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  مقدمة    
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ مبوجب قرار جملـس              -١

، دورته السابعة عـشرة يف الفتـرة        ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   
وأجري االستعراض املتعلق   . ٢٠١٣نوفمرب  / تشرين الثاين  ١أكتوبر إىل   / تشرين األول  ٢١ من

 وترأس وفد . ٢٠١٣أكتوبر  / تشرين األول  ٢٩ة عشرة املعقودة يف     رابعالبإسرائيل يف اجللسة    
السفري عفيتار مانور، املمثل الدائم للبعثة الدائمة إلسرائيل لدى مكتب األمم املتحدة             إسرائيل

ة عشرة املعقـودة    تاسعسته ال  يف جل  إسرائيلباملتعلق  واعتمد الفريق العامل التقرير     . يف جنيف 
  .٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين١ يف
الرئيس باختيـار   جملس حقوق اإلنسان    كلّف  ،  ٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ١٤ويف    -٢

سـرياليون،  :  إسـرائيل  لتيسري استعراض احلالـة يف    ) اجملموعة الثالثية (فريق املقررين التايل    
  .ملديف وفرتويال البوليفارية،ومجهورية 

اً جديـد اً  ، أن حيدد موعد   ٧/١٠١/إتقرر جملس حقوق اإلنسان، يف مقرره       قد  و  -٣
 إىل الدورة السابعة عـشرة      ٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ٢٩ من    املمتدة لالستعراض يف الفترة  

  .للفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل على أقصى تقدير
 مـن مرفـق     ٥ والفقـرة    ٥/١ مـن مرفـق القـرار        ١٥وعمالً بأحكام الفقرة      -٤

  : إسرائيل، صدرت الوثائق التالية ألغراض استعراض احلالة يف١٦/٢١ القرار
ــين  ) أ(   ــر وط ــرة   /تقري ــاً للفق ــدم وفق ــي مق ــرض خط ) أ(١٥ع

)A/HRC/WG.6/17/ISR/1(؛  
جتميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان            ) ب(  

  ؛)Corr. 1 وA/HRC/WG.6/17/ISR/2 وA/HRC/WG.6/15/ISR/2) (ب(١٥وفقاً للفقرة 
موجز أعدته مفوضية األمم املتحدة الـسامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً               ) ج(  
  ).A/HRC/WG.6/17/ISR/3 وCorr.1 وA/HRC/WG.6/15/ISR/3) (ج(١٥ للفقرة

يـا،  انأمل  عن طريق اجملموعة الثالثية قائمة أسئلة أعدهتا مسبقاً        إسرائيلوأحيلت إىل     -٥
 الـشمالية،   أيرلنـدا ، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و     املكسيكووالسويد،  وسلوفينيا،  

وترد هذه األسئلة على املوقع الشبكي اخلارجي لالسـتعراض الـدوري     . والنرويج، وهولندا 
 وترد موجزات األسئلة اإلضافية اليت طُرحت خالل جلسة التحاور يف الفرع اجلزئي             .الشامل

  .من الفرع األول من هذا التقرير" باء"
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  موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالً  

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف  
، رئيس الوفد، بأن إسرائيل جاءت إىل االستعراض الثـاين          السيد عفيتار مانور  فاد  أ  -٦

للتمييز ضـد   اً  تمراروقال إن هناك اس   . اخلاص هبا بتحفظات قوية إزاء جملس حقوق اإلنسان       
علـى  اً   مندرج يزال  ال  الشائن ٧وأشار إىل أن البند     . إسرائيل وملعاملتها معاملة غري منصفة    

يف أي جمموعـة    اً  جدول أعمال كل دورة من دورات اجمللس وأن إسرائيل ليـست عـضو            
  .جغرافية

عالقاهتا مـع   وّمجدت  ،  "كفى:"، قالت إسرائيل  ٢٠١٢مارس  /وأضاف أنه يف آذار     -٧
، كتب  ٢٠١٣ يونيه/حزيرانويف  . لس حقوق اإلنسان واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان      جم

 . عزمه على مواصلة مشاركة دبلوماسـية      ليؤكد من جديد  إىل رئيس اجمللس    اً  خطابالسفري  
وقال إن نتائج ذلك احلوار واملشاركة احلالية مسحت إلسـرائيل بـأن تكـون موضـوع                

ف أن إسرائيل اختذت قرارها ألهنا حتترم قرارات األمـم          وأضا. االستعراض الدوري الشامل  
املتحدة وحقوق اإلنسان بصفة عامة، وآليات حقوق اإلنسان بصفة خاصة، لكـن جيـب              

وأعرب عن أمل الوفد يف أن يسهم ظهـور         . معاملة إسرائيل معاملة غري منصفة    التوقف عن   
يف استعادة املساواة واإلنـصاف     اً  كبرياً  إسرائيل يف إطار االستعراض الدوري الشامل إسهام      

  .بشأن إسرائيل يف جنيف
 بأن إسرائيل قد أتت إىل االستعراض ألهنا حتتـرم هـذه            السيد عفيتار مانور  فاد   أ و  -٨

  .بإجنازاهتااً كبرياً العملية وتؤمن بأمهية عامليتها وطابعها التعاوين، وألهنا تفتخر فخر
، الذي  األخريلتقرير الوطين، مبا فيها الفصل      وأشار الوفد إىل املعلومات الواردة يف ا        -٩

وأوضح أن التحدي الرئيسي الـذي يواجـه        . يبحث التحديات والقيود والفرص املطروحة    
يشكل اً  إسرائيل هو عالقاهتا مع الفلسطينيني، وأن استئناف مفاوضات السالم املباشرة مؤخر          

 وافقت على اإلفراج عن سجناء      ويف هذا السياق، أشار الوفد إىل أن إسرائيل       . خطوة إجيابية 
وأضاف أنه يف تلك الليلة، جيري اإلفراج عن جمموعة ثانية من           . فلسطينيني كإجراء لبناء الثقة   

 التوصل إىل اتفاق مع جرياهنـا       عزم إسرائيل على  يدل على   وقال إن هذا اإلفراج     . السجناء
  .وإىل األبدهنائياً إهناء الرتاع   من شأنه،الفلسطينيني

رح الوفد بأن تعاون إسرائيل مع هيئات وآليات حقوق اإلنسان يعكس هـذه             وص  -١٠
املبادئ، وأن إسرائيل طرف يف هيئات معاهدات حقوق اإلنسان األساسية، وأهنا استكملت            

. ٢٠١٣ و ٢٠٠٩ست هيئات من هيئات املعاهدات يف الفترة ما بني عـامي            يف  استعراضها  
مم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان واملقـرر      األمفوضة   إسرائيل   عن ذلك، استضافت    وفضالً

واستـضافت  . ٢٠١١، خالل عام    اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري        
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املقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق كعنصر من عناصر احلق يف مستوى معيشي            اً  إسرائيل أيض 
املمثـل اخلـاص    ، و ٢٠١٢فرباير  /ط، يف شبا  مناسب وباحلق يف عدم التمييز يف هذا السياق       

  .٢٠٠٩، يف عام لألمني العام املعين باألطفال والرتاع املسلح
منيـة  األالة  احلوأضاف الوفد أنه كان على إسرائيل، منذ نشأهتا، حتقيق التوازن بني              -١١
دميقراطية واحترام حقوق اإلنسان، وأن هذه التحديات تـضعف         التقاليد  العقدة و املصعبة و ال

زن اهلش بني اخلطوات الفعلية الالزمة للتغلب على خمتلف التهديدات ألمن الدولة مـن              التوا
  .جهة ومحاية حقوق اإلنسان من جهة أخرى

عن كثب، سيدرسها تعليقات والتوصيات اليت  ال لالستماع إىل    أتى ه الوفد أن  وضحوأ  -١٢
ىل مـن االسـتعراض     ة األو ولعن تنفيذ التوصيات اليت وردت خالل اجل      اً  يقدم تقرير س هوأن

  .الدوري الشامل
وزارة العدل،  يف  ،  )الشؤون اخلاصة (، نائب املدعي العام      نتسان شايوأشار السيد     -١٣

  مـن إسـرائيل إىل     التقارير الدورية املقدمة  وأعضاء الوفد،   وحضور  إىل أن التقرير الوطين،     
إلجراء ات هي فرص    مع هذه اهليئ  للدولة  احلوار التفاعلي   و ،هيئات معاهدات حقوق اإلنسان   

  .التحدياتوتبّين  متعمق تقييم ذايت
،  شـأن  ذيبانتظام وعلى مر السنني موضوع فحـص         كانت وأضاف أن إسرائيل    -١٤

علـى الـصعيد   مع حالة حقوق اإلنسان يتناسب   ال،األحيانوذي دوافع سياسية يف أغلب    
تلفة ومنظمات غري حكومية  وقال إن إسرائيل تعمل بانتظام مع هيئات دولية وحملية خم      .العاملي

اجملتمع املدين بشأن عملية تقدمي التقارير      منريفا و معنية بقضايا حقوق اإلنسان، مبا فيها مركز        
  .واملتابعة مع هيئات معاهدات حقوق اإلنسان

احليوية إىل  وأوضح أن إسرائيل تدرك الطابع املعقد جملتمعها املتعدد الثقافات واحلاجة             -١٥
  . العامصاحلسان، وحتقيق توازن مناسب بني محاية حقوق اإلنسان والمحاية حقوق اإلن

مجيـع  بتغطيـة   يسمح له     ال لبيانهاً  إىل أن النطاق احملدود جد    السيد نتسان   وأشار    -١٦
  . حقوق اإلنسان يف إسرائيلإعمالالتحسينات املتعلقة ب

ها نسان وتعزيز  بدور حاسم يف ترسيخ حقوق اإل      ضطلعاإلسرائيلية ت وقال إن احملاكم      -١٧
، يف ألي نص تشريعيمراجعة قضائية  صالحية إجراء    حملاكموأن لدى ا   ،يف اجملتمع اإلسرائيلي  

  .وقدم السيد نتسان أمثلة يف هذا الصدد. ضوء القوانني األساسية
، مـن أجـل     ٢٠١١وأشار املندوب إىل إنشاء فريق مشترك بني الوزارات يف عام             -١٨

  .ة هليئات معاهدات حقوق اإلنسان وتنفيذهااستعراض املالحظات اخلتامي
إىل اللجنة العامة لتقصي احلقائق اليت كُلفت، من بني ما كُلفت به من             اً  وأشار أيض   -١٩

 قوانني  انتهاكمسؤوليات، بتقييم ما إذا كانت اآلليات املتعلقة بالبحث والتحقيق يف ادعاءات            
ويف التقرير الشامل .  مبوجب القانون الدويلالرتاع املسلح آليات متوافقة مع التزامات إسرائيل    
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هلذه اللجنة، اليت يرأسها قاض من احملكمة العليا وتضم مراقبني دوليني مرمـوقني، خلـصت      
وقرر رئيس الوزراء إنـشاء     . اللجنة إىل أن آليات الدولة تتقيد بشكل عام بتلك االلتزامات         

تعديالت إدخال سيبحث احلاجة إىل فريق مهين سيدرس التوصيات الواردة يف ذلك التقرير، و  
  .وحتسينات، وسيقترح أساليب معينة للعمل

وقال املندوب إن إسرائيل أولت االعتبار للتوصيات املقدمة يف االسـتعراض األول،              -٢٠
نـشئت  فقـد أُ . رسيما فيما خيص القّص  المبا فيها املتعلقة بالنظام القانوين يف الضفة الغربية،  

ث يف الضفة الغربية لضمان الرعاية الالئقة واملهنية لألحداث، وُرفع          حمكمة عسكرية لألحدا  
  . سنة١٨ إىل ١٦سن الرشد من 

وأشار املندوب إىل اخلطوات املتخذة لتسهيل احلياة اليومية للسكان الفلسطينيني يف             -٢١
رمضان، كما أشـار إىل     شهر  سيما خالل     ال الضفة الغربية وتيسري أدائهم للشعائر الدينية،     

  . زيادات يف عدد رخص العمل لصاحل العمال الفلسطينيني
وقال إن إسرائيل تتقبل بصدر رحب النقد البناء وتتطلع إىل العمل يف إطـار آليـة                  -٢٢

والكفاءة املهنيـة،   والرتاهة  االستعراض الدوري الشامل، يف عملية جتري على أساس العاملية          
زيز حقوق اإلنسان والنهوض هبا علـى حنـو    لكي يتسىن حتقيق اهلدف املشترك املتمثل يف تع       

  .كامل

   الدولة موضوع االستعراضوردوداحلوار التفاعلي   -باء  
وترد التوصيات اليت قـدمت     .  وفداً ببيانات  ٧٣، أدىل   احلوار التفاعلي خالل جلسة     -٢٣

حقق ومجيع بيانات الوفود اخلطية، اليت جيب الت       .يف الفرع الثاين من هذا التقرير     احلوار  خالل  
ُتنشر علـى املوقـع الـشبكي       ،  )١(املتحدة منها مبقارنتها مع حمفوظات البث الشبكي لألمم      

  .)٢(اخلارجي جمللس حقوق اإلنسان مىت توافرت
أعربت نيكاراغوا عن أسفها ألن العديد من التوصيات املقدمة يف االستعراض األول              -٢٤

  .مل تنفَّذ بعد
ما، مما جعـل مـن      اً  أتيح يف وقت متأخر نوع     والحظت نيجرييا أن التقرير الوطين      -٢٥

  . قبل االستعراضهالصعب النظر في

__________ 

 /http://webtv.un.org/meetings-events:  املوقع التـايل   علىمتاحة  .  البث الشبكي لألمم املتحدة    حمفوظات )١(
human-rights-council/universal-periodic-review/17th-upr/watch/israel-review-17th-session-of-

universal-periodic-review/2782065993001.  
 : العنـوان التـايل    علـى متاحة على املوقـع الـشبكي اخلـارجي لالسـتعراض الـدوري الـشامل                )٢(

https://extranet.ohchr.org/sites/upr/Sessions/17session/Israel/Pages/default.aspx. 
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عاهدات، ورحبت بالتـصديق    امل إسرائيل مع هيئات     وأقرت النرويج بتواصل تفاعل     -٢٦
  .على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

ـ   اجملتمع الدويل    تعمان أن العديد من التوصيات مل تنفذ، ودع       والحظت    -٢٧  اذإىل اخت
  .اإلجراءات الالزمة لوقف العدوان اإلسرائيلي

  .باكستان انتهاكات حقوق اإلنسان يف األراضي العربية احملتلةوأدانت   -٢٨
ويف نقطة توضيحية، أفادت دولة فلسطني بأن حضور إسرائيل يف ذلك اليوم جمتـزأ                -٢٩

لتايل علـى إسـرائيل     جتوز االنتقائية ألي بلد أو أي عضو وبا         ال وال قيمة له؛ وأضافت أنه    
وقالت دولة فلسطني إن التقرير الذي قدمتـه        . االمتثال للقرار املنشئ جمللس حقوق اإلنسان     

يتناول مجيع حقوق اإلنسان يف أراضي دولة فلسطني اليت ختضع            ال قيمة له مبا أنه     ال إسرائيل
األسـاس   عـن وعند انتقال ممثل دولة فلسطني إىل االستعراض، سأل         . لالحتالل اإلسرائيلي 

  .بطاقات هوية الفلسطينيني املقيمني يف القدس وأين تقع حدود إسرائيلالقانوين ملصادرة 
 على ذلك، أوضحت إسرائيل أن البيان الذي أدىل به ممثل فلـسطني مل يكـن     اً  ورد  -٣٠
.  ملزيد من الوقت لـإلدالء ببيانـه   ، بل كان استخداماً    إجرائياً نقطة توضيحية وال اقتراحاً    ال
ضافت إسرائيل أهنا أتت إىل االجتماع بروح احلوار وأن وفدها مستعد للرد علـى مجيـع       وأ

  .األسئلة املتعلقة باألراضي اخلاضعة لسيطرة إسرائيل
  . إىل جملس حقوق اإلنسانوبعودة إسرائيلورحبت بولندا بالتقرير   -٣١
 فرقةالتو،   أخرى ر أمو من بني مساواة،  والالالربتغال عن القلق إزاء التمييز      وأعربت    -٣٢

  .بني املواطنني اليهود والعرب، والتمييز ضد املرأة
 إسرائيل مع جملس حقوق اإلنسان وآليـات األمـم          عدم تعاون أشارت قطر إىل    و  -٣٣

  .املتحدة املسؤولة عن رصد حالة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة
 تني الناحي تها مكفوالن من   ومحاي تعزيز حقوق اإلنسان  أن  مجهورية كوريا   والحظت    -٣٤

  .العمليةواملؤسسية 
االحتاد الروسي االنتباه إىل الشواغل املتعلقـة حبقـوق اإلنـسان يف األرض             ووجه    -٣٥

  .الفلسطينية احملتلة
مايـة املـدنيني    حب كفيلـة  تـدابري    االفتقار إىل املغرب إىل مسائل من قبيل      وأشار    -٣٦

  .ع القدستغيري طابل وحماوالت ،الفلسطينيني
  .وقدمت اململكة العربية السعودية توصيات فقط  -٣٧
 واملـصاحل   املهـاجرين قـوق حسلوفاكيا إسرائيل على حتقيق توازن بني     وشجعت    -٣٨

  .الوطنية والتدابري التشريعية ذات الصلة حبرية الدين
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الحتجاز العـسكري  ل  اخلاضعني األطفال فيما خيص  بالتقدم احملرز    ت سلوفينيا ورحب  -٣٩
  .إلسرائيليا

وأقر جنوب السودان باجلهود اليت تبذهلا احلكومة من أجل زيادة تعزيـز حقـوق                -٤٠
  . إىل تعزيز اجلهود من أجل محاية حقوق مجيع املواطننياإلنسان ومحايتها، لكنه دعا أيضاً

ـ    اجنوب أفريقيا عن تأييده   وأعربت    -٤١ إسـرائيل   قامـة  بإ ت جلهود الوساطة، ورحب
  . مع جملس حقوق اإلنسان جديد منعالقات طبيعية

  . يف االستعراضلورحبت إسبانيا مبشاركة إسرائي  -٤٢
آثار من  تسعة أشهر   الالدولة خالل فترة    عدم تعاون     ما أسفر عنه    إىل وأشار السودان   -٤٣

  . أعمال جملس حقوق اإلنسان واالستعراض الدوري الشاملعلىسلبية 
 إىل احلد من استخدام االحتجـاز اإلداري،        عن التدابري الرامية  السويد  ت  واستفسر  -٤٤
ماية النساء والفتيات من العنف القائم على املبذولة حل من املعلومات عن اجلهود  مزيداًتوطلب

  .نوع اجلنس

حالة املستوطنات و و إىل حالة األقليات، وإجراءات طلب اللجوء،        ت سويسرا أشارو  -٤٥
  .السكان املدنيني يف غزةاليت تؤثر يف صار احل
 يف أن يستطيع جملس حقوق اإلنسان       هاملأاجلمهورية العربية السورية عن     وأعربت    -٤٦

  .املسامهة يف تنفيذ قرارات األمم املتحدة الرامية إىل إهناء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي العربية
 إهناء احلصار املفروض على قطاع غـزة،         منها  مجلة أمور   إىل تايلند إسرائيل ودعت    -٤٧

  . دون متييز اليهود وغري اليهودضمان معاملة ونقل،القيود املفروضة على التورفع 

 التقدم  بشأن احلصول على معلومات     اًمجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابق   وطلبت    -٤٨
االسـتعراض الـدوري الـشامل      املقدمة خالل اجلولة األوىل من      توصيات  الاحملرز يف تنفيذ    

  .عاهداتاملتوصيات هيئات و
تـأخري يف   وطـول فتـرة ال    عدم تقدمي تقرير وطـين      لوأعربت تونس عن األسف       -٤٩
حالة عـدم   ،  آليات حقوق اإلنسان   مقاطعة    باإلضافة إىل  ومها أمران يشكالن،  ستعراض  اال

 اجلد مـن أجـل      مأخذ أخذهالس حقوق اإلنسان واجلمعية العامة      مستمر ينبغي جمل  تعاون  
  .تهمصداقيامل وعاملية االستعراض الدوري الشاحلفاظ على 

ورأت تركيا أن حتسني سجل حقوق اإلنسان يتطلب باألساس إهناء احتالل أراضي              -٥٠
  .دولة فلسطني

 اخلطوات اليت ستتخذ لتنفيذ قرارات جملس       واستفسرت اإلمارات العربية املتحدة عن      -٥١
  .نتقارير آليات حقوق اإلنساخمتلف  الواردة يف االستنتاجات وباألخصحقوق اإلنسان، 
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 الـشمالية عـن القلـق إزاء        أيرلنـدا اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و    وأعربت    -٥٢
 لالحتجاز  املفرطستخدام  الاملمارسات اإلسرائيلية يف األراضي الفلسطينية احملتلة، مبا يف ذلك ا         

  .اإلداري

ـ ه ينبغي لبأنالراسخ  عن اعتقادهاالواليات املتحدة األمريكية    وأعربت    -٥٣ ن كل دولة م
الدول األعضاء يف األمم املتحدة أن تشارك مشاركة كاملة يف االستعراض الدوري الشامل،             

  . حقوق اإلنساندعملتزامها بال على إسرائيل توأثن

تقـدم يف مفاوضـات الـسالم بـني     وشجعت أوروغواي إسرائيل على إحـراز      -٥٤
  .اإلسرائيليني والفلسطينيني

 جتاهل إسرائيل لتوصيات جملس     ا إزاء رية عن أسفه  مجهورية فرتويال البوليفا  وأعربت    -٥٥
  .حقوق اإلنسان

قواعـد   و تاملستفحل إلجـراءا   االمتثال   عدمالغ إزاء   الب وأعربت اجلزائر عن قلقها     -٥٦
  .طريةاخلسابقة  وإزاء هذه الاالستعراض الدوري الشامل

إلعاقة األرجنتني الضوء على التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اوسلطت   -٥٧
 يف اعتماد ما تبقى من صـكوك حقـوق           إسرائيل على االستمرار يف املضي قدماً      توشجع
  .اإلنسان

ورحبت أستراليا بعدة تدابري، لكنها ظلت قلقة إزاء القيود املفروضة علـى حريـة                -٥٨
 من جدول   ٧ البند   يفاستهدافها  بسبب   عنه إسرائيل    تإىل القلق الذي أعرب   التنقل، وأشارت   

  .لس حقوق اإلنسانجم أعمال
التمييـز ضـد    مسأليت   تغري بشأن  قد   لعما إذا كان موقف إسرائي      النمسا تلأسو  -٥٩

  . ومحاية املدافعني عن حقوق اإلنسانيني العربسرائيلاإلاملواطنني 
إزاء حالة  وإسرائيل  اخلاص ب ستعراض  الالتأخري يف ا  وأعربت البحرين عن قلقها إزاء        -٦٠

  .األطفال الفلسطينيني
اجلمهورية العربية السورية، أوضح رئيس الوفـد       أبدهتا  وباإلحالة إىل التعليقات اليت       -٦١

 يتسارعون لزيارة عائالهتم يف اجلمهورية العربية       سكان مرتفعات اجلوالن  من  مجوعاً  ير  أنه مل   
  .السورية

، أوضح الوفد أنه على الرغم من التحـديات          على سؤال أعدته النرويج مسبقاً     ورداً  -٦٢
 ملسؤولية الدولة مبوجب القانون الدويل، تتخذ إسرائيل خطوات مهمة لرفـع        املتزايدة، ووفقاً 

مستويات عيش الفلسطينيني وتتعاون مع السلطة الفلسطينية، املسؤولة عن األغلبية العظمـى            
ويظهر مؤشر التنمية لربنامج األمم املتحدة اإلمنـائي أن الـسلطة           . من السكان الفلسطينيني  

  .ينية تتعدى املتوسط اإلقليميالفلسط
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 من أجل حتسني تنقل األشخاص والبضائع يف        وأضاف الوفد أن إسرائيل تعمل أيضاً       -٦٣
  .توجد سوى نقاط تفتيش قليلة، وهي مفتوحة عادة  الويف الوقت احلايل،. الضفة الغربية

اة وعـدم  ، أوضح الوفد أن املساومسبقاًواملكسيك   على سؤال أعدته سلوفينيا      ورداً  -٦٤
التمييز يشكالن حجر األساس يف جمتمع إسرائيل الدميقراطي، على النحو املنصوص عليـه يف              

  .إعالن االستقالل ويف العديد من القوانني األساسية وأحكام احملاكم
 / على سؤال آخر من النرويج، أوضح منـدوب إسـرائيل أنـه حـىت آب               ورداً  -٦٥

معظم سكاهنا من العرب علـى      بلدة   ١٣٣أصل  من  بلدة   ١٢٦، وافقت   ٢٠١٣ أغسطس
  . خطط أولية

ووكالة األمن اإلسرائيلية، قـال     وباإلحالة إىل سؤال عن جيش الدفاع اإلسرائيلي          -٦٦
اململكة املتحـدة   طرحته  سؤال  يتعلق ب وفيما  . آليات للرقابة  مندوب إسرائيل إن لديهما معاً    

ندوب أن جيش الدفاع اإلسرائيلي أنشأ ، أوضح امل وهولندا الشمالية أيرلندالربيطانيا العظمى و  
علـى  املدعي العام الرقابة املدنية    وميارس  .  للتحقيق يف ادعاءات سوء السلوك ومتابعتها      نظاماً

التحقيق مـع شـخص     الأي قرار يتخذه املدعي العام العسكري بشأن ما إذا كان يتعني أم        
  .اهتام إليه جرائم حرب وغريها من اجلرائم أو توجيه يشتبه يف ارتكابه

السويد، واالحتاد الروسـي، وإسـبانيا،      كل من   ها   طرح وعند اإلجابة على أسئلة     -٦٧
وغريها من البلدان، أوضح السيد نتسان أن االحتجاز اإلداري هو تـدبري أمـين مـشروع                

وُيستخدم هذا االحتجاز كإجراء وقائي ضد األشـخاص الـذين          . مبوجب القانون الدويل  
  . ألمن الضفة الغربية وإسرائيل وسكاهنا خطرياًيشكلون هتديداً

 اململكة املتحـدة لربيطانيـا      ومن املواضيع األخرى اليت أثارهتا عدة بلدان، مبا فيها          -٦٨
، واالحتاد الروسي، وإسبانيا، والربتغال، موضوع متصل بادعاءات         الشمالية أيرلنداالعظمى و 

وكالة األمن اإلسـرائيلية هـي      وب إن   وقال املند . وكالة األمن اإلسرائيلية  التعذيب على يد    
الوكالة املسؤولة مبوجب القانون عن محاية أمن إسرائيل من التهديدات اإلرهابية، والتجسس            

 ألحكام حمكمة العدل العليا، وباألخص      وتعمل هذه الوكالة وفقاً   . وغري ذلك من التهديدات   
ائيلية، الذي حيظـر أي      بشأن استجوابات وكالة األمن اإلسر     ١٩٩٩احلكم الصادر يف عام     
  .استخدام للضغط البدين

ويف إسرائيل، مل ينص القانون بعد على حظر التعذيب، باعتباره جرميـة، بيـد أن                 -٦٩
 مناهضة التعذيب    من اتفاقية  ١األعمال والتصرفات املعرفَّة بأهنا أعمال تعذيب مبوجب املادة         

 تشكل جرائم مبوجب    ،نسانية أو املهينة  وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإ        
  .عقوباتقانون ال

جلعاد، مديرة قسم حقوق اإلنسان والعالقـات مـع          - وردت السيدة هيال تيين     -٧٠
اململكـة املتحـدة    و،  املنظمات الدولية، يف وزارة العدل، على األسئلة اليت طرحتها أملانيـا          
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اليت طرحتـها   األسئلة اإلضافية   على  ك   وهولندا، وكذل  ، الشمالية أيرلندالربيطانيا العظمى و  
  .سويسرا والواليات املتحدة األمريكية

إلسرائيل من حيـث     اًكبري تشكل حتدياً مسألة السكان البدو يف النقب      وقالت إن     -٧١
البدو على خطط أولية،     تبلدامن  بلدة   ١٨وافقت  ،  فيما يتعلق بالتخطيط  ف .جوانب عديدة 

 حكومـة إسـرائيل   وتشجع  .  بشأن ست مناطق إضافية     إجراءات التخطيط  حالياًوتتواصل  
وبعد صدور  . تقدمي إعانات مالية   من خالل    املنظَّمةالبلدات  االنتقال إىل   هؤالء السكان على    

وقد عقـدت   . غولدبريغ، قُدِّمت اخلطة احلكومية لتنظيم مساكن البدو يف النقب        تقرير جلنة   
بالتشاور والتعاون مـع    وجيري ذلك   يعات،   التشر  يف تنفيذ ال  إطار  ترسيخ  على العزماحلكومة  

  .السكان البدو
وتناول السيد نري كايدر، من إدارة القانون الدويل، يف جيش الدفاع اإلسـرائيلي،               -٧٢

 الفلسطينيني يف الضفة الغربية، اليت أثارهتا عدة دول، مبا    قّصرمسألة إنفاذ القانون فيما خيص ال     
  . وهولندا، والنرويج، الشماليةأيرلنداوتحدة لربيطانيا العظمى اململكة املو  وتايلند،أملانيا،فيها 
وقال إن إسرائيل تتخذ االحتياطات القصوى عند معاجلة قضايا اجلرائم اليت يرتكبها              -٧٣
 وعلى السلطات اإلسرائيلية أن حتقق توازناً     . جمموعة معينة من التحديات   تطرح  ، واليت   قّصرال

ة هتدد األرواح، وترتكب بتحـريض أو تـشجيع مـن           بني ضرورة التصدي جلرائم خطري    
م منظمات إرهابية يف معظم األحيان، وعدم تعاون السلطات الفلسطينية، مما يؤدي إىل انعدا            

لسلطات اإلسرائيلية، مع وجود حاجة أساسية إىل التعامل      ا جتاهبدائل للتوقيف وإىل بيئة عداء      
  . الصلة للمعايري الدولية ذاتبرفق يف هذا الصدد وفقاً

ومنـشورة   إلجراءات واضحة    وفقاًتتم   اجلنائية   لدعوىمجيع جوانب ا  وأضاف أن     -٧٤
 حبقوقهم ويكون   قّصر وطوال الدعوى ُيخرب ال    .قضائية يف كثري من األحيان    المراجعة  ختضع لل 

  .لديهم احلق يف التمثيل القانوين
القانون اجلنـائي   ويف السنوات املاضية، أجريت مراجعة مستفيضة ومستمرة إلطار           -٧٥

، مبـا   ذات شأن تعديالت  إدخال  أدت هذه املراجعة إىل     قد   و ،الذي ينطبق يف الضفة الغربية    
 قّصرفترات االحتجاز إىل حد كبري، ومنح مركز قانوين آلباء ال         وتقليص  فيها رفع سن الرشد     

ج إمكانية  ، وإدرا قّصرخالل اإلجراءات، وحتديد فترات التقادم القانونية فيما خيص حماكمة ال         
  .طلب تقرير من موظف مراقبة السلوك عقب اإلدانة اجلنائية لقاصر ما

وأشادت بلجيكا بالتصديق على السواد األعظم من صـكوك حقـوق اإلنـسان               -٧٦
على الربوتوكول االختياري الثاين    واستفسرت عما إذا كانت إسرائيل قد نظرت يف التصديق          

 ،اهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعـدام      و ملدنية والسياسية  الدويل اخلاص باحلقوق ا    امللحق بالعهد 
  .والربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
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 وحتـدثت  . لعدم تعاون إسرائيل مع جملس حقوق اإلنساناكوبا عن أسفه وأعربت    -٧٧
  .عن إسرائيل بوصفها سلطة قائمة باالحتالل تنتهك القانون الدويل

وأقرت الربازيل بإحراز بعض التقدم يف إعمال حقوق اإلنسان، لكنها أعربت عـن               -٧٨
  .الفلسطينينياملدنيني  العنف الذي ميارسه املستوطنون على قلقها إزاء

ورحبت كندا مبشاركة إسرائيل، ويف معرض إشارهتا إىل الفرع املتعلـق حبقـوق               -٧٩
املـساواة،  إضافية مـن أجـل      تطورات  من  ل  ُسجِّاألقليات يف التقرير الوطين، سألت عما       

منـذ  بشكل عـادل،  املشاركة يف احلياة العامة، وتوفري اخلدمات العامة واهلياكل األساسية          و
  .إلسرائيلاالستعراض الدوري الشامل األول 

وأكدت شيلي من جديد ضرورة إهناء أعمال العنف واحلرمان االقتصادي اليت تؤثر              -٨٠
ودعت شيلي إسرائيل إىل وضع حد جلميـع عمليـات توسـيع            . يف السكان الفلسطينيني  

  .املستوطنات
ودعت الصني إىل اإلفراج عن مجيع السجناء الفلـسطينيني وحتـسني أوضـاعهم               -٨١

 عن أملها يف أن ترفع إسرائيل احلصار املفروض على قطاع غـزة يف              وأعربت أيضاً . املعيشية
  .أقرب وقت ممكن

 .اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة      تصديق على   وأشارت كوستاريكا إىل ال     -٨٢
احترام وفيما خيص الفلسطينيني واألراضي الفلسطينية احملتلة، دعت كوستاريكا إسرائيل إىل           

  .القانون اإلنساين الدويل
 باالستعراض  جددت التزامها إسرائيل أندولة بوليفيا املتعددة القوميات إىل  وأشارت    -٨٣

  .تأخرين ذلك بعد وإن كاالدوري الشامل، 
وحثـت مجيـع    . وأشادت قربص بعدة جوانب حلماية حقوق اإلنسان يف إسرائيل          -٨٤

  . األطراف املعنية باالمتناع عن أعمال قد تقوض عملية التفاوض بني إسرائيل والفلسطينيني
وأعربت اجلمهورية التشيكية عن القلق إزاء التمييز املستمر ضـد األقليـات، مـع           -٨٥

  .كل خاص إىل وضع البدواإلحالة بش
تزال تشعر    ال العام يف استخدام االحتجاز اإلداري، لكنها     بالتراجع  الدامنرك  وأقرت    -٨٦

  . وسوء املعاملة واستمرار االدعاءات بشأهنماالتعذيبممارسة بالقلق إزاء 
وأعربت عـن   .  إىل التزام إسرائيل بضمان املساواة بني اجلنسني       روأشارت إكوادو   -٨٧

 من أجل القضاء على التمييـز ضـد الـسكان           ا بضرورة أن تبذل إسرائيل جهوداً     اعتقاده
  .الفلسطينيني

وأدانت مصر مجلة أمور منها عدم االحترام الذي أبدته إسرائيل إزاء قرارات األمـم             -٨٨
  .املتحدة
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 املعاملة وتقدمي املسؤولني  سوءإسرائيل إىل التحقيق يف مجيع ادعاءات       ودعت إستونيا     -٨٩
  .رّصقُالب املتعلقة احملكمة العسكرية  إجراءات عن القلق إزاءت وأعرب.ا إىل العدالةعنه
، )اليونيـسيف (وأشارت فنلندا إىل تعاون إسرائيل مع منظمة األمم املتحدة للطفولة             -٩٠

  . اليونيسيفاليت قدمتها لتنفيذ التوصيات املتخذة اخلطوات معرفةوطلبت 
  . إىل االستعراض الدوري الشاملرحبت فرنسا بعودة إسرائيلو  -٩١
ـ ركواخلطوات اليت جيري اختاذها لتنفيذ توصيات جلنـة ت         عن    أملانيا واستفسرت  -٩٢  لي

  .د من استخدام االحتجاز اإلدارياحل رامية إىلوعن التدابري ال
 على التقدم احملـرز يف      تأعربت اليونان عن القلق إزاء األنشطة االستيطانية، وأثن       و  -٩٣

  . بامليل اجلنسي واهلوية اجلنسانيةصلاواة يف املعاملة فيما يتحتقيق املس
 صوب   كبرياً  تقدماً اليت تشكل ،  اإلسرائيلية الفلسطينية غواتيماال باملناقشات   ورحبت    -٩٤

 عمليات اهلـدم يف     وأشارت إىل بواعث القلق إزاء ارتفاع     . حتقيق السالم يف الشرق األوسط    
 .األرض الفلسطينية احملتلة

شارت هنغاريا إىل استمرار تعاون إسرائيل مع هيئات املعاهدات واستفسرت عن           وأ  -٩٥
  .اخلطوات املتوخاة لتحسني حالة حقوق األقليات

وحثت آيسلندا إسرائيل على وقف مجيع أنشطة االستيطان وسحب املستوطنني من             -٩٦
والتحاور مـع   وشجعت إسرائيل على التنفيذ الفعلي للتشريعات       . األرض الفلسطينية احملتلة  

السلطات الفلسطينية بشأن العنف ضد املرأة، كما شجعتها على سحب التحفظ على اتفاقية             
  .القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

إىل تصديق إسرائيل على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، إندونيسيا وأشارت   -٩٧
تعلقة باجلدار يف األراضي الفلـسطينية  لكنها أعربت عن القلق إزاء سياسات من قبيل تلك امل        

  .احملتلة
 عدة شواغل متعلقة حبقوق اإلنسان وحثت إسرائيل علـى تنفيـذ            أيرلنداوأثارت    -٩٨

  .٢٠١٣مارس /التوصيات الواردة يف تقرير أصدرته اليونيسيف يف آذار
 آليـة   وقالت مجهورية إيران اإلسالمية إن استمرار عدم تعاون النظام اإلسرائيلي مع            -٩٩

 على دورية عملية االسـتعراض الـدوري         كبرياً االستعراض الدوري الشامل يشكل خطراً    
وعلى الرغم من انتـهاكات     . الشامل برمتها وعلى حرمتها وموثوقيتها ومصداقيتها ونزاهتها      

النظام اإلسرائيلي املنهجية والصارخة لاللتزامات الدولية، مل ُتتخذ أي إجراءات ملموسة حىت            
 مجهورية إيران اإلسالمية من جديد أن الوقت مناسب الختـاذ إجـراء             أكدت أيضاً و. اآلن

  . مجاعي من أجل محاية حقوق الفلسطينيني والتخفيف من معاناة شعب بريء
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 نقطة نظام معترضة على استخدام مجهورية إيران اإلسالمية مصطلح لوأثارت إسرائي  -١٠٠
  .يف بياهنا" النظام اإلسرائيلي"

، عند مناقشة قضايا    للغايةر رئيس جملس حقوق اإلنسان املندوبني بأنه من املهم          وذكَّ  -١٠١
حقوق اإلنسان، احترام اجلميع ألراء بعضهم البعض واإلبقاء على مصطلحات األمم املتحدة            

  .إىل البلداناإلشارة ومعايريها عند 
لـسطينيني لكـي   واستفسر العراق عن التدابري اليت تكفل تسجيل ميالد األطفال الف   -١٠٢

  .يتسىن هلم احلصول على وثائق اهلوية
وسألت إيطاليا عن التدابري الرامية إىل تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل وقانون الشباب يف               -١٠٣

  .الضفة الغربية، وحتسني الظروف االجتماعية واالقتصادية لألقليات
وض حبقوق املرأة وحقوق وأعربت اليابان عن تقديرها جلهود إسرائيل الرامية إىل النه  -١٠٤

  .األقليات اإلثنية، لكنها أعربت عن القلق إزاء التقارير املتعلقة باإلخالء القسري للفلسطينيني
يـزال    ال وأعرب األردن عن اجلزع ألن حق الشعب الفلسطيين يف تقرير املـصري             -١٠٥

  .ُينتهك على يد إسرائيل
ري الالزمة حلماية حق الشعب الفلسطيين      وأوصت الكويت اجملتمع الدويل باختاذ التداب       -١٠٦

وحتمل مسؤولياته ملساءلة األشخاص املسؤولني عن االنتهاكات الصارخة حلقوق اإلنسان اليت 
  . ضد الشعب الفلسطيين اخلاضع لالحتاللُترتكب يومياً

واستفسرت التفيا عن اخلطوات املتوخاة لتنفيذ توصية جلنة حقوق الطفل الداعية إىل        -١٠٧
 أال يكون احتجاز األطفال املتهمني بارتكاب جرائم سوى إجراء يلجأ إليه يف املـالذ               ضمان

  .األخري ويف ظروف الئقة وألقصر مدة ممكنة
. وأشارت ليبيا إىل الالمباالة اليت أبدهتا إسرائيل إزاء االستعراض الدوري الـشامل             -١٠٨

اب إسرائيل من األراضـي     وأثنت على اإلفراج عن السجناء الفلسطينيني، ودعت إىل انسح        
  .الفلسطينية احملتلة

وأعربت ماليزيا عن رأيها ومفاده أن احلالة يف األراضي الفلسطينية احملتلـة تـزداد                -١٠٩
  .سوءاً
فلـسطني، وعـدم     يف   يةسرائيلاإلمارسات  املوأعربت ملديف عن قلقها البالغ إزاء         -١١٠

 حلقوق اإلنسان الدولية وللقانون اإلنـساين        هبيئات األمم املتحدة، وانتهاكاهتا    التزام إسرائيل 
  .الدويل
وأعربت املكسيك عن أملها يف أن يسهم االستعراض يف حتـسني حالـة حقـوق                 -١١١

تصديقها على اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي        على  اإلنسان يف إسرائيل، وهنأت الدولة      
  .اإلعاقة
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  .االستعراض الدوري الشاملوأثنت رواندا على إسرائيل الستئناف تعاوهنا مع آلية   -١١٢
وأشادت هولندا باجلهود اليت تبذهلا إسرائيل، لكنها ظلت قلقة بشأن حقوق األطفال       -١١٣

  .حقوق مجاعة البدوإزاء الفلسطينيني قيد االحتجاز العسكري و
دميقراطية ورحبت نيوزيلندا بالتصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة و           -١١٤

  .  باحليوية وجهازها القضائي املستقل وجمتمعها املدين النشطإسرائيل النابضة
وهو من البلدان اليت مل تتسجَّل على قائمة املتكلمني، وسبب          . وأثار لبنان نقطة نظام     -١١٥

وأشـار لبنـان إىل     . ذلك، من بني أسباب رئيسية أخرى، أن التقرير مل يتح للتعليق عليـه            
، وهـي حركـة     "أمل"ئيل، اليت ُوصفت فيها منظمة       من التقرير الوطين إلسرا    ١٠٥ الفقرة

  ".منظمة إرهابية"مقاومة وطنية لبنانية هلا تاريخ يف حماربة االحتالل اإلسرائيلي، بأهنا 
 / على املسائل اليت أثارها لبنان خالل نقطة نظام، ذكَّرت إسرائيل بأنه يف متوز             ورداً  -١١٦

وأوضـحت أن  .  حلزب اهللا كمنظمة إرهابيةيوليه، صنف االحتاد األورويب اجلناح العسكري     
واحلصول إىل احملاكم يف إسرائيل     التوجه   يف تلك املنظمة استطاع       بارزاً التقرير ذكر أن عضواً   
  .على سبيل انتصاف

إىل اإلشـارة   بـشأن  وأوضح أن تعليقه السابق كان حتديداً     . وأثار لبنان نقطة نظام     -١١٧
  . بشأن أي فصيل سياسي آخر أشار إليه املتكلم السابقيف التقرير الوطين وليس" أمل"منظمة 
وأشار رئيس جملس حقوق اإلنسان إىل أنه من مسؤولية الدولة موضوع االستعراض              -١١٨

وأضاف أن نـشر تقريـر      . صياغة تقرير وطين كأساس للمناقشة خالل دورة الفريق العامل        
أي موقف رمسي بشأن مـضمون   يعين ضمنياً  الألمم املتحدةمن وثائق ا  وطين كوثيقة رمسية    

  .ذلك التقرير
وأشـارت إىل أن االجتمـاع احلـايل يتعلـق          . وأثارت دولة فلسطني نقطة نظام      -١١٩

 أطـراف باالستعراض الدوري الشامل إلسرائيل، ومن مث ينبغي إلسرائيل أال تتحدث عـن             
إذا كان   ما   حولوطلبت احلصول على رأي قانوين      . عالقة هلا باملسائل املطروحة للنقاش     ال

  .من املمكن التعاون مع آليات األمم املتحدة، والتوقف عن التعاون مع جملس حقوق اإلنسان
  .رد على هذا السؤالسبق له أن وقال الرئيس إنه   -١٢٠
 على كندا، أشار رئيس الوفد إىل اإلجراءات اإلجيابية املتخذة بـشأن األقليـة              ورداً  -١٢١

، والعـزم   العموميةشركات  الدد املديرين من هذه األقلية يف       العربية، ومنها باألخص زيادة ع    
زيادة سنوية يف عدد األفراد املنتمني إىل األقليات الذين يوظّفون يف اخلدمة املدنية             حتقيق  على  

  . وكقضاة
 لـسيطرة    على تعليقات إضافية، أوضح الوفد أن قطاع غزة مل يعد خاضـعاً            ورداً  -١٢٢

ومنذ ذلك احلني، ميكـن     . االرتباطفّك  تنفيذ إسرائيل ملبادرة    ، بعد   ٢٠٠٥إسرائيل منذ عام    
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ويـشكل أي ادعـاء     . متارس أي سيطرة فعلية يف قطاع غزة        ال القول بوضوح إن إسرائيل   
ونتيجـة لـذلك،    .  لقواعد القانون الدويل املعمول هبا وسوء تطبيق هلا        خمالف لذلك تشويهاً  

يقع على عاتق إسرائيل      ال ،٢٠٠٧يلية يف عام     حمكمة العدل العليا اإلسرائ    وكما أكدت أيضاً  
إسـرائيل جتـاه    التزامات  وأضاف الوفد أن    . أي واجب عام بضمان رفاه سكان قطاع غزة       

  .اإلرهابية" محاس"قطاع غزة تأيت من استمرار حالة الرتاع املسلح مع منظمة 
 علـى   اإلرهابية فرضت سيطرهتا بعنف   " محاس"وشدد رئيس الوفد على أن منظمة         -١٢٣

فـّك  وأضاف أن إسرائيل كانت تأمـل يف أن يـؤدي           .  إرهابياً قطاع غزة، وأنشأت كياناً   
 يف هناية ارتباطها بغزة إىل احلد من اهلجمات اإلرهابية وإىل اتفاق سالم شامل مع الفلسطينيني

  .لكن اهلجمات على املدنيني اإلسرائيليني ما زالت متكررة. املطاف
وقالت إهنا ترفض قبول تعريـف محـاس أو أي          . نقطة نظام وأثارت دولة فلسطني      -١٢٤

واقترحت أن يظل التركيز على االستعراض الـدوري        . فصيل فلسطيين آخر بأهنم إرهابيون    
  . الشامل للدولة موضوع االستعراض

إسرائيل كذلك إىل أنه بسبب احلالة األمنية غـري املـستقرة، ويف ضـوء              وأشارت    -١٢٥
 ملنـع نقـل   اً قانونياً حبرياً القانون الدويل، فرضت إسرائيل حصارهااليت ينص علي   االلتزامات

  ."محاس"األسلحة إىل 
  . دولة فلسطنيأثارهتا نقطة النظام اليت تؤيد متاماًإهنا كوبا وقالت   -١٢٦
  .وطلبت إسرائيل وقف استخدام نقاط النظام بشأن املسائل اليت ليست مسائل تقنية  -١٢٧
 الدولـة   أويل ما تقوله  ن ت عالوفود أن متتنع     من   وق اإلنسان رئيس جملس حق  وطلب    -١٢٨

  . مع طرائق االستعراض الدوري الشاملشياًا مت، وذلكموضوع االستعراض
وقال الوفد إن السياسة العامة إلسرائيل هي أنه ميكن دخول مجيع البضائع إىل قطاع                -١٢٩

 علـى   لبضائع اليت قد تشكل خطراً    املفتوحة، ما عدا تلك ا    املعابر الربية   غزة حبرية عن طريق     
  بالدخول إىل أراضيها يف حاالت إنسانية، منها مثالً        وقد مسحت إسرائيل أيضاً   . أمن إسرائيل 

حاالت األشخاص احملتاجني إىل رعاية طبية عاجلة، وإسرائيل جد نشطة يف تسهيل املشاريع             
  .اليت ميوهلا اجملتمع الدويل وينفذها

إيطاليا والدامنرك وفرنسا ودول أخرى،     أبدهتا   التعليقات اليت    ورد السيد نتسان على     -١٣٠
 من خـالل     خاصاً  أن إنفاذ القانون ضد عنف املستوطنني هو موضوع يوىل اهتماماً          موضحاً

. فريق خمتلط مشترك بني الوزارات ملواجهة التحريض واالنتفاضات واجلرائم اإليديولوجيـة          
ن العام عن إنشاء وحدة جديدة للشرطة ترمي إىل         ، أعلن وزير األم   ٢٠١٢سبتمرب  /ويف أيلول 

وقال إن هنـاك    . ، اليت تستهدف الفلسطينيني   "دفع الثمن "مكافحة اجلرائم القومية وجرائم     
  . كبرية ُتبذل ملنع األنشطة اإلجرامية جهوداًأيضاً
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وفيما خيص التحريض واملقاضاة اجلنائية على العنصرية يف إسرائيل، اللذين علقـت              -١٣١
السجن ملدة تصل   ب هما نيجرييا وبلدان أخرى، قال املندوب إن القانون ينص على عقوبة          علي

ـ   كانـت  أياً التحريض على العنصرية،     غرض ب أي شيء إىل مخس سنوات على نشر       ه  نتائج
  .العديد من لوائح االهتام يف السنوات األخريةُوجِّه قد ، وتهصح أو

ون القانونية، يف وزارة اخلارجيـة، علـى        ورد السيد أوهاد زمييت، من إدارة الشؤ        -١٣٢
والنرويج، والواليـات املتحـدة     ،   وسلوفاكيا ،أملانيا، وإيطاليا، ورواندا  األسئلة اليت طرحتها    

 وقال إن تاريخ الشعب اليهودي جيعل إسرائيل جد حساسة هلذا           .املهاجرينشأن  األمريكية ب 
من حالة البلدان املتقدمـة األخـرى،        بيد أن حالة إسرائيل أكثر تعقيداً     . املوضوع اإلنساين 

ويستحيل أن تضع استراتيجيات إقليمية للتعاون مع جرياهنا أو مع بلدان املنشأ، مثلما تفعـل               
 ٦٠ ٠٠٠وأضاف أن إسرائيل تقدم احلماية إىل       . غريها من الدول اليت تواجه حتديات مماثلة      

ع األفراد الذين يعربون احلدود      يف املائة من مجي    ٩٥هذا العدد   وميثل  شخص يف الوقت احلايل،     
من مصر؛ كما أن إسرائيل توفر هلم إمكانية احلصول على العمل والرعاية الـصحية              قادمني  

  .األساسية والتعليم
جلعاد إن لدى إسرائيل مئات من املنظمات غـري احلكوميـة    - وقالت السيدة تيين    -١٣٣

إسرائيل أي قيـود    وال تضع   . سانالنشطة بشأن عدد كبري من القضايا، مبا فيها حقوق اإلن         
 .هاحتراموا عزيز حقوق اإلنسان  ترمي إىل ت   املشاركة يف أنشطة      يف قانونية على حق املنظمات   

 ،املنظمات أو األفـراد   لقانون من يقدم نفسه، سواء من       االمتثال ل ُيعفى من     ال وأضافت أنه 
  . اإلنسانمدافع عن حقوق/ناشط يف جمال حقوق اإلنسان/كمنظمة حلقوق اإلنسان

يستطيع لألسف تناول مجيع املسائل املثارة، لكنـه          ال ويف اخلتام، أوضح الوفد أنه      -١٣٤
  .سيدرس التوصيات ويعود برد يف مرحلة الحقة من عملية االستعراض

وأشار الوفد من جديد إىل االحترام الذي تكنه إسرائيل لعملية االستعراض الدوري              -١٣٥
لرفيع املستوى والتقرير الوطين والعروض والردود علـى األسـئلة          الشامل، وأفاد بأن الوفد ا    
  .العديدة لدليل على ذلك

  **التوصياتأو /ستنتاجات واال  -ثانياً  
، واملدرجة أدنـاه  احلوار التفاعلي   التوصيات املقدمة أثناء    ستنظر إسرائيل يف      -١٣٦

عد انعقاد الدورة تقدم ردودها عليها يف الوقت املناسب، على أال يتعدى ذلك مووسوف 
  :٢٠١٤ مارس/آذاراخلامسة والعشرين جمللس حقوق اإلنسان، يف 

__________ 

  .مل حترَّر االستنتاجات والتوصيات  **  
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لعهد الدويل  امللحق با  على الربوتوكول االختياري الثاين   التصديق    -١-١٣٦
عقوبة اإلعدام بـشكل تـام      إلغاء  )/الربتغال(اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     

لعهـد الـدويل اخلـاص      لحق با امل على الربوتوكول االختياري الثاين   والتصديق  
  ؛)إسبانيا (باحلقوق املدنية والسياسية

 مـن اتفاقيـة     ١٦ و ٧يف سحب التحفظات على املادتني      النظر    -٢-١٣٦
  ؛)التفيا (على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةالقضاء 
االتفاقية الدولية حلمايـة حقـوق مجيـع      يف التصديق على  النظر    -٣-١٣٦

  ؛)رواندا (د أسرهمالعمال املهاجرين وأفرا
العهـد  على الربوتوكول االختياري امللحق ب    والتوقيع والتصديق     -٤-١٣٦

الربوتوكـول   و الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة،        
اشتراك األطفال يف الرتاعات املـسلحة      االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن      

  ؛)الربتغال(
العهـد الـدويل    وكول االختياري امللحـق ب    على الربوت التصديق    -٥-١٣٦

الربوتوكـول االختيـاري    ، و اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    
االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء       التفاقية مناهضة التعذيب، و   

 على نظام روما األساسي الذي وقعت عليه إسرائيل يف         أيضاًوالتصديق   ،القسري
  ؛)فرنسا (٢٠٠٠ عام

الربوتوكـول االختيـاري التفاقيـة      على  التصديق  أو  /والتوقيع    -٦-١٣٦
االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـخاص مـن االختفـاء          و،  مناهضة التعذيب 

 واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم        ،  القسري
  ؛)إكوادور(

االتفاقية الدولية حلمايـة مجيـع       على   تصديقالتوقيع وال يف  النظر    -٧-١٣٦
املعنية هبذه االتفاقية   اختصاص اللجنة   بوالقبول  ،  األشخاص من االختفاء القسري   

  ؛)األرجنتني(
 مـن   ٢٢ و ٢١اإلعالنني املنصوص عليهما يف املـادتني       إصدار    -٨-١٣٦

لى ، ع هذه االتفاقية  من   ٢٠املادة  على  حتفظها  وسحب  اتفاقية مناهضة التعذيب،    
 الربوتوكـول االختيـاري   إىلاالنضمام  /)نمساال(اللجنة  الذي أوصت به    نحو  ال

باختـصاص جلنـة مناهـضة التعـذيب        واالعتراف  ،  التفاقية مناهضة التعذيب  
اتفاقيـة   مـن    ٢٢ و ٢١ للمادتني    وفقاً يتعلق بتلقي البالغات والنظر فيها     فيما

التفاقيـة  الختيـاري   على الربوتوكول ا  التصديق  /)الدامنرك (مناهضة التعذيب 
 فيما يتعلق ببحث  باختصاص جلنة مناهضة التعذيب     واالعتراف   مناهضة التعذيب 
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على والتصديق  تعذيب جبميع أشكاله    احلظر الفعلي لل  )/بولندا(الشكاوى الفردية   
باختصاص االعتراف  /)الربتغال (التفاقية مناهضة التعذيب  الربوتوكول االختياري   

 من خالل التصديق علـى      ، الشكاوى الفردية   حبث فيما خيص عاهدات   امل هيئات
التفاقيـة  سيما الربوتوكول االختيـاري       ال الربوتوكول االختياري لكل منها،   

الربوتوكول االختيـاري   على  التصديق  /)اجلمهورية التشيكية  (مناهضة التعذيب 
الربوتوكول االختيـاري   على  التصديق  /)كوستاريكا (التفاقية مناهضة التعذيب  

 نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليـة وعلى ، ة مناهضة التعذيب  التفاقي
  ؛)هنغاريا( من صكوك حقوق اإلنسان يف حد ذاته على الرغم من أنه ليس صكاً

 التفاقية مناهضة التعـذيب   الربوتوكول االختياري   على  التصديق    -٩-١٣٦
  ؛)إستونيا(

يـع األشـخاص مـن      االتفاقية الدولية حلماية مج   على  التصديق    -١٠-١٣٦
نظـام  االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، و    الربوتوكول   و ،االختفاء القسري 

، والربوتوكولني اإلضافيني األول والثاين     روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية    
  ؛)النمسا(١٩٤٩أغسطس / آب١٢التفاقيات جنيف املؤرخة 

،  اجلنائيـة الدوليـة    نظام روما األساسي للمحكمة   على  التصديق    -١١-١٣٦
 اتشريعاهتومواءمة  االتفاق املتعلق بامتيازات احملكمة اجلنائية الدولية وحصاناهتا،        و

  ؛)إستونيا( مبوجب النظام األساسي تلتزاماالالوطنية على حنو كامل مع مجيع ا
، نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائيـة الدوليـة       على  التصديق    -١٢-١٣٦

على التصديق  )/سلوفينيا (ى حنو كامل مع النظام األساسي      عل اتشريعاهتومواءمة  
مه يف التـشريعات    أحكاوإدراج   نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية     

 روما األساسي للمحكمة اجلنائيـة      يف التصديق على نظام   النظر  )/تونس(الوطنية  
 الدوليـة حملكمـة اجلنائيـة      بشأن التعاون بني الدولـة وا      وإعداد قانون  الدولية

  ؛)أوروغواي(
اتفاقية جنيـف   تقيد بأحكام القانون اإلنساين الدويل، وال سيما        ال  -١٣-١٣٦

  ؛)كوبا(الرابعة 
على الربوتوكولني اإلضافيني األول والثاين التفاقيـات       التصديق    -١٤-١٣٦

  ؛)إستونيا (١٩٤٩أغسطس / آب١٢جنيف املؤرخة 
 األول والثـاين التفاقيـات      إىل الربوتوكولني اإلضافيني   االنضمام  -١٥-١٣٦

  ؛)أوروغواي(جنيف 
 املتعلقة خبفض حاالت انعـدام      ١٩٦١ اتفاقية عام    علىالتصديق    -١٦-١٣٦

اخلاصـة   حقـوق اإلنـسان      لضمان احترام اخلطوات املناسبة   واختاذ  اجلنسية،  
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إمكانية احلصول  ما خيص   ، مبا يف ذلك      كامالً ماً وملتمسي اللجوء احترا   بالالجئني
  ؛)أملانيا(ية الصحية وخدمات الرعاية االجتماعية على الرعا

القوانني األساسية وغريها من القوانني ذات الصلة هبـدف         تنقيح    -١٧-١٣٦
  ؛ )تونس(تكريس مبدأي املساواة وعدم التمييز على حنو صريح يف هذه القوانني 

مبدأي املساواة وعدم التمييز من خالل إدراجهما       ضمان احترام     -١٨-١٣٦
  ؛)مجهورية كوريا(انون األساسي ويف التشريعات يف الق
يف إدراج احلكم املتعلق باملساواة بني اجلنسني وعدم التمييز         النظر    -١٩-١٣٦

  ؛)تايلند(قانوهنا املتعلق حبقوق اإلنسان واحلرية يف 
  ؛)تونس(مجيع القوانني التمييزية ضد األطفال غري اليهود إلغاء   -٢٠-١٣٦
احلاخامـات  اللوائح والقوانني، مبا فيها تلك الـيت متـنح          تقييم    -٢١-١٣٦

 وغـري   يف اليهود غـري األرثـوذكس      سياسات تؤثر     احلق يف حتديد   األرثوذكس
على أساس  سيما النساء،     ال  ضد األشخاص،  مضمان عدم متييزه  لوذلك  اليهود،  

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(دينية معتقدات ما لديهم أو ما ليس لديهم من 
 اتفاقية مناهضة التعذيب يف القانون احمللي والتحقيق مـع        إدماج  -٢٢-١٣٦

من يشتبه يف ارتكاهبم أعمال التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة القاسـية              
  ؛)إسبانيا(الالإنسانية أو املهينة، ومالحقتهم  أو

للزواج والطالق كخيار يف متناول    وضع إطار قانوين مدين بديل        -٢٣-١٣٦
  ؛)اجلمهورية التشيكية(ى قدم املساواة كل شخص عل

يف اختاذ خطوات تشريعية مناسـبة للـسماح بـالزواج          النظر    -٢٤-١٣٦
  ؛)أملانيا(مبوجب الزواج املدين يف إسرائيل 

مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقـاً ملبـادئ بـاريس          إنشاء    -٢٥-١٣٦
دئ بـاريس  مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان وفقـاً ملبـا  إنشاء  /)نيجرييا(
شـياً مـع مبـادئ بـاريس        امؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان مت    إنشاء  /)بولندا(
  ؛)جنوب السودان(هيئة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان إنشاء /)أوروغواي(

ـ يف إنشاء هيئة وطنية حلقوق اإلنـسان        النظر    -٢٦-١٣٦ ضفي الطـابع   ت
اجلهـات  يع   الرامية إىل تعزيز حقوق اإلنسان وإشراك مج       هاهودجاملؤسسي على   

  ؛)تايلند (املعنية
 ميع األشـخاص اخلاضـعني لواليـة      الكامل جل تمتع  ضمان ال   -٢٧-١٣٦

  ؛)األردن( األقلية العربية يف إسرائيل فيهم ن، مبإسرائيل



A/HRC/25/15 

21 GE.13-19043 

 الثاين، بـشأن    ليركوتالتوصيات الواردة يف تقرير جلنة      تنفيذ    -٢٨-١٣٦
، اع املـسلح  رتكات قوانني ال   بانتها املتعلقةاآلليات احمللية للتحقيق يف الشكاوى      

اململكة (وذلك نظراً الستمرار الشواغل املتعلقة باستخدام القوة استخداماً قاتالً          
  ؛)يرلندا الشماليةأاملتحدة لربيطانيا العظمى و

دولـة  (الـسائدة   القانون الدويل وآليات األمم املتحدة      احترام    -٢٩-١٣٦
  ؛)فلسطني
 الـدويل حلقـوق اإلنـسان       قانونالبالتزاماهتا مبوجب   الوفاء    -٣٠-١٣٦

مجيع قرارات جملس حقـوق اإلنـسان ذات        تنفيذ  اإلنساين الدويل، و  والقانون  
ليس فقط يف   و من جدول األعمال،     ٧ يف البند    ، مبا فيها تلك اليت تندرج     الصلة
  ؛)ملديف(سيطرهتا اضعة لماكن اخلاأل أيضاً يف بلها، يضاأر

  ؛)نيجرييا(ليات حقوق اإلنسان تام مع مجيع آالتعاون بشكل   -٣١-١٣٦
التعاون الكامل مع جملس حقـوق اإلنـسان ومـع          استئناف    -٣٢-١٣٦
  ؛)إسبانيا(قوق اإلنسان حل  الساميةفوضيةامل

 بعثات  من خالل قبول تلقي   حقوق اإلنسان   منظومة  تعاون مع   ال  -٣٣-١٣٦
  ؛)لالربازي ( اجمللس قراراتيفجملس حقوق اإلنسان على النحو املنصوص عليه 

تعزيز التعاون مع جملس حقوق اإلنسان ومواصـلة املـشاركة            -٣٤-١٣٦
  ؛)مجهورية كوريا(بشكل كامل يف اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان 

مجهورية مقـدونيا   (التعاون مع جملس حقوق اإلنسان      مواصلة    -٣٥-١٣٦
  ؛)اًاليوغوسالفية سابق

ق اإلنـسان،  من جديد مشاركة كاملة مع جملس حقو      املشاركة    -٣٦-١٣٦
بوليفيـا  (حلقـوق اإلنـسان     مبا يف ذلك مع مجيع آلياته ومع املفوضية السامية          

  ؛))املتعددة القوميات - دولة(
 األخص مع وباآلليات الدولية حلقوق اإلنسان،     تعاوهنا مع    تعزيز  -٣٧-١٣٦

  ؛)اليابان(جملس حقوق اإلنسان 
 قرارات األخص وبقرارات األمم املتحدة،التنفيذ الفوري جلميع      -٣٨-١٣٦

  ؛)اململكة العربية السعودية(جملس حقوق اإلنسان 
 طابع   احلفاظ على  شدد على مجيع القرارات الدولية اليت ت    تنفيذ    -٣٩-١٣٦

 وعـن هتديـد    القـانوين    مركزهاعن تغيري    ومعاملها، واالمتناع    القدس الشرقية 
  ؛)املغرب( الروحية ها ورموزامقدساهت
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 حقوق اإلنسان وآلياته هبدف احملافظة علـى        يف جملس املشاركة    -٤٠-١٣٦
  ؛)غواتيماال(الستعراض الدوري الشامل عاملية ا
قرارات األمم املتحدة وقواعد القـانون الـدويل        وفقاً ل العمل    -٤١-١٣٦
  ؛)تركيا(ألمم املتحدة لالتعاون الكامل مع جملس حقوق اإلنسان استئناف و

عاهدات اليت هي طرف    املالتوصيات الصادرة عن هيئات     حبث    -٤٢-١٣٦
  ؛)نيكاراغوا(فيها 
عاهدات املتعلقة  املمن اجلهود لتنفيذ توصيات هيئات      بذل املزيد     -٤٣-١٣٦

  ؛)الربتغال(باملساواة وعدم التمييز 
، عاهـدات املمن اجلهود لتنفيذ توصـيات هيئـات        بذل املزيد     -٤٤-١٣٦

اإلسرائيليني يف إطار   مجيع املواطنني   إزاء   عدم التمييز    وإدراج أحكام عامة بشأن   
  ؛)النمسا(القانون األساسي 

واإلجراءات اخلاصة جمللـس     عاهداتاملتوصيات هيئات   تنفيذ    -٤٥-١٣٦
   ؛)تونس(دون تأخري حقوق اإلنسان 

القانونية مبوجب القانون الـدويل جنبـاً إىل        التقيد بااللتزامات     -٤٦-١٣٦
أصبحت قوق اإلنسان اليت    لتزامات الناشئة عن املعاهدات الدولية حل     االجنب مع   

  ؛)إندونيسيا(إسرائيل طرفاً فيها 
هـا االلتزامـات    القانونية الدولية، مبـا في     تزاماهتااللاالمتثال    -٤٧-١٣٦

  ؛)يرلنداأ( اتفاقية جنيف الرابعة ا يفعليهاملنصوص 
، اتفاقية جنيـف الرابعـة    دولية، ال سيما    الالتقيد بااللتزامات     -٤٨-١٣٦

 - مجهوريـة (فرتويـال   (اإلنسان   ألمم املتحدة املتعلقة حبقوق   والتقيد بقرارات ا  
  ؛))البوليفارية

تزامات مبوجب القانون الدويل، مبا يف      لال با كاملالوفاء بشكل     -٤٩-١٣٦
 اتفاقية  األخصذلك القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل، وب        

  ؛)ماليزيا( املقاتلني ، املتعلقة مبعاملة غري١٩٤٩جنيف الرابعة لعام 
التعاون مع مجيع اإلجراءات اخلاصة واآلليات التابعـة لألمـم            -٥٠-١٣٦

  ؛)باكستان(املتحدة 
إلجراءات اخلاصة جمللـس حقـوق      إىل ا دعوة مفتوحة   توجيه    -٥١-١٣٦

إلجراءات إىل ا دعوة دائمة   توجيه  )/نيكاراغوا( بزيارة البلد    اهلوالسماح  اإلنسان  
 إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق       دائمةدعوة  توجيه  /)سلوفينيا(اخلاصة  
يف إطـار    إىل مجيع املكلفني بواليـات       دائمةدعوة  توجيه  /)أوروغواي(اإلنسان  
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 املذكورة يف    املتعلقة حبقوق اإلنسان   هدافاألاإلجراءات اخلاصة من أجل حتقيق      
دعـوة  توجيه  /)اململكة العربية السعودية  (لس حقوق اإلنسان    جمل ١٢/٩القرار  

  ؛)غواتيماال(إلجراءات اخلاصة إىل امفتوحة 
املقرر اخلاص املعين حبريـة الـدين       اليت قدمها   توصيات  التنفيذ    -٥٢-١٣٦
مايـة املواقـع    حلانتقائية  غري  قواعد  إصدار  إىل  والداعية  املعتقد إىل إسرائيل     أو

  ؛)غربامل(املقدسة على أساس غري متييزي واقع املحتديد و وصوهنا الدينية
جلميع املواطنني بغض النظر عن أصـلهم       منح حقوق متساوية      -٥٣-١٣٦
فرص العمل والتعلـيم    مبا يسمح هلم باحلصول على قدم املساواة على         ،  وملتهم

املـشاركة يف العمليـات     ، و االقتصادية األخرى  و احلقوق االجتماعية التمتع ب و
  ؛)االحتاد الروسي(السياسية 

حظر  لكي تشمل    ساسية والتشريعات األخرى  القوانني األ تعديل    -٥٤-١٣٦
قـوق  حلألمم املتحدة   االتمييز ومبدأ املساواة، وفقاً لتوصيات هيئات معاهدات        

  ؛)فنلندا(اإلنسان 
مجيع القوانني واملمارسات التمييزية ضـد بعـض فئـات         إلغاء    -٥٥-١٣٦

عمالـة،  السكان اخلاضعني لواليتها، ال سيما يف جماالت الوصول إىل العدالة، وال          
والتعليم، والصحة، واحلق يف امللكية، وحرية التعبري والـرأي، وحريـة الـدين             

  ؛)تونس(واملعتقد 
مجيع اجلهود الرامية إىل القضاء على التمييز القائم        مواصلة بذل     -٥٦-١٣٦

  ؛)اليونان(اجلنسي واهلوية اجلنسانية يل على أساس امل
ز املباشر وغري املباشـر      التميي تكرسالتشريعات اليت   استعراض    -٥٧-١٣٦

  ؛)االحتاد الروسي(دينية الوطنية وضد األقليات ال
جلهود الرامية إىل ضمان عدم التمييز، ال سـيما  بذل املزيد من ا   -٥٨-١٣٦

  ؛)كندا(يف جماالت الوصول إىل العدالة وحقوق امللكية وحقوق السكن 
حكام ذات  األوتطبيق  بالتمييز  املتعلقة  دراسة الشكاوى   تعجيل    -٥٩-١٣٦

  ؛)تونس(الصلة 
كافـة  يف اختاذ تدابري إضافية لتحسني وضـع املـرأة يف           النظر    -٦٠-١٣٦

  ؛)كندا ( العمليةاجملتمعات احمللية هبدف تعزيز املساواة يف القانون ويف املمارسة
  ؛)نيجرييا(اجلهود ملكافحة العنصرية وكره األجانب تكثيف   -٦١-١٣٦
التمييز ضد األشخاص املنحدرين من     على مجيع أشكال    القضاء    -٦٢-١٣٦

  ؛)تونس(أصل أفريقي 
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 يف اعتماد التدابري اليت تعتـرب ضـرورية ملكافحـة         قُدماًاملضي    -٦٣-١٣٦
  ؛)األرجنتني( غري اليهودفئات السكان من  هي تعانيذالتمييز ال

هود الرامية إىل مكافحة العنف القائم علـى نـوع          تكثيف اجل   -٦٤-١٣٦
مبن فـيهن املنتميـات إىل جمموعـات      لنساء والفتيات،    ا الذي يستهدف اجلنس  

  ؛)السويد(األقليات 
علـى يـد    التحقيق يف ادعاءات العنف وسوء املعاملة       مواصلة    -٦٥-١٣٦

احترام املعايري الدولية حلقـوق اإلنـسان علـى مجيـع           ضمان  قوات الشرطة و  
  ؛)قربص(مستويات اإلدارة العامة 

نزيهـة  إجراء حتقيقات   عن طريق   اإلفالت من العقاب    مكافحة    -٦٦-١٣٦
انتهاكات حقوق اإلنسان، مبـا يف ذلـك        املتعلقة ب  يف مجيع االدعاءات     وشاملة

ـ قوات األمن أو    من  أفراد  بهذه االدعاءات   احلاالت اليت تتعلق فيها      ستوطنني مب
  ؛)فرنسا(

 احلـق يف الـصحة، والتعلـيم،         محاية  لضمان اختاذ إجراءات   -٦٧-١٣٦
  ؛)أستراليا( على حرية التنقل توقف تواحلقوق األخرى اليت

 إىل احلد رمياجلهود الرامية إىل منع ومكافحة أي عمل ي     تكثيف    -٦٨-١٣٦
  ؛)إيطاليا( أو إىل إعاقة التمتع هبا رية الدين حبكامالًأي فرد متتعاً من متتع 
حرية الدين أو املعتقد، مبا يف ذلك إمكانية الوصول إىل          ضمان    -٦٩-١٣٦

  ؛)فرنسا (أماكن العبادة
  ملكافحة مظاهر التعـصب الـديين      الزمةمجيع التدابري ال  اختاذ    -٧٠-١٣٦
يف مجيع حاالت الكراهية الدينية، مبا يف ذلـك أعمـال           ة   شامل تحتقيقاإجراء  و

  ؛)سلوفاكيا(ختريب املواقع الدينية 
، من أجل محايـة      القائمة األحكاماعتماد قواعد جديدة وتطبيق       -٧١-١٣٦

  ؛)األرجنتني( الدينية واقعاملصون الدينية وضمان حقوق األقليات 
املسلمني واملسيحيني  ب اخلاصةمجيع أماكن العبادة املقدسة     محاية    -٧٢-١٣٦
  ؛)باكستان (يهاإمكانية الوصول إلوتوفري  غريهم،و

 األمـاكن املقدسـة      اليت تطـال   جلميع االنتهاكات وضع حد     -٧٣-١٣٦
  ؛)مصر(اإلسالمية واملسيحية 

 مجيـع   هـا ميع أماكن العبادة، مبـا في     جل  العادلة مايةضمان احل   -٧٤-١٣٦
  ؛)قربص(األماكن املقدسة اإلسالمية واملسيحية 
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 الدينية، ال سيما يف مدينـة       واقع الوصول إىل امل   ضمان إمكانية   -٧٥-١٣٦
  ؛)األردن(القدس الشريف 

كامل وغري مقيـد إىل      بشكل   رجال الدين ضمان وصول مجيع      -٧٦-١٣٦
  ؛)إيطاليا(العبادة دون متييز تأمني إمكانية و، ملقدسةاملواقع ا
ة ترميم مؤسسة األوقـاف لألمـاكن   عن منع أو عرقل   االمتناع    -٧٧-١٣٦

  ؛)األردن(املقدسة اإلسالمية 
جلميع انتهاكات حرمة املسجد وياسة هتويد القدس لسوضع حد   -٧٨-١٣٦

  ؛)قطر (األقصى وغريه من أماكن العبادة
 ملسألة املستنكفني ضـمريياً      منهجي  حل حنوتقدم احملرز   التوجيه    -٧٩-١٣٦

  ؛)سلوفينيا(
 االضـطالع   علـى املدافعني عن حقوق اإلنسان     ضمان قدرة     -٨٠-١٣٦

  ؛)النمسا(بعملهم املشروع يف بيئة من األمان واحلرية 
تعزيز مشاركة املرأة يف مجيع جوانب احلياة       مزيد   يف   دماًاملضي قُ   -٨١-١٣٦
   ؛)اليونان( احلياة السياسية وباألخص ،العامة
نفس األجر عن   نفس  كفالة االمتثال ملبدأ    من أجل   اختاذ التدابري     -٨٢-١٣٦

 الدين أو العرق أو نـوع       على أساس تمييز  ال مع اهتمام خاص بأال حيول    العمل،  
  ؛)املكسيك( احترام هذا املبدأ دوناجلنس 
فيـات   الفجوات يف معـدالت و      جهودها من أجل سد    تعزيز  -٨٣-١٣٦

  ؛)نيوزيلندا(الرضع والوفيات النفاسية 
اجلهود من أجل سد الفجوات بني معدالت وفيـات         مضاعفة    -٨٤-١٣٦

يف صفوف األمهات واألطفال اليهود ومعدالت هذه       الرضع والوفيات النفاسية    
الوفيات يف صفوف النساء واألطفال اليهود والعـرب اإلسـرائيليني والبـدو            

  ؛)بلجيكا(
عادل علـى التعلـيم،     بشكل  كفالة احلصول   لخذ تدابري   تأن ت   -٨٥-١٣٦
  ؛)املكسيك (ه نوع جنس أوأصل الشخصبسبب دون متييز و

 أكرب من   حضور عدد املزيد من التدابري اليت تشجع على       تطبيق    -٨٦-١٣٦
 اجلامعية، وكذلك تطبيق سياسـة عامـة        قاعات احملاضرات العرب يف   الطالب  
  ؛)إسبانيا(اجلامعات  يف  عرباج حماضرينم على إدمشجعة
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من اخلطوات يف جمال تعزيز ومحاية حقوق األشخاص     اختاذ املزيد     -٨٧-١٣٦
يـشمل  ذوي اإلعاقة، من أجل حتسني إمكانية الوصـول إىل اخلـدمات، مبـا              

  ؛)كندا( اإلعاقة الذين يعيشون يف مناطق حمرومة ياألشخاص ذو
لـصلة، مبـا يف     يف خمتلف الربامج ذات ا    مواصلة إحراز التقدم      -٨٨-١٣٦

  اإلعاقـة  ياألشـخاص ذو  ذلك املشاريع الواسعة النطاق بشأن إمكانية وصول        
  ؛)إندونيسيا(البلد الذين يعيشون يف 

املزيد من اخلطوات من أجل التغلب على العقبات الـيت          اختاذ    -٨٩-١٣٦
 تدابري هامنبوسائل يواجهها األشخاص ذوو اإلعاقة يف الوصول إىل سوق العمل،        

  ؛)نيوزيلندا(إلجيايب العمل ا
  ؛)قربص(السعي من أجل محاية حقوق األقليات مواصلة   -٩٠-١٣٦
تعزيز حقـوق   املضي قدماً يف    هود الرامية إىل    اجلتعزيز  مواصلة    -٩١-١٣٦

 يف  ماإلنسان لألقليات واملواطنني من أصل عريب، عن طريق تشجيع مـشاركته          
إمكانيـة  عن طريق كفالة    خمتلف قطاعات اجملتمع وكذلك     و السياسة واالقتصاد 

 التعليم والرعاية الصحية واخلدمات االجتماعية       قدم املساواة على    على محصوهل
  ؛)اليابان(األخرى 

يـة  محاية حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات غري يهود       تعزيز    -٩٢-١٣٦
مشاركة مجيع املواطنني مشاركة فعالة يف الشؤون الـسياسية والعامـة           وضمان  

  ؛)لتشيكيةاجلمهورية ا(
 والثقافية  ةاألقليات باحلقوق االقتصادية واالجتماعي   ضمان متتع     -٩٣-١٣٦

  ؛)بلجيكا(يف ظروف متكافئة، ال سيما حقهم يف العمل والتعليم 
من أجل حتسني حتقيق مـصلحة  النظر يف االقتراح احلايل،    إعادة    -٩٤-١٣٦
 يف  البـدو ماعـة جلاحلقوق األساسية إعمال النقب ويف تنظيم السكن يف      الدولة

  ؛)هولندا (الوقت ذاته
األقليـة  من  اجلهود الرامية إىل النهوض حبقوق السكان       تكثيف    -٩٥-١٣٦

  ؛)النرويج (العربية يف إسرائيل
الضمان الفعلي والعملي لعدم التمييز واحترام حقوق األشخاص     -٩٦-١٣٦

سيما البدو والعرب املنتمني إىل األقليات، سواء كانت إثنية أو ثقافية أو دينية، ال  
  ؛)فرنسا(

يف سبل عيشهم السكان البدو يف أراضي أجدادهم واحترام حق     -٩٧-١٣٦
  ؛)سويسرا(التقليدية 
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إمكانية حصول مجاعات   اجلهود الرامية إىل كفالة     مواصلة بذل     -٩٨-١٣٦
الصحة العامـة   خدمات   التعليم والعمل والسكن و    البدو على قدم املساواة على    

  ؛)أستراليا(
محاية املواطنني البدو من التمييز وضمان حقـوقهم يف امللكيـة             -٩٩-١٣٦

  ؛)اجلمهورية التشيكية(والسكن واخلدمة العامة، على قدم املساواة مع غريهم 
 هـا مجاعـات   واجهت للمشاكل اليت    مستدام وعادل حل  إجياد    -١٠٠-١٣٦

  ؛)بلجيكا(األراضي امتالك سيما يف جمال  البدو، ال
ختاذ تدابري فعالة للقضاء على التمييز ضد البـدويات         ا مواصلة  -١٠١-١٣٦

  ؛)بلجيكا(طوعية ملموسة و األساسية من خالل تدابري نوتعزيز احترام حقوقه
 معدل التسرب من املدارس     خفضتدابري إضافية من أجل     اختاذ    -١٠٢-١٣٦

النـساء يف  تلـك  عـدد   وزيادة  ،  نياإلسرائيلي العربوالبدو  يف صفوف فتيات    
  ؛)بلجيكا(التعليم العايل مؤسسات 

بالتعهدات السابقة بزيادة مـوارد الدولـة املخصـصة         الوفاء    -١٠٣-١٣٦
 جلماعات عرب إسرائيل والبدو، ال سيما من أجل التعليم، وضمان تكافؤ فرص           

ـ    ، والعمل ،احلصول على التعليم، والسكن، والرعاية الصحية      ذين  لألفـراد ال
  ؛)ملتحدة األمريكيةالواليات ا(يعيشون يف هذه اجلماعات 

معاملة ملتمسي اللجوء املوجودين على أراضيها معاملة تتماشى          -١٠٤-١٣٦
  ؛)سويسرا( اخلاصة بوضع الالجئني ١٩٥١مع اتفاقية عام 

 يف وضع الالجـئ يف      استفادة ملتمسي اللجوء من البت    ضمان    -١٠٥-١٣٦
اص وبشكل فردي، واختاذ الترتيبات لإلفـراج عـن األشـخ         الوقت املناسب   

احملتجزين مبوجب قانون مكافحة التسلل، وفقاً للقرار الصادر مؤخراً عن حمكمة           
  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(العدل العليا اإلسرائيلية 

وضمان متتعهم  ي اللجوء   ملتمسالالجئني و صون حقوق فرادى      -١٠٦-١٣٦
  ؛)رواندا(اليت يقدموهنا للجوء  ايف طلباتللنظر بإجراء منصف 

تغيري السياسات العامة وإلغاء التشريعات أو املعايري أو اآلليات           -١٠٧-١٣٦
أو األحكام اليت فيها متييز ضد الفلسطينيني الـذين يعيـشون يف إسـرائيل ويف          

الـيت  لطرق املنفـصلة    األراضي احملتلة، مبا يشمل وضع حد للميز الذي متثله ا         
على املفروضة  القيود  و ،ملستوطناتيستخدمها حصرياً السكان اإلسرائيليون، وا    

املراقبة، واجلدران الفاصلة، واستخدام الدروع     نقاط   الفلسطينيني، و  تنقلحرية  
استخدام بالقتل االنتقائي   عمليات   و ،البشرية يف العمليات العسكرية اإلسرائيلية    

  ؛)إكوادور( طيار الطائرات ب



A/HRC/25/15 

GE.13-19043 28 

 غـري   وضع حد لسياسة االستعمار املتمثلة يف إقامة املستوطنات         -١٠٨-١٣٦
  ؛)كوبا(القانونية 

الفلسطيين وكرامته بشكل كامل، مبـا يف    إعادة حقوق الشعب      -١٠٩-١٣٦
غذاء الكـايف واملـسكن والـصحة       ويف ال يف احلياة والعيش بكرامة     ه  ذلك حق 

  ؛)ماليزيا ( يف التنقلوالتعليم، فضالً عن حريته
ا خيص عدم التمييز ضد األسر الفلسطينية يف إسرائيل فيم   ضمان    -١١٠-١٣٦

املنـاطق  ويف  فقر،  الصحة األطفال وتعليمهم، ال سيما أولئك الذين يعيشون يف          
  ؛)تونس( وخميمات الالجئني ،الريفية
للهجمات العسكرية ضد السكان املدنيني، وممارسـة  وضع حد     -١١١-١٣٦

  ؛)كوبا(السجناء الفلسطينيني  ، وتعذيب وسوء معاملةستهدفأعمال القتل امل
توفري السالمة واحلماية للسكان املـدنيني  من أجل تدابري  الاختاذ    -١١٢-١٣٦

  ؛)النرويج (احتجاز األحداث املتعلقة بباملعايري الدوليةالتقيد الفلسطينيني و
احتجاز املدنيني، وال سيما األطفال، وفقـاً       السهر على أن يتم       -١١٣-١٣٦

جلنـة  ص لتوصيات  مع إيالء اهتمام خا،للقوانني واملعايري الدولية ودون أي متييز   
  ؛)فنلندا(حقوق الطفل 

 مجيع اخلطوات الالزمـة لـضمان أن يتلقـى األطفـال            اختاذ  -١١٤-١٣٦
احلقوق و من الرعاية    سهانفالدرجة  حتجاز العسكري   اخلاضعون لال ن  والفلسطيني

  ؛)هولندا( للجاحنني الشبابالقانون اجلنائي اإلسرائيلي كفلها اليت ينفسها 
ع املمارسات التعسفية اإلسرائيلية مـن قبيـل        جلميوضع حد     -١١٥-١٣٦

  ؛)مصر ( والعقوبات القسرييفوالنلفلسطينيني لاالحتجاز اإلداري 
 والعـرب   الفلسطينينيسراح مجيع السجناء واحملتجزين     إطالق    -١١٦-١٣٦

ووضـع حـد    يف السجون اإلسرائيلية، مبن فيهم النساء واألطفال،        املوجودين  
  ؛)عمان(هم تسلّط علياليت جلميع أشكال التعذيب 

 مجيع السجناء السياسيني واحملتجزين إداريـاً       اإلفراج فوراً عن    -١١٧-١٣٦
  ؛)باكستان(

 يف السجون    املوجودين سراح مجيع السجناء الفلسطينيني   إطالق    -١١٨-١٣٦
هلـؤالء  إسـرائيل   يربر احتجـاز    أساس قانوين   أي   ال يوجد    مبا أنه  ،اإلسرائيلية

  ؛)ولة فلسطنيد(الناشطني السياسيني 
التعذيب أعمال  الحتجاز غري القانوين لفلسطينيني و    وضع حد ل    -١١٩-١٣٦

  ؛))البوليفارية - مجهورية(فرتويال (اليت يتعرضون هلا 
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الحتجاز اإلداري بغيـة    با إجراء تقييم مستقل لسياستها املتعلقة      -١٢٠-١٣٦
 ضاناء أمام ق  مجيع احملتجزين دون استث   مثول  وضع حد هلذه املمارسة، مبا يضمن       

  ؛)شيلي ( على الفورحاممب واستعانتهم
 مـن الفلـسطينيني     مجيع املعتقلني السياسيني  اإلفراج فوراً عن      -١٢١-١٣٦

 مزيـارهت ب ملمثلي املنظمات اإلنسانية     وأن تسمح ،  والسوريني وغريهم من العرب   
  ؛)مصر (والوقوف على وضعهم

عاملتـهم وفقـاً    موضمان  سراح مجيع السجناء العرب     إطالق    -١٢٢-١٣٦
اجلمهوريـة العربيـة    (للقانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان        

  ؛)السورية
واإلفراج عن  الحتجاز اإلداري   جلميع عمليات ا  الوقف الفوري     -١٢٣-١٣٦

،  يف الـسجون اإلسـرائيلية     املوجـودين الفلسطينيني  واألسرى  مجيع احملتجزين   
  ؛)رقط (النساء واألطفالسيما  ال

 وفقاً للمعايري الدوليـة     جيريتأكد من أن االحتجاز اإلداري      ال  -١٢٤-١٣٦
  ؛)الدامنرك(حلقوق اإلنسان 

إسرائيل التزامات  مع    يتماشى  االحتجاز اإلداري  التأكد من أن    -١٢٥-١٣٦
لضمانات وأن مدته حمدودة، وأنه جيري وفقاً ل      ،   استثنائياً  يظل إجراءً  هأنوالدولية  

واحلق يف حماكمة عادلة يف غضون       احملتجزين يف الدفاع،     ما حق سي األساسية، ال 
  ؛)فرنسا(فترة زمنية معقولة 

وإجـراء  لحبس االنفرادي لألطفـال احملتجـزين،       وضع حد ل    -١٢٦-١٣٦
اإلسرائيلية وقوات األمـن     بصرية جلميع مقابالت الشرطة      -تسجيالت مسعية   

  ؛)يرلندا الشماليةأعظمى واململكة املتحدة لربيطانيا ال(ألطفال احملتجزين ل
  ؛)البحرين( احلبس االنفرادي رهنسراح مجيع األطفال إطالق   -١٢٧-١٣٦
، وضع حد لسوء املعاملة اليت يعاين منها السجناء الفلسطينيون          -١٢٨-١٣٦
  ؛)تركيا(ن يف السجون اإلسرائيلية و األطفال احملتجزال سيماو

 وخاصة  ،اء الفلسطينيني عن مجيع السجن  اإلفراج غري املشروط      -١٢٩-١٣٦
  ؛)ليبيا(األطفال والنساء 

االحتجاز اإلداري مبا يتفق مع القانون      فرض قيود على ممارسة       -١٣٠-١٣٦
هنايـة املطـاف   وإهنائه يف   متديد هذا االحتجاز ملرات متعددة    عن  والكف  الدويل  

  ؛)سلوفينيا(
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 ياحتجـاز إدار  تجزين مبوجب أمر    مجيع األشخاص احمل  إحضار    -١٣١-١٣٦
وفقـاً   مـا     بارتكاب جرمية  أمام احملاكم وتوجيه التهم إليهم على النحو السليم       

  ؛)إسبانيا(للمعايري الدولية 
الستخدام ووضع حد   عن ممارسات االحتجاز التعسفي     التخلي    -١٣٢-١٣٦

  ؛)االحتاد الروسي(التعذيب يف أماكن االحتجاز 
تجـاز اإلداري،    استخدام االح  التقليل إىل أدىن حد من    ضمان    -١٣٣-١٣٦

  ؛)السويد( مكافحة اإلرهاب  بشكل كامل يف سياقحقوق اإلنسانواحترام 
أجل كفالة  وسن قوانني من    بدائل الحتجاز األطفال،    استخدام    -١٣٤-١٣٦
عمليات التفتيش   فيما خيص استخدام القيود و     ال سيما ،  قوق الطفل  أكرب حل  محاية
  ؛)سلوفينيا(املالبس  برتع
 اآلالف مـن    اليت مات فيها  جمات العسكرية اإلجرامية    اهلإهناء    -١٣٥-١٣٦

فرتويال ( حىت اآلن    الذي ظلوا دون عقاب   املسؤولني  ، ومعاقبة   األبرياء األشخاص
  ؛))البوليفارية - مجهورية(

طفـال  األعسكرية ضـد    الاكم  احملاإلجراءات اجلنائية يف    وقف    -١٣٦-١٣٦
  ؛)نالبحري(عدم احتجاز األطفال وضمان فلسطينيني، ال

إجراءات جنائيـة يف احملـاكم العـسكرية ضـد          عدم مباشرة     -١٣٧-١٣٦
  ؛)العراق ( الفلسطينينيحداثاأل

عن اختاذ أي إجراءات جنائية يف احملاكم العسكرية ضد         الكف    -١٣٨-١٣٦
  ؛)اململكة العربية السعودية(قف احتجاز مجيع األطفال ووفلسطينيني الطفال األ

ليات توقيف األطفال الفلـسطينيني لـيالً،       اإلهناء الفوري لعم    -١٣٩-١٣٦
وقبول احملاكم العسكرية لالعترافات املكتوبة بالعربية اليت يوقع عليهـا هـؤالء            
كأدلة، ووضعهم رهن احلبس االنفرادي، وحرماهنم من االتصال بأفراد عائالهتم          

  ؛)أيرلندا(أو مبمثل قانوين 
تعذيب األطفـال    يف مجيع حاالت  إجراء حتقيق فوري ومستقل       -١٤٠-١٣٦

 مجيع األشخاص املسؤولني عن هـذه       وضمان تقدمي  تهمالفلسطينيني وسوء معامل  
هـذه   هم على حنو يتناسب مع خطورة جـرائم       ومعاقبتهم  إىل العدالة  املمارسات

  ؛)البحرين(
تعـرض   املتعلقة ب تقاريرالإنشاء هيئة مستقلة للتحقيق يف      ضمان    -١٤١-١٣٦

  ؛)البحرين(املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة األطفال احملتجزين للتعذيب و



A/HRC/25/15 

31 GE.13-19043 

 يت يتضمنها متتع الفلسطينيني باحلقوق الدينية والثقافية ال     ضمان    -١٤٢-١٣٦
 إىل أمـاكن    وائقالوصول دون ع  بهلم  السماح  اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان و    

  ؛)املغرب(مع اتفاقية جنيف الرابعة يتماشى العبادة مبا 
 واالجتماعيـة   حبقوقهم الثقافيـة  متتع مجيع الفلسطينيني    ضمان    -١٤٣-١٣٦
هلـم  الـسماح   الدينية على النحو احملدد يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، و         و

بالوصول إىل أماكن العبادة اخلاصة هبم على النحو احملدد يف اتفاقية جنيف الرابعة            
  ؛)اململكة العربية السعودية(

رفع احلظر  و للجميع؛   تنقلرية التعبري وحرية ال   احترام ح ضمان    -١٤٤-١٣٦
  ؛)فرنسا( الصحفيني من دخول األراضي الفلسطينية الذي مينع

 مجيـع اخلـدمات     علـى شعب الفلـسطيين    ال ضمان حصول   -١٤٥-١٣٦
  ؛))البوليفارية - مجهورية(فرتويال (سيما مياه الشرب  األساسية، وال

 واألطفـال    الفلـسطينية  التمييز ضد األسـر املعيـشية     إهناء    -١٤٦-١٣٦
ضـع  و عند إتاحة القروض يف جماالت مثل الرعايـة الـصحية، و           الفلسطينيني
ال سيما يف مجاعات البـدو ويف       طفال يف املناطق احملرومة،     خاصة باأل استراتيجية  

  ؛)العراق(املهاجرين وملتمسي اللجوء صفوف 
  ؛))فاريةالبولي - مجهورية(فرتويال  (السماح بعودة الالجئني  -١٤٧-١٣٦
فتوى اليت أصدرهتا حمكمة العدل الدولية بشأن       التنفيذ الكامل لل    -١٤٨-١٣٦

  ؛)مصر(ل فاصاجلدار ال
 الذي ينتـهك حقـوق اإلنـسان         املشني هدم اجلدار الفاصل    -١٤٩-١٣٦

  ؛))البوليفارية - مجهورية(فرتويال  (نيفلسطينيلل
  ؛)كوبا( وإزالتهل غري القانوين فاص اجلدار البناء وقف  -١٥٠-١٣٦
توسيع املستوطنات غري القانونيـة     وقف  ل و فاصاجلدار ال إزالة    -١٥١-١٣٦

  ؛)ملديف(
الوقف الفوري لالستعمال من خالل بناء املـستوطنات غـري            -١٥٢-١٣٦

  ؛)باكستان(القانونية 
 وقف االستعمار عن طريق إقامة املستوطنات غري القانونية وهدم       -١٥٣-١٣٦

 - مجهوريـة (فرتويـال   ( والدينية للشعب الفلـسطيين      املنازل واملواقع الثقافية  
  ؛))البوليفارية

نتهك احلقوق  يي  ذاملستوطنات ال التعليق غري املشروط لتوسيع       -١٥٤-١٣٦
  ؛)كوستاريكا ( لذلكثر السليباألتصحيح األساسية للسكان الفلسطينيني، و
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طنهم، حبق مجيع الالجئني الفلسطينيني يف العودة إىل و       االعتراف    -١٥٥-١٣٦
  ؛)باكستان(على النحو املنصوص عليه يف اتفاقية جنيف الرابعة 

 يف العـودة،    مجيع الالجئني الفلـسطينيني   الضمان الفوري حلق      -١٥٦-١٣٦
دولة  (١٩٤مع القانون الدويل، والقرارات ذات الصلة، وال سيما القرار          متاشياً  
  ؛)فلسطني
نون الدويل والقـانون     اليت تتعارض مع القا    السياساهتوضع حد     -١٥٧-١٣٦

بوليفيـا  (شعب الفلسطيين حبقوق اإلنـسان      الاإلنساين الدويل، مع احترام متتع      
  ؛))املتعددة القوميات - دولة(

اتفاقية جنيف الرابعة فيما يتعلق بـاألرض الفلـسطينية         تطبيق    -١٥٨-١٣٦
  ؛))املتعددة القوميات - دولة(بوليفيا (احملتلة 
نونية وتدابري أخرى لإلشراف على تنفيذ اتفاقية       تدابري قا اعتماد    -١٥٩-١٣٦

بتطبيق شياً مع هذه االتفاقية، امتالقيام، حقوق الطفل يف األراضي العربية احملتلة، و 
 أيضاً  لطفل بأنه شخص دون سن الثامنة عشرة يف األراضي الفلسطينية         تعريف ل 

  ؛)أوروغواي(
 األول املتعلقـة    لتوصيات االستعراض الدوري الشامل   االمتثال    -١٦٠-١٣٦

  ؛)نيكاراغوا(ضد الشعب الفلسطيين املرتكبة بانتهاكات حقوق اإلنسان 
القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل       احترام    -١٦١-١٣٦

 اتفاقية جنيف الرابعة املتعلقة حبماية األشخاص املدنيني        وال سيما ،  احتراماً كامالً 
  ؛)الربتغال(لسطينية احملتلة يف وقت احلرب، يف األرض الف

فتوى حمكمة العدل الدولية بشأن اآلثار القانونيـة        قبول وتنفيذ     -١٦٢-١٣٦
  ؛)الربازيل(الناشئة عن تشييد جدار يف األرض الفلسطينية احملتلة 

 مجيعإسرائيل من   انسحاب  مجيع قرارات األمم املتحدة و    احترام    -١٦٣-١٣٦
  ؛)ليبيا(تلة األراضي العربية والفلسطينية احمل

قرارات تنفيذ  وقف بناء املستوطنات يف األراضي العربية احملتلة و         -١٦٤-١٣٦
  ؛)عمان(األمم املتحدة يف هذا الصدد 

رم مجيع احلقوق التارخييـة وحقـوق اإلنـسان اخلاصـة           احت  -١٦٥-١٣٦
  ؛)السودان(بالفلسطينيني 

مم املتحـدة   أل ا يئاتخمتلف ه   اليت اعتمدهتا  قراراتللاالمتثال    -١٦٦-١٣٦
  ؛)نيكاراغوا(اع واالحتالل يف فلسطني رتفيما يتصل بال
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 ،يف تقريـر املـصري     الطبيعي   حبق الشعب الفلسطيين  االعتراف    -١٦٧-١٣٦
دولتـه املـستقلة وعاصـمتها القـدس       إقامـة   تدابري ملموسة من أجل     اختاذ  و
  ؛)باكستان(

طينية من مجيع األراضـي الفلـس     استكمال إسرائيل النسحاهبا      -١٦٨-١٣٦
  ؛)قطر(والعربية احملتلة 

  ؛)قطر(وقف احلصار املفروض على قطاع غزة فوراً   -١٦٩-١٣٦
بناء مجيع املستوطنات يف األراضي الفلسطينية والعربيـة        وقف    -١٧٠-١٣٦
  ؛)قطر (احملتلة
خطوات فورية وعاجلة إلهناء احتالهلا جلميـع األراضـي         اختاذ    -١٧١-١٣٦

  ؛)جنوب أفريقيا (١٩٦٧منذ عام الفلسطينية والعربية احملتلة 
ألراضي العربية احملتلة، مبـا فيهـا القـدس         ا  مجيع احتاللإهناء    -١٧٢-١٣٦

  ؛)السودان(الشرقية ومرتفعات اجلوالن 
جلميع التدابري  وضع حد   وقف نقل سكاهنا إىل األراضي احملتلة و        -١٧٣-١٣٦

  ؛)سويسرا (تهااملستوطنات أو إدامعلى إقامة اليت تشجع 
بناء املـستوطنات غـري     ووضع حد ل   دون شروط االنسحاب    -١٧٤-١٣٦

يف الـضفة  القائمـة  القانونية، مبا يف ذلك ما يسمى النمو الطبيعي للمستوطنات         
عادة األراضي العربية احملتلـة األخـرى       إالغربية، ال سيما يف القدس وحوهلا، و      

  ؛)اإلمارات العربية املتحدة(
وين لـألرض الفلـسطينية واجلـوالن       االحتالل غري القان  إهناء    -١٧٥-١٣٦

  ؛))البوليفارية - مجهورية(فرتويال (السوري 
    فرتويـال  ( احلصار غري اإلنساين املفـروض علـى غـزة        إهناء    -١٧٦-١٣٦

  ؛))البوليفارية - مجهورية(
ضع حد الحتالل مجيع األراضي الفلسطينية والعربية، مبا فيها         و  -١٧٧-١٣٦

  ؛)كوبا(اجلوالن السوري 
للحصار املفروض على قطاع غزة، وضمان وصـول     وضع حد     -١٧٨-١٣٦

  ؛)كوبا(السكان الفلسطينيني بشكل كامل إىل اخلدمات األساسية 
عن مجيع األنشطة االسـتيطانية يف األراضـي احملتلـة     االمتناع    -١٧٩-١٣٦

  ؛)الربازيل(
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 األراضي الفلسطينية واجلوالن العـريب  مجيعحتالل  الوضع حد     -١٨٠-١٣٦
  ؛)مصر(ي واألراضي اللبنانية احملتلة السور
احلصار املفروض على قطاع غـزة، فـوراً، ووقـف أي           رفع    -١٨١-١٣٦

  ؛)مصر(هجمات إسرائيلية على قطاع غزة 
حد جلميع األنشطة االسـتيطانية يف األراضـي العربيـة      وضع    -١٨٢-١٣٦

  ؛)مصر(احملتلة، مبا فيها الضفة الغربية والقدس الشرقية 
  ؛)األردن (لألراضي العربية والفلسطينيةاحتالهلا اء إهن  -١٨٣-١٣٦
مجيع املستوطنات اإلسرائيلية يف األراضي العربية لبناء  وضع حد     -١٨٤-١٣٦

  ؛)ليبيا(احملتلة 
  ؛)تركيا(االستيطانية غري القانونية الوقف الفوري ألنشطتها   -١٨٥-١٣٦
ميع األراضي  جل شروعغري القانوين وغري امل    الحتالهلاوضع حد     -١٨٦-١٣٦

  ؛)ماليزيا(، مبا فيها القدس ١٩٦٧الفلسطينية والعربية احملتلة منذ عام 
 ونقل السكان قانونيةناء املستوطنات اليهودية غري اللبوضع حد   -١٨٧-١٣٦

  ؛)االحتاد الروسي(، دون تأخري اليهود إىل األراضي الفلسطينية احملتلة
وق اإلنسان يف األراضـي     مجيع انتهاكات حق  التوقف فوراً عن      -١٨٨-١٣٦

  ؛)باكستان(قرارات األمم املتحدة ذات الصلة تنفيذ العربية احملتلة و
مجيع ضحايا احتالل األراضي الفلـسطينية      إعادة إقرار حقوق      -١٨٩-١٣٦

  ؛))املتعددة القوميات - دولة(بوليفيا (قواعد القانون الدويل وفقاً لوالعربية، 
  ؛)األردن(تيطانية وقف مجيع األنشطة االس  -١٩٠-١٣٦
اإلنـسانية واملـساعدة    عمـال   وصول مجيع موظفي األ   ضمان    -١٩١-١٣٦

  ؛)األردن ( بأمان ودون عوائقاإلنسانية إىل السكان املدنيني
الـسكان املـدنيني للعقـاب اجلمـاعي        االمتناع عن إخضاع      -١٩٢-١٣٦

  ؛)األردن(
ـ          اختاذ    -١٩٣-١٣٦ سكان تدابري عاجلة من أجل تعزيز ومحايـة حقـوق ال

  ؛)االحتاد الروسي(الفلسطينيني 
آليات لإلشراف على تنفيذ اتفاقية حقـوق الطفـل يف          وضع    -١٩٤-١٣٦

  ؛)سلوفينيا(األرض الفلسطينية احملتلة 
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ـ   قائمة باالحتالل، التعهد، كسلطة     -١٩٥-١٣٦ املقـرر  دخول   بالسماح ب
 ١٩٦٧ذ عام اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة من

  ؛)اململكة العربية السعودية(
املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان       التعاون بشكل تام مع     -١٩٦-١٣٦

  ؛)تركيا (١٩٦٧يف األراضي الفلسطينية احملتلة منذ عام 
بذل قصارى جهدها من أجل تنفيذ مجيع التوصيات اليت قدمتها            -١٩٧-١٣٦

 املدنيـة   احلقـوق  األراضـي احملتلـة      آليات حقوق اإلنسان ملنح األشخاص يف     
  ؛)مجهورية كوريا (بالطرق نفسهااالقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية و

عن حالة حقوق اإلنـسان يف األرض الفلـسطينية         تقدمي تقرير     -١٩٨-١٣٦
أن إسرائيل تتحمل املسؤولية عن هذه األرض بوصفها السلطة القائمة          مبا  احملتلة  

  ؛)ملكة العربية السعوديةامل(باالحتالل 
اجلمعيـة العامـة،    وجملس حقوق اإلنسان    قرارات  مجيع  تنفيذ    -١٩٩-١٣٦

األرض الفلسطينية احملتلة واألراضي العربيـة احملتلـة        فيما يتعلق ب  وجملس األمن   
  ؛)جنوب أفريقيا(األخرى 

، بوصفها السلطة القائمة باالحتالل، جبميـع التزاماهتـا         التقيد  -٢٠٠-١٣٦
  ؛)تركيا( القانون الدويل يف األراضي الفلسطينية مبوجب
مع آليات األمم املتحدة املنشأة ملتابعة حالـة        اً  تاماً  تعاونعاون  الت  -٢٠١-١٣٦

حقوق اإلنسان يف األراضي العربية احملتلة، ال سيما اللجنـة اخلاصـة املعنيـة              
لفلسطيين بالتحقيق يف املمارسات اإلسرائيلية اليت متس حقوق اإلنسان للشعب ا         
، ١٩٦٧وغريه من السكان العرب يف األراضي اليت حتتلها إسرائيل منـذ عـام      

اجلمهوريـة العربيـة    (لجنة بزيارة اجلوالن الـسوري احملتـل        ذه ال هلالسماح  و
  ؛)السورية
الفصل العنصري اليت تؤثر بشكل غري وممارسات حظر سياسات   -٢٠٢-١٣٦

  ؛)جنوب أفريقيا(فلسطينية احملتلة  السكان الفلسطينيني يف األرض اليفمتناسب 
 قترنـة التمييزية امل وعن القوانني واملمارسات العنصرية     التخلّي    -٢٠٣-١٣٦
  الـشريف  األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس      أحناء   ملستعمرات يف مجيع  با
  ؛)تونس(

 للذينتمييز العنصري ا  ولل  املستعمرات توسيعلعملية  وضع حد     -٢٠٤-١٣٦
لحقوق األساسية للفلسطينيني يف األراضي احملتلة،      اً غري مقبول ل   نتهاك ا يشكالن

  ؛)اجلزائر(مبا فيها القدس 
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احلماية الفعلية للسكان الفلسطينيني يف الـضفة الغربيـة         توفري    -٢٠٥-١٣٦
 أي شكل من أشكال التمييز الـذي يعـوق   مناحملتلة، مبا فيها القدس الشرقية،  

ت األساسية أو املوارد الطبيعية، مبا يف ذلـك         احلصول على اخلدما  تكافؤ فرص   
 املساواة يف التمتع باحلقوق واحلريات األساسية، ال سيما أو حىتاملياه واألراضي، 
  ؛)الربازيل( أمام القانون  على قدم املساواةاحلق يف احلماية

مجيع حقوق اإلنسان واحلريـات األساسـية للـشعب         احترام    -٢٠٦-١٣٦
  ؛)عمان(حقه يف تقرير املصري سيما  الفلسطيين، ال

ـ   ألعمال الوقف الفوري     -٢٠٧-١٣٦  ةهدم املمتلكـات الفلـسطينية العام
 من اتفاقية جنيف الرابعـة،      ٥٣اليت تشكل انتهاكاً للمادة     ة وتدمريها،   واخلاص

  ؛)اإلمارات العربية املتحدة( من قواعد الهاي ٥٥ و٥٣ و٤٦ وادوامل
احلقائق من أجل التحقيق يف املعاملة      جلنة مستقلة لتقصي    إنشاء    -٢٠٨-١٣٦

املهينة اليت يتعرض هلا األطفـال يف األرض الفلـسطينية          والقاسية والالإنسانية   
  ؛)العراق (عمالقف هذه األو و،احملتلة
مجيـع  تعزيز اجلهود لضمان أن حتقق الـسلطات املختـصة يف          -٢٠٩-١٣٦

   ؛)وزيلنداني(مرتكبيها  وتالحق اهلجمات العنيفة يف الضفة الغربية
يف مجيع ادعاءات انتهاكات حقوق اإلنسان وغريها من        التحقيق    -٢١٠-١٣٦

  ؛)الدامنرك(ة املسؤولني عنها الحقاجلرائم املرتكبة على األراضي الفلسطينية وم
زيـارة   من   املواطنني السوريني يف اجلوالن السوري احملتل     متكني    -٢١١-١٣٦

  ؛)اجلمهورية العربية السورية(قنيطرة وطن األم من خالل معرب اللأقارهبم يف ا
إلغاء تصاريح اإلقامة للفلسطينيني يف القـدس الـشرقية         وقف    -٢١٢-١٣٦

  ؛)املكسيك(
فلسطينيني يف القدس الشرقية    للإلغاء وضع اإلقامة الدائمة     وقف    -٢١٣-١٣٦
 اخلدمات واهلياكل األساسية، مبـا يف ذلـك         طويرما يكفي من املوارد لت    توفري  و

  ؛)النرويج(دارس جديدة إنشاء م
تنقـل  تدابري فورية من أجل رفع احلصار وضمان حريـة          اختاذ    -٢١٤-١٣٦

القـدس الـشرقية    مبا يف ذلـك     البضائع واألشخاص بني غزة والضفة الغربية،       
  ؛)سويسرا(

 األرض  داخـل لفلـسطينيني   ا تنقلكفالة حرية   اعتماد تدابري ل    -٢١٥-١٣٦
فروض على املدافعني عن حقوق اإلنسان      امل الفلسطينية احملتلة ورفع حظر السفر    

  ؛)شيلي(
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وضـمان   العسكري املفروض على قطـاع غـزة         احلصاررفع    -٢١٦-١٣٦
املتعـددة   - دولـة (بوليفيـا   (واألشخاص دون قيود    إمكانية وصول البضائع    

  ؛))القوميات
 على  الرفع الفوري لنظام اإلغالق العسكري املستمر املفروض        -٢١٧-١٣٦

وضمان إمكانية وصول البضائع واألفراد دون أيـة قيـود إىل           تل  قطاع غزة احمل  
  ؛)ماليزيا( ومنه قطاع غزة

مجيع التدابري التشريعية واإلدارية اليت هتـدف إىل هتويـد          إلغاء    -٢١٨-١٣٦
املـسجد  باحلفريات بالقرب من    اليت تسمح   تلك  القدس الشرقية احملتلة، مبا فيها      

  ؛)املغرب(األقصى 
  ؛)ليبيا(لتهويد القدس وضع حد   -٢١٩-١٣٦
ضمان احتـرام احلريـات واحلقـوق       لالتدابري الضرورية   اختاذ    -٢٢٠-١٣٦

منها على سبيل املثال احلق يف حرية التنقل جلميع         و ،األساسية يف األراضي احملتلة   
  ؛)إسبانيا(األشخاص 

حبقوق الشعب الفلسطيين يف تقرير املصري واحتـرام        االعتراف    -٢٢١-١٣٦
  ؛)السودان( دولة مستقلة عاصمتها القدس حقه يف إنشاء

دولة مـستقلة   باعتبارها   ، يف تقرير املصري    فلسطني حقاحترام    -٢٢٢-١٣٦
  ؛))البوليفارية - مجهورية(فرتويال (وذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية 

حقوق الشعب الفلسطيين يف تقرير املصري ويف أن تكون         احترام    -٢٢٣-١٣٦
  ؛)مصر(سيادة وعاصمتها القدس الشرقية له دولة مستقلة ذات 

واحترام هـذه   الشعب الفلسطيين يف تقرير املصري      إقرار حقوق     -٢٢٤-١٣٦
  ؛)ماليزيا(احلقوق 
واحتـرام هـذا     الشعب الفلسطيين يف تقرير املصري       قحإقرار    -٢٢٥-١٣٦

   ؛)ملديف (١٩٦٧حتالل مجيع األراضي احملتلة منذ عام احلق، ووضع حد ال
لفلسطينيني لضمان إمكانية حصول ا   مجيع التدابري الالزمة    ختاذ  ا  -٢٢٦-١٣٦

ى كميات كافية من مياه الشرب      علالذين يعيشون يف األراضي الفلسطينية احملتلة       
الالزمـة   تيسري دخول املـواد      بطرق منها وشبكات الصرف الصحي املالئمة،     

ـ          شبكات  إلعادة بناء    ي اإلمداد باملياه والـصرف الـصحي يف هـذه األراض
  ؛)أوروغواي(

تيسري جتديد اهلياكل األساسـية لإلمـداد    تدابري من أجل    تنفيذ    -٢٢٧-١٣٦
  ؛ )أوروغواي(باملياه يف األراضي العربية احملتلة 
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سلطة قائمة بـاالحتالل،   اليت تقع على عاتق     بااللتزامات  التقيد    -٢٢٨-١٣٦
رف الـصحي  املياه وخـدمات الـص  توفري مع القانون اإلنساين الدويل، ومتاشياً  

  ؛))املتعددة القوميات - دولة(بوليفيا (الحتالل ل اخلاضعنيللسكان 
احلق يف السكن للفلسطينيني يف األراضي احملتلة، مبا فيها         ضمان    -٢٢٩-١٣٦

حقوق امللكيـة   وضمان  هدم املنازل الفلسطينية    التوقف عن   القدس الشرقية، و  
  ؛)املكسيك(للسكان الفلسطينيني 

هلوية الثقافية للمواطنني السوريني يف اجلوالن السوري       ااحترام    -٢٣٠-١٣٦
اجلمهوريـة العربيـة    ( بتطبيق املناهج الدراسـية الوطنيـة        والسماح هلم احملتل  
  ؛)السورية
تدابري عملية حلماية واحترام حقوق الالجئني الفلسطينيني       اختاذ    -٢٣١-١٣٦

 وطنـهم وحقهـم     إمكانية الوصول إىل  ومنحهم  والفلسطينيني املشردين داخلياً    
اململكـة  (األضرار اليت ما انفكـوا يعـانون منـها          التعويض عن اخلسائر و    يف

  ؛)السعودية العربية
الفلسطينيني يف العودة لكي يستطيعوا     الالجئني  احترام حق مجيع      -٢٣٢-١٣٦

عن األضرار اليت حلقت هبم     الواجب  التعويض  هم واحلصول على    العودة إىل وطن  
  ؛)مصر (ممتلكاهتومب

  ؛)األردن(ق الالجئني يف العودة إىل ديارهم حباالعتراف   -٢٣٣-١٣٦
 ظحف ما خيص بالتزاماهتا بوصفها سلطة قائمة باالحتالل في     الوفاء    -٢٣٤-١٣٦

  ؛)اجلمهورية العربية السورية(املوارد الطبيعية والبيئة يف األراضي العربية احملتلة 
، دون أية   راضي احملتلة يف األ ضمان إمكانية وصول الفلسطينيني       -٢٣٥-١٣٦

االلتزامات املنبثقة ، والوفاء ب الطبيعية، وال سيما املوارد املائيةهمإىل مواردعوائق، 
  ؛)اجلزائر(يف هذا السياق  عن القانون اإلنساين الدويل

  متابعة االستعراض الدوري الشامل    
بتنفيذ مجيع التوصيات الواردة يف االستعراض الـدوري        التعهد    -٢٣٦-١٣٦

  ؛)عمان(الشامل األول 
بشكل تام بتنفيذ نتائج االستعراض الـدوري الـشامل         التعهد    -٢٣٧-١٣٦

  ).ليبيا(األول 
 إسـرائيل ألهنـا تتـضمن مـصطلح         حتظى التوصيات الواردة أدناه بتأييد    ال    -١٣٧

اعُتمد نتيجة قرار اجلمعيـة     " دولة فلسطني "وترى إسرائيل أن مصطلح     ". فلسطني دولة"
وتود . األمم املتحدة  منظمة التحرير الفلسطينية إىل       على طلب وفد   بناًء و ٦٧/١٩العامة  
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ال يعين وجود دولة فلـسطينية      " دولة فلسطني "إسرائيل أن تؤكد من جديد أن مصطلح        
ذات سيادة، وال اعترافاً يف حد ذاته؛ ومسألة الدولة ومجيع املسائل األخـرى املتعلقـة               

  .فني يف إطار عملية مفاوضات ثنائية مباشرة فقطبالوضع الدائم سُيبت فيها بني الطر
حلفاظ على التراث الثقايف والديين يف دولـة فلـسطني          ضمان ا   -١-١٣٧

  ؛)األردن(سيما يف مدينة القدس الشريف  احملتلة، وال
إلسرائيل مبدأ املساواة وعدم التمييز يف القانون األساسي     إدماج    -٢-١٣٧

ـ التدابري الضرورية لوقف    واختاذ   ،الذي مييز ضد األطفال غري اليهود      سياسات ال
اململكـة  ( الفلسطينيني املقيمني يف دولة فلسطني احملتلـة         يفوالتدابري اليت تؤثر    
  ؛)العربية السعودية

ضمان حرية التنقل جلميع األشخاص، فضالً عن حرية نقل مجيع            -٣-١٣٧
ـ       دولة فلسطني احملتلة   البضائع داخل  اململكـة  (ا   ومن البلدان األجنبيـة وإليه

  ؛)السعودية العربية
أعمال تعذيب وسوء معاملة األطفال الذين يعيشون       ممارسة  منع    -٤-١٣٧

ال اليت تشكل انتهاكاً صـارخاً      عمهذه األ القضاء على   يف دولة فلسطني احملتلة و    
 من اتفاقية جنيف الرابعـة      ٣٢من اتفاقية حقوق الطفل، واملادة      ) أ(٣٧للمادة  

  ؛)البحرين(
دولة التمييزية ضد الفلسطينيني يف العنصرية و للتدابري   ضع حد و  -٥-١٣٧

 بنـاء   مواصلة واليت تتجلى باألخص يف   فلسطني احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية،       
  ؛)اململكة العربية السعودية(املستوطنات 

  ؛)األردن(فلسطني احملتلة دولة  يف هممحاية املدنيني ورفاهضمان   -٦-١٣٧
ـ   والقدس الـشرقية   ائيل من قطاع غزة   انسحاب إسر   -٧-١٣٧ ضفة  وال

 تشرين  ٢٩يف   دولة   ١٣٨ هبا   اعترفتهذه أراض حمتلة لدولة فلسطني      فالغربية،  
  .)دولة فلسطني( اجلمعية العامة يفنوفمرب من العام املاضي /الثاين

أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير عـن موقـف          /وتعرب مجيع االستنتاجات و     -١٣٨
وال ينبغي تأويلها على أن     . أو الدولة موضوع االستعراض   /اليت قدمتها و  ) ولالد(الدولة  

  .الفريق العامل يؤيدها ككل
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  املرفق

  تشكيلة الوفد    

[English only] 
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