער אינסטרומנטלי ,כאשר הוא יוצר תנאי לפתרו בעיות
בתחו זכויות האד  .כאמור ,אנו סבורי כי קיי פער ניכר בי המצב הקיי בכל הנוגע לשימוש
במשפט הבילאומי כשפה משותפת לבי היעד הרצוי.
כפי שכבר נרמז לעיל ,יחסי ממשל–חברה אזרחית בישראל לוקי לעתי קרובות בחוסר
אמו הדדי ,המקשה מאוד על פיתוח השיח הבונה בנקודות ההשקה השונות .מאמרנו יעסוק
בניסיו שנעשה בשני האחרונות לספק מסגרת חלופית בתחו זה על מנת לשפר את התקשורת
שבי גורמי ממשלה לבי ארגוני החברה האזרחית כמנו להפנמת דיני זכויות האד שאליה
התחייבה ישראל במישור הבילאומי ,בדי ובמעשה של מדינת ישראל .מדובר בפרויקט19
ראשו מסוגו בישראל ,שנער במרכז מינרבה לזכויות האד באוניברסיטה העברית בירושלי ,
שבו נוסו בפועל כמה מודלי משלימי לשיפור הממשק שבי הממשלה לבי החברה האזרחית
בכל הקשור לתהליכי הדיווח והמעקב במער זכויות האד של האו"  .מטרת מחקר זה היא
לבחו את היחסי בי גורמי הממשלה לבי ארגוני החברה האזרחית ואת תפקיד ביישו
אמנות בילאומיות בנושאי זכויות האד בישראל .במסגרת זו נבח את התועלת בהקמת פורו
ממשלה–חברה אזרחית–אקדמיה בתחו זכויות האד  .כמו כ נבח את הפרקטיקות הקיימות
בעול  ,בדמות מודלי לרבשיח בי הגופי הרלוונטיי השוני  .נחקור מה הדרכי הקיימות
והאפשריות העשויות לתרו לכל הצדדי  ,לאפשר לה למצות את התועלות שבתהלי הדיווח
במידה המיטבית ,לשפר את ההבנה ביניה וא לקד שינויי במדיניות ובחקיקה.
בהיעדר כתיבה מרובה על פרקטיקות של דיאלוג בי ארגוני חברה אזרחית למדינה בתחו
זכויות האד  ,מאמר זה ישמש בראש ובראשונה מורה נבוכי בכל הנוגע לתהליכי הדיווח
והמעקב במערכת אמנות האו"  ,על היבטיה הפורמליי והמעשיי  .מלבד זאת ידו המאמר
_____________________________________
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“[I]t is not only the substantive output that is valuable concerning the process of human rights
treaty monitoring, but equally the fact that as a human rights protection method it has the
implication of necessitating permanent debate and interaction between the government and
” .other stakeholdersראו John Morijn, Reforming United Nations Human Rights Treaty
).Monitoring Reform, 58 NETH. INT'L. REV. 295, 298–299 (2011

בראש הפרויקט עמדו פרופ' תומר ברודי ופרופ' יובל שני )המכה מאז  2012כחבר מומחה בוועדת
זכויות האד ,ה ,Human Rights Committeeועדת הניטור של אמנה בדבר זכויות אזרחיות
ופוליטיות )להל .((HRC :עו"ד שלומי בלב שימש רכז הפרויקט ,ועו"ד דניאל לוית ניהלה את
רכיב הפרויקט שעסק בהכנת עזר מחקרי מקוו בזכויות אד בילאומיות .הפרויקט מומ
באמצעות מענק שהתקבל מהאיחוד האירופי במסגרת ה European Initiative for Democracy and
 .(EIDHR) Human Rightsלפירוט נוס על הפרויקט ראו להל בפרק ה.

חוקי י 2017

בי ז'נווה לירושלי :יחסי ממשל–חברה אזרחית
בדיווח לוועדות האו" כאמצעי להטמעת זכויות האד הבי לאומיות בישראל

באפקטיביות של הדיאלוג הפני מדינתי ,על רקע מחקר השוואתי והניסיו שנצבר במסגרת
הפרויקט של מרכז מינרבה לזכויות האד בירושלי  .חלק ניכר ממחקר זה מבוסס על שיחות
וראיונות שערכנו ע אנשי שלה חלק בתהליכי  ,בצורה זו או אחרת ,בי שמדובר בנציגי
מדינה ,בי שמדובר בעובדי ארגוני חברה אזרחית או בארגוני אשר מנסי לסייע לקיומו של
דיאלוג .בנוס ,מחקרנו מבוסס על פעולתנו שלנו וג על צפייה בוחנת בתהלי שלו היינו
שותפי בשלוש השני האחרונות.
מבנה המאמר הוא כלהל :בפרק הבא נציג את מנגנוני האו" לניטור אמנות זכויות האד
ונתאר את הגופי השוני ואת תפקידיה  .בפרק השלישי נדו בתהליכי הדיווח והמעקב
בוועדות הניטור ,על שלביה השוני  .בפרק הרביעי נסקור את הדיווח הממשלתי כפי שמבוצע
במדינת ישראל ואת מעורבות של ארגוני זכויות אד בתהלי כפי שבאה לידי ביטוי עד כה.
בפרק החמישי נבח את יחסי ממשל–חברה אזרחית בתהלי הדיווח והמעקב .בחלק זה נעמוד
על חשיבות תפקידה של החברה האזרחית בדיווח התקופתי לוועדות ניטור האמנות ונציג
מודלי ופרקטיקות שוני הנהוגי בנושא בעול  .בפרק השישי נציג את הפרויקט של מרכז
מינרבה על מרכיביו השוני ונעמוד על ההתפתחויות השונות לאור התקדמותו .לבסו ,נסכ
ונחלוק את מסקנותינו מ התהלי.

א .מנגנוני האו" לניטור אמנות זכויות האד
 .1ועדות הניטור של אמנות זכויות האד
במרכז משפט זכויות האד הבילאומי ניצבות תשע אמנות בילאומיות 20.הפיקוח והניטור
על הציות לאמנות אלה ויישומ מתבצעי במישור הבילאומי על ידי ועדות ניטור ייעודיות
ובלתי תלויות ,כאשר לכל אמנה ועדה נפרדת 21.נהוג לכנות ועדות אלה "ועדות האמנה" –
) Human Rights Treaty Bodiesאו כאמור  ,(Treaty Monitoring Bodiesא שמונח זה אינו מופיע
_____________________________________
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כאמור לעיל בה"ש  ,2ישראל התחייבה עד כה לשבע מתו תשע האמנות .כמקורות כלליי על
אודות האמנות ומערכת זכויות האד ראו PHILIP ALSTON & JAMES CRAWFORD EDS., THE
FUTURE OF UN HUMAN RIGHTS TREATY MONITORING (2000); ANNE F. BAYEFSKY, THE UN
).HUMAN RIGHTS SYSTEM: UNIVERSALITY AT THE CROSSROADS (2001
על אודות מנגנו התיאו בי הוועדות ראו http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Annual
 .Meeting/Pages/MeetingChairpersons.aspxבשנת  2005הועלה לראשונה בידי נציבת זכויות
האד של האו" דאז  Louise Arbourהרעיו ליצור גו אשר יאחד את ועדות הניטור השונות

ויתא ביניה .הרעיו לא התקבל בזמנו ,א עורר שורה של יזמות לשיפור תפקודה של מערכת

הדיווח והניטור .ראו United Nations Secretariat, Concept Paper on the High Commissioner’s
Proposal for a Unified Standing Treaty Body (2006) http://www2.ohchr.org/english/
.bodies/icm-mc/docs/HRI.MC.2006.2.pdf
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בלשו האמנות עצמ ,משו שגופי אלה הוקמו מכוח האמנות 22.הוועדות אוספות מידע
רלוונטי ,ה מנציגויות רשמיות של ממשלות המדינות המחויבות באמנות )בעיקר באמצעות
דוחות תקופתיי בנושא – כלי העבודה העיקרי של ועדות הניטור( ,ה מסוכנויות או" שונות
המנטרות את מצב זכויות האד במדינות הכפופות לחובת הדיווח וא מארגוני החברה
האזרחית )באמצעות דיווחי וולונטריי המוגשי מטע ארגוני אלה ,המכוני לעתי "דוחות
מקבילי "" ,דוחות אלטרנטיביי " או "דוחות צללי " ) 23.(Shadow Reportsמלבד בחינת
הדוחות ,לרשות הוועדות עומדי אמצעי נוספי  ,כגו חיבור הערות פרשניות
) ,(General Commentsאמצעי המשמש את ועדות הניטור להנחיית המדינות החברות באשר
לאופ שבו לדעת יש לייש את האמנות .כלי זה מאפשר לוועדות להתגבר על חוסר הפירוט
המאפיי חלק מהנורמות הקבועות באמנות .ההערות כתובות בלשו כללית ,במוב זה שאינ
מכוונות למדינה מסוימת ,וה מסייעות למדינות החברות ביישו האמנות 24.הערות אלה ,כמו
ההערות המסכמות 25,אינ מחייבות רשמית ,אול יש לה השפעה על פרשנות האמנות בידי
השחקני השוני בזירה 26.כלי נוס העומד לרשות חלק מוועדות הניטור באשר למדינות
שאשררו פרוטוקולי אופציונליי לאות אמנות או שמסרו הצהרות מחייבות לפי העניי ,הוא
הסמכות לדו בתלונות של פרטי ) 27.(Individual Communicationsבמסגרת זו מקבלות
הוועדות תלונות ,ה בוחנות אות ,ובמידת הצור מפנות אות לתגובת המדינות .בסיו התהלי
המעישיפוטי מפרסמות הוועדות את עמדת בנושא התלונה ) ,(Viewsשאיננה מחייבת ,אול
המדינה מצופה לנהוג על פיה.
_____________________________________
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ראו ארנה בנפתלי ויובל שני המשפט הבינלאומי בי מלחמה לשלו  .(2006) 232–229ראו ג
Geir Ulfstein, Individual Complaints, in UN HUMAN RIGHTS TREATY BODIES: LAW AND
) .LEGITIMACY 73 (Hellen Keller & Geir Ulfstein eds., 2015ועדת ה ICESCRיוצאת דופ
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לעניי זה ,כיוו שלא הוקמה על ידי האמנה שאותה היא מנטרת אלא על ידי המועצה הכלכלית
וחברתית של האו" ) ,(ECOSOCשהאצילה סמכויותיה לוועדת המומחי בהחלטה משנת 1985
).(Economic and Social Council Resolution 1985/17
יש לציי כי הוועדות יצרו בעצמ את מנגנו קבלת המידע מארגוני החברה האזרחית ,והוא אינו
מעוג באמנות עצמ .להרחבה על אודות דוחות צללי ,ראו מענה בכתב לרשימת הנושאי ודוחות
הצללי של ארגוני החברה האזרחית ,סעי  ,Morijn ;3.3לעיל ה"ש  ,18בעמ' .317–316
להרחבה על אודות ההערות הכלליות ראו Hellen Keller & Leena Grover, General Comments of
the Human Rights Committee and their Legitimacy, in UN HUMAN RIGHTS TREATY BODIES:
).LAW AND LEGITIMACY 116 (Hellen Keller & Geir Ulfstein eds., 2015
בהערות אלה ) ,(Concluding Observationsועדות הניטור מבטאות את ההיבטי החיוביי

והבעייתי שבסטטוס יישו האמנה במדינה מסוימת ,כמו ג המלצות לשיפור יישומה .ראו
הרחבה להל בתתפרק ב.6.
ראו Walter Kalin, Examination of State Reports, in UN HUMAN RIGHTS TREATY BODIES: LAW
) ;AND LEGITIMACY 16 (Hellen Keller & Geir Ulfstein eds., 2015בנפתלי ,לעיל ה"ש  ,22בעמ'
.231
ראו  ,Ulfsteinלעיל ה"ש  ,22בעמ' .73
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ועדות ניטור האמנות מורכבות ממומחי עצמאיי הנבחרי בידי קבוצת המדינות שה צד
לכל אמנה .המומחי נבחרי בחירה אישית על בסיס מקצועי ולא כנציגי המדינות החברות ,א
כי כלל הרכב הוועדה אמור לייצג את המגוו הגאוגרפי של המדינות החברות 28.מבחינת הרקע
המקצועי ,הרכב הוועדות משתנה בי האמנות ,כאשר לעתי מדובר במשפטני או בעלי
מומחיות אחרת בזכויות אד בכלל או בתחו האמנה המסוימת בפרט ,ולעתי מדובר במינויי
בעלי אופי פוליטי יותר ,כגו דיפלומטי ואנשי ממשל.
המנדט של כל ועדה מוגדר באמנה המקימה אותה ,א באופ כללי קווי המתאר של
הסמכויות המופעלות בידי הוועדות השונות בהלי הדיווח דומי  .כל מדינה החברה באמנה
מסוימת נדרשת להגיש דוח ראשוני על יישו האמנה בשטחה בסמו לכניסת האמנה לתוק
לגביה ,ולאחר מכ להגיש דוחות על בסיס תקופתי או על פי בקשת הוועדה .בישראל שותפי
לתהלי הדיווח הממשלתי נציגי המדינה ,כגו מחלקת ייעו וחקיקה )משפט בילאומי(
במשרד המשפטי אשר אחראית לכתיבה ועריכה של הדוחות שישראל נדרשת להגיש ,כמו ג
אנשי משרד החו .בנוס ,בפרקטיקה הבילאומית מעורבת החברה האזרחית ,לעתי
באמצעות דיאלוג ומגעי ע נציגי הממשלה ,ולעתי בהגשת דוחות צללי עצמאיי ישירות
לוועדות האו" 29.
 .2מועצת זכויות האד והמנגנו האוניברסלי לביקורת תקופתית
לצד ועדות האו" הוק בשנת  302006מנגנו דיווח וביקורת חדש ,ה UPR (Universal Periodic
) ,Reviewהמנגנו האוניברסלי לביקורת תקופתית .ה UPRהוק בחסות מועצת זכויות האד
) 31,(Human Rights Councilובמסגרתו מתקיימת בחינה של יישו אמנות זכויות האד לא בידי
מומחי כי א בידי נציגי מדינות ).(peer review
_____________________________________

28

29
30

31

בנפתלי ,לעיל ה"ש  ,22בעמ'  .229למ  ,1948בד בבד ע התפתחות דיני זכויות האד במשפט
הבילאומי הכללי ,הוקמו מנגנוני זכויות אד אזוריי .נדגיש את מנגנו זכויות האד האירופי,
מנגנו זכויות האד הביאמריקני ומנגנו זכויות האד האפריקאי .ראו ש ,בעמ'  .238–232ראו
ג Christof Heyns & Magnus Killander, Towards Minimum Standards for Regional Human
Rights Systems, in LOOKING TO THE FUTURE: ESSAYS ON INTERNATIONAL LAW IN HONOR OF
) .W. MICHAEL REISMAN 527 (2010ישראל איננה חברה במערכת זכויות אד אזורית כלשהי.
ראו  ,Kalinלעיל ה"ש  ,26בעמ' .22

את מנגנו הדיווח הקימה העצרת הכללית בהחלטה  60/251ב 15במר  ,2006והוא שולב
בהחלטת מועצת זכויות האד  5/1ב 18ביוני  .2007מטרת המנגנו היא לבחו ,על בסיס תקופתי,
את עמידת של כל המדינות החברות באו" בהתחייבויותיה .להרחבה על אודות המנגנו ראו

Nadia Bernaz, Reforming the UN Human Rights Protection Procedures: A Legal Perspective
on the Establishment of the Universal Periodic Review Mechanism, in NEW INSTITUTIONS FOR
).HUMAN RIGHTS PROTECTION 75 (Kevin Boyle ed., 2009
ראו Nigel S. Rodley, UN Treaty Bodies and the Human Rights Council, in UN HUMAN
RIGHTS TREATY BODIES: LAW AND LEGITIMACY 320 (Hellen Keller & Geir Ulfstein eds.,
).2015
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להבדיל מוועדות אמנות האו"  ,שה ברוב בעלות תחו נושאי ברור ומורכבות כאמור
ממומחי  ,מועצת זכויות האד חולשת על כל תחומי זכויות האד  ,וחשוב מכ ,היא גו
פוליטי באופיו המורכב מנציגי מדינות .למרות ההיבטי הפוליטיי הברורי בתהלי יש
הסבורי שקיימי היבטי חדשניי ובעלי ער בפעילותו ,שמטרת קידו הנגשת של נושאי
זכויות האד לציבור הרחב ,אשר בבוא הזמ יופיעו ג בוועדות אמנות האו"  32.במסגרת
ה UPRריכוז ההערות על מצב זכויות האד נעשה בידי קבוצות של שלוש מתו  47המדינות
חברות מועצת זכויות האד  ,המכונות יחדיו "טרויקה" .בחינת מצב זכויות האד מבוססת על
מידע שמסופק באמצעות המדינה הנבחנת; מומחי עצמאיי בתחו זכויות האד  ,ועדות
האמנה השונות או גופי או" אחרי ; ארגוני חברה אזרחית ,מוסדות זכויות אד לאומיי או
גורמי רלוונטיי אחרי  .בכל הנוגע למעקב אחרי יישו ההמלצות ,קיי דמיו לדיווח לוועדות
האמנה של האו"  33.א מלבד השוני הנוגע לתחו הנושאי ואפיונו של מנגנו ה UPRכגו
פוליטי ,קיימי הבדלי נוספי מהדיווח לוועדות האמנה 34.ראשית ,מעמד ארגוני החברה
האזרחית הוא שונה .שלא כמצב בוועדות אמנה ,דוחות החברה האזרחית ל UPRאינ נתפסי
כדוחות צללי אלא כחלק ממעורבות בעלי העניי – ה .stakeholdersבכ יש לסמל שמעמד
שווה לזה של גופי אחרי בתהלי כגו מוסד זכויות אד לאומי )National Human Rights
 ,(Institution – NHRIמנגנו ממשלתי הקיי במדינות רבות ,שתפקידו לקד את מצב זכויות
האד במדינה 35.שנית ,יש הסבורי שבכל הנוגע לבולטות ,ברוב המקרי ה UPRזוכה לעניי
רב יותר בקרב הציבור הרחב ,משו שמדובר בביקורת שמשמיעות מדינות זרות ,להבדיל
מהמומחי אשר חברי בוועדות האמנות 36.ביקורת מקצועית מצד מומחה נתפסת כפוליטית
פחות א ג מובנת פחות לציבור הרחב .נוס על כ ,ייתכ כי הדבר נובע מהיותו של השיח
המשפטי בכללותו נגיש פחות לאוכלוסייה הכללית .לעומת זאת קל יותר לציבור הרחב להבי
המלצות שנוגעות לפוליטיקה הבילאומית ,למשל המלצות של קובה לארצות הברית ,וזה א
_____________________________________
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במר  2012החליטה ממשלת ישראל "להקפיא" את יחסיה ע מועצת זכויות האד של האו"
בעקבות סעי  7לתקנו המועצה ,שלפיו בכל דיו שייער יוקדש חלק נפרד להפרות זכויות האד
על ידי ישראל ,בשטחי הכבושי .באוקטובר  2013החליטה ממשלת ישראל לחדש את היחסי
ע מועצת זכויות האד .לקריאה על יחסי ישראל ומועצת זכויות האד ,ראו Yaniv Roznai & Ido
Tzang, The UN Human Rights Council and Israel: Sour Old Wine in a New Bottle?, 57 HUM.
) .RTS. & GLOBALIZATION L. REV. 25 (2013–2014להשוואה בי מנגנו ועדות הניטור לUPR
ולעמידה על הבעייתיות והרציונלי השוני שבבסיס כל מנגנו ראו  ,Rodleyלעיל ה"ש .31
לטענת רודלי ,בשל האופי הפוליטי של ה ,UPRהמסקנות המסכמות שלו ה בעלות משמעות

פחותה מאלו של ועדות הניטור .בהיעדר דיאלוג ,כפי שנער בוועדות הניטור ,הרי שהמסקנות
נדחות או מתקבלות על ידי המדינה אשר מופיעה בפני המנגנו ,ובכ התהלי מאבד חלק גדול
מהאפקטיביות שלו .ראו ש ,בעמ' .328–327
אתר ה.www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/BasicFacts.aspx :UPR
ראו "עקרונות פריז" המגדירי עקרונות להקמה של מוסד זכויות אד לאומי ולפעולתוG.A Res. ,
).48/134, annex, Principles relating to the status of national institutions (Dec. 20, 1993
בעקבות ראיו ע  ,Michael Ineichenמנהל הInternational Human Rights Defenders Program
של ארגו .(29.1.2012) International Service for Human Rights
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מעורר עניי רב יותר .האופי הפוליטי של ההמלצות הוא ג הבסיס לאחת הביקורות הבולטות
על המנגנו .על רקע זה ,בכל הנוגע לאסטרטגיית פעילות מצד ארגוני חברה אזרחית ,יש
הממליצי לארגוני להשתמש ב UPRלש פרסו פעולותיה ולקידו סדר היו הכללי שלה
בפומבי ,ולעומת זאת לפעול מול ועדות האו" המקצועיות באופ המכוו לטיפול קונקרטי
בבעיות מהותיות מסוימות 37.שלישית ,בשל הרצו להפו את תחומי זכויות האד לנגישי יותר
לציבור רחב ,ה UPRמאופיי בשימוש גובר בטכנולוגיה ובאינטרנט ,בדגש על שימוש ברשתות
חברתיות .בדוח שפרסמה נציבת האו" לזכויות האד )לשעבר(  Navanethem (Navi) Pillayעל
חיזוק ועדות האמנה ,הודגש הנושא של שידור ישיבות מנגנו ה ,UPRאשר בעת פרסו הדוח
היה נקודה חלשה יחסית של ועדות הניטור ,שכ פ זה לא בא לידי ביטוי בפעילות חר בקשות
חוזרות ונשנות 38.כיו חל שינוי בתחו  ,וישיבות ועדות הניטור ניתנות לצפייה באינטרנט39.

ב .תהליכי הדיווח והמעקב בוועדות ניטור האמנות
כלל ועדות הניטור מקבלות דיווח תקופתי מהמדינות החברות בכל אמנה בנוגע לאופ
יישומה 40.בבחינת הדוחות חברי הוועדות מסתמכי בי היתר על מידע המוגש לה ישירות
מהמדינות ומארגוני לאממשלתיי  ,על מקורות נוספי ועל הדיאלוג המתקיי על בסיס אלה.
כל ועדה בוחנת מידע המדווח לה על פעילות המדינה בתחו הרלוונטי ,בי שזו חקיקה ,שפיטה,
מדיניות או כל פעולה רלוונטית אחרת.
נית לראות בתהלי הדיווח לוועדות שישה שלבי עיקריי  :הכנת הדוח המדינתי עצמו;
בחינה מראש של הדוח והכנת רשימת הנושאי ) ;(List of Issuesמענה בכתב לרשימת
הנושאי ; "הדיאלוג הקונסטרוקטיבי )הבונה("; 41ההערות המסכמות; פרוצדורת המעקב .בפרק
הנוכחי נרחיב על פי שלבי אלה ,כאשר מובהר שמדובר בהכללה ,וההליכי משתני בפועל
מאמנה לאמנה ועל פי נסיבות שונות .כמו כ נפרט קשיי קיימי בהליכי הדיווח.
 .1הכנת הדוח המדינתי
המדינות שה צד לאמנות השונות מחויבות להגיש שני סוגי של דוחות מדינתיי  :דוחות
ראשוניי המציגי את המצב המשפטי הרחב של יישו האמנה במדינה הרלוונטית ,כשנה או
שנתיי לאחר אשרור; דוחות תקופתיי  ,שנדרשי אחת ל 4או  5שני  ,לפי העומס הקיי אצל
_____________________________________
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39
40
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ש.
על קשיי במערכת הדיווח ראו להל תתפרק ב.7.
ראו .www.treatybodywebcast.org
 ,Kalinלעיל ה"ש  ,26בעמ' .16
שלב זה נמצא במרכזו של הלי הדיווח .במסגרתו נערכי דיו ובחינה בעל פה של הדוחות השוני
בי נציגי הוועדות לנציגי המשלחת המדינתית לנציגי ארגוני החברה האזרחית .ראו להל תתפרק
ב.4.
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הוועדה הרלוונטית .הדוחות התקופתיי אמורי להתבסס על המסקנות המסכמות של הדוחות
המדינתיי הקודמי ולהתמקד בהתפתחויות אשר חלו מאז כתיבת 42.
בלשו אמנות זכויות האד עצמ אי קיימות הנחיות והוראות מדויקות בנוגע לאופ שבו על
המדינות להכי את הדוחות המדינתיי  .קיימי כמה מסמכי מנחי שפורסמה בנושא נציבות
האו" לזכויות האד  43.חלק מההערות הכלליות של הוועדות התייחסו א ה ספציפית לדיווח.
לעומת זאת האמנות ברורות בנוגע לעיתוי הדוח הראשו של המדינות ומספקות כללי על
תדירות הגשת הדוחות .ה ICCPRכוללת הסדרי בנוגע למועד הגשת הדוח על ידי המדינה,
ופרקי הזמ של הדוחות העוקבי ייקבעו על ידי ה 44.HRCלפי ה ICESCRנית להגיש דוחות
בשלבי  ,ועיתוי ייקבע על ידי ה) ECOSOCהמועצה הכלכלית והחברתית( 45,לעומת זאת ה
 CEDAWמסרטטת את עיתוי הגשת הדוחות לפחות פע בארבע שני 46.
 .2בחינה מראש של הדוח והכנת רשימת הנושאי )(List of Issues

לש בחינה מראש של הדוח והכנת רשימת נושאי שהוועדה מעוניינת להרחיב עליה במסגרת
"הדיאלוג הבונה" ) ,(Constructive Dialogueהוועדה הרלוונטית ממנה "כוח משימה" שהוא
קבוצה מצומצמת של מומחי  ,למשל בי ארבעה לשישה מחברי הוועדה 47.אחד מחברי כוח
המשימה מתבקש לשמש דווח המדינה הרלוונטית .מזכירות הוועדה מספקת לכוח המשימה
תיעוד נרחב הכולל את הדוח המדינתי ונספחי כגו דוחות מדינתיי שהוגשו לוועדות ניטור
אחרות ,דוחות דווחי מיוחדי ודוחות צללי  .במהל הישיבה המקדימה לדיאלוג כוח
המשימה בונה "רשימת נושאי " ) (List of Issuesאשר משמשת בסיס לבחינת הדוח המדינתי48.
_____________________________________
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פערי הזמ בי הגשת דוחות תקופתיי אינ אחידי .במהל מפגשי בי נציגי המדינה לארגוני
החברה האזרחית הוזכר כמה פעמי כי שכיח שהתדירות בפועל תהיה  8–7שני .ראו ג Yuval
Shany, The Effectiveness of the Human Rights Committee and the Treaty Body Reform, in
).DER STAAT IM RECHT FESTCHRIFT FUR ECKART KLEIN ZUM 70 (M. Breuer et al. eds., 2013
ראו הנחיות המזכיר הכללי בנוגע ל U.N Secretary-General, Harmonized Guidelines on
Reporting to the Treaty Bodies, available at http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/
.HarmonizedGuidelines.aspx
 ,HRCלעיל ה"ש  ,19ס' )40.1ב(.
 ,ECOSOCלעיל ה"ש  ,22ס'  Kalin .17–16מעיר כי א שהמלצה זו מעול לא יושמה במלואה,
הייתה לה השפעה ניכרת על מנסחי ה ICCPRואמנות האו" האחרות .ראו  ,Kalinלעיל ה"ש ,26

בעמ' .17
 ,CEDAWלעיל ה"ש  ,22ס' )18.1ב( לאמנה .דוגמאות נוספות להשלמת התמונה :ב ,CERDלעיל
ה"ש  ,2נקבעה תקופה של שנתיי בי הגשת דוחות ,מכוח סעי )9.1ב( .סעי)9.1א( מציי הגשת
דוח ראשוני כשנה לאחר אשרור האמנה .ב ,CRPDלעיל ה"ש  ,2מדובר בכל ארבע שני ,מכוח
סעי  ,35המדבר על הגשת דוח ראשוני כשנתיי לאחר אשרור האמנה והגשת דוחות תקופתיי כל
ארבע שני.
 ,Kalinלעיל ה"ש  ,26בעמ' .26
ש ,בעמ'  23מסביר  Kalinכי חלק זה מבוסס על ניסיונו האישי כחבר ב.HRC
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רשימה זו נשלחת למדינה הרלוונטית כשלושה חודשי לפני הפגישה ע הוועדה 49.בשל הצור
לקיי דיאלוג אפקטיבי ככל הנית ,הרשימה מורכבת מעשרי עד עשרי וחמישה נושאי 50.
 .3מענה בכתב לרשימת הנושאי ודוחות הצללי של ארגוני החברה האזרחית
לאחר העברת רשימת הנושאי למדינה נית להגיש תשובות בכתב ,בסמו למועד ההופעה בפני
הוועדה .בשלב שבו הדיווח התקופתי מוגש לוועדות ניטור האמנות ,ארגוני החברה האזרחית
ממשיכי לתרו לתהלי באמצעות הכנת "דוחות צללי " לש בחינת בוועדות הניטור.
להכנת דוחות הצללי והגשת השפעה אינפורמטיבית ומשכנעת על התהלי במקו שבו
הדוחות ה מדויקי  ,מפורטי ותמציתיי  .במצב כזה ועדות ניטור האמנות מבקשות מהמדינה
להגיב על סוגיות אלה בעת בחינת הדוח המדינתי51.
" .4הדיאלוג הבונה" )(Constructive Dialogue
ליבת הלי הדיווח היא דיו בעל פה בי חברי הוועדות לנציגי המשלחת המדינתית לנציגי ארגוני
החברה האזרחית במסגרת תהלי "הדיאלוג הבונה" ) .(Constructive Dialogueבמסגרת תהלי
זה ועדות הניטור בוחנות את הדוחות התקופתיי שהמדינות מגישות ואת המענה לרשימת
השאלות שהוגשו בכתב ,ומקיימות דיו בעל פה ע נציגי המדינה .בחלק מ הוועדות מופיעי
נציגי ארגוני החברה האזרחית ,אשר מציגי את דוחות הצללי שהכינו ,וא עוני לשאלות52.
הדיאלוג אור כמה שעות עד כדי יו של או יותר ,והוא כולל סבב ראשו של שאלות ,תשובות
והערות .לאחר מכ נער סבב שני של שאלות ,המאפשר לחברי ועדת הניטור להתייחס לשאלות
שנותרו ללא מענה ,לפי רשימת הנושאי .
 .5ההערות המסכמות של הוועדה
לאחר הדיו ע המשלחת נפגשי חברי הוועדה ומשוחחי בדיו סגור על טיוטת "ההערות
המסכמות" ) (Concluding Observationsשניסח חבר הוועדה המשמש דווח בנושא אותה
המדינה ,ובשאלה א לאמצ .לאחר מכ ,זמ קצר לאחר הופעת המשלחת בפני הוועדה ,ולאחר
שלמדינה ניתנת האפשרות להעיר על טעויות עובדתיות בטיוטת המסקנות ,מזכירות נציבות
זכויות האד של האו" מפרסמת את מסקנות הוועדה כהערות מסכמות .הערות אלה מתארות
_____________________________________

49
50

51
52

ש ,בעמ' .24
ש Kalin .מונה מספר רב של דוגמאות .בנוס ראו מענה לרשימת הנושאי של אירלנד בנוגע ל
 CATמ ;CAT/C/IRL/QPR/2 ,2013מענה לרשימת הנושאי של גרמניה בנוגע ל CATמ,2013
 ;CAT/C/DEU/QPR/6רשימת הנושאי שהכינה ועדת הניטור ושנשלחה לישראל ב,2012
.CAT/C/ISR/Q/5
ראו  ,Kalinלעיל ה"ש  ,26בעמ' .23
ש ,בעמ' .28–27
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את סטטוס יישו האמנה ,ה כהיבטי חיוביי ) (Positive aspectsוה כסוגיות בעייתיות
בראיית ) ,(Areas of Concernוא מציגות המלצות לשיפור המצב53.
 .6המש מעקב )(Follow Up
לאחר פרסו ההערות המסכמות של הוועדה מוטל על המדינות לפעול ליישומ ולספק על כ
מידע .כחלק מתיקו כללי הפרוצדורה של ה HRCמוסדה פרוצדורת המש מעקב ,ועל פיה
ממונה דווח לבחינת המש המעקב ,אשר מבקש מהמדינה להגיש דוח במועד מסוי על אודות
הפעולות שננקטו בנוגע לכמה המלצות ספציפיות54.
 .7קשיי במערכת הדיווח
ביוני  2012פרסמה פילאי ,אז נציבת זכויות האד של האו"  ,דוח שנושאו היה חיזוק מנגנו
ועדות זכויות האד של האו"  55.בדוח זה הוצג חזו עתידי בנוגע לוועדות ניטור האמנות לצד
סקירה כללית והצגת הרקע שבבסיסה של השיטה .כמו כ הוצגו בדוח הבעיות אשר קיימות
בשיטה .מתוכ ,נציג את הבעיות העיקריות אשר נוגעות למחקרנו ולתהלי הדיווח.
)א( איציות ) – (Non-complianceבשל המספר הרב של מדינות אשר אשררו את האמנות
השונות )יותר מ 150אשררו את שש האמנות הוותיקות ביותרCERD, ICCPR, ICESCR, :
 CAT, CEDAWוה (CRCובשל מספר האישרורי של האמנות מהעשור האחרו נוצר מצב
שבו מדינות מחויבות לייש את האמנות ולדווח למספר רב של אמנות בפרקי זמ קצרי .
לפיכ ברבות מהמדינות נוצר עומס רב אשר מקשה עליה לעמוד בלוחות הזמני של
_____________________________________

53
54

55

ש ,בעמ'  ;24ב נפתלי ,לעיל ה"ש  ,22בעמ'  ,Morijn ;230לעיל ה"ש  ,18בעמ' .311
 ,Kalinלעיל ה"ש  ,26בעמ'  .27נציי כי בשני האחרונות אימצו שלוש מתו תשע ועדות הניטור
את מנגנו הדיווח המפושט ) .(Simplified Reporting Procedureמדובר בוועדת זכויות האד,
ועדת  CATוועדת ה) The Committee on Migrant Workers – CMWישראל איננה צד לאמנה
המקימה ועדה אחרונה זו ,שנושאה הוא הגנה על עובדי זרי ובני משפחותיה( ,וועדה נוספת,
 ,CEDAWשבה אימצו את ההלי על בסיס ניסויי .במסגרת הלי דיווח זה ,הנתו לבחירת המדינה
המדווחת ,עוד לפני הגשת הדוח התקופתי על ידי המדינה ,מכינה הוועדה הרלוונטית "רשימת
נושאי בטר דיווח" ) .(List of Issues Prior to Reporting – LoIPRעבור המדינות ,משמעות
ההצטרפות להלי היא פטור מהגשת דוח תקופתי כללי והתחייבות להגיש במקומו דיווח ממוקד
בדמות תשובות לרשימת נושאי ,אשר נשלחת מטע הוועדה )“focused report based on replies
” .(to a list of issuesרשימת הנושאי לדיווח נערכת על ידי הוועדה על בסיס הלי הדיווח
התקופתי הקוד ומידע שהתקבל מאז .לארגוני החברה האזרחית ניתנת הזדמנות להציע נושאי
שייכללו ברשימה .לבד מחלק זה ,שאר שלבי הדיווח זהי להלי המוכר .סיבה עיקרית להיווצרות
הדיווח המקוצר היא העומס המוטל על המדינות .על בעיות דיווח ראו להל תתפרק ב.7.
ראו Navanethem Pillay (United Nations High Commissioner for Human Rights), Strengthening
the United Nations Human Rights Treaty Body System (June 2012) http://www2.ohchr.org/
) english/bodies/HRTD/docs/HCReportTBStrengthening.pdfלהל :דוח פילאי(.
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האמנות 56.נציגי מדינה אשר מחויבת לכל האמנות ולהגשת הדוחות בזמ אמורי להגיש
כ 20דוחות בפרק זמ של עשור .זוהי מחויבות הדורשת הקצאת משאבי רבי שקשה
לעמוד בה ,המובילה למידת ציות קטנה לחובות הדיווח ,ג כאשר קיי רצו לעמוד
בדרישות .מבחינת נתוני הגשת הדוחות נית ללמוד כי בשני  2010ו 2011רק  16%מ
הדוחות הוגשו לפי לוחות הזמני שנקבעו באמנה הרלוונטית או בוועדות האמנה .בחינת
הנתוני במקרה שמוענקת ארכה של שנה ממועד ההגשה המקורי מראה כי רק 33%
מהדוחות הוגשו בפרק זמ זה57.
)ב( עיכובי בהלי הדיווח ) (Backlogsבשל עומס בוועדות – לא רק מדינות נושאות בעומס
רב בהלי הדיווח אלא ג ועדות הניטור .אלה נושאות בעומס שנוצר מהגשת הדוחות
ומאיהעמידה בזמני הגשת  .בשל העומס המוטל על הוועדות יש מדינות הממתינות כמה
שני להופעה בפני הוועדה ,וזאת זמ רב לאחר שהגישו את הדוחות המדינתיי  58.ועדות
הניטור אשר מאפשרות הגשת תלונות אינדיווידואלית חוו הכבדה דרמטית בעומס,
המוסיפה א היא לעיכוב בדיו בדוחות 59.לעיכובי אלו השלכות שליליות על איכות
הדיאלוג שמתקיי בוועדות ,שכ בסיס המידע אינו עדכני או שהוא מצרי הגשת עדכוני
נוספי .
)ג( עקיבות – בשל הצמיחה המהירה של מנגנו ניטור האמנות ,יש לשי לב כי יש אמנות
החופפות זו את זו בהיבטי מהותיי מסוימי ועוסקות באות נושאי מזוויות שונות,
כגו איסור אפליה ,חקיקה פנימית ,מדיניות ,מוסדות ומנגנוני לאומיי אשר עוסקי
בזכויות אד  .אלה נושאי שחוזרי על עצמ בהערותיה של כמה ועדות .מהמדינות
נדרשת עקיבות בדיווח לכל האמנות .מוועדות האמנה נדרשת עקיבות בנוגע לנושאי
משותפי  ,כדי שייושמו המסקנות והעצות למדינות60.
)ד( פערי ביכולת המדינות לדווח ) – (Capacity gapsיכולתה של מדינה לדווח תלויה במידה
רבה בהימצאותו של כוח אד מיומ ,הבקי במשפט הבילאומי ובהלי הדיווח .בנוס,
יש חשיבות בשימור יכולות אלה ובפיתוח כי היעדר פוגע פגיעה של ממש ביכולת
המדינה להגיש דוחות .יש לזכור כי נוס על הגשת דוחות לוועדות האו" השונות ,קיימות
דרישות מקצועיות הולכות ומתרבות בשל מספר ההול וגדל של מחויבויות המדינות
_____________________________________

56
57
58
59
60

ש ,בעמ'  ,Kalin ;23–20לעיל ה"ש  ,26בעמ'  Kalin .17מציי כי יש מדינות שאשררו את האמנות
בשנות השבעי והשמוני של המאה העשרי ,א טר הגישו דוחות ראשוניי ,ובה קונגו ,גאבו,
גמבייה ,גינאה ,מאלי וסנט וינסנט.
ש ,בעמ' .9
ש ,בעמ'  .23לפירוט עדכני יחסית של לוחות הזמני לדיווח ועמידת המדינות בה ,ראו UN,
International Human Rights Instruments, Timely, Late and Non-Reporting by States Parties
).to the Human Rights Treaty Bodies, U.N Doc. HRI/MC/2015/5 (Apr. 13, 2015

ראו דוח פילאי ,לעיל ה"ש  ,55בעמ' .25
ש .למעשה ,חפיפה רבה בי הוועדות הובילה לכדי המלצות לחבר את כל הוועדות לוועדת ניטור
אחת.
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למנגנוני אחרי  .לצד בעיות אובייקטיביות אלה ,המשותפות לרבות מהמדינות ,יש לזכור
כי חלק מהמדינות אשר חתומות על האמנות השונות ה מדינות מתפתחות ,הנעדרות
מנגנוני עבודה קבועי ומסודרי ומחוסרות תשתית אשר תאפשר עבודה סדירה על
הדוחות .בשל איהיכולת הזו ,יש מדינות שבה הפער בזמ בי דיווח אחד למשנהו גדול
יותר.
בדוח פילאי עצמו הועלו כמה הצעות לפתרו הבעיות האמורות .נזכיר את ההצעות האלה:
יצירת לוח זמני מקי של מועדי הדיווח ,הגברת התיאו בי ועדות הניטור השונות בנוגע
לקווי מנחי משותפי באשר לשאלות פרוצדרליות והפחתת מורכבות הלי הדיווח על מנת
לאפשר למדינות לעמוד במחויבויות הדיווח שלה 61.כיו  ,יותר משלוש שני לאחר פרסו דוח
פילאי ,נית לראות התקדמות מסוימת לקראת פתרו בחלק מ הסוגיות האמורות .לדוגמה ,א
על פי שלא התקבל הפתרו של יצירת לוח זמני מקי לכלל הוועדות ,בשל סיבות שונות ,ייתכ
שבעצ העלאת הנושא לדיו הייתה השפעה על מספר הדוחות שהוגשו ,כיוו שהייתה עלייה של
יותר מ 20%בעמידה בלוחות הזמני של הגשת הדוחות ,בשני  62.2015–2012נושא אחר
שהחלו לדו בו הוא כל הנוגע לעניי הרמוניה בשיטות העבודה .הנושא עלה על סדר היו של
פגישת יושבי הראש של ועדות הניטור בסו יוני 63.2014
הקשיי השוני מעיבי כמוב על האפקטיביות של מער המנגנו של אמנות זכויות האד
כולו ,בעיקר כאשר מטרות מנגנוני הניטור במישור הבילאומי אינ תמיד נהירות לחלוטי ,ולכ
ג המלצות דוח פילאי נתונות לביקורת מכיווני רבי  64.ענייננו העיקרי במאמר זה אינו
במישור הבילאומי אלא במישור הפני מדינתי ,בהפנמת המדינה את דיני זכויות האד הבי
לאומיי  ,ותהליכי הדיווח ה למעשה מסגרת לניהול דיו פני מדינתי בי הממשל לחברה
האזרחית בדרכי המימוש של ערכי זכויות האד  .בהקשר זה חשוב להבי ג את הקשיי
והפגמי שבמישור הבילאומי .בתו כ יש לשי לב לשתי נקודות נוספות :הראשונה ,כפי
שנראה בסעי הבא ,הפרקטיקה הנהוגה במדינת ישראל אינה חריג ,בפרספקטיבה השוואתית,
בכל הנוגע לקשיי בתהלי הדיווח .שנית ,נית לטעו שבשל קשיי הדיווח השוני שצוינו לעיל,
קיימת מגרעה בולטת באפקטיביות של ועדות האו"  .טענה זו עלתה בכמה מפגשי ממשל–
_____________________________________
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על הבעיות הנוספות שעלו ,כמו ג הפתרונות שהוצעו ,ראו  ,Shanyלעיל ה"ש .42
ראו U.N. General Assembly, Fifth Committee, Programme Budget Implications for Draft
Resolution A/68/L.37, 17, U.N. Doc. A/68/779 (Mar. 3, 2014; Office of the United Nations
High Commissioner for Human Rights (OHCHR), Cost Assessment Mandated by GA
Resolution A/RES/68/2, table 2 (Nov. 15, 2013), www.ohchr.org/Documents/HRBodies/
.TB/HRTD/A-68-606_en.doc
ראו https://www.asil.org/insights/volume/18/issue/16/reform-united-nations%E2%80%99-
human-rights-treaty-bodies; The Office of the United Nations High Commissioner for
Human Rights (OHCHR), Annual Meetings of Treaty Body Chairpersons, available at
.www.ohchr.org/EN/HRBodies/AnnualMeeting/Pages/MeetingChairpersons.aspx
ראו  ,Shanyלעיל ה"ש  ,42בעמ' .23–19
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חברה אזרחית שנערכו במרכז מינרבה לזכויות האד  ,ועליה יורחב בסעי  .6בשל חוסר
האפקטיביות יש מקו לחזק את הדיאלוג בי המדינה לארגוני החברה האזרחית באופ שיותיר
לוועדות האו" בז'נווה את הנושאי אשר אינ ניתני לפתרו או לכל הפחות לדיו ,בירושלי .
נעבור עתה לסקירת הניסיו הישראלי בכל הנוגע להליכי הדיווח.

ג .הניסיו הישראלי
 .1הדיווח הממשלתי בישראל
בפרק הקוד בחנו את החובות המוטלות על מדינות בהליכי הדיווח לוועדות השונות .בפרק זה

נתמקד בדיווח הממשלתי בישראל שמבצעת מחלקת ייעו וחקיקה )משפט בילאומי(65
בשיתו ע משרד החו 66וגופי ממשלה נוספי  .מידת החשיבות שמדינת ישראל מייחסת

לדיווח לוועדות האו" השתנתה במהל השני  ,בי היתר כפועל יוצא משינוי מעמדו )בפועל,
א לא מבחינה משפטית( של הדי הבילאומי בתו המדינה .שינוי זה בא לידי ביטוי
בהיערכות המערכת הממשלתית מבחינה מבניתמוסדית ,בחיזוק העיסוק הפרקטי בתחו זה
ובשינוי כללי ביחס כלפי תחו המשפט הבילאומי.
השינוי המוסדי הרב ביותר החל בסו שנות התשעי ובתחילת שנות האלפיי  ,ע הקמת
היחידה להסכמי בילאומיי ותביעות בילאומיות במסגרת מחלקת ייעו וחקיקה במשרד
המשפטי  .בשנת  2003צורפה למחלקה החטיבה לקשרי חו ,צעד שאיחד בי עבודת היחידות
בתחו הבילאומי של זכויות האד והעביר לטיפול המחלקה את מער קשרי החו של משרד
המשפטי  .סמו לכ בשנת  2004שדרג היוע המשפטי לממשלה דאז ,עו"ד מנח )מני( מזוז,
את מעמד המחלקה בהכפפתה למשנה ליוע המשפטי לממשלה ,המתמחה במשפט בי
לאומי 67.נוס על כ תוגבר כוח האד במחלקת ייעו וחקיקה )משפט בילאומי( .כמו כ
בשנת  2010הוקמה בפרקליטות המדינה המחלקה לתפקידי מיוחדי )בילאומי( בעקבות
האיו של העמדה לדי של קציני בכירי וחברי בממשלת ישראל במדינות זרות .ע פרישתו
של מזוז ב 2010מנו יחידות אלה כ 50איש ,ונית לראות בכ גידול ניכר בפעילות בתחו של
_____________________________________
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לתיאור הליכי הדיווח מנקודת מבט פניממשלתית ראו Ayelet Levin, The Israeli Reporting
Cycle to UN Human Rights Treaty Bodies: Creating A Dialogue Between The State of Israel
).and Israeli NGOs, 48 GEO. WASH. INT'L L. REV. (2015

מבוסס על דבריה של עו"ד הילה טנא גלעד ממשרד המשפטי על דיווח המשלחת הישראלית
לאו" באשר ליישו האמנה הבילאומית לזכויות הילד .פרוטוקול ישיבה מס'  16של הוועדה
לזכויות הילד ,הכנסת ה.(2.7.2013) 3 ,19
ד"ר שביט מטיאס כיהנה כמשנה בשני  .2011–2004כיו המשנה ליוע המשפטי לממשלה
)משפט בילאומי( הוא עו"ד ד"ר רועי שיינדור.
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משפט בילאומי 68.היחידה שינתה את שמה והפכה בשנת  2013למחלקת ייעו וחקיקה
)משפט בילאומי( .ע זאת עלינו להדגיש כי העיסוק הישיר בתחו זכויות האד מופקד בידי
חלק קט מהעוסקי בתחו המשפט הבילאומי.
טר הקמת מחלקת ייעו וחקיקה )בילאומי( לא היה במשרד המשפטי כוח אד מיומ
מספיק בתחו זכויות האד הבילאומיות ,ולכ הדוחות הראשוני נכתבו בידי מגוו רחב של
משפטני  ,שחלק א לא היו עובדי המשרד .לדוגמה ,ולמיטב ידיעתנו ,הדוח הראשוני לוועדת
 CERDנכתב בידי אנשי משרד החו בשנת  ;1981הדוח הראשוני לוועדת  CEDAWנכתב בידי
ד"ר רות הלפריקדרי מאוניברסיטת בראיל )כיו פרופסור וחברת ועדה  CEDAWבעצמה(
בשנת  69;1997הדוח הראשוני לוועדת  CRCהוגש רק בשנת  ,2001וכתיבתו רוכזה במכו
ברוקדייל70.

כאמור ,מחלקת ייעו וחקיקה )משפט בי לאומי( במשרד המשפטי אחראית לכתיבת
הדוחות לוועדת הניטור של האמנות ,בשיתו משרד החו .במהל כתיבת פוני אנשי
המחלקה למספר רב של מקורות שוני ומגווני וא משתמשי בחומרי קיימי  ,כגו חקיקה,
פסיקה ,אתרי ממשלתיי ודוחות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה .הדוח עצמו נכתב לפי
ההנחיות של האמנה עצמה ושל הוועדה ,כשהתוצר הסופי אמור להציג את המצב המשפטי
מבחינת מדינת ישראל בכל ההיבטי הנוגעי לדוח .לפני הגשתו הרשמית לוועדה הדוח עובר
מער של אישורי בתו משרד המשפטי ומשרד החו .הדוח מהווה בסיס להופעה של
משלחת ישראל בפני ועדת ניטור האמנות הרלוונטית של האו" .
כעיקרו ,הדוח מועלה לאתר האינטרנט של משרד המשפטי ולעתי של משרד ממשלתי
רלוונטי אחר )לדוגמה הדוח הנוגע ל CRCמועלה לאתר משרד החינו( .לקראת ההופעה עצמה,
כמתואר לעיל ,הוועדה מעבירה למדינה את רשימת הנושאי ומבקשת התייחסות אליה בכתב.
בשלב זה פוני נציגי משרד המשפטי לכלל הגורמי הממשלתיי הרלוונטיי ומגבשי מענה
מסודר .בסופו של תהלי הכתיבה הדוח מאושר ונשלח לוועדת הניטור הרלוונטית .לאחר מכ
מופיעה המשלחת בפני הוועדה.
_____________________________________
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מתו מפגש המחברי ע מנח מזוז ,מ 8בדצמבר  ,2013יש לציי כי נוס על משרד המשפטי
קיימות מחלקות העוסקות במשפט בילאומי ג במשרד החו וכ ביחידות בתו משרדי שוני
כגו האוצר והגנת הסביבה ,שעוסקי בתחומי שוני ביחסי הבילאומיי לפי אמנות והסכמי
שישראל צד לה.
להשלמת התמונה :הדוח לוועדת  CATהוגש ב ;1994הדוח המדינתי ל HRCהוגש בשנת 1998
ונכתב בידי עוה"ד ריצ'ארד ברנשטיי ,בני רובי ויהושע שופמ; הדוח לוועדת  ICESCRהוגש א
הוא בשנת  1998ונכתב בידי עוה"ד מיכאל אטל ,עו"ד יובל שני )כיו פרופסור וחבר HRC
בעצמו( ועו"ד מלכיאל )מייק( בלאס .ראו  ,Levinלעיל ה"ש .65
על פי ס'  44ל ,CRCהדוח המדינתי היה אמור להיות מוגש כבר בשנת  .1993ראו אתי ויסבלאי
פעולות ישראל ליישו האמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד ) 6הכנסת ,מרכז מחקר ומידע,
.(2010
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בבסיס הפרקטיקה של שלב גיבוש הרכב המשלחת מטע מדינת ישראל קיימת כוונה להופיע
ע מספר גדול של אנשי מקצוע החולשי על התחומי הבולטי ביותר בצומתי קבלת
ההחלטות או בראש גופי רלוונטיי  ,על מנת שיוכלו לדווח מניסיונ וכדי להימנע ממצב
שנציגי המשלחת ייוותרו ללא תשובות לשאלות הוועדה 71.כל זאת בהתחשב במגבלות
תקציביות ברורות.
מהרכבי המשלחות ודרג הייצוג של משלחת ישראל לוועדות נית ללמוד על החשיבות
שישראל מייחסת לה ועל מגמות בנושא .א כ ,עולה כי עד כה עמדו בראש בעיקר שגרירי
ישראל במשלחת האו" בז'נווה 72.הדרגי הגבוהי ביותר שהשתתפו במשלחות מטע משרד
המשפטי היו במעמד משנה ליוע המשפטי לממשלה 73ובמקרה חריג ,לעת עתה – א
מנכ"לית המשרד 74,ומטע משרד החו – מנהל מחלקת המשפט הבילאומי75.
כאמור לעיל ,לקראת ההופעה עצמה מגישי ארגוני החברה האזרחית "דוחות צללי ",
שבה מוצגת תפיסת הארגוני את מצב זכויות האד בכל הנוגע ליישו האמנה הרלוונטית .כ
למשל במקרה של הופעת ישראל בפני הוועדה לזכויות הילד בשנת  2013הוגשו שני עשר
דוחות 76.מדובר ה בארגוני בילאומיי וה בארגוני ישראליי  .הוועדה עצמה דנה ג על
_____________________________________

71
72
73
74
75

ע זאת ברור לחלוטי שיישאלו שאלות שהמשלחת לא צפתה אות מראש או התכוננה לקראת.
השגרירי אהר לשנויער ואביתר מנור .זאת מלבד עמידתו של השגריר עו"ד ארתור לנק ,בשנת
 ,2011בראש המשלחת ל ICESCRבתור מנהל מחלקת המשפט הבילאומי במשרד החו )כיו
שגריר ישראל בדרו אפריקה(.
עו"ד שי ניצ ,עו"ד שביט מטיאס ועו"ד ד"ר רועי שיינדור.
משלחת ישראל ל ICCPRבשנת .2014
כדוגמאות להרכבי משלחות להופעה בפני ועדות ,בראש משלחת ישראל ל CEDAWבשנת 2011
עמדו השגריר אהר לשנויער )אז השגריר מטע ישראל ליד משרד האומות המאוחדות והארגוני
הבילאומיי בז'נווה( וד"ר שביט מטיאס – אז המשנה ליוע המשפטי לממשלה )משפט בי
לאומי( .המשלחת הורכבה ג מנציגי משרד הבריאות והחינו :פרופ' אלכס לוונטל – מנהל
המחלקה ליחסי בילאומיי במשרד הבריאות ,ד"ר סטיורט מירקי ,סג מנהל מחוז בארשבע
והדרו במשרד הרווחה ,גב' גלית שטאובר – מנהלת מחוז תלאביב במשרד החינו )ראו
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/ISR/INT_CEDAW_L

 .(OP_ISR_48_10516_E.pdfבראש המשלחת ל CERDבשנת  2012עמד השגריר לשנויער,
ולצדו נציגי משרדי המשפטי ,החו והבריאות :עו"ד הילה טנא גלעד ,עו"ד אס רדזינר –
המחלקה להסכמי בילאומיי ותביעות ,עו"ד דניאל מרקס – משרד המשפטי ,עו"ד אהד צמת
– משרד החו ,ד"ר חסא דיאב – מפקח על לימודי החינו המדעי במגזר הערבי במשרד
החינו ,ד"ר טוביה חורב – סמנכ"ל לכלכלה ולביטוח בריאות במשרד הבריאות )ראו

_http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/ISR/INT_CERD_LOP

76

 .(ISR_80_10634E.pdfהמשלחת ל HRCבשנת  2014הורכבה מהשגריר אביתר מנור ,עו"ד אמי
פלמור – מנכ"לית משרד המשפטי ,עו"ד ד"ר רועי שיינדור – משנה ליוע המשפטי לממשלה
)משפט בילאומי( ,אל"מ נוע נוימ – ראש מחלקת הדי הבילאומי בפרקליטות הצבאית
ונציגי נוספי ממשרד ראש הממשלה ,המשפטי והחו )ראו http://tbinternet.ohchr.org/
.(Treaties/CCPR/Shared%20Documents/ISR/INT_CCPR_LOP_ISR_18392_E.pdf
נית לעיי בדוחות הצללי באתר http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/
.Countries.aspx
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הדוחות הללו וא נפגשת יו לפני הופעתה של המשלחת הישראלית הרשמית ע הארגוני
שהגישו את הדוחות וע ארגוני נוספי כדי לקבל מה תשומות בעל פה .בכל הנוגע להגשת
דוחות צללי  ,בשני  2013–2005הוגשו לוועדות ניטור אמנות זכויות האד  123דוחות בנוגע
לישראל 57 .מתוכ הגישו ארגוני ישראליי או ארגוני ישראליי אשר היו חלק מקואליציה
של ארגוני 77.
 .2יחסי המדינה ע החברה האזרחית בישראל בכלל וארגוני זכויות האד בפרט
במדינת ישראל תהליכי הדיווח של הממשלה לוועדות האו" והספקת המידע מאת ארגוני חברה
אזרחית מתבצעי לרוב במנותק זה מזה ,ללא תקשורת ישירה בי הממשלה לבי הארגוני .
למצב זה יתרונות וחסרונות .מחד גיסא בדר זו נשמרת הקוהרנטיות של העמדה הרשמית של
המדינה ,ואילו לארגוני החברה האזרחית ניתנת הזדמנות להעלות בפני פורו בילאומי מקצועי
טענות והשגות נגד הממשלה בתחומי זכויות האד  ,תו שמירה על עצמאות  ,ומאיד גיסא
מוחמצת הזדמנות להתייעצות כנה ועניינית בי הממשלה לבי ארגוני זכויות אד  ,היכולה
להיות מנו לטיפול בכשלי במישור הפני מדינתי א ללא מעורבות של ועדות האו"  .לשו
אחר ,במצב הקיי בולט ההיבט האדוורסרי – לעתי א אנטגוניסטי – שביחסי ממשלה–חברה
אזרחית ,ונמנע הער המוס של שיתו מידע ,התייעצות וחשיבה משותפת לצור פתרו בעיות.
יש לציי כי קיימת בעייתיות בכ שלא תמיד ניתנת למדינה הזדמנות מלאה להתמודד ע
הטענות המועלות בדוחות הצללי או בעל פה בפני הוועדה ,ומנגד ,הדבר פוגע ביכולת
הארגוני לבקר את מדיניות הממשלה ישירות ולקבל הסבר רשמי ומפורט להחלטות מדיניות
כאלה או אחרות.
פער זה ,שלא לומר הנתק ,שבי ארגוני החברה האזרחית לבי רשויות הממשל ,שעליו עמדנו
ג במבוא ,משק פער נרחב יותר בי החברה האזרחית בכללותה לבי המדינה .החברה
האזרחית בישראל – במובנו הרחב ביותר של המושג – כוללת מגוו עמותות וארגוני העוסקי
במת שירותי  ,תרומה לחברה ,קידו אינטרסי של קבוצות שונות וכדומה א ללא קשר לדיני
זכויות האד  78.ביקורת מקובלת על מצב זה היא שהחברה האזרחית בישראל ממלאת לעתי
פערי ממשל שהותירה המדינה בנסיגתה מטיפול בנושאי חברתיי חשובי בעשורי
האחרוני  79.בר חר גודלו של "המגזר השלישי" ,כפי שהוא מכונה לעתי  ,עד שנת  2008לא
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הפסקה הזו מבוססת על התכתבות ע עו"ד אילת לוי ,מ 30בדצמבר  .2013הנתוני מופיעי ג
במאמרה .ראו  ,Levinלעיל ה"ש .65
ראו BEATRIZ SANZ CORELLA & RINAT BEN NOON, MAPPING STUDY OF CIVIL SOCIETY
ISRAEL (2013), http://www.zavit3.co.il/docs/eu_Israel_Mapping%20
 .Study_final.pdfאת המחקר מימ האיחוד האירופי על אודות פעילות החברה האזרחית בישראל,
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ראו ש ,בעמ' .14
לפי ספרות המחקר ,בד בבד ע נסיגת המדינה והרשויות המקומיות מטיפול בנושאי הללו
ובקבוצות האוכלוסייה השונות ,החלו ארגוני החברה האזרחית לקבל עליה תפקידי הספקה של
שירותי חברתיי מגווני .יתר על כ ,בשל התגברות ההפרטה כמדיניות ממשלתית הממשלה
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הייתה לממשלת ישראל מדיניות כללית בנוגע ליחסי המדינה ע ארגוני החברה האזרחית.
בפברואר  ,2008לראשונה ,הציגה ממשלת ישראל את מדיניותה בנושא 80.בכל הנוגע לפ
החברתיכלכלי הכירה הממשלה בחשיבות השותפות ע ארגוני החברה האזרחית ותרומת
לשירותי החברתיי ולקידו היזמות החברתית ,וא הצהירה על כוונה לשלב את הארגוני
במכרזי ממשלתיי  .באשר לפ של קידו ושינוי מדיניות הכירה הממשלה ביכולת של
הארגוני לשחק תפקיד והכירה בערכ של התייעצויות בפורמט "שולח עגול" .א שלא ננקטו
צעדי מעשיי המסדירי את היחסי  81,בקי  2013הוק מיז ממשלה–חברה אזרחית
במסגרת המכו למנהיגות וממשל של ג'וינט ישראל .מטרת מיז זה היא להבנות את יחסי
השותפות בי הממשל לארגוני החברה האזרחית ,כמגמה ארוכת טווח 82.א כ ,עד כה הפעילות
שננקטה והדיאלוג שהתקיי הונעו במידה רבה בידי אנשי מסוימי או מדיניות של מוסד
מסוי  ,א לא מתו מדיניות ממשלתית כללית .יתר על כ ,במאמצי הנוכחיי הנעשי בתחו
כללי זה יש ריחוק מכוו מנושאי של זכויות אד ומארגוני העוסקי בעיקר בקידו זכויות
אד במובנ המשפטי .נדמה כי ריחוק זה נובע מהבנה כי נושאי זכויות האד נתפסי כיו
בחברה הישראלית כבעלי פוטנציאל לרגישות פוליטית העלולה להיות מכשול לשיתו פעולה
בתחומי אחרי .
ע זאת מצד החברה האזרחית ,ה בכללותה וה בתחו זכויות האד  ,ניכר הרצו והצור
לפעול פרואקטיבית ע מכלול מוסדות המדינה לצור קידו שינוי חברתי .רבי מהארגוני
יוזמי דיאלוג ברמות שונות ע מוסדות המדינה ,בעיקר בכנסת .בכ נוצרות אינטראקציות אד
הוק .פעמי רבות נעשה הדבר בהגשת חוות דעת מקצועית וניירות עמדה לחברי הכנסת ולקובעי
מדיניות ,או בקידו דיוני בוועדות הכנסת או בפורומי ציבוריי של קואליציות חברה
אזרחית83.
אול בתחו זכויות האד נשמרת רמה נמוכה של שיתו פעולה וא החמרה וצמצו של
מרחב השיח והלגיטימציה הציבורית של ארגוני המתמחי בזכויות אד והפועלי נגד מדיניות
ממשלתית החורגת בי היתר מדיני זכויות האד הבילאומיי  .בשני האחרונות ,בשל נסיבות
פוליטיות ,נפגעה פעילות של ארגוני החברה האזרחית בתחו זכויות האד  .כמה יוזמות
_____________________________________
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מעדיפה להעביר את האחריות הישירה להספקת השירותי לידי ארגוני וולונטריי ,ואילו היא רק
משתתפת במימונו של השירות .להרחבה על מגמה זו בתחומי שוני ,ראו בנימי גדרו ,מיכל בר
וחגי כ המגזר השלישי בישראל – תפקידי המגזר השלישי )המרכז הישראלי לחקר המגזר
השלישי ,באר שבע ;(2000 ,אורי ינאי "מקלטי נשי בישראל :מחדשנות וולונטרית לאימו
ממלכתי" ביטחו סוציאלי  ;(2005) 77 ,70אבישי בניש "מיקורחו בראי המשפט הציבורי:
הפרטת תכניות "מרווחה לעבודה" ובעיית כשלי הפיקוח" משפטי לח .(2008) 283
נייר המדיניות היה פועל יוצא של החלטה  3190של הממשלה ה" 31יחסי הממשלה ,החברה
האזרחית והמגזר העסקי התור להשגת מטרות ציבוריות" )www.pmo.gov.il/ (24.2.2008
.Secretary/GovDecisions/2008/Pages/des3190.aspx
 ,CORELLA & BEN NOONלעיל ה"ש  ,78בעמ' .7
ראו את מסמ היסוד .www.theinstitute.org.il/files/articles/elka_brand_22.pdf
 ,CORELLA & BEN NOONלעיל ה"ש  ,78בעמ' .35
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חקיקה שהתקבלו בכנסת 84פגעו באמו ההדדי שבי המדינה לבי ארגוני זכויות האד והובילו
ג ללח פוליטי ולהתערבות בהתנהלות הפנימית של הארגוני  ,עצירת קבלת תרומות וכספי
ועוד 85.אי ספק שבמהלכי אלה יש מ הפגיעה בחופש הביטוי ובחיוניות הדמוקרטיה
בישראל .אול ענייננו כא אינו בכ אלא בפגיעה בדינמיקה של שיתו דעות ושיתו פעולה בי
החברה האזרחית לבי המדינה ,בי השאר משו ששיח זכויות האד מזוהה במידה רבה ע
הצד השמאלי של המפה הפוליטית ולא כאינטרס ממלכתילאומי86.
קיי מגוו רחב ביותר של חסמי למוכנות לדיאלוג בי המדינה לארגוני החברה האזרחית.
מצד המדינה היה נית לצפות שלא יהיה לה עניי בדיאלוג ע מי שתוק את עמדות המדינה על
בסיס אדוורסרי ,בייחוד ע מי שפונה החוצה ,וכ חשש מעמידה ישירה מול טועני רהוטי
וביקורתיי  .מצד הארגוני  ,יש חשדנות כלפי שיח מכיוו שה חוששי שהאינטרס של המדינה
בדיאלוג – איסו מידע מראש לצור הכנת הגנה אפקטיבית יותר ו"הלבנה" ) (whitewashingשל
הדיווח כשהמדינה מציינת שנער דיאלוג ע ארגוני  ,ולכאורה זוכה בנקודות חסד בפני
הוועדות – נוגד את מטרותיה  87.דוגמה נוספת לחשש מהלבנה כזו היא טרוניה של ארגוני
החברה האזרחית ,אשר א הובעה בפומבי מפי מנכ"ל האגודה לזכויות האזרח דאז מר חגי
אלעד .עיקר הטענה היא שהחלטות בג" בעתירות עקרוניות שהגישו ארגוני זכויות אד נגד
החלטות או חקיקה שהממשלה הגנה עליה בבג" ,ובה התקבלה עמדת הארגוני  ,כגו
העתירה נגד הפרטת בתי סוהר 88,מצוינות על ידי המדינה בדיווחיה לוועדות כפעולות של
המדינה לקידו יישו האמנות .תופעה זו א כונתה לאחרונה ”89.“courtwashing
מהמפגשי שנערכו במסגרת הפרויקט של מרכז מינרבה לזכויות האד  ,כמו ג מהכתיבה
בנושא 90,עולה שלרוב ,ארגוני החברה האזרחית והממשלה נפגשי בעיקר בבית המשפט
העליו ,בעתירות לבג" .ה"דיאלוג" הלעומתי הזה הוא חיוני א בעייתי מסיבות שכבר עמדנו
_____________________________________
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הכוונה בי היתר ל"חוק העמותות" )חוק חובת גילוי לגבי מי שנתמ על ידי ישות מדינית זרה,
התשע"א– ,2011ס"ח  ;(2279ו"חוק החר" )חוק למניעת פגיעה במדינת ישראל באמצעות חר,
התשע"א– ,2011ס"ח  .(2304בבג"  5239/11אבנרי נ' הכנסת )פורס בנבו (15.4.2015 ,נקבע
שבחוק יש פגיעה בחופש הביטוי ,א כי פגיעה זו היא מידתית ,ועל כ נפסל רק היבט אחד של
החוק.
 ,CORELLA & BEN NOONלעיל ה"ש  ,78בעמ' .31–30
ראו עמיר פוקס "זכויות אד אינ מונופול שמאלני" האר – דעות www.haaretz.co.il/ 23.4.2013
.opinions/.premium-1.2000849
ראו ס'  44–42לדוח המדינתי של ישראל ל ,HRCשבו הוזכר הפרויקט של מרכז מינרבה לזכויות
האד – http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno
.=CCPR%2fC%2fISR%2f4&Lang=en
בג"  2605/05המרכז האקדמי למשפט ולעסקי נ' שר האוצר ,פ"ד סג).(2009) 545 (2
ראו אזכור לביקורת שהובעה בנושא במהל אירוע לציו יו זכויות האד הבילאומי שנער
בחסות מרכז מינרבה והאיחוד האירופי ,להל בפרק ה .כמו כ ראו אייל גרוס "עלה התאנה
הבג"צי" האר – דעות ).www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.2471413 (30.10.2014
ראו  ,Levinלעיל ה"ש  ;65רחל בנזימ ודוד קרצ'מר נציבות זכויות אד בישראל – מחקר השוואתי
ומודל מוצע ) 20–17מרכז מינרבה לזכויות האד ,האוניברסיטה העברית בירושלי.(2001 ,
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עליה לעיל ,סיבות של פערי תפיסות ורצו לא "לשת פעולה" ע המדינה .ע זאת נראה
שהמצב החמיר בשני האחרונות בעקבות חקיקת אות חוקי אשר הקשו על פעילות של
ארגוני חברה אזרחית .לצד המתח הרב יש להזכיר שכבר היו הצלחות בעבר לדיאלוג בי ארגוני
החברה האזרחית לבי המדינה בכל הנוגע למאבק בסחר בנשי  ,למשל – תחו שבו הצטבר
לח חיצוני ניכר באשר למצב בישראל ,ולאו דווקא מצד מנגנוני האו"  91,א מדובר בחריגי
לכלל.

בכל הנוגע לדיאלוג בעניי הדיווחי לוועדות הניטור ,כמו ג ל  ,UPRהרי שהוא לא
התקיי מעול בצורה מוסדרת .למעשה ,עד תחילתו של הפרויקט של מרכז מינרבה ,שיתואר
בפרק הבא ,למעט שני חריגי  ,לא התקיימו מפגשי מסודרי בי ארגוני החברה האזרחית
לנציגי המדינה .עו"ד אילת לוי ,ממחלקת ייעו וחקיקה )משפט בילאומי( ,מציינת כי בעבר
התקיימה פגישה בי הצדדי  ,בז'נווה בשנת  ,1998ערב הדיאלוג בנוגע ל ICCPRבפני ה.HRC
פגישה נוספת נערכה בשנת  2002ערב הדיאלוג הראשו ע הוועדה לזכויות הילד 92.כמו כ
מחלקת ייעו וחקיקה )משפט בילאומי( שלחה כעניי שבשגרה מכתבי לארגוני זכויות אד
בד בבד ע הכנת הדוח המדינתי וכ העלתה לאתר המשרד קול קורא לציבור להגשת מידע
לקראת כתיבת דוחות לוועדות זכויות האד כהזמנה לקבלת מידע ועמדות ,אול לא היה בכ
לקד יחסי אמו ושיח ,וממילא ההיענות מצד הארגוני הייתה נמוכה מאוד.
מאפיי רלוונטי נוס של ארגוני חברה אזרחית בכלל וארגוני זכויות אד בפרט הוא יצירת
קואליציות .מטרת של קואליציות ,בהקשר של מחקרנו ,היא שיתו בי המשאבי המוגבלי
של ארגוני שוני במסגרת קשריה ע הממשלה על מנת לקד שינוי מדיניות או חיזוק מרכיבי
הדיאלוג על מדיניות כאשר קיימת חפיפה בי מטרות הארגוני והאסטרטגיה שלה  .בכל הנוגע
לקשר בי ארגוני החברה האזרחית לבי עצמ  ,בעניי הדיווחי למנגנוני השוני  ,הרי שכמעט
לא קיימות קואליציות פורמליות או לא פורמליות שהשתתפו בתהליכי הדיווח באו"  93.ע זאת
אופ פעולה זה של הקמת קואליציות אינו זר לחברה האזרחית בישראל .דוגמה לכ הוא ארגו
שתי"ל ,אשר הוק ב 1982על ידי הקר החדשה לישראל .כחלק מפעילותו לקידו שינוי חברתי
פועל בשתי"ל "המרכז לקידו מדיניות" ,אשר פיתוח קואליציות היא אחת מפעילויותיו
העיקריות 94.בנוס ,קיימות כמה קואליציות בולטות שנית למנות ,כגו "חיי וסביבה" – ארגו
גג הפעיל בתחו הקיימות והצדק החברתי 95,נשי לתקציב הוג 96ו"תג מאיר" 97.בשני
_____________________________________
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 ,Levinלעיל ה"ש .65
ש.
במהל מפגש שערכנו ב 6באוגוסט ,2013 ,על הדיווח המדינתי ל ,HRCהתגבשה קואליציית אד
הוק של ארגוני זכויות נשי .ראו סעי  6להל .בנוס ,הקמת קואליציות מקובלת בקרב ארגוני
העוסקי בזכויות הפלסטיני בשטחי וזכויות פליטי ומבקשי מקלט בישראל.
ראו את אתר הבית של שתי"ל.www.shatil.org.il/node/2 :
ראו את אתר הבית של ארגו חיי וסביבה.www.sviva.net/Info.php?docId=coaliton_main :
ראו את אתר פורו נשי לתקציב הוג במרכז אדוה.www.adva.org/he/women-budget-forum/ :
ראו את אתר הבית של תג מאיר.www.tag-meir.org.il :
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האחרונות חל שינוי בתפיסת ארגוני אחדי אשר החליטו להגביר את שיתו הפעולה ביניה
באמצעות יצירת קואליציות .התרבו ארגוני החברה האזרחית שהחלו לעבוד ע מכוני מחקר
וחשיבה ,בשל השפעת על המדיניות הציבורית 98.דוגמה בולטת היא פעילותו של מכו ו ליר.
במסגרת המכו פועל ,למ שנת  ,2009מרכז שוות – לקידו נשי בזירה הציבורית 99.מרכז זה
שוא להוביל לשינוי מדיניות ,בי השאר באמצעות מחקרי בנושא ,פגישות ע מקבלי החלטות
ושינויי חקיקה .פעילות זו מתקיימת נוס על המחקר המתנהל במכו על החברה האזרחית,
שבמסגרתו פועלת קבוצת מחקר בנושא החברה האזרחית בישראל ,כמו ג פורו ו ליר לארגוני
המגזר האזרחי100.
אשר לישראל ,נטע לאחרונה כי שינויי בסביבת הפעולה של ארגוני החברה האזרחית
הגבירו את תופעת הקמת הקואליציות .הסיבה לכ היא שינוי באופ העבודה של הארגוני ,
מהתנהלות קונפליקטואלית בי ארגוני לצורת התנהלות של שותפות .כמו כ בשני האחרונות
התרחשו מיזוגי  ,והחלו לבוא לידי ביטוי אסטרטגיות שיתו שתכלית יצירת מבני מרובי
ארגוני  101.מספרות המחקר עולה כי מניע נוס ליצירת קואליציה מקורו באופייה של החברה
האזרחית ,המורכבת מארגוני רבי השוני בגודל ובעצמת  .כוחו של כל ארגו בפני עצמו
אינו מספק לחולל שינויי בזירות המדיניות .קואליציה היא אמצעי להשפעה וליצירת שינוי
באמצעות איחוד וגיבוש מומחיות ,תיאו פעולות ופילוס הדר לכמה מוקדי של קבלת
החלטות .סיבה נוספת להתארגנות 102היא מעבר הארגוני מגישה מקומית לגישה לאומית103.
 .3בעיות בתהלי הדיווח
בתהלי הדיווח בישראל עולות כמה בעיות מיוחדות שראוי לתת עליה את הדעת .חלק ניתנות
לפתרו ללא מאמ מיוחד ,ואילו אחרות נובעות מקשיי עמוקי יותר בחברה הישראלית.
)א( השתתפות ארגוני החברה האזרחית הערבית בישראל
לאור שנות פעילות הפרויקט של מרכז מינרבה לזכויות האד בירושלי נעשו פניות למספר רב
של ארגוני הפעילי בחברה הערבית על מנת שייטלו חלק במפגשי  104.המאמצי לא זכו
להיענות רבה .ע זאת יש לציי כי כמה ארגוני מהחברה הערבית הקפידו על השתתפות נכבדה
_____________________________________

 ,CORELLA & BEN NOON 98לעיל ה"ש  ,78בעמ' .36
 99ראו .www.vanleer.org.il/he/wips
 100ראו .www.vanleer.org.il/he/node/1383
 ,CORELLA & BEN NOON 101לעיל ה"ש  ,78בעמ' .36
 102ראו .www.vanleer.org.il/he/civil-society

Terry Mizrahi & Beth B. Rosental, Complexities of Coalition Building : Leaders’ Successes, 103
).Strategies, Struggles, and Solutions, 46 SOCIAL WORK 63 (2001

 104ארגוני החברה האזרחית הערבית מוני פחות מ 5%מכלל הארגוני ,בעוד חלק באוכלוסיה הוא
קרוב ל 20%על פי ה .OECDראו  ,CORELLA & BEN NOONלעיל ה"ש  ,78בעמ' .20
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שלה בפרויקט .למשל נציגי עדאלה נכחו במפגש הראשו שנער וג במפגש האחרו .במהל
שנת הפעילות השנייה השתתפו בחלק מהמפגשי נציגי ארגוני נוספי כגו המרכז לתכנו
אלטרנטיבי .להבנתנו ,העובדה שרבי מהארגוני אינ ששי להשתת בפרויקט נעוצה בכ
שה סבורי כי יהיה בכ שיתו פעולה ע המדינה ובחשדנות בסיסית כלפי מוסדות המדינה
ונציגיה .ע זאת עלינו לזכור שקיימי קשיי אובייקטיבי רבי  ,המשותפי לרוב של
הארגוני  ,כגו מחסור במשאבי ובכוח אד  105.במקרה של ארגוני החברה האזרחית הערבית
קיי גור נוס והוא הריחוק הגאוגרפי .ארגוני החברה האזרחית הערבית מרוכזי בצפונה של
ישראל ,ומקצת באזור הנגב ,א שחלק עובדי בכל רחבי המדינה 106.כמו כ ,כפי שיצוי
להל ,קיימת ג בעיה של עומס וחוסר יכולת מנהלית ומקצועית בחלק מהארגוני  ,בעיקר
בארגוני הקטני יותר ,וכ קיימי פערי מודעות.
איההשתתפות של ארגוני החברה האזרחית הערבית בתהלי הדיווח נובעת אפוא בעיקר
מחוסר אמו ומקשיי תקציביי  .תהלי בניית אמו מצרי הקצאת משאבי זמ מצד המדינה
ומצד הארגוני ג יחד .קיו מפגשי של נציגי המדינה במשרדי ארגוני ספציפיי או
בסביבת הפיזית ,עריכת מפגשי שבמרכז נושאי אשר בראש מעייניה של ארגוני החברה
האזרחית הערבית בישראל ,עידוד השתתפות מצד ארגוני המזוהי ע נושא מסוי אשר צפוי
לעלות בדוח המדינתי – אלה שלוש דוגמאות לדרכי פעולה העשויות להוביל לשיפור במגמת
ההשתתפות בתהלי הדיווח ובדיאלוג הקשור בו.
)ב( בעיות תקשורת ונגישות מידע
תחו זה מורכב מכמה סוגיות :ראשית ,אתר האינטרנט של נציבות זכויות האד של האו" ,
שבו מפורט מידע רב בנושא תהליכי הדיווח ,כגו תאריכי הגשת דוחות צללי  ,אינו "ידידותי
למשתמש" 107.השימוש בו אינו קל להדיוטות וא לא למומחי בתחו זכויות האד  .לכ א
על פי שהאתר מכיל מידע רב הרלוונטי לארגוני ולמדינה ,קיי קושי בהפקת תועלת ממנו ,ולכ
נציגי ארגוני נמנעי משימוש בו .הכוונה היא לנושאי כגו איתור דוחות קיימי  ,לוחות זמני
להגשה לוועדות הניטור השונות ועוד.
שנית ,ג בשימוש באתר האינטרנט של משרד המשפטי יש קשיי  .בעת הנוכחית אתר
משרד המשפטי הוא מקור המידע לארגוני החברה האזרחית בישראל בכל הנוגע לדיווח
לאמנות האו"  .חר זאת לעתי אתר האינטרנט אינו מעודכ תדיר מספיק .לכ ג בעת הצור,
_____________________________________

 105קושי זה א צוי במשוב שערכנו .עומס המשימות והיות מוטלות על כוח אד מצומצ ה קושי
נוס שהופיע במשוב ,וצוי כסיבה לנוכחות דלה באחד המפגשי שערכנו ,מפגש המעקב אחר
יישו מסקנות ועדת  ,CERDב 3ביוני  .2013ראו להל בפרק ה.
 106ראו  ,CORELLA & BEN NOONלעיל ה"ש  ,78בעמ' .21
 107ראו .http://www.ohchr.org/EN/Pages/WelcomePage.aspx
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פעמי רבות הארגוני אינ טורחי לבקר באתר 108.יתרה מכ ,פעמי רבות שמענו על חוסר
מודעות לעצ קיומו של האתר .קושי זה עומד בניגוד למגמה המבורכת של הנגשת המידע,
שעליה עמדו נציגי משרד המשפטי במפגשי שנערכו במרכז מינרבה .כחלק ממגמה זו ,בשני
האחרונות מועלי לאינטרנט יותר ויותר חומרי בעברית ,ערבית ואנגלית .נציי ג כי באתר
משרד המשפטי נית למצוא את מגוו הדוחות שהגישה המדינה לוועדות .אנו סבורי כי בחינה
השוואתית של הנעשה באתרי משרד המשפטי השוני תגלה כי יש בה רעיונות שנית ללמוד
מה בנוגע לשימוש באינטרנט לצור המש שיפור הנגשת המידע לציבור הרחב ולארגוני
החברה האזרחית.
שלישית ,קיימת בעיה של חוסר היענות לפניות משרד המשפטי אל ארגוני  .אנחנו סבורי
שבעיה זו נובעת במידה רבה מבעיות התקשורת שציינו לעיל .לדעתנו ג בהיבט זה חל שינוי
חיובי ,אשר התבטא בי השאר בהשתתפות במפגשי שנערכו בחסות מרכז מינרבה ובהערות
רבות שהועלו במהלכ  .ע זאת עלינו לציי שכאשר ניתנה לארגוני הזדמנות להעיר על טיוטת
הדוח המדינתי על פי  ,ICCPRרק ארגו אחד נענה109.
אי ספק שמדובר בנושא בעייתי א חשוב מאוד בתקשורת בי משרדי הממשלה לארגוני
החברה האזרחית .פיתוחו של נושא זה ,ג א נתפס כטכני ולא כמהותי ,יכול לשמש מנו
לקידו דיאלוג ברמה הלאומית .זאת ,בהשראת הנעשה במדינות שונות ,כפי שנציג להל
בחלקי שוני של סעי  .5מלבד הקצאת משאבי לפיתוח תחו האינטרנט במשרדי הממשלה
נית להעלות על הדעת עוד רעיונות :פעולה רצופה של יצירת קשר טלפוני ע כל אחד מארגוני
החברה האזרחית הרלוונטיי לדוח ספציפי והקצאת "אנשי קשר" אשר יהיו אחראי לתקשורת
בי הארגוני לבי עצמ או בי הארגוני למדינה ,בד בבד ע הקצאת מנהל פרויקט לנושא,
בתו משרד המשפטי  .יש בכ משו השקעת זמ לא מבוטלת ,א כפי שיוצג להל ,הניסיו
של הפרויקט במרכז מינרבה לזכויות האד בירושלי מגלה כי יש להשקעה זו תוחלת.
)ג( פערי מודעות
סוגיה בעייתית נוספת בתהלי הדיווח היא קיומ של פערי מודעות בי ארגוני החברה האזרחית
השוני בנוגע להיבטי שוני בתהלי הדיווח :ראשית ,קיי חוסר מודעות לעצ התהלי;
שנית ,קיי חוסר מודעות ללוחות הזמני של השלבי השוני של תהלי הדיווח לאמנות
האו"  .בכ יש חלק ג לאמור לעיל בסעי התקשורת.
נוס על כ ,רוב המכריע של ארגוני החברה האזרחית לא התנסו מעול בתהלי הדיווח,
ה אינ מכירי את "ארגז הכלי " הנדרש בתהלי ,ובייחוד אינ מודעי ליכולת להשפיע על
התהלי על שלביו השוני 110.
_____________________________________

 108הנושא עלה בהתכתבויותינו ובשיחותינו ע אנשי משרד המשפטי וע נציגי ארגוני החברה
האזרחית.
 109ראו מסקנות כלליות מתו משוב עשרת הארגוני ,להל בפרק ה.
 110ש.
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קידו פתרו לצמצו פערי המודעות יכול להתממש בכמה דרכי  :ראשית ,יצירת אתר
אינטרנט ייעודי אשר יעסוק בתהלי הדיווח .באתר זה נית להציג את לוחות הזמני של הדוחות
הרלוונטיי  ,את המועדי הקבועי להגשת דוחות ,את נושא הדוח ופירוט מתאי  ,את השלבי
השוני ועוד .נית להפעיל אתר כזה כחלק מפעילות הגו שירכז את הדיאלוג ,בי שמדובר בגו
אקדמי כמו מרכז מינרבה לזכויות האד ובי שמדובר במוסד זכויות אד לאומי ,א יוק כזה,
וזאת בשיתו פעולה ע ארגוני חברה אזרחית וא משרדי הממשלה .החשיבות בהפעלת אתר
מעי זה היא בחשיפה ל"שחקני " הרלוונטיי  ,קרי ארגוני החברה האזרחית .שנית ,יש להשקיע
מאמצי רבי יותר בהדרכת ארגוני להטמעת מודעות לתהליכי בישראל ובחו"ל .כפי שיוצג
להל ,אחד המפגשי שנערכו בפרויקט של מרכז מינרבה עסק בהעצמת הארגוני ובהקניית כלי
עבודה לתהלי הדיווח .כמו כ באמצעות הקליניקה לזכויות אד בילאומיות באוניברסיטה
העברית בירושלי הוכ מדרי לכתיבת דוחות צללי לש הפצה בקרב ארגוני  .קליניקה זו
תעסוק בשני הקרובות ג בליווי של ארגוני המעונייני להשתת בתהליכי הדיווח ,א
מסיבות של מיעוט משאבי נמנעי מכ.

ד .יחסי ממשל–חברה אזרחית בתהליכי הדיווח והמעקב
בפרק הקוד דנו בניסיו הישראלי באשר לדיווח הממשלתי ,ובפרק זה נדו בחשיבות
ובפוטנציאל של התרומה של ארגוני החברה האזרחית לתהליכי הדיווח ונספק מבט בילאומי
משווה על האופ שבו הדיאלוג בי המדינה לארגוני החברה האזרחית יכול להתבצע בפועל.
ראשית ,נדו בתפקיד החיוני שארגוני החברה האזרחית יכולי למלא בתהלי הדיווח לוועדות
ניטור האמנות .בנוס ,נראה היבטי שוני למעורבות ארגוני החברה האזרחית בהליכי הכנת
הדוח המדינתי ,פרקטיקות דיאלוג בי המדינה לארגוני החברה האזרחית ואת הדיאלוג החורג
משיתו הארגוני והוא הדיאלוג ע הקהילה האזרחית והציבור הרחב.
 .1חשיבותו של תפקיד החברה האזרחית בדיווח התקופתי לוועדות ניטור האמנות
הכתיבה המחקרית העוסקת במשפט בילאומי ובקידו זכויות האד מדגישה רבות את תפקיד
החשוב והחיוני של ארגוני החברה האזרחית בפיקוח על אמנות להגנת זכויות אד בעיקר
בהיבטי כתיבת דוחות צללי המוגשי לוועדות ניטור האמנות 111.זאת במישור הבילאומי.
אול תפקיד ארגוני החברה האזרחית חורג הרבה מעבר להפקת הדוחות האלטרנטיביי הללו,
ותרומת יכולה לגדול במידה ניכרת בעבודה ע הממשלות – במישור הפני מדינתי – במסגרת
תהליכי הדיווח לוועדות הניטור ,לרבות תהליכי המעקב )112.(follow-up
_____________________________________

 111ראו לדוגמה  ,Morijnלעיל ה"ש  ,Kalin ;18לעיל ה"ש  ,26בעמ' .62–60
 112על תפקיד של ארגוני חברה אזרחית נאמר“It is now widely accepted that without non- :
governmental organizations (NGOs), the United Nations (UN) human rights machinery
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במצב הקיי ועדות ניטור האמנות חסרות הסמכה לעריכת חקירות עצמאיות ,ומכא שה א
נעדרות יכולת ארגונית ומעשית לערו חקירות כאלה על רמת היישו וההגנה על זכויות אד
באמנה הספציפית .אשר על כ ללא התובנות והמידע המתקבלי מארגוני החברה האזרחית,
בידי ועדות ניטור האמנות קיי רק המידע שמספקת לה המדינה המדווחת ,כמו ג מידע
העולה ממנגנוני או" אחרי הפעילי בתחו זכויות אד  ,כגו הדווחי המיוחדי )Special
 113,(Rapporteursופרוצדורות מיוחדות נוספות ,כגו קבוצות עבודה לצד מועצת זכויות האד 114.
לכ כל מידע אמי נוס יוכל לסייע לתהלי בחינת הדוחות המדינתיי  .בהמש לכ ,דיווחי
אמיני מצד ארגוני החברה האזרחית יוכלו לסייע במניעת טענות אפשריות על חוסר ביסוס
עובדתי ,מצד מדינות כלפי ועדות ניטור האמנות .בנוס ,ככלל מוב שלמדינה עניי בהצגה
חיובית של מצב זכויות האד במדינה ,ואילו ארגוני החברה האזרחית מייצגי מטבע את מי
שחש כי נפגע מחוקי המדינה ומפעילויותיה ,קרי בדיוק באות ממדי שבה על ועדות הניטור
להתמקד .ע זאת ראוי להדגיש כי מוטב ה למדינה וה לארגוני החברה האזרחית לערו בירור
עובדתי בדיאלוג לאומי טר הפגישה ע ועדות ניטור האמנות .בירור שכזה יכול שימנע את
הצור לספק מידע לוועדות )א הבעיה זכתה לפתרו מספק( ,וא הצדדי יופיעו בפני
הוועדות ,יאפשר לוועדות להגביר את האפקטיביות שלה באמצעות בחינת העמדות של שני
הצדדי בנוגע למידע שיוצג.
ועדות ניטור האמנות משתמשות תכופות בדוחות הצללי  ,אות דוחות אלטרנטיביי ,
במסגרת תהלי ובחינת הדוחות המדינתיי  ,ובמישור הבילאומי אלה ה הביטוי המובהק
ביותר לתרומת ארגוני החברה האזרחית לעבודת של ועדות הניטור בנושא ולקידומו 115.הגשת
דוחות הצללי ובחינת מועילה לוועדות ניטור האמנות בעבודת .בנוס ,ארגוני החברה
האזרחית יכולי להמשי לתרו לתהלי בנוכחות בעת הבחינה הפומבית של הדוחות.
_____________________________________
would not be able to function” (Rachel Brett, The Role of NGOs – An Overview, in
INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS MONITORING MECHANISMS: ESSAYS IN HONOUR OF JAKOB TH.
)) .MÖLLER (Gudmunder Alfredsson et al. eds., 2nd Revised ed. 2009ראו ג ANNA F.
BAYEFSKY, REPORT ON THE UN HUMAN RIGHTS TREATIES: FACING THE IMPLEMENTATION
CRISIS (International Law Association – Committee on International Human Rights Law and
.Practice, 1996) www.bayefsky.com/reform/ila.php
 113ראו באתר נציבות זכויות האד של האו" http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/
 .Introduction.aspxראו ג Nigel Rodley, On the Responsibility of Special Rapporteurs, 15
).THE INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN RIGHTS 319 (2011
 114ראו באתר נציבות זכויות האד http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/
.Introduction.aspx

 115זאת ,א הדוחות ה אמיני ,שכ שימוש או הסתמכות מוגברת על דוחות הצללי אשר לוקי
בהיבט זה עלולי להוביל למצב בעייתי מבחינת כל הגורמי הנוגעי לדיווח .במפגשי שערכנו
חזרה ושבה הנקודה הזאת :מוטב שהנושאי יעלו לפני ההופעה בפני הוועדה הרלבנטית בג'נבה.
העלאה מוקדמת של הנושאי ,טר ההגעה לדיו ,תאפשר לוועדה להיות אפקטיבית יותר ,למדינה
להיות מוכנה ע תשובה עניינית ,וא תאפשר לארגוני לקד את מטרותיה באמצעות מינו
תהלי הדיווח אגב יידוע המדינה על פרטי של בעיות באופ העשוי לשנות את המציאות.
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יתר על כ ,בכל הנוגע למישור הפני מדינתי ,קיו דיאלוג מוגבר מציע יתרונות לנציגי
המדינה כמו ג לנציגי הארגוני  .לארגוני מתאפשר להגביר את השפעת בתחומי המדיניות
הרלוונטיי לתהלי הדיווח ,ולמדינה ניתנת הזדמנות ללמוד יותר על הנעשה בתחומה ולהבי
טוב יותר כיצד מדיניותה משפיעה על זכויות האד של התושבי  .יתרו נוס עבור המדינה הוא
הקניית יכולת התמודדות ע ביקורת בילאומית על מדיניות זו באמצעות שיקו מהותי של
הדיאלוג ע ארגוני החברה האזרחית ככלי לשיפור הלגיטימציה הבילאומית )ולא כ
116.(whitewashing
מכא ששיח בונה בי ארגוני החברה האזרחית לבי המדינה יכול להוביל להעצמת
האפקטיביות של דוחות הצללי ולהגדלת תרומת של הארגוני לוועדות ולמשטר זכויות
האד  .יש לזכור כי ג לאחר סיו בחינת הדוח ופרסו ההערות של ועדות ניטור האמנות ,ברי
שעל המדינה להמשי לייש את אמנות זכויות האד ולהטמיע בדי ובמעשה הפנימיי .
ארגוני החברה האזרחית יכולי למלא תפקיד בהבטחת שילוב המסקנות של ועדות ניטור
האמנות במדיניות הממשלה ,ועל הממשלה מוטל להמשי לייש את הוראות האמנות.
 .2היבטי שוני של מעורבות ארגוני החברה האזרחית בתהליכי הכנת הדוח
המדינתי
קיימי היבטי שוני למעורבות ארגוני החברה האזרחית .נית לזהות שני צמתי עיקריי של
תרומה אשר משתלבי בשלב ההכנה של דוחות לוועדות האו"  :איסו מידע ותיעודו וקיו
התייעצות ע נציגי ממשל בנוגע לטיוטת הדוח המדינתי.
)א( איסו מידע ותיעודו
לארגוני החברה האזרחית יש פוטנציאל תרומה עצו בתחו איסו מידע ותיעודו 117.נציגי
ממשלות שואבי מידע ,בדר כלל ,בראש ובראשונה מגופי ממשלתיי  .סביר להניח שקיי
מידע רב בחברה האזרחית אשר לא נמצא בידי הגופי הממשלתיי  ,במגוו תחומי פעילות של
הארגוני השוני על תחומיה השוני  118.נוכחות של פעילי ארגוני החברה האזרחית
"בשטח" ,המגע ע קבוצות אוכלוסייה שה מושא של אמנות זכויות האד ופנייה של פרטי
_____________________________________

 116בהקשר זה ביקורת שהובעה בפנינו מפי אנשי ארגוני החברה האזרחית היא כי הדיאלוג מתקיי
בעיקר ע אנשי משרד המשפטי .לכ עלתה תהייה א יש בכ כדי להשפיע על כלל משרדי
הממשלה .בנוס ,בקרב הארגוני קיי כאמור חשש שעצ הדיאלוג ע המדינה יאפשר לאחרונה
להשתמש בה כ"עלה תאנה" בנוגע לביקורת בילאומית.

WISEBERG LAURIE, HUMAN RIGHTS INFORMATION AND DOCUMENTATION, IN UNITED NATIONS 117

) ,Morijn ;MANUAL ON HUMAN RIGHTS REPORTING 50 (1997לעיל ה"ש  ,18בעמ' ,Kalin ;316
לעיל ה"ש  ,26בעמ' http://ccprcentre.org/doc/CCPR/Handbook/CCPR_Guidelines ;41–40
.%20for%20NGOs_en.pdf
 118ראו  ,Morijnלעיל ה"ש  ,18בעמ' .317–316
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לארגוני החברה האזרחית בבקשה לסיוע ולעזרה – אלה ה מקורות מידע בעלי חשיבות
המאפשרי לארגוני להציג תימוכי לעמדותיה .
)ב( התייעצות בנוגע לטיוטת הדוח המדינתי
מקו נוס שבו ארגוני החברה האזרחית יכולי לקד שינוי בנוגע לתוכ טיוטת הדוח המדינתי
ולהיקפו הוא שלב ההתייעצות בנוגע לדוח ,היכול להתקיי לאחר שמסתיי איסו המידע ונער
דיו ציבורי במשמעות שיש לייחס למידע .בהקשר זה נית לומר כי התרומה העיקרית בשלב זה
היא בבירור סלעי מחלוקת בי הצדדי ובירור נושאי הקדימות שבה נית לטפל .ייתכ שזו
הצורה השכיחה ביותר שבה תרומת ארגוני החברה האזרחית משולבת בתהלי הכנת הדוחות
אשר מוגשי לוועדות ניטור האמנות השונות .ארגוני החברה האזרחית יכולי לתרו בשלב זה
בדרכי שונות ,בי השאר באמצעות הגשת דוחות לנציגי המדינה וקיו דיאלוג פני אל מול
פני בנוגע לנושאי רלוונטיי 119.
במפגשי שערכנו נוכחנו לא פע ביכולתה של החברה האזרחית לתרו לתהלי ולהגביר
את מודעות של מוסדות המדינה לנושאי אשר ה אינ מודעי לה במלוא או בכלל ,כפי
שג בא לידי ביטוי בשינויי שנערכו בדוח המדינתי לאחר היוועצות וא בהתייחסות של גורמי
ממשל לסוגיות שונות .בכ יש כדי לקד שינוי בנושאי רבי  120.ע זאת ,כפי שנראה בהמש,
כחלק מתפקידה של החברה האזרחית עליה להיות מעורבת ג ביישו הדוחות והמעקב אחר
פעילות המדינה בתחומי היישו .
 .3פרקטיקות ציבוריות ודיאלוג בי המדינה לארגוני החברה האזרחית והציבור
הרחב :מבט משווה
לאחר שעמדנו על חשיבות של היבטי שוני של מעורבות ארגוני החברה האזרחית בהלי
הדיווח ,נסקור דפוסי שוני הניתני לזיהוי ביישו הדיאלוג בי ממשלות לבי חברה אזרחית
במסגרת תהליכי דיווח במדינות שונות .חלק מהדפוסי מתקיימי בכל הנוגע לדיווח לוועדות
אמנות האו" ומקצת ג בדיווח למנגנו ה UPRשל מועצת זכויות האד .
במחקרנו מצאנו מגוו פרקטיקות דיווח ופיתוח דיאלוג בי המדינה לארגוני החברה
האזרחית .הפרקטיקות השונות נובעות בי השאר מטיב היחסי בי השחקני השוני ומרמת
האינטראקצייה שה מוכני להשתת בה .בתתפרק זה נסקור כמה פרקטיקות רלוונטיות
הנוגעות לתפקיד של גופי מדינתיי המרכזי את הדיווח ומשתתפי בו ,לרבות המגעי שלה
ע ארגוני החברה האזרחית ,והכוללות יצירת מתכונת קבועה של פגישות בי נציגי המדינה
לארגוני החברה האזרחית וע הציבור הרחב .נציי ג פרקטיקות נוספות של החברה האזרחית,
_____________________________________

 119להרחבה ,ראו להל פרק ה.
 120ראו לדוגמה להל בפרק ה ,מפגש המעקב על אודות מסקנות ועדת זכויות הילד ) (CRCשניתנו
ביוני .2013
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כמו יצירת קואליציות ושיתו פעולה בי ארגוני בתהלי הדיווח ,וכ את שימוש המדינות
ברשתות תקשורת.
)א( גופי מדינתיי ותהלי הדיווח
קיי גיוו בסוגי המנגנוני המרכזי את תהלי הדיווח של המדינות ומשתתפי בו .כפי שציינו
לעיל ,יש מדינות אשר בה מוסד זכויות האד הלאומי עוסק בכ .במדינות אחרות עוסקי
בנושא משרדי ממשלה רלוונטיי  ,ועדות בימשרדיות ,ויש מדינות שבה לפרלמנט תפקיד
חשוב בתהלי .יש דוגמה ייחודית ג למנגנו אשר פועל מתו מוסדות אקדמיי  ,המרכז
השווייצרי לזכויות האד ) .(The Swiss Center of Expertise in Human Rights – SCEHRאנו
סבורי שזהו ניסיו מעניי ,המאפשר התרחקות מסוימת מלבו של המגרש הפוליטי ,מפחית את
המתחי הכרוכי בנושא הדיו ומאפשר פיתוח דיאלוג.
לצד הגיוו בסוגי המנגנוני קיי שוני ג בי המדינות השונות ,הנובע ממידת האינטנסיביות
של התהלי ומהעקיבות בפעילות של כלל המנגנוני  ,שכ ה פועל יוצא של המסורת הקיימת
במדינה ושל טיב הקשר בי משרדי הממשלה לארגוני החברה האזרחית .טיבו של הקשר בא לידי
ביטוי בצעדי הנלקחי לחיזוק מעורבות של ארגוני החברה האזרחית בדיווח .ע זאת
מעורבות ארגוני החברה בתהלי תלויה בגורמי נוספי כמו עמדות הארגוני כלפי הממשלה,
מצב הכלכלי ,האקלי הפוליטי המאפשר את פעילות והערכת עד כמה תוביל מעורבות
לשינויי אפקטיביי .
) (1משרדי ממשלה המרכזי ומשתתפי בדיווח
תפקיד וזהות של הגופי הממשלתיי המשתתפי באיסו המידע נובעי מהתחו אשר
האמנה עוסקת בו ,כמו ג מדפוסי העבודה שנוצרו במדינה המדווחת .כפי שתיארנו לעיל,
בהקשר הישראלי את הדיווח מבצעת מחלקת ייעו וחקיקה )משפט בילאומי( בשיתו ע
משרד החו ,אול במדינות שונות על כתיבת הדוח אמוני משרדי אחרי  .לאחר שנאס
המידע ,טיוטת דוח נכתבת במשרד הממשלתי שבאחריותו הופקד המידע ושעליו מוטלת
האחריות לדיווח .למשל ,עד שנת  2007בבריטניה היה המשרד לענייני חוקתיי )The
 (Department for Constitutional Affairsאחראי לדיווחי ל 121HRCול 122,CATמשרד הפני
– ה – (Home Officeל 123,CERDמשרד החו ל ,ICESCRויחידת הנשי והשוויו במשרד

_____________________________________

 121הדוח המדינתי של בריטניה ל ,ICCPRמשנת  – 2013באתר נציבות זכויות האד של האו"
.http://www.ohchr.org
 122הדוח המדינתי של בריטניה ל ,CATמשנת .2012
 123הדוח המדינתי של בריטניה ל ,CERDמשנת .2010
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המסחר והתעשייה הבריטי הייתה אחראית ל 124.CEDAWדפוס זה השתנה בשנת 125,2007

כאשר סמכויות הדיווח פוצלו בי משרד הפני למשרד המשפטי  .ככלל נית לומר כי על פי
הדפוס החדש קיי שיתו פעולה בי משרדי .הדוח הוא באחריות משרד רלוונטי ,אשר מתא
את כתיבתו ע משרד המשפטי ומשרד החו .למשל ,כתיבת הדוח המדינתי ל CERDהיא
באחריות משרד ה ,Communities and Local Governmentו CEDAWבאחריות המשרד לענייני
שוויו ) .(Government Equalities Officeדוח ה CRCהוא באחריות משרד תיאו ה CRCב
 .Department of Educationדוח ה CRPDנכתב ב  .Department for Work and Pensionsשלוש
האמנות הבאות ה באחריותו של משרד המשפטי  :ה ICESCR ,ICCPRו126.CAT
) (2תפקיד של מוסדות זכויות אד לאומיי בדיווח

תפקידה ופעילותה של החברה האזרחית קשורות פעמי רבות ג לפעילותו של מוסד זכויות
אד לאומי במדינה הרלוונטית .למעשה ,הנחיות האו" ו"עקרונות פריז" העוסקי בעיצוב
מוסד זכויות אד לאומי מדגישי את חשיבות הדבר בכל הנוגע לקיו קשרי עבודה של
המוסדות ע ארגוני החברה האזרחית 127.ברבות ממדינות העול קיימת נציבות או מודל אחר
של מוסד זכויות אד לאומי –  – NHRI – National Human Rights Institutionשה המנגנו
הלאומי לקידו זכויות אלה .במסגרת מנגנו זה עוסקי בפעילות חינו והסברה ,בייעו לגופי
שלטוניי בנושאי הקשורי לזכויות האד  ,ולעתי א בקבלת תלונות פרטניות על הפרת
זכויותיו של האד וכדומה .ככלל ,פעילות חינו והסברה היא התחו שבו שיתו הפעולה בי
המוסדות לארגוני החברה האזרחית הוא המוצלח ביותר .קיימות מדינות ,כגו ניו זילנד
ואוסטרליה ,שבה המוסדות מחויבי על פי חוק לשת פעולה ע ארגוני החברה האזרחית128.
בגרמניה מוסד זכויות האד הלאומי ,המכו הגרמני לזכויות אד )Deutsches Institut für
_____________________________________

 ,Wiseberg 124לעיל ה"ש  ,117בע"מ  .50ראו את הדוח המדינתי של בריטניה ל CEDAWמשנת 2011
–  ,CEDAW/C/GBR/7זמי בכתובת http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/
.Download.aspx?symbolno=CEDAW%2FC%2FGBR%2F7&Lang=en
 125בעקבות שינוי במבנה המשרד וחלוקת סמכויותיו בי משרד הפני למשרד המשפטי.
 126דוגמאות נוספות לריכוז הדיווח במשרדי ממשלה :בניו זילנד משרד החו אחראי לתיאו הכנת
הדוחות התקופתיי לכלל האמנות ,מלבד ה CEDAWמצוי באחריות המשרד לענייני נשי
) (Ministry of Women’s Affairsוהמשרד לענייני נוער ) (Ministry of Youth Affairsאשר עוסק ב
 .CRCראו את הדוח המדינתי של ניו זילנד ל CRCמשנת  ,2010זמי בכתובת
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2

 .fC%2fNZL%2f3-4&Lang=enבשוודיה הדוח המדינתי ל CRPDנכתב בידי אנשי משרד
הבריאות וענייני חברה  .the Ministry of Health and Social Affairsראו את הדוח המדינתי של
שבדיה ל ,CRPDמשנת  ,2012זמי בכתובת http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBody
 .External/Countries.aspxהדוח המדינתי ל CRCנכתב בידי אנשי אותו המשרד.
 127ראו בנזימ וקרצ'מר ,לעיל ה"ש  ,90בעמ' .55
 128ש ,בעמ' .9
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 ,(Menschenrechteנוסד כעמותה שבה חברי הממשלה הפדרלית של גרמניה מחד גיסא וארגוני
זכויות אד מאיד גיסא.

בשנת  ,1991בכינוס בי לאומי של האו" בנושא מוסדות לאומיי לזכויות אד גובשו
קווי מנחי למעמד והמנדט של מוסדות אלה ,אשר ידועי ג כ"עקרונות פריז" ,ואשר אושרו
בעצרת הכללית בשנת  129.1993בי המוסדות השוני קיימי הבדלי הנוגעי בי השאר
לסוגי השוני של מודלי ולסוג המנדט שנית לה .חלק מהמוסדות עוסק במגוו רחב של
זכויות ,ואילו אחרי – א בסוג מסוי  130.כידוע ,בישראל אי נציבות אחודה הפועלת מכוח
מנדט כללי ,קרי נציבות או מוסד אחר המופקד על קידו ואכיפה של מגוו רחב של זכויות
אזרחיות ,פוליטיות ,כלכליות וחברתיות 131.המחוקק הישראלי בחר להקי עד כה את הנציבויות
האלה :נציבות שוויו הזדמנויות בעבודה 132ונציבות שוויו לזכויות אנשי ע מוגבלויות133.
קיימות הצעות להקמת נציבות לזכויות הילד 134.מבקר המדינה הנוכחי נוקט עמדה שלפיה
משרד מבקר המדינה )ע נציבות תלונות הציבור יחד( אמו ג על פיקוח בנושאי זכויות האד
בישראל 135,אול אי בכ להיות ,לעת עתה ,מוסד זכויות אד בעל מנדט ברור וייעודי בנושא.
אחד היתרונות הבולטי של מוסד זכויות אד  ,כמו ג אחד מהאתגרי הבולטי המוטלי
לפתחו ,הוא מניעת התערבות מצד הדרג הפוליטי תו שמירה על עצמאות .בכ יש דמיו
למשרד מבקר המדינה .לעומת זאת קיי שוני בכ שמבקר המדינה ,בכובעו כנציב תלונות
הציבור ,עוסק רק בגופי שהוגדרו גופי מבוקרי  .מוסד זכויות אד אמור לעסוק במצב זכויות
_____________________________________
 129ראו החלטת העצרת הכללית המאמצת את עקרונות פריסG.A. Res. 48/134 (Dec. 20, 1993), ,
.available at http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r134.htm

130
131
132
133
134

135

ראו בנזימ וקרצ'מר ,לעיל ה"ש  ,90בעמ' .4
ש ,בעמ' .36
על פי אתר האינטרנט של הנציבות ,היא הוקמה לאחר שבשנת  2005התקבל בכנסת חוק שוויו
ההזדמנויות בעבודה )תיקו מס'  ,(18התשע"ג– .2013ראו http://economy.gov.il/Employment/
.Shivyon/Pages/default.aspx
הנציבות הוקמה באוגוסט  ,2000בעקבות קבלתו של חוק שוויו זכויות לאנשי ע מוגבלות,
התשנ"ח– ,1998בפברואר .1998
ב 12בנובמבר  2013התקבלה בקריאה טרומית הצעת חוק נציבות זכויות הילד ,התשע"ג–,2013
פ ,810/19/לאחר שאושרה ג בוועדת השרי לענייני חקיקה .לאחר הבחירות לכנסת ה 20אושרה
ההצעה שוב בקריאה טרומית ביו  9בדצמבר  .2014זו אינה הפע הראשונה שבה הונחה הצעת
חוק זהה ,או דומה בעיקרה ,על שולח הכנסת .הצעות חוק זהות הונחו על שולח הכנסת השמונה
עשרה בידי חבר הכנסת זבולו אורלב וקבוצת חברי הכנסת )פ ,(3880/18/בידי חבר הכנסת דב
חני וקבוצת חברי הכנסת )פ ,(4026/18/בידי חברת הכנסת מירי רגב )פ (4132/18/ובידי חברת
הכנסת אורלי לוי אבקסיס )פ .(4493/18/הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולח הכנסת
השמונהעשרה בידי חברת הכנסת רונית תירוש )פ ;(3141/18/הוסרה מסדר היו ביו י"א בכסלו
התשע"ב ) 7בדצמבר  .(2011הצעת חוק זהה הונחה על שולח הכנסת התשעעשרה בידי חבר
הכנסת דב חני )פ.(807/19/
ראו פרסו באתר מבקר המדינה ,לרגל יו זכויות האד www.mevaker.gov.il/(X(1)S
(yzpswogb4gcszlu1ftjxewtm))/he/publication/Articles/Pages/2013.12.10-TheInternational
.HumanRightsDay.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1

41

שלומי בלב ותומר ברודי

חוקי י 2017

האד הכולל במדינה ,לרבות בטיפול בתלונות מצד גופי פרטיי וציבוריי  136.כמו כ
ב"עקרונות פריז" נקבע כי על מוסד לזכויות אד להיות בעל מעמד משפטי המאפשר לו חירות
מהשפעה פוליטית ,פעילות חסרת פניות ועצמאות מ הרשות המבצעת137.
לעתי ממלא מוסד זכויות אד לאומי תפקידי שבעבר בוצעו במשרדי הממשלה .למשל,
בשנת  1997הקימו ממשלות איטליה ונורווגיה גופי שמטרת להנפיק הערות על הדוח אשר
הוגש בש הממשלה כחלק מההתייעצות בנוגע לטיוטת הדוח .הגופי הורכבו מנציגי הממשלה,
אקדמאי חוקרי זכויות אד  ,נציגי המפלגות הפוליטיות ונציגי ארגוני החברה האזרחית138.
כיו קיי בנורווגיה מוסד זכויות אד – ).The Norwegian Centre for Human Rights (NCHR
הנציבות החלה כמרכז מחקר ביתחומי עצמאי אשר הוק על ידי הפרלמנט בשנת ,1987
והפכה למרכז מחקר ביתחומי באוניברסיטת אוסלו בשנת  .1995אב היסוד להפיכתו של
המרכז למוסד זכויות אד לאומי הייתה צו מלכותי בשנת  139.2001לעומת זאת באיטליה טר
הוקמה נציבות זכויות אד  140.הדוח המדינתי של איטליה מורכב בוועדות בימשרדיות שונות,
לפי האמנה הרלוונטית ,ובאחריות משרד החו141.
דוגמה בולטת לשיתו פעולה בתחו איסו המידע ותיעודו נית למצוא בבריטניה ,בתהלי
הכנת דוחות אשר נוגעי ל .CRCכחלק מהתהלי הוק פורו משות של ארגוני החברה
האזרחית אשר אס חוות דעת מילדי וצעירי בנוגע ליישו האמנה .בנוס ,משרדי הממשלה
הרלוונטיי א ערכו התייעצות ע ארגוני החברה האזרחית בנוגע לתפיסת והשגותיה בנוגע
לדוח 142.יתר על כ ,פעלה בבריטניה תתועדה ממשלתית כחלק מפורו המשות לממשלה
_____________________________________

 136בנזימ וקרצ'מר ,לעיל ה"ש  ,90בעמ' .3

 137ש ,בעמ'  .50ראו ג Principles Relating to the Status of National Institutions (The Paris
Principles), Adopted by General Assembly resolution 48/134 of 20 December 1993,
.http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/StatusOfNationalInstitutions.aspx
Cecil Bernard & Petter Wille, The Preparation and Drafting of a National Report, in 138
– MANUAL ON HUMAN RIGHTS REPORTING 25 (United Nations Centre for Human Rights
United Nations Institute for Training and Research, 1997), available at http://www.ohchr.
.org/Documents/Publications/manualhrren.pdf
 139ראו תגובת משרד החו הנורווגי לשאלו בנוגע לנציבות זכויות אד http://www.ohchr.org/
 .Documents/Issues/Defenders/AnswersNHRI/States/Norway.pdfנציי כי כיו תפקידו של

המרכז כנציבות זכויות אד הוא נושא שנמצא בבחינה מחודשת.
 140ראו הדוח המדינתי של איטליה לוועדת ה ,CESCRשלפיו בשני האחרונות מתקיי בממשל
האיטלקי תהלי שמטרתו היא הקמת נציבות זכויות אד לאומית .כחלק מהמאמצי בנושא נוסחה
הצעת חוק ממשלתית בידי קבוצת עבודה בימשרדית אשר אושרה בוועדת השרי ב 2במר
 .2011עד כה היא טר התקבלה בפרלמנטhttp://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treaty .
) bodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fITA%2f5&Lang=enסעי  5לדוח,
עמ' .(3
 141ראו הדוח המדינתי של איטליה ל CERDמשנת tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/ :2012
.Shared%20Documents/ITA/INT_CERD_LOP_ITA_80_10635_E.pdf
 142ראו סעיפי  12–8לדוח המדינתי הבריטי ל ,CRCמשנת unhcr.org/refworld/pdfid/4806 :2008
.162b2.pdf
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ולארגוני החברה האזרחית ,שתפקידה היה לפקח על מצב התקדמות ההמלצות לוועדות האמנה
השונות 143.כיו זהו חלק מתפקידי הנציבויות הפועלות בבריטניה 144,כמו ג ועדת זכויות
האד בפרלמנט הבריטי145.
במידה מסוימת ,השילוב בי גורמי ממשל לגורמי חברה אזרחית קיי ג בצרפת .בשנת
 1947הקי משרד החו הצרפתי את ה)Consultative Commission for Human (CNCDH
 .Rightsגו זה הפ לנציבות זכויות אד בשנת  146,2007ולמעשה ממשי את תפקידו ההיסטורי
כגו מייע לממשלה בכל הנוגע לזכויות אד  .על פי החקיקה הצרפתית ,הנציבות תייע לראש
הממשלה ולשרי הרלוונטיי  .מאז הקמתה ועד היו  ,הנציבות מורכבת מ 30נציגי של
החברה האזרחית ,מ 30חברי נוספי המורכבי מנציגי דתות ,מומחי עצמאיי בתחו
זכויות ,שרי לשעבר ,עורכי די ,שופטי ואקדמאי  .הנוהג בצרפת הוא שהדוח נכתב במשרדי
הממשלה ולאחר מכ מוגש להערות הנציבות147.
)ב( מעורבות הרשות המחוקקת בתהלי הדיווח
קיימות דוגמאות לחשיבות תפקיד הפרלמנט בדיאלוג בי המדינה לארגוני החברה האזרחית
ותפקידו בהלי הדיווח וקידו זכויות האד  .מפעילותה של ועדה לזכויות אד בפרלמנט ,לצד
ועדות אחרות העוסקות בנושאי נושקי  ,עולה אמירה כי נושא זה הוא אחד מהנושאי
המהותיי לחיי כל אזרח .אנו סבורי כי בפעילות של ועדה מסוג זה בכנסת ישראל יהיה כדי
לקד את שיח זכויות האד .
כמו כ נדגיש כי בפרספקטיבה השוואתית ,יתרונות הגלומי בדיווח אשר הפרלמנט הוא צד
מהותי לו ,נובעי מכ שחברי הפרלמנט העוסקי בדיאלוג אינ מזוהי ע צד אחד בלבד של
המפה הפוליטית ,כשלעתי יש נושאי )כמו זכויות ילדי  ,נשי ואנשי ע מוגבלויות(
שהעניי בה חוצה קווי מפלגתיי ואידאולוגיי  .קשרי הפרלמנט ע ארגוני החברה האזרחית
_____________________________________
Chau Pak-kwan, Monitoring Mechanisms for the Implementation of International Human 143
Rights Treaties in the United Kingdom, New Zealand and Canada 12 (2004),
.http://www.legco.gov.hk/yr03-04/english/sec/library/0304rp03e.pdf
 144בבריטניה פועלות כיו הנציבויות האלה,Equality and Human Rights Commission (EHRC) :
הנציבות לא פועלת בצפו אירלנד ,שבה פועלות ה) Equality Commission (ECNIוה Human
) .Rights Commission (NIHRCראו אתר הנציבות הבריטית .www.equalityhumanrights.com
humanrightsinitiative.org/publications/hradvocacy/parliamentary_committee_as_promoter 145
 ,_of_hr.pdfבעמ' .12

 146בעקבות חקיקת חוק שמספרו  2007292ב 5במר  ,2007בעניי הנציבות המייעצת הלאומית
בנושאי זכויות אד ) (the National Consultative Commission on Human Rightsוצו מאוחר
יותר ,20071137 :שאימ ראש הממשלה ב 26ביולי  .2007ראו את סקירת הצלב האדו בנושא,
בעמ' .www.icrc.org/eng/assets/files/other/irrc-867-nat-impl-ihl.pdf :763–762
 147ראו את הדוח המדינתי של צרפת ל ,HRCמשנת tbinternet.ohchr.org/_ :CCPR/C/FRA/5 ,2013
layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2FC%2FFRA%2F5&Lang
.=en
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יכולי לסייע א ה לדיווח ולקידו מודעות לנושאי אשר במוקד עניינ של ארגוני החברה
האזרחית .הדבר ודאי נכו בוועדות פרלמנטריות אשר נושא זכויות האד הוא במרכז עיסוק,
הקיימות בכמה מדינות148.
נדגיש שמכיוו שמדובר בבתי מחוקקי  ,הרי שבאשר לנושא זכויות האד  ,ה פועלי בשני
כובעי  .ראשית ,רוב העיסוק הוא בשיח החקיקתי ,וליתר דיוק בהתאמת הצעות חוק של חברי
הפרלמנט להתחייבויות הבילאומיות של המדינה .ע זאת ברוב המקרי  ,מעצ בחינת
החקיקה ,מוזמני לוועדה נציגי וחוות דעת של פקידי המדינה לצד אקדמאי  ,ארגוני חברה
אזרחית וא מוסדות זכויות אד לאומיי  .בכ יש כדי לקד את שיח זכויות האד ולעורר דיו,
וא ויכוח ,בנושאי שעל הפרק .שנית ,יש לציי כי לפרלמנט ,מעצ היותו הרשות המפקחת על
הרשות המבצעת ,יש תפקיד נוס בפיתוח הדיאלוג הלאומי .תפקיד זה כרו ביישו המסקנות
המסכמות של חברי ועדות הניטור בדי המקומי ,כמו ג פיקוח פרלמנטרי על פעולות הממשלה
הנובעות מהדוחות המדינתיי  ,ממסקנות ועדות הניטור ומהצעדי הדרושי לקראת דיווח
לוועדות הניטור .בכ יש כדי לקד דיו ודיאלוג פתוח ושקו על נושאי רלוונטיי תו זימו
לפרלמנט של הגופי הרלוונטיי ממשרדי הממשלה ומארגוני החברה האזרחית.
בפרלמנט הבריטי פועלת למ שנת  2001ועדה המשותפת לבית הלורדי ולבית הנבחרי
בנושא זכויות האד  149.בפרלמנט הפדרלי האוסטרלי מבנה דומה 150.בפרלמנט הנורווגי נושא
זכויות האד הוא באחריות שתי ועדות Committee on Foreign Affairs :והThe Standing
 .Committee on Justiceבבונדסטאג הגרמני קיימת ועדה לזכויות אד וסיוע הומינטרי –
_____________________________________
 148בפרלמנט הבריטי יש ועדה משותפת לנושא זכויות האד – www.parliament.uk/business/
 ;committees/committees-a-z/joint-select/human-rights-committeeבפרלמנט הנורווגי נושא
זכויות האד נמצא באחריות שתי ועדות The Standing Committee on Foreign Affairs :וה The
 .Standing Committee on Justiceועדות זכויות אד קיימות ג בקנדה ,קמרו ,סיירה לאו וזמביה.
ראו The Parliamentary Committees Promoter of Human Rights: The UK's Joint Committee
on human Rights A Case Study for Commonwealth Parliaments, commonwealth Human
Rights Initiative 2007, AnjaliSakaris ans Stephnie Aiygary, www.humanrightsinitiative.
.org/publications/hradvocacy/parliamentary_committee_as_promoter_of_hr.pdf
 149ראו את אתר הוועדה לזכויות אד בפרלמנט הבריטי www.parliament.uk/business/
.committees/committees-a-z/joint-select/human-rights-committee

 150יש לציי כי ועדה זו קיימת משנת  ,2011ועיקר תפקידה הוא בחינת התאמת של הצעות חוק
לאמנות זכויות האד .ע זאת הוועדה פועלת על מנת להעלות את המודעות לנושא זכויות האד
בחקיקת הפרלמנטי המקומיי ובשולחנות עגולי שנערכו בנושאי חקיקה וזכויות אד .בשלב זה
אי היא אחראית לריכוז הדיאלוג בי המדינה לארגוני החברה האזרחית .לנאו אודות חשיבות
תפקיד הפרלמנט בהגנה על זכויות אד ראו www.law.unimelb.edu.au/staff/events/files/
 .CCCS%20talking%20points.pdfלהרחבה על תפקיד הפרלמנטי באוסטרליה על זכויות אד
ופעילות בנושא ראו Carolyn Evans & Simon Evans, Australian Parliaments and the
) ;Protection of Human Rights, 47 PAPERS ON PARLIAMENT (2007בנוס ,ראו ג את נאו
George Williams, The Role of Parliament under an Australian Charter of Human Rights
).(Senate Occasional Lecture Series transcripts and audio recordings, July 2009
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 151.Committee on Human Rights and Humanitarian Aidלוועדה זו שני תפקידי עיקריי :
הראשו ,קבלת מידע מהממשלה הפדרלית הגרמנית בנוגע להתמודדותה ע בעיות בתחו
זכויות האד בגרמניה ומחוצה לה .השני ,הוועדה עוסקת בכל היזמות הפרלמנטריות אשר יש
לה השפעה אפשרית על תחו זכויות האד 152.
כפי שהראינו ,הפרלמנט הוא גור חשוב בכל הקשור להלי הדיווח לאמנות ,בדגש על
הדיאלוג הפני מדינתי הנוגע לקידו זכויות האד  .יש מדינות שבה נושא זכויות האד
ומעמד הוא נדב בפעילותו השוטפת של הפרלמנט בהיבטי חקיקה ,פיקוח על רשויות ,כמו ג
חלק מהשיח הפוליטי .בכ נוצרת הזדמנות לשיתו החברה האזרחית ,הנמצאת בקשר הדוק ג
ע מחוקקי .
יש לציי כי בכנסת ישראל ,כפי שנראה ג בפרק הסיכו  ,קיימות ועדות העוסקות בתחו
זכויות האד  :הוועדה לזכויות הילד והוועדה לקידו מעמד האישה ולשוויו מגדרי .בנוס,
ועדת המשנה לתקנות חוק שוויו זכויות לאנשי ע מוגבלות רשאית לעסוק ב .CRPDאול
בפועל העיסוק באמנות אינו שיטתי ,מקי או קבוע ,והרשות המחוקקת איננה מקדמת את
הדיאלוג הלאומי בתחו זכויות האד באמצעות פלטפורמה זו ,ודאי שלא בהקשר של תהלי
הדיווח לאמנות.
)ג( ניהול הדיווח במסגרת הUPR

מבחינה השוואתית מעניי במיוחד כיצד ממשלות שונות פועלות לשיתו חברה אזרחית בתהלי
הדיווח ל ,UPRהחדש יחסית ,ושכפי שתואר הוא בעל ממדי פוליטיי מודגשי יותר מפעולת
של ועדות ניטור האמנות .באיטליה ,שהוזכרה לעיל בנוגע לדיווח לוועדות הניטור ,הכנת הדוח
המדינתי הראשו ל ,UPRאשר הוגש בפברואר  153,2010נעשתה באמצעות ועדה בימשרדית
בתחו זכויות האד במשרד החו ,שחבריה הורכבו מנציגי משרדי הממשלה הרלוונטיי  .בי
השאר ארגנה הוועדה הבימשרדית מפגש התייעצות ,שבמהלכו הוצגה טיוטת הדוח לארגוני
החברה האזרחית ועלתה לדיו 154.מפגש התייעצות עוקב התקיי במשרד החו וכלל את הצגת
הדוח והתייחסות להערות הארגוני 155.

אתר התובע הכללי האוסטרלי פרס טיוטה של הדוח המדינתי האוסטרלי ל  UPRלש
קבלת הערות ,ביולי  .2010ממשלות המדינות והטריטוריות המרכיבות את אוסטרליה הוזמנו
להוסי את הערותיה לטיוטה .כמו כ קיימה ממשלת אוסטרליה דיאלוג נרחב ע ארגוני
החברה האזרחית לקראת הכנת הדוח המדינתי .נערכו מפגשי התייעצות באמצעות נציבות זכויות
_____________________________________

151
152
153
154
155

ראו את אתר הוועדה בשפה האנגלית .www.bundestag.de/htdocs_e/bundestag/committees/a17
ראו .https://www.btg-bestellservice.de/pdf/80186000.pdf
ראו את דוח קבוצת העבודה של ה ,UPRבנוגע לאיטליה ,משנת http://lib.ohchr.org/ :2010
.HRBodies/UPR/Documents/Session7/IT/A_HRC_WG6_7_ITA_1_E.pdf
ב 21ביולי  .2009על פי הדוח ש ,סעי  2בעמ' .5
ב 14באוקטובר  ,2009ש.
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האד האוסטרלית ,פניות לציבור הכללי ולארגוני זכויות אד בבקשה שישלחו חומר רלוונטי
לממשלת אוסטרליה ,והתקיי פורו משות על זכויות אד בחסות משרד התובע הכללי
ומשרד החו .בחומר שהוגש במהל תהלי ההתייעצות נעשה שימוש לש עדכו ותיקו הדוח
המדינתי טר הגשתו156.
דוגמה אחרת נית לשאוב ממשרד החו והסחר הניו זילנדי אשר ער בקי  2008סדרת
פגישות משותפת ע נציבות זכויות האד הלאומית וע משרד המשפטי  ,שבה השתתפו יותר
מ 70ארגוני חברה אזרחית .באמצע פברואר  ,2009לאחר התייעצות בימשרדית ,פורסמה
טיוטת דוח לציבור הרחב לתקופה של ארבעה שבועות .בזמ תקופת ההתייעצות הזו ,במהל
מר  ,2009נערכה סדרה נוספת של פגישות פומביות ע נציגי אוכלוסיית המאורי  .ניתנה
הזדמנות להגיב לטיוטת הדוח ג לממשלות איי קוק Niue ,ו 157.Tokelauלקראת הופעתה
השנייה של ניו זילנד ,ב 27בינואר  ,2014הוקמה קבוצת עבודה לניסוח הדוח המדינתי .כחלק
מהכנת הדוח נערכה התייעצות ע החברה האזרחית וארגוני זכויות אד שנתפרסה על פני כמה
מפגשי  .טר הגשת הדוח נערכה התייעצות ע נציבות זכויות האד הניו זילנדית ,כמו ג ע
הציבור הרחב158.
דוגמה בולטת נוספת היא התהלי שהתרחש בארצות הברית לקראת הדיווח המדינתי ל
 ,UPRלמ ראשית  .2010בתקופה זו החל ממשל נשיא ארצות הברית ברק אובמה בסדרה של
התייעצויות במסגרת היערכות חדשה של מחלקת המדינה ל .UPRכוונת הממשל הייתה שהדוח
ישמש מודל לשאר מדינות העול  159.הדוח שהגישה ארצות הברית הוא פרי דיאלוג ממוש בי
הממשל לנציגי החברה האזרחית 160.בי ה 27בינואר  2010ל 30באפריל  2010ערכו נציגי
בכירי של יותר מתריסר סוכנויות ומשרדי ממשלתיי סדרה של מפגשי "שולחנות עגולי "
ברחבי ארצות הברית במסגרת סדרת ההתייעצויות הללו ,אשר נערכו באתרי שקבעו הגופי
הרלוונטיי בממשל ותואמו ע מחלקת המדינה.
הדוגמאות לעיל מייצגות דיאלוג רבמשתתפי  ,אשר נער בחסות המדינה ,בהשתתפות
ארגוני החברה האזרחית והציבור הכללי .לבד מהדוגמה האיטלקית ,אשר לה מאפייני
_____________________________________

 156ראו את סעי  5בעמ'  3לדוח המדינתי האוסטרלי ל UPRמשנת :2011
.AndProtections/.../UniversalPeriodicReview.DOC
 157ראו את הדוח המדינתי של ניו זילנד ל UPRמשנת http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/ :2009
.Documents/Session5/NZ/A_HRC_WG6_5_NZL_1_E.pdf
 158ראו את דוח קבוצת העבודה של ה ,UPRבעקבות הופעתה של משלחת ניו זילנד בשנת :2007
www.ag.gov.au/Rights

http://www.mfat.govt.nz/downloads/global-issues/Draft%20Outcome%20Report,%20New%
.20Zealand%20UPR,%2029%20January%202014.pdf
Harold Hongju Koh, Address at American Society of International Law 8 (March 25, 2010) 159
http://www.cfr.org/international-law/legal-adviser-kohs-speech-obama-administration-inter
 Harold Hongju Koh .national-law-march-2010/p22300הוא פרופסור למשפט בילאומי

באוניברסיטת ייל ,שכיה כיוע משפטי של מחלקת המדינה בשני  .2013–2009במפגש השנתי
של ה.American Society of International Law
 160ראו אתר מחלקת המדינה האמריקאית .www.state.gov/g/drl/upr/index.htm
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מוסדיי ממשלתיי משותפי ע הפרקטיקה בישראל ,נראה ששאר הדוגמאות ה בגדר חזו
עתידני ,בי השאר בשל המשאבי הדרושי להפעלת ופיתוח של פרויקטי מסוג זה .ע זאת
השימוש במפגשי "שולחנות עגולי " טר הגשת דוחות מדינתיי ולאחר הגשת מסקנות אומ
במסגרת הפרויקט של מרכז מינרבה ,כפי שנראה בהמש.
)ד( מבנה היברידי :המרכז השווייצרי לזכויות האד – The Swiss Center of Expertise in
Human Rights – SCEHR

במצטבר נית לראות שבמרבית המקרי  ,במדינות שבה נערכות היוועצויות בי גורמי ממשל
לבי חברה אזרחית במהל תהליכי הדיווח ,הגור האחראי והמרכז היוועצויות אלה הוא גור
ממשלתי .דוגמה ייחודית לדיאלוג לדיווח וקידו הדיאלוג בי המדינה לארגוני החברה האזרחית
מצאנו בשוויי ,אשר – כמו מדינת ישראל – נעדרת נציבות זכויות אד ממלכתית .בשנת 2011
הוק המרכז השווייצרי לזכויות האד )– The Swiss Center of Expertise in Human Rights
 161.(SCEHRמרכז זה הוק על ידי המחלקת הפדרלית של משרד החו )The Federal
 (Department of Foreign Affairsוהמחלקה הפדרלית למשפטי )The Federal Department of
 162.(Justice and Policeאת המרכז מנהלי מוסדות אקדמיי  :אוניברסיטאות בר ,צירי,
 Fribourg ,Neuchâtelוהמרכז האקדמי  .Kurt Böschמדובר בפרויקט שהוא 'פיילוט' ,ומטרתו
העיקרית היא "לאפשר ולקד את תהלי יישו התחייבויות זכויות האד הבילאומיות בכל
שלבי המערכת הפוליטית השווייצרית"163.
פעילות ה SCEHRממוקדת בשישה נושאי  :הגירה ,משטרה ומשפטי  ,פוליטיקה מגדרית,
פוליטיקה בהקשר של ילדי ונוער ,נושאי מוסדיי  ,זכויות אד ועסקי  .בי השאר המרכז ג
מקיי מפגשי מעקב אחר יישו המלצותיה של ועדות ניטור האמנות והמנגנו האוניברסלי
לביקורת תקופתית .מדובר בפרויקט פיילוט שיפעל עד סיומה של שנת  ,2015ואז ייבח א
יהפו למוסד זכויות אד עצמאי לפי "עקרונות פריז" 164.נית לטעו כי הפרויקט החדשני הוא
ביטוי לשינויי נוספי שבאי לידי ביטוי במנגנוני הדיווח .בהקשר זה יש לציי כי הקמת מוסד
לאומי אשר ירכז את תהלי הדיווח וייעל אותו ,הוא נושא שעלה בחלק מ המפגשי אשר עסקו
בחיזוק מנגנו הדיווח לאמנות .מהדיוני שנערכו ,עולה כי שני המרכיבי העיקריי של מוסד
מעי זה ה דאגה לעמידה בלוח הזמני של הגשת דוחות ותיאו תהלי המעקב 165.תפקיד
_____________________________________

 161אתר האינטרנט של המרכז השווייצרי לזכויות האד .www.scehr.ch/en/home.html
 162ריאיו שנער ע  ,Ursina Schönholzerהאחראית לדיאלוג ולשיתו הפעולה ע המוסדות הלאומיי,
ב Federal Department of Foreign Affairs (FDFA) Human Security division Section for Human
.Rights Policy
“To promote and facilitate the process of implementing international human rights 163
”.obligations at all levels of the Swiss political system
 164על פי המופיע באתר האינטרנט .www.scehr.ch/en/about/overview/index.html

 165דוח פילאי ,לעיל ה"ש  ,55בעמ' .88–85
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נוס הוא ניתוח ההמלצות הרלוונטיות של הגופי האמורי והפניית לגורמי אשר ה
בתחומ  ,לש סיוע ביישו ההמלצות והדרכה לאור התהלי .כמו כ המוסד ישת פעולה ע
נציבות זכויות האד והפרלמנט ,שא יקימו ועדות רלוונטיות על מנת לבחו את ההשפעה
המקומית של ההמלצות ,במיוחד אלה הקשורות לשינויי חקיקה .תפקיד אחר הוא יצירת קשרי
ע הרשות השופטת לש יידוע חבריה בדבר המלצות ועדות האמנה ואיסו מידע על החלטות
רלוונטיות לאמנות האו"  .רעיו נוס שעלה הוא שהמוסד ישמש יחידה ממשלתית שתהיה
אחראית לנושאי הקשורי להגשת דוחות ולהכשרת "שחקני " לשימוש בכלי שיסייעו בהכנת
הדוח כגו מאגרי מידע ואינדקס זכויות אד  .הדמיו לישראל ,בהיעדר מוסד זכויות אד
ממלכתי כללי בשוויי ובעובדה שהמנגנו ההיברידי מנוהל בידי גופי אקדמיי  ,הפ את
המודל הזה לבעל חשיבות בעיצובו של הדיאלוג אשר נער בחסות מרכז מינרבה לזכויות האד
–ודאי באשר לתפקידו של הגו האקדמי כציר המקשר בי המדינה לארגוני החברה האזרחית,
ומייעל את הדיאלוג ואת תהלי הדיווח.
)ה( פגישות ע ארגוני החברה האזרחית
אמנ שכיחות הפגישות בי נציגי הממשלה לארגוני החברה האזרחית משתנה ממדינה למדינה,
לפי טיב היחסי ומגבלות אובייקטיביות כגו זמ ועומס עבודה ,אול ברבות מ המדינות
הדמוקרטיות מתקיימי מפגשי מחזוריי או נושאיי קבועי .
לקראת הגשת דוח ה UPRהראשו של אוסטרליה ניתנה לכל ארגו חברה אזרחית אפשרות
להגיש מידע שיתווס לדוח המדינתי ויופיע תחת כותרת ה .other stakeholdersארגו היה יכול
להגיש את המידע לבדו או במשות ע ארגוני אחרי  .נוס על כ ,ממשלת אוסטרליה קיימה
התייעצויות נרחבות בתהלי ההכנה לדוח .כמו כ התקיי דיו רשמי שבו הייתה הזדמנות
לארגוני להעיר על הדוח האוסטרלי 166.כחלק מההופעה בפני מנגנו ה UPRמסרו נציגי
ממשלת אוסטרליה ,בי השאר ,כי ה מתכווני להקי מנגנו שיטתי של בחינה קבועה של
ההסתייגויות הנוגעות לאמנות השונות.
ממשלת אוסטרליה וארגוני החברה האזרחית קיימו דיאלוג בדרכי מגוונות :בראשית 2010
ערכה נציבות זכויות האד האוסטרלית ) (AHRCסדנה שבמהלכה דנו ב UPRושהשתתפו בה
מוסדות זכויות אד ברמה הלאומית ,עובדי מדינה בכירי וארגוני החברה האזרחית.
המשתתפי בסדנה הציעו שממשלת אוסטרליה תערו התייעצות בנוגע לדוח ברמה הלאומית.
במר  2010פתחה ממשלת אוסטרליה בהתייעצות מקדמית על הדוח המדינתי והזמינה ארגוני
חברה אזרחית ואת הציבור הרחב להגיש רעיונות על הנושאי שהדוח אמור לעסוק בה  .ה
 UPRהיה אחד מנושאי הדיו בפורו המשות השנתי של פורו החברה האזרחית על זכויות
_____________________________________

 166ראו סעי  4בדוח המדינתי ל ,UPRכפי שמופיע באתר התובע הכללי של אוסטרליה:
https://www.ag.gov.au/RightsAndProtections/HumanRights/United-Nations-Human-Rights.Reporting/Documents/UniversalPeriodicReview.DOC
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אד שנוהל בידי התובע הכללי ושר החו ביוני  .2010בפורו זה נכחו נציגי מ 48ארגוני
החברה האזרחית .הנושא עלה ג במסגרת דיו בפורו החברה האזרחית שניהל משרד החו
והסחר באוקטובר .2010
דוגמה לשיתו בי ממשלת שוודיה לארגוני החברה האזרחית נית למצוא בתהלי ניסוח
הדוח המדינתי של שוודיה ל UPRבמהל תקופת הביניי ) (midtermשבי שתי הופעותיה
במסגרת המנגנו .מהדוח עולה כי הממשלה פעלה רבות על מנת לשת את ארגוני החברה
האזרחית ביישו המלצות ה UPRאשר עלו לאחר הדוח המדינתי הראשו ,למשל בסמינר על
אודות ה UPR reviewשל שוודיה כחלק מוועידה שעסקה בזכויות האד ב) Örebroימי זכויות
האד –  .(The Human Rights Daysבשוודיה נערכה במאי  2012התייעצות ע ארגוני החברה
האזרחית מתו כוונה שיספקו מידע על יישו המלצות ה UPRולש איסו משוב 167.דוגמה
נוספת היא ההתייעצות שנערכה במאי  2012בנוגע לתחומי ש CERDעסקה בה  .במהל
מפגש זה סיפקו משרדי הממשלה מידע על תהלי הדיווח והתכני הצפויי בו .לארגוני החברה
האזרחית ניתנה הזדמנות להציג שאלות לפקידי המדינה ולהביע את דעת 168.
נורווגיה היא דוגמה בולטת לדיאלוג בי המדינה לארגוני החברה האזרחית ,מדינה אשר יש
לציי כי קיימת בה מערכת יחסי טובה בי הממשלה לבי ארגוני החברה האזרחית 169.במשרד
החו הנורבגי קיימת מחלקה אשר עוסקת בתחו זכויות האד והדמוקרטיה ,ומשרד החו
הנורבגי שומר על קשר רצי ע ארגוני החברה האזרחית בכל הקשור לדיאלוג בילאומי
הקשור לאו"  .כמו כ ממשלת נורווגיה מעניקה מימו לארגוני החברה האזרחית המעונייני
בכ על מנת שיסייעו לממשלה בעבודתה על נושאי זכויות אד כמו עונש מוות וזכויות מיעוטי
מגדריי  .כ נער מפגש היכרות שנתי בי פקידי בכירי לאישי בולטי בקרב ארגוני החברה
האזרחית170.
_____________________________________
לwww.government.se/content/1/c6/19/99/ :UPR

 167ראו את דוח תקופת הביניי של שוודיה
.26/5f02145f.pdf
 168ראו הדוח המדינתי של שוודיה ל ,CERDמשנת  ,2013בעמ' http://tbinternet.ohchr.org/ :22
&_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CERD%2fC%2fSWE%2f19-21
.Lang=en
 169מבוסס על שיחה מ 28בינואר  2013ע  ,Thomas Rem Berdalהמזכיר הראשו של שגרירות

נורווגיה בישראל ,ותגובה כתובה שהעביר לנו מטע משרד החו הנורווגי ,ב 14בפברואר .2013
נציי כי דוחות הצללי של ארגוני החברה האזרחית בנורווגיה מאשרי את תגובת משרד החו .ע
זאת מצאנו כי התנהלות הממשלה בנוגע לדיאלוג על הפרוטוקול האופציונלי ל,ICESCR
 OP-ICESCRזכתה לביקורת מצד מספר ארגוני כגוAmnesty international Norway, FIAN :
 Norwayאשר טענו כי המדינה התנהלה בחוסר שקיפות .ראו דוח הצללי של Norwegian NGO-
forum for Human Rights (PSWG), http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CESCR/Shared%20

 .Documents/NOR/INT_CESCR_NGO_NOR_14095_E.pdfבדוח הצללי צוי במפורש כי
התנהלות זו אינה תואמת את ההתנהלות הרגילה של ממשלת נורווגיה.
 170ראו להל ה"ש  ,191התכתבות ע משרד החו הנורבגי.
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כאמור לעיל ,פגישות בי נציגי המדינה לארגוני החברה האזרחית מתקיימות בקונסטלציות
שונות ,לפי טיב הדיאלוג בי המדינה לארגוני החברה האזרחית .ג בתחו זה נית למצוא
חידושי בדמות מספר מצומצ של ארגוני אשר עומדי בראש קואליציית ארגוני רחבה.
ממחקרנו עולה כי מתקיימות פגישות תדירות בי דרגי שוני של נציגי המדינה לבי נציגי
ארגוני החברה האזרחית .ע זאת כיו  ,בשל המתח הקיי בי המדינה לארגוני החברה
האזרחית ,אנו מתקשי לראות היתכנות לקיו פגישות שנתיות רבותמשתתפי מסוג זה
בישראל .אנו סבורי שיש לשאו לקיומ כאמצעי לקידו הדיאלוג ולהפחתת המתחי בי
הצדדי .
)ו( מעבר לארגוני :דיאלוג ע הקהילה האזרחית והציבור הרחב
בכמה מדינות יש ניסיו להרחיב את השיח הציבורי בנוגע למימוש דיני זכויות האד הבי
לאומיי בתו המדינה ,באמצעות היוועצות אזרחית רחבה בשלב ההכנות לדיווח מלבד הדיו
ע ארגוני זכויות אד  .נציי שלוש דוגמאות בולטות מצפו אמריקה ומאוסטרליה .נראה כי
הפעילות האמריקאית בנושא היא האינטנסיבית ביותר בנושא171.
כאמור לעיל ,ממשל אובמה ,בדגש על מחלקת המדינה ,פתח בשנת  2010בהיערכות לקראת
הגשת הדוח המדינתי ל .UPRבמסגרת זו נערכו פגישות של בכירי בממשל הפדרלי ע קהלי
שוני ברחבי ארצות הברית .בדר כלל יצר הממשל קשר ע ארגו חברה אזרחית מקומי שאירח
את ההתייעצות ,ובמקרי מסוימי א זיהה ארגו בסדר גודל כללמדינתי שיוכל לסייע.
הממשל בחר באתרי שבחר בשל עניי בנושאי ספציפיי הרלוונטיי לקהילה ,והארגוני
המקומיי קיבלו אחריות עיקרית על קביעת סדר היו של הדיוני 172.
כ 1,000איש ממגוו רחב של קהילות נכחו בהתאספויות הללו ,אשר נערכו על פי סדר יו
שנקבעו מראש במקומות אלה :ניו אורלינס בלואיזיאנה; 173ניויורק בניו יורק; 174אלפאסו
בטקסס; 175וינדוו רוק באלבמה; 176אזור מפר ס פרנסיסקו; 177דטרויט במישיג; 178שיקגו
באילינוי; 179בירמינגהא באלבמה; 180ושינגטו די.סי181.
_____________________________________

171
172
173
174

175
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ראו הדוח המדינתי האמריקאי ל.www.state.gov/documents/organization/146379.pdf ,UPR
ראו אתר מחלקת המדינה .www.state.gov/j/drl/upr/archive/137900.htm
המפגש נער באוניברסיטת  Xavierשבניו אורלינס ב 27בינואר  .2010הארגו המארח היה Equity
 and Inclusionונושאי הדיו היו אפליה גזעית ,צדק סביבתי וקיימות ,המשפט הפלילי ,דיור וצדק
כלכלי ,בריאות וביטוח בריאות .ראו .www.state.gov/documents/organization/144248.pdf
המפגש נער באוניברסיטת  Columbiaבניו יורק ב 26בפברואר  .2010הארגוני המארחי היו:
 Columbia University Human Rights Instituteו National Law Center on Homelessness and
 .Poverty, Urban Justice Centerנושאי הדיו היו :דיור ,תעסוקה ,חינו ,בריאות ,המשפט הפלילי.
ראו .www.state.gov/documents/organization/144251.pdf
המפגש נער ב Camino Real Hotelבאלפאסו ב 8במר  .2010הארגוני המארחי היו Border
 Network for Human Rightsו .Human Rights Firstבמרכז הדיו עמדו ההגירה ונגזרותיה:
אכיפת מניעת הגירה לא חוקית וקהילות המתגוררות באזור הגבול; מעצר וגירוש; – Colonias
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המפגשי נערכו לרוב בבתי ספר למשפטי של אוניברסיטאות .כאמור ,כל מפגש עסק
בנושאי שוני שנמצאו רלוונטיי למקו בו הוא נער .מתכונת רוב המפגשי הייתה זהה.
בשלב הראשו ,בפתיחה נערכה סקירה על תהלי ההתייעצות של ה .UPRלאחר מכ נערכו
מושבי בהשתתפות נציגי המדינה מהמשרדי הרלוונטיי ואנשי החברה האזרחית .בחלק
מההתייעצויות נשמעו ג עדויות של חברי קהילה שבעקבותיה נערכו דיוני שהשתתפו בה
_____________________________________

שכונות הקרובות לגבול ומאופיינות באוכלוסייה המשתכרת שכר נמו ובקושי בגישה לשירותי

כמו מי ראויי לשתייה ,דרכי סלולות ,ביוב וגז; הגנת הסביבה; צדק כלכלי .ראו www.state.gov/
.documents/organization/144252.pdf
 176בי ה 22ל 23באפריל  2010נערכו שני מפגשי .המפגשי אורגנו על ידי קהילת Greater
 .Birminghamבמרכז המפגשי עמדו הנושאי האלה :חסרי הבית ,חינו ,השפעות הוריק קתרינה

177

178

179

180

181

על אלבאמה ,עונש המוות ומשפט פלילי ,הגירה ,אבד קרקעות של שחורי.
שני מפגשי נערכו בי ה 25ל 26במר  .2010הארגוני שאירחו את המפגש היו
 ,Law, DREDF, WILD for Human Rightsבבית הספר למשפטי של ברקלי .נושאי הדיו היו
אפליה גזעית ,כליאה לא פרופורציונלית בבתי כלא ,מחויבויות מקומיות ולאומיות .הנושאי לדיו
בבית הספר למשפטי של אוניברסיטת ס פרנסיסקו היו :אפליה גזעית ,נושאי להט"ב ,המשפט
הפלילי ,זכויות נכי ,צדק סביבתי .ראו  ,www.state.gov/documents/organization/144254.pdfוכ
.www.state.gov/documents/organization/144255.pdf
המפגש נער ב 7באפריל  2010ב .Wayne State Law Schoolהארגוני המארחי היו NAACP,
 .American Arab Anti-Discrimination Committeeעיקר המפגש עסק בהיבטי שוני של אפליה:
גזענות מבנית ,הגירה ,אכיפת החוק )ככל הנראה הכוונה היא לאכיפה סלקטיבית( – נושאי שבדר
כלל לא זוכי להתייחסות .ראו .www.state.gov/documents/organization/144256.pdf
המפגש נער בי ה 13ל 14באפריל  2010ב .John Marshall Law Schoolהארגוני המארחי
היו  . Housing Action Illinois, John Marshall Law Schoolנושאי הדיו היו אפליה בציבור ודיור
מסובסד באזור מטרופולי שיקגו ,תרומת האפליה למשבר הנוכחי בהלוואות ובפשיטות רגל באזור
מטרופולי שיקגו ,בעיית חסרי הבית באזור ,אפליה במגזר הפרטי באזור ,שולח עגול ע המשרד
לביטחו פני – .www.state.gov/documents/organization/144257.pdf
המפגש נער ב 22באפריל  .2010הנושאי לדיו היו חסרי בית ועוני ,חינו ,הוריק קתרינה
באלבמה ,עונש המוות ,הגירה ,אבד מקרקעי של שחורי .בדיוני השתתפו נציגי פדרליי של
מחלקת המדינה ,משרד המשפטי ,נציבות השוויו בתעסוקה ,משרד הפני ומשרד החקלאות ב
 23באפריל נער ביקור בכנסייה בברמניגהא ,שמקיימת בה חלוקת מזו מדי יו שישי .ראו
.www.state.gov/documents/organization/144259.pdf
בוושינגטו די.סי .נערכו שלושה מפגשי :המפגש הראשו נער ב 19בפברואר  2010במסגרת
ה .Leadership Conference on Civil and Human Rightsהארגוני המארחי היו LCCHR
ו .ACLUבמוקד המפגש עמדו הנושאי האלה :אישוויו מבני; משפט פלילי; זכויות הצבעה;
נושאי ילידיי; מקלט מדיני ,כליאה ,טרור; מהגרי; נושאי לתשומת לב של ארגוני החברה
האזרחית .ראו  .https://docs.google.com/View?id=ddpnzvc4_565vhjphkמפגש שני נער
ב 28באפריל  2010ב . Bingham McCutchen LLPאת המפגש אירחו Human Rights First,
 .Human Rights Watch, Open Society Instituteנושאי הדיו היו טיפול בעצירי ,מאסר וטיפול
בחשודי בפעילות טרור ,פרטיות ומעקבי ,פרופיילינג ומעקבי מאז ה .11.9המפגש השלישי
נער ב 30באפריל  2010ב The Federalist Societyשא אירח את המפגש .במרכז הדיו עמדו
הנושאי הבאי :שירותי בריאות פרודוקטיביי/תכנו משפחה ,מחויבות לאמנות ,הצבעה
ובחירות ,חופש דת ,סחר מיני בילדי.
USF School of
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נציגי הממשל ,החברה האזרחית וקהל .בניו יורק היה ג שלב תגובות ,שכלל ג הוא את
הקהל182.
לעתי נערכו ביו שלאחר ההתייעצות סיורי באתרי רלוונטיי  :בניו אורלינס נער סיור
שעסק בדיור ברהשגה ,אזורי בעיר שנפגעו מהוריק קתרינה ומפגש ע הקהילה ההיספנית.
החשיבות במרכיב הסיורי הייתה בכ שהיא אפשרה לחשו את המציאות בפני נציגי
הממשל ולא להסתפק בדוחות כתובי ובדיוני בעל פה .לדוגמה ,בניו יורק היו ביקורי של
נציגי הממשל הפדרלי בפרויקט דיור בהארל  .דיירי הפרויקט דיברו ע נציגי הממשל על שכר
הדירה הגבוה שה משלמי  ,ועל תנאי הדיור הקשי שלה  183.נער מפגש ג ע נציגי ארגו
 ;Families United for Racial and Economic Equalityבאלפאסו נער סיור למושבות )(Colonias
ולמעבר המכס בגבול ע מקסיקו; בשיקגו ביקרו נציגי המדינה בכמה פרויקטי שעסקו בדיור;
באלבאמה נכחו בחלוקת מזו של כנסייה מקומית.
ה UPRהראשו שבו השתתפה אוסטרליה נער בינואר  .2011חלק ניכר מהתהלי התבצע
על ידי נציבות זכויות האד של אוסטרליה ,שהיא הכתובת עבור ארגוני החברה האזרחית ,והיא
שסייעה רבות בהכנת הדוח ובתהלי ההתייעצות בשנת 184.2009
ועדת ההתייעצות הגיעה לכל רחבי אוסטרליה על מנת לשמוע את דעות הקהילה וקיימה
יותר מ 65שולחנות עגולי ושימועי פומביי ) (Public hearingsביותר מ 50אתרי עירוניי ,
אזוריי ומרוחקי  .ועדת ההתייעצות קיבלה יותר מ 35,000פניות וכמו כ הזמינה קבוצת מחקר
שמטרה לברר מה גישות האוכלוסייה כלפי זכויות האד ולהאיר את החוויות והדעות של
קבוצות מוחלשות .הלי ההתייעצות יצר שיח לאומי ודיו על זכויות אד אשר הועיל למסגור
הדוח האוסטרלי.
כאמור לעיל ,בשוויי קיי מרכז זכויות אד –  – SCEHRהמאפשר את הדיאלוג בי ארגוני
החברה האזרחית לבי המדינה והקנטוני  .אחת מהפעולות שנערכו לש קידו הדיאלוג
וחשיפת הציבור הכללי לנושא זכויות האד הייתה מעורבותו של המרכז בארגו פאנלי בעשרת
הערי הגדולות של שוויי לאחר קבלת המדינה את עשר המלצות ה .UPRבמסגרת זו דנו
בנושא זכויות האד בכלל ובהמלצות הספציפיות ומשמעות185.
בישראל ,למרבה הצער ,אי מתקיי דיאלוג ע החברה האזרחית וע הציבור הרחב
באופני כאלה .ייתכ שפעולות מגוונות מ הסוג שצוי לעיל מצריכות השקעה כספית ,ובהינת
סדרי העדיפויות הקיימי ה נתפסות כמותרות .ע זאת יש לציי כי פעולות אלה ה מנוע חזק
לקידו זכויות האד  ,בכ שה מקשרות בי האזרח ותלאותיו היו יומיות לבי הממשל .כ ,ה
יכולות להראות כי נושא זכויות האד אינו פוליטי ,במוב המפלגתי ,והוא רלוונטי לכל אזרח
ותושב.
_____________________________________
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)ז( יצירת קואליציות של ארגוני החברה האזרחית לריכוז הדיאלוג
דפוס נוס הוא יצירת קואליציות של ארגוני חברה אזרחית ,אשר מרכזות את פעילות הדיווח
והדיאלוג ע משרד הממשלה ,במיוחד בשלב איסו החומר וההתייעצות.
קואליציות ,כפי שהוסבר לעיל ,ה פורומי המייצגי מגוו ארגוני  ,פרטי או מוסדות
המסכימי לעבוד יחד על בסיס וולנטרי על מנת להשיג מטרה משותפת .המצטרפי לקואליציה
עושי זאת על מנת להפיק תועלת מההשתתפות עבור חברי הארגו שלה  ,נוס על השגת אותה
מטרה משותפת.

מכא שקואליציות ה בריתות עבודה בי ארגוניות ,שיתופיות וסינרגטיות אשר יש ביכולת
לשמש סוכ לשינוי חברתי שממנו צומחת תועלת משותפת ,תלות הדדית והדדיות .אותה
ההדדיות הנוצרת בי החברי והמאמצי המשותפי ליצירת שותפות מניבי לעתי מתחי
דינמיי בי חברי הארגוני השוני שה חלק מ הקואליציה .לאחר שהשיגו את מטרותיה
נוטות קואליציות להיעל 186.
חוקרי מגדירי קואליציות של ארגוני חברה אזרחית בדרכי שונות .ההבדל בהגדרות נובע
לרוב ממאפייני חברי הקואליציה והנהגתה ,ממבנה הקואליציה ומכללי פעולתה .למרות
ההבדלי קיימי כמה דגשי משותפי המושמי בהגדרות השונות .הדגש הראשו הוא על
אופ פעולת הקואליציה ,שלפיו מדובר בפעילות שהיא למע מטרה ספציפית חיצונית
לקואליציה ובמחויבות לחברי המגויסי לקואליציה 187.דגש נוס הוא על קואליציות שה
למעשה בריתות מרובות מטרות ומשימות ברבדי שוני  .הארגוני החברי בקואליציה
משתפי פעולה לא רק לטובת הארגוני שה מייצגי אלא ג לטובת הקואליציה עצמה188.
קיימות כמה דרכי לסווג קואליציות ,על פי מהות ועל פי אופי פעילות .דר אפשרית היא
לסווג קואליציות לפי הארגוני החברי בה .למשל ,קואליציות של ארגוניי שורשיי )Grass-
 ,(rootsהמאורגנות בידי מתנדבי בזמני משבר ,על מנת להפעיל לח על מעצבי מדיניות לפעול.
בהקשר של מחקרנו נית לחשוב על הפעלת לח על המדינה לקיי דיאלוג ע ארגוני החברה
האזרחית .בנוס ,קיימות קואליציות מכוונותפעולה ,אשר עוסקות בנושאי ספציפיי
_____________________________________

 186ראו שוש קמינסקי ,ג'י יודס ועידית גודסגרינבאו "קואליציית ארגוני לש השפעה על חקיקה
ויישו חקיקה" מבידול לשילוב – התמודדויות ע מוגבלויות בקהילה ) 364 ,361מאיר חובב
ופסח גיטלמ עורכי .(2006 ,להרחבה אודות קואליציות ,בדגש על קואליציות לשינוי חברתי ,ראו
Terry Mizrahi & Beth B. Rosenthal, Managing Dynamic Tensions in Community
Organization and Social Administration: Advances, Trends and Emerging Principles, in
COMMUNITY ORGANIZATION AND SOCIAL ADMINISTRATION 11 (T. Mizrahi & J. Morrison eds.
).1993

 187ש.
 188ראו קמינסקי ,יודס וגודסגרינבאו ,לעיל ה"ש  ,186בעמ'  ;364רוני קאופמ "גורמי ותהליכי
המשפיעי על פעילות קואליציונית של ארגוני לשינוי חברתי" ,חברה ורווחה כא 362 ,354 ,353
).(2001
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ומתארגנות אד הוק לש עיסוק במטרה ספציפית 189.למשל ,כדי לשפר את האפקטיביות של
מגע הארגוני ע המדינה.
כדוגמה ,באוסטרליה הוקמה קואליציה של ארגוני החברה האזרחית לש הגשה משותפת ל
 UPRוכ כדי לתרו הערות לדוח הממשלתי .יש לציי כי ארגוני החברה האזרחית יכלו לבחור
בי הגשת המידע שלה לוועדות האו" לבי כניסה לתהלי הממשלתי כחלק מ"קואליציית
החברה האזרחית"190.
)ח( שימוש באינטרנט להגברת השקיפות בדיווח והגברת הנגישות לציבור
השימוש בטכנולוגיה מודרנית אינו פוסח על תהליכי הדיווח ,בי שמדובר ברצו לשדר את
הדיוני הרלוונטיי בשידור חי באמצעות אתרי אינטרנט ,בי בשימוש במדיה החברתית כגו
פייסבוק וטוויטר לש הגברת אפקטיביות תהלי ההתייעצות ,בי באיסו המידע והגדלת
חשיפת תהליכי הדיווח לציבור הרחב .כפי שכבר ציינו ,התוו הטכנולוגי הוא אחת מ הדרכי
שבה עתיד להשתנות מנגנו הדיווח לוועדות האמנה.

ד הבית של משרד החו הנורווגי 191מכיל מידע בנוגע לתהלי ה  UPRוהפעילות בתחו
הדיווח לאמנות האו" ובתחומי אחרי  .בעת הכנת הדוח ל UPRהוק אתר אינטרנט ייעודי
אשר היה נית למצוא בו את הטיוטה השנייה של הדוח הנורווגי וקישורי לדוחות קשורי כגו
דוחות  stakeholdersבנוגע לדוח ה UPRשל נורווגיה .במסגרת המעקב ממשלת נורווגיה
ממשיכה בדושיח הקרוב ע ארגוני החברה האזרחית ,כאשר אתר האינטרנט משמש מקור מידע
עיקרי.
כמו כ ממשלת קנדה אירחה סדנה ע נציגי החברה האזרחית ביוני  ,2008מתו רצו לדו
בתפקיד החברה האזרחית ב 192.UPRמידע על התהלי ,ברמה הבילאומית והמקומית ,הופיע
_____________________________________

 189ש ,בעמ' .356
 190בעקבות ריאיו שנער באמצעות סקייפ ,ב 11בדצמבר  ,2012ע  Schokman .Ben Schokmanהוא
מנהל הסנגור בנושאי בילאומיי בארגו החברה האזרחית האוסטרלי ,ה Human Rights Law
) .Centre (HRLCאתר הבית של הארגו  ,Schokman .www.hrlc.org.auאשר היה פעיל בריכוז
הקואליציה ,טוע כי הגשה משותפת ,כחלק מקואליציה ,יעילה יותר ,א הדוח שמוגש הוא ממוקד
ונתמ על ידי מספר רב של ארגוני .לחשיבות הקמת קואליציות בנוגע לתהלי הדיווח ומעקב
אחר יישו דוחות ל CRCראו Eva Clarhall, CNN Consulting, Monitoring Implementation of
the UN Convention on the Rights of the Child: to Strengthen Follow up by Civil Society on
Concluding Observations and Recommendations Made by the UN Committee on the Rights of
the Child, (Sep. 2011) resourcecentre.savethechildren.se/sites/default/files/documents/
.5193.pdf
 191ראו את אתר הבית של משרד החו הנורבגיwww.regjeringen.no/en/dep/ud/selected-topics/ :
.human-rights.html?id=1160
 192ראו את הדוח המדינתי של קנדה ל ,UPRמשנת http://lib.ohchr.org/HRBodies/ :2009
.UPR/Documents/Session4/CA/A_HRC_WG6_4_CAN_1_E.pdf
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באתרי האינטרנט של ממשלת קנדה ,ונציגי החברה האזרחית הוזמנו להציג שאלות או להעיר
הערות בנוגע לנושאי שבה עסק הדוח הקנדי ,וזאת באמצעות כתובת דואר אלקטרוני.
בשוודיה אתר זכויות האד של הממשלה הוא כלי לדיווח על נושאי רלוונטיי ולהעברת
מידע לציבור הרחב על התחייבויות המדינה בתחו  .באתר נית למצוא את דוחות המדינה
לוועדות הניטור ,כמו ג את ההערות המסכמות .באתר האינטרנט ,שהוק בשנת  ,2002מבקרי
כ 50,000גולשי שוני בחודש ממוצע 193.בגרמניה ההערות המסכמות מופיעות במלוא
באתרי האינטרנט של משרד המשפטי  194ומשרד החו ,ולעתי ג תגובת המדינה לה195.
בארצות הברית הציבור התבקש לתרו לתהלי הדיווח ל UPRבאמצעות הגעה למפגשי
והעלאת שאלות ,הערות והמלצות לאתר מחלקת המדינה .כמו בנורווגיה ,הוק אתר אינטרנט
ייעודי אשר הועלו אליו סיכומי מפגשי  ,דוחות והקלטות של המפגשי  .בנוס ,הופעל ד
פייסבוק אשר ריכז את המידע בנושאי השוני שעלו במפגשי .
לצד המדינות ,ג ארגוני חברה אזרחית משתמשי באינטרנט .אתר בולט הוא אתר ה
 Human Rights Instituteבבית הספר למשפטי של אוניברסיטת קולומביה .באתר זה פועלת
רשת ה) 196.Bringing Human Rights Home (BHRHמטרת הרשת היא לקד את השימוש
בתחו זכויות האד במשפט הפנימי האמריקאי ,והיא עושה זאת באמצעות קבוצות עבודה
הממוקדות בנושאי כגו יישו אמנות וזכויות כלכליות וחברתיות .כמו כ יש ארגוני אשר
אתר האינטרנט שלה חוש את פעילות הבילאומית ,ודרכו נית להתוודע לדוחות הצללי
שהגישו ולפניית לציבור לסיוע לפעילות  .לדוגמהAmnesty 197,Human Rights Watch :
 198internationalורופאי ללא גבולות199.
כפי שהראינו ,האינטרנט והרשתות החברתיות יכולי לשמש כלי עבודה משלי להגברת
השקיפות ,לקידו תחו זכויות האד ולשיפור הדיאלוג בי המדינה לארגוני החברה האזרחית.
בהשוואה למקרה הישראלי ,הרי שיש עדיי כברת דר ארוכה לעבור .נדגיש כי כפי שהראינו,
הטכנולוגיה המודרנית ,אשר אינה מצריכה בהכרח משאבי כספיי ניכרי  ,יכולה לשמש כלי
עבודה אפקטיבי ג עבור ארגוני החברה האזרחית ולא רק עבור המדינה.

_____________________________________

193
194
195
196
197
198
199

המידע מבוסס על הדוח המדינתי ל) CATשל נורווגיה( ,סעי  ,247ועל הדוח המדינתי לCERD
בעמ' .www.manskligarattigheter.se/en :33
ראו .www.bmj.de
ראו  ,www.auswaertiges-amt.deובפירוט רב יותר www.auswaertigesamt.de/DE/Aussenpolitik/
.Menschenrechte/121024_10-MR_Bericht_artikel_node.html
ראו .http://web.law.columbia.edu/human-rights-institute/bhrh-lawyers-network
ראו .www.hrw.org
ראו .www.amnesty.org
ראו .www.msf.org
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ה .הפרויקט של מרכז מינרבה לזכויות האד בירושלי
על רקע המציאות המורכבת בישראל וריבוי דרכי הפעולה האפשריות במישור הבילאומי
וההשוואתי ,לפרויקט של מרכז מינרבה לזכויות האד בירושלי היו כמה מטרות ורכיבי :
קידו ושיפור השיח בי רשויות המדינה לבי ארגוני החברה האזרחית בנושאי זכויות אד בכלל
ובמסגרות תהליכי הדיווח לוועדות הניטור של האו" בפרט; בתו כ קיו מעי "פיילוט" של
שיתו הדדי בתהליכי הדיווח לש הסקת מסקנות ושימוש עתידי ,בי על ידי המרכז ובי על ידי
גופי אחרי ; ביצוע מחקר אקדמי העוסק בפערי הטמעת דיני זכויות אד בילאומיי במשפט
הפנימי בישראל; הנגשה של מקורות ראשוניי ומשניי של דיני זכויות האד הבילאומיי
באמצעות תרגו והכנת עזר מחקרי שיסייע ויקשר בי הדיני הישראליי לבי הערות כלליות
של ועדות זכויות האד של האו"  ,ויסייע לפרקליטי  ,לפעילי ולציבור הרחב.
בפרק זה נתמקד בתיאורו ובניתוחו של פרויקט ה"פיילוט" בעניי קידו השיח בי המדינה
לארגוני חברה אזרחית במסגרת תהליכי הדיווח למוסדות האו"  .כיוו שפעילות זו נועדה
מלכתחילה לבחו מודלי בניקיימא ,נדרשה חשיבה על האופ שבו ייערכו המפגשי ככלי
לשיפור הדיאלוג בי הצדדי  .מכ נגזרו כמה קווי מנחי .
ראשית ,המפגשי הוגדרו מפגשי "ממשלחברה אזרחית" .כלומר ,מפגשי שבה ייפגשו
פקידי ממשל ,ה בכירי וה בדרגי שטח ,ע נציגי ארגוני החברה האזרחית ,בתיוו האכסניה
האקדמית של מרכז מינרבה לזכויות האד בירושלי  .לחברה האזרחית הייתה הגישה כוללנית
ביותר ולא הוגדרו תנאי ס .נעשתה פנייה לכל הארגוני אשר הופיעו ברשימה אשר נשלחה
למרכז מינרבה מנציגי משרד המשפטי  .רשימה זו הורכבה מכ 80ארגוני אשר משרד
המשפטי פנה אליה בעבר לש תגובות על הדוחות 200.עוד טר המפגש הראשו בוצעה
עבודת הכנה שכללה פגישות ושיחות ע בכירי שוני במשרד המשפטי ובמשרד החו ע
ארגוני החברה האזרחית מרכזיי  .כחלק מכללי ההתנהלות במהל המפגשי הוחלט
שהמפגשי ייערכו במסגרת "מרחב מוג" ענייני ,המאפשר שיח המתנהל בפתיחות ובכבוד
הדדי ,כשכל הנאמר בפגישות הוא לא לציטוט ולא לייחוס ישיר ,אלא א כ הוסכ אחרת.
מטרת הכללי הייתה להגביר את הפתיחות במהל הדיוני מצד כל המשתתפי .
שנית ,הוקמו שתי ועדות היגוי .הפרויקט לווה על ידי ועדת היגוי מקומית וא על ידי ועדת
היגוי בילאומית .ועדת ההיגוי המקומית הורכבה מנציגי האקדמיה 201,החברה האזרחית202
והמדינה 203.לאחר מחקר משווה ראשוני על פרקטיקות דיאלוג בי ארגוני חברה אזרחית
למדינה ,ולאחר שנעשתה פנייה לחברות בוועדת ההיגוי ,כונסה פגישה ראשונה ב 11בדצמבר
_____________________________________
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רשימה זו עודכנה לאור הפרויקט.
פרופ' יובל שני ופרופ' תומר ברודי.
בתחילה :עו"ד באנה שוגרי בדארנה )אז בוועד נגד עינויי( ,פרופ' נטע זיו )אוניברסיטת תל אביב(
ועו"ד טלי ניר )האגודה לזכויות האזרח(.
בתחילה :השגריר עו"ד ארתור לנק )משרד החו( ועו"ד הילה טנאגלעד )משרד המשפטי(.
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בי ז'נווה לירושלי :יחסי ממשל–חברה אזרחית
בדיווח לוועדות האו" כאמצעי להטמעת זכויות האד הבי לאומיות בישראל

 .2011במרכז הפגישה עמדו תהלי הדיווח ,ובמהלכה התקיי דיו על הפרויקט – מטרותיו
ורכיביו השוני – ובו עלו מתיחויות שנבעו בעיקר מחוסר אמו ואדוורסריות ,כפי שכבר תואר.
ע זאת בפגישה ראשונית זו הובע רצו מצד המדינה לקיי דיאלוג ע ארגוני החברה האזרחית,
לכל הפחות בכל הנוגע למסגרות הדיווח המקובלות בה באשר לנעשה בישראל )ולא בשטחי
הכבושי ( .נציגי ארגוני החברה האזרחית הביעו ספקנות בנוגע לאפקטיביות התהלי ובנוגע
לנכונות להקצאת המשאבי מבחינת  ,משאבי המוגבלי ממילא .הובע החשש שמלבד שיפור
תדמית המדינה והצגתה כקשובה לארגוני החברה האזרחית לא יקד התהלי את זכויות האד
בפועל.
נושא חשוב נוס שדובר בו הוא יצירת מודל עבודה .הוסכ שיהיה קשה יותר ליצור שיתו
ושיח בנושאי בעלי ממד מדיני ועקרוני ,שבה קיי פער ניכר בי עמדות הממשלה )במובנה
הפוליטי( לבי ארגוני הממוקדי בקידו זכויות אד  .ע זאת הייתה הדעה הרווחת כי אי
ספק כי יהיה נית לקד נושאי שה שנויי פחות במחלוקת פוליטית ,כגו זכויות ילדי  ,נשי
והעסקה של בעלי מוגבלויות .על כ הוחלט למפות נושאי רלוונטיי מתו האמנות ולתח את
גדרי ההתייעצות .בשלב ראשו ,מבלי לקבוע מגבלות כלשה להמש .ככלל ,הוסכ כי
המפגשי ייעשו על פי לוחות הזמני של הדוחות שמדינת ישראל צפויה להשיב לה  .צעד זה
נועד לקבוע אופק פעילות וג כדי להעלות מודעות בקרב ארגוני החברה האזרחית באמצעות
סינכרו לוחות זמני הפעילות שלה ע תהלי הדיווח.
לאחר התייעצות ע ועדת ההיגוי ובעקבות מחקר מקדי שנעשה על האופ שבו מתקיי
דיאלוג מדינה–חברה אזרחית במדינות אחרות ,הוחלט לקיי שני סוגי עיקריי של מפגשי ,
בהשפעת המחקר המשווה שנעשה על פרקטיקות דיאלוג :הראשו ,אירועי מעקב )(Follow Up
לאחר שניתנו מסקנות ועדת האו"  .נקבע כי פורמט המעקב ימוקד בנושאי מצומצמי מתו
מסקנות הוועדה; 204השני ,מפגשי התייעצות ) (Consultationלקראת הגשת הדוח .במפגש מסוג
זה ,טיוטת הדוח המדינתי תופ ,ככל הנית מראש ,בקרב הארגוני  ,מתו כוונה שיעבירו הערות
בכתב ובעל פה 205.במפגש ג צוינה חשיבות החשיבה על מדדי להצלחה והפקת לקחי כדי
להצביע על הנעת תהליכי ועל השפעה של המפגשי 206.
המפגש הראשו בסדרת מפגשי ממשל–חברה אזרחית היה ב 2במאי  2012בקמפוס הר
הצופי של האוניברסיטה העברית .מפגש זה נועד להציג את הפרויקט לקהל הארגוני ובכ ג
להעלות את המודעות לתהלי הדיווח ,והוא הורכב משני חלקי  :החלק הראשו עסק ביישו
_____________________________________

 204כ נעשה ג במפגש לגבי הדוח של אמנת  .CERDהנושאי התמקדו בנושאי חקיקה ,הגדרת
הגזענות ומניעת הסתה גזענית.
 205זאת למרות בעיות של אילוצי זמ מבחינת הכנת הדוחות מצד המדינה והכנת דוחות הצללי מצד
הארגוני.
 206כפי שהיה במפגש ה ICCPRשבעקבותיו הוכנסו לטיוטת הדוח המדינתי שינויי בעקבות הערות
הארגוני.
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שלומי בלב ותומר ברודי
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מסקנות הוועדה לזכויות כלכליות ,חברתיות ותרבותיות 207ובשאלת חובת המדינה לחוקק חוק
יסוד זכויות חברתיות; החלק השני 208עסק בשאלת הקמתה של נציבות זכויות אד בישראל
והיתכנותה .במהל הדיו הוזכר ניסיונו של שר המשפטי בממשלת אהוד ברק ,יוסי ביילי,
להקי נציבות זכויות אד בסו שנות התשעי  .כמו כ נדונו מבני אפשריי לנציבות מעי זו
וחקיקת המדינה בתחומי הרלוונטיי לנציבות זכויות אד .
מפגש שני התרחש בהר הצופי ב 31במאי  ,2012לקראת הגשת הדוח המדינתי של מדינת
ישראל ל .HRCכינינו מפגש זה "מפגש התייעצות" ,והפורמט שבו נער שימש דג למפגשי
הנוספי מסוג זה .נעשה ניסיו לפתח את הדיאלוג בי המדינה לבי ארגוני החברה האזרחית.
המפגש החל בהצגת הפרויקט בידי פרופ' ברודי ופרופ' שני ,ולאחר מכ הציגה עו"ד הילה טנא
גלעד 209את תהלי הכנת הדוחות במשרד המשפטי  .לאחר מכ הציגו שמונה ארגוני חברה
אזרחית את ניירות העמדה שהכינו לקראת המפגש בנושאי שוני העולי מ האמנה ,כל ארגו
והנושאי הרלוונטיי לו 210.עו"ד טנאגלעד הגיבה בש משרד המשפטי  ,ובכ פתחה דיו
רחב שכלל ג את הנוכחי האחרי בדיו :ארגוני חברה אזרחית נוספי ועובדי משרדי
המשפטי והחו.
בעקבות דיו שהתפתח בחלקו השני של המפגש ,שבו הוב כי ארגוני החברה האזרחית לא
היו מודעי לתאריכי שבה היה נית להגיש דוחות צללי  ,נוצר קשר בי מרכז מינרבה
למזכירות הוועדה לזכויות האד  .בהמש לכ נמסר מהמזכירות כי עדיי אפשר להגיש חומר
לוועדה ,והוא ייבח על ידיה .כמו כ הובטח לארגוני כי תינת לה האפשרות להגיב על הדוח
הממוקד המדינתי 211.מפגש זה הדגי את פערי המודעות של ארגוני החברה האזרחית בנוגע
לתהלי הדיווח כמו ג את חשיבות קיומו של גו אשר ירכז את הדיאלוג בי המדינה לארגוני .
בעקבות מפגש זה נעשתה פנייה מצד כמה ארגוני חברה אזרחית לקיו מפגשי  ,וכמו כ קמה
נכונות מצד משרד המשפטי לשת את ארגוני החברה האזרחית בכתיבת הדוח המדינתי באופ
שלא נעשה בעבר .בהמש לכ ,בשנת הפעילות השנייה ,נערכו שני מפגשי נוספי .
_____________________________________
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את המושב הראשו הנחה פרופ' תומר ברודי ,והשתתפו בו :פרופ' ברק מדינה – אז דק הפקולטה
למשפטי של האוניברסיטה העברית בירושלי – עו"ד דבי גילדחיו מהאגודה לזכויות האזרח
בישראל ,עו"ד ד אור ממשרד המשפטי והשגריר עו"ד ארתור לנק ממשרד החו.
הנחה אותו פרופ' יובל שני ,והשתתפו בו :פרופ' דוד קרצ'מר ,עו"ד רחל בנזימ ,פרופ' נטע זיו
מהפקולטה למשפטי באוניברסיטת תל אביב ועו"ד ד אור ממשרד המשפטי.
הממונה על תחו זכויות אד וקשרי ע ארגוני בילאומיי במחלקת ייעו וחקיקה )משפט
בילאומי(.
האגודה לזכויות האזרח ,ויצ"ו ,הוועד הישראלי נגד הריסת בתי ,טבקה – משפט וצדק לעולי
אתיופיה ,עיר עמי ,המרכז הרפורמי לדת ומדינה ,מרכז רקמ לקידו מעמד האישה וקשב –
המרכז להגנת הדמוקרטיה.
בעקבות המפגש הגיש אחד הארגוני את הצעתו לנושאי שראוי שיופיעו בדוח המדינתי לוועדת
הניטור של ה.ICCPR
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בי ז'נווה לירושלי :יחסי ממשל–חברה אזרחית
בדיווח לוועדות האו" כאמצעי להטמעת זכויות האד הבי לאומיות בישראל

ב 12בספטמבר  2012נערכה בפקולטה למשפטי של האוניברסיטה העברית בירושלי
ישיבה של ועדת ההיגוי הבילאומית 212,בהשתתפות גב'  ,Kate Fox Principiמזכירת ה UN
 ,Human Rights Committeeמר  ,Eric Tistouneמזכיר ה UN Human Rights Councilומר Patrick
 ,Mutzenbergמנהל הארגו  Center for Civil and Political Rightsבז'נווה .במהל הפגישה הוצגו
מטרות ופעילות קבוצת המחקר ,פרויקט התרגו והנגשת המקורות ,ארגו המפגשי והמחקר
המשווה .הפעילויות השונות זכו לעניי רב מצד האורחי  ,אשר הדגישו את חשיבותו של
פרויקט התרגו וההנגשה להטמעת הדי הבילאומי במשפט המקומי .בנוס ,הסכימו השלושה
כי יש חשיבות רבה להשתתפות במפגשי של נציגי מקבוצות מגוונות בחברה הישראלית,
ובמיוחד ארגוני אשר מסייעי לעולי מאתיופיה ומקדמי זכויות נשי  .הודגש כי בכ יש כדי
ללמד כי זכויות האד ה נושא הנוגע לכל פרט בחברה האזרחית ,וכ כי יש בכ לקד את
המודעות לחשיבות זכויות האד בחברה בכללותה כמו ג למטרות הפרויקט213.
כאמור לעיל ,בעקבות הפעילות בשנת העבודה הראשונה היו פניות למרכז מינרבה מצד
ארגוני לש ארגו מפגשי בנושאי הרלוונטיי לה  ,אול נושאי אלה חרגו מהמנדט של
פרויקט האמנות .ע זאת באה לידי ביטוי יזמת המרכז הרפורמי לדת ומדינה שהזכרנו בסיכו
השנה הראשונה ,והתממשה במהל שנת הפעילות השנייה .ב 3ביוני  2013נער מפגש
מעקב ) .(Follow upבמרכזו עמדו מסקנות ועדת  CERDאשר פורסמו במר  ,2012והדיו
התמקד במסקנות סעי  ,14בנוגע להגדרת גזענות ,וסעי  ,23בנוגע לביטויי גזענות כלפי
פלסטיני ומבקשי מקלט214.
_____________________________________
 212ב 13–12בספטמבר  2012ער מרכז מינרבה לזכויות האד ועידה שנושאה היה “Treaty Bodies
and International Accountability for State Human Rights Obligations: The UN Human Rights
”.Committee: A Critical Analysis

 213במהל הפגישה ניתנו לנו כמה המלצות לקראת המש הפרויקט שלנו :הראשונה הייתה המלצה
כללית – "לשאוב השראה" מתהלי ה ,UPRכיוו שסביר שזו מגמה שתשפיע ג על ועדות
האמנות .הכוונה היא לניסיו להגביר את נגישות הדיווח ונושא זכויות האד לציבור ,ולשימוש רב
יותר בטכנולוגיה .עשינו זאת במסגרת המחקר והשתמשנו בדוגמאות מהתהלי ,שאכ למדנו מה
על פרקטיקות שונות של שיתו פעולה בי המדינה לארגוני החברה האזרחית .המלצה שנייה –
אחת הבעיות העיקריות אשר נוגעות למועד הגשת הדוחות היא אינגישות של אתר האינטרנט של
ועדות האו" .בעקבות זאת קיי חוסר מודעות בקרב ארגוני החברה האזרחית לתארי הגשות
הדוחות הרלוונטיי לה .לפיכ אחת העצות שניתנה לנו הייתה לנסות לרכז את תאריכי הדיווחי
באתר במרכז מינרבה לזכויות האד ,וכ למצב אותו כמוקד לכל ארגוני החברה האזרחית בישראל.
החלנו לפעול בדר זו ,ותאריכי המפגשי העתידיי הועברו לנו מאת נציגי המדינה .אנו מתכווני
בהחלט להשתמש באתר האינטרנט לפרסו מועדי שוני הקשורי לדוחות הוועדות ,כמו ג
להעלות לאתר תוצרי אחרי של הפרויקט ,כגו האנוטציה.
 214מפגש המעקב על אודות מסקנות  CERDהיה אמור להיער בתחילה ב 16בינואר אול נדחה בשל
ביטול ברגע האחרו של כמה מחברי השולח העגול ,שהיה בלתי אפשרי להחליפ בהתראה כה
קצרה .המפגש נדחה בשנית ב 3במר מאותה סיבה .חר איהנוחות שבביטול נוס ,לא היינו
מוכני להתפשר על איכות המפגש.
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מפגש זה היה עדות להבנת גופי בולטי בחברה הישראלית את חשיבותו של הפרויקט וכ
את יכולתו של מרכז מינרבה לשמש מרכז למפגשי בי המדינה לארגוני החברה האזרחית.
במפגש ,אשר התקיי במתכונת "שולח עגול" ,השתת לראשונה משנה ליוע המשפטי
לממשלה 215.היו ארגוני שאמנ אישרו מראש את השתתפות במפגש ,א לא הגיעו216.
המפגש החל בהצגתו של פרופ' קרצמר את נושא האמנות בכללותו בהדגישו במיוחד את
 ,CERDולאחריו דיבר השופט מצא .לאחר מכ הציגה עו"ד עינת הורבי ,מנהלת המחלקה
המשפטית במרכז הרפורמי לדת ומדינה ,את עמדת ארגונה כלפי מסקנות הוועדה ,בהתייחסה ג
לאירוע האקטואלי האמור לעיל .נציגי המדינה השיבו לעו"ד הורבי וא שוחחו על נושא
הגזענות ועל התמודדות החקיקה אתו .את החלק הזה של הדיו סיכמו שני נציגי האקדמיה.
לאחר מכ התנהל דיו בפורמט של שאלות ותשובות :משתתפי השולח העגול והקהל שאלו
ונציגי המדינה השיבו .עלינו לציי כי התפתח דיו פתוח ומפרה אשר עסק בדי הבילאומי וכ
בסוגיות ספציפיות ובעייתיות בהקשר הישראלי אשר מוקד בגזענות בכלל ובביטויי גזעניי
כלפי קבוצות שונות באוכלוסייה בפרט.
למפגש זה היו שתי משמעויות חשובות .ברמת הפרויקט ,הפורמט שבו נער מפגש זה הפ
למודל למפגשי המעקב בהמש ,כלומר התמקדות בנושאי מצומצמי מתו מסקנות הוועדה
ודיו עליה  .הוחלט שיהיה בכ כדי לייעל ולמקד את המפגשי  .יתרו נוס הוא בכ שג
הארגוני ומשרד המשפטי יוכלו להגיע למפגשי כאשר ברשות כלל המידע הרלוונטי.
משמעות נוספת קשורה להשפעת המפגש על הנוכחי בו מטע המדינה .לקראת המפגש והדיו
שהתקיי במהלכו ובעקבותיה החל שיח פרשני בתו משרד המשפטי  ,ובעיקר במחלקת ייעו
וחקיקה )פלילי(.
ב 6באוגוסט  ,2013לראשונה בתולדות מדינת ישראל ,התקיי מפגש התייעצות בי משרד
המשפטי לארגוני החברה האזרחית בנוגע לנושאי אשר יעלו בדוח המדינתי ל .HRCבמהל
המפגש הבהירו נציגי משרד המשפטי את עמדתה הרשמית של המדינה בנוגע לנושאי
_____________________________________

 215את המפגש הנחה פרופ' דייויד קרצ'מר .במפגש השתתפו השופט )בדימוס( אליהו מצא ,עו"ד עינת
הורבי – המרכז הרפורמי לדת ומדינה ,עו"ד רז נזרי – המשנה ליוע המשפטי לממשלה )פלילי(,
עו"ד אלי אברבנאל – המשנה לפרקליט המדינה )תפקידי מיוחדי( ,ד"ר עידו פורת – המרכז
האקדמי למשפט ועסקי ,ד"ר חאלד גנאי – אוניברסיטת חיפה ,ומר יאיר שלג – המכו הישראלי
לדמוקרטיה.
 216חלק מהארגוני נעדרו בשל זימו דחו לוועדת החינו ,התרבות והספורט של הכנסת ,לדיו על
אודות תקרית גזענית שהתרחשה בפארק שעשועי בישראל ,וחלק אחר נעדרו בשל קשיי טכניי
שהתעוררו ברגע האחרו .הארגוני שנכחו היו טבקה – משפט וצדק לעולי אתיופיה ,קול –
פורו נשי דתיות ,האגודה לזכויות האזרח .הארגוני שאישרו הגעה א נאלצו לבטל היו קר
אברה ,הוועד נגד עינויי ,איתמעכי ,המרכז לתכנו אלטרנטיבי ,זכויות אד כחוללב.
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רלוונטיי לארגוני מתו רשימת הנושאי  217שעליה התבקשה המדינה להגיב .ארגוני
החברה האזרחית הציגו את עמדת בנושאי נבחרי מתו רשימה זו על פי בחירת 218.
לאחר הצגת הארגוני השוני את ניירות העמדה השיבה נציגת המדינה ,ובעקבות זאת
התפתח דיו שבו הובעו דעות מצד רבי מ הנוכחי  .המפגש התאפיי באווירה חיובית
ובדיאלוג פתוח ,ג א מורכב .נציי כי בשלב הדיו הפתוח בלט שיתו הפעולה בי ארגוני
זכויות הנשי  ,אשר במש דקות אחדות הציגו בפני נציגי המדינה ,ללא תיאו מוקד בי נציגות
הארגוני  ,היבטי אשר נציגי המדינה לא תכננו לעסוק בה בדוח לעומק ,והמפגש הוביל
להרחבות בהיבטי אלו .אנו סבורי כי קואליציות מסוג זה ,א יגובשו טר מפגש מעי זה וא
יגיעו לכדי ניסוח משות של נייר עמדה ,יוכלו לשפר את הדיאלוג ע המדינה במידה ניכרת.
הצלחתו של מפגש זה והאווירה שנוצרה בעקבותיו הובילו לצעד חסר תקדי מצד משרד
המשפטי – העברת טיוטת הדוח המדינתי לארגוני .
הטיוטה הועברה לידי אחדעשר ארגוני שהשתתפו במפגשי הרלוונטיי לש קבלת
הערותיה  219.אנו סבורי כי מפגש ההתייעצות היה הישג גדול וממשי של הפרויקט ,והעברת
טיוטת הדוח המדינתי לארגוני החברה האזרחית היא הישג שלא שיערנו שנשיג בפרק זמ כה
קצר ,א כי כבר בתחילת הפרויקט הייתה כוונה עתידית לעשות זאת .הישג נוס הוא שינוי של
כמה סעיפי בטיוטה שחל בעקבות המפגשי  ,כפי שדיווחו לנו אנשי משרד המשפטי  .ע זאת
עלינו לציי כי תגובה כתובה לטיוטת הדוח המדינתי הגיש רק ארגו אחד.
בשנת הפעילות השלישית נער מספר שיא של מפגשי  .נית לאפיי ולומר ששנת פעילות זו
עמדה בסימ שיתופי פעולה ויזמות מחו למרכז מינרבה ,מצד משרדי ממשלה וארגוני החברה
האזרחית.
ב 10בדצמבר  2013צוי יו זכויות האד במרכז מינרבה ובשיתו משלחת האיחוד
האירופי בישראל .במפגש הודגשה העבודה המשותפת ,במסגרת פרויקט ה ,EIDHRע משרד
החו והמשפטי  ,אשר נתמכה על ידי האיחוד האירופי .במפגש עצמו נכחו עשרות ארגוני חברה
אזרחית ,ונשאו בו דברי שגריר האיחוד האירופי בישראל ,Lars Faaborg-Andersen ,עו"ד ד"ר
רועי שינדור ,פרופ' יובל שני ומנכ"ל האגודה לזכויות האזרח דאז ,מר חגי אלעד.
_____________________________________
 217נית לצפייה בכתובתhttp://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx? :
.symbolno=CCPR%2fC%2fISR%2fQ%2f4&Lang=en

 218הוועד הציבורי נגד עינויי בישראל; זכויות אד כחול לב; טבקה; מרכז רקמ .כמו כ נכחו
נציגי מהארגוני האלה :ויצ"ו; נעמ"ת; הקר החדשה לישראל; המרכז הרפורמי לדת ומדינה;
ידיד; המרכז הערבי לתכנו אלטרנטיבי; קול; הקליניקות של האוניברסיטה העברית בירושלי.
לצד נציגי המדינה השוני ממשרד החו וממשרד המשפטי הגיעה למפגש נציגות בולטת של
החברה האזרחית ,כמו ג שני נציגי של משלחת האיחוד האירופי Andrej Kirn :ו Johannes
.Bormann
 219מתכנני למע זכויות תכנו; הוועד הציבורי נגד עינויי בישראל; ויצ"ו; טבקה; מרכז רקמ; הקר
החדשה לישראל; ידיד; המרכז הערבי לתכנו אלטרנטיבי; קול; הקליניקות של האוניברסיטה
העברית; עיר עמי; האגודה לזכויות האזרח; קר אברה.
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מפגש נוס של ועדת ההיגוי המקומית נער ב 29בינואר  220.2014במהל ישיבה זו הוצגו
תוצרי מפרויקט ההנגשה ,נסקרו המפגשי שנערכו עד אותו תארי ,והתקיי דיו על המפגשי
שתוכננו לשנת הפעילות השלישית .בנוגע להתקדמותו של הפרויקט הובעה שביעות רצו ה
מצד נציגי המדינה וה מצד ארגוני החברה האזרחית.
מפגש ממשל–חברה אזרחית הראשו שנער בשנת הפעילות השלישית היה מפגש לקראת
דיווח ה UPRלמועצת זכויות האד  .המפגש התקיי ביזמת משרד המשפטי ומשרד החו ,ב
 19בפברואר  .2014יזמה זו הגיעה לאחר תקופה שבה ישראל הקפיאה את יחסיה ע המועצה.
לכ התקיי מפגש התייעצות סגור בי משרד המשפטי ומשרד החו לארגוני חברה האזרחית
בנוגע להמלצות דוח קבוצת העבודה של מועצת זכויות האד של האו" בנושא הד"ח המדינתי
ל .UPRהמפגש נער לקראת השלב הבא – הופעת משלחת ישראל בפני המועצה והתגובה
להמלצות השונות .טר המפגש נשלחה לארגוני השוני רשימה של שבעה נושאי שהמדינה
ביקשה לה תגובה 221,אול רשימה זו לא מנעה מהארגוני להעלות נושאי אחרי 222.
המפגש השני ,מפגש התייעצות בנושא  ,CATנער ב 25בפברואר  ,2014לקראת הגשת
הדוח התקופתי לוועדה הרלוונטית .המפגש נער בפורמט זהה למפגש ההתייעצות לקראת
הגשת הדוח המדינתי ל .HRCבמהל המפגש הציגו נציגי משרד המשפטי את עמדת המדינה
בנוגע לכמה נושאי שנבחרו מתו רשימת הנושאי שבעניינ ביקשה המדינה התייחסות מצד
הארגוני  223.כל ארגו בחר שניי או שלושה נושאי להתייחס אליה  .לאחר מכ נער דיו
פתוח אשר בו הועלו נושאי שוני  .כיוו שנושא הדוח היה ממוקד יחסית ,הייתה הציפייה
מלכתחילה לנוכחות מועטה של ארגוני  ,בשונה מדוחות העוסקי במגוו גדול יותר של
נושאי  ,כמו במפגש ה 224.UPRע זאת עלינו לציי כי חר הרגישות של נושא הדיו ,שבאה
_____________________________________
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מטע המדינה הצטרפו לוועדת ההיגוי המקומית עו"ד רועי שיינדור ,המשנה ליוע המשפטי
לממשלה )משפט בילאומי( ,עו"ד אוהד צמת החלי את ארתור לנק ,שמונה לשגריר בדרו
אפריקה )בפגישה זו נכחה במקומ עו"ד שרה וייסמעודי( ,עו"ד דינה זילבר ,המשנה ליוע
המשפטי לממשלה )ייעו( ,נציב שוויו זכויות לאנשי ע מוגבלויות בישראל )יוצג על ידי עו"ד
גבי ריקאדמו( .לארגוני החברה האזרחית הצטרפו עו"ד אסתר סיו )מנכ"לית "בזכות"( ועו"ד
אשרת מימו )עיר עמי(.
חקיקה אורתודוקסית בישראל; זכויות הקהילה הגאה בישראל )לרבות נישואי אזרחיי(; חיזוק
מעמד נשי ,ייצוג נשי ,טיפול באלימות מגדרית בכל המגזרי; סרבנות מצפו בישראל; הזכות
לחינו של מיעוטי; הזכות לתעסוקה של מיעוטי; הקמת נציבות זכויות אד לפי "עקרונות
פריז".
במפגש השתתפו הארגוני האלה :אבות גאי ,האגודה לזכויות הלהט"ב ,איתמעכי ,אמנסטי,
זכויות אד כחוללב ,חדו"ש – לחופש דת ושוויו ,מבוי סתו ,המרכז הרפורמי לדת ומדינה ,קו
לעובד ,קול ,קר אברה ,שדולת הנשי ,מוקד לפליטי ומהגרי ,עיר עמי ,שתי"ל ,הקליניקות
של הפקולטה למשפטי של האוניברסיטה העברית בירושלי.
נית לצפות ברשימת הנושאי בכתובת www.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/CAT.C.ISR.
.Q.5_en.doc
הארגוני שנכחו ה הוועד נגד עינויי ,המכו הישראלי לדמוקרטיה ,א.ס – .ארגו סיוע
לפליטי ,אמנסטי ,שתי"ל ,קר אברה ,המוקד לפליטי ומהגרי ,מחסו ווטש ,קו לעובד ,זכויות
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לידי ביטוי בחילופי הדברי  ,ייתכ שהיה יתרו במספר המשתתפי הקט ,בשל ההידברות
המקצועית והממוקדת שנוצרה.

ב 25במאי  2014התקיי מפגש מעקב על מסקנות ועדת ה  CRCשניתנו ביוני  .2013המפגש
נער בשיתו ע המרכז לחינו קליני משפטי של הפקולטה למשפטי של האוניברסיטה
העברית בירושלי וע עו"ד נטע פטריק – מנהלת הקליניקה לזכויות אד בילאומיות דאז.
לראשונה נכחו במפגש נציגי ממשלה ממשרד הרווחה ומשרד החינו 225.המפגש עסק בשני
נושאי  ,אשר נבחרו לש מיקוד הדיו :המדיניות הממשלתית בנוגע לילדי מבקשי מקלט
בסיכו ,קרי מדיניות התערבות שירותי הרווחה ,והבחנה בהגדרות של סיכו א מדובר בילדי
תושבי ישראל לעומת ילדי מהגרי או מבקשי מקלט; מעצר ילדי מבקשי מקלט כחלופה
ראשונה .בתחילת המפגש הציגו סטודנטי מהקליניקה לזכויות אד בילאומיות מחקר שערכו
על קטיני מבקשי מקלט ,ולאחר מכ נער דיו במתכונת השולח העגול .במהל המפגש
הציגה נציגת ארגו ה 226ARDCאת נקודת המבט של א מבקשת מקלט בנוגע לנושאי
הדיו 227.בי היתר ניכר שהמעמד מדרב ומאפשר דיו בי גורמי ממשל לבי עצמ .
ב 6באפריל  2014נער מפגש יוצא דופ ביזמת האגודה לזכויות האזרח .המפגש עסק בדוח
שהאגודה הכינה במש שנתיי ושהופ למשתתפי במפגש טר פרסומו בציבור .מטרת הדוח
הייתה לחשו אספקטי שקיימי בה שתי מערכות חוק נפרדות – אחת החלה על הפלסטיני
)די צבאי( ואחת החלה על ישראלי )החוק הישראלי( – כגו חופש תנועה ,תכנו ובנייה,
פסיקה ועוד .מפגש זה התקיי בנוכחות כמה משני ליוע המשפטי לממשלה 228,היוע
המשפטי של משרד הביטחו ,היוע המשפטי לאיו"ש וכמה אקדמאי וארגוני  ,מלבד האגודה
לזכויות האזרח .מפגש זה ,אשר חרג ממנדט הפרויקט ,שכ לא עסק ישירות בדיווח לוועדות
אמנות האו"  ,דווקא המחיש את הצלחתו .יזמת האגודה לזכויות האזרח ונכונות גופי המדינה
השוני לערו את המפגש בחסות מינרבה ,מצביעות לדעתנו על הצלחתו של הפרויקט בהנעת
הדיאלוג בי המגוו הרחב של הגורמי מצד המדינה והחברה האזרחית .כמו כ עריכת המפגש
מדגימה את היתרו בניהול המפגשי תחת קורת גג אקדמית ,אשר זוכה לאמו מצד הממשל
ומצד ארגוני החברה האזרחית .ג כא יש בכ דמיו לפעילות ה SCEHRאשר עמדנו עליה.
_____________________________________

225
226
227
228

אד כחוללב ,רופאי למע זכויות אד ,הצלב האדו )במעמד משקי( ,הקליניקות של
הפקולטה למשפטי של האוניברסיטה העברית בירושלי .מצד המדינה נכחו ז'אנה
מודזגברישווילי – ראש מבת" – מבררת תלונות נחקרי בשב"כ ,רועי שיינדור ,משנה ליועמ"ש
)משפט בילאומי(.
בתיה ארטמ – מחלקה משפטית של משרד הרווחה וסופי אורטאשכנזי – מחלקה משפטית של
משרד החינו.
המרכז לקידו פליטי אפריקאי.
ארגוני נוספי שהשתתפו :קר  ,CIMIא.ס ,.המוקד לפליטי ומהגרי ,רופאי למע זכויות
אד .כמו כ נכחו מנהלת מסיל"ה ,נציגי עיריית ירושלי.
רועי שיינדור – משנה ליועמ"ש )משפט בילאומי( ,דינה זילבר – המשנה ליועמ"ש )יעו( ,רז
ניזרי – משנה ליועמ"ש )פלילי( .כמו כ השתתפו יהודה שפר – משנה לפרקליט המדינה אכיפה
כלכלית ,אסנת מנדל – מנהלת מחלקת הבג"צי בפרקליטות המדינה.
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המפגש האחרו שנער במסגרת שנת הפעילות השלישית של הפרויקט היה מסוג שלישי
ויחידני ,שיש בו לדעתנו כדי ללמד על משמעות הפרויקט בעיני ארגוני החברה האזרחית ,וייתכ
א כדי להצביע על כיווני עתידיי  .ב 17ביוני  2014נער מפגש לכתיבת דוחות צללי .
המפגש נער לאחר שיחות ע נציגי ארגוני החברה האזרחית ,שמה עלה כי חלק אינ יודעי
כלל כיצד לכתוב דוח צללי  ,א מביני שהוא יוכל לסייע בעבודת  .בעקבות זאת הועלה
הנושא כחלק מהדיאלוג המתמש של מרכז מינרבה ע משרד המשפטי  ,שנציגיו הביעו עניי
בנושא .יתר על כ ,נציגי המדינה הבהירו כי יש אינטרס שהחברה האזרחית תשתת בשיח זה,
וכי קיי צור בהדרכה ג על הפ הטכני של כתיבת הדוח ולא רק המהותי .מפגש זה שילב
בתוכו מרכיב של העצמת הארגוני האזרחיי וכ של קידו הדיאלוג .העצמת הארגוני
האזרחיי נעשתה בצמצו פערי המודעות והתקשורת באמצעות הוספת כלי ל"ארגז הכלי "
של הארגוני  .מרכיב קידו הדיאלוג בא לידי ביטוי בסיועה של המדינה בעריכת המפגש.
המדינה הבינה כי ג היא תצא נשכרת מ ההדרכה ,בשל שיפור דוחות הצללי העתידיי של
הארגוני וסטנדרדיזציה שלה  .בהמש הוחלט לערו סדנה בנושא ולשלב בה את הקליניקה
לזכויות אד בילאומיות בראשות עו"ד נטע פטריק ,כדי להפיק תוצר נוס מ הפרויקט –
מדרי לכתיבת דוחות צללי  .מטרת הסדנה הייתה הנגשת כלי כתיבת הדוחות לארגוני  ,בעיקר
לאלה מה שאינ משתמשי בו בדר כלל – הארגוני שה בעלי תקציב וכוח אד מצומצ
יותר.
המפגש הורכב משלושה חלקי  .בחלק הראשו ערכו סטודנטי מהקליניקה לזכויות אד
בילאומיות מצגת על כתיבת דוחות צללי  229.בחלק השני הנחתה עו"ד נטע פטריק מושב
שעסק בכתיבת הדוחות והדגשי שיש לשי בה  .המושב הורכב משלושה בני סמכא בתחו :
נציגת המדינה עו"ד הילה טנא גלעד ,נציג האקדמיה וחבר ועדת זכויות האד פרופ' יובל שני
ומנהלת המחלקה לפעילות בילאומית בעדאלה רינה רוזנברג ,השותפה לכתיבת דוחות צללי
זה שני  .בחלק השלישי של המפגש חולק הקהל לשתי קבוצות ,וכל קבוצה דנה בשאלות
הנוגעות לכתיבת דוחות צללי  .קבוצה אחת הנחה פרופ' תומר ברודי ,ואת השנייה – עו"ד נטע
פטריק .נוכחות הארגוני במפגש זה הייתה מרשימה ביותר – יותר מעשרי ארגוני  230,שחלק
הארי שלה לא השתת בפרויקט עד למפגש זה .אנו סבורי שקיימות שתי סיבות עיקריות
להשתתפות נרחבת במפגש זה :הראשונה היא העובדה שהארגוני לא נדרשו לחלוק מידע ע
המדינה ,ובכ נחס מה אחד החששות הגדולי להשתתפות בפרויקט .כמו כ הארגוני זכו
_____________________________________

 229שמות הסטודנטי :טל דרניצקי ,בסא חז ולינה מחולה.
 230רשימת הארגוני :גישה ,פורו דוקיו בנגב ,עדאלה ,המוקד להגנת הפרט ,א.ס – .ארגו סיוע
לפליטי ,עיר עמי ,אשה אשה ,הוועד נגד עינויי ,המכו לאסטרטגיה ציונית ,זכויות אד כחול
לב ,עמותת במקו ,המוקד לפליטי ומהגרי ,קו לעובד ,בזכות ,הקליניקות של הפקולטה
למשפטי של האוניברסיטה העברית ,שדולת הנשי ,קר אברה ,יש די ,האגודה לזכויות האזרח,
איתמעכי ,מוקד סיוע לעובדי זרי ,אמנסטי .כמו כ נכחו נציגי ממשרד החו וממשרד
המשפטי.
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בי ז'נווה לירושלי :יחסי ממשל–חברה אזרחית
בדיווח לוועדות האו" כאמצעי להטמעת זכויות האד הבי לאומיות בישראל

להשתת במפגש למידה ע מומחי בתחו  ,אשר חלקו עמ ידע מקצועי ומשפטי רב ,על כלי
עבודה שהשימוש בו נדיר בקרב רוב ארגוני החברה האזרחית בישראל.
יצוי כי במסגרת ניטור הפרויקט שלחנו בשני מועדי שוני שאלוני לכלל ארגוני החברה
האזרחית ,כולל אלה שלא היה לה חלק במפגשי  .השאלוני נשלחו בשני מועדי  :יוני 2013
ומאי  14 .2014ארגוני השיבו לפנייתנו מס  49ארגוני שהשתתפו במפגשי ממשל–חברה
אזרחית במהל שנות פעילות הפרויקט .מתו  14הארגוני שהשיבו לפנייתנו 3 ,סירבו להשיב
על השאלוני בטענה שאינ מעונייני להשתת במחקר ,ושני ארגוני סירבו בנימוק של חוסר
זמ .בשאלו ביקשנו ללמוד על תפיסת הארגוני את הפרויקט ,סטטוס הדיאלוג ע המדינה
לפני הפרויקט ובמהלכו ,ציפיות ורעיונות לעתיד.
ארבעה מהארגוני השתתפו בעבר בכתיבת דוחות צללי  ,אול א אחד מה מעול לא
פנה למדינה במסגרת הלי הדיווח .ככלל ,הקשר של הארגוני ע משרדי הממשלה מתקיי
באמצעות דוא"ל ,טלפוני ופגישות ,למעט ארגו אחד שהקשר מתקיי באמצעות מכתבי
רשמיי  .ארבעה מהארגוני הגדירו את טיב הקשר ע משרדי הממשלה "סביר" ,ארבעה –
"טוב" ,ואחד "בינוניחלש" 231.לבד מארגו אחד ,שאר הארגוני מקיימי קשר ע כל
המשרדי הרלוונטיי לפעילות  .עולה כי רוב הארגוני לא חשו שינוי ביחסיה ע הממשלה
בעקבות המפגשי  .מדובר בארגוני שהגדירו את טיב יחסיה ע המדינה "סביר ומעלה" .ע
זאת שני ארגוני  ,שהצהירו כי טיב יחסיה סביר ומטה ,טענו כי היחסי השתפרו מעט בעקבות
המפגשי  .בנוס עולה כי המפגשי הועילו לבניית אמו בקרב ארגוני שהיססו א להשתת
בה מלכתחילה ,וכי ה "היוו פלטפורמה חיובית ליצירת שיח" .שבעה מתו תשעת הארגוני
סברו כי ההשתתפות במפגשי הגבירה את הרצו להשתת בתהלי הדיווח .שני הארגוני
הנוספי  ,שהגישו בעבר דוחות צללי  ,דיווחו כי רמת הרצו להשתת בהלי הדיווח נותרה כפי
שהייתה .ציפיות הארגוני בכללות היו ליצור בסיס משות ,קבוע ושוט של דיאלוג ע נציגי
המדינה" ,במה להעלות טענות ושהמפגש יוליד טענות אשר יתורגמו לעשייה בשטח" .כמו כ
הביעו ארגוני ציפייה שהמפגשי יובילו להזרמת מידע מצד המדינה ,ג מקדמי ,בנוגע לצעדי
עתידיי  .נית לציי ג כי מהשאלוני  ,כמו ג משיחות בעל פה ע נציגי הארגוני בעקבות
המשוב ,עלה כי קיימת תחושה שהמפגשי דרשו מה להרחיב את "ארגז הכלי " שלה .
בנוס ,אמרה לנו נציגת אחד הארגוני כי התכוננה למפגשי שנערכו כפי שהיא מתכוננת
למפגשי בוועדות הכנסת .השימוש בסעיפי אמנות ,בהערות פרשניות ובהערות מסכמות אינו
כלי פעולה שכיח עבור רוב המכריע של הארגוני  ,וזהו פ שעל הארגוני לפתח.

ו .סיכו והמלצות
ישראל מחויבת בדיני זכויות האד הבילאומיי ולא רק בז'נווה כי א ג בירושלי  .אי זו
התחייבות פורמלית בלבד ,והיא איננה מוגבלת למישור היחסי שבי מדינות .זו התחייבות
_____________________________________

 231היה נית לבחור מבי הרמות האלה :לא קיי ,חלש ,סביר ,טוב ומצוי.
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מהותית הצריכה לחלחל לרבדי העמוקי ביותר ביחסי שבי המדינה לבי אזרחיה ותושביה.
ההטמעה של דיני אלה במערכות המשפט והממשל הפנימיי – החל בחקיקה ,שעליה לשק
בבירור את המשפט הבילאומי ,וכלה בכל החלטה מנהלית – היא הכרח נורמטיבי .אול מלבד
זאת ,דרכי היישו והמימוש בפועל של זכויות האד בישראל ,כבכל מדינה ,תלויות במאפייני
המיוחדי של המדינה ושל החברה השוכנת בה .מאפייני אלה – על הקשיי  ,המגבלות,
הצרכי  ,המצוקות ,האיזוני והמנגנוני הרלוונטיי – ה רבערכיי  ,ואי אפשר להניח מראש
מה יהיה תוכנ המדויק ,וכיצד תיטיב המדינה להתייחס אליה במסגרת הפנמת זכויות האד .
בתו כ ערו יעיל ומרכזי לבירור דרכי המימוש המיטביות של זכויות האד הוא
ההתייעצות ע הציבור הרחב וע החברה האזרחית .במאמר זה התמקדנו בפלטפורמה חשובה
לקיו התייעצות כזו ,והיא מנגנו הדיווח המדינתי לוועדות הניטור של אמנות זכויות האד של
האו"  .עמדנו על מורכבותה של מערכת היחסי שבי גופי הממשלה לבי ארגוני החברה
האזרחית בכל הנוגע לזכויות האד בישראל .על רקע תיאור וניתוח הנעשה בהקשרי דומי
במשפט הבילאומי ובמדינות אחרות התרכזנו בניסיו מעשי שערכנו ליצירת פורו לשיח
ולשיתו מידע ודעות בי גורמי הממשל העוסקי בעריכת הדוחות מצד אחד לבי החברה
האזרחית מצד אחר .א מלכתחילה סברנו שקיימי פערי תקשורת ניכרי בי המדינה לבי
ארגוני זכויות האד  ,הרי שבמהל עבודתנו ,ה כחוקרי וה כמי שקיבלו עליה )ע שותפינו
לפרויקט יחד( את מלאכת הקישור במסגרת עבודתו של מרכז מינרבה לזכויות האד בירושלי
כפי שתואר לעיל ,התחוור לנו שלעתי קרובות פערי אלה ה אכ מכשול ממשי להטמעת
זכויות האד הבילאומיות ולמימוש בישראל .ע זאת ניכר שבאמצעי פשוטי יחסית נית
לפעול לגישור על פערי אלה ג א יידרש לזה מאמ מתמש מצד כל המעורבי בנושא.
למיטב הערכתנו ,קיו המפגשי בי נציגי הממשלה לבי נציגי ארגוני זכויות האד הביא
לא רק לשיתו מידע אלא ג להבנה הדדית טובה יותר של העמדות והפרשנויות של העובדות
ושל הדי במגוו רחב של מצבי  .לעצ ההתמודדות הבלתי אמצעית ,והישיבה פני אל פני ,
הייתה השפעה על המוכנות של כל אחד מהצדדי לשמוע ולהבי את נקודות המוצא ואת
המגבלות המוסדיות הקיימות ה בחברה האזרחית וה בקרב גורמי הממשלה .הדברי אמורי
על פגישות שנערכו במהל תהלי הדיווח ,וביתר שאת על פגישות המעקב לאחר פרסו
מסקנותיה של ועדות הניטור של האו"  .אי ספק שהגדרת המפגשי ככאלה שהנאמר בה
אינו לציטוט או לייחוס סייעה לקידו השיח הפתוח ,אול הדבר פגע בשקיפות .א תתפתח
מסגרת קבועה לדיוני מסוג זה ,יהיה צור להגדיר עקרונות בעניי.
בעיה קשה יותר נוגעת לחשש של הארגוני שתהלי ההיוועצות מספק למדינה מעי "עלה
תאנה" במסגרות הדיווח לגופי הניטור ,המכשיר את דוחות המדינה בפניה  ,כאילו זכו להסכמת
החברה האזרחית .חשש זה מוב ,ועל נציגי המדינה להימנע מכל פעולה או אמירה העלולות
להתפרש כ ,א ברצונ לקיי תהלי היוועצות אפקטיבי .לארגוני שמורה בכל מקרה הזכות
להגיש דוחות צללי  ,ויש בכ ,להערכתנו ,הגנה מספקת מפני חשש זה.
אחד המאפייני המיוחדי של הפרויקט היה מעורבות האקדמיה כגור ממת ומאפשר דיו.
לאקדמיה מקו מיוחד בגישור על פני פערי תקשורת ,ביצירת מרחב פתוח לשיח ובהגדרת
פרוטוקול עבודה ברקיימא ,לרבות לוחות זמני ברורי יחסית .ע זאת בטווח הארו יותר
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נראה שהאחריות לקידו השיח הזה היא של המדינה .נשאלת השאלה איזה ענ מרשויות
הממשל הוא המתאי ביותר לכ ,ובסוגיה זו עסקנו רק חלקית .גופי הממשלה העוסקי בדיווח
עצמו ומייצגי למעשה את המדינה מול גופי הניטור ה ללא ספק המקצועיי ביותר בתחו ,
אול יקשה עליה לספק מרחב דיו פתוח .ייתכ שעל הכנסת ליטול תפקיד מרכזי יותר
בתהליכי ההיוועצות .לכאורה יש כמה ועדות האמורות לשמש אכסניה טבעית לאמנות זכויות
האד  :ה CRCבוועדה לזכויות הילד ו CEDAWבוועדה לקידו מעמד האישה ולשוויו
מגדרי .בנוס ,ועדת המשנה לתקנות חוק שוויו זכויות לאנשי ע מוגבלות יכולה לעסוק ב
) CRPDוא להפו לוועדה קבועה ,באותה הזדמנות( .מעיו בפרוטוקולי הוועדות עולה כי
הוועדות עסקו בעבר באמנות ,א לא היה זה עיסוק שיטתי או קבוע .ביטוי מייצג לאופ העיסוק
הוא ישיבת הוועדה לזכויות הילד ,ב 14בדצמבר  ,2014אשר נושאה היה "יישו האמנה הבי
לאומית בדבר זכויות הילד בישראל" .אותה ישיבה כונסה לרגל יו זכויות האד הבי
לאומי 232.אפשרות זו – של מעורבות המחוקק בביקורת על תהליכי הדיווח – ראויה לעיו
מעמיק יותר ,אול מראש ייאמר שטמונה בה סכנה של המש המגמה הבעייתית בישראל של
שיו נושאי זכויות האד  ,הנוגעי בפועל לכל אד ואזרח ,למחנות פוליטיי מוגדרי  ,כאשר
בפועל המחוקק הישראלי מזוהה ע הקואליציה השלטת בכל עת ועת ,ולפיכ ע הממשלה.
דר המל להטמעה משופרת של זכויות האד הבילאומיות היא הקמת מוסד לאומי
לזכויות אד ) .(NHRIאכ ,המודלי השוני של היוועצות בתהליכי דיווח לוועדות הניטור ה
אמצעי חשוב להטמעת זכויות האד הבילאומיות בישראל ,אול למעשה זה הוא אמצעי אשר
מקומו הוא ב"ארגז הכלי " של מוסד לאומי לזכויות אד  .מוסד כזה יוכל בוודאי לקבל עליו ג
את תהליכי ההיוועצות במסגרת הדיווחי המדינתיי לגופי הניטור של האמנות .איננו מביעי
במחקרנו זה עמדה בדבר האפשרות שגו קיי  ,כגו משרד מבקר המדינה ,ישמש בתפקיד זה.
מבקר המדינה הנוכחי ,השופט יוס שפירא ,מביע לעתי תכופות את עמדתו כי משרד המבקר
צרי לשמש "נציב זכויות אד " בישראל 233.בהסדר כזה יש בוודאי בעיות לא מועטות ,כפי
שפורט במחקר קוד  234,א א אי מוקמת נציבות זכויות אד ייעודית שתעסוק ג בתהליכי
הדיווח ובקשרי ממשל–חברה אזרחית ,ייתכ שזה פתרו ראוי.

_____________________________________

 232פרוטוקול ישיבה מס'  86של הוועדה לזכויות הילד ,הכנסת ה.(14.12.2010) 3 ,18

 233ראו פרסו באתר מבקר המדינה לרגל יו זכויות האד www.mevaker.gov.il/(X(1)S
(yzpswogb4gcszlu1ftjxewtm))/he/publication/Articles/Pages/2013.12.10-TheInternational
.HumanRightsDay.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1

 234ראו בנזימ וקרצ'מר ,לעיל ה"ש .90
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