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  مقدمة
 ٥/١) اجمللـس (عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدويل الشامل، املنشإ وفقاً لقرار جملس حقوق اإلنسان                -١

جـري  وأ. ٢٠٠٨ديـسمرب   / كـانون األول   ١٥ إىل   ١، دورته الثالثة يف الفترة مـن        ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨املؤرخ  
وترأس وفد إسرائيل سـعادة   . ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٤االستعراض املتعلق بإسرائيل يف اجللسة الثامنة، املعقودة يف         

وقد اعتمـد الفريـق     .  يار، السفري واملمثل الدائم إلسرائيل لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف           -السيد أهارون ليشنو    
  . ٢٠٠٨ديسمرب /  كانون األول٩ جلسته الثانية عشرة املعقودة يف العامل هذا التقرير املتعلق بإسرائيل يف

، اختار جملس حقوق اإلنسان، من أجل تيسري استعراض حالة حقوق اإلنـسان يف              ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٨ويف    -٢
  . مجهورية كوريا وأذربيجان ونيجرييا): اجملموعة الثالثية(إسرائيل، جمموعة املقررين التالية 

ة حقوق اإلنسان   ـعراض حال ـل است ـ، صدرت الوثائق التالية من أج     ٥/١ من مرفق القرار     ١٥للفقرة  ووفقاً    -٣
  : يف إسرائيل

 ٥/١مـن مرفـق قـرار جملـس حقـوق اإلنـسان             ) أ(١٥التقرير الوطين املقدم وفقـاً للفقـرة          )أ(  
)A/HRC/WG.6/3/ISR/1(؛  

) ب(١٥نــسان وفقــاً للفقــرة جتميــع للمعلومــات أعدتــه املفوضــية الــسامية حلقــوق اإل  )ب(  
)A/HRC/WG.6/3/ISR/2(؛  

  ).A/HRC/WG.6/3/ISR/3) (ج(١٥موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة   )ج(  

ـ  ـوهناك قائمة باألسئلة أعدهتا مسبقاً كوبا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الـشمالي              -٤ رك ـة والدامن
ـ       .  أحيلت إىل إسرائيل عن طريق اجملموعة الثالثية       والتفيا وهولندا  راض ـوتتاح هذه األسئلة على اإلكـسترانت لالستع
  . الدوري الشامل

   موجز مداوالت عملية االستعراض-أوالً 
   عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض-ألف 

سفري واملمثل الدائم إلسرائيل لدى مكتـب        قام ال  ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٤يف اجللسة الثامنة املعقودة يف        -٥
 يار بعرض التقرير الوطين إلسرائيل مبيناً أن إسرائيل متثـل يف كنـف              -األمم املتحدة يف جنيف، سعادة أهارون ليشنو        

وبالرغم من أن إلسرائيل حتفظات على جوانب من عمل اجمللس، إال أهنا اعتربت إعداد التقرير الوطين                . التواضع واالحترام 
  .ومثوهلا فرصة تتاح للتأمل الباطين احلقيقي والنقاش الصريح

وبيَّن املمثل أن إسرائيل أسست كمالذ للمنفيني من اليهود من مجيع بقاع العامل، وقد التزم مؤسسو هذه الدولة                    -٦
هـاب تفتخـر    وعلى الرغم من عقود من الرتاع واإلر      . بإنشاء جمتمع تتجسد فيه احلماية من التجاوزات حلقوق اإلنسان        

  . إسرائيل بأهنا أقامت جمتمعاً دميقراطياً يرتكز على أساس سيادة القانون
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 من املقررين اخلاصني خالل السنوات      ٨وإسرائيل طرف يف معاهدات حقوق اإلنسان األساسية وقد استضافت            -٧
جمال حقوق اإلنسان، وأبرز هذه     ومتلك إسرائيل آليات حملية عديدة تقوم باستمرار باستعراض سجلها يف           . الثالث األخرية 

وبينت إسرائيل أهنا ستبذل جهوداً متضافرة يف سبيل إشراك جمموعات اجملتمع املدين الناشـطة              . اآلليات هي احملكمة العليا   
  . حني تنظر يف كيفية تنفيذ التوصيات اليت يتمخض عنها االستعراض الدوري الشامل

 املتمثلة يف إقرار توازن بني احلق يف حرية التنقـل ويف اخلـصوصية     وحرصاً من إسرائيل على مواجهة التحديات       -٨
وبني احلماية من اهلجمات اإلرهابية، فهي أيضاً تأمل إلنكار احلقوق األساسية من قبيل اإلبالغ بأماكن وجـود اجلنـود                   

نة الصليب األمحر الدولية    اإلسرائيليني مبن فيهم غيالد شاليت، ورون أراد وسلطان يعقوب املفقودون يف القتال ومتكني جل             
  . من زيارهتم

وقد استشهد وكيل النائب العام يف وزارة العدل بوثيقة اإلعالن عن االستقالل القاضية بإعـادة إنـشاء دولـة         -٩
ما ارتـآه     سنة خلت، واليت تفيد أن الدولة اجلديدة ستقوم على أساس احلرية والعدل والسالم على حنو               ٦٠إسرائيل منذ   

رائيل؛ وضمان املساواة التامة يف احلقوق االجتماعية والسياسية لكافة السكان بقطع النظر عن الدين أو العرق أو                 أنبياء إس 
  .اجلنس؛ وضمان حرية الدين والوجدان واللغة والتعليم والثقافة

 املـسلحة   وقد واجهت إسرائيل، منذ إنشائها، أخطاراً أمنية مستمرة مبا فيها اإلرهاب االنتحاري واهلجمـات               -١٠
وتتم املوازنة بني هـذه     . العشوائية ضد مدنييها وهذا سياق يستلزم االعتراف بأن العديد من احلقوق ليست حقوقاً مطلقة             

وغالباً ما تعمد احملكمة العليـا إىل       . احلقوق املتداخلة يف الكنيست، الربملان اإلسرائيلي، وداخل اهليئات القضائية التابعة له          
  . ن الدويل وهي ال تتردد يف االعتماد على املعايري الدولية فيما تصدره من أحكاماإلشارة إىل القانو

فجميع السكان اإلسرائيليني أصحاب حق يف التعلـيم        . وإسرائيل فخورة بنظام احلقوق االجتماعية السائد فيها        -١١
ر للضمان االجتماعي خاص بسكاهنا وهي وتتمتع إسرائيل بنظام متطو. االبتدائي والثانوي اجملاين ويف التأمني الصحي العام      

وقد حققـت إسـرائيل يف      . تساعد مالياً، يف مجلة من تساعدهم، األشخاص ذوي اإلعاقة واملسنني والعاطلني عن العمل            
  .السنوات األخرية تقدماً كبرياً فيما يتعلق حبقوق املثلّيني والسحاقيات رغم أن هذه املسألة تظل مثار جدل

وهـذا املبـدأ أداة   . ة مبدأ أساسي يف النظام القانوين ولو مل يرد ذكر ذلك رمسياً يف النظام القانوين     ومبدأ املساوا   -١٢
  .مهمة من أدوات النهوض مبساواة املواطنني العرب يف إسرائيل واحلكومة واعية بالصعوبات اليت يواجهوهنا

  . وهي ترحب بأي نقد بناءوقال الوفد إن إسرائيل واعية بنقائصها وبالتحديات اليت تنتظرها  -١٣

ووجه نائب املستشار القانوين األقدم يف وزارة الشؤون اخلارجية الشكر لكافة املندوبني الذين تقـدموا مـسبقاً             -١٤
بأسئلة وذكر أن إسرائيل تسلم بأهنا، فيما خيص العديد من القضايا اليت تواجهها وال سيما القضايا اليت تقتضي املوازنة بني                  

ـ                 احلقوق، ال  ي ـ متلك األجوبة الصحيحة وإن أجدى سبل التعامل مع املعضلة يكمن يف التشارك يف التجارب ويف توخ
  . أفضل املمارسات

وفيما يتعلق باألسئلة اخلاصة بتطبيق القانون اإلنساين الدويل بدالً من قانون حقوق اإلنسان بينت إسرائيل أهنـا                   -١٥
ون مساس مبا هلا من حتفظات حول قابلية هذا اإلطار للتطبيق ضمن سياق             سوف تبذل قصارى اجلهد لتقاسم املعلومات د      
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وفيما خيص األسئلة املتعلقة باملفاوضات الثنائية اجلارية مع الفلسطينيني فإن اجلانبني كليهما اتفقا على إبقـاء           . االستعراض
  . مضمون تلك املفاوضات طي السرية ولكن بوسع إسرائيل أن تتقدم بإجابة ما استطاعت

والسؤال الذي طرحته اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية حول مؤسسات حقـوق اإلنـسان                 -١٦
املستقلة دفع إسرائيل إىل مشاطرة غريها املعلومات املتعلقة بعدد ال بأس به من هيئات الرصد واالستعراض املستقلة الـيت                   

ا يتعلق بسؤاهلا حول اخنراط احلكومة إىل جانب اجملتمـع املـدين يف             وفيم. تضطلع بدور حاسم يف محاية حقوق اإلنسان      
إعداد التقارير املتعلقة حبقوق اإلنسان ورصد حقوق اإلنسان قال املندوب إن إسرائيل تعترف جبدوى احلوار مع اجملتمـع                  

د من تقاريرها الصادرة عن املدين وهي منخرطة يف احلوار التحضريي مع املنظمات غري احلكومية ذات الشأن بالنسبة للعدي    
ومن املؤسف أن هذا األمر مل يكن متيسراً أثناء اإلعداد لتقريرها الوطين لكن تأمل هـذه اهليئـات يف                 . هيئات املعاهدات 

  .تعميق اخنراطها على صعيد التقارير املقبلة

 محاية األقليات يف إسرائيل مبـا       ووجهت كل من هولندا واململكة املتحدة أسئلة تتعلق بالتدابري الرامية إىل كفالة             -١٧
وإسرائيل تعترف بالفجوات القائمة بني شىت اجملتمعات احمللية يف إسرائيل، وهي ملتزمة            . فيها األقلية العربية والسكان البدو    
وتبذل جهود متضافرة يف سبيل متثيل عرب إسرائيل فيما يرسم من سياسـات ومـا               . بالعمل على تضييق هذه الفجوات    

أما السكان البدو الرحل الذين تعيش غالبيتهم ضمن جمموعات متناثرة يقطنون عدداً من التجمعـات               . راراتيتخذ من ق  
. السكنية فإن وضعهم يطرح حتديات معينة، وقد أنشئت يف هذا الصدد جلنة استشارية تعىن بالسياسات املتعلقة بأمر كهذا      

  . احملكمة العليا، ممثالن اثنان عن البدوويشترك يف هذه اللجنة، اليت يرأسها قاضٍ سابق من قضاة 

وفيما يتعلق بطلب اململكة املتحدة تقدمي توضيحات ختص التدابري اليت اختذت إلشاعة الوعي حبقوق اإلنـسان                  -١٨
بينت إسرائيل أن ثقافة حقوق اإلنسان أصبحت جزءاً ال يتجزأ من املقررات الدراسية وأن التثقيف املستمر املتعلق بقضايا                  

  . وق اإلنسان يشكل جزءاً مهماً من تدريب السلطات املكلفة بإنفاذ القوانني يف الدولةحق

   احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض-باء 

  . وفداً ببيانات٥٤خالل احلوار التفاعلي أدىل   -١٩

والدامنرك وآيرلنـدا وإيطاليـا     ووجهت كل من الربازيل وأستراليا وهولندا وسلوفينيا والسويد والنرويج وكندا             -٢٠
ـ               اق االسـتعراض   ـوملديف واملكسيك والتفيا الشكر إىل إسرائيل على مشاركتها وتفتحها ورغبتها يف التعاون يف سي

  . الدوري الشامل

ولوحظت اجلهود اليت تبذهلا الدولة والتحديات املتمثلة يف تعزيز حقوق اإلنسان ومؤسساهتا من قبل كـل مـن           -٢١
مسا وبلجيكا والربازيل مع اإلشارة بوجه خاص إىل احملكمة العليا؛ مثلما أشارت كل من أوكرانيا وتركيـا إىل  فرنسا والن 

اجمللس الوطين للطفولة؛ وأشارت تركيا إىل أمني املظامل املعين باألطفال والشبان وأمني املظامل اخلاص املعـين باألطفـال                  
تحدة وأوكرانيا إىل تعيني منسق وطين معين باالجتـار يف األشـخاص؛            العرب واألطفال املهاجرين؛ وأشارت اململكة امل     

وأشارت بوركينا فاسو وفنلندا إىل جلنة تكافؤ احلقوق لألشخاص ذوي اإلعاقات؛ وبوركينا فاسو إىل جلنة تكافؤ الفرص                 
التفيا إىل التصديق   يف جمال العمالة؛ وذكرت ملديف توقيع الدولة على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقات وأشارت               

على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل وبيع األطفال واستغالل األطفال يف الـدعارة ويف املـواد اإلباحيـة؛              
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وأشارت ملديف واليابان إىل التعاون مع هيئات املعاهدات فيما أشارت سويسرا وملديف والتفيا إىل التعاون يف سـياق                  
حيث أشارت رومانيـا إىل     :  الدول التايل ذكرها إىل التطورات اليت شهدها اإلطار القانوين         وأشارت. اإلجراءات اخلاصة 

؛ ١٩٩٨ والتعديالت املدخلة على القانون املتعلق حبرية اإلعـالم لعـام            ٢٠٠٧استنان قانون اإلجراءات اجلنائية يف عام       
ت اليونان إىل اشتراع القانون املتعلق بتكافؤ احلقـوق         وأشارت تركيا والتفيا إىل التشريع املتعلق باآلثار اجلنسانية؛ وأشار        

اخلاص باملرأة، والفلبني ورومانيا أشارتا إىل قانون مكافحة التهريب؛ فيما أشارت بوركينا فاسو وأوكرانيا إىل اجلهـود                 
والربازيـل إىل   الرامية إىل تعزيز حقوق الطفل والكرسي الرسويل واململكة املتحدة وبوركينا فاسو واملكسيك واليابـان               

اجلهود الرامية إىل تعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛ واململكة املتحدة واليابان إىل حظر العقوبة البدنية على صـعيد                  
النظام التربوي؛ والكرسي الرسويل والتفيا وبوركينا فاسو واليابان وغواتيماال أشارت إىل تعزيز املساواة بني اجلنـسني؛                

دة والربازيل إىل تعزيز حقوق األزواج من نفس اجلنس، وأشارت أستراليا إىل اسـتعراض الربملـان   وأشارت اململكة املتح 
  . حلالة الطوارئ

والحظت اجلمهورية العربية السورية أن التقرير املقدم من إسرائيل ُيهمل حقيقة أن إسرائيل دولة يهودية أي أن                   -٢٢
يهمل اإلشارة إىل أن قوانني الدولة احملتلة ختـضع اإلسـرائيليني إىل      اليهود وحدهم هم َمن يشكلون مواطين الدولة؛ كما         
وأوصت بأن تضع إسرائيل جدوالً زمنياً واضحاً اللتزامها بقواعد         . القوانني املدنية بينما خيضع العرب إىل قوانني عسكرية       

رورة تعهد إسرائيل بإطالق سـراح      قانون حقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين يف مجيع األراضي العربية احملتلة؛ وض           
وينبغي إلسرائيل أن تسمح للجنة الدولية للصليب األمحر        . كافة األسرى العرب واملعتقلني منذ سنني عديدة بدون حماكمة        

 وذلك بالنظر إىل تدهور األوضاع الصحية، وضرورة احتـرام          ٧/٣٠برعاية أوضاعهم الصحية، مبا يتفق مع قرار اجمللس         
. ٦/١٩ة والثقافية للشعب الفلسطيين يف األراضي الفلسطينية احملتلة مبا فيها القدس تنفيذاً لقـرار اجمللـس                 احلقوق الديني 

وينبغي إلسرائيل أن تتعهد بتنفيذ توصيات جلنة مناهضة التعذيب وأن تضع حداً للتعذيب اجلسدي والنفسي الذي يتعرض                 
  . له السجناء العرب

اإلشارة إىل أن الدولة املعنية تبقى دولة حمتلة ألراضي ثالثة بلدان عربية وأن ما              والحظت مصر أن التقرير يهمل        -٢٣
والحظت مصر أن إسرائيل تتجاهل الفتوى      .  يف املائة من السكان الفلسطينيني هم حمتجزون لدى إسرائيل         ٢٠يزيد على   

الفلسطينية احملتلة، مبا يف ذلك اجلـدار يف  الصادرة عن حمكمة العدل الدولية اليت تطلب إليها وقف بناء اجلدار يف األراضي  
وأشارت مصر إىل املمارسـات اإلسـرائيلية يف اجلـوالن          . القدس وحوله وإىل هدم األجزاء اليت بنيت يف تلك األراضي         

وأوصت مصر بأن تضع    . السوري احملتل مبا يف ذلك مصادرة األراضي وفرض اجلنسية اإلسرائيلية على السكان السوريني            
 مبا يف ذلك القدس واجلوالن السوري،       ١٩٦٧عام   حداً الحتالهلا جلميع األراضي الفلسطينية والعربية احملتلة منذ       إسرائيل  

وأن حتترم حق الفلسطينيني يف تقرير املصري وإنشاء دولتهم املستقلة وعاصمتها القدس؛ واحترام حق الالجئني الفلسطينيني                
 من خسائر وأضرار تكبدوها وأن يستعيدوا أمالكهم، وأن تنفـذ تنفيـذاً             يف العودة إىل وطنهم وتعويضهم عما حلق هبم       

كامالً الفتوى الصادرة عن حمكمة العدل الدولية املتعلقة باجلدار؛ وإلغاء قرارها غري الشرعي بضم اجلوالن السوري احملتل،                 
 األراضي الفلسطينية احملتلة، وخباصة يف ومجيع األنشطة االستيطانية يف هذه املنطقة، وأن تنهي مجيع أنشطتها االستيطانية يف          

القدس احملتلة ويف املناطق املتامخة هلا، وأن تكف فوراً عن عملياهتا العسكرية يف األراضي الفلسطينية احملتلة وترفع الغلـق                   
  . الذي تفرضه على قطاع غزة؛ وأن تفرج فوراً عن مجيع الفلسطينيني وغريهم من العرب السجناء واحملتجزين
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وسألت فرنسا عما إذا كانت إسرائيل تنوي احلد من استخدام احلجز اإلداري، خاصة بالنسبة للقصر، اسـتناداً                   -٢٤
والحظت أن هناك قوانني وأنظمة تستفيد منها األغلبية اليهودية، خاصـة فيمـا يتعلـق               ". أدلة سرية ألسباب أمنية   "إىل  

 فيما خيّص السكان البدو الذين مينعون من العيش يف أراضيهم اليت            باحلصول على اجلنسية واألراضي، وأن هناك قلقاً كبرياً       
واستفسرت فرنسا عن التدابري امللموسة الرامية إىل إزالة التمييز ضد األقليـات            . دأبوا على العيش فيها يف جنوب إسرائيل      

سانية واقتـصادية خطـرية وذلـك       وقالت إن القيود املفروضة على حرية التنقل يف األراضي احملتلة هلا عواقب إن            . العربية
مث إن احلصار املفروض على غزة يثري قلقاً كبرياً وجيب على إسرائيل أن متتثل للقـانون                . يتعارض مع اتفاقية جنيف الرابعة    

 اإلنساين الدويل وتسمح للعاملني يف اجملال اإلنساين باملرور وخاصة العاملني التابعني لوكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل               
وأوصت فرنسا بإعادة فتح نقاط العبـور إىل        . وبرنامج األغذية العاملي  ) األونروا(الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن      

وأعربت عن قلقها من أن األسر حمرومة من حق زيارة السجناء الفلسطينيني الذين تكتظ هبم  . قطاع غزة ومن هذا القطاع    
وأوصت بأن حتترم إسرائيل مبادئ محاية األشـخاص اخلاضـعني          . سجن القصر السجون اإلسرائيلية وقلقها كذلك إزاء      

وأوصت فرنسا كذلك . لالحتجاز أو السجن وتنفيذ توصية جلنة مناهضة التعذيب وأن تعتمد تشريعاً حمدداً حيظر التعذيب      
إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة    بأن تعمد إسرائيل، ضماناً منها حلماية حقوق اإلنسان ومتابعة لتنفيذ الصكوك الدولية، إىل              

ع على االتفاقية الدولية حلماية مجيـع األشـخاص مـن           ـوأوصت فرنسا، بأن توق   . حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس    
  .االختفاء القسري

وشددت مجهورية إيران اإلسالمية على أن االستعراض الدوري الشامل ال يشكل آلية كافية للتصدي هلذه احلالة                  -٢٥
وشددت كذلك على أن االحتالل هو السبب اجلذري يف كافة انتهاكات حقوق اإلنـسان والفظاعـات الـيت                 . حتديداً

وأعربت عن قلقها من أن االنتهاكات اخلطرية واملنتظمة حلقوق اإلنسان ضد شعوب فلـسطني              . يتعرض هلا الفلسطينيون  
تقارير الدولية ومن هذه االنتهاكات مـا يتمثـل يف   واجلوالن السوري احملتل ولبنان وسائر األراضي احملتلة قد وثقت يف ال     

القتل خارج عن نطاق القانون وهدم املنازل وسجن األبرياء والسياسات واملمارسات العنصرية والتمييزيـة واسـتخدام                
ون التعذيب وتوسيع املستوطنات وتزايد نقاط التفتيش وغلق املعابر والغارات العسكرية وانتهاكات حقوق اإلنسان والقان             

اإلنساين من قبيل بناء جدار الفصل العنصري غري الشرعي، والقتل الذي يستهدف أشخاصاً معينني واستخدام الفلسطينيني 
والقائلة بأن قصف بيت    ). A/HRC/9/26(وأشارت إىل استنتاجات بعثة تقصي احلقائق اليت أنشأها اجمللس          . دروعاً بشرية 

وأن . ج أن حصار غزة اخلانق يشكل آخر فظاعة ترتكب حبق الفلسطينينيوذكرت هذه النتائ  . حانون يشكل جرمية حرب   
ودعت اجملتمع الدويل إىل اختاذ كافة التـدابري        . هذه التدابري تشكل خرقاً فاضحاً ترقى إىل مستوى اجلرائم ضد اإلنسانية          

 اإلنسان ضـد شـعب     الضرورية وامللموسة لوضع حد فوري جلميع أشكال ومظاهر االحتالل والعدوان وانتهاك حقوق           
  . فلسطني واجلوالن السوري

وأشار املغرب إىل انتهاكات احلقوق يف مدينة القدس وعلى رأسها احلقوق الثقافية واحلـق يف حريـة الـدين                     -٢٦
وأوصى املغرب بتطبيق مجيع القرارات الدولية اليت تؤكد على احلفاظ على طابع ومعامل مدينة القدس وعدم تغيري                 . واملعتقد
تها القانونية وعدم املساس مبقدساهتا الروحية اإلسالمية واملسيحية منها؛ وضمان متتع الفلسطينيني باحلقوق الدينيـة               وضعي

والثقافية املتضمنة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والسماح هلم بالولوج إىل أماكن العبادة طبقاً التفاقية جنيف الرابعة                 
ايف واختاذ كافة اإلجراءات حلماية هذه األماكن واحلفاظ على كرامتها؛ وتطبيق مجيـع             بدون أية قيود وحفظ اإلرث الثق     

 الذي يطالب إسرائيل بالتعاون مع املقرر اخلاص حول حقوق اإلنسان           ٧/١٨قرارات جملس حقوق اإلنسان خاصة القرار       
 جلميع اإلجراءات التشريعية واإلداريـة       وما يتطلبه ذلك من اإللغاء الفوري      ١٩٦٧يف األراضي الفلسطينية احملتلة منذ عام       
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الرامية إىل هتويد القدس الشرقية احملتلة مبا فيها تلك اليت تبيح أعمال احلفريات يف حميط املسجد األقصى وبنـاء كنـيس                     
يهودي وإنشاء املستوطنات وتوسيع املوجود منها وإغالق املؤسسات الفلسطينية؛ واحترام إسرائيل لقرارات هيئات األمم              
املتحدة ولاللتزامات مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنسان الدويل لضمان احلريات واحلقوق األساسية              
للمواطنني الفلسطينيني يف األراضي احملتلة مبا فيها القدس الشرقية وذلك مبكافحة مجيع مظاهر التمييز اليت يتعرضون هلـا                   

  .  والتعليم والصحة وحرية التعبري والتنقلومتكينهم من التمتع حبقهم يف السكن

وذكر اليمن أن املعاناة اليت يشهدها قطاع غزة خطرية وأوصى بأن تطلق إسرائيل حاالً سراح كـل األسـرى                     -٢٧
واحملتجزين الفلسطينيني والسوريني والعرب مبن فيهم النساء واألطفال والصحفيون، وبالسماح للمنظمات الدولية مبا فيها              

 الدولية للصليب األمحر بزيارة املعتقلني والوقوف على أوضاعهم كافة يف السجون اإلسرائيلية، وضمان ظـروف                اللجنة
اعتقال لألسرى تليب املعايري الدنيا على أقل تقدير؛ ووقف كل أشكال التعذيب وغريه من صنوف املعاملـة القاسـية أو                    

رة أقارهبم يف أماكن االعتقال، ورفع احلـواجز ونقـاط التفتـيش            الالإنسانية أو املهينة، والسماح لعائالت األسرى بزيا      
 مبـا  ١٩٦٧ة منذ عام ـربية واحملتلـة والعـوتسهيل حركة الفلسطينيني ووضع حد الحتالهلا جلميع األراضي الفلسطيني     

  . فيها القدس

قوق اإلنسان، وخاصـة    وشجعت أستراليا على استمرار التعاون مع املنظمات غري احلكومية يف تعزيز ومحاية ح              -٢٨
وسلمت أستراليا بالتهديدات األمنية اليت تواجهها إسرائيل، مبا يف ذلك تواصل اهلجمات اإلرهابية على              . حقوق األقليات 

وأشارت أستراليا إىل تقارير املنظمات غري احلكومية اليت تتضمن        . املواطنني اإلسرائيليني اليت متس حقوق اإلنسان األساسية      
عاملة احملتجزين واستفسرت عن اخلطوات الرامية إىل تعزيز ثقافة املساءلة الشخصية لضمان معاملة احملتجزين       مزاعم بسوء م  

والحظت أستراليا القيود املفروضة على التنقل يف       . مبا يتفق مع املعايري الدولية وحماسبة من هم مسؤولون عن سوء املعاملة           
  . وات اليت اختذت للحد من أثر التدابري األمنية يف اجملال اإلنسايناألراضي الفلسطينية والتمست معلومات عن اخلط

بينت الكويت أن التقرير ال يتصدى حلقوق الشعب الفلسطيين وال للقضايا اليت أثارهتا املنظمات الدولية مبا فيها                   -٢٩
 وتعيقه على الرغم مـن      وأضافت أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي تنكر حق الشعب الفلسطيين يف تقرير مصريه           . اجمللس

. إقرار جملس األمن واجلمعية العامة وحمكمة العدل الدولية وسلطة االحتالل ذاهتا حبق الشعب الفلسطيين يف تقرير مـصريه         
وتطالب . ولفتت االنتباه إىل استمرار معاناة األسرى العرب يف سجون االحتالل والذين يعانون من أسوأ ظروف االعتقال              

وأوصـت الكويـت بإهنـاء    .  بشأن إطالق سراح كافة األسرى يف سجون االحتالل٧/٣٠ار اجمللس الكويت بتنفيذ قر  
، وإهناء االنتـهاكات اإلسـرائيلية يف       ١٩٦٧االحتالل لألراضي الفلسطينية احملتلة وبقية األراضي العربية احملتلة منذ عام           

ملصري وإقامة دولته املستقلة ذات السيادة وعاصمتها       اجلوالن السوري احملتل؛ واحترام حقوق الشعب الفلسطيين يف تقرير ا         
القدس؛ وتطبيق القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان على األراضي الفلـسطينية احملتلـة واجلـوالن                 

  . السوري احملتل وتنفيذ القرارات الصادرة عن جملس حقوق اإلنسان

ني االعتبار الوضع األمين الصعب يف إسرائيل وحول إسرائيل حني تنظـر            والحظت أملانيا أنه جيب أن ُيؤخذ بع        -٣٠
وأدانت اهلجمات الصاروخية اليت تنطلق من غزة باجتاه إسرائيل وأعربـت           . احلكومة يف سياساهتا املتعلقة حبقوق اإلنسان     

الكيفية اليت تضمن هبا إسرائيل     وتساءلت عن   . عن قلقها إزاء غلق املعابر احلدودية والوضع اإلنساين الناجم عن هذا الغلق           
  .وصول عمال املساعدة اإلنسانية والدبلوماسيني وممثلي وسائط اإلعالم إىل غزة
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وأكدت تركيا من جديد التزامها بعملية السالم وباجلهود الرامية إىل التوصل إىل حل الدولتني وفقـاً لقـرارات            -٣١
نسانية يف األراضي الفلسطينية ال ميكن أن يتحقق إال من خـالل            وذكرت أن التحسن املستدام لألوضاع اإل     . جملس األمن 

وذكرت تركيا أنه ال بد من      . وشجعت تركيا اجملتمع الدويل على مواصلة جهوده لتحقيق هذه الغاية         . تسوية دائمة للرتاع  
عن أي تدابري من شأهنا ودعت كافة األطراف املعنية إىل الكّف . اختاذ تدابري لتحسني األوضاع املعيشية للشعب الفلسطيين      

وأشارت إىل نية دولة إسرائيل عدم التمديد يف حالة الطوارئ وتنقـيح بعـض              . أن تقوض العملية املفضية إىل حل دائم      
القوانني األساسية واألوامر واألنظمة اليت تعتمد على وجود حالة طوارئ وأن املسألة مطروحة على حمكمة العدل الدولية                 

وطلبت تركيا من إسرائيل إشراك     . ت إضافية عن اجلدول الزمين املتعلق باإلجراءات املتبقي اختاذها        فالتمست تركيا معلوما  
  .غريها يف البعض من أفضل املمارسات يف ميدان حقوق الطفل

وأشار إىل أن لّم مشل أفراد األسر يف     . وأبدى الكرسي الرسويل قلقه إزاء التمييز ضد عرب إسرائيل والفلسطينيني           -٣٢
وتعترب اآلثار السلبية   . من الضفة الغربية وقطاع غزة، باستثناء قلة، ال يسمح به بسبب قانون اجلنسية ودخول إسرائيل              كل  

وأشار إىل عدم اعتراف    . وأوصى الكرسي الرسويل بتعليق القانون اآلنف الذكر      . اليت تتعرض هلا هذه األسر آثاراً شديدة      
يان املختلفة فاستفسر عما إذا كانت السلطات اإلسرائيلية تعمل من أجل إحقاق حق             الدولة املعنية بالتزاوج بني أتباع األد     

وشجع إسرائيل على مواصلة مفاوضاهتا مع القيادة الفلسطينية يف سبيل حتقيق رؤية الدولتني بقيام دولـة                . هؤالء املواطنني 
  . ائيل يف كنف السلم واألمنفلسطينية مستقلة وذات سيادة وقابلة لالستمرار جنباً إىل جنب مع دولة إسر

والحظت النمسا عدم وجود دستور رمسي يف إسرائيل ُمسلمةً بأمهية الدور التقدمي الذي تضطلع بـه احملكمـة       -٣٣
وتساءلت عن املشاورات الدائرة يف سبيل وضع دستور وعن التدابري اهلادفة إىل            . العليا يف النهوض حبماية حقوق اإلنسان     

وأشارت إىل جوانب القلق اليت أبدهتا هيئات املعاهدات وجلنتـان  . كونات اجملتمع من هذا الدستورضمان استفادة كافة م 
إسرائيليتان حول انعدام املساواة يف احلقوق املدنية للمواطنني وبالذات انعدام املساواة بني املواطنني اليهـود واملـواطنني                 

وطلبت النمسا معلومات تتعلق بالتدابري الرامية      . كية واإلدارة العامة  العرب اإلسرائيليني على صعيد قضايا مثل العمالة واملل       
إىل التصدي للمسائل اآلنفة الذكر وأوصت إسرائيل مبضاعفة جهودها يف سبيل تنفيذ التوصيات الصادرة عـن هيئـات                  

مة ختـص املـواطنني   املعاهدات، وال سيما استخدام املفاوضات اجلارية بشأن دستور جديد إلدراج أحكام غري متييزية عا         
وطلبت النمسا وجهات نظر احلكومة بشأن توصيات املقرر اخلاص املعين حبالة املدافعني عن حقـوق               . اإلسرائيليني كافة 

اإلنسان وتزايد هشاشة وضع اجملتمعات احمللية العربية والفلسطينية واملدافعني عن حقوق اإلنسان الفلسطيين وذلك بسبب               
وأوصت إسرائيل بأن تبذل قصارى جهدها لتأمني اضطالع املدافعني         .  على التنقل واالتصاالت   عزلتهم والقيود املفروضة  

  . عن حقوق اإلنسان بعملهم املشروع يف كنف األمن ويف بيئة تسودها احلرّية

وأوصت سويسرا إسرائيل بأن تدرج اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة والعهد الدويل اخلـاص                   -٣٤
وشـجعت  . احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واتفاقية مناهضة التعذيب يف التشريع الوطين يف أقرب وقت ممكن             ب

وأشارت سويسرا إىل . إسرائيل على االستجابة اإلجيابية للطلبات املوجهة إليها بشأن الزيارات يف نطاق اإلجراءات اخلاصة      
إسرائيل والراجع بالدرجة األوىل إىل اجتثاثهم من أراضي أجـدادهم مبـا            الوضع الصعب الذي يواجهه البدو يف جنوب        

يترتب عليه ذلك من اإلضرار حبقهم يف السكن الالئق والصحة والتعليم فاستفسرت عن التدابري املزمع أن تتخذ لتحسني                  
سية ودخول إسـرائيل بعـد     وأوصت سويسرا إسرائيل بعدم تشديد القانون املتعلق باجلن       . أوضاعهم االقتصادية والقانونية  

وأشارت إىل البيان احلكومي القائل     .  وإعادة النظر يف نطاقه بغية احترام االلتزام بعدم التمييز         ٢٠٠٩يوليه  /انقضائه يف متوز  



A/HRC/10/76 
Page 10 

  

بأن إدماج املواطنني غري اليهود يف اجملتمع، مبا يف ذلك حتسني إدماج املرأة العربية، يشكل أولوية فاستفسرت سويسرا عن                   
وأشارت سويسرا إىل أنه يتوجب على إسرائيل أن حتترم التزاماهتا املترتبـة علـى القـانون      . ابري الفعلية املزمع اختاذها   التد

وأوصت بأن حتترم إسرائيل االحترام الكامل التزاماهتا املتعلقـة         . اإلنساين الدويل فيما يتعلق باألطراف األخرى يف الرتاع       
ب بل وكذلك يف األماكن اليت ختضع لسيطرهتا مثل األراضي الفلسطينية احملتلة كما       حبقوق اإلنسان ليس يف أراضيها فحس     

تشري إىل ذلك هيئات املعاهدات وحمكمة العدل الدولية، وأن تكف فوراً عن توسيع املستوطنات وعملية اهلدم يف منـاطق           
املفروض على قطاع غزة وتزيل القيود الـيت  منها القدس الشرقية للمنازل اليت متلكها األسر الفلسطينية، وأن ترفع احلصار        

  .تكبل التنقل حالياً يف األراضي الفلسطينية احملتلة واليت تلحق ضرراً فادحاً حبقوق اإلنسان للفلسطينيني

وذكرت فلسطني أن عرض إسرائيل مل يتضمن أي إشارة إىل مسؤولياهتا كقوة احتالل عن حالة حقوق اإلنسان                   -٣٥
وأوصت إسرائيل بإهناء احتالهلا لألراضي الفلسطينية والعربية حيث إن االحـتالل أبـشع             . ية احملتلة يف األراضي الفلسطين  

انتهاك حلقوق اإلنسان والشعوب، وتقدمي تقرير حول حالة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة بوصفها اجلهـة        
الفلسطيين مبا يتواءم مع التزاماهتا باعتبارها طرفـاً يف العهـد   املسؤولة كقوة احتالل وااللتزام باحلق بتقرير املصري للشعب      

الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، وااللتزام بالرأي 
العتراف حبق الالجئني الفلسطينيني يف     واملتعلق بوقف بناء اجلدار وإزالته؛ وا     . االستشاري الصادر عن حمكمة العدل الدولية     

العودة إىل ديارهم إعماالً التفاقية جنيف الرابعة؛ ووقف أنشطتها االستيطانية يف األرض الفلسطينية احملتلة ووقف استغالل                
دها وطمس  وتدمري املصادر الطبيعية والزراعية للشعب الفلسطيين؛ وإلغاء إجراءاهتا غري القانونية بضم القدس الشرقية وهتوي             

معاملها العربية املسيحية واإلسالمية، وضمان حرية العبادة ووصول املصلني؛ وإطالق سراح كافة األسـرى واملعـتقلني                
واملوقوفني اإلداريني؛ وإلغاء قراراهتا اليت تشرع التعذيب متاشياً مع التزاماهتا مبوجب اتفاقية مناهضة التعذيب واالمتناع عن                

ر القانون؛ ورفع وإزالة كافة احلواجز العسكرية لتمكني املواطنني من ممارسة حقهم يف حرية التنقل ممارسة القتل خارج إطا
وحقهم يف التعليم والصحة؛ ووقف إجراءات العقاب اجلماعي واحلصار املفروض على األراضي الفلسطينية وخاصة قطاع               

نسان واملقررين اخلاصني مبن فيهم املقرر اخلـاص        غزة احملتل، وتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن جملس حقوق اإل         
 ١٩٦٧عـام   املعين باألراضي الفلسطينية واللجنة اخلاصة املعنية باملمارسات اإلسرائيلية يف األراضي العربية احملتلـة منـذ     

  . باإلضافة إىل إبداء التعاون معهم

 إىل أنه بالرغم عن الرأي االستشاري الصادر        وأشارت. وأيدت اململكة العربية السعودية ما تضمنه بيان فلسطني         -٣٦
. عن حمكمة العدل الدولية وما صدر عن اجملتمع الدويل مبا يف ذلك جملس حقوق اإلنسان، تواصل إسرائيل بنـاء اجلـدار        
ة وأضافت بأن استمرار إسرائيل يف إنشاء املستوطنات غري الشرعية يتعارض مع مقررات ومعايري اجملتمع الدويل ومع املـاد       

ـ            .  من اتفاقية جنيف الرابعة    ٤٩ ة ـوحثت اململكة العربية السعودية اجملتمع الدويل على املساعدة على تسوية هذه األزم
ـ                  ي ـوقالت إنه لن يعّم السالم إال باحترام حقوق الشعب الفلسطيين غري القابلة للتصرف وانسحاب إسرائيل من األراض

  . الفلسطينية احملتلة

 أن تقرير الدولة الوطين جتاهل العدد الكبري جداً من الفلسطينيني واملواطنني العرب اآلخرين              أشارت باكستان إىل    -٣٧
والحظت أن جل آليات حقوق اإلنسان أبلغت حبدوث انتهاكات صارخة حلقوق           . الذين يعانون من سياسات االحتالل    

قلق البالغ الذي عربت عنـه جلنـة احلقـوق          اإلنسان ضد هؤالء السكان ويف األراضي الفلسطينية احملتلة، مبا يف ذلك ال           
االقتصادية واالجتماعية والثقافية بشأن الظروف البائسة للفلسطينيني يف هذه األراضي واستمرار ممارسة هـدم املـساكن            
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ومصادرة األراضي وفرض القيود على حقوق اإلقامة؛ والقلق الذي أعربت عنه جلنة القضاء على التمييز العنـصري إزاء                  
السياسة ذات العالقة مبالحقة الشخصيات العامة اليت تلقي اخلطب الداعية إىل كراهية العرب؛ والقلق الذي أبدتـه                 تنفيذ  

األنروا بشأن املستوطنات غري الشرعية اليت تواصل التوسع واالستيالء على األراضي الفلسطينية ونظم التراخيص التقليدية               
يات املقرر اخلاص املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان والتوصيات الـيت    وأيدت باكستان توص  . اليت متنح للفلسطينيني  
  . تقدمت هبا فلسطني

فوضع األقليات،  . وأعربت بلجيكا عن األسف ألن التقرير الوطين مل يعاجل الوضع يف األراضي الفلسطينية احملتلة               -٣٨
تواجه حرية تنقل الفلسطينيني من الضفة الغربية وغزة        فالعقبات اليت   . وخاصة منهم عرب إسرائيل، ُعوجل بطريقة حمدودة      

وإسرائيل منعت املدافعني عن حقوق اإلنسان من املـشاركة         . متثل مشاكل إنسانية خطرية ومشاكل متس حقوق اإلنسان       
والصعوبات اليت يواجهها الصحفيون والدبلوماسيون يف سبيل الوصول إىل غزة مـدعاة            . يف اجتماعات تعقد يف اخلارج    

وتساءلت بلجيكا عن التدابري الرامية إىل التخفيف من اإلجراءات الرقابية واإلدارية اليت يعاين منـها               . لقلق هي األخرى  ل
. يومياً السكان وأن يعاد إىل نصابه احلق يف التنقل الذي يتمتع به الفلسطينيون مبن فيهم املدافعون عن حقـوق اإلنـسان                    

د على حركة التنقل على احلاالت اليت تقتضي الضمانات األمنية، وفقاً للقـانون     وبلجيكا أوصت إسرائيل بأن تقصر القيو     
  . الدويل وال سيما العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وذلك على حنو غري متييزي ويتناسب مع الغرض املنشود

. فيذ عملية االستعراض الدوري الـشامل وأوصت اململكة املتحدة إسرائيل بأن تشرك اجملتمع املدين يف متابعة وتن           -٣٩
وأعربت عن القلق إزاء األقلية السكانية من العرب يف إسرائيل، مبن فيهم البدو الذين يعانون من أوجه الالمساواة والتمييز                   
 على الُصعد املؤسسية والقانونية واالجتماعية وتساءلت عما إذا كانت جمموعات األقلية تستشار عند إعداد االسـتعراض               

وشعوراً منها بالقلق الذي يثريه االحتجـاز اإلداري        . الشامل وأوصت إسرائيل بأن تكفل احلماية التامة حلقوق األقليات        
للسجناء الفلسطينيني، وال سيما األحداث منهم، يف السجون اإلسرائيلية، أوصت اململكة املتحدة بأن تتخذ إسرائيل تدابري       

كمة تنظر فيها وفقاً إلجراءات عادلة وبأن تعزز حقوق احملتجزين وال سـيما             فورية لضمان عرض مجيع احلاالت على حم      
والحظت كذلك بأن األراضي الفلسطينية احملتلة هي أيضاً مـدعاة للقلـق            . احلق يف حماكمة منصفة ويف الزيارة األسرية      

ير الواردة، إىل أن إسرائيل قامت      والحظت كذلك، استناداً إىل التقار    . اجلدي وإن مل يكن ذلك مذكوراً يف التقرير الوطين        
 بتوسيع املستوطنات يف الضفة الغربية والقدس الشرقية مبعدل أسرع من معدل السنوات             ٢٠٠٨يف النصف األول من عام      

السبع املاضية مضيفة أن هذا الوضع قد أسفر عن فرض قيود جدية على تنقل الفلسطينيني يف األراضي وهـدم املنـازل                     
وعربت عن جوانب القلق . وقالت إن بناء املستوطنات غري شرعي يتسبب يف تآكل الثقة وينبغي إيقافه         . واقتطاع األراضي 

إزاء القيود اليت تفرض على الضفة الغربية وغزة فحثت إسرائيل على احترام التزاماهتا مبوجب اتفاقية جنيف الرابعـة وأن                   
وأوصت اململكة املتحدة بأن   . ري اختاذها ملعاجلة الوضع   تسمح مبرور وتوزيع شحنات اإلغاثة وتساءلت عن اخلطوات اجلا        

تتخذ إسرائيل اإلجراءات اليت تضمن متكني الفلسطينيني من التمتع بصورة كاملة مبا هلـم مـن احلقـوق االقتـصادية                    
  . واالجتماعية والثقافية

وفيما أيدت تأييـداً  .  الصادرة عن اللجنة قد نفذت    ٢٠٠٣وتساءلت هولندا عما إذا كانت مجيع توصيات عام           -٤٠
تاماً حاجة الدولة لتوفري األمن ملواطنيها شددت هولندا على أن هذا ال ميكن أن يستخدم مربراً لإلجراءات العنيفة ضـد                    

وطلبت . وسلمت بأمهية أن تتاح لسكان األراضي الفلسطينية فرص حتقيق مستوى معيشي مالئم        . املدنيني من اإلسرائيليني  
اليت ستعمل هبا إسرائيل على حتقيق حتسينات مهمة لفائدة سكان غزة والضفة الغربية وأوصت بـأن                شرحاً حول الكيفية    

  . األمنية الضرورية تكفل إسرائيل إمكانية وحرية احلركة هلؤالء املواطنني بالرغم من التدابري
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ة السامية حلقوق اإلنـسان  والحظت سلوفينيا مع القلق املعلومات الواردة يف التجميع الذي اضطلعت به املفوضي   -٤١
وتقارير أصحاب املصلحة بشأن احلق يف االستنكاف الضمريي وهو جانب من جوانب احلق يف حرية التفكري والوجدان                 

وتساءلت عما إذا كانت إسرائيل تعتزم إعادة النظر يف هـذه املـسألة             . والدين والتقارير املتعلقة بالسجن يف هذا الصدد      
ستنكفني ضمريياً والتفكري يف إتاحة احلق للمستنكف ضمريياً يف العمل عوضاً عـن ذلـك            وأوصت بوضع حد لسجن امل    

وطلبت احلصول على معلومات بشأن اخلطوات امللموسة املزمع اختاذهـا لتنفيـذ            . ضمن هيئة مدنية مستقلة عن اجليش     
وشعوراً من . فة الغربية وغزةتوصيات جلنة حقوق الطفل وأوصت إسرائيل بأن تضع آليات لإلشراف على تنفيذها يف الض     

سلوفينيا بالقلق إزاء انعدام أو حمدودية احلق يف التعليم الذي يتمتع به األطفال الفلـسطينيون احملتجـزون يف الـسجون                    
اإلسرائيلية والبعض منهم رهن االحتجاز اإلداري، وإزاء التقارير اليت تفيد تعرضهم لسوء املعاملة فتساءلت عن اخلطوات                

إىل جعل سياسة الدولة املعنية جتاه القصر الفلسطينيني رهن االحتجاز تتمشى مع املعايري واملقاييس الدولية وأوصت                الرامية  
وأشارت سلوفينيا إىل أن التعريف     . بإقامة نظام منفصل خاص بعدالة األحداث حملاكمة املتهمني من األطفال الفلسطينيني          

يلي اخلاص باألطفال يف األراضي الفلسطينية احملتلة هو تعريف خيتلف عـن  اخلاص بطفل يف ظل القانون العسكري اإلسرائ 
القانون املدين السائد يف الدولة املعنية وعن املعيار املدين املتمثل يف سن الثامنة عشرة، فتساءلت عن اخلطوات الراميـة إىل                    

دام وشجعت الدولة حمل االسـتعراض      وأوصت سلوفينيا بإعالن الوقف املؤقت لعقوبة اإلع      .  سنة ١٨ب حتديد سن الطفل    
  . على السعي إللغائه قانوناً وبصورة رمسية وهنائية

وأعرب الوفد اإلسرائيلي عن تقديره للوفود العديدة اليت أشادت باجلهود املبذولة حىت اآلن يف كثري من اجملاالت                   -٤٢
ديقها على صكوك حقوق اإلنـسان الرئيـسية        وأعربت عن دعمها للتقاليد الدميقراطية يف إسرائيل وحمكمتها العليا وتص         

وذكر الوفد أنه على استعداد للدخول يف حوار ثنـائي عـن            . ومشاركتها البناءة يف عملية االستعراض الدوري الشامل      
  .القضايا اليت طُلب منه مشاركة أفضل املمارسات بشأهنا

 عقب موجات من التفجريات االنتحارية بدأت       وقد كانت إسرائيل مترددة يف بناء اجلدار األمين الذي مت تشييده            -٤٣
وحلماية احلق الطبيعي يف احلياة، مت بناء جدار مؤقت كإجراء دفـاعي،            .  وراح ضحيتها مئات األشخاص    ٢٠٠٢يف عام   

وجتري . وتعترف إسرائيل بأن بناء اجلدار قد أثار قضايا إنسانية معقدة         . وقد ثبت أنه فعال للغاية يف احلرب على اإلرهاب        
البوابات الزراعيـة   اورات مكثفة مع السكان احملليني يف كل منطقة فيما خيص املسار والترتيبات اإلنسانية، مبا يف ذلك        مش

  .وسبل الوصول إىل املرافق الطبية وتوفري احلافالت لألطفال الذين فصل اجلدار بينهم وبني مدارسهم

ويف األماكن اليت جيب أن مير فيها     . ل األرض اإلسرائيلية  ويقع اجلزء األكرب من اجلدار على اخلط األخضر أو داخ           -٤٤
اجلدار، ألسباب أمنية، داخل الضفة الغربية، مت نشر أي قطاع مقترح للمسار وأُبلغ السكان باحلق يف تقدمي االعتراضات                  

 ٦٠ ٠٠٠عة أكثر مـن  البيئة؛ فقد أُعيدت، على سبيل املثال، زرا  كما ُتتخذ تدابري للحد من أثر اجلدار على       . واملطالبات
كما أن أي شخص، إسرائيلي أو فلسطيين، تضرر من قيام اجلدار له احلق املباشر يف تقـدمي التمـاس إىل                    . شجرة زيتون 

 حملكمة العدل الدولية اليت طُلب منها أن تتناول  وخالفاً. احملكمة العليا اليت تنظر يف االلتماسات بصفتها حمكمة العدل العليا         
املطلوبة لتقييم االعتبارات اإلنسانية واألمنية، تنظر حمكمة العدل العليا يف كل جزء     ريع ويف غياب احلقائق   املسألة بشكل س  

وقد أسفرت قرارات احملكمة    . أجزاء اجلدار بشكل منفصل وختضعه بصرامة الختبار مبدأ التناسب مبوجب القانون الدويل           
  .نسانيةالترتيبات اإل عن تغيريات كبرية يف مسار اجلدار ويف
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سيما القُّصر، واملخاوف املتصلة حبقوق الزيارة وإعـادة         وفيما يتعلق باالحتجاز اإلداري ضد الفلسطينيني، وال        -٤٥
النظر من ِقبل احملاكم، ذكر الوفد أن إسرائيل تدرك أن تدابري االحتجاز اإلداري ميكن أن تكون عرضة للتجاوزات، بيـد                 

اليت تكون فيها تلك التدابري ضرورية ومربرة، واملبدأ التوجيهي هو أنـه ميكـن              أن اتفاقيات جنيف تنص على الظروف       
ويعين هذا،  .  من اتفاقية جنيف الرابعة    ٧٨ مع املادة    استخدامها فقط يف حاالت الضرورة العسكرية امللحة ومبا يتفق متاماً         

اإلجـراءات القـضائية املعهـودة مـصادر     فيها ض تعرِّإال يف احلالة اليت من الناحية العملية، أنه ال ُينظر يف تلك التدابري      
 تقيـيم اإلجـراءات     وقد أصرت احملكمة العليا على أنه جيب دائماً       . املعلومات للخطر، أو من أجل محاية معلومات سرية       

كما حددت إسرائيل القيود املفروضة علـى اسـتخدام أوامـر           . اجلنائية العادية قبل النظر يف مسألة االحتجاز اإلداري       
  .حتجاز وحقوق األفراد الذين خيضعون لتلك األوامراال

 سنة، وهو رقم جيـب  ١٧ يف االحتجاز ستة من الفلسطينيني القُّصر، ومجيعهم أعمارهم فوق سن            ويوجد حالياً   -٤٦
 توضـح أن    وقدم الوفـد أرقامـاً    . النظر إليه يف سياق تقوم فيه اجلماعات اإلرهابية جبهود مدروسة لتجنيد صغار السن            

  . لسطينيني احملتجزين يف إسرائيل ُتتاح هلم نفس فرص التعليم املتاحة لإلسرائيلينيالف

وميكـن يف بعـض     . زيارة تتم كل شـهر     ٢٠ ٠٠٠وذكر الوفد، بشأن حقوق الزيارة األسرية، أن أكثر من            -٤٧
، وعلى الرغم من أن احملكمـة       األحيان، أن تؤثر االعتبارات األمنية يف املوافقة على الزيارات األسرية، ويف هذه احلاالت            

 لرفض الزيارات األسرية، فقد اسُتحدث إجراء ميكِّن من         العليا أيدت املبدأ القائل بأن القيود األمنية ميكن أن تشكل أسباباً          
  .إمتام هذه الزيارات عن طريق الصليب األمحر دون تعريض األمن للخطر

بية، ذكر الوفد أن قوات الدفاع اإلسرائيلية قد ُسحبت مـن           وبشأن الوضع اإلنساين يف قطاع غزة والضفة الغر         -٤٨
ومنذ ذلك التاريخ أصبحت غزة، حتت سيطرة محـاس، بـؤرة           . ٢٠٠٥غيت يف عام    ـغزة وأن اإلدارة العسكرية قد أُل     

  .للنشاط اإلرهايب

ويف . مباشرة لإلرهـابيني   وقد أصبحت املعابر، ذات األمهية احليوية يف نقل البضائع واملساعدة اإلنسانية، أهدافاً             -٤٩
، تعرضت معابر هنال أوز وكرين وإيريز واملناطق اجملاورة هلا هلجمات يف أربع مناسبات      ٢٠٠٨نوفمرب  /أواخر تشرين الثاين  

  .خمتلفة، كما أُطلق صاروخ على معرب كرمي شالوم

نسانية، مبا يف ذلك اسـتمرار تـوفري         بتقييم دقيق ألفضل كيفية لضمان الوفاء بالتزاماهتا اإل        وتقوم إسرائيل يومياً    -٥٠
 فقط دخلـت    ٢٠٠٨نوفمرب  /ويف تشرين الثاين  . الوقود والكهرباء واملاء، بينما تبذل جهودها حلماية املدنيني اإلسرائيليني        

 من سكان غـزة بالـدخول إىل        ٣٩٨ لطن من البضائع اإلنسانية، كما ُسمح        ١٢ ٧٠٠ شاحنة وأكثر من     ٤٥٤غزة  
  .جإسرائيل لتلقي العال

  ومنـذ بدايـة  . وفيما خيص الضفة الغربية، ظلت إسرائيل تتخذ خطوات لتحسني حريـة التنقـل والوصـول           -٥١
 من املتاريس ونقاط التفتيش، وعقب ذلك بدت عالمات القوة على االقتصاد الفلسطيين ١٣٠، أُزيل أكثر من ٢٠٠٨عام 

  .نتيجة هلذه اإلجراءات وغريهاظاهرة 

ار التجاوزات فيما خيص ترتيبات الوصول، واليت تتضح يف احملاوالت العديـدة األخـرية              ومما يؤسف له استمر     -٥٢
لتهريب متفجرات عرب نقاط التفتيش، وكذلك يف حادثة املرأة اليت كانت تستعمل املسار املخصص للمساعدات اإلنسانية                
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وعلى الرغم من ذلـك،     . لفلسطينيني على إسرائيليني تسبب كذلك يف إصابة بعض ا         ُسمياً العاجلة، واليت رشت حامضاً   
  .تواصل قوات الدفاع اإلسرائيلية واإلدارة املدنية البحث يف التدابري الكفيلة بتحسني التنقل

وذكر الوفد أن إسرائيل تقر بأمهية االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، وأهنا تـدرس                   -٥٣
  .ا تدرس تشريعها احمللي يف هذا السياقاآلثار املترتبة على توقيعها، كم

. واستفسرت األردن عن سبب عدم تصديق إسرائيل على نظام روما األساسي اخلاص باحملكمة اجلنائية الدوليـة                 -٥٤
أو االنـضمام إىل نظـام رومـا        /كما أوصت إسرائيل بتقدمي دعوة مفتوحة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة؛ وبالتصديق و           

تصاصه؛ وبإنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان؛ وبالكف عن التدخل يف شؤون املؤسسات الدينية،             األساسي أو قبول اخ   
وفيما خيص األرض الفلسطينية احملتلة، ذكرت األردن أن إسرائيل، بوصفها الـسلطة            . سيما فيما خيص حقوق امللكية     ال

وأعربت األردن عن أسفها إزاء عـدم       . وق اإلنسان القائمة باالحتالل، ملزمة بامتثال القانون اإلنساين الدويل وقانون حق        
وفاء إسرائيل بالتزاماهتا باحترام احلق يف حرية الدين، وألن إسرائيل تطبق سياسة منهجية هتدف إىل إخالء القـدس مـن                    

لغرض اخلدمات البلدية واستعمال جمموعة من القوانني اإلسرائيلية اليت ُوضعت           سكاهنا العرب عن طريق التمييز ضدهم يف      
أو إقامتهم بصورة مؤقتة    /متكني إسرائيل من االستيالء على ممتلكات السكان العرب يف القدس الشرقية يف حال سفرهم و              

وذكرت األردن أن إسرائيل تنتهك احلقوق املتصلة باألوقاف اإلسالمية يف القدس، مبا يف ذلك عن طريق                . خارج القدس 
وأوصت األردن إسرائيل بضمان محاية ورفـاه املـدنيني يف          . تابعة لألوقاف إسكان املستوطنني اإلسرائيليني يف مساكن      

األرض الفلسطينية احملتلة؛ وبضمان سالمة وعدم إعاقة الوصول جلميع العاملني يف اجملال اإلنـساين وكـذلك املـساعدة            
ن إخضاع الـسكان  اإلنسانية إىل السكان املدنيني، واألهم من ذلك الكف عن فرض حصار على قطاع غزة؛ وبالكف ع   

املدنيني للعقاب اجلماعي؛ وضمان الوصول إىل األماكن الدينية، وخباصة مدينة القدس الشريف، وإلغـاء مجيـع القيـود          
املفروضة على احلق يف حرية التنقل واحلق يف اجملاهرة بالدين؛ وبضمان احلفاظ على اإلرث الثقـايف والـديين لـألرض                    

أو مركزهـا؛   /س، والكف عن مجيع األعمال اليت هتدف إىل تغيري طابع تلك األمـاكن و             الفلسطينية احملتلة، وخباصة القد   
وبالكف عن منع أو إعاقة عملية استرداد األوقاف لألماكن املقدسة اإلسالمية؛ والكف عن إخراج السكان العرب مـن                  

ـ  اًـوتعويضهم تعويض مساكنهم يف القدس؛ وباالعتراف حبق الالجئني يف العودة إىل ديارهم وضمان هذا احلق                اًـ مناسب
 للقانون الدويل؛ وبوقف أنشطة االستيطان؛ وباالعتراف بفتـوى حمكمـة            لقرارات األمم املتحدة ذات الصلة ووفقاً      وفقاً

 ٥العدل الدولية بشأن اجلدار والقبول هبا وتطبيقها؛ وبإهناء احتالهلا وانسحاهبا من مجيع األراضي الـيت احتلتـها منـذ                    
  .١٩٦٧ يونيه/حزيران

احتالل، تواصل القيام بعمليات عسكرية يف انتـهاك حلقـوق اإلنـسان     كقوة  والحظت البحرين أن إسرائيل،       -٥٥
 احملتلـة  األراضـي العربيـة  و الفلسطينية يضامهية إهناء احتالل األرأن من األكما أشارت إىل  . وللقانون اإلنساين الدويل  

اإلسرائيلي للبىن تدمري العلى املدنيني، مبا يف ذلك يف القدس الشرقية؛ ووقف ؛ وتطبيق أحكام اتفاقية جنيف الرابعة       األخرى
 باحلقوق االقتصادية واالجتماعية    نيالفلسطينيبتمّتع  وأوصت البحرين   . الفلسطينية، والتزام األخرية بقرارات اجمللس    التحتية  

 للمادة   احلرية الدينية وفقاً   محايةالعبادة؛ و أماكن    الوصول إىل ومتكينهم من    عن احلقوق املدنية والسياسية؛      والثقافية، فضالً 
 من اتفاقية جنيف الرابعة، وأن تتحمل سلطة االحتالل مسؤوليتها يف هذا الصدد؛ وبأن تسمح إسـرائيل ملنظمـات                   ٢٧

 سجونال  للجنة الدولية للصليب األمحر، بالتحقق من األوضاع الصحية للعرب احملتجزين يف          يف مقّدمتها ا  اجملتمع الدويل، و  
 بعملية السالم يف الشرق األوسط والتوصل إىل حل دائـم للـرتاع   الدفع قدماًوأكدت البحرين على ضرورة     . اإلسرائيلية

  .اإلسرائيلي يستند إىل قيام دولتني تعيشان يف سالم - العريب
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اء عمليات القتـل الـيت   وذكّرت السويد بتوصيات اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان اليت طلبت فيها من إسرائيل إهن      -٥٦
وأوصت السويد إسرائيل مبضاعفة جهودها لضمان االحترام الكامل   .  حمددين تشتبه يف كوهنم إرهابيني     تستهدف أشخاصاً 

والحظت السويد كذلك أن املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء           . حلقوق اإلنسان يف حرهبا على اإلرهاب     
 يف ادعاءات بعمليات قتل ارتكبتـها الـشرطة    دقيقاً قد انتقد إسرائيل لعدم إجرائها حتقيقاً فاًأو بإجراءات موجزة أو تعس    

رتكبها الشرطة، وبـأن    ت يف التحقيق يف أعمال العنف والقتل اليت         وأوصت السويد إسرائيل بأال تدخر جهداً     . اإلسرائيلية
  . كامالًان الدولية احتراماًتضمن كذلك أن الدولة جبميع مستوياهتا حتترم معايري حقوق اإلنس

وقالت كوبا إن النظرية القائلة بأن إسرائيل بلد دميقراطي ال تتمشى مع وضعها كسلطة قائمة باالحتالل متارس                   -٥٧
اجلسيمة واملنهجية حلقـوق    الصارخة و وأشارت إىل االنتهاكات    . إذالل الشعب الفلسطيين وحرمانه من حقوقه األساسية      

مسببة كارثة إنسانية، كما أشارت       سياق احلصار اإلسرائيلي لقطاع غزة يف األشهر القليلة املاضية         اإلنسان اليت وقعت يف   
وأوصت كوبا إسرائيل بإهناء احتالل مجيع األراضي العربية احملتلة مبا فيها األرض الفلسطينية احملتلة              . إىل مذحبة بيت حانون   

سياسـة  تكف عن   ؛ وبأن   منهلفاصل غري القانوين وتزيل ما مت تشييده        واجلوالن السوري احملتل؛ وبأن توقف بناء اجلدار ا       
االستعمار عن طريق املستوطنات غري القانونية؛ وبأن تنهي حصار قطاع غزة وتضمن وصول الفلـسطينيني الكامـل إىل              

م القـانون   اخلدمات األساسية؛ وبأن تنهي اهلجمات العسكرية ضد السكان املدنيني الفلسطينيني؛ وبأن تلتـزم بأحكـا              
  .سيما اتفاقية جنيف الرابعة اإلنساين الدويل، وال

، والذي حيظر   ٢٠٠٨يونيه  /والحظت النرويج التعديل الذي أجراه الكنيست على القانون األساسي يف حزيران            -٥٨
النتخابات لفترة سبع سنوات، بصرف النظر عـن غـرض          لعلى كل شخص زار أحد البلدان املعادية إلسرائيل الترشح          

رية التعبري والتجمع واحلقوق    حلتشريعها  مطابقة  واستفسرت النرويج عن الكيفية اليت تنوي إسرائيل أن تضمن هبا           . لزيارةا
كما استفسرت كذلك عن اخلطوات املتخذة حلماية حقوق املدافعني عـن  . السياسية لكل مواطن يف أن ينتِخب وُينتخب 

" االستثناءات اإلنـسانية  " إىل العسكريني هبدف توسيع فئة       ر توجيهاً وأوصت النرويج إسرائيل بأن تصد    . حقوق اإلنسان 
والحظت النرويج أن   . حىت ُتتاح للمدافعني عن حقوق اإلنسان فرصة الدخول إىل قطاع غزة واخلروج منه ألداء عملهم              

 وحريته ومـع حريـة      كرامة اإلنسان املتعلق ب بعض أحكام القانون اجلنائي القائم ميكن أن تتعارض مع القانون األساسي            
أوصت إسرائيل بأن جتعل أحكام القانون اجلنائي القدمي اليت تتعارض مع القانون املذكور أعاله متطابقة مع املعايري فالتعبري، 

  .احلديثة حلقوق اإلنسان

وأوصت كندا إسرائيل مبضاعفة جهودها لضمان املساواة يف تطبيق القانون، وحماربة التمييز ضـد األشـخاص                  -٥٩
يف احلياة العامة، وتوخي العدالة يف توفري اخلدمات واهلياكل األساسية؛       النشطة  ألقليات، وتعزيز مشاركتهم    جلميع ا املنتمني  

لى اخلدمات العامة األساسية مثل املرافق الصحية والكهرباء واملاء؛ وبـأن تـضمن             عصول السكان البدو    حوبأن تضمن   
واألدلة املقدمة ضدهم، وحصوهلم الفوري على حماميني من اختيارهم، وأن ُتوجـه            إبالغ احملتجزين بالتهم املوجهة إليهم      

إليهم هتم جنائية ميكن حتديدها، وأن ُيحاكموا حماكمة عادلة؛ وبأن تضمن التحقيق الفوري الرتيه يف االدعاءات بإسـاءة                  
 إىل أن حق الدولة يف الدفاع عن نفسها ال وأشارت كندا.  اللتزاماهتا مبوجب اتفاقية مناهضة التعذيباملعاملة، وذلك وفقاً

بيد أن كندا أعربـت   .ميكن إنكاره، وأن تأييدها حلق إسرائيل يف العيش بسالم مع جرياهنا يف حدود آمنة أمر ال شك فيه   
ئيل عن قلقها إزاء األثر اإلنساين للقيود املفروضة على التنقل والوصول على السكان املدنيني الفلسطينيني، وأوصت إسـرا        

بالوفاء بالتزاماهتا مبوجب حقوق اإلنسان الدولية والقانون اإلنساين الدويل، وبأن تكفل احلق يف الصحة والتعليم والعمـل             
  .وحقوق محاية األسرة يف الضفة الغربية، مبا فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة ومرتفعات اجلوالن
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احلالية اليت تعترض سبيل دخول املساعدة اإلنـسانية إىل          عوقات عن التدابري املتخذة إلزالة امل     إسبانياواستفسرت    -٦٠
سيما يف القـدس    من املساكن الفلسطينية يف األرض الفلسطينية احملتلة، السبانيا أن إسرائيل دمرت عدداً  إوالحظت  . غزة

يني من أجل إهنـاء هـذه   استفسرت عن التدابري املتخذة ملنح هذه التصاريح للفلسطين   فالشرقية بسبب التصاريح اإلدارية،     
وباإلشارة إىل أن إسرائيل تواصل التحكم يف دخول وخروج السكان يف كل من غـزة والـضفة الغربيـة،                   . املمارسات
  .إسرائيل دخوهلم للمدنيني الذين ترفضوسبل الطعن املتاحة سبانيا عن الضمانات القانونية إاستفسرت 

إسرائيل، أعربت عن قلقها إزاء األشخاص املوجودين يف االحتجاز ويف حني أعلنت شيلي تفهمها ملقتضيات أمن   -٦١
 حلقوقهم  وأوصت بأن ُتوضح جلميع احملتجزين أسباب احتجازهم احتراماً       . ال حيصلون على خدمات حمام    الذين  اإلداري و 

 لسوء الـسلوك،    واستفسرت شيلي عن عدد أفراد قوات األمن والشرطة الذين ُعوقبوا         . األساسية يف أثناء فترة االحتجاز    
 الذي حيظر استعمال القوة اجلـسدية أثنـاء اسـتجواب         ١٩٩٩وعن التدابري اليت اُتخذت لتنفيذ قرار احملكمة العليا لعام          

 عن  ٢٠٠٥والحظت شيلي أن اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة أعلنت يف             . األشخاص فيما يتصل باإلرهاب   
استفسرت عن العقبات اليت تعترض سـبيل       فن عدم إمكانية تطبيق قانون تعدد الزوجات،        قلقها إزاء ما ذكرته إسرائيل م     

وقالت إن التزامات الدولة مبوجب املعاهدة جيب تطبيقها على مجيـع           . تطبيقه، وأوصت إسرائيل بأن تضعه موضع التنفيذ      
ء القيود املفروضة على حرية التنقل      وأعربت شيلي عن قلقها العميق إزا     . األراضي ومجيع األشخاص حتت سيطرهتا الفعلية     

كما .  أمام متتعهم حبقوقهم اإلنسانية    لألشخاص الذين يعيشون يف األراضي احملتلة، وإزاء تشييد اجلدار الذي يشكل عائقاً           
 حمددين واليت ميكن أن تؤدي إىل قتل أبرياء وإىل      خاص إزاء عمليات القتل اليت تستهدف أشخاصاً      بوجه  قلق  الأعربت عن   

وأوصت شيلي إسرائيل بأن تكفل التمتع حبقوق اإلنسان والقوانني اإلنسانية ملـن يعيـشون يف               . كار العدالة األساسية  إن
  .األراضي احملتلة

. ات املنضمة إليهـا وأشارت قطر إىل أن ممارسات إسرائيل خارج حدودها تتعارض مع التزاماهتا مبوجب املعاهد      -٦٢
 احلصار ونقاط التفتيش ملنع حركة األفراد والتجارة، مبا         استخدامعقاب اجلماعي و  والحظت أن إسرائيل واصلت سياسة ال     

واستفسرت قطر عما إذا كانت هذه اإلجراءات ضرورية حلمايـة          . يف ذلك املساعدة اإلنسانية اليت تقدمها األمم املتحدة       
وذكّرت قطر بتوصيات املقرر اخلاص املعين      . املدنيني أم أهنا مناورات سياسية لزيادة معاناة الفلسطينيني وإضعاف إرادهتم         
والحظت تـدهور صـحة الفلـسطينيني       . بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلقوق األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب         

وأشارت . سيما األطفال، نتيجة ملنع دخول املواد الغذائية والدواء وغريها من االحتياجات األساسية            ووضعهم النفسي، ال  
 تقييد احلق يف التنقل انتهاك للحق يف الرعاية الطبية ويف التعليم ألنه مينع الطالب واملدرسني من الوصـول إىل                    قطر إىل أن  

كما أشارت إىل أن إسرائيل ُملَزمة، بوصفها السلطة القائمة باالحتالل، بتنفيذ االتفاقيات اليت هـي               . املؤسسات التعليمية 
دعت قطر إسرائيل إىل اإلسراع بفتح املعابر ونقاط التفتيش، كما حثتـها علـى              و. طرف فيها يف األراضي العربية احملتلة     

 ملمارساهتا اليت تسعى إىل تغيري التركيبـة الـسكانية          إطالق مجيع احملتجزين الفلسطينيني والسوريني، وعلى أن تضع حداً        
ات ومقررات اجمللس وحقـوق     وأوصت قطر كذلك إسرائيل باحترام مجيع قرار      . والعمارة يف فلسطني واجلوالن السوري    

، كما أوصتها بتوجيه دعوة مفتوحـة إىل  مصريه يف تقرير حقهسيما  اإلنسان واحلريات األساسية للشعب الفلسطيين، وال 
  .اإلجراءات اخلاصةاملكلفني ب

بالتحقيق وأعربت مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية عن ذات املخاوف اليت أعربت عنها اللجنة اخلاصة املعنية                 -٦٣
يف املمارسات اإلسرائيلية اليت متس حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيين وغريه من السكان العرب يف األراضـي احملتلـة،                  
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وأعرب عنها املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب واملفوض                
ملستمر حلقوق اإلنسان والوضع اإلنساين يف األرض الفلسطينية احملتلة، والناتج عـن    السامي حلقوق اإلنسان إزاء التدهور ا     
تع الفلسطينيني حبقوقهم اإلنسانية،    كما ذكرت أن اجلدار ظل عقبة رئيسية أمام مت        . عدة عوامل من بينها بناء اجلدار األمين      

وأشارت إىل فتوى حمكمة العدل الدولية بشأن       . وخباصة التعليم والرعاية الصحية والعمل واخلدمات االجتماعية األساسية       
 عن مصادرة األراضي والتمييز ضد السكان السوريني        ٢٠٠٨اجلدار، كما الحظت بقلق تقرير منظمة العمل الدولية لعام          

وذكرت أن هذه األعمال    . ن السوري احملتل، وأشارت إىل قرارا اجمللس بشأن الوضع يف اجلوالن السوري احملتل            يف اجلوال 
ودعت إىل الوقف الفوري هلذه   فيها،سيما املعاهدات اليت صارت إسرائيل طرفاً تنتهك القانون الدويل حلقوق اإلنسان، ال 

  .االنتهاكات، مبا يف ذلك عن طريق إهناء االحتالل

والحظت فنلندا أنه على الرغم من إعالن الدولة املساواة بني املواطنني، فإن شرعة احلقـوق لـديها ال تكفـل           -٦٤
وأوصت فنلندا احلكومة مبعاجلة مشكلة التمييـز ضـد         . املساواة وال تزال األقلية العربية تعاين العديد من أشكال التمييز         

. ، كما استفسرت عن اخلطوات اليت اُتخذت يف هذا الصدد         ٢٠٠٣أور يف   األقليات وتنفيذ التوصيات الصادرة عن جلنة       
وأعربت فنلندا عن قلقها إزاء عدد الفلسطينيني احملتجزين يف إسرائيل، وألن أغلبيـة الفلـسطينيني احملتجـزين يف األرض         

 التفاقية جنيف الرابعـة الـيت   الفلسطينية احملتلة موجودين يف مرافق احتجاز تقع يف األرض اإلسرائيلية، وهو ما ُيعد خرقاً    
  .احملتجزون داخل األراضي احملتلةوجوب بقاء تنص على 

واستفسرت الدامنرك عن استعمال التعذيب واملخاوف بشأن اإلفالت من العقاب واستعمال االحتجاز اإلداري،               -٦٥
باالعتراف باختـصاص جلنـة     كما أوصت إسرائيل بالتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، و          

مناهضة التعذيب يف النظر يف الشكاوى املقدمة ضد إسرائيل؛ وبضمان التحقيق الفوري يف االدعاءات مبمارسة التعـذيب              
 ملعايري  وتقدمي من يعتدون على املدافعني عن حقوق اإلنسان الفلسطينيني للعدالة؛ وبضمان أن يتم االحتجاز اإلداري وفقاً               

  .لدوليةحقوق اإلنسان ا

الحظت التفيا أنه يف حني أن إسرائيل وجهت الدعوة إىل العديد من املقررين اخلاصني واستقبلتهم يف السنوات                   -٦٦
ويف ضوء التعاون اإلجيايب بصورة عامـة،       . املاضية، إال أن هنالك العديد من طلبات الزيارة اليت مل توافق عليها حىت اآلن             

  . اون مع املقررين اخلاصني والنظر يف آخر األمر يف توجيه دعوة مفتوحة هلم مجيعاًتوصي التفيا إسرائيل بتعزيز التع

والحظت آيرلندا أن غزة ظلت بالفعل معزولة نتيجة ملا قامت به احلكومة، فقد أُغلقت مجيع املعابر احلدوديـة                    -٦٧
حركة البضائع إىل قطاع غـزة، مبـا يف   كما أشارت إىل القيود املفروضة على . أمام السكان، باستثناء عدد حمدود للغاية   

واستفـسرت  .  من تعطيل خطري لإلمدادات اإلنسانية إىل غزة       ذلك إمدادات الوقود والكهرباء، وكذلك ما حدث مؤخراً       
 من اتفاقيـة    ٣٣ من العقاب اجلماعي الذي حتظره املادة        آيرلندا عما تقوم به احلكومة لتضمن أن سياساهتا ال تشكل نوعاً          

وأوصت آيرلندا احلكومة باختاذ مجيع التدابري الضرورية       . عة اخلاصة حبماية األشخاص املدنيني يف وقت احلرب       جنيف الراب 
سيما العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية      لضمان الوفاء بالتزاماهتا مبوجب صكوك حقوق اإلنسان الدولية، ال        

. ١٩٩١ملدنية والسياسية اللذين صدقت عليهما إسرائيل يف عـام          واالجتماعية والثقافية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق ا      
، مبوجب القانون الدويل، بناء مستوطنات يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبـا فيهـا              القانوينوالحظت آيرلندا أنه من غري      

 وإزالة املستوطنات أو    املستوطنات وطلبت آيرلندا معلومات عن اإلجراء املُتخذ واملخطط له لتجميد بناء         . القدس الشرقية 
والحظت آيرلندا األثر الضار على إمكانية حصول املدنيني على اخلدمات األساسية وعلى حرية تنقلـهم،         . املراكز القائمة 
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 إىل الشواغل الـيت     وباإلشارة. أوصت احلكومة بالوفاء بالتزاماهتا الدولية، مبا فيها التزاماهتا مبوجب اتفاقية جنيف الرابعة           ف
املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب، واملقرر اخلاص               أثارها  

للتصدي هلذه الـشواغل ومبراجعـة      هبمة  املعين بوضع املدافعني عن حقوق اإلنسان، أوصت آيرلندا احلكومة بأن تسعى            
.  يف احلرية واإلجراءات القانونية الواجبة واحملاكمة العادلـة        استعمال االحتجاز اإلداري الذي حيرم األشخاص من حقهم       

  .كما طلبت آيرلندا كذلك تفاصيل عن السياسات املتصلة باحتجاز القُّصر

وفيما يتصل على وجه     توصيات جلنة حقوق الطفل،      بناء على واستفسرت إيطاليا عن اخلطوات العملية املتخذة         -٦٨
وأوصت إيطاليا بأن ُيطبق يف األرض احملتلة كذلك تعريف الطفل          . فلسطينية احملتلة وضع األطفال يف األرض ال    اخلصوص ب 

وأوصت كذلك بالرفع التدرجيي للقيود اليت      .  من االتفاقية  ١ مع املادة    ، وذلك متشياً   عاماً ١٨بأنه الشخص الذي مل يبلغ      
والحظت إيطاليـا   . لتعليم والرعاية الصحية  متنع األطفال الفلسطينيني من احلصول على اخلدمات األساسية، مبا يف ذلك ا           

 ، عمليـاً،  بارتياح أن القانون يكفل حرية الدين ومحاية دور العبادة، إال أهنا الحظت أن بعض األماكن املقدسة ال حتظى                 
يف محايـة   وأوصت إيطاليا إسرائيل بأن تتوخى العدالة       . بنفس احلماية القانونية اليت حتظى هبا دور العبادة الرمسية اليهودية         

كما أوصتها برفع القيود غري الـضرورية       . مجيع دور العبادة يف القطر، مبا يف ذلك األماكن املقدسة اإلسالمية واملسيحية           
. املفروضة على منح التأشريات، وخباصة تأشريات الدخول لعدة مرات، لرجال الدين املسيحيني ألداء واجبـاهتم الدينيـة             

راسخ حبقوق إسرائيل املشروعة يف ضمان أمنها، ولكنها الحظت أنه على الـرغم مـن أن         وأعربت إيطاليا عن التزامها ال    
 من العقبات املادية يف الضفة الغربيـة، إال أن          ٧٠ أن قوات الدفاع اإلسرائيلية أزالت أكثر من         احلكومة قد أعلنت مؤخراً   

يت أُزيلت يف السابق قد أُعيدت إىل مكاهنا يف التحقيقات اليت أجرهتا بعض منظمات حقوق اإلنسان تشري إىل أن العقبات ال
وأوصت إيطاليا إسرائيل بضمان مزيد من حرية التنقل للفلسطينيني يف الضفة الغربية            . بعض املناطق يف مشايل الضفة الغربية     

وخباصة يف غزة، وذلك من أجل ضمان مستوى معيشي الئق للشعب الفلسطيين وحتسني فرص احلصول علـى الرعايـة                   
  .ية والتعليم والعملالصح

وقال الوفد اإلسرائيلي إنه، فيما خيص مسألة املستوطنات يف الضفة الغربية، قد اتفقت إسرائيل مع الفلـسطينيني              -٦٩
 على أرفع املستويات؛ كما اتفق اجلانبـان علـى          يف مفاوضات الوضع النهائي اليت جتري حالياً      التصدي هلا   على أن يتم    

 من القـرارات    وأضاف الوفد أن إسرائيل اعتمدت، من طرف واحد، عدداً        . فاوضات سرياً يبقى مضمون امل   ضرورة أن 
مجيع اخليارات مفتوحة لالتفاق بشأن الوضع النهائي، مبا يف ذلك سياسة احلكومة املتمثلة             بقاء  املتعلقة بالسياسات لتضمن    

. دم مصادرة األراضي اخلاصة لغرض البنـاء      يف عدم الشروع يف بناء أية مستوطنات جديدة يف الضفة الغربية، ولتضمن ع            
 النمـو الطبيعـي     البناء بـداعي  وأشار الوفد إىل وضع شروط جديدة لضمان أن أي تصاريح جديدة للبناء، مبا يف ذلك                

 من وزارة الدفاع بالتنسيق مـع رئـيس          خاصاً وكذلك املرافق األساسية مثل املدارس واملراكز الصحية، تتطلب ترخيصاً        
كن ألي فرد متضرر الطعن يف مثل هذه التراخيص أمام احملكمة العليا اليت تنظر يف الطعون بـصفتها حمكمـة                  ومي. الوزراء

وأضاف الوفد أن إسرائيل تدرك أن اتفاق الوضع النهائي مع الفلسطينيني سيتطلب تنـازالت مؤملـة عـن              . العدل العليا 
ة بفك االرتباط عن قطاع غزة حيث قامت، باإلضافة إىل          األرض، وقد أبدت استعدادها للدخول يف هذه العمليات املؤمل        

مدين إىل جانب املساكن ورياض األطفال واملعابد واملدافن اخلاصة هبم،        ٨ ٠٠٠حنو   سحب وجودها العسكري، بسحب   
  .  أربع مستوطنات يف الضفة الغربيةقامت بتفكيككما 
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فلسطينيني من الضفة الغربية إىل إسرائيل، أشار الوفد وفيما خيص مجع مشل األسر والقيود املفروضة على دخول ال       -٧٠
وقررت احلكومة أن . إىل تورط فلسطينيني من الضفة الغربية وقطاع غزة يف أعمال إرهابية مستغلني إجراء مجع مشل األسر  

نون الحق صدر يف كما حّد قا.  يف إسرائيل عن طريق عملية مجع مشل األسر        قانونياً  منح هؤالء األفراد مركزاً    توقف مؤقتاً 
الوسيلة  من إمكانية منح سكان الضفة الغربية وقطاع غزة اجلنسية مبوجب قانون اجلنسية اإلسرائيلي، مبا يف ذلك                  ٢٠٠٣

ويسمح القانون بدخول إسرائيل لغرض العالج والعمل واألسباب املؤقتة األخرى لفترة تصل            .  مجع مشل األسر   املتمثلة يف 
 دستورية وفحصت. ٢٠٠٧ و٢٠٠٥نون بتوسيع نطاق األسباب اإلنسانية الواردة فيه يف عامي إىل ستة أشهر، وُعدل القا   

  . قاضيا١١ًالقانون وأيدهتا أغلبية أعضاء احملكمة العليا يف جلستها اليت حضرهتا جمموعة موسعة من القضاة ضمت 

س الشرقية، ذكـر الوفـد أن تـصاريح         وفيما يتعلق حبرية العبادة والوصول إىل األماكن املقدسة، مبا فيها القد            -٧١
الدخول اخلاصة ُتمنح بصورة واسعة وأن القيود على الدخول ال ُتفرض سوى بصورة استثنائية يف حالة وجود هتديـدات              

  .أمنية حمددة

، أُلقي القبض على أعضاء يف تنظيمـات محـاس         ٢٠٠٦وبشأن احتجاز أعضاء محاس، ذكر الوفد أنه، يف عام            -٧٢
وأشار الوفد كذلك . ن فيهم وزراء من محاس، وقُدموا للمحاكمة يف حماكم مفتوحة لقيامهم هبجمات إرهابية  اإلرهابية، مب 

كما أشار الوفد إىل . إىل أهنم ال يتمتعون حبصانة من اإلجراءات القانونية على الرغم من شغلهم مناصب يف حكومة محاس
  .ن طريق املدعى عليهم، ومل ُيفصل يف بعضها بعدأن استئنافات عديدة قُدمت عن طريق االدعاء العسكري وع

كل على مواصلة جهودها لتجاوز القيود والعقبات اليت تعترض سبيل متتع           إسرائيل  فاسو دولة    وشجعت بوركينا   -٧٣
  .حبقوق اإلنسان واحلريات األساسيةفرد 

وحثت إسرائيل على   .  املشروع  غري وشجعت املكسيك إسرائيل على مواصلة اجلهود ومضاعفتها حملاربة االجتار          -٧٤
جلنة القضاء على التمييز العنصري واللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واللجنـة             ما تقدمت به    تنفيذ  

مـن   ٢٠٠٦سـبتمرب   /اإلجراءات اخلاصة اليت زارهتا يف أيلـول      واجلهات املكلفة ب  املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة       
يف جماالت املساواة وعدم التمييز، مع إيالء اهتمام خاص بالنساء واألقليات اإلثنية والقومية والدينية، والقـضاء                 توصيات

سيما يف   اجلماعات يف مجيع األراضي اليت تقع حتت والية الدولة، ال         موضوعها  على أي متييز أو إقصاء أو معاملة تفضيلية         
ليم واخلدمات الصحية وحقوق امللكية وحقوق السكن ومجع مشل األسر وحرية           جماالت الوصول إىل العدالة والعمل والتع     

وأوصت املكسيك احلكومة بأن حتترم حرية التنقل يف مجيع األراضي اليت تقع حتت والية الدولـة                . التعبري واملعتقد والدين  
ن حتترم وتضمن احترام القـانون      وإذ الحظت املكسيك جتديد حالة الطوارئ، ناشدت إسرائيل بأ        .  للمعايري الدولية  وفقاً

 الفلـسطينية   األراضي وبروتوكوهلا االختياري األول، مبا يف ذلك يف         ١٩٤٩لعام   سيما اتفاقية جنيف   اإلنساين الدويل، ال  
وأوصت املكسيك إسرائيل مبضاعفة جهودها لضمان احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة             . احملتلة

 لتوصيات املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف             خاصاً  أن تويل اهتماماً   اإلرهاب، على 
وأخرياً، أوصت املكسيك إسرائيل بقوة بالتصديق على الربوتوكول االختيـاري          . سياق مكافحة اإلرهاب يف هذا الصدد     

  .عاقة وبروتوكوهلا االختياريالتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإل

والحظت ملديف أن التحسن يف حقوق اإلنسان يف إسرائيل مل يصحبه حتسن يف األراضي الـيت تقـع حتـت                      -٧٥
سيما األرض الفلسطينية احملتلة، وهو ما يعكس رفض الدولة االعتراف بقابلية القانون اإلنساين الدويل               سيطرهتا الفعلية، ال  
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وتشري ملديف إىل أن حقوق اإلنسان الفلسطيين قد قُوضت على نطاق           . لتطبيق خارج حدودها  وقانون حقوق اإلنسان ل   
 األساسية بالكامل لن يتمتع كل شخص يف املنطقة حبقه غري القابل للتصرف يف العيش               هذه احلقوق واسع، وما مل ُتحترم     
نية احملتلة؛ وبـاالعتراف حبـق الـشعب       الفلسطي وأوصت ملديف إسرائيل بإهناء احتالهلا لألرض     . يف سالم وأمن ورخاء   

الفلسطيين يف تقرير املصري وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، وباحترام ذلك احلق؛ وباحترام التزاماهتا مبوجـب                 
حقوق اإلنسان الدولية والقانون اإلنساين الدويل فيما يتصل بالشعب الفلسطيين؛ وباالعتراف بقرار حمكمة العدل الدولية               
وتنفيذه بالكامل والوقف الفوري ألعمال تشييد اجلدار يف األرض الفلسطينية احملتلة والشروع يف إزالته؛ وبالتنفيذ الفوري                

  .والكامل جلميع قرارات اجمللس بشأن وضع حقوق اإلنسان يف األراضي احملتلة

 سـنة،   ٤٠طوارئ منذ أكثر من     وأعربت إندونيسيا، على الرغم من تسليمها بأن إسرائيل ظلت تعيش يف حالة               -٧٦
عن قلقها ألن إسرائيل ال تزال تستعمل الصراع لتربير ممارسات ختالف القانون الدويل؛ وينطبق ذلك بصفة خاصة علـى                   
محاية احلقوق األساسية للسكان املدنيني يف األرض الفلسطينية احملتلة وغريها من األراضي العربية احملتلة، مبا فيها مرتفعات                 

واستفسرت إندونيسيا عن الكيفية اليت ميكن أن ختدم هبا إسرائيل قضيتها يف احلرب حبرمان الفلـسطينيني مـن                  . اجلوالن
حقوقهم يف الوصول إىل أماكن عملهم واحلصول على وظائف والذهاب إىل املدارس وتلقي الرعاية الـصحية والتمتـع                  

رت عما إذا كان احلرمان من هذه احلقوق األساسية، على          كما استفس . بالضروريات األساسية مثل املاء النقي والكهرباء     
العكس مما ذُكر، من شأنه أن يكون عامل إثارة مؤمل ودائم هلؤالء السكان، وهو ما جيعل األعمال العدائية مستمرة على                     

أنه من واستفسرت إندونيسيا كذلك عما إذا كانت هنالك خطة أو جدول زمين إلزالة اجلدار، مضيفة      . حنو غري ضروري  
ـ    األمهية مبكان تنفيذ القرارات العديدة وقرار حمكمة العدل الدولية بشأن املوضوع بدالً            ـ  ـ من عدم مراعاهت لها ـا وجتاه

  .بصورة منهجية

اقترحت أن تقّيم إسـرائيل إمكانيـة       ف تنفيذ أحكام اإلعدام،     الحظت األرجنتني أن إسرائيل قد أوقفت فعلياً      و  -٧٧
الختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية اهلـادف إىل إلغـاء عقوبـة               التصديق على الربوتوكول ا   

كما طلبت األرجنتني من إسرائيل النظر يف إمكانية التوقيع والتصديق على االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة مجيـع                  . اإلعدام
  .األشخاص من االختفاء القسري وقبول اختصاص جلنتها

 الفلسطينية احملتلة وال اجلوالن الـسوري  يضافريقيا عن قلقها ألن التقرير الوطين ال يشمل األر أوأعربت جنوب     -٧٨
ال تنطبـق خـارج      والحظت أن موقف الدولة املتمثل يف أن التزاماهتا مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان            . احملتل

وأشارت إىل أن التدابري اليت أبرزها التقرير الوطين،        .  لذلك كما طلبت توضيحاً  . أرضها ليس له أساس يف القانون الدويل      
فيما خيص تنفيذ احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للمواطنني اإلسرائيليني، مبا يف ذلك احلق يف األرض واملـسكن،       

حلقـوق اإلنـسان إذا    للمعاهدات الدولية ولكنها استفسرت عن كيفية اعتبار هذه التدابري تنفيذاً. تدابري تستحق اإلشادة  
وأوصت جنوب  . كانت تتعارض مباشرة مع متتع الفلسطينيني حبقوقهم اإلنسانية، وخاصة حق تقرير املصري وحق العودة             

 الفلسطينية واألراضي العربية اليت احتلتها منذ يضافريقيا احلكومة باختاذ خطوات عاجلة وفورية إلهناء احتالهلا جلميع األر       أ
 الفلسطينية وغريهـا    يضرا قرارات جملس حقوق اإلنسان واجلمعية العامة وجملس األمن املتعلقة باأل          ؛ وبتنفيذ مجيع  ١٩٦٧

من األراضي العربية احملتلة؛ وباختاذ تدابري الحترام حق الشعب الفلسطيين يف تقرير مصريه وحقـه يف العـودة؛ وبقبـول            
دويل؛ وبوقف األعمال اليت تغري الوضع السكاين يف فلسطني؛     التزاماهتا مبوجب حقوق اإلنسان الدولية والقانون اإلنساين ال       

ـ   احملتلوبإزالة جدار الفصل؛ وبالسماح للمواطنني السوريني الذين يعيشون يف اجلوالن السوري             لى املـاء   ـ باحلصول ع
  .الصاحل للشرب
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، مبا يف ذلـك     ١٩٦٧ذ عام    احتالهلا جلميع األراضي العربية احملتلة من      وأوصت السودان إسرائيل بأن تنهي فوراً       -٧٩
القدس واجلوالن السوري احملتل؛ وبأن تعترف حبق الشعب الفلسطيين يف تقرير املصري وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة وذات 

  .سيادة عاصمتها القدس، وأن حتترم هذا احلق

.  اجلسدية عند االسـتجواب     بقرار احملكمة العليا يف إسرائيل اخلاص مبنع استعمال القوة         وأحاطت الربازيل علماً    -٨٠
وسلّمت كذلك باألمهية اخلاصة اليت أوالها تقرير الدولة للتحديات اليت واجهتها يف مكافحة اإلرهاب واحملافظـة علـى                  

وطلبت الربازيل من إسرائيل التعليق على موقف العديد من         . سيادة القانون وقضايا العنصرية وجرائم الكراهية والتحريض      
 أن التزامات الدولة مبوجب كل واحدة من املعاهدات تنطبق على مجيـع             وق اإلنسان مؤكدة جمدداً   هيئات معاهدات حق  

واستفسرت الربازيل عن اخلطوات الرئيسية اليت اُتخذت بشأن الوفاء         . األراضي والشعوب املوجودة حتت سيطرهتا الفعلية     
 كما طلبت من إسرائيل التعليق على الشواغل الـيت          .يةئحبقوق الطفل، مع إيالء اهتمام خاص ملسألة سن املسؤولية اجلنا         

وطلبت الربازيل كـذلك    . أثارها تقرير اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان وجلنة مناهضة التعذيب بشأن أساليب االستجواب           
يطة أال  من التوضيح ملا ورد يف التقرير الوطين من أن نشر تقرير صحيح وعادل عن عمل ما جيب أال ُيعترب جرمية شر         مزيداً

؛ ٩/١٢وأوصت الربازيل إسرائيل بتحقيق أهداف حقوق اإلنسان احملددة يف قـرار اجمللـس              . العنصريةإثارة  ُيقصد منه   
وبالنظر يف التصديق على نظام روما األساسي اخلاص باحملكمة اجلنائية الدولية وعلى الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة                 

إلجراءات اخلاصـة؛   إىل املكلفني بـا   وار والتعاون احلاليني بتوجيه دعوة مفتوحة       مناهضة التعذيب؛ وبالنظر يف تعزيز احل     
  . الفلسطينية احملتلة والكف عن التوسع يف بناء املستوطناتيضاوبإزالة اجلدار يف األر

لسكان عاهدات يف كفالة متتع ا    امل ماليزيا أنه من غري املقبول عدم إشارة التقرير إىل تنفيذ توصيات هيئات              ورأت  -٨١
وأعربت عن حزهنا لكون إسرائيل، باستبعادها ألي إشارة حلالة حقوق          . اخلاضعني الحتالل الدولة حبقوقهم بشكل كامل     

وقد أوصت، على سبيل االستعجال     .  إىل عملية مثرية للسخرية    هااإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة، حولت استعراض      
الستعراض الدوري الشامل الذي تقدمه التدابري املتخذة لالمتثال لتوصيات هيئـات           واألولوية، بأن تضمِّن إسرائيل تقرير ا     

معاهدات، وخباصة فيما يتعلق حبالة حقوق اإلنسان يف هذه األراضي؛ واالعتراف حبق الشعب الفلسطيين يف تقرير املصري                 
 يف احلياة والعيش بكرامـة والغـذاء   الشعب الفلسطيين بشكل كامل، ومنها احلقإىل كرامة  القوق و احلواحترامه؛ وإعادة   

الكايف والسكن والصحة والتعليم وكذا حرية التنقل؛ وبأن تنفذ تنفيذاً كامالً التزاماهتا مبوجب القانون الدويل، مبا يف ذلك                  
  .طة احتالللسل  فيما يتصل حبماية غري املقاتلني اخلاضعني١٩٤٩القانون اإلنساين الدويل، وخباصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 

 دستور حيمي حقوق اإلنـسان      وضعورحبت اليابان باجلهود املتواصلة للدولة، مبا يف ذلك عمل الكنيست على              -٨٢
وأعربت عن أملها يف اختاذ مزيد من اإلجراءات فيما يتعلق بالتزام الدولة بانتهاج التسامح مع األعراق                . األساسية للجميع 

ومما يكتسي أمهية حامسة مواصلة اجلهود لزيادة دمج املواطنني         . عرب عن معاداة السامية   واإلثنيات األخرى، مبا فيها اليت ت     
 ضمان املساواة يف الوصول إىل التعليم والرعاية الصحية وغريها من جوانب البنية             بانتهاج سبل منها  غري اليهود يف اجملتمع،     

 كل ما يف وسعها حلماية األطفال من أعمال العنف ويف           إسرائيلتبذل  و اليابان أمل قوي يف أن       دوحي. التحتية االجتماعية 
  .أن تكفل مجيع األطراف املعنية متتع املواطنني جبميع حقوق اإلنسان

وطلبت أوكرانيا مزيداً من املعلومات عن آليات من قبيل أمني املظامل العسكري، وأمني مظـامل وزارة الـصحة                  -٨٣
خباصة بشأن طريقة تنسيق أنشطتهم لتفادي التكرار أو يف حـاالت املـشاكل             وأمني املظامل املعين باألطفال والشباب، و     

  .املتعددة القطاعات
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 باألشـخاص وطلبت رومانيا مزيداً من املعلومات عن السياسات الرامية إىل تنفيذ التشريعات املتعلقة باالجتـار                 -٨٤
وأوصـت  .  مبا يف ذلك اجلرمية املنظمة عرب الوطنية       ميع أبعادها، جبوالدعارة، والرق واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية        

وطلبت رومانيا احلصول على معلومات بشأن دور       . بتعزيز العالقة بني احلكومة واجملتمع املدين وأعربت عن أملها يف ذلك          
وأوصت . صةاإلجراءات اخلا مع املكلفني ب  عاهدات و املهيئة النهوض باملرأة يف خطة العمل الوطنية ويف التعاون مع هيئات            

رومانيا بأن تعجل إسرائيل بالتصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة لكي تصبح سارية املفعـول يف أقـرب             
  .ةفرصة ممكن

ا إذا كانت احلكومة تعتزم اختاذ تدابري إضافية أو تعزيز التشريع املوجود بغية تعزيز وضـع                ّمعوتساءلت اليونان     -٨٥
 نظام حالة بلورةوبالرغم من مشاطرة اليونان احلكومة شواغلها األمنية بشكل تام، فقد طلبت           . ئيلياملرأة يف اجملتمع اإلسرا   

ا إذا كانت السلطات اإلسرائيلية أخذت يف       ّمعوسألت  .   والذي جيري استعراضه سنوياً    ١٩٤٨الطوارئ الذي أنشئ عام     
وسألت ما إذا كانت احلكومة . رئ على احلريات األساسيةاالعتبار االنعكاسات السلبية احملتملة الستمرار نظام حالة الطوا     

وبالرغم من إشارهتا إىل    . الكرامة اإلنسانية واحلرية  : وضعت الضمانات الالزمة من أجل التنفيذ الصارم للقانون األساسي        
راضي الدولة، فإهنـا     بأنه ال جيوز للدولة التمييز بني املواطنني العرب واليهود يف توزيع أ            ٢٠٠٠حكم احملكمة العليا عام     

وأوصت اليونان بأن تتخذ احلكومة مجيع التدابري الالزمة للحد من حالة التمييز القائمة وأن تباشر         . تدرك أن التمييز استمر   
  .يف املستقبل القريب التوزيع املتساوي لألراضي، بغض النظر عن جنسية املالكني

ض باملساواة بني اجلنسني يف اخلدمة املدنية، لكنها الحظت أيضاً          وأحاطت غواتيماال علماً جبهود الدولة يف النهو        -٨٦
أن النساء ال يزلن أقلية صغرية من املوظفني املدنيني الرفيعي املستوى وأوصت بأن تستمر إسرائيل يف جهودها الراميـة إىل       

  .تعزيزهااخلدمات العامة يف مجيع املستويات وعلى صعيد حتقيق املساواة بني اجلنسني يف احلكومة و

والحظت تونس أن التقرير الذي أعدته مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان كشف بعضاً من املعاناة اليوميـة                   -٨٧
للشعب الفلسطيين على النحو الذي وصفه املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة منذ عام              

سجناء العرب تنتهك اللوائح الدولية املتعلقة باالحترام التام حلقوق اإلنـسان           فقد كشف أن ظروف احتجاز ال     . ١٩٦٧
وتدعو تونس اجمللس إىل تذكري السلطات اإلسرائيلية بااللتزامات الدولية، وخباصة          . تثري قلقاً بالغاً  مث  انتهاكاً صارخاً ومن    

دنية والسياسية والعهد    العهد الدويل اخلاص باحلقوق امل     التزاماهتا حبماية املدنيني زمن احلرب، وكذلك التزاماهتا الواردة يف        
  .الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والقانون اإلنساين الدويل

حكام الصكوك الدولية األساسية اليت هي ألع إسرائيل عملية مواءمة تشريعها الوطين وأوصت أذربيجان بأن تسّر  -٨٨
ع العمل املستمر للنهوض باملساواة على اجلنسني والقضاء على التمييز ضد املرأة، ومضاعفة اجلهـود               طرف فيها؛ متاشياً م   

لزيادة متثيل املرأة يف اجملتمع واالنضمام إىل الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة؛                  
آلليات املعنية التابعة لألمم املتحدة، والقيام بأمور منها تعزيز متتـع           وحتسني وتعزيز التعاون مع مجيع اإلجراءات اخلاصة وا       

سكان األراضي الفلسطينية احملتلة حبقوق اإلنسان وعكس اجتاه احلالة اإلنسانية العصيبة هناك؛ والوفاء بالتزاماهتا مبوجـب                
ـ   وتساءلت عن التد  . القانون اإلنساين الدويل فيما يتعلق باحلالة يف تلك األراضي         للـسماح  اختاذهـا    عابري امللموسة املزم

وتساءلت عن اخلطوات امللموسة لكفالة     . للفلسطينيني يف األراضي احملتلة بالتمتع حبقوق اإلنسان املكفولة هلم متتعاً كامالً          
طـوات  وتساءلت أذربيجان أيضاً بشأن اخل    . مشاركة اجملتمع املدين يف متابعة هذا االستعراض ويف صياغة التقارير املقبلة          

  .املعتزمة لتجاوز حوادث العنف واجلرمية العنصرية
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ال يشترط فيهما، مبوجب القانون، اسـتخدام القـوة أو        والرق   ألشخاصظت الفلبني أن جرمييت االجتار با     والح  -٨٩
ني بإجيابية والحظت الفلب. الضحايا" قبل"اإلكراه والضغط أو االحتيال، ألنه ال ينبغي التغاضي عن االجتار بالبشر حىت ولو 

والحظت الفلبني أن التقرير الوطين مل يتناول حالـة         . إنشاء صندوق خاص إلعادة تأهيل ضحايا االجتار بالبشر ومحايتهم        
تـزال قلقـة بـشأن    هي ال و. لبت معلومات عن السياسات احلكومية املتعلقة باملهاجرين ومحاية حقوقهم  فطاملهاجرين،  
 مـضاعفة شجع إسرائيل بقوة على تلبية احتياجاهتم اإلنسانية على وجه االستعجال و          إلنسانية للفلسطينيني، وت  األوضاع ا 

وأوصت الفلبني بأن تنظر إسرائيل يف إنشاء . اجلهود الرامية إىل التوصل إىل حل سلمي ودائم يف األراضي الفلسطينية احملتلة   
  .مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان

ية اليت تواجهها إسرائيل وأشادت جبهودها الرامية إىل تعزيـز برنـامج حقـوق              أقرت نيجرييا بالتهديدات األمن     -٩٠
وشجعت إسرائيل على توسيع احلماية لتشمل مجيع حقوق اإلنسان املكفولة جلميع املـواطنني ويف األراضـي                . اإلنسان

ية سلمية من شاهنا أن تقـود إىل        وحثت نيجرييا قيادة إسرائيل وفلسطني على االلتزام بتسو       . الفلسطينية احملتلة، دومنا متييز   
وشـجعت  . استقالل فلسطني وضمان أمن دولة إسرائيل ووجودها، استناداً إىل عملية السالم اليت أطلقتها األمم املتحدة              

نيجرييا إسرائيل على مواصلة تنفيذ القانون اإلنساين الدويل، مع مراعاة احلقوق السارية، مبا فيها احلق يف املساواة وعـدم                   
  .  ييز، واحلق يف احلياة واحلرية واألمن الشخصي، وحرية التنقل، وتوصيات املقررين اخلاصنيالتم

  /والحظت الصني أنه منذ استئناف مفاوضات السالم بني إسرائيل وفلسطني ووقف إطالق النـار يف حزيـران                  -٩١
شعب الفلسطيين تظل حرجة، وخباصة     ، تراجع التوتر يف هذه املنطقة، لكن حالة حقوق اإلنسان املكفولة لل           ٢٠٠٨يونيه  

يف قطاع غزة، حيث حال إغالق املوانئ دون وصول املعونة اإلنسانية إىل السكان ومن مث جعل ظروف العيش اليوميـة                    
 إىل إسرائيل الختاذ تدابري إجيابية وبناءة من أجل احلد بشكل فعلي من احلرمان الـذي                ووجهت الصني نداءً  . عسرية جداً 

  .لفلسطيينيعيشه الشعب ا

مثلني الذين أشادوا جبهودها وبالتقدم احملرز، وحتديداً فيما يتعلق باألشـخاص           موأعربت إسرائيل عن تقديرها لل      -٩٢
وأشارت إسرائيل إىل أهنا تود تصحيح بعض التـصورات         . ألشخاصذوي اإلعاقة والنساء واألطفال وخبصوص االجتار با      

مثلني إىل أن األشخاص اخلاضعني لالحتجاز اإلداري غري خمولني الوصـول إىل            أشار أحد امل  . اخلاطئة يف عدد من البيانات    
  .حمام؛ ويف الواقع، حيق لألفراد اخلاضعني لالحتجاز اإلداري الوصول إىل حمام وإىل التمثيل القانوين الذي خيتارونه

. ية ألسباب إنسانية غري ممكن    ويف بيان واحد على األقل، أُعطي انطباع مفاده أن اخلروج من األراضي الفلسطين              -٩٣
 من  ١٣٥ ٠٠٠ل  مريض ومرافقيهم مبغادرة غزة إىل إسرائيل و       ١٣ ٠٠٠، مسح ألكثر من     ٢٠٠٨، منذ بداية     أنه والواقع

  .الضفة الغربية إىل إسرائيل لتلقي العالج الطيب الذي مل يكن بوسعهم تلقيه يف األراضي الفلسطينية

خل إسرائيل، ُنقلت املسؤولية عن مجيع السجون العسكرية خـالل الـسنتني            وفيما يتعلق بظروف االحتجاز دا      -٩٤
املاضيتني إىل دائرة السجون اإلسرائيلية وقد حددت أحكاماً تتعلق بالرعاية الصحية واالحتجاز اخلاص للـسجناء الـذين        

ة من آليـات الـشكوى      يعانون مشاكل بدنية ونفسية والسجناء املصابني بأمراض مزمنة، وبالوصول إىل جمموعة متنوع           
وإضافة إىل ذلك، يسمح لزوار رمسيني يعينهم وزير األمن العام ويضمون حمامي احلكومة بتفتيش السجون يف أي                 . القائمة
  .وختضع السجون اإلسرائيلية ودائرة السجون بشكل روتيين لعمليات تفتيش يقوم هبا املراقب املايل للحكومة. وقت
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صدر عـن   وعقب حكم بارز    . ضوع عملية االستجواب لنظام وإشراف صارمني     واعترفت إسرائيل بوجوب خ     -٩٥
، أصبح استخدام التعذيب أو أي شكل من أشكال املعاملة القاسية والالإنسانية واملهينة ممنوعـاً               ١٩٩٩حملكمة العليا عام    ا

 إلجراءات مفصلة حتـدد تقنيـات   فاملستجوِبون التابعون لوكالة األمن اإلسرائيلية ملزمون بالعمل وفقاً  . يف االستجوابات 
التعليمـات  يف ظـل    االستجواب املسموح هبا ويرصدها مفتش معين بالشكاوى يعمل بشكل مستقل كما أهنا جتـري               

، أجريـت آالف  ٢٠٠٠أكتـوبر  /ومنـذ تـشرين األول  .  ادعاء رفيع املستوى من وزارة العدل  ي حملام املباشروالتوجيه  
  .، وقد أدت عند ثبوت وجود ما يربرها إىل اختاذ تدابري ضد احملقق املعينة نسبياًالتحقيقات ومل تقدم إال شكاوى قليل

، قالت إسـرائيل إن حتقيقـاً       ٢٠٠٦نوفمرب  /وبشأن سؤال كوبا املتعلق حبادث يف بيت حانون يف تشرين الثاين            -٩٦
سكري، وكشف أن الضرر مل يكن مستفيضاً قد أُجري يف األحداث قاده حمقق برتبة فريق أول واستعرضه النائب العام الع            

  .ر مثل هذه املأساةاوقدمت توصيات وإجراءات جديدة للحيلولة دون تكر. عن قصد وكان سببه خلل كبري يف التشغيل

وفيما يتعلق بالسؤال الذي طرحته سلوفينيا بشأن املستنكفني ضمريياً، أكدت احملكمة العليا أنه جيب اإلعفاء من                  -٩٧
  . ميكن إثبات االستنكاف الضمريي ويتم متييزه عن الدوافع السياسية والعصيان املديناخلدمة العسكرية حيث

وقالـت  . وأخرياً، تساءلت اليونان وغواتيماال عن اخلطوات الرامية إىل النهوض بوضع املرأة يف احليـاة العامـة       -٩٨
املتعلق مبساواة املـرأة يف  قانون اليعد سن و.  من اخلطاب العام   اًإسرائيل إن مساواة املرأة كانت دائماً وبشكل واضح جزء        

وتتـرأس  .  والتعديالت اليت أدخلت عليه على مر السنني انعكاساً لاللتزام بالنهوض حبقـوق املـرأة              ١٩٥١احلقوق عام   
هناك ثالث وزيرات ومخس مـديرات عامـات يف خمتلـف وزارات            أن  الكنيست حالياً امرأة وكذا احملكمة العليا كما        

وتتوىل النساء ما يقارب نصف املناصب العليا يف اخلدمة املدنية ويواصل عـدد             .  امرأة يف الكنيست   ١٧اك  وهن. احلكومة
  .القاضيات االرتفاع

وأعرب سفري إسرائيل وممثلها الدائم، يف مالحظاته اخلتامية، عن تقديره للتعليقات اليت عكست إدراكاً عميقـاً                  -٩٩
سرائيل استكشاف سبل حتسني سجلها حلقوق اإلنسان، وتظل منفتحة على احلوار وستواصل إ. لتعقيد العديد من املواضيع  

  . على الصعيدين الداخلي والثنائي مع الدول األخرى اليت يسر إسرائيل أن تتعلم من جتربتها

  أو التوصيات/ واالستنتاجات -ثانياً 
  : خالل املناقشة، قدمت التوصيات التالية إىل إسرائيل  -١٠٠

 الرامية إىل جتاوز القيود والصعوبات من أجل إعمال مجيع حقوق اإلنسان واحلريـات              هامواصلة جهود  -١
؛ واختاذ مجيع التدابري الالزمة لكفالة وفائها جبميع التزاماهتا مبوجـب           )بوركينا فاسو (األساسية للجميع   

تماعيـة  الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان، وخباصة العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية واالج            
  ؛)آيرلندا(والثقافية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية فيما يتعلق باحلالة يف غزة 

تقييم إمكانية التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلـاص باحلقوق املدنية              -٢
نظر يف إمكانية التوقيع على االتفاقية الدولية      ؛ وال )األرجنتني(والسياسية واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام       

حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري والتصديق عليها وقبول اختصاص اللجنة املعنية باالختفاء             
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الربازيل (؛ والتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب    )األرجنتني وفرنسا (القسري  
عتراف باختصاص جلنة مناهضة التعذيب يف النظر يف الشكاوى ضد إسرائيل           ، واال )والدامنرك واملكسيك 

والربوتوكول ) رومانيا واملكسيك (والتصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقات        ) الدامنرك(
النظر يف التصديق على نظام روما األساسـي للمحكمـة          /؛ والتصديق )املكسيك(االختياري امللحق هبا    

  ؛)األردن والربازيل(لية اجلنائية الدو

  تسريع عملية مواءمة تشريعها الوطين مع أحكام الـصكوك الدوليـة األساسـية الـيت هـي طـرف                   -٣
  ؛)أذربيجان(فيها 

دمج اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة والعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية                  -٤
  ؛)سويسرا( يف التشريع الوطين يف أقرب وقت ممكن واالجتماعية والثقافية واتفاقية مناهضة التعذيب

واءمة األحكام اجلنائية القائمة اليت قد تعترب غري متماشية مع القانون األساسي اإلسرائيلي املتعلق              السعي مل  -٥
بالكرامة اإلنسانية واحلرية واألحكام األساسية لقانون حقوق اإلنسان الضامنة حلرية التعبري مع املعـايري              

  ؛)النرويج( لقانون حقوق اإلنسان املعاصرة

؛ وإنشاء مؤسـسة وطنيـة      )فرنسا(ضمان أفضل محاية حلقوق اإلنسان ومتابعة تنفيذ الصكوك الدولية           -٦
  ؛)األردن وفرنسا والفلبني(مستقلة حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس 

ـ النظر يف تعزيز احلوار والتعاون بتوجيه دعوة دائمة جلميع           -٧ ـ  اإلجرااملكلفني ب لس ـءات اخلاصـة للمج
  نـسان الـيت وضـعها اجمللـس يف        إل؛ وحتقيق األهداف املتعلقة حبقـوق ا      )األردن والربازيل والتفيا  (

  ؛)الربازيل (٩/١٢قراره 

اهدات واإلفادة من املفاوضات اجلارية بشأن دستور املع الرامية إىل تنفيذ توصيات هيئات   مضاعفة اجلهود  -٨
؛ ومتابعة توصيات   )النمسا(التمييز لفائدة كافة املواطنني اإلسرائيليني      جديد لتضمينه أحكاماً عامة بعدم      

جلنة القضاء على التمييز العنصري وجلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واللجنة املعنية بالقضاء     
، يف  ٢٠٠٦سـبتمرب   /اإلجراءات اخلاصة اليت قامت بزيارة يف أيلـول       واملكلفني ب على التمييز ضد املرأة     

جماالت املساواة وعدم التمييز، وإيالء اهتمام خاص للنساء واألقليات اإلثنية والقومية والدينية، والقضاء             
على أي ميز أو إقصاء أو معاملة تفضيلية فيما بني فئات السكان يف مجيع األراضي اخلاضـعة للواليـة                   

 والتعليم واخلدمات الصحية وحقـوق      القضائية للدولة، وخباصة يف جماالت الوصول إىل العدالة والعمل        
  ؛ )املكسيك(امللكية وحقوق اإلسكان والتجمع العائلي وحرية التعبري واملعتقد والدين 

مضاعفة اجلهود لزيادة متثيل املرأة يف اجملتمع واالنضمام إىل الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء علـى     -٩
اصلة وتعزيز جهودها الرامية إىل حتقيق املـساواة بـني          ؛ ومو )أذربيجان(مجيع أشكال التمييز ضد املرأة      

  ؛)غواتيماال( مجيع املستويات علىاجلنسني يف الدوائر احلكومية واخلدمات العامة 
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اختاذ مجيع التدابري الالزمة للحد من حالة التمييز القائمة وأن تباشر يف املستقبل القريب التوزيع املتساوي                 -١٠
  ؛)اليونان( املالكني لألراضي، بغض النظر عن جنسية

  ؛)سلوفينيا(السعي حنو اإللغاء القانوين الرمسي والنهائي لعقوبة اإلعدام  -١١

  ؛)النمسا(كفالة قدرة املدافعني عن حقوق اإلنسان على القيام بعملهم املشروع يف بيئة آمنة وحرة  -١٢

التعذيب باعتمـاد  احترام مبادئ محاية األشخاص رهن االحتجاز أو السجن وتنفيذ توصية جلنة مناهضة             -١٣
حتقيقات سريعة وحمايدة يف مزاعم سوء املعاملـة،        إجراء  ؛ وكفالة   )فرنسا(تشريع حمدد حيظر التعذيب     

؛ وااللتزام بتنفيـذ التوصـيات املقدمـة بعـد     )كندا(وفقاً اللتزاماهتا مبوجب اتفاقية مناهضة التعذيب      
لتعذيب البدين والنفسي للسجناء العرب     استعراض تقريرها املقدم إىل جلنة مناهضة التعذيب ووضع حد ل         

؛ ووضع حد جلميع أشكال التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة            )اجلمهورية العربية السورية  (
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، ومنح العائالت احلق يف زيارة احملتجزين يف أماكن االحتجـاز أينمـا                 

ات اليت تسمح باستخدام التعذيب وفقاً التفاقية مناهضة التعـذيب،          ؛ وإلغاء مجيع القرار   )اليمن(كانت  
  ؛)فلسطني(واإلحجام عن اللجوء إىل اإلعدام بإجراءات موجزة واإلعدام التعسفي 

 مزاعم بشأن ارتكاب الشرطة ألعمال عنف وقتل وكذلك كفالـة           يفعدم ادخار أي جهد يف التحقيق        -١٤
  ؛)السويد(راماً كامالً للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان احترام الدولة، مجيع مستوياهتا، احتعلى 

اختاذ إجراءات فورية لكفالة نظر حمكمة يف مجيع القضايا وفقاً إلجراءات منـصفة وملراعـاة حقـوق                  -١٥
  ؛)اململكة املتحدة(احملتجزين، وخباصة احلق يف حماكمة منصفة وزيارة العائلة 

؛ )شـيلي (احترام حقوقهم األساسية خالل االحتجـاز   إطالع مجيع احملتجزين على أسباب احتجازهم و       -١٦
 ضدهم، ووصوهلم بسرعة إىل حمام من اختيـارهم،         دلةوكفالة إبالغ السجناء بالتهم املوجهة إليهم واأل      

  ؛)كندا(واهتامهم جبرائم معترف هبا ومتكينهم من حماكمة منصفة 

؛ والسعي بشكل حثيث    )الدامنرك(إلنسان  كفالة أن يتم االحتجاز اإلداري وفقاً للمعايري الدولية حلقوق ا          -١٧
إىل االستجابة هلذه الشواغل واستعراض اللجوء إىل االحتجاز اإلداري الذي حيرم الناس من حقوقهم يف               

  ؛ )آيرلندا(احلرية ومراعاة األصول القانونية وحماكمة منصفة 

  ؛)شيلي(إدخال القانون املتعلق بتعدد الزوجات حيز النفاذ  -١٨

  تنقل يف مجيع األراضي اخلاضـعة للواليـة القـضائية للدولـة متاشـياً مـع املعـايري                 احترام حرية ال   -١٩
  ؛ )املكسيك(الدولية 

 وإعادة النظر يف نطاقه ٢٠٠٩يوليه /عدم جتديد قانون اجلنسية والدخول إىل إسرائيل بعد انقضائه يف متوز           -٢٠
النظام املؤقت  (الدخول إىل إسرائيل    ؛ وتعليق قانون اجلنسية و    )سويسرا(بغية احترام االلتزام بعدم التمييز      

  ؛)الكرسي الرسويل) (٢٠٠٣مايو / أيار٣١املؤرخ 
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، لرجال  املرات متعددة   دخولرفع القيود اليت ال حاجة إليها يف منح تأشريات السفر، وخباصة تأشريات ال             -٢١
  ؛)إيطاليا(الدين املسيحيني ملمارسة واجباهتم الدينية 

   يف هيئة مدنيـة مـستقلة تابعـة        البديلةظر يف منحهم حق اخلدمة       والن ضمريياًوقف سجن املستنكفني     -٢٢
  ؛)سلوفينيا(للجيش 

  اإلحجام عن التدخل يف شؤون املؤسسات الدينيـة، وخاصـة فيمـا يتعلـق حبقوقهـا يف التملـك                   -٢٣
  ؛)األردن(وامللكية 

 وضعها  تنفيذ مجيع القرارات الدولية اليت تؤكد ضرورة احلفاظ على طابع وخصائص القدس، وعدم تغيري              -٢٤
  ؛)املغرب(القانوين واحلفاظ على معاملها ورموزها الروحية اإلسالمية واملسيحية 

ضمان محاية متساوية جلميع أماكن العبادة يف البلد، مبا فيها مجيع األماكن املقدسة للمسلمني واملسيحيني                -٢٥
ـ       ترميم؛ واإلحجام عن منع أو عرقلة       )إيطاليا( ؛ )األردن(المية   مؤسسة الوقف لألماكن املقدسـة اإلس

 خصائـصها العربيـة     طمـس  القدس الشرقية وإىل     ضموإيقاف مجيع التدابري غري القانونية الرامية إىل        
  ؛)باكستان وفلسطني(واملسيحية واإلسالمية، واحترام احلرية الدينية والوصول إىل أماكن العبادة 

  الـصرف الـصحي والكهربـاء   كفالة وصول السكان البدو إىل اخلدمات العامة األساسية، من قبيـل          -٢٦
  ؛)كندا( واملاء

  ؛)األردن(اإلحجام عن إخالء السكان العرب من دورهم يف القدس  -٢٧

  ؛)اململكة املتحدة(كفالة احلماية التامة حلقوق األقليات  -٢٨

 يف هذا الصدد    ٢٠٠٣التصدي ملشكل التمييز ضد األقليات وتنفيذ التوصيات اليت قدمتها جلنة أور عام              -٢٩
يز اجلهود الرامية إىل كفالة املساواة يف تطبيق القانون، ومكافحة التمييز ضد األشـخاص              ؛ وتعز )فنلندا(

املنتمني إىل مجيع األقليات، وتعزيز مشاركتهم النشيطة يف احلياة العامة، وتوفري اخلدمات العامة والبنيـة               
  ؛)كندا(التحتية بشكل منصف 

؛ )الـسويد (قوق اإلنسان يف احلرب ضد اإلرهـاب         الرامية إىل كفالة االحترام التام حل      هاتكثيف جهود  -٣٠
ومضاعفة اجلهود لضمان محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف احلرب ضد اإلرهاب، وإيـالء              

  ؛)املكسيك(اهتمام خاص لتوصيات املقرر اخلاص بشأن املوضوع 

. الل تسوية دائمة للرتاع    األراضي الفلسطينية إال من خ     ال ميكن حتقيق حتسن مستمر للحالة اإلنسانية يف        -٣١
 هلذه الغاية؛ ووجوب اختاذ التدابري الالزمـة لتحـسني          اعلى مواصلة جهوده  هلا  تشجيع اجملتمع الدويل    

دعوة مجيع األطراف املعنية إىل اإلحجام عن أي إجراء ميكـن أن            . الظروف املعيشية للشعب الفلسطيين   
  ؛)تركيا(يقوض العملية املفضية إىل حل دائم 
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التزاماهتا مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الـدويل املتعلقـة بالـشعب              احترام   -٣٢
؛ واالحترام التام اللتزاماهتا املتعلقة حبقوق اإلنسان، ليس فقط يف أراضيها، وإمنـا             )ملديف(الفلسطيين  

ى حنو ما أشارت إليه هيئات      أيضاً يف األماكن اخلاضعة لسيطرهتا من قبيل األراضي الفلسطينية احملتلة، عل          
؛ واالمتثال اللتزاماهتا مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان )سويسرا(عاهدات وحمكمة العدل الدولية امل

والقانون اإلنساين الدويل، وكفالة احلقوق يف الصحة والتعليم والعمل ومحاية حقوق األسرة يف الـضفة               
؛ والوفاء بالتزاماهتا مبوجـب     )كندا( غزة ومرتفعات اجلوالن     الغربية، مبا يف ذلك القدس الشرقية وقطاع      

؛ وتطبيق القـانون    )أذربيجان(القانون اإلنساين الدويل فيما يتعلق باحلالة يف األراضي الفلسطينية احملتلة           
الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل يف األراضي الفلسطينية احملتلة واجلوالن السوري احملتل             

؛ ووضع جدول زمين واضح لاللتزام مببادئ قانون حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين يف مجيع              )الكويت(
؛ وضمان التمتع حبقوق اإلنسان والقانون اإلنـساين        )اجلمهورية العربية السورية  (األراضي العربية احملتلة    

حدة والتزاماهتا مبوجب القانون    ؛ واحترام مجيع قرارات األمم املت     )شيلي(ملن يعيشون يف األراضي احملتلة      
الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل، بغية ضمان احلقوق واحلريـات األساسـية جلميـع               
الفلسطينيني يف األراضي الفلسطينية احملتلة، مبا يف ذلك القدس الشرقية، عن طريق مكافحة مجيع أشكال               

حقوق منها السكن والتعليم والصحة وحرية التعبري وحرية       التمييز؛ وكفالة متتع الشعب الفلسطيين جبملة       
  ؛)املغرب(التنقل 

؛ والوفاء بأحكـام    )آيرلندا(التقيد بالتزاماهتا الدولية، مبا يف ذلك التزاماهتا مبوجب اتفاقية جنيف الرابعة             -٣٣
اهتـا مبوجـب    ؛ والتنفيذ الكامل اللتزام   )كوبا(القانون اإلنساين الدويل، وخباصة اتفاقية جنيف الرابعة        

 فيمـا   ١٩٤٩القانون الدويل، مبا يف ذلك القانوين اإلنساين الدويل، وخباصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام              
؛ واحترام وكفالة احترام القـانون اإلنـساين        )ماليزيا(يتصل حبماية املدنيني اخلاضعني لسلطة االحتالل       

ختياري األول امللحق هبا، مبا يف ذلك يف         والربوتوكول اال  ١٩٤٩الدويل، وخباصة اتفاقيات جنيف لعام      
  ؛)املكسيك(األراضي الفلسطينية احملتلة 

وحقـه يف إقامـة دولـة       ) ماليزيا وملديف (االعتراف حبق الشعب الفلسطيين يف تقرير املصري واحترامه          -٣٤
 ؛ واإلعادة الكاملة حلقوق الشعب الفلسطيين وكرامته، ومنـها        )ملديف(فلسطينية مستقلة وذات سيادة     

؛ )ماليزيا(حقه يف احلياة ويف العيش بكرامة والغذاء املالئم والسكن والصحة والتعليم وكذا حرية التنقل               
ومنح الفلسطينيني حقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية وكذا حقوقهم املدنية والسياسية؛ والسماح        

 من اتفاقية جنيف الرابعة،     ٢٧فقاً للمادة    العبادة ومحاية احلرية الدينية و     أماكنللفلسطينيني بالوصول إىل    
بوصفها سلطة االحتالل، وحتمل مسؤوليتها يف هذا الصدد؛ والسماح ملنظمات اجملتمع الدويل، وخباصة             
جلنة الصليب األمحر الدولية، بالتحقق من الظروف الصحية للمحتجزين العرب يف السجون اإلسرائيلية             

والثقافية للشعب الفلسطيين يف األراضي الفلسطينية احملتلة، مبا فيهـا          ؛ واحترام احلقوق الدينية     )البحرين(
؛ وإهناء احتالل األراضي الفلسطينية احملتلة )اجلمهورية العربية السورية (٦/١٩القدس، وفقاً لقرار اجمللس  

ويت كوبا والك (، مبا فيها القدس واجلوالن السوري       ١٩٦٧وغريها من األراضي العربية احملتلة منذ عام        
؛ وإهنـاء احـتالل مجيـع    )الكويت(؛ وإهناء االنتهاكات اإلسرائيلية يف اجلوالن السوري احملتل       )ومصر

؛ )األردن وباكستان وفلسطني وملـديف والـيمن  (األراضي الفلسطينية والعربية احملتلة، مبا فيها القدس     
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واحتـرام حقـوق    ؛  )األردن (١٩٦٧يونيـه   / حزيـران  ٥واالنسحاب من مجيع األراضي احملتلة منذ       
؛ )اململكة العربية الـسعودية   (الفلسطينيني غري القابلة للتصرف وإهناء أي احتالل لألراضي العربية احملتلة           

، مبا فيها القـدس واجلـوالن       ١٩٦٧وإهناء احتالل مجيع األراضي الفلسطينية والعربية احملتلة منذ عام          
رير املصري واحترامه وحبقـه يف إنـشاء دولـة    السوري احملتل، واالعتراف حبق الشعب الفلسطيين يف تق       

؛ والقيام يف ضوء الشواغل اليت أعربت عنـها         )السودان(فلسطينية مستقلة ذات سيادة عاصمتها القدس       
اللجنة اخلاصة املعنية بالتحقيق يف املمارسات اإلسرائيلية يف األراضي احملتلة واملقرر اخلاص املعين حبقوق              

لتدهور املـستمر حلقـوق     باواملفوضة السامية حلقوق اإلنسان فيما يتعلق       اإلنسان ومكافحة اإلرهاب    
معاجلة وملة أمور منها بناء اجلدار األمين،       جل نتيجةاإلنسان واحلالة اإلنسانية يف األرض الفلسطينية احملتلة        

؛ )ةمجهورية كوريا الشعبية الدميقراطي   (االنتهاكات بشكل فوري، مبا يف ذلك عن طريق وقف االحتالل           
فلسطني والكويت  (واحترام حق الفلسطينيني يف تقرير املصري وإنشاء دولتهم املستقلة وعاصمتها القدس            

  ؛)باكستان وفلسطني(، على النحو املنصوص عليه يف العديد من املعاهدات الدولية )ومصر

ذه بـشكل كامـل   اإلقرار بالرأي االستشاري حملكمة العدل الدولية بشأن اجلدار وقبوله وتنفي     /االعتراف -٣٥
والقاضي بأن توقف إسرائيل فوراً أشغال بنـاء اجلـدار    ) األردن وباكستان وفلسطني ومصر وملديف    (

؛ وإهناء بنـاء جـدار      )ملديف(الذي جيري بناؤه يف األراضي الفلسطينية احملتلة، والشروع يف تفكيكه           
راضـي الفلـسطينية احملتلـة    ؛ وتفكيك اجلـدار يف األ )كوبا(الفصل غري القانوين وتفكيك ما ُبين منه    

  ؛)جنوب أفريقيا(؛ وتفكيك جدار الفصل )الربازيل(واإلحجام عن توسيع املستوطنات 

 مجيع األراضي الفلسطينية والعربية احملتلة منـذ عـام          ااختاذ خطوات عاجلة وفورية لوضع هناية الحتالهل       -٣٦
لس األمن املتعلقة باألراضـي     ؛ وتنفيذ مجيع قرارات جملس حقوق اإلنسان واجلمعية العامة وجم         ١٩٦٧

الفلسطينية احملتلة وغريها من األراضي العربية احملتلة؛ واعتماد تدابري الحترام حق الشعب الفلـسطيين يف            
تقرير املصري وحقه يف العودة؛ وقبول التزاماهتا مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين              

 شأهنا تغيري الوضع الدميغرايف لفلسطني؛ وتوفري إمكانية الوصـول إىل  الدويل؛ ووقف اإلجراءات اليت من   
  املياه الصاحلة للشرب املأمونة للمواطنني السوريني الـذين يعيـشون يف اجلـوالن الـسوري احملتـل                 

  ؛)جنوب أفريقيا(

 تعريف ؛ وتطبيق)سلوفينيا(وضع آليات لإلشراف على تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل يف الضفة الغربية وغزة     -٣٧
 مـن  ١ سنة يف األراضي الفلسطينية أيضاً، متاشياً مع املـادة  ١٨للطفل بأنه أي شخص يقل عمره عن       

  ؛)إيطاليا(اتفاقية حقوق الطفل 

الوقف الفوري جلميع عملياهتا العسكرية يف األراضي الفلسطينية احملتلة ورفع اإلغالق واحلجـز الـذي                -٣٨
مات العسكرية على السكان املـدنيني الفلـسطينيني        ؛ ووضع حد للهج   )مصر(تفرضه على قطاع غزة     

؛ وكفالة وصول مجيع العاملني اإلنسانيني واملساعدات اإلنسانية بشكل آمن ودون معوقات إىل             )كوبا(
؛ واإلحجام عن   )األردن(السكان املدنيني، واألهم من ذلك اإلحجام عن فرض احلصار على قطاع غزة             

؛ وكفالة محاية املدنيني يف األراضي الفلسطينية احملتلة        )األردن(ماعي  تعريض السكان املدنيني للعقاب اجل    
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؛ ووقف العقاب اجلماعي يف األراضي الفلسطينية احملتلة، وخباصة يف قطـاع غـزة              )األردن(ورفاههم  
  ؛)باكستان وفلسطني(

؛ )مـصر (ضواحيها  إهناء األنشطة االستيطانية يف األراضي الفلسطينية احملتلة، وخباصة يف القدس احملتلة و            -٣٩
 بإحلـاق  ي؛ وإلغاء القرار غري الشرع)كوبا(ووقف سياسة االستعمار عن طريق االستيطان غري الشرعي       
؛ والوقـف الفـوري لتوسـيع       )مـصر (اجلوالن السوري احملتل ووضع حد لألنشطة االستيطانية به         

؛ )سويسرا( القدس الشرقية املستوطنات وعمليات تدمري البيوت اليت متلكها أسر فلسطينية يف مناطق منها
البناء يف األراضي الفلـسطينية احملتلـة   أنشطة ؛ ووقف مجيع    )األردن(ووقف مجيع األنشطة االستيطانية     

  ؛)باكستان وفلسطني(وتدمري املوارد الطبيعية والزراعية للشعب الفلسطيين 

ة لألمم املتحدة مـن أجـل       اإلجراءات واآلليات اخلاص  اجلهات املكلفة ب  حتسني وتعزيز التعاون مع مجيع       -٤٠
أمور منها تعزيز متتع السكان يف األراضي الفلسطينية احملتلة حبقوق اإلنسان وتغـيري احلالـة اإلنـسانية              

  ؛)أذربيجان(العسرية هبا 

املتصلة ) باكستان وفلسطني وقطر والكويت وملديف    (تنفيذ مجيع قرارات اجمللس بشكل كامل وفوري         -٤١
واحترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للشعب      ) ملديف(اضي احملتلة   حبالة حقوق اإلنسان يف األر    

؛ وتنفيذ مجيع القرارات اليت اعتمدها اجمللس، وخباصـة         )قطر(الفلسطيين، وخباصة حقه يف تقرير املصري       
 الذي طلب فيه اجمللس من إسرائيل التعاون مع املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنـسان                ٧/١٨القرار  

 والسحب الفوري جلميع التدابري التـشريعية واإلداريـة         ١٩٦٧ألراضي الفلسطينية احملتلة منذ عام      يف ا 
 يف حمـيط املـسجد      يةرثالرامية إىل هتويد القدس الشرقية، مبا يف ذلك التدابري اليت تسمح باحلفريات األ            

؛ )املغرب(لسطينية  األقصى، وبناء كنيس يهودي، وإنشاء املستوطنات وتوسيعها وإغالق املؤسسات الف         
واإلجراءات اخلاصة، وخباصة املقــرر اخلاص     ) باكستان وفلسطني والكويت  (وتنفيذ توصيات اجمللس    

 واللجنة اخلاصـة    ١٩٦٧املعين حبالة حقوق اإلنسان فــي األراضــي الفلسطينية احملتلة منذ عام           
؛ وتأييد توصيات املقرر )باكستان وفلسطني(املعنية باملمارسات اإلسرائيلية يف األراضي الفلسطينية احملتلة    

  ؛)باكستان(اخلاص املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان 

ني يكفالة التحقيق السريع يف مزاعم ارتكاب هجمات ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان من الفلـسطين               -٤٢
االسـتثناءات  "فئـة  ؛ وإصدار توجيه إىل اجليش بغيـة توسـيع   )الدامنرك(وتقدمي مرتكبيها إىل العدالة    

  لتمكني املدافعني عن حقوق اإلنسان من دخول غـزة واخلـروج منـها لغـرض القيـام                " اإلنسانية
  ؛)النرويج(بعملهم 

اإلطالق الفوري لسراح مجيع السجناء واحملتجزين الفلسطينيني والـسوريني وغريهـم مـن الـسجناء                -٤٣
سطينيني والسوريني ووضع حد جلميـع      ؛ وإطالق سراح مجيع احملتجزين الفل     )مصر(واحملتجزين العرب   

؛ وحترير  )قطر(املمارسات اليت تسعى إىل تغيري التركيبة الدميغرافية والعمرانية للقدس واجلوالن السوري            
مجيع احملتجزين الفلسطينيني والسوريني والعرب، مبن فيهم النساء واألطفال والـصحافيني، والـسماح             

هم يف  أوضاع األمحر الدولية، بزيارة هؤالء احملتجزين ودراسة        للمنظمات الدولية، ومنها منظمة الصليب    
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؛ وااللتزام بـإطالق    )اليمن(مجيع السجون اإلسرائيلية لكفالة امتثال ظروف احتجازهم للمعايري الدنيا          
سراح مجيع السجناء واحملتجزين العرب القابعني يف السجون اإلسرائيلية لسنوات دون حماكمة؛ ومتكني             

، ٧/٣٠األمحر الدولية من تلبية احتياجاهتم وتوفري الرعاية الصحية هلم امتثاالً لقرار اجمللس             جلنة الصليب   
؛ وكفالة إطالق سراح مجيع     )اجلمهورية العربية السورية  (مبا أن حالتهم الصحية تتدهور بشكل مستمر        

  ؛)باكستان وفلسطني (اًالسجناء واحملتجزين إداري

  ؛)األردن(ني للعقاب اجلماعي اإلحجام عن تعريض السكان املدني -٤٤

  ؛)سلوفينيا(إنشاء نظام منفصل لقضاء األحداث حملاكمة األطفال الفلسطينيني الذين وجهت هلم هتم  -٤٥

؛ وحصر  )هولندا(ضمان وصول وحرية تنقل سكان غزة والضفة الغربية مع اختاذ التدابري األمنية الالزمة               -٤٦
يف األوضاع اليت تتطلب ضمان أمنها، وفقـاً للقـانون   احلاالت اليت تفرض فيها قيود على حرية التنقل     

الدويل، وخباصة مع العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، دون متييز وبشكل يتناسب واهلدف         
  ؛)بلجيكا(املطلوب 

؛ ورفع احلصار يف قطاع غزة وإزالة القيود على )قطر(فتح نقاط العبور ونقاط التفتيش على وجه السرعة        -٤٧
 حبقوق اإلنسان املكفولـة     اً خطري مساساًتنقل املفروضة حالياً يف األراضي الفلسطينية احملتلة واليت متس          ال

؛ وإهناء حصار قطاع غزة     )فرنسا(؛ وإعادة فتح نقاط املرور من قطاع غزة وإليه          )سويسرا(للفلسطينيني  
؛ ورفع مجيع نقاط    )وباك(وضمان وصول الشعب الفلسطيين بشكل كامل إىل مجيع اخلدمات األساسية           

التفتيش العسكرية ووضع حد جلميع القيود املفروضة على حقوق الفلسطينيني يف التنقل وحقـوقهم يف               
؛ وكفالة حرية تنقل أكرب للفلسطينيني يف الضفة الغربية، وخباصة          )باكستان وفلسطني (الصحة والتعليم   

 وحتسني الوصول إىل الصحة والتعليم      يف غزة، من أجل ضمان مستوى معيشة مالئم للشعب الفلسطيين         
  ؛)اليمن(؛ وفتح نقاط العبور )إيطاليا(والعمل 

كفالة متتع مجيع الفلسطينيني جبميع حقوقهم الثقافية والدينية، على النحو الوارد يف اإلعالن العاملي حلقوق  -٤٨
ابعة، دون أي قيـد،     اإلنسان، والسماح هلم بالوصول إىل مجيع أماكن العبادة، وفقاً التفاقية جنيف الر           

وعليها، من أجل احلفاظ على التراث الثقايف، اختاذ مجيع التدابري حلماية هذه األماكن وصون كرامتـها                
؛ واختاذ تدابري إجيابية وبناءة من أجل احلد الفعلي من احلرمان الذي يعيشه الشعب الفلـسطيين    )املغرب(
على التمتع بشكل كامل حبقـوقهم االقتـصادية        ، واختاذ إجراءات لكفالة قدرة الفلسطينيني       )الصني(

  ؛)اململكة املتحدة(واالجتماعية والثقافية 

كفالة الوصول إىل املواقع الدينية، وخباصة يف احلرم القدسي، وإزالة مجيع القيود املفروضة على احلـق يف                 -٤٩
راضي الفلسطينية  حرية التنقل وحق الشخص يف اجلهر بدينه؛ وكفالة حفظ التراث الثقايف والديين يف األ             

   أو وضـع هـذه    /احملتلة، وال سيما يف القدس، واإلحجام عن أية تدابري ترمـي إىل تغـيري طـابع و                
  ؛ )األردن(املواقع 
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القيام بشكل تدرجيي بإزالة القيود اليت حتول دون األطفال الفلسطينيني والوصول إىل اخلدمات األساسية،               -٥٠
  ؛)لياإيطا(مبا فيها املدارس والرعاية الصحية 

احترام حق الالجئني الفلسطينيني يف العودة إىل ديارهم وتعويضهم عن اخلسائر واألضرار اليت حلت هبم                -٥١
؛ )األردن(، وفقاً لقرارات األمم املتحدة ذات الصلة والقانون الـدويل           )األردن ومصر (وإعادة ممتلكاهتم   

  ؛)باكستان وفلسطني(جنيف الرابعة واالعتراف حبق الالجئني يف العودة إىل بيوهتم، وفقاً التفاقية 

تقدمي تقرير عن حالة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة منذ أن تولت إسـرائيل املـسؤولية                  -٥٢
  ؛)باكستان وفلسطني(بوصفها السلطة القائمة باالحتالل 

  متابعة االستعراض الدوري الشامل

عاهدات، وخباصة فيمـا    امللالمتثال لتوصيات هيئات    تضمني تقريرها االستعراضي املقبل التدابري املتخذة        -٥٣
  ؛)ماليزيا(يتعلق حبالة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة 

  ).اململكة املتحدة(إشراك اجملتمع املدين يف متابعة وتنفيذ عملية االستعراض الدوري الشامل  -٥٤

  .لذي من املقرر أن يتبناه اجمللس يف دورته العاشرةسيدرج رد إسرائيل على هذه التوصيات يف تقرير النتائج ا  -١٠١

أو موقف  /اليت قدمتها و  ) الدول(أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعكس موقف الدولة          /مجيع االستنتاجات و    -١٠٢
  أو التوصيات على أهنا قد حظيـت بتأييـد الفريـق           /وال ينبغي تأويل هذه االستنتاجات و     . الدولة موضوع االستعراض  

  .العامل ككل
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