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مقدمة
 -١عقدد الفريدق العامد املعد ابستدتعراا الددورل اللدام ن املنلدً عمدار جمقدرار قلد حقدو
اإلنس ددان ١/5ن دورت دده التات ددعة والعلد درين الفد د ة م ددن  ١5إىل  2٦ك ددانون ال/ان/ين دداير .20١٨
واتتُعرض د احلالددة إت درالي اجللسددة ال/ال/ددة علددرة  23كددانون ال/ان/يندداير  .20١٨وتددر
وفد إترالي السفية واملم/لة الدالمدة إلتدرالي لددك م تدم األمدم املتحددة واملنلمداي الدوليدة األ درك
جنيفن فيفا راز شيل ن واملديرة العامة لوزارة العدلن إميي ابملدور .واعتمدد الفريدق العامد التقريدر
املتعلق إبترالي جلسته ال/امنة علرة املعقودة  25كانون ال/ان/يناير .20١٨
 -2و ١0كددانون ال/ان/يندداير 20١٨ن ا تددار قلد حقددو اإلنسددان فريددق املقددررين التدداي
(اجملموعددة ال/اثيددة) :رواندددان واململ ددة املتحدددة لربيطانيددا العلم د وآيرلندددا اللددماليةن ومنغوليددان لتيسددي
اتتعراا احلالة إترالي .
 -3ووفق دار للفق ددرة  ١5م ددن مرف ددق ق درار قل د حق ددو اإلنس ددان ١/5ن والفق ددرة  5م ددن مرف ددق
قراره 2١/١٦ن صدري الواثلق التالية ألغراا اتتعراا احلالة إترالي :
()

تقرير وط /عرا كتايب مقدم وفقار للفقرة )A/HRC/WG.6/29/ISR/1( ) (١5؛

(ب) جتميع للمعلوماي عدته مفوضية األمم املتحددة السدامية حلقدو اإلنسدان وفقدار
للفقرة (١5ب) ()A/HRC/WG.6/29/ISR/2؛
(ج) موجز عدته مفوضدية األمدم املتحددة السدامية حلقدو اإلنسدان وفقدار للفقدرة (١5ج)
(.)A/HRC/WG.6/29/ISR/3
 -٤وُحيلد إىل إت درالي ن عددن طريددق اجملموعددة ال/اثيددةن قالمددة ت د لة عددد ا تددلفار إتددبانيان
و ملانيان والربازي ن والربتغدالن وجمليي دان وتلدي يان وتدلوفينيان والسدويدن وتويسدران وليشتنلدتاينن
واململ ة املتحدة لربيطانيدا العلمد وآيرلنددا اللدمالية .وذد ه األتد لة متاحدة علد املوقدع اللدب ي
لاتتعراا الدورل اللام .

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض الدولة موضوع االستعراض
 -5جمين د السددفية كلمت ددا اسفتتاحيددة الت دزام إت درالي حبقددو اإلنسددان الدديت تل د جددز ار مددن
الق دديم األتات ددية إلت درالي ن وذ ددي م رت ددة إع ددان است ددتقال وسمي ددة وج ددم قوانين ددا األتات ددية.
و شاري إىل احلوار اجلارل مع اجملتمع املدن إطار العديد من امللداريع امللد كة .و شداري يضدار إىل
التصديق عل استفاقياي األتاتية حلقو اإلنسانن وتالر الص وك املتعلقة حبقو اإلنسان.
 -٦وانتقددي السددفية التمييددز املسدتمر ضددد إتدرالي قلد حقدو اإلنسددانن وتددلط الضددو
عل د بالبنددد  7تدديل السددمعةبن والعدددد ال بددي مددن الق دراراي املتحيددزة والسياتددية الدديت اعتمدددي ضددد
إتدرالي  .ومددع لد ن شدداري إىل ن إتدرالي تواصد التعدداون مددع استددتعراا الدددورل اللددام وتددالر
آلياي حقو اإلنسان آملة حدوث إصاحاي.
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 -7وتناول د السددفية اجل ددود الدديت تب د اا إت درالي ستتضددافة املقددررين جمل د تددنولن م ددع
اإلشارة إىل الزايرة اليت قام هبا مؤ رار املقرر اخلاص املع سًلة العنف ضد املرة و تباجمه وعواقبه.
 -٨و معددرا اإلشددارة إىل تلددف التحدددايي الدديت تواجدده إت درالي ن ددا ل د اإلرذدداب
وعدم استتقرار اإلقليمدي والتحدريا الد ل يسدت دف ان شدددي السدفية علد اجل دود الديت تبد اا
إترالي للددفا عدن مواطني دا وةايدة حقدوق م اإلنسدانية األتاتدية .وشدددي علد التدزام إتدرالي
إبعمددار غددزةن علد الددرغم مددن اتددتمرار األنلددطة اإلرذاجميددة الدديت ميارتد ا نلددام ةددا ن ددا لد
احتياز مواطنني إتراليليني ورفاي جنديني .و شاري يضار إىل التحدايي اليت تواجه إتدرالي
تيا زمة اايرة العامليةن فضار عن اجل ود اإلنسدانية الديت تبد اا ييدع ءدا العداان واتدتمرارذا
تقدمي العاج لليرح السوريني.
 -٩واتتعرض املديرة العامة لوزارة العدل التطوراي الرليسية اليت ش د ا إترالي مدؤ رار
قال حقو اإلنسان .وتناولد إبتد اب جمعدا امل دام الديت تضدطلع هبدا الدوزارةن دا لد قيدام
م ت ددم امل دددعي الع ددام جمت ددوفي التم/يد د الق ددانون اجمل ددان اإلجد درا اي اجلنالي ددةن وتق دددمي املس دداعدة
القانونية اجملانية من جانم إدارة املعوندة القانونيدة الددعاوك املدنيدة واإلداريدةن ملدية إىل توتديع
نطددا ذ د ه املعونددة اجملانيددة لتلددم ضددحااي اجل درالم اجلنسددية .كمددا تطرق د إىل تعزيددز الوص دول إىل
العدالددة عددن طريددق احملدداكم احملليددة .وعدداوة علد لد ن تناولد القدرار الرالددد الد ل ا تدده احمل مددة
العليا املتم /إلزام الدولة جمتوفي زنزااني وتع للسينا .
 -١0وتددلط الضددو ك د ل عل د تلددف آليدداي ومؤتسدداي وزارة العدددل املعنيددة تاجمعددة التعام د
م ددع اللد د اوك و التقد دارير املتعلق ددة مارت ددة التعد د يم و ت ددو املعامل ددة و است ددتشدام املف ددر للق ددوةن
و صوص دار فيمددا يتعلددق ابلدددور ال د ل يؤديدده م تددم املفددتق املع د ابلل د اوك ضددد احملققددني الت داجمعني
جل دداز األمددن العددام اإلت دراليلين وقددد نُقل د ذد ه املسددؤولية إىل وزارة العدددل عددام 20١٤؛ و شدداري
إىل القيددام مددؤ رار جم كيددم كددامياي مراقبددة ييددع غددر استددتيواب التاجمعددة لامددن العددام اإلتدراليلين
وذدي تبدع عمليدداي استدتيواب جمصدورة فوريددة إىل مدراقبني وزارة العددل؛ و شدداري إىل وجدود طددط
ل كيددم نلددام اثد للبددع الفددورل لعمليدداي التحقيددق الدديت جتري ددا اللددرطة؛ و إدارة التحقيددق مددع فدراد
اللددرطة الدديت تتعامد مددع شد اوك اثلددة جملددًن تددو تددلوك اللددرطة .كمددا تناولد آليدداي استددتعراا
التاجمعة لقواي الدفا اإلتراليليةن اليت ت ف اسمت/ال لسيادة القانون.
 -١١وحتدددث املددديرة العامددة عددن الليددان املل د كة جمددني الددوزاراي الدديت ت ت د ان ددا ل د
اللينة الوطنية للقضا عل العنصرية ضد األششاص املنحدرين من ص إثيدويبن والليندة املعنيدة
سًلة جترمي البغا ن واللينة املعنية ابلتصدل لانع اتاي السلبية لتعدد الزوجاي.
 -١2و مع ددرا احل ددديع ابلتفص ددي ع ددن التد دزام إتد درالي الق ددول ابلتقي ددد حبق ددو اإلنس ددانن
تناولد املدديرة العامدة مسدًلة الن دوا حبقددو املدر ةن ملدية إىل تعيدني ول امدر ة وضيفدة قاضددية
س مددة شددرعية إتددامية .و شدداري يض دار إىل تعزيددز حريددة التيمددع وحريددة التعبددين ددا ل د
القيددام مددؤ رار إبلغددا قددانون الصددحافةن ددا م ددد السددبي ملددن ل شددش احلددق طباعددة و نلددر
و توزي ددع الص ددحف .وابإلضد دافة إىل لد د ن وفيم ددا يتعل ددق ابحل ددق العمد د ن اتتعرضد د الد دربام
اجلديدة الرامية إىل حتسني إدماج األقلياي القوة العاملةن وقددم شدرحار مفصدار ل يفيدة زايدة
مت/ي األقلياي وزارة العدل عن طريق تل الربام .
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 -١3وتناول د املددديرة العامددة الدددور النلددط واحليددول للمنلمدداي غ دي احل وميددة إت درالي ن
وحوارذا البنا مع احل ومةن فضار عن الدعم القول ال ل يقدمده النالدم العدام اد ا احلدوار صددر
تعميم جملًنه رتالة جمُع /إىل ييع املستلارين القانونيني تلف الدوزاراي احل وميدة  -مدع
التًكيد عل ضرورة التحقدق مدن املعلومداي الدواردة مدن جمعدا املنلمداي غدي احل وميدة .و شداري
يضار إىل ملرو مل ك مع املنلماي غي احل ومية يركدز علد تعزيدز ملداركة ذد ه املنلمداي
عملية إعداد التقارير املوج ة إىل جلان حقو اإلنسان التاجمعة لامم املتحدةن وتناول مناقلداي
املالدة املستديرة الس اليت عقدي جمني احل ومة واجملتمع املدن واألوتا األكادميية قبي الددورة
احلالية لاتتعراا الدورل اللام .

ابء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -١٤دىل  7٨وفدار جمبيااني ثنا جلسة التحاور .وترد التوصياي املقدمة ثندا جلسدة التحداور
اجلز ال/ان من ذ ا التقرير.
 -١5و عرب األردن عن قلقه إزا انت اكاي حقو اللعم الفلسطي واحملداوسي الراميدة إىل
املسا هبوية القد احملتلة.
 -١٦وتناول دولة ليبيا مسًلة عدم تعاون إترالي مدع جلندة التحقيدق الدوليدة جملدًن الندزا
غزة عام .20١٤
 -١7ورحب مدغلقر ابلتداجمي القانونية الراميدة إىل معاجلدة الفيدوة األجدور جمدني اجلنسدنين
ل ن ا عرجم عن قلق ا إزا استتشدام املفر للقوة من جانم قواي األمن.
 -١٨و شاري ماليزاي إىل ن الفلسدطينيني لدن يتمتعدوا حبدراي م األتاتدية إس ابنت دا اسحدتال
غي اللرعي لاراضي احملتلة.
 -١٩و ش دداري مل ددديف إىل اإلص دداحاي الد دديت ُجري د د عل د د نلد ددام قض ددا األح ددداثن ول ن د ددا
سحل هنا ا تنف جمصورة ت ف معاملة األطفال الفلسطينيني عل قدم املساواة مع غيذم.
 -20ورحبد امل سددي ابلتددداجمي الراميددة إىل القضددا علد العنددف القددالم علد نددو اجلددن ن وتعزيددز
حقو امل/لياي وامل/ليني ومزدوجي املي اجلنسي ومغايرل ااوية اجلنسانية وحاملي صفاي اجلنسني.
 -2١وشيع اجلب األتدود إتدرالي علد مواصدلة التزام دا تاجمعدة طدة إعمدال حقدو األشدشاص
ول اإلعاقة.
 -22و ثن موزامبيق عل التصديق عل الص وك الدولية وتقدمي التقارير إىل تلف ااي اي
التعاذدية.
 -23ورحب ميامنار شتلف التداجمي اليت التزم إترالي اب ا ذا حلماية حقو الطف .
 -2٤وح /د انميبيددا إت درالي عل د إعددادة النلددر ملددرو القددانون املق د
تطبيق عقوجمة اإلعدام عل املت مني ابرت اب جرالم اإلرذاب.
 -25وشيع نيبال إترالي عل مواصلة ارتدت ا املتم/لدة
من ال فت الباب مام اايرة امللروعة.
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 -2٦و ثن ذولندا عل الدميقراطية الناجمضة ابحلياة إترالي ن ل ن ا عرجم عدن قلق دا إزا
الضغو املتزايدة عل املنلماي املستقلة العاملة قال حقو اإلنسان.
 -27و شد ددادي الند ددروي وقد ددف إت د درالي املتق د دددم إزا حق د دو امل/ليد دداي وامل/ليد ددني ومزدوج د ددي
امليد اجلنسدي ومغدايرل ااويدة اجلنسدانيةن ل ن دا عرجمد عدن قلق دا البدالم إزا عددم تسدوية الصدرا
اإلتراليلي  -الفلسطي .
 -2٨و ثن ابراغوال عل التطوراي الديت شد د ا التلدريعاي الوطنيدة
ضد املر ة.
 -2٩ورحب جمولندا ابلتطوراي
والتداجمي السياتاتية.

إتدرالي إزا العندف

قال املساواة جمني اجلنسنين وس تيما التعدياي التلدريعية

 -30ورحبد الربتغددال إبنلددا اللينددة الوزاريددة املعنيددة ابملسدداواة اسجتماعيددة جمغيددة تعزيددز املسدداواة
جمني اجلنسني.
 -3١و شاري دولدة فلسدطني إىل ن إتدرالي ا تنفد التوصدياي املقدمدة مدن ذي داي األمدم املتحددة
عل مدك السنواي اخلمسني املاضية.
 -32وشدديع ي وريددة كددوراي إت درالي عل د مواصددلة تعزيددز التزام ددا جمضددمان الط داجمع العدداملي
حلقو اإلنسان.
 -33ورحبد رومانيددا ابحلدوار مددع منلمداي اجملتمددع املددنن وابعتمدداد تلسدلة ملددرو باجتماعدداي
املالدة املستديرةب.
 -3٤وتن دداول املنس ددق ال ددوط لوح دددة مناذض ددة العنص دريةن وي ددي ك ددويب زين ددان األح ددداث ال دديت
فض إىل إنلا الوحدة عام .20١٦
 -35وقددال إن عددام  20١5قددد ش د د وقددو عدددة ح دوادث عنددف مددن جانددم اللددرطة ض ددد
اإلتراليليني من ص إثيويب دي إىل اندس ملاذراي مدنيدة واتدعة النطدا  .و عقداب تلد
اسحتياجاين عين احل ومة فريقدار عدامار ملد كار جمدني الدوزاراي ملعاجلدة ذد ه املسدًلةن وقدد عدد
الفريددق تقريددرار شددامار حدددد فيدده املمارتدداي العنص درية مددن جانددم احل ومددةن واق د  53توصددية.
واعتمدددي احل ومددة تل د التوصددياين ه نلددًي ذ د ه الوحدددة وع دددي إلي ددا جمتنفي د التوصددياي
والعم عل القضا عل ييع ش ال العنصرية اجملتمع اإلتراليلي.
 -3٦وعرا منسق الوحدة تلف املبادراي املتش ةن والديت للد إنلدا قاعددة جميدااني لتوثيدق
الل اوك املتعلقة ابلعنصدريةن وإنلدا جلندة عامدة لددعم الوحددة تتدًلف مدن /لدني عدن اجملتمدع املددن
و تلف شرال اجملتمدع اإلتدراليلين جمغيدة املضدي قددمار صدياغة مبدادت توجي يدة عدن طريدق م تدم
املدعي العام مدن جد حتديدد حدوادث التنمديط العنصدرلن وتعيدني ملدرفني لرصدد ومندع العنصدرية
ييع وزاراي احل ومةن ووضع مبادت توجي ية ملنع القوالم النمطية املنلوراي احل ومية.
 -37وشددددي مفوضددة جلندة ت ددافؤ فددرص العم د ن مدرمي كاابذددان علد ليددة تددو العم د ابعتبدداره
وتدديلة إلحددداث التغيددي اسجتمدداعي .واتتعرض د الق دوانني احملليددة الدديت حتلددر التمييددز قددال العم د ن
وصدداحياي اللينددة فيمددا يتعلددق جمرفددع الدددعاوك القضددالية ابتددم املددوضفني الد ين يتعرضددون للتمييددزن وتقدددمي
تقارير موجزة عل تبي النص إىل احملاكم جملًن قضااي العمالةن ورعاية ةاي التوعية العامة.
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احملداكمن واألتد لة املقدمدة مدن كد مدن
 -3٨و معرا مناقلة اإلجنازاي األ ية اليت حتقق
مدغلددقر وجمولندددا وفرنسددا و ملانيددان شدداري املفوضددة إىل دعددوك انجحددة تتعلددق سددًلة متييددز جنسددانن
وتقدمي تقرير موجز إىل احمل مة علد تدبي النصد جملدًن دعدوك تتعلدق حبالدة متييدز عنصدرل .واتتعرضد
املفوضة تلف املبادراين ا ل وضع بمؤشر للتنو ب لتحديدد الفيدواي األجدور جمدني تلدف
اجلماعدداي اجملتمددع اإلت دراليلي مددن ج د توجيدده السياتدداي احل وميددة اي الصددلة والتصدددل ا د ه
التفدداو؛ي؛ و شدداري إىل مسددًلة املسدداواة األجددور :ةلددة حتقيددق املسدداواة جددور القددوة العاملددة
إتدرالي ن ووضددع نلددام حلسدداب الفيددوة األجددور جمددني اجلنسددني؛ وتطرقد إىل املبددادراي امللد كة مددع
ذي ة اللركاي احل ومية الرامية إىل تعزيز ت افؤ الفدرص والتندو ذد ه اللدركاين واخلطدط الراميدة إىل
إطددا جمدرام اثلددة للقطاعدداي األ ددرك؛ واحلمدداي الدديت تنلم ددا جلنددة ت ددافؤ فددرص العمد مددن جد
إدماج الس ان املم/لني مت/يار انقصار تو العم .

 -3٩وتلط اسحتداد الروتدي الضدو علد انت اكداي القدانون الددوي اإلنسدان والقدانون الددوي
حلقو اإلنسان األرا الفلسطينية احملتلةن ا ل جمنا املستوطناي غي القانونية.

 -٤0وشديع روانددا إتدرالي علد تعزيددز اجل دود الراميدة إىل معاجلددة املواقدف القالمددة علد السددلطة
األجموية والقوالم النمطية اجلنسانية من ال تعزيز تنفي القوانني والسياتاي اي الصلة.
 -٤١وشدديع تدياليون إتدرالي عل د تعزيددز اجل ددود الراميددة إىل تعزيددز املسدداواة املعاملددة ابلنسددبة
جلميع األششاص ال ين يعيلون إقليم ا.
 -٤2و ثن تنغافورة عل اإلجنازاي اليت حققت ا إتدرالي
ول اإلعاقة.

تعزيدز حقدو ورفداه األشدشاص

 -٤3وسحل تدلوفاكيا اجل دود الديت تبد اا إتدرالي مل افحدة التمييدز العنصدرلن دا
إطا ةلة للتوعية العامة.

لد

 -٤٤و عرجم د تددلوفينيا عددن قلق ددا إزا التقددارير ال دواردة عددن تددو معاملددة القصددر الفلسددطينيني
فو تن ال/انية علرة السيون ومرافق اسحتياز اإلتراليلية.
 -٤5و كددري جنددوب فريقيددا ن إتدرالي ذددي الدولددة الوحيدددة العدداا الدديت مي ددن ن تسددم دولددة
فص عنصرل .و عرجم عن ابلم القلق إزا إن ار احلدق تقريدر املصدي لللدعم الفلسدطي ن و عرجمد
عن ري ا أبن قضية القد اللرقية وح الدولتني لا األتا إلعمال ذ ا احلق.
 -٤٦و اثري إترالي نقطة نلام .فطلبد إىل الوفدود اسلتدزام ابتدتشدام عبداراي مناتدبة تليدق
ابألمم املتحدة وال كيز عل حقو اإلنسان جمدسر من تسيي القضااي.
 -٤7و شار رلي قل حقو اإلنسان إىل ن استتعراا الدورل اللدام ذدو آليدة دد
إىل مناقلدة حالدة حقدو اإلنسدان ييدع الدددول األعضدا األمدم املتحددة جمدرو مدن التعداون.
و ذ ا السيا ن حيق للدول األعضا التعبي عن آرال ا البيااني اليت تددي هبدا .وابمل/د ن حيدق
للدولددة موضددو استددتعراا ن تعددرب عددن آرال ددا .وانشددد ييددع املت لمددني ال ددف عددن تسدديي
مسال حقو اإلنسان.
 -٤٨ورحب إتبانيا ابجل ود اليت تب اا إترالي
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 -٤٩و كددري قطددر ن إتدرالي ا تتعام د مديددة مددع معلددم توصددياي استددتعراا الدددورل اللددام
املقدمة الدوراي الساجمقة.
 -50و قري السويد ابجل ود املتواصدلة الديت تبد اا إتدرالي مدن جد الوفدا ابلتزاما دا
حقو اإلنسان.

قدال

 -5١و عرجم تويسرا عن اتتمرار شدعورذا ابلقلدق إزا التقدارير الديت تفيدد جموقدو انت اكداي حلقدو
اإلنسان والقانون الدوي اإلنسانن وس تيما األرا الفلسطينية احملتلة.
 -52وكرري اجلم ورية العرجمية السدورية مطالبدة إتدرالي ن جموصدف ا السدلطة القالمدة ابسحدتال:
ابإلهنددا الفددورل سحتااددا لاراضددي العرجميددة احملتلددةن والتف ي د الفددورل للمسددتوطناي ووضددع حددد
للسياتدداي واإلجدرا اي املتصددلة هبددان ألهنددا ارتدداي سلددورة دوليدار تنت د حقددو اللددعم الفلسددطي
وحقو اللعم السورل اجلوسن السورل احملت ؛ و ن تسم فدورار ودون شدر و قيدد جمدد ول
اللينددة املعنيددة ابلتحقيددق املمارتدداي اإلت دراليلية األراضددي العرجميددة احملتلددةن وغيذددا مددن جلددان
التحقيدق وجمع/داي تقصدي احلقدالق الديت نلدًذا ذد ا اجمللد ؛ و ن تضدع حددار لانت اكداي املن ييدة
واجلسدديمة للحقددو اإلنسددانية للمدواطنني السددوريني والفلسددطينيني الدرازحني حتد اسحددتالن و ن تراعددي
ح ام القانون الدوي العام والقانون الدوي حلقو اإلنسان والقانون الددوي اإلنسدانن دا لد
احتيدداز وتع د يم السددينا واحملتي دزينن ومددن جميددن م الطفلددة الفلسددطينية ع ددد التميمددي الدديت احتُيددزي
م ددؤ رار؛ وعمي ددد األت ددرك الس ددورينين ص دداد املقد د ن وطالبت ددا ابإلفد دراج الف ددورل ع ددن من ووق ددف
اإلعددداماي امليدانيددة الدديت كددان آ رذددا اغتيددال الفلسددطي إجم دراذيم جمددو ث دراي ال د ل كددان مددن ول
اإلعاقة وجيل عل كرتي متحرك؛ والتوقدف عدن دعدم اجلماعداي اإلرذاجميدةن وال دف عدن تدروي
مزاعم إنسانية كا جمة ك ريعة لتقدمي ذ ا الدعمن األمر ال ل يل انت اكار لقدراراي قلد األمدن
اي الصددلة .وقال د إن ذ د ه اسنت اكدداي قددد جددرك توثيق ددا حدددث تقريددر قدمتدده قددوة األمددم
املتحدة ملراقبة فا اسشتباك.
 -53ورحب ؛يلند ابلتوقيع عل معاذدة مدراكق للمنلمدة العامليدة للمل يدة الف ريدةن املتعلقدة
جمتيسددي النفددا إىل املصددنفاي املنلددورة لفالدددة األشددشاص امل فددوفني و معدداقي البصددر و ول إعاقدداي
رك قرا ة املطبوعاين من ج تعزيز حقو األششاص ول اإلعاقة.
 -5٤و عرجم تيمدور  -ليلديت عدن هندا س تدزال تلدعر ابلقلدق إزا حالدة حقدو اإلنسدانن جميدد
هنا عرجم عن تقديرذا لتفاع إترالي مدع اجملتمدع املددن فيمدا يتعلدق جمتقددمي التقدارير إىل ذي داي
املعاذداي واستتعراا الدورل اللام .
 -55ورحبد توغددو ابلتددداجمي املتشد ة لتنفيد التوصددياي الصددادرة عددن دوراي استددتعراا السداجمقةن
وتعزيز حقو النسا واألقلياي.
 -5٦و عرجم د تركيددا عددن قلق ددا إزا املمارتدداي اإلت دراليلية الدديت تنت د حقددو الفلسددطينينين
ا ل استتشدام املفر للقوةن وذدم املنازل ومصادرة األراضي.
 -57وشدديع وكرانيددا إتدرالي علد ا ددا مزيددد مددن اخلطدواي لتنفيد التوصدياي املنب/قددة عددن
دورة استتعراا الساجمقة.
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 -5٨وسحل اإلماراي العرجمية املتحدة ن تقرير السلطة القالمة ابسحتال ا يتناول حقدو
األراضددي احملتلددةن و ن تلد احلقددو تتعددرا لانت دداك مند  70عامدار علد
اللددعم الفلسددطي
الددرغم مددن القدراراي الصددادرة عددن األمددم املتحدددة .وقدددم توصددية إىل السددلطة القالمددة ابسحددتال
جملًن حق تقرير املصي لللعم الفلسطي .
 -5٩و اثري إت درالي نقطددة نلددام .ف د كري ن املددت لم اتددتشدم عبدداراي س تليددق أبتددلوب األمددم
املتحدة وغي مناتبة منتدك حلقو اإلنسان.
 -٦0ودعا الرلي ييع الوفود إىل اتدتشدام عبداراي تليدق ابملنتددكن وجتندم العبداراي غدي الالقدة
والتقيد عايي األمم املتحدة عند اإلشارة إىل البلدان واألقاليم.
 -٦١و شاري اإلماراي العرجمية املتحدة
جمه القانون الدوي.

ردذا إىل ن احلق

تقرير املصي ذدو حدق معد

 -٦2و شداري اململ ددة املتحددة إىل اخلطدواي املتشد ة للقضدا علد السددشرة واسجتدار ابلبلددر.
وقال إهنا س تزال تلعر ابلقلق إزا األطفال احملتيزين.
 -٦3واتتفسددري الددوسايي املتحدددة األمري يددة عددن التددداجمي الازمددة ل فالددة إعطددا ييددع م ددواني
اجملتمع صو؛ر مسدموعار اللدؤون املدنيدةن واحلدد إىل دت مسدتوك مدن وامدر اسحتيداز اإلدارلن
وضددمان مت ددني ييددع احملتيدزين مددن الطعددن جمفعاليددة مددام احملدداكم األتددا القددانون لاحتيددازن
وحتسني فرص احلصول عل التعليم والس ن والرعاية الصحية والعمالة للعرب اإلتراليليني والبدو.
 -٦٤وتددلط وروغ دوال الضددو عل د الت دزام إت درالي ابملسدداواة جمددني اجلنسددني والتلددييع عل د
مواصلة اجل ود الرامية إىل ضمان حقو امل/لياي وامل/ليني ومزدوجي املي اجلنسي ومغدايرل ااويدة
اجلنسانية وحاملي صفاي اجلنسني.
 -٦5و عرجم ي ورية فنزويا البوليفارية عن تف ا إزا جتاذ إترالي لتوصياي استتعراا
الدورل اللام .
 -٦٦و ثند لبانيدا علد تفددان إتدرالي
قال م افحة اسجتار ابلبلر.

حتقيدق املسداواة اجلنسددانيةن واتتفسدري عدن جترجمت ددا

 -٦7و عرجم د اجلزالددر عددن تددف ا ل درفا إت درالي اسع د ا ابنطبددا التزاما ددا الدوليددة فيمددا يتعلددق
ابألرا الفلسطينية احملتلة.
 -٦٨وشدديع
لليميع دون متييز.

نغددوس إتدرالي عل د مواصددلة الن ددوا ابحلقددو اسقتصددادية واسجتماعيددة وال/قافيددة

 -٦٩ورحب األرجنتني ابلوفد.
 -70وشيع ت اليا إترالي عل التنفي ال ام مللرو القانون املتعلق ابحلقو املتساوية
لاششاص ول اإلعاقة.
 -7١و كدي النمسا عل ن ل احتياز لاطفال جيم ن ي ون تدجميار يتش كما
وألقصر ف ة زمنية نة.

دي

 -72و عرجم د البح درين عددن قلق ددا إزا تدددذور حالددة حقددو اإلنسددان األراضددي احملتلددةن و دان د
جملدة توتيع املستوطناي.
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 -73و عرجمد جمليي ددا عددن قلق ددا إزا عدددم إحدراز تقدددم جملددًن مسددال م/د زايدة القيددود املفروضددة
عل منلماي اجملتمع املدن.
 -7٤ورحب دولة جموليفيا املتعددة القومياي ابلوفد.
 -75وتلط جموتسواان الضو عل عدم تعاون إترالي مع العديدد مدن آليداي األمدم املتحددة
حلقو اإلنسان.
 -7٦وشيع الربازي توتديع نطدا التعداون مدع اإلجدرا اي اخلاصدة مدن دال توجيده دعدوة
زايرة دالمة.
 -77و شاري جملغاراي إىل تعداون إتدرالي مدع قلد حقدو اإلنسدان .وسحلد عدزم إتدرالي
عل التصدل للعنف اجلنسان.
 -7٨وتددلم كندددا ابلتحدددايي األمنيددة الدديت تواجدده إت درالي  .ورحب د ابخلط دواي املتش د ة لتعزيددز
حقو امل/لياي وامل/ليني ومزدوجي املي اجلنسي ومغايرل ااوية اجلنسانية وحاملي صفاي اجلنسني.
 -7٩وتن دداول املف ددوا املعد د ابملس دداواة احلق ددو لاش ددشاص ول اإلعاق ددةن فرمي ددي ت ددورمين
املاحلدداي الدديت جمددد ا ي وريددة كددوراي وتددنغافورة وتددلوفاكيان و شددار إىل ن جلنددة املسدداواة احلقددو
عام 2000ن وذدي مسدؤولة
لاششاص ول اإلعاقة ذي ة مستقلة دا وزارة العدل ُنل
عن تعزيز املساواة وم افحة التمييز وإزالة احلواجز اليت حتول دون إم انية الوصول.
 -٨0و شار املفوا إىل تلريعاي إترالي املتعلقة إبم انية الوصولن واليت تنطبق عل املبان
العامة واخلاصة واخلدماين وتلط الضو عل األنلمة اجلديدة املتعلقة ابلوصول إىل التعليم.
 -٨١وتطر املفوا إىل العم الوثيق مدع وزارة التعلديم قدال تياتدا ا املتعلقدة ابلتعلديم اللدام
لليميد ددع .وابمل /د د ن كد ددر ن الليند ددة تتعد دداون مد ددع وزارة الصد ددحة وجتد ددرل زايراي ميدانيد ددة لرصد ددد حالد ددة
األششاص ول اإلعاقة مستلفياي األمراا النفسية ومرافق اإلت ان .كما سحد التغيدي الد ل
طر عل السياتة العامة فيما يتعلق ابتتشدام تاليم تقييد نزس مستلفياي األمراا النفسية.
 -٨2وردار عل األت لة اليت طرح ا اجلب األتود وي ورية كوراين قدال املفدوا إن ال نيسد
د د تعدددياي عددام  20١٦عل د قددانون املسدداواة احلقددو ن وقددرر مت/ي د األشددشاص ول
اإلعاقة جمصورة مناتبة م ان العم جمنسبة  5املالة .وقام اللينة  -اليت تتمتدع جمسدلطاي
إنفددا  -جمرفددع دعدداوك مدنيددة وجناليددةن وتدداعدي األشددشاص علد إعمددال حقددوق من وتددع إىل
إزالة احلواجز املفروضة عل العمالة ورفع مستوك الوعي العام.
 -٨3وحتدددث املنسددقة الوطنيددة مل افحددة اسجتددار ابلبلددرن دينددا دومينيتددزن عددن دورذددا املتعلددق
ابلتنس دديق جم ددني الوك دداسي احل ومي ددة وجم ددني ذد د ه الوك دداسي واملنلم دداي غ ددي احل ومي ددةن م ددن جد د
م افحة اسجتار ابألششاص.
 -٨٤و معددرا تعليق ددا عل د ماحلددة جمددد ا لبانيددا جملددًن م افحددة اسجتددار ابألشددشاصن
قال إن إترالي قد حقق إجنازاي ابرزة ذ ا اجملدال دال السدنواي األ ديةن ويرجدع لد
إىل اإلجرا اي احل ومية احلازمة واملتسقة قداسي الوقايدة واحلمايدة واملاحقدة القضداليةن فضدار
ع ددن اجل ددود الدقوجم ددة إلقام ددة شد دراكاي جدي دددة م ددع قط ددا األعم ددال وص ددناعة الس ددياحة والزعم ددا
الدددينيني واجملتمددع املدددن .و جمددرزي العديددد مددن القدراراي القضددالية الرالدددة الدديت تؤكددد التدزام احل ومددة
ابلقضا عل اسجتار ابألششاص.
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 -٨5و معرا احلديع عدن اجل دود الراميدة إىل م افحدة اسجتدار ابألشدشاص وإعدادة ذيد
الضددحااين ومددع اإلشددارة إىل األتد لة واملاحلدداي الدديت اثر ددا نيبددال وابراغدوال واململ ددة املتحدددةن
تطرقد املنسدقة إىل عددة مبدادراين ددا لد مراكدز اإليدوا املمولددة مدن الدولدة واملراكدز الن اريددة
لض ددحااي اسجت ددار ابألش ددشاصن وم ددن شد دياي العم د للض ددحااين وت ددوفي الرعاي ددة الطبي ددة والنفس ددية
والعقليددةن فض دار عددن املعونددة القانونيددة املمولددة مددن الدولددة .كمددا شدداري إىل إنلددا صددندو ملصددادرة
األمدوال صد لتمويد م افحددة اسجتددار ابلبلددرن وتناولد تددوفي التدددريم للمسددؤولني احل ددومينين
وإجمرام اتفاقاي ثنالية جملًن العمال األجانم من ج القضا عل السمسرة غي امللدروعة والرتدوم
الباذلة وتوفي احلماية للعمال عند وصوام إىل إترالي .
 -٨٦و معرا اإلجاجمة عل ت لة وماحلاي اثر ا ك من نغوس و؛يلند وروانددا وتدنغافورةن
م افحدة
اتتعرض مديرة ذي ة الن وا جموضع املر ةن إيفا مدادجيبوجن التطدوراي الديت حددث
التحرش اجلنسين ا ل جتدرمي نلدر ستدوك إعامدي يعدرا احليداة اجلنسدية للدش مدا ضدد
إرادتدده ابعتبددار ل د ض درابر مددن التحددرش اجلنسددين ددا ل د الصددور الفوتوغرافيددة والتسدديياي
املصورة؛ وتناول إنلا جلنة م لفة جموضع جمرانم وط للقضدا علد التحدرش اجلنسدي؛ وتنلديم
ةلددة لتعزيددز التسددام جتدداه امل/ليدداي وامل/ليددني ومزدوجددي املي د اجلنسددي ومغددايرل ااويددة اجلنسددانية
وحاملي صفاي اجلنسني.
 -٨7واتتعرض د مددديرة ااي ددة مبددادراي شددي لل د رصددد ميزانيدداي لتعمدديم مراعدداة املنلددور
اجلنسددان ييددع ال ددوزاراي احل وميددةن ودرات ددة ملدداريع الق دوانني مددن منل ددور جنسددانن وتنل دديم
جمرانم تددري مدتده ثداث تدنواي لفالددة املستلداراي املعنيداي سدًلة املسداواة جمدني اجلنسدني
مرافدق السددلطاي احملليددةن ويفاصددة املنداطق العرجميددة .وعدداوة علد لد ن قالد إن ااي ددة نلمد
حلقاي دراتية لفالدة املستلارين املدرتيني وعمل علد تعزيدز الدربام اخلاصدة املتعلقدة إبدمداج
الفتياي قال دراتة الت نولوجيا والرايضياي.
 -٨٨و معددرا اإلشددارة إىل تد لة طرحت ددا جمولندددا ورومانيددان كددري املددديرة ن ااي ددة تع ددف
علد صددياغة جمدرانم وطد مل افحددة العنددف ضددد املددر ةن وتسددع إىل حتقيددق اسعد ا أبن العنددف
اسقتصادل ذو عنف منزي وجرم مدن.
 -٨٩ورحب د شدديلي ابلتقدددم احملددرز قددال حقددو املددر ةن وشدديع إت درالي عل د تددحم
حتفلا ا عل اتفاقية القضا عل ييع ش ال التمييز ضد املر ة.
 -٩0ودع د الصددني اجملتمددع الدددوي إىل مواصددلة دعددم ح د الدددولتنين ودعددم اتددت نا املفاوضدداي
جمغية التوص إىل ح عادل ودالم.
 -٩١ونوذد كوتدتاري ا ابلتقدددم احملدرز جملدًن املسدداواة جمدني اجلنسدني .و عرجمد عدن قلق ددا إزا
التمييز والقيود اليت يعاني ا الفلسطينيون.
 -٩2و شدداري كددواب إىل توصدديا ا الس داجمقةن الدديت ا حت د وافقددة إت درالي ن جملددًن مسددال مددن
جمين ا احلصار املفروا عل قطا غزة واملستوطناي غي القانونية.
 -٩3و شددادي تلددي يا جمت ي ددة البي ددة املعيلددية املواتيددة لددبعا ش درال األقليدداين م /د امل/ليدداي
وامل/ليني ومزدوجي املي اجلنسي ومغايرل ااوية اجلنسانية وحاملي صفاي اجلنسني.
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 -٩٤و ثن د الدددامنرك عل د احل دوار الدددميقراطي الن داجما ابحليدداة ال د ل جتريدده إت درالي ن ول ن ددا
عرجم عن قلق ا إزا تقل احليز املتا للمدافعني عن حقو اإلنسان.
 -٩5و شدداري إكدوادور إىل وجددود جمعددا امللدداك املعلقددة علد الددرغم مددن التقدددم احملددرز جملددًن
جمعا املواضيعن م/د التصدديق علد معاذددة مدراكق للنفدا إىل املصدنفاي املنلدورة لفالددة األشدشاص
امل فوفني و معاقي البصر و ول اإلعاقاي األ رك قرا ة املطبوعاي.
 -٩٦و عرجم د مصددر عددن قلق ددا العميددق إزا املمارتدداي العنص درية ضددد امل دواطنني غددي الي ددودن
وس تيما العرب واملنحدرين من ص فريقي.
 -٩7وشيع فنلنددا علد ا دا املزيدد مدن اخلطدواي اجل دود الديت تبد اا إتدرالي لتحسدني
إطارذا السياتايت واملؤتسي من ج القضا عل التمييز ضد املر ة.
 -٩٨ورحب فرنسا ابتتعداد إترالي ملواصلة احلوار من ال استتعراا الددورل اللدام ن
ن تتعاون مع ييع آلياي حقو اإلنسان.
و عرجم عن األم
 -٩٩و عرجم جورجيا عن مل ا ن تواص إترالي تعميم إدماج حقدو األشدشاص ول
اإلعاقةن وشيع احل ومة عل تعزيز اجل ود الرامية إىل مت ني املر ة.
 -١00و شدادي ملانيددا ابلتقدددم احملددرز جملددًن امل/ليداي وامل/ليددني ومزدوجددي امليد اجلنسددي ومغددايرل
اجلن وحاملي صفاي اجلنسنين وإن كان تلعر ابلقلدق إزا حالدة حقدو اإلنسدانن وس تديما
األراضي الفلسطينية احملتلة.
 -١0١و شادي غاان ابلتقدم احملرز من جولة استتعراا السداجمقة قدال تعزيدز حقدو املدر ةن
ورحب ابلتلريعاي اجلديدة املتعلقة جمتقلي الفوار األجور جمني اجلنسني.
 -١02ورحب اليوانن سًلة عقد اجتماعاي مالدة مسدتديرة لتنداول القضدااي الرليسدية املتعلقدة
حبقو اإلنسانن ورحب ابلربام اليت تستفيد من ا األقلياي.
 -١03ورحب ذندورا ابجل ود املب ولة لتنفي التوصياي املقدمة ال استتعراا الساجمق.
 -١0٤وتناول آيسلندا ماحلاي س مة العدل الدولية اليت مفادذا ن إترالي ملزمة راعاة
التزاما ا قال حقو اإلنسان للس ان احملليني.
 -١05و عرجم د اانددد عددن تقددديرذا للي ددود الراميددة إىل مت ددني األقليدداين و شدداري إىل التقدددم
احملرز جملًن حقو األطفال قاسي التعليم والصحة.
 -١0٦وقال إندونيسيا إن عل إترالي ن تضع حدار للممارتاي املشالفة سلتزاما ا الدولية
املتعلقة جمتحسني حياة الس ان القد اللرقية.
 -١07وسحلد ي وريددة إيدران اإلتددامية اتددتمرار تدددذور احلالددة األرا الفلسددطينية احملتلددة
جمسددبم طالفددة واتددعة مددن اجل درالم املرت بددةن ددا ل د تدددمي املمتل دداي املدنيددة قطددا غددزةن
وذدددم املنددازل كتددجمي عقددايبن والتوتددع املن يددي للمسددتوطناي غدي القانونيددة .و شدداري إىل ضددرورة
عدددم السددما ابتددتمرار النلددام اإلتدراليلي ارتددة اسنت اكدداي املن ييددة حلقددو اإلنسددان علد
ءو ي دد مصداقية آلياي حقو اإلنسانن ا ل آلية استتعراا الدورل اللام .
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 -١0٨و اثري إترالي نقطة نلام .فاع ض علد قيدام ي وريدة إيدران اإلتداميةن علد الدرغم
من تيل ا ال يم قدال حقدو اإلنسدانن إبعطدا إتدرالي دروتدار هبد ا اللدًن .وطلبد إىل
ي ورية إيران اإلتدامية احد ام القواعدد الديت تدنلم املناقلداين دا لد اإلشدارة جمصدورة سلقدة
إىل الدولة موضو استتعراا.
 -١0٩و جدداب /د ي وريددة إيدران اإلتددامية قددالار إن ذد ا استددتعراا يتعلددق ابلنلددام اإلتدراليلين
وينبغي س يلي /لوذا إىل جملده.
 -١١0وكددرر ال درلي كيددد ق دراره الس داجمق ال د ل يدددعو ييددع املت لمددني إىل اح د ام آرا جمعض د م
البعا والتقيد ابلعباراي الالقة ابألمم املتحدة.
 -١١١و شددار الع درا إىل ن إت درالي ضل د تنت د حقددو اللددعم الفلسددطي من د جمدايددة احتااددا
لاراضي العرجمية.
 -١١2و عرجمد آيرلنددا عدن قلق دا إزا اتسدا نطدا اتدتشدام إتدرالي لاحتيداز اإلدارل دون
توجيه ا اماي رمسيةن واتتمرارذا توتيع املستوطناي غي القانونية.
 -١١3ورحب إيطاليا ابلتداجمي املتش ة لتعزيز حقو امل/لياي وامل/ليدني ومزدوجدي امليد اجلنسدي
ومغايرل ااوية اجلنسانيةن فضار عن تعزيز حقو األششاص ول اإلعاقة.
 -١١٤ورحبد اليدداابن ابلتصددديق علد معاذددداي حقددو اإلنسددان واجل ددود املب ولددة حلمايددة حقددو
املر ة .و عرجم عن تف ا ستتمرار األنلطة استتيطانية.
 -١١5و قري ستفيا ابلتداجمي اليت تتش ذا إترالي حلماية حقو اإلنسان.
 -١١٦و معرا تد ل ا األ ين ردي املديرة العامدة علد املسدال التاليدة :اإلصداحاي الديت
جراذددا الفريددق امللد ك جمددني الددوزاراي علد نلددام قضددا األحددداث الضددفة الغرجميددةن ددا لد
إنلا س مة عس رية لاحدداث؛ وتددريم القضداة العسد ريني اللدباب؛ ورفدع تدن الرشدد إىل ال/امندة
علددرة؛ وتطبيددق نلددام تقددادم دداص ابلقصددر؛ وحتسددني إشددعار القاصددر و تدرته حبقوقدده؛ وال ددي
للمحاكم العس رية جمتعيني سام لتم/ي القاصر إ ا اقتض مصدلحته لد ؛ وتعزيدز الفصد جمدني القصدر
والبدالغني طدوال اإلجدرا اي اجلناليددة؛ وتعزيدز حريددة التعبدي إتدرالي وةايدة املدددافعني عدن حقددو
اإلنسانن وعدم فرا قيود عل املنلماي من ج تعزيز واح ام حقو اإلنسان؛ وقانون شدر
اإلفصدا الد ل اعتُمدد مددؤ رارن والتلدديد علد ذدد ذد ا القدانون املتم/د تعزيدز اللددفافية مددع
إجمقددا قدددرة املنلمداي غددي احل وميددة علد يددع التربعدداي؛ والقدراراي الدديت ا د ا احل ومددة مددؤ رار
واملتم/لددة رصددد ميزانيدداي كبددية لتعزيددز قتمعدداي العددرب والبدددو ومت ين ددا مددن اسندددماج اسقتصدداد؛
وماحقددة م درت اجل درالم اي الدددوافع األيديولوجيددة الضددفة الغرجميددة؛ وال دزام القددالمني إبنفددا القددانون
والسلطاي القضالية افحة ييع ش ال العنف.
 -١١7وشددددي السددفية ماحلا ددا اخلتاميددة عل د ن حريددة العبددادة م فولددة جمصددورة مطلقددة
جلمي ددع األداينن وس ت دديما الق ددد الل ددرقيةن و يي ددع ء ددا إت درالي  .و وض ددح يضد دار ن دده
س يوجد حصار رضي عل قطا غدزةن و ن إتدرالي تسدم جمدد ول ييدع السدلع املدنيدةن ل ن دا
تبقي عل احلصار البحرلن ال ل مت ييد ملروعيته من قِّب فريق التحقيق اخلاص التاجمع لامدني
العام لامم املتحدة.
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اثني ا -االستنتاجات و/أو التوصيات
 -١١٨ستتتن ر إسترائيل ت التوصتتيات التاليتتة وستتتقدل ردود تتا علي تتا ت الو ت املطلتتو
ولكن ت موعد أ صاه اتريخ انعقاد الدورة الثامنة والثالثني جمللس حقوق اإلنسان.
االنضمال إىل االتفا ية الدولية حلمايتة حقتوق عيتل العمتاه امل تاجرين
١-١١٨
وأفراد أسر م (ألبانيا)؛
االنضمال إىل االتفا ية الدولية حلمايتة حقتوق عيتل العمتاه امل تاجرين
2-١١٨
وأفراد أسر م (دولة بوليفيا املتعددة القوميات)؛
اختاذ اخلطوات الالزمة للتصديق على االتفا ية الدولية حلمايتة حقتوق
3-١١٨
عيل العماه امل اجرين وأفراد أسر م (غاان)؛
التص تتديق عل تتى االتفا ي تتة الدولي تتة حلماي تتة حق تتوق عي تتل العم تتاه
٤-١١٨
امل تاجرين وأفتراد أستتر م واالتفا يتة الدوليتتة حلمايتة عيتل ا ت ا متن االتتفتتاء
القسري (سرياليون)؛
التص تتديق عل تتى االتفا ي تتة الدولي تتة حلماي تتة حق تتوق عي تتل العم تتاه
5-١١٨
امل اجرين وأفراد أسر م (تيمور  -ليشيت) ( ندوراس)؛
التصت تتديق علت تتى االتفا يت تتة الدوليت تتة حلمايت تتة عيت تتل ا ت ت ا مت تتن
٦-١١٨
االتتفاء القسري (الربتغاه) (أوكرانيا) (ع ورية فنزويال البوليفارية) (فرنسا) ( ندوراس)؛
التصتتديق علتتى الربوتوكتتوه االتتيتتاري امللحتتق ابلع تتد التتدو اخلتتا
7-١١٨
ابحلقوق املدنية والسياسية (فرنسا)؛
التصديق علتى الربوتوكتوه االتتيتاري الثتاع للع تد التدو اخلتا
٨-١١٨
ابحلقتتوق املدنيتتة والسياستتية التتادق إىل إلغتتاء عقوبتتة اإلعتتدال (إستتبانيا) (فرنستتا)
(الربتغاه) (ع ورية فنزويال البوليفارية)؛
التصتتديق علتتى الربوتوكتتوه االتتيتتاري امللحتتق ابلع تتد التتدو اخلتتا
٩-١١٨
ابحلقوق اال تصادية واالجتماعية والثقافية (اجلبل ا سود)؛
الن تتر ت التصتتديق علتتى الربوتوكتتوه االتتيتتاري التفا يتتة منا ضتتة
١0-١١٨
التعذيب وغريه من ضرو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو امل ينة (غاان)؛
التصتتديق علتتى الربوتوكتتوه االتتيتتاري التفا يتتة منا ضتتة التعتتذيب
١١-١١٨
وغتتريه متتن ضتترو املعاملتتة أو العقوبتتة القاستتية أو الالإنستتانية أو امل ينتتة (بولنتتدا)
(الدامنرك) (مدغشقر) (فرنسا) (الربتغاه) (ع ورية فنزويال البوليفارية)؛
االنض تتمال إىل الربوتوك تتوه االتتي تتاري التفا ي تتة منا ض تتة التع تتذيب
١2-١١٨
وغريه من ضرو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنستانية أو امل ينتة وإنشتاء ةليتة
و ائية وطنية وفقا لذلك (تشيكيا)؛
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التصتتديق علتتى الربوتوكتتوه االتتيتتاري التفا يتتة منا ضتتة التعتتذيب
١3-١١٨
وغتتريه متتن ضتترو املعاملتتة أو العقوبتتة القاستتية أو الالإنستتانية أو امل ينتتة إنشتتاء
ةلية و ائية وطنية (أوكرانيا)؛
االنضمال إىل الربوتوكتوالت االتتياريتة التفا يتات حقتوق اإلنستان
١٤-١١٨
اليت أصبح إسرائيل طرف ا في ا (دولة بوليفيا املتعددة القوميات)؛

التصتتديق علتتى الربوتوكتتوالت االتتياريتتة الستتبعة امللحقتتة ابالتفا يتتات
١5-١١٨
اليت أصبح طرف ا في ا ( ندوراس)؛

التصتتديق علتتى ن تتال رومتتا ا ساستتي للمحكمتتة اجلنائيتتة الدوليتتة
١٦-١١٨
(تيمور  -ليشيت) (اجلبل ا سود) (فرنسا) ( ندوراس)؛
التصديق على ن تال رومتا ا ساستي للمحكمتة اجلنائيتة الدوليتة ومواءمتة
١7-١١٨
تشريعاهتا مواءمة اتمة مل عيل االلتزامات مبوجب ن ال روما ا ساسي (التفيا)؛
الن ر ت االنضمال إىل الربوتوكتولني اإلضتافيني ا وه والثتاع التفا يتات
١٨-١١٨
جنيف املؤرتة  ١٢ة /أغسطس ( ١٩٤٩أوروغواي)؛

سحب التحف ات على املادة  ١6من اتفا ية القضتاء علتى عيتل
١٩-١١٨
أ تتكاه التمييتتز ضتتد امل ترأة فيمتتا يتعلتتق ابملستتاواة ت كافتتة ا متتور املتصتتلة ابلتتزوا
والعال ات ا سرية (غاان)؛
ستتحب ظف اهتتتا علتتى املتتادتني  ١6و ) (٧متتن اتفا يتتة القضتتاء
20-١١٨
على عيل أ كاه التمييز ضد املرأة ( ندوراس)؛
سحب التحف ات على املادتني  ) (٧و ١6من اتفا يتة القضتاء
2١-١١٨
على عيل أ كاه التمييز ضد املرأة (التفيا)؛
الوف تتاء ابلتزاماهت تتا الدولي تتة ال س تتيما اتفا ي تتة جني تتف الرابع تتة واالمتث تتاه
22-١١٨
جلميل رارات ا مم املتحدة بشأن حقوق اإلنسان (ع ورية فنزويال البوليفارية)؛
الن ر ت توجيه دعوة دائمة إىل اإلجتراءات اخلاصتة التابعتة جمللتس
23-١١٨
حقوق اإلنسان (تيمور  -ليشيت)؛
الن ر ت توجيه دعوة دائمة إىل اإلجتراءات اخلاصتة التابعتة جمللتس
2٤-١١٨
حقوق اإلنسان (ألبانيا)؛
توجي تته دع تتوة دائم تتة إىل املكلف تتني ب تتوالءت ت إط تتار اإلجت تراءات
25-١١٨
اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان (دولة بوليفيا املتعددة القوميات) ( ندوراس)؛
توجي تته دع تتوة دائم تتة إىل اإلجت تراءات اخلاص تتة املواض تتيعية التابع تتة
2٦-١١٨
جمللس حقوق اإلنسان .والسماح دون إبطتاء ابلتزءرات التيت يطلتب القيتال لتا ثلتو
اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان (تشيكيا)؛
توجي تته دع تتوة دائم تتة إىل املكلف تتني ب تتوالءت ت إط تتار اإلجت تراءات
27-١١٨
اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان (الربتغاه)؛
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التترد ابإلبتتا علتتى طلبتتات التتزءرة املعلقتتة املقدمتتة متتن املكلفتتني
2٨-١١٨
بوالءت ت إطار اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان والن ر ت توجيه دعوة
دائمة إىل عيل املكلفني بوالءت اإلجراءات اخلاصة (التفيا)؛
دعتتوة املقتترر اخلتتا املعتتين االتتة املتتدافعني عتتن حقتتوق اإلنستتان
2٩-١١٨
كن ودون روط مسبقة (سويسرا)؛
للقيال بزءرة ت أ ر و
جتديتتد التزام تتا ابلتعتتاون متتل ةليتتات حقتتوق اإلنستتان متتن تتتاله
30-١١٨
إاتحة إمكانية وصوه املكلفني بوالءت واملدافعني عن حقوق اإلنسان (بوتسواان)؛
تعزيتز تفاعل تا البنتتاء متل ةليتتة االستتعراض التتدوري الشتامل واختتتاذ
3١-١١٨
ج ود ملموسة لتنفيذ توصيات االستعراض الدوري الشامل اليت بلت ا (ميامنار)؛
ض تتمان املب تتادة الدولي تتة حلق تتوق اإلنس تتان دراج تتا ت الق تتوانني
32-١١٨
والتشريعات ا ساسية (ع ورية كورء)؛
التأكتتد متتن أن السياستتات الداتليتتة ت إسترائيل متوافقتتة امت ا متتل
33-١١٨
التزاماهتا الدولية مبوجب املعا دات ذات الصلة (أوكرانيا)؛
زءدة اجل ود الرامية إىل ضتمان تنفيتذ توصتيات ي تات معا تدات
3٤-١١٨
حقوق اإلنسان املتعلقة ابملساواة وعدل التمييز (بلغارء)؛
االخنراط ت حوار من أجل الستالل واحتمال عيتل حقتوق اإلنستان
35-١١٨
املعمق لا دولي ا (أنغوال)؛
3٦-١١٨
ابريس (اتيلند)؛

الن ر ت إنشاء مؤسستة وطنيتة حلقتوق اإلنستان مبتا يتما تى متل مبتادة

إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقت ا ملبتادة ابريتس (توغتو)
37-١١٨
(أوروغواي) ( ندوراس)؛
3٨-١١٨
(بولندا)؛

إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان وفقت ا ملبتادة ابريتس

3٩-١١٨
(نيباه)؛

إنشاء مؤسسة وطنيتة حلقتوق اإلنستان تثتل امتثتاالا اتمت ا ملبتادة ابريتس

٤0-١١٨

إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفق ا ملبادة ابريس (أوكرانيا)؛

٤2-١١٨
(ع ورية كورء)؛

إنشت تتاء مؤسست تتة وطنيت تتة حلقت تتوق اإلنست تتان تثت تتل ملبت تتادة ابريت تتس

إنشتتاء مؤسستتة وطنيتتة مستتتقلة حلقتتوق اإلنستتان مبتتا يتما تتى متتل مبتتادة
٤١-١١٨
ابريس (سرياليون)؛

إنشتتاء مؤسستتة وطنيتتة مستتتقلة تثتتل امتثتتاالا اتم تا ملبتتادة ابريتتس
٤3-١١٨
(تيمور  -ليشيت)؛
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إنشتتاء مؤسستتة وطنيتتة حلقتتوق اإلنستتان متتن الف تتة األتتفا وفق تا ملبتتادة
٤٤-١١٨
ابريس (الربتغاه)؛
٤5-١١٨

بذه اجل ود الرامية إىل االمتثاه ملبادة ابريس (ابراغواي)؛

تعزيز اجل ود الرامية إىل إنشتاء مؤسستة وطنيتة مستتقلة حلقتوق اإلنستان
٤٦-١١٨
وفقا ملبادة ابريس (رواندا)؛
ضتتمان املستتاواة ت املعاملتتة جلميتتل ا ت ا املوجتتودين ت إ ليم تتا
٤7-١١٨
واخلاضعني لواليت ا بصرق الن ر عن أصل م القومي أو العر ي (رومانيا)؛

ضتتمان املستتاواة ت احلقتتوق جلميتتل املتتواطنني ت إس ترائيل بغت ت
٤٨-١١٨
الن تتر عتتن ا صتتل أو التتدين ومتتنح م تكتتافؤ فتتر احلصتتوه علتتى العمتتل والتعلتتيم
وسائر احلقوق اال تصادية واالجتماعية فضالا عن املشاركة ت العمليات السياستية
(االظاد الروسي)؛
مواصلة اجل ود الرامية إىل تعزيز املساواة ت احلقوق والوصتوه إىل
٤٩-١١٨
العدالة والتعليم والطا ة واخلدمات الصحية جلميل الناس ت إسرائيل (أنغوال)؛
تقيتتيم اختتتاذ التتتدابري الالزمتتة لضتتمان املستتاواة ت املعاملتتة جلميتتل
50-١١٨
ا ا اخلاضعني لواليت ا القضائية (ا رجنتني)؛
اختتتاذ تتتدابري لضتتمان اعتمتتاد تتس مؤسستتي يتستتم ابملستتاواة وعتتدل
5١-١١٨
التمييتتز جتتتاه عيتتل اجملتمعتتات اسليتتة ت إسترائيل وال ستتيما اإلسترائيليني العتتر وملتمستتي
اللجوء ا فريقيني (كندا)؛
مكافحتتة عيتتل أ تتكاه التمييتتز ضتتد املترأة والطفتتل وا ليتتات والعمتتل
52-١١٨
أيضا على ظسني ال روق االجتماعية واال تصادية لأل ليات (إيطاليا)؛

تنقتتيا القتتوانني التتيت ظمتتي متتن التمييتتز املبا تتر وغتتري املبا تتر ضتتد
53-١١٨
ا ليات الوطنية والدينية (االظاد الروسي)؛
تضتتمني تش تريعاهتا علتتى حتتو ص تريا مبتتدأ املستتاواة وعتتدل التمييتتز
5٤-١١٨
(دولة بوليفيا املتعددة القوميات)؛

إدرا مب تتدأ املس تتاواة وع تتدل التميي تتز بص تتورة واض تتحة ت وانين تتا
55-١١٨
ا ساس تتية م تتن أج تتل ض تتمان املس تتاواة ت املعامل تتة جلمي تتل ا ت ت ا املوج تتودين
ت إ ليم ا وال سيما من تاله عدل إدتاه أي تشريعات د تؤجس التمييز اإلثين
أو الديين (الربازيل)؛
تض تتمني انو تتا ا ساس تتي بش تتكل صت تريا مب تتدأ املس تتاواة وع تتدل
5٦-١١٨
التمييز ( ندوراس)؛
الن ر ت تضمني انو تا ا ساستي بشتكل صتريا مبتادة املستاواة
57-١١٨
واملساواة بني اجلنسني وعدل التمييز جلميل املواطنني (اتيلند)؛

16

GE.18-06336

A/HRC/38/15

تكثيتتف اجل تتود الراميتتة إىل مكافحتتة التمييتتز وعتتدل املستتاواة بتتني
5٨-١١٨
املواطنني الي ود والعر (الربتغاه)؛
إلغ تتاء عي تتل الت تتدابري والق تتوانني وغري تتا م تتن القواع تتد ال تتيت ترس تتخ
5٩-١١٨
التمييز العنصري والعنصرية (كواب)؛
اختتاذ تتدابري فوريتة لوضتل حتد للممارستات العنصترية والسياستتات
٦0-١١٨
اليت تنطوي على ييز على أساس اللون أو الدين أو املعتقد (مصر)؛
إ اء عيل التدابري الرامية إىل اهتويدا مدينة القدس وتغيري طابع تا
٦١-١١٨
السياسي والدميغرات ( طر)؛
الس تتعي إىل ظس تتني إدم تتا امل تتاجرين الي تتود اجل تتدد م تتن البل تتدان
٦2-١١٨
ا ت تتر ت اجملتم تتل اإلست ترائيلي ومواص تتلة ج ود تتا الرامي تتة إىل مكافح تتة التميي تتز
العنصري (الند)؛
٦3-١١٨
(جنو أفريقيا)؛

تكثيت تتف ج ود ت تتا ملعاجلت تتة العنص ت ترية ضت تتد ا فار ت تتة ت إس ت ترائيل

مواصتتلة تعزيتتز التتتدابري الراميتتة إىل مكافحتتة العنتتف والتمييتتز ضتتد
٦٤-١١٨
املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري الوية اجلنسانية وحاملي صفات
اجلنسني ( يلي)؛
مواصتتلة ج ود تتا الراميتتة إىل يايتتة املثليتتات واملثليتتني ومزدوجتتي
٦5-١١٨
امليل اجلنسي ومغتايري اجلتنس وحتاملي صتفات اجلنستني ت أعقتا التطتورات التشتريعية
واإلدارية امللحوظة (اليوانن)؛
وضل تدابري تشريعية وية ترمي إىل منل االست دال املفرط للقوة
٦٦-١١٨
مبا يتما ى مل املعايري الدولية (مدغشقر)؛
ضتتمان االستتت دال املتناستتب للقتتوة متتن جانتتب توات ا متتن ت عيتتل
٦7-١١٨
ال تتروق مب تتا ت ذل تتك ت عل تتة أم تتور ض تتمان أن تك تتون واع تتد اال تتتباك أو اللت توائا
املتعلقة طتالق النتار متوافقتة امت ا متل القتانون التدو حلقتوق اإلنستان؛ وضتمان مالحقتة
عيل ا ا الذين يُزعم أ م است دموا القوة بصورة غري متناسبة (إسبانيا)؛
٦٨-١١٨

اإلبقاء على الو ف االتتياري لتنفيذ عقوبة اإلعدال (إيطاليا)؛

٦٩-١١٨

الن ر ت إلغاء عقوبة اإلعدال (موزامبيق)؛

70-١١٨

إلغاء عقوبة اإلعدال ت عيل ال روق (املكسيك)؛

االح تمال الكامتتل حلقتتوق اإلنستتان ت ستتياق مكافحتتة اإلر تتا
7١-١١٨
واإلحجتتال عتتن تقتتدع مشتتروع تتانون متتن تتأنه أن يستتما بتطبيتتق عقوبتتة اإلعتتدال
(ةيسلندا)؛
االمتناع عن ارستة االحتجتاز التعستفي ومنتل استت دال التعتذيب
72-١١٨
ت أماكن احلرمان من احلرية (االظاد الروسي)؛
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إ اء ارسات العقا اجلماعي مثل دل املنازه وإلغتاء تصتاريا
73-١١٨
اإل امة ت القدس الشر ية وإغالق املناطق أبكمل ا (أملانيا)؛
7٤-١١٨
اللجنة (النمسا)؛

ظويتتل اتفا يتتة منا ضتتة التعتتذيب إىل تش تريعات وطنيتتة وتنفيتتذ توصتتيات

ض تتمان االحت تمال الكام تتل لاللتزام تتات الدولي تتة حلق تتوق اإلنس تتان
75-١١٨
وال س تتيما تل تتك اس تتددة ت امل تتادة  ٩م تتن الع تتد ال تتدو اخل تتا ابحلق تتوق املدني تتة
والسياسية جتاه عيتل الستجناء وتضتمني التشتريعات اإلسترائيلية تعريتف التعتذيب
التتوارد ت اتفا يتتة منا ضتتة التعتتذيب وغتتريه متتن ضتترو املعاملتتة أو العقوبتتة القاستتية
أو الالإنسانية أو امل ينة (ةيرلندا)؛
التأكتتد متتن أن مشتتروع القتتانون اجلتتاري إعتتداده لتجتترع التعتتذيب
7٦-١١٨
يتفتتق ام تا متتل املتتادة  ١متتن اتفا يتتة منا ضتتة التعتتذيب وغتتريه متتن ضتترو املعاملتتة
أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو امل ينة (توغو)؛
إحراز تقتدل ت إدرا أحكتال اتفا يتة منا ضتة التعتذيب وغتريه متن
77-١١٨
ض تترو املعامل تتة أو العقوب تتة القاس تتية أو الالإنس تتانية أو امل ين تتة ت الق تتانون اسل تتي
مبا ت ذلك على ستبيل املثتاه استتبعاد التتذرع ابلضترورة ملمارستة التعتذيب؛ وإ تاء
حاالت االحتجاز اإلداري (إسبانيا)؛
استتتعراض القتتوانني والسياستتات ذات الصتتلة للتأكتتد متتن أن عيتتل
7٨-١١٨
حاالت االحتجاز اإلداري متوافقة مل وانني حقوق اإلنسان ومعايري ا (تشيكيا)؛
التأكد من توافتق االحتجتاز اإلداري متل االلتزامتات الدوليتة إلسترائيل؛
7٩-١١٨
وضمان أن ي ل ذا االحتجاز تدبريا استتثنائيا دتدود املتدة؛ وأن يراعتي تتوفري الضتماانت
ا ساسية (فرنسا)؛
جع تتل االحتج تتاز اإلداري يقتص تتر عل تتى ح تتاالت اس تتتثنائية د تتددة
٨0-١١٨
بوض تتوح وفقت تا للق تتانون ال تتدو ؛ واالمتن تتاع امت تا ع تتن وض تتل القص تتر ت االحتج تتاز
اإلداري (أملانيا)؛
٨١-١١٨

كفالة جتنب اإلفراط ت است دال االحتجاز اإلداري (إيطاليا)؛

و تف ارستتة االحتجتتاز اإلداري التعستتفي وإطتتالق ستراح استجتزين
٨2-١١٨
وا سر ت السجون اإلسرائيلية وال سيما ا طفاه والنساء ( طر)؛
ضمان أن يقتصر االحتجتاز اإلداري علتى حتاالت استتثنائية ومؤ تتة
٨3-١١٨
واملراعاة التامة للقانون التدو مبتا ت ذلتك تانون حقتوق اإلنستان وال ستيما فيمتا يتعلتق
اب طفاه املودعني ت االحتجاز اإلداري (السويد)؛
ضمان أن يتم احتجاز املدنيني وال سيما ا طفتاه وفقتا للقتانون
٨٤-١١٨
الدو واملعايري الدولية ودون ييز مبا ت ذلك من تاله ضمان احلتق ت الوصتوه
إىل دال بصورة فورية وجمدية بل وأثناء االستجواابت (فنلندا)؛
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وفقتا ملبتتدأ املستتاءلة بتتب علتتى الستتلطات اإلسترائيلية ضتتمان إجتراء
٨5-١١٨
ظقيق سريل و تامل ومستتقل ونزيته ت ادعتاءات االستت دال املتعمتد للقتوة املفرطتة
أو املميتة (ماليزء)؛
٨٦-١١٨

ضمان حرية الوصوه إىل املوا ل الدينية (ا ردن)؛

ضتتمان املستتاواة ت احلقتتوق جلميتتل املتتواطنني مبتتا يتفتتق ام تا متتل
٨7-١١٨
مبدأ املواطنة واحمال حرية الدين واملعتقد للجميل (مصر)؛
كفالة حرية الوصوه إىل املوا تل الدينيتة وتعزيتز حريتة العبتادة دون
٨٨-١١٨
املساس أبي دءنة (املكسيك)؛
و تتف االنت اك تتات واالعت تتداءات عل تتى أم تتاكن العب تتادة وا م تتاكن
٨٩-١١٨
املقدسة (العراق)؛
تعزيتتز اجل تتود الراميتتة إىل ضتتمان حريتتة التتدين أو املعتقتتد واعتمتتاد
٩0-١١٨
تدابري ملنل ومكافحة الجمات اليت تست دق املوا ل والرموز املقدسة (إيطاليا)؛
٩١-١١٨
(ابراغواي)؛

ض تتمان ياي تتة حق تتوق امل تتدافعني ع تتن حق تتوق اإلنس تتان وعمل تتم

اختاذ التدابري الالزمة لضمان عمتل املتدافعني عتن حقتوق اإلنستان
٩2-١١٨
الدوليني (ا رجنتني)؛
ضمان حرية عمل من مات حقتوق اإلنستان وضتمان وصتولا إىل
٩3-١١٨
املعلومات (االظاد الروسي)؛
ضمان عمل من مات اجملتمل املدع ت بي ة ةمنة وحرة دون فرض
٩٤-١١٨
يود وأعماه ختويف ال مربر لا (السويد)؛
تكثيف اجل ود الرامية إىل توفري احلماية الكاملة وهتي ة بي ة كينية
٩5-١١٨
وةمنة ومواتية لعمل عيل املن مات املستقلة حلقوق اإلنسان ( ولندا)؛
اختتتاذ اخلطتتوات الالزمتتة لتتتوفري احلمايتتة املتستتاوية جلميتتل املتتدافعني
٩٦-١١٨
ع تتن حق تتوق اإلنس تتان فضت تالا ع تتن هتي تتة ال تتروق الض تترورية لتمكي تتن م م تتن القي تتال
أبنشطت م ارية ودون ييز ت بي ة ةمنة (بلجيكا)؛
ياية درة من مات اجملتمل املدع علتى العمتل اريتة ت إسترائيل
٩7-١١٨
وال سيما اجلماعات املعنية اقوق اإلنسان واملن مات غري احلكومية الدولية (كندا)؛
اخت تتاذ الت تتدابري الالزم تتة للتأك تتد م تتن ك تتن امل تتدافعني ع تتن حق تتوق
٩٨-١١٨
اإلنستتان ومن متتات اجملتمتتل املتتدع متتن القيتتال بعمل تتم املشتتروع ت بي تتة ةمنتتة دون
التعرض للت ديد واملضايقة (الدامنرك)؛
ضتتمان حريتتة التعبتتري وتكتتوين اجلمعيتتات واحلتتر علتتى استتتمرار
٩٩-١١٨
إاتحتتة حيتتز العمتتل التتالزل ملن متتات اجملتمتتل املتتدع التتيت تشتتكل جتتزءا ال يتج تزأ متتن
الدميقراطية النابضة ابحلياة والفعالة ت إسرائيل (فنلندا)؛
GE.18-06336
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 ١00-١١٨مواصتتلة ضتتمان تتدرة املتتدافعني عتتن حقتتوق اإلنستتان علتتى القيتتال
بعمل م املشروع ت بي ة ةمنة وحرة (اليوانن)؛
 ١0١-١١٨اخت تتاذ تط تتوات لكفال تتة أن القي تتود املفروض تتة عل تتى حري تتة التنق تتل
ال تقيتد احلقتتوق ا ساستتية لأل ت ا مبتتا ت ذلتك احلصتتوه علتتى الرعايتتة الصتتحية
والتعليم (أسماليا)؛
 ١02-١١٨مواصلة ج ود ا من أجل ياية وتعزيز حقوق نساء ا ليات من
تتتاله سياستتات صصتتة لتتذا الغتترض متتل مراعتتاة ظتتروف ن الثقافيتتة واال تصتتادية
الفريدة (سنغافورة)؛
 ١03-١١٨مواصلة اجل ود الراميتة إىل القضتاء علتى االجتتار اب ت ا علتى
الصعيد اسلتي فضتالا عتن مواصتلة اإلست ال ت اجل تود العامليتة الراميتة إىل مكافحتة
ذه اآلفة على الصعيد الدو (رومانيا)؛
 ١0٤-١١٨تكثيف اجل ود املبذولة للن وض اقوق املرأة مبا يشتمل مكافحتة
االجتار والعنف ضد املرأة (إندونيسيا)؛
١05-١١٨

مواصلة السعي للقضاء على التمييز ضد املرأة (الربتغاه)؛

 ١0٦-١١٨مواص ت تتلة ج ود ت تتا اجل ت تتديرة ابلثن ت تتاء الرامي ت تتة إىل تعزي ت تتز املس ت تتاواة
اجلنستتانية مبتتا ت ذلتتك مشتتاركة امل ترأة ت احليتتاة العامتتة واخلاصتتة ومكافحتتة العنتتف
اجلنساع (اليوانن)؛
 ١07-١١٨مواصتتلة اخت تتاذ تط تتوات م تتن أجتتل ض تتمان املس تتاواة الكامل تتة ب تتني
الرجتتل وامل ترأة والقضتتاء علتتى عيتتل أ تتكاه التمييتتز ضتتد امل ترأة وال ستتيما العنتتف
املنز (رومانيا)؛
 ١0٨-١١٨مواصلة تنفيذ التدابري الرامية إىل اعتماد اسماتيجية وطنيتة واستعة
النطتتاق تركتتز علتتى املستتاواة بتتني الرجتتل وامل ترأة والتتيت كتتن متتن مواصتتلة تضتتييق
الفجوة بني اجلنسني ي سبب من ا سبا (ابراغواي)؛
١0٩-١١٨
(بلغارء)؛

اختاذ املزيتد متن اخلطتوات لتشتجيل مشتاركة املترأة ت احليتاة العامتة

 ١١0-١١٨مواصتتلة تعزيتتز يايتتة وتعمتتيم املن تتور اجلنستتاع ت عيتتل ا نشتتطة
العامة واخلاصة (أنغوال)؛
 ١١١-١١٨تضتتمني التش تريعات مبتتدأ املستتاواة بتتني اجلنستتني وعتتدل التمييتتز ت
اجملالني العال واخلا (دولة بوليفيا املتعددة القوميات)؛
 ١١2-١١٨اختتتاذ اخلطتتوات الالزمتتة جلعتتل وانين تتا الدينيتتة التتيت تتتن م التتزوا
والطالق متوافقة مل أحكال اتفا ية القضتاء علتى عيتل أ تكاه التمييتز ضتد املترأة
وتعتتديل تش تريعاهتا متتن أجتتل الستتماح ابلتتزوا املتتدع دون ييتتز علتتى أستتاس التتدين
أو املعتقد (سلوفاكيا)؛
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 ١١3-١١٨مواصتتلة ج ود تتا الراميتتة إىل القضتتاء علتتى العنتتف املنتتز والعنتتف
اجلنساع (نيباه)؛
 ١١٤-١١٨االستمرار ت التصتدي بصتورة ويتة علتى مشتكلة العنتف القتائم علتى
نوع اجلنس (جورجيا)؛
 ١١5-١١٨اإلحاط تتة علمت تا ابلتق تتارير املقدم تتة م تتن املق تترر اخل تتا املع تتين مبس تتألة
العنف ضد املترأة بشتأن انتشتار وتطتورة العنتف املنتز واجلنستي ضتد املترأة ومضتاعفة
اجل ود املبذولة ملعاجلة ذه املسألة (الياابن)؛
 ١١٦-١١٨تعزيتتز التتتدابري الراميتتة إىل مكافحتتة العنتتف اجلنستتاع مبتتا ت ذلتتك
من تاله تنفيذ القوانني ذات الصلة لضمان العدالة للضحاء (رواندا)؛
 ١١7-١١٨امتثتتاالا التفا يتتة حقتتوق الطفتتل تطبيتتق تعريتتف الطفتتل علتتى عيتتل
ا ت ا دون ستتن الثامنتتة عشتترة وكفالتتة أن تكتتون تتذه الستتن التتدنيا للتجنيتتد
(أوروغواي)()١؛
١١٨-١١٨
(جورجيا)؛

املضتتي تتدم ا ت تعزيتتز السياستتات الراميتتة إىل يايتتة حقتتوق الطفتتل

 ١١٩-١١٨اختتتاذ املزيتتد متتن التتتدابري الفعالتتة لتعزيتتز حقتتوق الطفتتل ابلتعتتاون
الوثيق مل اجملتمل الدو (ميامنار)؛
 ١20-١١٨ض تتمان تس تتجيل والدات عي تتل ا طف تتاه ال تتذين يعيش تتون دات تتل
إ ليم ا سواء أكان ةابؤ م من امل اجرين أو ملتمسي اللجوء أو الالج ني (سرياليون)؛
 ١2١-١١٨اختت تتاذ التت تتدابري الالزمت تتة لضت تتمان حصت تتوه عيت تتل ا طفت تتاه الت تتذين
يعيشون ت إ ليم ا على ادات ميالد مبن ت ذلك أطفتاه امل تاجرين وملتمستي
اللجوء والالج ني (توغو)؛
 ١22-١١٨مواصتتلة العمتتل علتتى إدرا العمتتل القستتري لألطفتتاه ت القتتانون
اجلنائي وجترميه بشكل صريا (ابراغواي)؛
 ١23-١١٨التأكتتد متتن تطبيتتق إصتتالحات ن تتال ضتتاء ا حتتدا التتيت تتتوفر
الضماانت الالزمة لألطفاه (سرياليون)؛
 ١2٤-١١٨ضمان مراعاة املعايري الدولية لقضاء ا حتدا وال ستيما اتفا يتة
حقوق الطفل فيما يتعلق ابحتجاز ا طفاه واإلجراءات القضائية ضد م (النمسا)؛
 ١25-١١٨الكتتف ع تتن إس تتاءة معاملتتة امل تتدافعني ع تتن حقتتوق اإلنس تتان وع تتن
االحتجاز التعسفي لألطفاه (جنو أفريقيا)؛
__________
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 ١2٦-١١٨زءدة امليزانيتتة املرصتتودة حلمتتالت التوعيتتة العامتتة الراميتتة إىل الن تتوض
اقوق ا ا ذوي اإلعا ة وتعزيز وصولم إىل ا ماكن العامة من أجل ظسني
إدماج م ت اجملتمل (سنغافورة)؛
 ١27-١١٨تعزيتتز املصتتاحلة بتتني اجملموعتتات اإلثنيتتة وتنفيتتذ املزيتتد متتن التتتدابري
لتعزيتتز ويايتتة حقتتوق اإلنستتان لأل ليتتات ومشتتاركت م االجتماعيتتة مبتتن فتتي م املواطنتتون
متتن أصتتل عتترم بغيتتة ضتتمان وتعزيتتز تتدرهتم علتتى احلصتتوه علتتى الستتكن والتعلتتيم
والوصوه إىل الياكل ا ساسية االجتماعية (الياابن)؛
 ١2٨-١١٨تكثيف اجل ود الرامية إىل الن توض اقتوق ا ليتات متن الستكان
العر (النرويس)؛
 ١2٩-١١٨كفالتتة مراعتتاة احلقتتوق املدنيتتة واال تصتتادية واالجتماعيتتة والثقافيتتة
لأل لي تتات ويايت تتا دون يي تتز وال س تتيما فيم تتا يتعل تتق ابحل تتق ت العم تتل والتعل تتيم
والوصوه إىل العدالة واحلماية القانونية فضالا عن امللكية (بلجيكا)؛
 ١30-١١٨تعزيز ج ود ا الرامية إىل مكافحة التمييز ضد ا ا املنتمني
إىل اجملتمعات اسلية للعر والبدو والتدروز والشتركس فضتالا عتن ا ت ا املنتمتني
إىل ا ليات الدينية والعر ية ا تر (النمسا)؛
 ١3١-١١٨ضمان عتدل التمييتز واحتمال حقتوق ا ت ا املنتمتني إىل أ ليتات
وال ستتيما العتتر اإلس ترائيليني والبتتدو مبتتا ت ذلتتك الوصتتوه إىل ا راضتتي والعمتتل
والسكن وأماكن العبادة (فرنسا)؛
 ١32-١١٨االعت تماق الق تتانوع ابلق تتر البدوي تتة غ تتري املع تتمق ل تتا ت ص تتحراء
النقتب وظستتني فتتر حصتوه عيتتل املتواطنني البتتدو علتى اخلتتدمات ا ساستتية مبتتا ت
ذلك السكن الالئق واملياه والصرق الصحي والرعاية الصحية والتعليم (سلوفينيا)؛
 ١33-١١٨تتتوفري املتتوارد الكافيتتة لتتدعم ال تربامس املوج تتة لفائتتدة ا ليتتات ت
إسرائيل وبذه صار اجل د من أجل تنفيذ ا ابلكامل (سلوفاكيا)؛
١3٤-١١٨

مواصلة تنفيذ تدابري تنمية ا ليات (الند)؛

 ١35-١١٨ضتتمان وصتتوه ملتمستتي اللجتتوء ت إس ترائيل إىل إج تراءات عادلتتة
وسريعة لتحديد صفة الالجئ (سلوفينيا)؛
 ١3٦-١١٨إرستاء تس تفاق تائم علتى حقتوق اإلنستان فيمتا يتعلتق مبعاملتة
ملتمسي اللجوء مبا ت ذلك و ف ترحيل م سرا إىل بلدان أتر (تركيا).

 ١37-١١٨ضمان وصوه امل تاجرين والالج تني وملتمستي اللجتوء واملشتردين
إىل عملية ظديد مركز الالجئ بصورة عادلة وسريعة (اجلزائر)؛
 ١3٨-١١٨ضتتمان تطبي تتق مب تتدأ ع تتدل اإلعتتادة القست ترية املنص تتو علي تته ت
اتفا ية عتال  ١٩5١اخلاصتة بوضتل الالج تني واتفا يتة منا ضتة التعتذيب وغتريه متن
ضترو املعاملتتة أو العقوبتتة القاستتية أو الالإنستتانية أو امل ينتتة علتتى عيتتل ملتمستتي
اللجوء ت إسرائيل (إكوادور)؛
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 ١3٩-١١٨اح تمال حقتتوق الالج تتني علتتى النحتتو املنصتتو عليتته ت اتفا يتتة
جنيتتف املتعلقتتة ابلالج تتني؛ واالمتنتتاع عتتن تنفيتتذ سياستتة إعتتادة التتتوطني القستتري ت
بلتتدان اثلثتتة دون التأكتتد متتن أن اتفا تتات إعتتادة التتتوطني تشتتمل ضتتماانت احلمايتتة
وأن املتطتتوعني ابملوافقتتة علتتى إعتتادة التتتوطني علتتى علتتم مبجمتتل اإلطتتار القتتانوع املتعلتتق
لذه املسألة (أملانيا)؛
 ١٤0-١١٨تعزيتز التتدابري املت تتذة لتنفيتذ التزاماهتتا ت إطتتار الصتكوك الدوليتتة
حلقوق اإلنستان مبتا في تا الع تد التدو اخلتا ابحلقتوق املدنيتة والسياستية والع تد
التتدو اخلتتا ابحلقتتوق اال تصتتادية واالجتماعيتتة والثقافيتتة متتن أجتتل يايتتة وتعزيتتز
حقوق اإلنسان ت ا راضي استلة (ع ورية كورء)؛
 ١٤١-١١٨ضتتمان اح تمال التزاماهتتتا الدوليتتة مبوجتتب القتتانون التتدو حلقتتوق
اإلنسان والقانون الدو اإلنساع ت عيل أحاء ا راضي الفلسطينية استلة (مصر)؛
 ١٤2-١١٨االلت تزال بتنفيتتذ معا تتدات حقتتوق اإلنستتان والقتتانون التتدو اإلنستتاع
ت ا راضي الفلسطينية استلة ( طر)؛
 ١٤3-١١٨االستجابة للنتداءات املوج تة إىل إسترائيل متن أجتل بتوه انطبتاق
التزاماهتا الدوليتة النا ت ة عتن املعا تدات الدوليتة التيت تي طترق في تا علتى ا رض
الفلسطينية استلة (انميبيا)؛
 ١٤٤-١١٨االمتثاه حكال اتفا يتات جنيتف ا ربتل تا مي تد الطريتق إل تاء
االحتاله اإلسرائيلي لألراضتي الفلستطينية وا راضتي العربيتة استلتة ا تتر (اإلمتارات
العربية املتحدة)؛
 ١٤5-١١٨التقيتتد ابلتزاماهتتتا الدوليتتة مبتتا ت ذلتتك التزاماهتتتا مبوجتتب اتفا يتتة
جنيتتف الرابعتتة بشتتأن معاملتتة الستتكان املتتدنيني ظت االحتتتاله العستتكري علتتى النحتتو
املوصى به سابق ا (ةيرلندا)؛
 ١٤٦-١١٨فيمتتا يتعلتتق اب راضتتي الفلستتطينية استلتتة اختتتاذ تتتدابري متتن أجتتل
االمتثاه للقانون التدو وال ستيما اتفا يتة جنيتف الرابعتة و ترارات اجلمعيتة العامتة
لألمم املتحدة وجملس ا من ذات الصلة (الربازيل)؛

 ١٤7-١١٨اختاذ عيل التدابري الالزمتة لكفالتة الوفتاء عميتل التزاماهتتا مبوجتب
الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان وال ستيما الع تد التدو اخلتا ابحلقتوق اال تصتادية
واالجتماعية والثقافية والع د الدو اخلا ابحلقوق املدنية والسياستية فيمتا يتعلتق
ابحلالة ت طاع غزة (ةيسلندا)؛
تقوض السالل من أجل
 ١٤٨-١١٨إ اء عيل التدابري ا حادية اجلانب اليت ّ
ظقيق املصلحة على الصعيدين اإل ليمتي والتدو و تي تتدابري تشتكل تطترا علتى
السالل وا من الدوليني والقيال علتى وجته اخلصتو لغتاء ترار الكنيست بشتأن
القدس املوحدة؛ وإلغاء رار احلز احلاكم بشأن ضم املستوطنات وفرض الستيادة
على الضفة الغربية (ا ردن)؛
GE.18-06336
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 ١٤٩-١١٨التعاون مل املقرر اخلا املعين االة حقتوق اإلنستان ت ا راضتي
الفلسطينية استلة منذ عال ( ١٩6٧املكسيك)؛
 ١50-١١٨التعاون مل جلنة التحقيق و ي ات املعا دات واإلجراءات اخلاصتة
وغري تا متن ي تات ا متم املتحتدة متتن أجتل التحقيتق ت انت اكتات القتانون التتدو
اإلنساع والقانون الدو حلقوق اإلنسان ت ا رض الفلسطينية استلة (دولة بوليفيا
املتعددة القوميات)؛
 ١5١-١١٨التنفيذ الكامل جلميل القرارات الصادرة عن املن مات واملؤ رات
الدولية بشأن حقوق الشعب الفلسطيين (العراق)؛
 ١52-١١٨إلغاء القوانني واملمارسات التيت يتز ضتد الفلستطينيني ت إسترائيل
وا راضتتي استلتتة؛ وال ستتيما القضتتاء علتتى التفر تتة املتعلقتتة بتحديتتد طتترق صصتتة
لإلسرائيليني وسكان املستتوطنات دون ستوا م وإ تاء القيتود املفروضتة علتى حريتة
التنقل ونقاط التفتيش واجلدران الفاصلة (إكوادور)؛
 ١53-١١٨و تتف نشتتاط الشتتركات العاملتتة ت مستتتوطنات إسترائيلية غتتري انونيتتة
ت الضفة الغربية استلة (البحرين)؛
 ١5٤-١١٨الستتعي بفعاليتتة ملنتتل حتتواد االستتت دال املفتترط للقتتوة وعمليتتات
القتل غري املشروع ضتد الفلستطينيني متن جانتب أفتراد ا متن ومعا بتة اجلنتاة وال ستيما
عن طريق مواءمة التشريعات ذات الصلة مل القانون الدو حلقوق اإلنسان (تركيا)؛
 ١55-١١٨منل االستت دال املفترط للقتوة متن جانتب القتوات العستكرية وا منيتة
اإلسرائيلية وال سيما ضد القصر (كوستاريكا)؛
 ١5٦-١١٨ضتتمان وجتتود ن تتال فعتتاه للمستتاءلة بغيتتة التصتتدي لالنت اكتتات
استملتة للقتتانون التتدو اإلنستاع وحقتتوق اإلنستتان ت ا راضتي الفلستتطينية استلتتة
متتن بتتني وستتائل أتتتر وتيستتري وصتتوه الضتتحاء الفعتتاه إىل العدالتتة وضتتمان التحقيتتق
الفعاه ت الشكاو فضالا عن تيسري العمل املشتروع التذي يضتطلل بته املتدافعون
عن حقوق اإلنسان (إسبانيا)؛
 ١57-١١٨وضل حد إلعدامات الفلسطينيني تار نطاق القانون والجمات
العستكرية اإلجراميتتة التتيت تستتبب ت متتوت ةالق ا بتترءء ومعا بتتة املستتؤولني عتتن
ذه ا فعاه اليت ر حىت اآلن دون عقا (ع ورية فنزويال البوليفارية)؛
 ١5٨-١١٨وضل حد جلميل أ كاه االنت اكات اجلستيمة حلقتوق اإلنستان ت
ا رض الفلسطينية استلة والعمل كذلك على و ف إعتدامات الفلستطينيني تتار
نطاق القضاء اليت تتزايد منذ عال  ٢٠١5بذريعة توفري ا من (اجلزائر)؛
 ١5٩-١١٨الكف عن انت ا سياسات القتتل واالتتفتاء القستري واالحتجتاز
اإلداري ضد الفلسطينيني ظ ذريعة اا سبا ا منيةا (اإلمارات العربية املتحدة)؛
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 ١٦0-١١٨القض تتاء عل تتى ارس تتات التع تتذيب وس تتوء املعامل تتة ض تتد املعتقل تتني
الفلسطينيني وال سيما ا طفاه مبا ت ذلك أثناء االعتقاه والمحيل واالستجوا
(تركيا)؛
١٦١-١١٨

و ف العقا اجلماعي للفلسطينيني (انميبيا)؛

 ١٦2-١١٨إ اء احتجاز الفلسطينيني بصورة غتري انونيتة ودون توجيته هتتم إلتي م
أو إجت تراءات انوني تتة؛ و ارس تتات التع تتذيب ال تتيت يتعرض تتون ل تتا وال تتروق الالإنس تتانية
للحتتبس االنف ترادي ومعاجلتتة االكت تتال وتتتدع الن افتتة الصتتحية واخلتتدمات ا ساستتية؛
واحلرمان من الرعاية الطبية ت السجون (ع ورية فنزويال البوليفارية)؛
 ١٦3-١١٨الن تتر ت ظستتني أحتتواه الستتجون مبتتا ت ذلتتك تلتتك التتيت تضتتم
سجناء فلسطينيني (موزامبيق)؛
 ١٦٤-١١٨التقلي ت تتل إىل أدم ح ت تتد م ت تتن اس ت تتت دال االحتج ت تتاز اإلداري ض ت تتد
الفلستتطينيني وتاصتتة القصتتر وذلتتك شتتي ا متتل املعتتايري الدوليتتة حلقتتوق اإلنستتان
(النرويس)؛
 ١٦5-١١٨اختت تتاذ عيت تتل اخلطت تتوات الالزمت تتة ملواءمت تتة اللجت تتوء إىل االحتجت تتاز
اإلداري م تتل املع تتايري وااللتزام تتات الدولي تتة املتعلق تتة اق تتوق اإلنس تتان؛ وعل تتى وج تته
اخلصتتو اختتتاذ التتتدابري الالزمتتة لضتتمان عتتدل تعتترض ا طفتتاه الفلستتطينيني لالعتقتتاه
واالحتجاز التعسفيني و تع م بكامل احلقوق اإلجرائية مبا يتفق مل املعايري الدولية
حلقوق اإلنسان (بلجيكا)؛
 ١٦٦-١١٨مواص ت تتلة ج ود ت تتا إلص ت تتالح ارس ت تتاهتا ا مني ت تتة والقض ت تتائية إزاء
الفلسطينيني (أسماليا)؛
 ١٦7-١١٨مكافحة اإلفتالت متن العقتا عتن طريتق إجتراء ظقيقتات متعمقتة
ونزي ة ت عيل ادعاءات انت اكات حقوق اإلنسان مبا في ا تلك اليت تتعلق أبفراد
من وات ا من أو املستوطنني (فرنسا)؛
 ١٦٨-١١٨ضمان ياية التما التديين والثقتات لألراضتي الفلستطينية استلتة؛
وعلى وجه اخلصو احتمال الوضتل التتاروي والقتانوع القتائم للمستجد ا صتى/
احلرل الشريف (ا ردن)؛
 ١٦٩-١١٨التتتدتل بفعاليتتة لو تتف عيتتل االنت اكتتات ضتتد املوا تتل اإلستتالمية
واملسيحية املقدسة اليت تقل ظ السيطرة الفعلية للحكومة اإلسرائيلية (مصر)؛
 ١70-١١٨هتي ة بي ة مؤاتية لعمل املن مات غري احلكومية والصتحفيني ورفتل
احل ر املفروض على زءرة الصحفيني اإلسرائيليني لألراضي الفلسطينية (فرنسا)؛
 ١7١-١١٨ض ت تتمان ك ت تتن اجل ت تتات الفاعل ت تتة ت اجملتم ت تتل امل ت تتدع اإلست ت ترائيلي
والفلستتطيين مبتن فتتي م املتتدافعون عتتن حقتتوق اإلنستتان متتن ارستتة احلتتق ت حريتتة
التعبري والعمل دون عوائق (النرويس)؛
١72-١١٨
GE.18-06336
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 ١73-١١٨القيال دون إبطتاء لغتاء عيتل القيتود املفروضتة علتى حريتة التنقتل
داتتل ا راضتي الفلستطينية استلتتة والوصتوه إلي تا متن أجتتل ضتمان تتل الستتكان
الكامل ابحلقوق ا ساسية وكفالة تع م كذلك مبستو معيشي الئق (تركيا)؛
 ١7٤-١١٨إزالة القيود املفروضتة علتى حريتة تنقتل ستكان ا رض الفلستطينية
استلة وتيسري الوصوه إىل اخلدمات واملوارد الطبية الالزمة (ملديف)؛
 ١75-١١٨احمال حق الفلسطينيني ت حرية التنقل داتل ا رض الفلسطينية
استلة مبا ت ذلك الوصوه إىل املوا ل الدينية مثل املستجد ا صتى؛ وعتن طريتق
رفل احلصار املفروض على طاع غزة (ماليزء)؛
 ١7٦-١١٨احلتتد متتن القيتتود املفروضتتة علتتى حريتتة التنقتتل بغيتتة ظستتني وصتتوه
الفلسطينيني إىل اخلدمات الصحية وال سيما املقيمني ت طاع غزة (كندا)؛
 ١77-١١٨عكس السياسات واملمارسات اليت تؤثر سلب ا على تتل الفلستطينيني
اقوق اإلنسان ت كل من إسرائيل وا رض الفلسطينية استلة مبا ت ذلتك احلصتار
املفروض على طاع غزة و دل املنازه وتدمري املمتلكات واملوارد الطبيعية وإ امة
املستوطنات غري القانونية علتى ا راضتي الفلستطينية والعديتد متن ا متور ا تتر
(انميبيا)؛
 ١7٨-١١٨اخت تتاذ إجت تراءات فوري تتة إل تتاء سياس تتة تتدل املمتلك تتات واملب تتاع
اخلاصتتة ابلفلستتطينيني ووضتتل إج تراءات تتفافة وواضتتحة بشتتأن تلكتتات الفلستتطينيني
وتشتتييد م للمبتتاع ت املنطقتتة اجتتيما متتن الضتتفة الغربيتتة وت القتتدس الشتتر ية وت
ا راضي الفلسطينية استلة (اململكة املتحدة لربيطانيا الع مى وةيرلندا الشمالية)؛
 ١7٩-١١٨استعراض سياسة اإلسكان والكف عن عمليتات اإلتتالء والتدل
مل مراعاة حقوق اإلنسان للفلسطينيني (إكوادور)؛
كني سكان ا رض الفلسطينية استلتة متن الوصتوه دون عرا يتل
١٨0-١١٨
إىل املياه والغذاء والرعاية الطبية (جنو أفريقيا)؛
 ١٨١-١١٨و تتف مصتتادرة ونتتزع ملكيتتة ا راضتتي الفلستتطينية و كتتني الفلستتطينيني
ت ا رض الفلسطينية استلة من الوصوه إىل املوارد الطبيعية مبا ت ذلك ا راضتي
الزراعية واملياه (دولة بوليفيا املتعددة القوميات)؛
 ١٨2-١١٨و ف استغاله و ب املوارد الطبيعية الفلسطينية على حو يشكل
انت اك ا لقرارات ا مم املتحدة (اإلمارات العربية املتحدة)؛

 ١٨3-١١٨احتمال حتتق الفلستتطينيني ت الوصتتوه إىل م توارد م الطبيعيتتة واستتتغاللا
اريت تتة؛ وضت تتمان وصت تتولم إىل عيت تتل اخلت تتدمات ا ساست تتية و اصت تتة ميت تتاه الشت تتر
(ع ورية فنزويال البوليفارية)؛

 ١٨٤-١١٨كفالتة إ تتاء مصتتادرة امليتاه اجلوفيتتة الفلستتطينية وغري تا متتن املتتوارد
املائية داتل املستوطنات غري القانونية (البحرين)؛
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 ١٨5-١١٨رفتتل احلصتتار الشتتديد املفتتروض علتتى طتتاع غتتزة وضتتمان دتتتوه
ا واملنتجات دون عوائق ( طر)؛
وترو ا
 ١٨٦-١١٨إ تتاء إغتتالق طتتاع غتتزة وضتتمان حريتتة احلركتتة جلميتتل الستتكان
فضتالا عتن احتمال ويايتة حقتتو م اإلنستانية وال ستتيما متن تتتاله ضتمان وصتتولم
إىل السلل واخلدمات ا ساسية الالزمة إلعماه ذه احلقوق (سويسرا)؛
 ١٨7-١١٨الرفتتل التتدائم للحصتتار املفتتروض علتتى طتتاع غتتزة وإاتحتتة متترور
واردات وصادرات الو ود وا غذية ومواد البناء والسلل ا ساسية ا تر (البحرين)؛
 ١٨٨-١١٨التشتاور بشتأن إمكانيتتة توستيل نطتتاق املترور اآلمتن بتتني طتاع غتتزة
والضفة الغربية (النمسا)؛
 ١٨٩-١١٨املستتاعدة ت إعتتادة إعمتتار طتتاع غتتزة والستتماح بوصتتوه املعونتتة
اإلنسانية (املكسيك)؛
 ١٩0-١١٨إاتحة وصوه املساعدة الدولية دون عوائق من أجل ظستني احلالتة
اإلنسانية للفلسطينيني ت طاع غزة (إندونيسيا)؛
١٩١-١١٨
(إندونيسيا)؛

اختتتاذ التتتدابري الالزمتتة ملنتتل اإلجتتالء القستتري للشتتعب الفلستتطيين

١٩2-١١٨
غزة ( يلي)؛

الن تتر ت اعتمتتاد استماتيجية لضتتمان يايتتة حقتتوق املترأة ت طتتاع

 ١٩3-١١٨تنفي تتذ تت تتدابري لضت تتمان ويايت تتة حقت تتوق ا طفت تتاه الفلست تتطينيني ت
اجملتتاالت املتعلقتتة ابلتعلتتيم واإلجتراءات اجلنائيتتة والت فيتتف متتن وطتتأة الفقتتر وظقيتتق
ا من ( يلي)؛
 ١٩٤-١١٨اعتمتتاد التتتدابري الالزمتتة لرصتتد تطبيتتق اتفا يتتة حقتتوق الطف تتل ت
ا راضي العربية استلة (أوروغواي)()2؛
 ١٩5-١١٨ضمان معاملة ا طفاه الفلسطينيني ت السجون اإلسترائيلية علتى
حو يتما ى اما مل التزامات إسرائيل مبوجب القانون الدو ( ولندا)؛

 ١٩٦-١١٨اخت تتاذ اإلجت تراءات الالزم تتة حلماي تتة ا طف تتاه استجت تزين وض تتمان
االست دال اإللزامتي للتستجيل الستمعي  -البصتري أثنتاء عمليتات استتجوا ا طفتاه
استج تزين وإ تتاء اس تتت دال القيتتود املؤمل تتة وإط تتالع استج تزين اق تتو م القانوني تتة
ابستمرار واتساق (اململكة املتحدة لربيطانيا الع مى وةيرلندا الشمالية)؛
 ١٩7-١١٨تعزيتز ستبل يايتة ا طفتاه الفلستتطينيني عتن طريتق و تف اإلجتراءات
العس تتكرية ض تتد م والتطبي تتق الكام تتل التفا ي تتة جني تتف الرابع تتة لفائ تتدة تتذه الف تتة
الضعيفة (ملديف)؛
__________

()2
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 ١٩٨-١١٨كفالتتة أن يكتتون عيتتل ا طفتتاه الفلستتطينيني استجتزين ت ا رض
الفلسطينية استلة وليس إسرائيل (الدامنرك)؛
 ١٩٩-١١٨ضمان تنفيذ املعتايري الدوليتة فضتالا عتن التوصتيات الصتادرة عتن
من متة ا متم املتحتدة للطفولتة (اليونيستتيف) بشتأن القصتر الفلستطينيني ت ستتجون
ومرافق االحتجاز اإلسرائيلية (سلوفينيا)؛
 200-١١٨إجراء إصالحات ضائية تكفل املساواة ت احلمايتة واملعاملتة أمتال
القانون وعدل تعري ا طفاه لالعتقاه واالحتجاز التعسفيني (بوتسواان)؛
 20١-١١٨ح ر االعتقاه أو االحتجاز التعسفي لألطفاه واست دال التدروع
البشرية ت عمليات اجليش اإلسرائيلي ابإلضافة إىل ح ر عمليات اإلعدال تتار
نطاق القضاء ابست دال طائرات بال طيار (إكوادور)؛
 202-١١٨اختت تتاذ تت تتدابري عاجلت تتة مت تتن أجت تتل تعزيت تتز ويايت تتة حقت تتوق الشت تتعب
الفلسطيين (االظاد الروسي)؛
 203-١١٨إ تتاء ارس تتة االح تتتاله واالنس تتحا م تتن عي تتل املن تتاطق استل تتة
عتتال  ١٩6٧والستتماح امتتة دولتتة فلستتطينية مستتتقلة عاصتتمت ا القتتدس الشتتر ية
(ا ردن)؛
 20٤-١١٨وضل حد لالحتتاله غتري الشترعي لألراضتي الفلستطينية واجلتوالن
السوري؛ واحلصار الالإنساع على طتاع غتزة والستماح بعتودة الالج تني (ع وريتة
فنزويال البوليفارية)؛
 205-١١٨االعتماق اتتق الشتتعب الفلستتطيين ت تقريتتر املصتتري ت إطتتار حتتل
التتدولتني مبتتا ت ذلتتك اعتبتتار القتتدس الشتتر ية عاصتتمة للدولتتة الفلستتطينية (جنتو
أفريقيا)؛
 20٦-١١٨االعماق اق تقرير املصري للشعب الفلستطيين وإ امتة دولتة فلستطينية
مستقلة عاصمت ا القدس الشر ية ( طر)؛
 207-١١٨االعتماق اتتق الشتتعب الفلستتطيين ت تقريتتر املصتتري واالنستتحا إىل
حدود ما بل عال ( ١٩6٧اإلمارات العربية املتحدة)؛
 20٨-١١٨االعماق اق فلستطني غتري القابتل للتصترق ت تقريتر املصتري بوصتف ا
دولة مستقلة وذات سيادة وعاصمت ا القدس الشر ية (ع ورية فنزويال البوليفارية)؛
 20٩-١١٨االنس تتحا الكام تتل م تتن عي تتل ا راض تتي العربي تتة استل تتة وع تتودة
الستتكان الفلس تتطينيني ال تتذين تتردوا ابلوس تتائل العس تتكرية إىل دءر تتم وض تتمان ارس تتة
حقو م املشروعة (العراق)؛
 2١0-١١٨تنفيتتذ ترار جملتتس ا متتن التتتابل لألمتتم املتحتتدة )٢٠١6(٢33٤
عتتن طريتتق الو تتف الفتتوري جلميتتل أعمتتاه بنتتاء املستتتوطنات ت ا رض الفلستتطينية
استلة (جنو أفريقيا)؛
2١١-١١٨
استلة (ا ردن)؛
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 2١2-١١٨و تتف بن تتاء املس تتتوطنات غ تتري القانوني تتة ت ا راض تتي الفلس تتطينية
والعربية استلة وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة وتفكيك جدار الفصل ( طر)؛
 2١3-١١٨جتميد ا نشطة االستيطانية وو ف عيل التدابري الراميتة إىل بست
سلطت ا تار حدود عال  ١٩6٧عمالا ابلقانون الدو اإلنساع (سويسرا)؛

 2١٤-١١٨أن تلتتتزل بوصتتف ا الستتلطة القائمتتة ابالحتتتاله عميتتل التزاماهتتتا
مبوجب القانون الدو ت ا راضتي الفلستطينية استلتة مبتا ت ذلتك الو تف الفتوري
لألنشطة االستيطانية غري القانونية (تركيا)؛
جتمد على الفتور أنشتطت ا االستتيطانية التيت تق ّتوض إمكانيتة ظقيتق
 2١5-١١٨أن ّ
حل الدولتني وتنت ك القانون الدو (الياابن)؛
 2١٦-١١٨إ تتاء بنتتاء املستتتوطنات غتتري القانونيتتة للستتكان الي تتود ونقتتل الستتكان
الي ود إىل ا راضي الفلسطينية استلة (االظاد الروسي)؛
2١7-١١٨

إ اء االحتاله اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية والعربية ( طر)؛

 2١٨-١١٨إ اء االحتاله غتري املشتروع جلميتل ا راضتي الفلستطينية والعربيتة
استلة مبا في ا القدس الشر ية وإ اء تدمري و دل املمتلكات الفلستطينية اخلاصتة
والعامة (ماليزء)؛
 2١٩-١١٨و تتف سياس تتة توس تتيل املس تتتوطنات تتا تش تتكل انت اكت ت ا جلمي تتل
احلقوق املكفولة للشعب الفلسطيين (اإلمارات العربية املتحدة)؛
 220-١١٨و تتف االح تتتاله وتوس تتيل املس تتتوطنات غ تتري القانوني تتة ت الض تتفة
الغربية والقدس الشر ية اليت تنت ك احلقوق ا ساسية للشعب الفلسطيين (ملديف)؛
 22١-١١٨إ تتاء املستتتوطنات اإلس ترائيلية غتتري القانونيتتة ت ا راضتتي استلتتة.
وإ تتاء ارستتات العقتتا اجلمتتاعي البشتتعة ضتتد الشتتعب الفلستتطيين مبتتا ت ذلتتك
است دال احلصار واإلغالق والقيود (ماليزء)؛
 222-١١٨القيال على وجه السرعة بو ف عمليتات الت طتي التمييزيتة وغتري
القانوني تتة ت الض تتفة الغربي تتة والق تتدس ل تتدق إلغ تتاء تشت تريعات مص تتادرة ا راض تتي
الفلسطينية (تركيا)؛
 223-١١٨الو تتف الفتتوري جلميتتل ا نشتتطة االستتتيطانية ت ا راضتتي الفلستتطينية
استلة مبا في ا القدس الشر ية وتفكيك عيل املستتوطنات التيت تتؤثر متن من تور
الشرعية الدولية ت وضل ا راضي استلة (مصر)؛
 22٤-١١٨و تتف اس تتتعمار ا رض الفلس تتطينية ع تتن طري تتق مس تتتوطنات غ تتري
انونية وتدمري املنازه وا ماكن الثقافية والدينية (ع ورية فنزويال البوليفارية)؛
 225-١١٨اختتتاذ إجتراءات فوريتتة لعكتتس اجتتتاه سياستتة التوستتل االستتتيطاع ت
ا راضي الفلسطينية استلة و تو أمتر غتري تانوع مبوجتب القتانون التدو اإلنستاع
(اململكة املتحدة لربيطانيا الع مى وةيرلندا الشمالية)؛
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 22٦-١١٨الك تتف ع تتن نق تتل س تتكا ا امل تتدنيني إىل ا رض الفلس تتطينية استل تتة
وو تتف عيتتل أ تتكاه التتدعم املقتتدل للمستتتوطنات واملستتتوطنني ت ا رض الفلستتطينية
استلة .ويتعني على إسرائيل تفكيتك املستتوطنات وستحب املستتوطنني اإلسترائيليني
من ا رض الفلسطينية استلة على حو ما أوص به اللجنة املعنية اقوق اإلنسان
ت عال ( ٢٠١٤اجلزائر)؛
 227-١١٨و ف المحيل غري املشروع للسكان الفلسطينيني املقيمتني ت القتدس
الشر ية وفقا لاللتزامات املمتبة مبوجب املادة  ٤٩من اتفا ية جنيف الرابعة (ماليزء)؛
 22٨-١١٨و ف المحيل غري املشتروع للستكان الفلستطينيني والوفتاء ابلتزاماهتتا
مبوجب املادة  ٤٩من اتفا ية جنيف الرابعة (البحرين)؛
 22٩-١١٨ضتتمان عتتدل المحيتتل القستتري لستتكان املنطقتتة اجتتيما واختتتاذ تتتدابري
استتتبا ية لتتزءدة إمكانيتتة وصتتوه الفلستتطينيني ت املنطقتتة اجتتيما إىل امليتتاه الن يفتتة
والك رابء والتعليم واخلدمات الصحية (السويد)؛
 230-١١٨تفكيك جدار الفصل امل ني الذي ينت ك احلقتوق اإلنستانية للشتعب
الفلسطيين (ع ورية فنزويال البوليفارية)؛
 23١-١١٨إلغاء التشريل الصادر عن الكنيس ت تباط/فرباير  ٢٠١٧والتذي
أجاز مصادرة ا راضي الفلسطينية اخلاصة (البحرين)؛
 232-١١٨إلغاء التشريعات اليت جتيز مصتادرة ونتزع ملكيتة ا راضتي اخلاصتة
التيت ميلك تتا فلستطينيون وو تتف توستتيل املستتوطنات وعيتتل أنتواع املمارستتات التتيت
يز بني املستوطنني اإلسرائيليني والفلسطينيني (كوستاريكا).
 -١١٩وفيما يلي التوصيات اليت صيغ أثناء جلسة التحاور والتيت ن ترت في تا إسترائيل
وأحاط لا علم ا:
الكف عن است داق املدافعني عتن حقتوق اإلنستان مبتا ت ذلتك
١-١١٩
عتتن طريتتق إلغتتاء متتا يستتمى ب ت ا تتفافية املن متتات غتتري احلكوميتتةا و تتانون متتا يستتمى
بت امنا ضة املقاطعةا فضالا عن التعديل الذي أُجري ت ةذار/مارس  ٢٠١٧على
ما يسمى بقانون االدتوه إىل إسرائيلا (دولة فلسطني)؛

التأك تتد م تتن أن إجت تراءات اللج تتوء الوطني تتة تتما تتى م تتل اتفا ي تتة
2-١١٩
عتتال  ١٩5١اخلاصتتة بوضتتل الالج تتني والربوتوكتتوه االتتيتتاري امللحتتق لتتا عتتال ١٩6٧
فضالا عن مواءمت ا مل القوانني واملعايري الدولية ا تر املتعلقة اب ا الذين
حيتاجون إىل ياية دولية (دولة فلسطني)؛
االعماق اق العتودة لالج تني الفلستطينيني والعتيش ت ستالل متل
3-١١٩
جريا م واق م ت احلصوه على تعويضات عن تدمري منازلم و تلكاهتم واخلستائر
اليت تعرضوا لا (دولة فلسطني)؛
إ تاء سياستتة االحتجتتاز اإلداري و ارستتة التعتتذيب ضتتد الفلستتطينيني
٤-١١٩
مبن في م ا طفتاه ت مرافتق االحتجتاز اإلسترائيلية العستكرية واإلفترا عتن عيتل
السجناء السياسيني الفلسطينيني مبن في م ا طفاه (دولة فلسطني)؛
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إ اء احلصار غري القانوع املفروض على طتاع غتزة والتحقيتق ت
5-١١٩
عيل االدعاءات املتعلقتة عترائم احلتر واجلترائم ضتد اإلنستانية املرتكبتة تتاله اعتتداءاهتا
العسكرية على غزة وتقدع التعوي الكامل للضحاء وأسر م (دولة فلسطني)؛
االمتث تتاه للق تتوانني الدولي تتة ع تتن طري تتق اإل تتاء الف تتوري الحتالل تتا
٦-١١٩
االستعماري لتألرض الفلستطينية استلتة التذي دال  5٠عامت ا وسياستات الفصتل العنصتري
ضد الشعب الفلسطيين (دولة فلسطني)؛
الو تتف الفتتوري لالستتتيطان ودتتاوالت ضتتم ا راضتتي الفلستتطينية
7-١١٩
وبناء وتوسيل املستوطنات اإلسرائيلية والن ال املرتب لتا وو تف المحيتل القستري
للفلسطينيني و دل املنازه واملباع الفلسطينية (دولة فلسطني)؛
تفكيتتك اجلتتدار غتتري القتتانوع والياكتتل ا ساستتية ذات الصتتلة املوجتتودة
٨-١١٩
داتتتل ا راضتتي الفلستتطينية استلتتة وتع توي الفلستتطينيني عتتن عيتتل اخلستتائر املتكبتتدة
بسبب ا (دولة فلسطني).
 -١20ت اإلحاطتة علمتا ابلتوصتيات التواردة ت الفقترات  ١-١١٩إىل  ٨-١١٩علتى
حو ما دمت ا ادولة فلسطنيا .وتر إسرائيل أن است دال عبارة ادولة فلستطنيا ت واثئتق
تاء علتى طلتب تقتين فلستطيين يتعلتق ابإل تارة
ا مم املتحدة مسألة إجرائية فق اعُتمدت بن ا
إىل الوفد الفلسطيين لذا االسم وذلك عقب اعتماد رار اجلمعيتة العامتة  .١٩/6٧و تذه
العبتتارة ال تشتتري وال ميكتتن أن تشتتري إىل أي اع تماق بكيتتان الدولتتة دون املستتاس ابملستتألة
املوضتتوعية املتعلقتتة ابملركتتز القتتانوع للكيتتان الفلستتطيين .وتتتر إس ترائيل كتتذلك أن الكيتتان
الفلسطيين ال يستوت معايري الدولة مبوجب القانون الدو و ي ال تعمق أبنه دولة تأ ا
أن العديد من الدوه ا تر .
 -١2١عيل االستنتاجات و/أو التوصيات الواردة ت تذا التقريتر تعترب عتن مو تف الدولتة
(الدوه) اليت دمت ا و/أو الدولة موضوع االستعراض .وال ينبغي أن يُف تم أ تا ظ تى بتأييتد
الفريق العامل ككل.
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