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الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل
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مووو و ورتوواع املعلوموواع املقدمووة مووا اصاوواع ملوواحبة امل وول ة ش و ن
إسرائيل*
تقرير مفوضية األمم املت دة السامية حلقوق اإلنسان

أوالا -معلوماع أساسية
 -1أُعد هذا التقرير عمالً بقراري جملس حقوق اإلنسان  1/5و ،21/16مع مراعاا ووريا
االسااتاراا الاادوري ال.ااام م وهااو مااوامل لوراااامل امالومااامل امقدما ما  31اها ما ااهااامل
صااحة املال ( )1إىل االساتاراا الادوري ال.اام  ،ويا شرو واز ماوامل ق اداً ابحلاد اقالا
لادو الزلماملم

اثنيا -املعلوماع املقدمة ما اصااع ملاحبة امل ل ة
ألف -نطاق االلتواماع الدولية( ،)2والتعاون مع اآللياع واهليئاع الدولية حلقوق اإلنسان

()3

 -2أوااارمل منةم ا الزرام ا إىل أن إس ارا م ُل ا عدق عل ا اال اا ا الدول ا حلماي ا ااع
اقوخاص م االخت اء القسري ،والربو وكول االخت اري ال اا مناهض التاذيب ،والربو وكول
االخت اااري الثاااين امل ااد ابلاهااد الاادوو اااااص ابحلقااوق امدن ا والس اس ا م وم يسااةد أيض ااً أن
وافقااق اااى عل ا إا اراء قاادا ال.اازاوج ال روي ا واااب الربو وكااول االخت اااري امل ااد ابلاهااد
ال اادوو اا اااص ابحلق ااوق االاتل اااوي واالاتماع ا ا والثقاف ا ا  ،وام اااو  22ما ا ا اا ا ا مناهضا ا
التا ااذيب و ااضر ما ا م اارو امااملا ا أو الاقوبا ا القاسا ا أو الالإنس ااان أو امه نا ا م وم ل اادق
إسرا عل الربو وكولني اإلماف ني اقول والثاين ال اا امل ان ف ونةام روما اقساسي()4م

__________

*

م ُُتَّرر هذر الوث ق اة إرساهلا إىل ووا ر الرت
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 -3واارتحق الورا ام.رتك  8أن واه إسرا وعو وا م إىل ع امزل اني باوال مل
إطار اإلااراءامل اااصا لممام امت اد  ،و األاي اقولويا لامل ر ره ا قريهاا امقارر ااااص اماا
حبال حقوق اإلنسان اقرامي ال لسأل ن احملتل منذ )5(1967م
 -4وذ عك اارمل الورا ا ا ام .اارتك  1أبن إس ا ارا ال ا املال اارف االع ا ارتاز ابنألة اااق التملاما ااا
الدول  ،الناوئ ع امااهدامل اليت هي طرز ف ها ،علا اقرا ال لساأل ن احملتلا ()6م وأكادمل
الوراا ام.اارتك  5أن إسارا اارف التااااون مااع باا ه ئااامل حقااوق اإلنسااان()7م وأوااار مركاامل
ان ااف الاادوو للادالا (امركاامل الاادوو للادالا ) إىل أن إسارا ال املال اارف االمتثااال اللتملاما ااا
الدول  ،وال س ما ا اا ان ف الرابا ()8م

ابء -اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان

()9

 -5أوارمل الورا ام.رتك  1إىل أن التوص امتالق إبن.اء مؤسس وطن حلقوق اإلنساان
وفق ا ا ااً مةا ا اااوك ابريا ا ااس ورومل كلتا ا ااا وورك االسا ا ااتاراا الا ا اادوري ال.ا ا ااام  ،ولز ا ا ا إس ا ا ارا
م ن ذها()10م

يم -تنفيووال االلتواموواع الدوليووة املتعلقووة قوووق اإلنسووان ،مووع مرا وواة القووانون الوودو
اإلنساين الساري
 -1املسائل املشرتكة ني القطا اع

امساوا وعدم التم مل

()11

ا ااع أوا اازال التم ا اامل الانلا ااري أن الق ا اوانني
 -6ذكا اارمل امنةم ا ا الدول ا ا للقضا اااء عل ا ا
()12
إسرا ما زالق ال ز صراح مةادأ امسااوا وحةار التم امل م وأواارمل الوراا
اقساس
ام.اارتك  1إىل أن الزن سااق صااومل عااام  2016مااد م.اارون اااانون يرمااي إىل الاان عل ا
إوراج بن ااد ب .ااان امس اااوا الق ااانون اقساس ااي إلسا ارا ()13م وذ عك اارمل مؤسسا ا م ا املان حلق ااوق
اإلنسااان (مؤسس ا م املان) أبن ووالً أوصااق إس ارا بتنق ا ل اوان نهااا التم ملي ا و ز اريس احلااد
امساوا ام ع امواطنني ،ولز إسرا م ن ذ أ ً م التوص تني()14م
 -7وأوااار امركاامل القااانوين حلقااوق اقال ا الارب ا إس ارا  -عدال ا (مركاامل عدال ا ) إىل أن
اةول التوص امل  58-136و 90-136و 95-136خألو إقاب ( ،)15ض أن إسرا سنق
ا اوانني إماااف مليااد م ا التم اامل مااد حقااوق ام اواطنني ال لسااأل ن ني ،مث ا اااانون طاارو أعضاااء
الزن سا ااق ()2016؛ واا ااانون مزاف ا ا اإلرها ااا ()2016؛ واا ااانون ك م نا ااتس ""Kaminitz
()16()2017م
 -8وواادو امركاامل الاادوو للادال ا عل ا أن م اواط إس ارا ال لسااأل ن ني ال يملالااون يوااهااون
ل أمور منها الوصول إىل الادال واحلد السز والام والتال م والرعايا اللا
التم مل
()17
وام.ااارك ال.ااان الس اسااي والاااام م وأوااارمل امنةم ا الدول ا للقضاااء عل ا ااع أواازال
التم اامل الانل ااري إىل أن ال ه ااوو اإلث ااوب ني والا اار واخا ا إسا ارا يا ااانون أيضا ااً ما ا عنلا اري
مؤسس ()18م
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 -9وذكاارمل الوراا ام.اارتك  6أن امثل ااامل وامثل ااني ومملوواااي ام ا اانساي ومغااايري اهلويا
اانسااان وحاااملي ص ا امل اانسااني إس ارا ياااانون م ا ار ااان م اار مااادالمل التم اامل
والانااف عل ا اللااا دي اهل زلااي وامؤسسااي وعل ا صااا د الاالاااامل ال.خل ا  ،والحةااق أن
ع مناحي احل ا  ،وال سا ما اااال الااام ونةاام التالا م وااا وااادمامل
رهاهبم منت.ر
الل ()19م

التنم والة ئ واقعمال التجاري وحقوق اإلنسان

()20

 -10أوااارمل امنةم ا الدول ا للقضاااء عل ا ااع أواازال التم اامل الانلااري إىل أن إس ارا
ال املال نتهاال ح ااد ال لسااأل ن ني الوص ااول إىل ثااروا م وم اواروهم الألة ا ا واسااتغالهلا حبري ا ،
خالفاً لتوص امل االستاراا الدوري ال.ام وارارامل اقمام امت اد الايت أعااومل ك اد سا او م
عل ا م اواروهم الألة ا ا  ،ااا ف هااا اقرامااي وام ااار وم اوارو الألاا ا م و ا ااد إس ارا ن ااذ م.اااريع
إعاو اإلعمار والتنم  ،و ق د ص ان اهل اك اقساس احل وي  ،وال س ما برف إصادار لااريل
الةناء امنألق ا م()21م
 -11وذكاارمل امنةم ا أن اااوء إسارا إىل اسااتن او ام اوارو الألة ا ا واسااتغالهلا ام اار وإلقاااء
القمام وام ار ض امااا يل د ابلا الضارر ابلة ئا م والحةاق أن االاتلااو ال لساأل وحقاوق
ال لسأل ن ني االاتماع واالاتلاوي ضررا مرراً ها الً م اراء ذلل()22م

حقوق اإلنسان ومزاف

اإلرها

 -12أو ااارمل الورا ا ام .اارتك  3إىل أن ا ااانون مزاف ا اإلره ااا ( )2016يوس ااع إىل ح ااد
با ااد نألاااق القااانون اانااا ي اإلس ارا لي بتضاام نه أحزام ااً صااارم مسااتقا م ا ل اوا ل االنتاادا
الربيألاين للدفان حاالمل الألوارك لااام )23(1945م وحيتاوي القاانون علا ااري ني فض اماني
و امض ااني مل ااألل ي ‘اإلره ااا ‘ و‘امنةم ااامل اإلرهاب ا ا ‘ ،ميزا ا أن س ااتغلهما أاه اامل اقما ا
وسلألامل الدول  ،وخباص مد ال لسأل ن ني إسرا و/أو مد الناوألني الس اس ني()24م
 -13وأبرز مركمل عدال أن اانون مزاف اإلرها حيادو اارا م ادياد مثا التاةاض علنااً عا
وعم امنةمامل اإلرهاب أو التااطف ماهاا ،وي.ادو كثاضاً الاقاوابمل القلاوج ام روما علا
ها ني اارميتنيم ويُتواع أن يزون للقانون ااديد ابل الضرر عل حقوق ال لسأل ن ني احملتجملي ،
إبااز استخدام اقول السري ()25م وذكرمل مؤسس م ملان أن هذر التدابض ساتهدز اماواطنني
ال لسأل ن ني امقام اقول()26م
 -2احلقوق املدنية والسياسية

حد ال رو احل ا واحلري واقمان عل وخله

()27

 -14الحة ااق منةم ا ا الا ا ااو الدول ا ا أن الق ا اوامل اإلس ا ارا ل واصا االق اللج ااوء ابنتةا ااام إىل
استخدام القو ال تاك ض ام.روع استخداماً طا .ااً ماد ال لساأل ن ني ،وذلال الةااً سا اق
احتجااااا م مااد االحااتالل اإلس ارا ليم و ال اارت بااني  22أيلول/سااةتمرب  2015و 6أيلااول/
سااةتمرب  ،2016أبلغااق امنةم ا ع ا ات ا  20فلسااأل ن اً عل ا ريااو ااض اااانوين ،م ا ب اانهم 15
وخلا ااً م يزونا اوا ي .اازلون أي دي ااد ووا ا ل لل ااا اتل ااتهم القا اوامل اإلسا ارا ل عم ااداً رم ا ااً
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ابلرصاااص()28م وُتاادثق الورا ا ام.اارتك  7ع ا ز و ات ا ال لسااأل ن ني خااارج نألاااق القضاااء
منااذ عااام  2015بااذرا ع أمن ا م ت احتجااململ إسارا اثاال القتلا وم قاادمها إىل اقساار إال ب.اارو
ُماعن  ،م ب نها وف ااث فور لق ها()29م
ااع أو اازال التم اامل الانل ااري أن إسا ارا
 -15والحة ااق امنةما ا الدول ا ا للقض اااء علا ا
احل ااا و اقمااان عل ا وخلااه ،وال س ا ما ابسااتخدام القااو
ال املال نتهاال حااد ال لسااأل
()30
ام رط ا وال تاك ا كثااض م ا اقح ااان وعاادم اسااة اانااا م وذكاارمل منةم ا ه ااوم رايااتس
وو أن اوامل اقم اإلسرا ل ار ماراراً و زاراراً اساتخدام القاو حااالمل ماةى اقما
الضا ا الغرب ا ا و اامل ()31م وُت اادثق الوراا ا ام .اارتك  8عا ا ام ااع عن ااف لالحتجاا ااامل ال اايت
الضا ا الغرب ا  22أ ر/م ااايو )32(2017م وأاثرمل الوراا ا
و ااهد ا م اادينتا اال ا ورام
()33
ام.رتك  3ا ةان ال.رط ممارسامل اس وىت مد احملتجامل م
 -16ورأمل مؤسس م ملان أن استمرار حال عدم امساءل يسمل ابستمرار ثقاف الاناف لادج
أفاراو ال.اارط  ،ح اال ةاادي إوار الت ق قاامل التاباا لل.اارط اإلسارا ل اري اازاً مااً ولا س هنااا
أي مغى س اساي للماااةا علا أعماال القتا الايت ير زةهاا أفاراو ال.ارط اإلسارا ل ()34م وُتادثق
منةم الزرام ع س لوا ل اديد عام  2015ب.ان أعمال ال.اغب الان ا ز امل إطاالق
النار ابلذخا ر احل كخ ار أول عل اقوخاص الذي يلقون احلجار أو القناب احلارا ()35م
 -17والحة ااق منةم ا الا ااو الدول ا ا أن إس ارا اةل ااق امل ا ااً وص ا امل اادعو إىل إوم اااج
ا اا ا ا مناهض ا ا التاا ااذيب القا ااانون احمللا ااي ومقاما ااا ام.ا ااتةه ار زا اااهبم أفاا ااال التاا ااذيبم
و الوا ااق ن س ااه ،أو ااارمل امنةما ا إىل أن القا اوامل اإلسا ارا ل اس ااتمرمل ا ااذيب احملتجا املي
ال لسااأل ن ني وإساااء مااااملتهم اااو يتساام ابإلفااالمل ما الاقااا ؛ و ازااف وزار الااادل علا
ص ا ا م.اارون اااانون قاارم التاااذيب ،لز ا القااانون اإلس ارا لي ال ي املال خال ااً م ا حزاام ب.ااان
ارمي التاذيب استناواً إىل التاريف الوارو اماو  1م ا اا مناهض التاذيب()36م
 -18وأفاومل مؤسس الضمض أبن السجناء ال لسأل ن ني كثضاً ماا يتارماون للتااذيب الن ساي
والةاادين أثناااء االسااتجوا  ،ووص ا ق تتلااف ماارو التاااذيب وسااوء اماامل ا امسااتخدم مااد
السااجناء ال لسااأل ن ني()37م و تلق ا ا ا أطةاااء حلقااوق اإلنسااان  -إس ارا يوم ااً واازاوج م ا
السااجناء واحملتج املي امااووعني احلااةس االن اراوي()38م وأوااارمل منةم ا الزرام ا إىل أن الاادل
وقارب
الر سي الذي اتمد عل ه احملاكم الاسزري اإلسرا ل هو االعرتافامل ،اليت ُزتب ابلاربي ُ
ام.تةه ف هم ال لسأل ن ون عل التوا ع عل ها()39م
 -19والحةااق منةم ا الا ااو الدول ا أن إس ارا اةلااق كل ااً أو امل ااً وص ا امل اادعو إىل
التقل إىل أوىن حد م استخدام االحتجاز اإلواري؛ ومع ذلال ،ال املال السالألامل لجاا إل اهم
ووادومل امنةما علا أن أواماار االحتجاااز اإلواري ميزا أن ُزاادَّو إىل أاا ااض مساام  ،ورأمل
أن با ا ال لسااأل ن ني احملتج املي إوار ً هاام سااجناء رأي()40م وذكاارمل مؤسس ا الضاامض أن عاادو
ال لسأل ن ني احملتجملي إوار ً السجون اإلسرا ل  ،وون وا ه أي ام إلا هم أو وون إااراءامل
احملاكم  ،بل حواو  490وخلاً حىت أ ر/مايو 2017م ويُن َّ اذ االحتجااز اإلواري اقرا
ال لسأل ن احملتل أبمر م اا د عسزري واستناواً إىل أسةا أمن ()41م
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 -20والحةااق امؤسسا الدول ا حلمايا اماادافاني عا حقااوق اإلنسااان (مؤسسا ااااى اقمااامي)
أن أسااةا االحتج اااز ز ااون كث ااض م ا احل اااالمل س اري وي ارف القض ااا إط ااالن ااامي احملتج املي
علا ا أولا ا التج اارا()42م وأو ااارمل الوراا ا ام .اارتك  3إىل اعتق اااالمل ف س ااةو التم مليا ا ال اايت  .اام
ال لس ا ااأل ن ني ب ا اادعوج الت ا اري عل ا ا الان ا ااف أو الانل ا اري وس ا ااا ى التواص ا ا االاتم ا اااعي()43م
وأمافق الورا ام.رتك  8أن نسة كةض م اماتقلني ُوماوا ره االحتجاز اإلواري()44م

 -21وأبل امركمل الدوو للادالا أبن ال لساأل ن ني ماا زالاوا يُساجنون واروز ثاض االزئاملاز،
تلف نع المل رامل اقسري  ،واحلةس االن راوي ،واالكتةاظ ،وسوء النةافا اللا  ،واالفتقاار
إىل امرافد اقساس  ،واحلرمان م الوصول إىل التال م ،واالفتقار إىل الرعاي الألة ا ()45م وأواارمل
مؤسسا الضامض إىل أن السااجناء ال لساأل ن ني يووعاون  17سااجناً وأرباا مراكامل لالسااتجوا
واالحتجاااز واخ ا اقرامااي اإلس ارا ل  ،وأن سااجناً واح اداً فقااى يواااد اقرا احملتل ا  ،ممااا ي.ااز
انتهاكاً ال اا ان ف الرابا ()46م
 -22وأفااومل امؤسسا أبن عاد ساجناء و تجاملي فلساأل ن ني وخلاوا إماراابمل فرويا عا
الألا ااام من ااذ ع ااام 2013م و  17ن س ااان/أبري  ،2017وه ااو ي ااوم اقس ااض ال لس ااأل  ،أعل ا
السجون اإلسرا ل ع وخوهلم إمرا
حواو  1 500سجني و تجمل س اسي فلسأل
م تاو عا الألاااام()47م والحاام مركاامل عدالا أن إماراهبم ااااء احتجااااً علا وااروز احتجااازهم
الالإنس ااان الس ااجون اإلسا ارا ل ()48م وذك اارمل ا ا ا أطة اااء حلق ااوق اإلنس ااان  -إسا ارا أن
ااانون التغذيا القساري الاذي سانه الزن ساق عاام  2015ق امل حملااكم امنألقا القضاا قادا
الاالج الأليب القسري  -ا ذلل التغذي القسري  -إىل السجناء امضربني ع الألاام()49م

إاام الادل ،ا ذلل مسال اإلفالمل م الاقا  ،وس او القانون

()50

 -23ذكرمل مؤسس الضمض أن حد ال لساأل ن ني احملاكما وون خاض ال ماربر لاه وا
نةام احملاكم الاسزري اإلسرا لي ارتماه عوا اد اانون ا وعمل ا علا حاد ساواءم فماد احتجااز
ال لساأل ن ني القلااوج ما بدايا االحتجااز إىل اايا احملاكما أماام زما عسازري أطااول بزثااض
ك مرحل م مراح اإلاراءامل مقارن ابمد القلوج امقرر الحتجاز اإلسارا ل ني إطاار
نةام احملاكم امدن ()51م
 -24وأباارزمل منةم ا اإلنااذار ااض احلزوم ا امان ا حبقااوق اإلنسااان التاادهور ااألااض نملاه ا
أاهمل القانون والادال نت ج ن ذ نةم احلزوم اإللزرتون م وأكدمل مارور النةار بااني الريةا ،
إسرا ()52م
أفض اقحوال ،إىل ص ونملاه أي واث د اانون واضا
 -25والحةق منةم الا او الدول ا اساتمرار هجماامل امساتوطنني علا ال لساأل ن ني أيضااً،
ااا ذل اال امض ااايق أو الض اارر ام اااوي أو الان ااف الة اادينم وعلا ا ال اار م ما ا بض ااع اكم ااامل
لل االنتهاكامل اماايض الدول  ،وم .م امسااءل
استثنا  ،م ُترتم الت ق قامل اإلسرا ل
أ لااب احلاااالمل القاوامل اإلسارا ل وامسااتوطنني اإلسارا ل ني علا الاار م ما واااوو أولا اويا
عل واون اارا م()53م
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احلر مل اقساس واحلد ام.ارك

احل ا الاام واحل ا الس اس

()54

 -26أورومل الورا ام.رتك  5أن الوصول إىل امسجد اقال مق د ب.اد ابساتمرار إ االق
وااه امق ماني الضا الغرب ا و امل  ،و ناع الرااال ال لساأل ن ني وون اامساني
ماابر القاد
ابنتةا ااام م ا ا وخا ااول امسا ااجدم و واص ا ا السا االألامل اإلس ا ارا ل التا اادخ ال.ا ااؤون الداخل ا ا
للمسجد اقال ()55م والحةق منةم الدفان عا ما ا الاناف أن هناا س اسا ادز إىل
ُتوي امسجد إىل كن س()56م
 -27وذك اار الت ااالف ال اادوو لل اادفان ع ا احلريا ا أن الألا ا ال هوويا ا امس ا ان أبلغ ااق عا ا
ارا أفراوها قفاال نألوي عل الااداء والتم امل احل اا االاتماع ا  ،مقرتنا أح اانً ابلانافم
وا م امس ون الناطقون ابلارب أيضاً إسرا ابلتم مل مدهم()57م
 -28وأف اااومل الوراا ا ام .اارتك  8أبن إسا ارا واصا ا ق ااد حريا ا التاة ااض ،وأن م ااا يس اام
م.اارون اااانون ف سااةو (م.اارون القااانون امتالااد إبزال ا احملتااوج الااادواين ما الناح ا اانا ا ما
اإلنرتنق) اد اعتُمد اراء ه اقوىل الزن سق()58م

 -29والحةااق منةما الا ااو الدول ا أن إسارا اةلااق وصا بضاامان زااني اماادافاني عا
حقااوق اإلنسااان م ا أواء عملهاام ام.اارون ،لز ا احلزوم ا زاومل ما أعمااال التخويااف و ااالمل
الت.هض مد امدافاني ع حقوق اإلنساان ال لساأل ن ني واإلسارا ل ني علا الساواء()59م وأواارمل
الوراا ا ام .اارتك  3إىل ااالمل الت .ااهض م ااد ام اادافاامل عا ا حق ااوق اإلنس ااان إسا ارا ()60م
وأاثرمل الوراا ا ام .اارتك  2وا اوا ب .ااان م اارو أخ اارج ما ا االنتهاك ااامل م ااد ال لس ااأل ن امل
اماادافاامل ع ا حقااوق اإلنسااان والل ا امل()61م وأفاااومل مؤسس ا ااااى اقمااامي أبن الق اوامل
اإلسارا ل ساتهدز ابنتةاام امادافاني عا حقاوق اإلنساان فلساألني ،ساا اً منهاا إىل روعهاام
وث د االنتهاكاامل اإلسارا ل ()62م وذكارمل الوراا ام.ارتك 8
ع أواء عملهم ام.رون امتمث
أن منةمامل ااتمع امدين تارا للمضايق وامرااة اليت ستهدفها ابلذامل()63م
 -30وأبلغ ااق الورا ا ام .اارتك  3أبن مس ااؤولني كة اااراً احلزوم ا  ،ا ف ا هم ر ا س ال ااوزراء،
ه ااا وا منةم ااامل ااض حزوم ا ا  ،ووعا اوا ال اادول اقوروب ا ا علنا ااً أيضا ااً إىل وا ااف ويا ا امنةما ا
اإلسرا ل ض احلزوم كسر ادار اللمق ()64م

 -31وأبلغااق الوراا عا القااانون امتالااد ب.ا اف التمويا اقاناايب للمنةماامل ااض احلزوم ا
( )2016ال ااذي حي ااد ما ا عمل ااامل و ويا ا منةم ااامل حق ااوق اإلنس ااان ،ويُل ااملم امنةم ااامل ااض
احلزوم ا امس ااجل إسا ارا  ،ال اايت تلق ا أكث اار ما ا  50اما ا ا م ا م ملان ته ااا الس اانوي ما ا
()65
ا ااع امن.ا ااورامل والرس ا ااا والتق ا ااارير م
حزوما ااامل أانة ا ا  ،ابلتل ا اريل لا اااور التموي ا ا
وأمااافق الورا ا ام.اارتك  8أن القااانون ياان عل ا رامااامل مر ا ا اااداً()66م وأعربااق منةم ا
الزرام ( )67ومنةم الا و الدول ( )68ومؤسس ااى اقمامي( )69ع ووا مماثل م
 -32ووص ق الورا ام.رتك  3ممارسامل ض اانون تةاهاا ال.ارط لقماع االحتجاااامل
إسرا  ،ا ذلل رفا اإلذن بتنةا م االحتجاااامل()70م وأواار مركامل عدالا إىل ااانون طارو
أعضاااء الزن سااق ( )2016ابعتةااارر اول ا لنااملن ال.اارع ع ا اممثلااني امنتخةااني م ا اقال ا
ال لسأل ن ()71م
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 -33وذكا اارمل منةم ا ا ه ا ااوم رايا ااتس وو ا ا أن الق ا ااوو اإلس ا ارا ل ام روم ا ا عل ا ا حرك ا ا
ال لسأل ن ني الض الغرب .م نقا الت ت  ،واخا الضا الغرب ا وعلا اااى اقخضار،
وا اادار ال ل ا ا ال ااذي غ اارتق الضا ا الغرب ا ا  ،مم ااا يتا ااارا م ااع الق ااانون ال اادوو اإلنس اااين()72م
والحةق منةم الا و الدول أن هاذر الق اوو لا إىل حاد الاقاا اامااعي إذ ُتاد ما اادر
ال لسأل ن ني عل الام واحللول عل الرعاي الل والتال م والوصول إىل أفراو اقسر ()73م

احلد االوص واحل ا اقسري

()74

 -34أفا اااومل منةم ا ا الوصا ااول اإلن أبن ال.ا ااركامل اإلس ا ارا ل نا اات زنولوا ا ااامل للمرااة ا ا
ن.رها حزومامل م ع أرياء الاام للتدخ عل ريو اض ااانوين خلوصا امادافاني عا
حق ااوق اإلنس ااان وح اريتهم التاة ااضم والحة ااق امنةم ا نق ا اإلو اراز عل ا م ااا ض ااأللع ب ااه
وركامل امرااة اإلسرا ل م أن.أل نتهل حقوق اإلنسان()75م
 -35وأوار الت الف الدوو للادفان عا احلريا إىل أن الاملواج إسارا يُاقاد علا أساا ويا ،
وقب أن اقدر اع وين ا مساجل لزاي يزاون صا اًم وذكار الت االف اسات ال عقاد زواج باني
وخلني م وينني تتل ني أو زواج ض وي م ولالعرتاز إسرا باملواج باني وخلاني ما ويناني
تتل ااني أو بااملواج أمااام ه ئ ا ااض وين ا أو ه ئ ا وين ا ااض مسااجل  ،ال بااد للااملواني أن ياقاادا اراامااا
خارج إسرا ت ياووا إل ها لتسج زوااهما لدج السلألامل امدن ()76م
 -36والحة ااق الورا ا ا ام .اارتك  7أن إس ا ارا فرم ااق ا ااوواً ص ااارم عل ا ا م ز ا ا اقس اار
و سااج اقط ااال امولااووي ما والااد حيما هوي ا م ا الض ا الغرب ا و خاار م ا القااد ال.اارا
احملتل ا ا م وذكا اارمل أن القا ااانون اإلس ا ارا لي ااديا ااد امتالا ااد ابلتا ااامني الل ا ا ي ،الا ااذي اعتُم ا ااد
عااام  ،2016ينألااوي أيضااً علا اامل احللااول علا اااادمامل مااد ال لسااأل ن ني امق مااني
القد نت ج للم ز اقسر ()77م
 -37وأوارمل الورا ام.رتك  6إىل أن القانون اإلسرا لي ال ق مل عمل ةا ط ا لا س ما
صلب أحد الوالدي إال لامزواج ما انساني تتل انيم والحةاق الوراا أيضااً أن اقزواج الاذكور
م ا ن ااس اااانس الااذي ير ةااون أن يزااون هلاام ط ا م ا صاالةهم ع ا طريااد اااض اقرحااام
حيتااااون إىل أم بديل ا  ،وال ق اامل ا ااانون ا ااض اقرحااام االس اات او م ا هااذر الامل ا إال لمف اراو
امتملواني م انسني تتل ني()78م
 -38وأو ااارمل الوراا ا إىل أن اللا اوا ل اإلسا ارا ل ب .ااان غ ااض الةن ااد امتال ااد بن ااون اا اانس
السااج ام اادين ( سااج اهلوي ا وول ا إس ارا ) أل اار عقةااامل إارا ا وُتاارم مغ ااايري اهلوي ا
اانسااان م ا احلااد االع ارتاز هبااويتهم اانسااان م و غ ااض الةنااد امتالااد بنااون اااانس م.اارو
اباضون لامل اراح لتغ ض اهلوي اانسان  ،ض أن لوا ل اديد أمافق إاراءً خر مرهونً
وافق ا ان ا عام ا ا نهااا وزار الل ا م وأعربااق الورا ا ع ا القلااد م ا با ا ال.اارو امسااةق
لل لول عل اموافق هذا اللدو()79م
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 -3احلقوق االتت ادية واال تما ية والثقافية

احلد الام و وروز عم عاول وموا

()80

 -39أوارمل امنةم الدول للقضاء عل ع أوازال التم امل الانلاري إىل أن التم امل ماد
م اواط إسا ارا م ا ال لس ااأل ن ني س ااوق الاما ا يتجس ااد الت اااومل ال اادخ و حل اار
وورهم مملاول ووا ف منخ ض الدخ ومتوسأل امهار ()81م
 -40وذكاارمل الوراا ام.اارتك  1أن الق ااوو ام روما علا التنقا و لاااريل الاما وس اسااامل
ع اادم امس اااوا والتم اامل ال اايت تةاه ااا اا اوامل االح ااتالل اقرا ال لس ااأل ن احملتلا ا  ،ا ااد ح ااد
ال لسا ا ااأل ن ني الام ا ا ا م فما ا ااا ان ا ا اال ماا ا اادل الةألال ا ا ا يتملايا ا ااد إذ وص ا ا ا إىل  26اما ا ا ا
عام  ،2015ويضم األاان الاما اض الرهاي  59.9اما ا ما جمماون عادو الاماال الضا
الغرب واألان مل ()82م

احلد الضمان االاتماعي
 -41ذكاارمل الوراا ام.اارتك  7أن إسارا ألغااق اساات قااامل اللا والضاامان االاتماااعي
عق اااابً قفا اراو أس اار ال لس ااأل ن ني ال ااذي ياُ ا عدع أا اام و اانوا هجم ااامل عل ه ااا ،م .ااض إىل أن هل ااذر
الس اسامل عوااب وخ م عل ح ا ال لسأل ن ني ،وال س ما النساء واقط ال()83م

احلد مستوج ما .ي ال د

()84

 -42الحةااق امنةم ا الدول ا للقضاااء عل ا ااع أواازال التم اامل الانلااري أن إس ارا ُتاارم
ال لسااأل ن ني م ا احلااد مسااتوج ما .ااي ال ااد وأن إاراءا ااا .ااز خأل اراً عل ا سااة ما .ااتهم
و مليد م حاد ال قار واناادام اقما الغاذا ي ،وُتارم ال لساأل ن ني ما ااادمامل االاتماع ا  ،و ق اد
احللول عل الرعاي الألة اا د  ،واد هومل بغمل خضم أزم إنسان مست زم ()85م
 -43وذكار مركامل عدالا أن الزن ساق سا ن ساان/أبري  2017اااديالً لقاانون التخألا ى
والةناااء ،يُا اارز ابس اام ا ااانون ك م نااتس  ،ي اان عل ا ز و إن اااذ القااانون عل ا اا ارا م امتل اال
ابلتخأل ى والةنااء و .اديد الاقاوابمل عل هاا ،مماا سا ؤثر ثاضاً مت ااو ً علا اماواطنني ال لساأل ن ني
باااد عقااوو ما التم اامل ال ا اقرامااي أفضااق إىل أزم ا ساازن حاااو اماادن الارب ا
ااع أري اااء إسا ارا ()86م وأورومل مؤسس ا ا م ا املان أن ه ااذا الق ااانون يملي ااد الل ااالح امل اإلواري ا ا
ن ذ أوامر اهلدم واإلخالء()87م
للسلألامل احلزوم
 -44والحة ااق الورا ا ا ام .اارتك  5أن إس ا ارا واص االق ن ااذ س اسا ا التخأل ا ا ى احلض ااري
التم مليا ما أاا غ ااض الومااع القااانوين لزاما مدينا القااد و غ ااض طة اتهااا ااغراف ا و رك ةتهااا
الدميغراف ا للاااغ اق لة ا ال هوويا م وأمااافق أن س اسااامل إسارا ب.ااان القااد .ااجع علا
إاام ا عاص اام يهووي ا موح ااد  ،وُن َّ ااذ م ا خ ااالل التخأل ا ى احلض ااري ك ااي يتس ا هب اادوء إبا اااو
السزان ال لسأل ن ني ما امدينا ()88م وأواارمل ا ا احلاد  -القاانون ما أاا اإلنساان ( ا ا
احل ا ااد) إىل أن  13اما ا ا ا فق ا ااى م ا ا ا اقرام ا ااي القا ا ااد ال .ا اارا اا ا ااد ُخلل ا ااق مةا ا اااين
ال لسأل ن ني ،ب نما صوورمل  35اما م اقرامي إلاام مستوطنامل إسرا ل ()89م وأورومل
منةم الا و الدول أن راخ الةناء ال لدر لل لساأل ن ني القاد ال.ارا إال حااالمل
نور اداً()90م
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القااد ال.اارا بااني عااامي 2004
 -45وأبلغااق الوراا ام.اارتك  5عا هاادم  685مةا
()91
م وأو ااارمل
و ،2016مم ااا أوج إىل  .اريد  2 513فلس ااأل ن اً بس ااةب افتق ااارهم إىل اراخ
منةما الزراما إىل أن منااازل ال لسااأل ن ني ُهاادمق قاااا بُن ااق ما وون الرتاخا الالزما  ،الاايت
ياُ اارف سا اال مها أكثا اار م ا ا  94اما ا ا م ا ا طلةا ااامل ال لسا ااأل ن ني()92م والحةا ااق الورا ا ا
ام .اارتك  5أن  85 000فلس ااأل مارم ااون األ اار ه اادم من ااازهلم()93م واال ااق منةما ا ه ااوم
رايتس وو إن إسرا هدمق أيضاً ،عل ساة الاقاا  ،مناازل أسار ال لساأل ن ني ام.اتةه
اعتدا هم عل اإلسرا ل ني()94م
 -46وأباارزمل الوراا ام.اارتك  2أن ااااوز ما هاادم امنااازل و اادمض اممتلزااامل مااا زال يلقااي
بةالله عل الاديد م النساء امق مامل القد ال.را احملتل ()95م
 -47وأورومل الورا ا ا ام.ا اارتك  7أن إسا اارا عما اادمل ،منا ااذ  .ا اري اقول/أكت ا اوبر  ،2015إىل
ل ااا د خأل ااض اس ااتخدام الاق ااا اام اااعي أوا ً لنق ا ال لس ااأل ن ني اس اراً و  .اريدهم م ا الق ااد
ال.ا ارا احملتلا ا م وأم ااافق أن ه ااذر الس اس ااامل الاقاب ا ا  .اام ه اادم امن ااازل وإلغ اااء رخلا ا اإلااما ا
وإ ااالق اماااابر وفاارا ا ااوو أخاارج عل ا التنق ا م و كااانون الثاين/يناااير ُ ،2017عاارا م ا اديااد
عل ا الزن سااق م.اارون اااانون ياان عل ا ماانل وزار الداخل ا ساالأل إلغاااء رخل ا اإلاام ا الدا م ا
لموخاص الذي ار زةوا أو يُ.تةه أام ار زةوا هجوماً عل إسرا  ،فضالً ع أفراو أسرهم()96م

احلد الل

()97

 -48الحةااق ا ا أطةاااء حلقااوق اإلنسااان  -إس ارا أن م ا أهاام ام.اااك الاايت ااارتا
اوو ام روم ا عل ا حري ا
ال لسااأل ن ني اقرا ال لسااأل ن احملتل ا جمااال حقااوق اإلنسااان الق ا ُ
التنق  ،واحلرمان م احلد الل م فال ميز لل لسأل ن ني االنتقال إىل مؤسس طة ا خارا ا
م ا وون احللااول عل ا إحال ا طة ا و غأل ا مال ا م ا وزار الل ا ال لسااأل ن م ت يتاااني عل ا
امرم ال لساأل ن ني احللاول علا لاريل الوااق امناساب ،لادخول إسارا أو عةورهاا ،ما
وحد نس د أعمال احلزوم امناطد وم اهاز اقم الااام اإلسارا لي الاذي قاوز لاه رفا
الأللب م وون إعألاء أي سض مقدم الأللب()98م
 -49وذكا اارمل منةم ا ا قا اادا امسا اااعد الألة ا ا إىل ال لسا ااأل ن ني (منةم ا ا امسا اااعد الألة ا ا ) أن
احلزوم اإلسرا ل ال سمل للمرم ال لسأل ن ني ،حىت حااالمل الألاوارك أو امرما حااالمل
خألض تأللب الرعايا الااالا  ،بادخول القاد ال.ارا ما الضا الغرب ا سا ار إساااز مساجل
لدج السلألامل ال لسأل ن م وقب عل هم ااضون إلاراء يُارز ابسم النق ‘ابلتتاابع‘ عناد نقألا ما
نقااا الت ت ا  ،ح اال يُنمللااون م ا س ا ار إسااااز فلسااأل ن ويُركةااون س ا ار إسااااز مسااجل لاادج
السلألامل اإلسرا ل  ،مما يؤوي إىل التاخض ويسةب تاطر طة للمرم ()99م
 -50وذكاارمل الورا ا ام.اارتك  1أن ااادار ال ل ا الااذي و ا د ه إس ارا واحللااار ام ااروا
علا ا ا ا اامل مينا ا ااان امرما ا ا ال لس ا ااأل ن ني امق م ا ااني الضا ا ا الغرب ا ا ا و ا اامل ما ا ا الوص ا ااول إىل
امست .امل امتخلل الر س الست م وااد أوا اق امست.ا امل ماةام خادما ا بساةب اقزما
إمااداوامل الزهارابء والواااوو اامل م و ااؤثر الق ااوو ام روما عل ا إمزان ا الوصااول أيضااً عل ا
سا ا ارامل اإلس ااااز وامهن ااني اللا ا نيم وأوج احلل ااار ام ااروا علا ا اامل إىل ن اادر اقووي ا ا
وامادامل اقساس ()100م
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 -51وأورومل منةم ا امساااعد الألة ا أن هجااوم عااام  2014أحلااد أم اراراً ب  16مست .ا
مل ()101م
و 51ع او للرعاي الل اقول  ،وومر اماً امست .الوح د إلعاو التاه
 -52وأبا اارزمل الورا ا ا ام.ا اارتك  6حال ا ا الاالاا ااامل امقدم ا ا وفق ا ااً مةا اادأ التسا ااوي اانسا ااان ،
وأوااارمل إىل أن الاالاااامل التزم ل ا ال تااا أح ااانً مغااايري اهلوي ا اانسااان بسااةب عاادو م ا
أواه القلور التنة مي هذا ااال()102م

احلد التال م

()103

 -53الحة ااق و ااةز الالم اااء امارم ااني للخأل اار أن إسا ارا وم اااق خألا ا وطن ا ا متا اادو
الساانوامل لتوسا ع نألاااق وصااول الااار والاادروز وال.ااركس إىل التالا م الااااو ،والتلاادي الر ااان
مادالمل سر الألال  ،بتوفض وورامل ُتضضي لل رت اة اااما  ،و قدا الدعم االاتماعي،
وإسااداء ام.ااور ب.ااان االنتقااال الااوو ي ،وإااما مل قااامل مؤسسا امناااطد النا ا م وذكاارمل
ال .ااةز أن الأل ااال وام ااوو ني امنتم ااني إىل اقال ااامل ال يملال ااون ممثل ااني ث ا ا الً نال ا ااً جم ااال
التال م ،وأواومل إبعاو إوراج م ملان ااأل ان التخأل ى وام ملن ()104م
 -54وأكاادمل ال.ااةز أن القااانون الااذي ياارف ماانل التاوااض ورخلا اإلااما مناصااري لا
ذار/مار  ،2017يؤثر عل الالماء والألال ()105م
مقاطا إسرا  ،الذي ُس

 -55والحةا ااق الورا ا ا ام.ا اارتك  6أن النةا ااام التال ما ااي إس ا ارا ال يتضا اام أي تا ااوج
ثق ااي أو إعالم ااي إلملام ااي ب .ااان امثل ااامل وامثل ااني ومملووا ااي ام ا ا اانس ااي ومغ ااايري اهلوي ا ا
اانسان وحاملي ص امل اانسني()106م
 -56وأفاااومل الورا ا ام.اارتك  5أبن القألااان التال مااي القااد ال.اارا يتاااثر ساالةاً باانق
اارز الدراس ا  ،و اادين نوع ا امرافااد امواااوو  ،والق ااوو ام روم ا عل ا إمزان ا وصااول امالمااني
والألال م وين القانون عل حد اقط ال ال لسأل ن ني امق مني القد ال.را احللول
عل ا ا التال ا ا م الاا ااام ااا اااين ،وما ااع ذلا اال م يسا ااتألع ح ا اواو  5 300ط ا ا مسا ااج االلت ا اااق
ابم اادار ()107م وأو ااارمل الورا ا ام .اارتك  1إىل أن ام اادار اموا ااوو الق ااد ال .اارا تلق ا
ويالً أا مما تلقار مدار القد الغرب ()108م
 -57وأفاومل الورا ام.رتك  1أبن النةام التال مي اإلسرا لي ملي؛ وياماد اساراً إىل وما
اماانه الدراسااي والثقاف ا اإلس ارا ل ني اماانه الدراسااي الرهااي ال لسااأل اماتمااد ماادار
الق ااد ال .اارا  ،ما ا وون احا ارتام حق ااوق ال لس ااأل ن ني الدين ا ا والثقاف ا ا ()109م وذك اارمل الوراا ا
ام.رتك  5أن الةلدي ورعق عام  2015فرا امنه الدراساي اإلسارا لي علا امادار
الق ااد ال .اارا م ا خ ااالل ف اارا ا ااوو عل ا التموي ا ؛ و ع ااام  ،2016ا اارر وزي اار التالا ا م
مساعد عمل اقسرل نل وي إما للمدار الايت تةاع امانه الدراساي اإلسارا لي()110م
وأو ااار امرص ااد  -امرك اامل الا اارإل حلق ااوق اإلنس ااان اا ااوالن (امرص ااد) إىل ف اارا م اانه ونة ااام
وراس ني إسرا ل ني اديدي ااوالن السوري احملت أيضاً()111م
 -58وأفاااومل رابألا اعا الةااااب ا وفاااين الثالاال والا.اري أن اقط ااال امن اادري ما طااواب
ومغايض الاة د يذهةون إىل امدرس حبراس ووري با للج اإلسرا لي حلماايتهم ما ديادامل
أو هجمامل امستوطنني()112م
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 -59وأورومل الورا ا ا ام .ا اارتك  1أن اقط ا ااال اقرا ال لس ا ااأل ن احملتلا ا ا  ،وال سا ا ا ما
الق ااد ال .اارا واال ا ا  ،ارتم ااهم عمل ااامل إ ااالق اما ااابر ونق ااا الت تا ا وُت ااد ما ا ف اارص
حلوهلم عل التال م()113م وذكرمل الورا أن القوامل اإلسرا ل واصا هادم امادار الايت بُن اق
امنألق ا م()114م
 -60وأفاااومل الورا ا أبن الق اوامل اإلسارا ل ناع وخااول م اواو الةناااء إىل األااان اامل ما أاا
إعاو بنااء امادار الايت ضاررمل خاالل الناملان()115م وذكارمل واةز الالمااء امارماني للخألار أن
الق ااوو ام روم ا عل ا الس ا ر اااد أثاارمل ث اضاً وااديداً عل ا احل ااا اقكاومي ا األااان اامل ()116م
والحةااق منةم ا الاادفان ع ا م ا ا الانااف أن اهلجم اامل اإلس ارا ل أس ا رمل ،خااالل احلاار
علا امل  ،عا ادمض أكثار ما  200مدرسا  ،اا ذلال ثاالم مادار باا لممام امت ااد م
ويا د احللار ام روا عل مل منذ عقد إعاو بناء لل امدار ()117م
 -4حقوق أشخاص حمدديا أو فئاع حمددة

النساء

()118

 -61أفاااومل الورا ا ام.اارتك  2أبن ام ارأ الاايت قااع م ا للانااف واخ ا اقساار اما  .ا
القد ُتجم ع اللجوء إىل السلألامل اإلسارا ل خوفااً ما إخرااهاا اساراً ما القاد وفقادان
حضان أط اهلا()119م
 -62وأوارمل الوراا إىل أن الق اوو ام روما علا امل اا أن امارأ ال ُتلا علا أي وعام
ن سي وال تا هلا أي أماك من إذا وااق ما للاناف اانسااين ،وياؤوي ادهور ااادمامل
إىل اام هذا الانف ،الذي ي.ز أكثر مرو الانف انت.اراً األان مل ()120م

اقط ال

()121

 -63الحة ااق ال .ااةز الدول ا للقض اااء علا ا اس ااتغالل اقط ااال الةغ اااء و إنت اااج اما اواو
اإلابح ا واالزااار هب ام ق اراا انس ا (ال.ااةز الدول ا إيزةااامل) أن إس ارا وماااق جمموع ا
مت ن ا ا م ا ا الق ا اوانني امال م ا ا لمط ااال و ل ااامل احلماي ا ا م ا ا االس ااتغالل اانس ااي وب ا ارام مث ااض
لإلعجا ب.ان الوااي م اقمراا امنقول انس اً()122م
 -64وذك اارمل ال .ااةز الدول ا ا إيزة ااامل أن اقط ااال ي .اازلون اراب ا ا ثل اال جمم ااون س اازان
إسارا  ،وأن اقط ااال ام تقاري إىل ومااع اااانوين هاام أوااد فئااامل اقط ااال عرما للخألاارم وما
ب ااني اقط ااال امستض ااا ني أيضا ااً اقط ااال امر ةألا ا أوم اااعهم ابل.ا اوارن واقط ااال امووع ااون
مؤسسامل الرعاي وأط ال الةدو وأط ال ال لسأل ن ني والار اإلسرا ل ني()123م
 -65وأفاومل احلرك الاام للدفان عا اقط اال  -فارن فلساألني (احلركا الاام ا ) أبن أط اال
الض ا الغرب ا زةاادوا ،عااام  ،2016أكاارب عاادو م ا ااسااا ر عل ا يااد أف اراو الق اوامل وحاار
اقم اإلسرا ل ني خالل الاقاد امامايم وأواارمل احلركا الاام ا إىل أن ساا أط اال فلساأل ن ني
ضون اقوهر اامس اقوىل فقى م عام )124(2017م
اُتلوا عل يد القوامل اإلسرا ل
 -66وأاثرمل منةما رصااد احملاااكم الاساازري واوا أعاار عنهااا أط ااال تجااملون الضا
عام  ،2016ب.ان مسا مث االعتقاالمل الل ل  ،و زة ال دي  ،وعلاب الا ناني،
الغرب
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واإليذاء الةدين ،والت تا بااد التجرياد ما الث اا  ،واحلاةس االن اراوي ،وعادم الساما للوالادي
رافق ا ط لهمااا ،و اااذر اال لااال ااام ،و سااج الواث ااد ابللغ ا الاربي ا  ،فض االً ع ا م.اااك
مر ةأل ابلز ال والتال م السجون والمل رامل اقسري  ،و ض ذلل()125م
 -67وأوارمل احلرك الاام إىل أن إسرا هي الةلاد الوح اد الاذي ياماد بلا منهج ا إىل
مالحقا ا م ااا ب ااني  500و 700ط ا ا س اانو ً أم ااام اااكم عس اازري ي تق اارون ف ه ااا إىل احلق ااوق
اقساس امتالق ابحملاكما الااولا ()126م وذكارمل احلركا الاام ا أن إسارا اعتمادمل ما ادياد
عام  2015ممارس االحتجاز اإلواري لمط ال ال لسأل ن ني الض الغرب ()127م
 -68وأورومل احلركا ا الاام ا ا أن حا اواو  60اما ا ا ما ا اقط ااال ال لس ااأل ن ني ينته ااي هب اام
الومع إىل االحتجااز ساجون واخا إسارا  ،وأن إسارا اوون أعاداواً متملاياد ما اقط اال
ال لس ااأل ن ني احل ااةس االن ا اراوي()128م وذك اارمل منةما ا الزراما ا أن إي اادان اقط ااال مراك اامل
االحتجاز إسرا ينتهل ا اا ان ف الرابا ()129م
 -69ورأمل احلرك الاام أن اقط ال القد ال.ارا غضااون عمومااً للقاانون اإلسارا لي
ب.ان ال.ةا  ،الذي يُن َّ اذ ن اذاً امل ً()130م وأفااومل أبن التااديالمل الايت أُوخلاق علا ااانون
الاقوابمل اإلسرا لي .م .ديد الاقوب عل الرواد ابحلجاار م وأماافق أن الاقوبا القلاوج
امتمثل ا الس ااج  20س اان كان ااق س اااري اة ا ع ااام  ،2015لز ا كلم ا حج ااار أم ا ق
الستهداز ال لسأل ن ني()131م وأاثر امركمل الدوو للادال ومنةم الزرام ووا مماثل ()132م
 -70والحةااق احلرك ا الاام ا أن اقط ااال مااا زال اوا يااملواوون فق اراً م ا ا اراء  10ساانوامل م ا
حال .رو طوي اقمد()133م
احللار الاسزري عل مل  ،وما زال كثض منهم يا

اقوخاص ذوو اإلعاا

()134

 -71رحةااق منةما امساااعد الألة ا بتلااديد إسارا علا ا اا ا حقااوق اقوااخاص ذوي
اإلعاا ا م وأعربااق ع ا القهااا م ا أن إس ارا اةلااق التوص ا  ،)135(87-136ااض أن احتالهلااا
لمرامااي ال لسااأل ن واحللااار واإل ااالق اللااذي رمااهما علا اامل كلهااا عواما اراا حقااوق
ال لسأل ن ني ذوي اإلعاا م و ؤوي الق وو ام روم عل نق ال لسأل ن ني إىل ز و احلواامل الايت
ارتا اقوخاص ذوي اإلعاا ساا هم إىل الوصاول إىل جمتمااا م احملل ا وإىل ااادمامل الايت
حيتااون إل ها()136م
()137

 -72والحة ااق منةما ا امس اااعد الألة ا ا أن إسا ارا اةل ااق التوص ا ا 112-136
اول االستاراا الدوري ال.ام الثان  ،لزنهاا م ُتام امادن ني واهل اكا اقساسا امدن ا خاالل
هجما ااا الاساازري عل ا اامل عااام  ،2014ااا ذلاال اااااذ ااع التاادابض الالزم ا لضاامان
اي وسالم اقوخاص ذوي اإلعاا حاالمل ااألر()138م

اقال امل وال.او اقصل

()139

 -73ذكاارمل الورا ا ام.اارتك  4أن خأل ا التنم ا االاتلاااوي واالاتماع ا اماع ا الةاادو
النقا ااب  2021-2017الا اايت ُوما اااق حا ااديثاً واعتُما اادمل وا ااةا /فرباير  ،2017ال ا ا
م ملان ااامل مااخم لتاملياامل اااادمامل االاتلاااوي واالاتماع ا اماع ا الةاادو ،جماااالمل التال ا م
والامال ا واهل اك ا اقساس ا  ،و ت ااني جم ااالس الة اادو احملل ا م والحة ااق أن ااأل ا تض اام با ا
12

GE.17-19418

A/HRC/WG.6/29/ISR/3

الاناصر اإلقاب  ،لزنهاا تاماد زاها اارج الةادو ااماس والثالثاني اض اماارتز هباا ،ولا ُن َّ اذ
إال امدن السةع اليت صاممتها احلزوما والقارج اإلحادج ع.ار اماارتز هباام و اد الوراا أبن
ااأل دز إىل نق امواطنني م القرج اض اماارتز هباا إىل امادن الايت صاممتها احلزوما وإىل
القرج امارتز هبا()140م
 -74وذك اار مرك اامل عدالا ا أن ام ااذكر القانون ا ا امتالقا ا بتنةا ا م مس ااتوطنامل الة اادو النق ااب،
ام.ااار إل هااا ابساام " "Prawer IIمااا زالااق ضااي إىل ملاااور أمااال اماواطنني الةاادو و .اريدهم
اسراً م القرج ض امارتز هباا()141م وأماافق مؤسسا م املان أن اماذكر ارف مألالةاامل الةادو
ابقرامااي ،و سااا إىل زما اهم امراكاامل احلضاري  ،ويتواااع أن سااهم .اريد وإعاااو ااوطني
زهاء  70 000مق م م الةدو()142م
ماةاام
 -75وُتاادثق الورا ا ام.اارتك  4ع ا عاادم واااوو أي ماادار أو ع اااوامل ص ا
القاارج ااض امااارتز هبااام و تقاار هااذر القاارج إىل اهل اكا اقساسا  ،ااا ذلاال الزهارابء وام ااار
اااري والألرق اماةد ونةم اللرز الل ي()143م
 -76ووفقاً للورا  ،ف ما يتالد ابلتوص  ،)144(84-136م يألرأ غض كةاض علا ال اوارق
مادالمل وف امل الرمع بني الةدو وال هوو امق مني النقب()145م
 -77وأوا ااارمل الورا ا ا إىل أن التوص ا ا  )146(100-136م ُن ا ااذ خا ااالل السا اانوامل ااما ااس
اماما  ،ذلاال أن وولا إسارا ولااق عمومااً سااا أساسااً إىل إااااء ح اااز الةاادو لمرامااي
النقب()147م ووعق الورا إسرا إىل االعرتاز حبقوق الةدو ملز اقرامي بدالً م رفا
ع مألالةا م ب.ان اقرامي رفضاً درق اً()148م
 -78وأوااارمل الورا ا إىل أن س اس ا هاادم امنااازل ،الاايت تةاهااا الدول ا عل ا نألاااق واسااع مااد
مواطن هااا م ا الةاادو ،ال تث ا للتوص ا )150()149(98-136م وأبلغااق مؤسس ا م املان ع ا ز و
عمل ا ااامل ها ا اادم امن ا ااازل سا ا اانو ً أما ا اااك إاام ا ا ا الةا ا اادو ،إذ بل ا ا ا متوس ا ااألها السا ا اانوي ما ا ااؤخراً
حواو  1 000عمل هدم()151م
 -79وف م ااا يتال ااد ابلتوص ا ا تني  96-136و ،)152(99-136الحة ااق الورا ا ا ام.ا اارتك 4
اس ا ااتمرار ع ا اادم امس ا اااوا التخأل ا ا ا ى النق ا ااب ،ح ا اال أن .ا اائق  126مس ا ااتوطن لل ه ا ااوو،
وحة ق  18مستوطن للةدو فقى ابالعرتاز هبا هبذر الل ()153م واال مركمل عدال إن إسرا
سااا إىل اسااتخدام اقرامااي الاايت كانااق مملوك ا للةاادو السااابد إلاام ا ااماعااامل ال هووي ا
ااديد  ،و ئ اابمل مملروع  ،وإن.اء ه اك أساس حزوم أخرج()154م

امهاارون والالائون وملتمسو اللجوء وام.روون واخل اً

()155

 -80الحةق منةم الا او الدول ا اساتمرار رفا اسات او ملتمساي اللجاوء إسارا ما
إاراءامل عاول وسريا لت ديد ص الالائم وذكارمل أن الزن ساق ااد أاار اللا غ الراباا ما
ادي لقانون منع التسال  ،مماا يسامل للسالألامل ابحتجااز ملتمساي اللجاوء ماد لا إىل سان
واحا ااد م ا ا وون م ا ا م والحةا ااق امنةم ا ا أيض ا ااً أن السا االألامل واص ا ا الضا ااغى عل ا ا الز
ملتمسي اللجوء السووان ني واإلريرتيني حلملهم عل مغاور إسرا طوعاً ()156م
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 -5مناطق أو أتاليم حمددة

()157

 -81ذك اارمل منةما ا ه ااوم راي ااتس وو ا ا أن إسا ارا ال ا املال ام ااد منهج ا ااً إىل وس ا ا ع
مس ا ااتوطنا ا الضا ا ا الغرب ا ا ا  ،ا ااا ف ه ا ااا الق ا ااد ال .ا اارا  ،ونقا ا ا اما ا اواطنني اإلسا ا ارا ل ني إىل
امسااتوطنامل منتهز ا بااذلل اماااو  49م ا ا اا ا ان ااف الرابا ا م وحبلااول عااام  ،2017كانااق
إس ا ا ا ارا ا ا ا ا ااد أن .ا ا ا ااامل  237مس ا ا ا ااتوطن الض ا ا ا ا الغرب ا ا ا ا والق ا ا ا ااد ال .ا ا ا اارا  ،يس ا ا ا اازنها
حاواو  580 000مسااتوط ()158م وأفاااومل الوراا ام.اارتك  1أبن إسارا ألةااد القااانون اماادين
اإلسا ارا لي علا ا امس ااتوطنني ،فتم اان هم ايا ا اانون ا ا وحقواا ااً ال ن ه ااا لل لس ااأل ن ني ال ااذي
يا .ون اإلال م ن سه وغضاون للقانون الاسزري اإلسرا لي()159م
 -82وأبل ا امركاامل ال لسااأل ملاااور حقااوق امواطن ا والالائااني (مركاامل باادي ) ع ا إمزان ا
الواا ااوز عل ا ا ما ااا ي سا اام ه االسا ااتامار اإلس ا ارا لي لا اامرا ال لسا ااأل ن احملتل ا ا  ،مث ا ا التالعا ااب
ابإلحلاءامل الدميغراف ؛ ومم اقرامي حبزم الواااع وحبزام القاانون؛ واهل منا علا ال لساأل ن ني
م خالل نةام اانوين ملي م روا عل ريو ض م.رون()160م
 -83وذكاارمل الورا ا ام.اارتك  2أن إس ارا أصاادرمل اااانونً الزن سااق يض ا ي ام.ااروع أبثاار
رااااي علا امسااتوطنامل امةن ا علا اقرامااي ال لسااأل ن امملوكا ملز ا خاصا  ،ويضا ي ام.ااروع
كذلل عل الةؤر االست ألان  ،مما يضع عقة سة التوص إىل ح وا م للنملان()161م
 -84وأوارمل منةم الزرام إىل بناء مساتوطنامل إسارا ل ادياد اقرا ال لساأل ن احملتلا ،
عل الر م م ارار جملس اقم التاابع لممام امت اد اماؤر  23كاانون اقول/ويسامرب  2016الاذي
يألالب إسارا أبن وااف فاوراً وعلا رياو كاما اع اقن.األ االسات ألان ()162م وأورو امركامل الادوو
للادال أن إسرا وافقق ،كانون الثاين/يناير  2017وحدر ،عل بنااء  2 500وحاد سازن
الض ا الغرب ا احملتل ا ()163م وذك اارمل رابأل ا اع ا الة ااااب ا وف اااين الثال اال والا .اري ااأل ا الرام ا إىل
بناء  600منملل اديد القد ال.را ()164م
 -85واالااق منةم ا الا ااو الدول ا إن إس ارا واانق ،وز/يول ااه  ،2014هجوم ااً عل ا
األاان امل ماد  50يومااً (عمل ا ااارز اللاامد) أسا ر عا اتا أكثار ما  1 500مادين ،ما
ب نهم  539ط الً ،وار الز امدن ني ،و سةب .ريد اعي للمدن ني فضالً ع الدمارم
وباااد مضااي ثااالم ساانوامل ،واهااق الساالألامل اإلس ارا ل إىل ثالث ا انااوو فقااى ماايت النهااب
وعرال الت ق قامل()165م
 -86وأورومل ا ا احلااد أن الساان الااواار م ا إ ااالق إس ارا ماااابر األااان اامل أومل إىل
أزما إنساان ما صانع الة.ار ،ح اال أصاةل  80اما ا ما سازان امل ياتماادون علا اماونا
اإلنسااان ()166م وُتاادم مركاامل باادي عا منااع ال لسااأل ن ني م ا الوصااول إىل ام اوارو الألة ا ا مث ا
الغاز الألة اي ،وم ار الل د ،واقرامي الملراع  ،فضالً ع ع .هم و أزم انقألان الزهارابء
ابستمرار()167م
 -87وُتاادثق منةما ه ااوم رايااتس وو ا عا ااوامل الة ريا اإلسارا ل الاايت ن ااذ وور مل
علا سااح امل علا الة ار اقبا امتوسااى ،وُتلار نألااق صا د ال لساأل ن ني منألقا قااع
(ماادومل
انااو حاادوو إس ارا مااع اامل وزااال احلاادوو امل اري  ،وال تجاااوز ساات أم ااال حبري ا ُ
مؤخراً إىل سا أم ال مؤاتاً) ر ساح مل ()168م
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 مس ااتوط إس ا ارا لي اا ااوالن23 000  وأو ااار امرص ااد إىل وا ااوو م ااا ال يق ا ا ع ا ا-88
 مستوطن ض اانون م أما بق السزان السوريني اقصل ني الةال34  يقألنون، السوري احملت
ون مخاس اارج قاع أالا زاال اااوالن الساوري احملتا م.  ف ا،  نسم25 000 عدوهم
 وح ااد اس اات ألان1 600 وأم اااز امرص ااد أن احلزوما ا اإلسا ارا ل وافق ااق علا ا خأل ااى لةن اااء
اديااد مسااتوطن كتساري اإلسارا ل م وأوااار إىل أن س اسااامل اقرامااي واإلساازان التم ملي ا
)م169( أسهمق ود اكتةاظ سا ر القرج السوري ااوالن السوري احملت
)م170(  وأورو امرصد أن ماةم السزان السوريني اقصل ني ما زالوا يرفضون اانس اإلسرا ل-89
Notes
1

15

The stakeholders listed below have contributed information for this summary; the full texts of all
original submissions are available at: www.ohchr.org. (One asterisk denotes a national human
rights institution with “A” status).
Civil society
Individual submissions:
AccessNow
(United States of America);
Adalah
Adalah- The Legal Center for Arab Minority Rights in Israel
(Israel);
Addamer
Addamer-Prisoner Support and Human Rights Association
(Israel);
ADF International
ADF International (Switzerland);
AI
Amnesty International (United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland);
Al-Haq
Al-Haq- Law in the Service of Man (Ramallah, Palestine);
Alkarama
Alkarama Foundation (Switzerland);
Al-Marsad
Al-Marsad- Arab Human Rights Centre in the Golan Heights
(Occupied Syrian Golan);
APG23
Association “Comunita Papa Giovanni XXIII” (Italy);
Badil
Badil Resource Center for Palestinian Residency & Refugee
Rights (Palestine);
DCIP
Defense for Children International-Palestine (Palestine/Israel);
EAFORD
International Organization for the Elimination of All Forms of
Racial Discrimination (Switzerland);
ECPAT
ECPAT International (Thailand);
FLD
Front Line Defenders (Ireland);
GICJ
Geneva International Centre for Justice (Switzerland);
HRA-NGO
Human Rights Alert NGO (Israel);
HRW
Human Rights Watch (Switzerland);
MAP
Medical Aid for Palestians (United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland);
MCW
Military Court Watch (Ramallah, Palestine);
Meezaan
Meezaan Center for Human Rights Nazareth (Israel);
ODVV
Organization for Defending Victims of Violence (Iran);
PHRI
Physicians for Human Rights-Israel (Israel);
SAR
Scholars at Risk Network (United States of America).
Joint submissions:
JS1
Joint submission 1 submitted by: Al Marsad-Social;
Economic Policies Monitor (Lebanon);
JS2
Joint submission 2 submitted by: Women’s Center for Legal
Aid and Counselling (WCLAC), Community Action Center
(CAC) - Al-Quds University, and The Palestinian Center for
Development and Media Freedoms (MADA), with the
Women’s International League for Peace and Freedom
(WILPF) (Switzerland);
JS3
Joint submission 3 submitted by: Human Rights Defenders
Fund; Adalah – The Legal Center for Arab Minority Rights in
Israel; Al Tufula Pedagogical & Multipurpose Women's
Center; Coalition of Women for Peace; The Association:
Women Against Violence (Israel);

GE.17-19418

A/HRC/WG.6/29/ISR/3
JS4

2

GE.17-19418

Joint submission 4 submitted by: Negev Coexistence Forum
for Civil Equality; Regional Council for the Unrecognized
Villages; Alhuquq Center; Sidreh - Lakiya Negev Weaving
(Israel);
JS5
Joint submission 5 submitted by: Coalition of 17
organisations Adalah Addameer Prisoner Support and Human
Rights Association Al-Haq Arab Thought Forum Arab Studies
Society, Maps and GIS Department Defence for Children
International – Palestine Section Early Childhood Resource
Center General Federation of Workers Trade Unions of
Palestine Jerusalem Society for Welfare and Development
Jerusalem Legal Aid and Human Rights Center Jerusalem
Center for Democracy and Human Rights Land Research
Center The Grassroots Palestinian Anti-Apartheid Wall
Campaign The Jerusalem Arab Chamber of Commerce and
Industry The Palestinian Initiative for the Promotion of Global
Dialogue and Democracy, MIFTAH The Palestinian
Counselling Center The Society of Saint Yves The Palestinian
Union of Social Workers Union of Health Work Committees
Vocational Training Center Welfare Association Women‘s
Center for Legal Aid and Counselling Women’s Studies
Center Yabous Cultural Center (Jerusalem Palestine);
JS6
Joint submission 6 submitted by: 'Hoshen' – Education and
Change; 'Ha-Aguda' – the National Association of LGBT in
Israel; 'Havruta' – Religious Gays, 'Ma'avarim' – Israeli
Transgender Community; 'Tehila' – Support for Parents and
Families of LGTB; the LGBT House in Be'er Sheva and The
Association of Israeli Gay Fathers (Israel);
JS7
Joint submission 7 submitted by: Community Action Center
(Al-Quds University); Al-Haq; Society of St. Yves - Catholic
Center for Human Rights (St. Yves); the Cairo Institute for
Human Rights Studies CIHRS (Jerusalem Palestine);
JS8
Joint submission 8 submitted by: CIVICUS: World Alliance
for Citizen Participation; Palestinian Non-Governmental
Organizations Network; Arab NGO Network for Development
(South Africa).
The following abbreviations are used in UPR documents:
ICERD
International Convention on the Elimination of All Forms of
Racial Discrimination;
ICESCR
International Covenant on Economic, Social and Cultural
Rights;
OP-ICESCR
Optional Protocol to ICESCR;
ICCPR
International Covenant on Civil and Political Rights;
ICCPR-OP 1
Optional Protocol to ICCPR;
ICCPR-OP 2
Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of
the death penalty;
CEDAW
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination
against Women;
OP-CEDAW
Optional Protocol to CEDAW;
CAT
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or
Degrading Treatment or Punishment;
OP-CAT
Optional Protocol to CAT;
CRC
Convention on the Rights of the Child;
OP-CRC-AC
Optional Protocol to CRC on the involvement of children in
armed conflict;
OP-CRC-SC
Optional Protocol to CRC on the sale of children, child
prostitution and child pornography;
OP-CRC-IC
Optional Protocol to CRC on a communications procedure;
ICRMW
International Convention on the Protection of the Rights of All
Migrant Workers and Members of Their Families;
CRPD
Convention on the Rights of Persons with Disabilities;
OP-CRPD
Optional Protocol to CRPD;
ICPPED
International Convention for the Protection of All Persons
from Enforced Disappearance.

16

A/HRC/WG.6/29/ISR/3
3

4
5
6
7
8
9

10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

55
56
57

17

For relevant recommendations see A/HRC/25/15, paras 136.1-136.12; 136.14-136.16; 136.29136.46; 136.50-136.52; 136.160; 136.188; 136.195-136.199; 136.201; 136.236-136.237.
Alkarama, p.3.
JS8, p.15. See also: JS5, p.11; JS1, p.2.
JS1, p.1.
JS5, p.11. See also CIGC, p.1.
GIGC, p.1. See also JS5, p.11; AI, p.5.
For relevant recommendations see A/HRC/25/15, paras 136.13; 136.25-136.26; 136.28; 136.47136.49; 136.78; 136.108; 136.111; 136.135; 136.152-136.154; 136.157-136.158; 136.161;
136.163-136.164; 136.166-136.188; 136.170-136.175; 136.177; 136.179-136.180; 136.182136.187; 136.189-136.193; 136.200; 138.202-136.204; 136.206-136.207; 136.218-136.219;
136.221-136.225; 137.5-137.7.
JS1, p. 2.
For relevant recommendations see A/HRC/25/15, paras. 136.17-136.18; 136.20-136.21; 136.27;
136.53-136.55; 136.57-136.59; 136.61-136.63; 136.107; 136.110; 136.146; 136.203; 137.2.
EAFORD, p. 1.
JS1, p. 2.
Meezaan, p. 1. See also Adalah, p. 2-3.
A/HRC/25/15 recommendations 136.58 (Canada), 136.90 (Cyprus) and 136.95 (Norway).
Adalah, p. 2-3.
GICG, p. 2.
EAFORD, p. 6.
JS6, p. 14.
For relevant recommendation see A/HRC/25/15, paras. 136.234.
EAFORD, p. 3-4.
EAFORD, p. 4.
JS3, pp. 2-3. See also Adalah, p. 3; Meezaan, p. 6.
JS3, p. 2-3. See also AI, p. 8; Meezaan, p.7.
Adalah, p. 3.
Meezaan, p. 6.
For relevant recommendations see A/HRC/25/15, paras. 136.22; 136.113; 136.115-136.125;
136.129-136.133.
AI, p.6-7. See also Badil, p.6; EAFORD, p. 2.
JS7, p.6. See also GICJ, p3.
EAFORD, p.2.
HRW, p. 1-2.
JS8, p. 10-11. See also JS2, p. 4.
JS3, p. 5.
Meezaan, p. 4.
Alkarama, p. 3. See also JS2, p. 3; PHRI, p. 4-5.
AI, p. 2-3.
Addameer, p. 3-4. See also Adalah, p. 6; GICJ, p. 4.
PHRI, p. 4. See also ODVV, p.3; Alkarama, p. 5-6.
Alkarama, p. 5-6.
AI, p. 2. See also Alkarama, p. 6-7; GICJ, p.4¸ Adalah, p. 5; JS8, p. 5-6.
Addameer, (p. 2) See also HRW, p. 5-6; GICJ, p. 4.
FLD, p. 3.
JS3, p. 5.
JS8, p. 9.
GICJ, p. 4. See also Adalah, p. 5.
Addameer, p.1.
Addameer, p4.
Adalah, p. 5. See also PHRI, p. 6-7; JS8, p. 10-11; Alkarama, p. 5-6.
PHRI, p. 6-7. See also Addamer, p. 4; ODVV, p. 3.
For relevant recommendations see A/HRC/25/15, paras. 136.65-136.66; 136.208-136.210.
Addameer, p. 2.
HRA-NGO, p. 2-9.
AI, p. 1. See also. HRW, p. 1.
For relevant recommendations see A/HRC/25/15, paras. 136.67-136.77; 136.79-136.80; 136.109;
136.142-136.144; 136.148-136.151; 136.162; 136.169; 136.211-136.217; 136.176; 136.178;
136.181; 137.1; 137.3.
JS5, p. 7-8. See also EAFORD, p. 5.
ODVV, p. 5.
ADF International, p. 1-2.

GE.17-19418

A/HRC/WG.6/29/ISR/3
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

GE.17-19418

JS8, p. 7.
AI, p. 3-4. See also JS8, p. 4; FLD, p. 4; GICJ, p. 3-4; ODVV, p. 5.
JS3, p. 6.
JS2, p. 8. See also GICJ, p. 3-4.
FLD, p. 3. See also GICJ, p. 3-4; ODVV, p. 5.
JS8, p. 4. See also FLD, p. 4.
JS3, p.7-8.
JS3, p. 3.
JS8, p. 4.
Alkarama, p. 8.
HRW, p. 2.
FLD, p. 1.
JS3, p.5. See also EAFORD, p.5.
Adalah, p. 2.
HRW, p. 4-5. See also JS5, p. 8-9; JS2, p. 4; AI, p. 4.
AI, p. 4.
For relevant recommendations see A/HRC/25/15, paras. 136.23-136.24; 136.56.
AccessNow, p. 1-3.
ADF International, p. 3.
JS7, p. 4-5. See also EAFORD, p. 6; JS2, p. 7.
JS6, p. 11-12.
JS6, p. 4-7.
For relevant recommendation see A/HRC/25/15, paras. 136.82.
EAFORD, p. 5.
JS1, p. 4-5.
JS7, p. 6.
For relevant recommendations see A/HRC/25/15, paras 136.145; 136.165; 136.226-136.229;
136.235.
EAFORD, p. 5. See also ODVV, p. 2.
Adalah, p. 3.
Meezaan, p. 1.
JS5, p. 1-2. See also JS5, p. 5; 8-9; JS7, p. 2; Al-Haq, p. 4; EAFORD, p. 5.
Al-Haq, p. 2. See also JS7, p. 2; JS2, p. 3.
AI, p. 7. See also HRW (p. 3-4)
JS, p. 5.
Alkarama, p. 5.
JS5, p. 6. See also Al-Haq (p.3); AI, p. 7.
HRW, p. 3-4. See also GICJ, p. 2.
JS2, p. 3.
JS7, p. 6. See also JS5, p. 4.
For relevant recommendations see A/HRC/25/15, paras. 136.83-136.84.
PHRI, p. 1.
MAP, p.2.
JS1, p. 6. See also ODVV, p. 2; PHRI, p. 2.
MAP, p. 3.
JS6, p.8-11.
For relevant recommendations see A/HRC/25/15, paras. 136.85-136.86.
SAR, p. 3.
SAR, p. 4.
JS6, p. 15.
JS5, p. 2-3.
JS1, p. 7.
JS1, p. 7.
JS5, p. 2-3.
Al-Marsad, p. 4.
APG23, p. 4.
JS1, p. 7. See also SAR, p. 5.
JS1, p. 7. See also EAFORD, p. 5.
JS1, p. 7.
SAR, p. 5.
ODVV, p. 5.
For relevant recommendations see A/HRC/25/15, paras. 136.19; 136.60; 136.64; 136.81.
JS2, p. 7.
JS2, p. 4.
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For relevant recommendations see A/HRC/25/15, paras. 136.112; 136:114; 136.126-136.128;
134.134; 136.136-136.141; 136.159; 136.194; 137.4.
ECPAT, p. 3-4.
ECPAT, p. 2.
DCIP, p. 1-4.
MCV, p. 2-5. See also HRW, p. 6; Alkarama, p. 7-8.
DCIP, p. 2.
DCIP, p. 3. See also, HRW, p. 6.
DCPI, p. 2-3. See also MCW, p. 1.
Alkarama, p. 7-8. See also CIGC, p. 4.
DCIP, p. 4.
DCIP, p. 5. See also HRW, p. 6; Alkarama, p. 7-8.
GICJ, p. 4; Alkarama, p. 3.
DCIP, p. 1.
For relevant recommendations see A/HRC/25/15, paras. 136.87-136.89.
A/HRC/25/15 recommendation 136.87 (Canada).
MAP, p. 4-5.
A/HRC/25/15 recommendation 136.112 (Norway).
MAP, p. 5.
For relevant recommendations see A/HRC/25/15, paras. 136.90-136.103.
JS4, p. 5-6. See also Meezaan, p. 2; Adalah, p. 4-5¸ AI, p. 7¸ EAFORD, p. 4; ODVV, p. 2.
Adalah, p. 4-5.
Meezaan, p. 3.
JS4, p. 3-4.
A/HRC/25/15 recommendation 136.84 (Belgium).
JS4, p. 12.
A/HRC/25/15 recommendation 136.100 (Belgium).
JS4, p. 6.
JS4, p. 6-7.
A/HRC/25/15 recommendation 136.98 (Australia).
JS4, p.8.
Meezaan, p. 2. See also Al-Haq, p.3; HRW, p. 4.
A/HRC/25/15 recommendations 136.96 (France); 136.99 (Czech Republic).
JS4, p. 10-11.
Adalah, p. 4-5.
For relevant recommendations see A/HRC/25/15, paras. 136.104-136.106; 136.147; 136.155136.156; 136.231-136.233.
AI, p. 7.
For relevant recommendations see A/HRC/25/15, paras 136.107-136.108; 136.151136.154;136.164; 136.169-136.170; 136.173-136.174; 136.176-136.178; 136.181; 136.187;
136.201; 136.214-136.217; 136.230; 137.5; 137.7.
HRW, p. 3. See also GICG, p. 3; Addamer, p. 1.
JS1, p. 3. See also JS7, p. 2; Badil, p. 2; MCW, p. 5; JS2, p. 5.
Badil, p. 1-6.
JS2, p. 6. See also HRW, p. 3; ODVV, p. 4; FLD, p. 2.
Alkarama, p. 5.
GICJ, p. 7.
APG23, p. 2.
AI, p. 6. See also Badil, p. 3; Al-Haq, p. 5 Alkarama (p. 4) Alkarama, p .4; HRW, p. 1; GICG, p.
3; ODVV, p. 3.
Al-Haq, p. 5. See also GICG, p. 3.
Badil, p. 3. See also GICJ, p. 1; EAFORD, p. 2-4.
HRW, p. 5.
Al-Marsad, p. 1-2.
Al-Marsad, p. 4.
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