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 املنهجية والعملية التشاورية -أوالا  
شفيفاا دولة إسرائيل ملتزمة ابالستعراض الدوري الشامل. وعلى حنو ماا شااارإ إليا  تظل  -1

يف جنيا،، نراار  شراا  يف  واملمثلاة الدائمااة اسارائيل لااد  ممتاامل األمام املتحاادة السااف ة ،راز ايشارت
علاى النحاو املناسامل، سايموا شداة مفيادة لتعزياز حقاو  االستعراض الدوري الشاامل حال تنفيذ 
مجيااأ شحناااع العاااملن. ورعاارن عاان امتنارنااا العمياات للفرنااة الاا  شتيحاا  لنااا ماان شجاال  اارساااا يف

املشاركة يف حاوار نن ااع نةياة استمشااس السابل المفيلاة نتحساس سايل إسارائيل يف  اال حقاو  
 اارساا والتعلم من جتارن البلداا األخر .

توناااااية  ٢40ها وننااااااع علاااااى سلااااا ، فقاااااد استعراااااانا نعناياااااة التوناااااياإ الباااااال  عااااادد -٢
   كااااروا الثاااا    ٢٣وردإ خاااال اةولاااة الثالثاااة لاساااتعراض الااادوري الشاااامل، املعقاااودة يف  الااا 

( 11٨، الفقااارة A/HRC/38/15، وهاااو توناااياإ مدرجاااة يف تقريااار الفريااات العامااال  ٢01٨ينااااير 
 الذي يشار إلي  فيما نعد نتقرير الفريت العامل.

 ٢01٣تشاااارين األول شكتااااونر  ٢٨لااااوطق املقااااد  يف ويف إطااااار إعااااداد تقرياااار إساااارائيل ا -٣
 A/HRC/WG.6/17/ISR/1كباااا ة للنظاااار يف ا راع الااا  شعرناااا  عن ااااا منظماااااإ ا   (، ناااذلنا ج ااااود

اجملتمااااأ املااااد  ماااان خااااال مشاااارومل اجتماعاااااإ ناملائاااادة املسااااتديرةن، القااااائم علااااى سلساااالة ماااان 
شحناااااع البلااااد  ارظاااار املزيااااد ماااان  االجتماعاااااإ املعقااااودة يف ماسساااااإ شكاد يااااة متنوعااااة يف مجيااااأ

التفاناايل يف الفاارمل كاااس(. ونعااد تلقااو التونااياإ واملاحظاااإ، ي التشاااور مااأ مجيااأ الااوزاراإ 
احلمومياااة املعنياااة يف إطاااار عملياااة ناااياجة الاااردود. ورتيياااة  هلاااذه املشااااوراإ، يسااار  شا رفياااد  ا 

 تونية، على حنو كلو شو جزئو. 93إسرائيل متمن  من اعتماد 
للموااايأ الاواردة يف تقريار إسارائيل الاوطق. وعناد اساتعراض ا  وشحعدإ هذه اااافة وفقا -4

 التونياإ واملاحظاإ، ات بع  دولة إسرائيل املن يية التالية:
مااان دولاااة إسااارائيل هاااو التوناااياإ الااا   حتظةةةت بتأييةةةد  امةةةلالتوناااياإ الااا    ش( 

وحنن رسّلم  رناا مان الناحياة الواقعياة  .اةوهرُتظى نتأييد الدولة من حيث رحفذإ ابلفعل شو  إما
يف التونياإ ابملعىن احلريف، لمننا رظال ملتازمس نباذل  ُتقيت كامل ما ورد قد ال رتممن شندا  من

 ؛جاّدة لتحقيت األهداس املذكورة ج ود
هو التونياإ ال  رعترب  حتظت بتأييد جزئي من دولة إسرائيلالتونياإ ال    ن( 
 ممتثلاس هلاا جزئياا ، شو الا  رايادها مان حياث املبادش، لمنناا ماأ سلا  رعارتض علاى التلماي  شرفسنا

 املمارسة اةيدة؛ حلالية قانرة شو ال ترقى إىل مستو إىل شا ج ود  ا
 نااااياإ الاااا  ال رساااات يأ االلتاااازا هااااو التو هبةةةةا  أحةةةةيم علمةةةةاا التونااااياإ الاااا    ج( 
ومان  .مباا في اا شسابان متعلقاة ابلقاوارس شو السياسااإيف هاذه املرحلاة ألسابان فتلفاة،  نتنفيذها

 ألهنا تستند إىل تشاوي  شو ُتريا، كبا  نس هذه التونياإ شيضا  تونياإ ررفض ا مجلة وتفصيا  
 .للحقائت

عااان  هاااذه ااااااافة ملفروااااة علاااى عااادد الصااافحاإ، حاولناااا االمتناااامل يفورظااارا  للقياااود ا -5
ساتعراض ااااافة نصا  اب تقريار إسارائيل الاوطق، ولاذل  يح تمرار القضاا  الا  سابت شا شحثا إ يف

 .التقرير ابالقرتاا مأ سل 
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 علماا  دولاة إسارائيل  ضا  إىل تقريار الفريات العامال، شحاطا املشاوراإ الا  شف ويف إطار -٦
ووردإ إاااارة إىل هاذه التونااياإ يف الفقااراإ  تونااياإ ورد في اا تعباا  ندولااة فلسا سن. نثماا 
مان تقريار الفريات العامال. ويف حاس شا إسارائيل ترحامل وجاراع حاوار  ٨-119إىل  1-119من 

مفتوح مأ مندونس من السل ة الفلس ينية نشاأا مساائل حقاو  اارسااا، ف رناا رعاارض نشامل 
لتسااامية تحساااتاد  يف األمااام قااااطأ تسااامية الميااااا الفلسااا يق علاااى شرااا  دولاااة. ورااادر  شا هاااذه ا

. لمن اا 19 ٦٧املتحدة نناع  على طلمل فلس يق ونعد اختاس قرار اةمعية العاماة لممام املتحادة 
ال تشاا  وال  من ااا شا تشاا  إىل اعاارتاسد نمياااا دولااة، وسلاا  دوا املساااة ابملسااألة املواااوعية 

يااا الفلسا يق ال يساتويف معااي   للمركز القارو  للمياا الفلس يق. وتر  إسرائيل كذل  شا الم
كيااااا الدولاااة مبوجااامل شحماااا  القااااروا الااادول، وهاااو، ااااأهنا ااااأا العدياااد مااان الااادول األخااار ، 

 تعرتس ن  هبذه الصفة. ال

 استعراض التوصيات حسب املوضوع -اثنياا  
 الصكوك الدولية واألطر التشريعية واهليكلية احمللية املتعلقة حبقوق اإلنسان  -ألف 

 .٢1-11٨و ٢0-11٨و 19-11٨ظى التونياإ التالية نتأييد جزئو من إسرائيل: ُت -٧
 4-11٨و ٣-11٨و ٢-11٨و 1-11٨ وشحاطااا  إسااارائيل علماااا  ابلتوناااياإ التالياااة: -٨
 1٢-11٨و 11-11٨و 10-11٨و 9-11٨و ٨-11٨و ٧-11٨و ٦-11٨و 5-11٨و
 .٢٢-11٨و 1٨-11٨و 1٧-11٨و 1٦-11٨و 15-11٨و 14-11٨و 1٣-11٨و
األمااام املتحااادة  شساساااية مااان اتفاقيااااإويعماااص تصاااديت إسااارائيل علاااى سااابأ اتفاقيااااإ  -9

حلقاو  اارسااا، وتصاديق ا علاى العدياد مان الصامو  األخار  حلقاو  اارسااا، التزامناا القااوي 
نمفالااااة الضااااما إ القاروريااااة املنصااااوت علي ااااا يف تلاااا  االتفاقياااااإ. فحمايااااة حقااااو  اارساااااا 

ساارائيل.  األساسااية ممفولااة لماال فاارد، رجاااال  ورساااع  وشطفاااال ، وتاانا علي ااا القااوارس األساسااية ا
 كما يشار  النظا  القضائو ااسرائيلو نقوة يف تعزيز حقو  اارساا ومحايت ا.

 التعاون مع و االت وهيئات األمم املتحدة -ابء 
 ٣4-11٨و ٣٣-11٨و ٣1-11٨ُتظااااااااى التونااااااااياإ التاليااااااااة نتأييااااااااد إساااااااارائيل:  -10
 .4٦-11٨و ٣٦-11٨و ٣5-11٨و

 .٣٢-11٨و ٣0-11٨ و من إسرائيل:وُتظى التونيتاا التاليتاا نتأييد جزئ -11
 ٢5-11٨و ٢4-11٨و ٢٣-11٨ وشحاطااااا  إسااااارائيل علماااااا  ابلتوناااااياإ التالياااااة: -1٢
 ٣9-11٨و ٣٨-11٨و ٣٧-11٨و ٢9-11٨و ٢٨-11٨و ٢٧-11٨و ٢٦-11٨و
 .45-11٨و 44-11٨و 4٣-11٨و 4٢-11٨و 41-11٨و 40-11٨و

ومشااركت ا يف عمال  لاص حقاو  ويف إطار تعاوا إسرائيل مأ آلياإ ااجاراعاإ اااناة  -1٣
اارسااااا كمراقاااامل رشااااب، رنظااار ولانيااااة يف معظاااام ال لبااااإ الاااا  رتلقاهااااا، ورباااذل ج اااادا  نااااادقا  
الستضااافة ز رة ق ريااة رمسيااة يف الساانة. وقااد رحبنااا نااز رة املقااررة ااانااة املعنيااة مبسااألة العناا، اااد 

ل لبااااإ األخااار  الاااواردة للسااانة املقبلاااة. يف اا  ، ورنظااار حاليااا٢01٦املااارشة وشسااابان  وعواقبااا  يف عاااا  
وابااافة إىل سلا ، ررحامل ابلاز راإ جا  الرمسياة املتماررة للمملفاس ناوال إ يف إطاار ااجاراعاإ 
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ااانة إىل إسرائيل نصفت م األكاد ياة، ورعمال علاى ترتيامل اجتماعاا م ماأ املسااولس احلماوميس. 
اململفااس نااوال إ ورقااو  نتنظاايم األرشاا ة املتعلقااة وعاااوة علااى سلاا ، رتعاااوا ابرتظااا  مااأ فتلاا، 

 يف رعايت ا. شو رشرت  مبيموعة متنوعة من القضا  املواايعية حلقو  اارساا

 ومناهضة التمييزالتمييز و ره األجانب و  العنصرية مكافحة -جيم 
 50-11٨و 49-11٨و 4٨-11٨و 4٧-11٨ ُتظااى التونااياإ التاليااة نتأييااد إساارائيل: -14
 .٦٢-11٨و 59-11٨و 5٢-11٨و

 .5٨-11٨و 55-11٨و 51-11٨ وُتظى التونياإ التالية نتأييد جزئو من إسرائيل: -15
 5٦-11٨و 54-11٨و 5٣-11٨ وشحاطااااا  إسااااارائيل علماااااا  ابلتوناااااياإ التالياااااة: -1٦
 .٦٣-11٨و ٦1-11٨و ٦0-11٨و 5٧-11٨و

التميياااااز عااااان طريااااات القياااااا ، يف نتعزياااااز املسااااااواة ومناهضاااااة ا  التزامناااااا  لقاااااد شكاااااد   ااااادد -1٧
، ورشاااااع الفرياااات املشاااارت  نااااس الااااوزاراإ اململاااا، نواااااأ خ ااااة عماااال للتعاماااال مااااأ ٢01٦ عااااا 

العنصرية اد األااات املنحادرين مان شنال إثياوق. وقاد شحرشاا هاذا الفريات عقامل نادور قارار 
ملوج اة اااد حماومو ابرز، يعارتس ناراحة  وللمارة األوىل نضاارورة ممافحاة املمارسااإ العنصارية ا

 األااات املنحدرين من شنل إثيوق.
يتضاااامن  موعااااة ماااان التونااااياإ، شنرزهااااا إرشاااااع وحاااادة  ااااااما  ا  وشناااادر الفرياااات تقرياااار  -1٨

حمومياااة جديااادة داخااال وزارة العااادل مااان شجااال تنسااايت اة اااود الرامياااة إىل ممافحاااة العنصااارية. 
 .٢01٦وشحرشا ممتمل املنست الوطق ملمافحة العنصرية يف عا  

اهلويةة اجلنسةانية  واملثليني ومزدوجي امليةل اجلنسةي وميةايري املثليات  حقوق  فالة -الد 
 بني اجلنسني املساواةو 

 10٢-11٨و ٦5-11٨و ٦4-11٨ ُتظاااااااى التوناااااااياإ التالياااااااة نتأيياااااااد إسااااااارائيل: -19
 10٨-11٨و 10٧-11٨و 10٦-11٨و 105-11٨و 104-11٨و 10٣-11٨و
 115-11٨و 114-11٨و 11٣-11٨و 111-11٨و 110-11٨و 109-11٨و
 .11٦-11٨و

 .11٢-11٨ وشحاط  إسرائيل علما  ابلتونية التالية: -٢0
مشااركة املارشة تاكاد علاى شةياة حقو  املرشة، كما شهنا  تعزيز ومحايةننقوة  ملتزمة إسرائيلو  -٢1

ع ا. ويف الفاارتة ناس عااامو   50، اعتمادإ إساارائيل حنااو ٢014و ٢010يف احليااة العامااة وتشايّ.
قااارو   وتعااديا  ماان شجاال مواناالة تعزيااز املساااواة نااس اةنسااس ومتمااس املاارشة. وإساارائيل كاراا  ماان 

يف املاسسااإ يف تشريعا ا  ةياة مشااركة املارشة ا  شوائل البلداا يف األمم املتحدة ال  اعرتف  رمسي
 على مجيأ مستو إ اختاس القرار. وا لياإ الوطنية

، املثليااااإ واملثلياااس ومزدوجاااو امليااال اةنساااو ومةاااايري اهلوياااة اةنساااارية وفيماااا يتعلااات  قاااو   -٢٢
تاااول إسااارائيل شةياااة كاااارب  حلماياااة حقاااو  مواطني ااااا يف العااايو  رياااة وفقااااا  ملياااوهلم اةنساااية وهااااويت م 

املثلياااإ واملثليااس ومزدوجااو املياال اةنسااو ومةااايري  قااو   الن ااوض اةنسااارية، وتعماال ننشااا  علااى
. ومااان القاااراراإ الصاااادرة عااان اقااااكم حلماياااة حقاااو  األزواج مااان رفاااص اةااانص يف سااااريةاهلوياااة اةن
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 فاااا، الاااذي لياااز  -الصاااادر عااان ألمماااة األسااارة ملن قاااة تااال شنيااامل  ٢01٣إسااارائيل يحاااذكر قااارار سااانة 
علااى حنااو مشاارت  ماان خااال  هباام كاا ابع ابعتبااارهم آابع واالعاارتاس األزواج ماان رفااص اةاانصتسااييل 

 لمنوة، دوا إجراع استعراض حلالة اادماإ االجتماعية.شمر قضائو 

 حقوق األقليات -هاء 
 1٢9-11٨و 1٢٨-11٨و 1٢٧-11٨ ُتظاااى التوناااياإ التالياااة نتأيياااد إسااارائيل: -٢٣
 .1٣4-11٨و 1٣٣-11٨و 1٣0-11٨و

 .1٣٢-11٨و 1٣1-11٨ وُتظى التونيتاا التاليتاا نتأييد جزئو من إسرائيل: -٢4
ل إىل محاياة األقليااإ والن اوض هباا وإدماج اا، إس يشامل شفاراد األقليااإ وتسعى إسارائي -٢5

يف املائة من سماا إسرائيل ال  تعمل من شجل كفالة حصوهلم، على قد  املسااواة  ٢5.٣ حوال
االقتصااادية، واااماا مشاااركت م  -مااأ جاا هم، علااى فاارت العماال والتعلاايم واحلقااو  االجتماعيااة 

 اسية.الماملة يف العملياإ السي
ورظااارا  لتااادان  العمااال االااااق الااا  اختاااذ ا احلموماااة، ساااي ل  معااادالإ تو يااا، شفاااراد  -٢٦

يف املائة  10.1، كاا ٢01٧األقلياإ يف اادمة املدرية ز دة م ردة. ففو تشرين األول شكتونر 
ملائاة يف يف ا ٨.4من مجيأ مو فو اادمة املدرية من العارن والبادو والادروز والشاركص  مقارراة ناا 

(. وتبلااا  رسااابة النسااااع مااان ناااس هااااالع املاااو فس ٢00٧يف املائاااة يف عاااا   ٦.1٧و ٢01٢عاااا  
 يف املائة. 40حوال 

 مسائل اهلجرة واللجوء -واو 
 .1٣٨-11٨ ُتظى التونية التالية نتأييد إسرائيل: -٢٧
 .1٣9-11٨و 1٣5-11٨وُتظى التونيتاا التاليتاا نتأييد جزئو من إسرائيل:  -٢٨
 .1٣٧-11٨و 1٣٦-11٨ وشحاط  إسرائيل علما  ابلتونيتس التاليتس: -٢9
وتواناال إساارائيل إجااراع تقييماااإ فرديااة لتحديااد واااأ الاججااس ماان طااال  الليااوع ماان  -٣0

علاى الائحاة احلمومياة املتعلقاة مبعاةاة  ٢01٧مجيأ اةنسياإ. وقد شحدخال تعاديل هاا  يف عاا  
راعااااة االعتبااااراإ اةنساااارية الااا  هلاااا شةياااة مركزياااة يف عملياااة ُتدياااد وااااأ طلبااااإ اللياااوع نةياااة م

اعتباااراإ الاججااس. وياانا التعااديل علااى شا يحباادي املعنيااوا وجااراع املقاااناإ املراعاااة الواجبااة ل
ال  قد تاثر يف سلو  مقدمو ال لباإ ومشاعرهم والش اداإ الا  يادلوا هباا. ويانا   اةنسارية

ر املراعاة على وج  ااصوت إزاع احا  العن، اةنسا ، مبا يف سل  العن، كذل  على إ  ا
شا وممااهنم امل الباة  ا  لبااإ المقدمو على القائمس ابملقاناإ إناغ ا  اةنسو. ولمل شيض

 يموا القائم ابملقانلة واملرتجم من رومل اةنص رفس .

 التحقيق إساءة املعاملة أثناء افحة اإلرهاب يف إطار القانون وضماانت عدممك -زاي 
 ٧٦-11٨و ٦٧-11٨و ٦٦-11٨: ُتظاااااااى التوناااااااياإ التالياااااااة نتأيياااااااد إسااااااارائيل  -٣1
 .٨1-11٨و ٧9-11٨و ٧٨-11٨و
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 ٧٢-11٨و ٧1-11٨ وُتظاااااى التوناااااياإ التالياااااة نتأيياااااد جزئاااااو مااااان إسااااارائيل: -٣٢
 .٨4-11٨و ٨٣-11٨و ٨0-11٨و

 ٧0-11٨و ٦9-11٨و ٦٨-11٨ وشحاطااااا  إسااااارائيل علماااااا  ابلتوناااااياإ التالياااااة: -٣٣
 .٨5-11٨و ٨٢-11٨و ٧٧-11٨و ٧5-11٨و ٧4-11٨و ٧٣-11٨و

وتااول دولااة إساارائيل شةيااة كباا ة لتعزيااز االمتثااال ملعاااي  القاااروا الاادول الواجبااة الت بياات  -٣4
املتصلة مبناهضة التعذيمل وج ه من ارون املعاملة شو العقوناة القاساية شو الاإرساارية شو امل يناة. 
وتفاارض الساال اإ ااساارائيلية رقانااة ااااملة علااى عمليااة جت يااز ومعاةااة الشااماو  شو الباجاااإ 

 املتعلقة ابلتعذيمل شو إساعة املعاملة شو االستادا  املفر  للقوة إزاع اقتيزين.
ويتض  سل ، يف مجلة شماور، مان خاال التادقيت يف ممارسااإ إسااعة السالو  والتحقيات  -٣5

لاادفامل ااساارائيلو لمفالااة االمتثااال لساايادة القاااروا، مبااا يف سلاا  القاااروا في ااا ماان جاراامل جاايو ا
الااادول وقااااروا النزاعااااإ املسااالحة. وتتمثااال العنانااار الرئيساااية الثاثاااة  ليااااإ االساااتعراض الااا  
يساااتادم ا جااايو الااادفامل ااسااارائيلو يف النياناااة العسااامرية العاماااة، وااااعبة التحقيقااااإ اةنائياااة 

ااأ رظااا  القضاااع للشاارطة العساامرية، و  ض. اقاااكم العساامرية. وابااااافة إىل سلاا ، فاا ا إساارائيل ختح
العساامري التااانأ ةاايو الااادفامل ااساارائيلو لماااراس املااد  مااان جاراامل النائاامل العااا ، ومراقااامل 

 الدولة، والمنيس ، واقممة العليا.

 حرية الدين -حاء 
 .90-11٨و ٨٨-11٨ ُتظى التونيتاا التاليتاا نتأييد إسرائيل: -٣٦
 .٨9-11٨و ٨٧-11٨و ٨٦-11٨ وشحاط  إسرائيل علما  ابلتونياإ التالية: -٣٧
وعلى حنو ما ياكده القاروا األساسو ُت  نند كرامة اارساا وحريت ، ف ا حرية الادين  -٣٨

متثاال جاربااا  هامااا  مااان جواراامل اجملتمااأ ااسااارائيلو، وهااو تتااأل، يف آا مااان احلريااة الدينيااة وحرياااة 
إىل معتنقااااو مجيااااأ األد ا اا لشااااعائره الدينيااااة. وحناااان ملتزمااااوا نتممااااس ونااااول ممارسااااة الشاااا

 األماكن املقدسة دوا متييز من شي رومل.

 حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة -طاء 
 .1٢٦-11٨ ُتظى التونية التالية نتأييد إسرائيل: -٣9
اقااااااة يف وشحرشاااااج  الليناااااة املعنياااااة نتحقياااااات املسااااااواة يف احلقاااااو  لماااااااات سوي ااع -40
لماااات سوي ااعاقاة. وعناد التصاديت  املسااواة يف احلقاو  وكحلف  نتنفيذ قااروا ٢000 عا 

، شحسااااندإ إىل اللينااااة مساااااولية ٢01٢علااااى اتفاقيااااة حقااااو  األااااااات سوي ااعاقااااة يف عااااا  
الاارتويل لاتفاقيااة ورنااد تنفيااذها. وتعماال اللينااة علااى تعزيااز املساااواة وممافحااة التمييااز والقضاااع 

 احلواجز ال  ُتول دوا تيس  حركة سوي ااعاقة. على

 احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية -ايء 
 .101-11٨ ُتظى التونية التالية نتأييد إسرائيل: -41
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وقاااااد اختاااااذإ إسااااارائيل إجاااااراعاإ فعالاااااة حناااااو ااعماااااال التااااادرلو للحقاااااو  االقتصاااااادية  -4٢
الااادول اااااات ابحلقاااو  االقتصاااادية  مباااا يتفااات ماااأ الع ااادواالجتماعياااة والثقافياااة ةمياااأ مواطني اااا، 

. ويف هذا الصدد، شرشأإ احلمومة ةنة مشرتكة نس الوزاراإ مملفاة نصاياجة واالجتماعية والثقافية
خ ااة اساارتاتييية للتافياا، ماان ا ير الساالبية لظاااهرة تعاادد الزوجاااإ الاا  ال تاازال قائمااة يف شجاازاع 

داخاال اجملتمااأ الباادوي. وتقااو  اللينااة ندراسااة الميفيااة الاا   ماان هبااا، معينااة ماان اجملتمااأ، وال ساايما 
على سبيل املثاال، تيسا  فارت العمال ابلرتكياز علاى النااحيتس الثقافياة والعملياة، وكيا،  مان تعزياز 
ا  وت ااوير األطاار التعليميااة ماان شجاال احلااد ماان معاادالإ االرق ااامل عاان الدراسااة. وتقااو  اللينااة شيضاا

علاااى الوجااا  الصاااحي  لتلبياااة  االجتماعياااة لااا   مااان هباااا توجيااا  خااادماإ الرعاياااةندراساااة الميفياااة ا
 تعدد الزوجاإ.  اهرة االحتياجاإ االجتماعية والعاطفية للنساع واألطفال الذين تضرروا من

 ديناملتمع اجمل - اف 
 9٣-11٨و 9٢-11٨و 91-11٨ ُتظااااااى التونااااااياإ التاليااااااة نتأييااااااد إساااااارائيل: -4٣
 .100-11٨و 99-11٨و 9٨-11٨و 9٧-11٨و 9٦-11٨و 95-11٨و 94-11٨و

وعلى حنو ما سحكر يف تقرير  الوطق، ُتافظ إسرائيل علاى حوارهاا الناانع ماأ منظمااإ  -44
 األمام املتحادة املتعلقاة اجملتمأ املد ، وخبانة يف إطار عملية تقدمي التقارير إىل هيجاإ معاهداإ

، روج  وزارات ااارجية والعادل ٢01٢منذ عا   قو  اارساا واالستعراض الدوري الشامل. و 
ملشااارومل نرعاياااة اةامعاااة العربياااة يف القااادة، مصااامم لتيسااا  احلاااوار املفتاااوح وُتساااس التعااااوا ناااس 

فيمااا يتعلاات نعمليااة تقاادمي التقااارير إىل ةاااا ا  ساال اإ الدولااة ومنظماااإ اجملتمااأ املااد ، وُتديااد
أ املشاارومل منتااد  مشاارتكا  ُتضااره ساال اإ الدولااة حقااو  اارساااا التانعااة لمماام املتحاادة. وشرشاا

والعلماع وممثلو اجملتمأ املد  من شجل مناقشة التقاارير احلمومياة املقدماة إىل تلا  الليااا نصاورة 
 مستمرة وتشييأ منظماإ اجملتمأ املد  على إنداع تعليقا ا على مشاريأ تقارير الدولة.

، سلساالة ٢01٧، اسااتحدث  إساارائيل شيضااا ، يف عااا  ومنااذ اةولااة األخاا ة لتقاادمي التقااارير -45
ماان اجتماعاااإ ناملائاادة املسااتديرةن. وار ااو  هااذا املشاارومل علااى تنظاايم ساا  جلساااإ للنقااا  يف 
ماسساااااإ شكاد يااااة موجااااودة يف مجيااااأ شحناااااع إساااارائيل ماااان شجاااال تيساااا  تنااااومل املشاااااركة. ووفاااارإ 

والوساااب األكااااد و وممثلاااو احلموماااة نشاااأا  اةلسااااإ مناااربا  فريااادا  للنقاااا  احلااار ناااس اجملتماااأ املاااد 
قضا  شساسية يف  ال حقو  اارساا تتعلت  مور من ا: حقاو  املثليااإ واملثلياس ومزدوجاو امليال 
اةنسااو ومةااايري اهلويااة اةنسااارية؛ ااساارائيليوا املنحاادروا ماان شناال إثيااوق؛ السااماا اقليااوا ماان 

اعاقااة؛ احلقاو  االجتماعيااة واالقتصاادية يف مناااطت البادو؛ حقااو  املارشة؛ حقااو  األاااات سوي ا
األطااراس. وماان نااس شهااداس هااذا املشاارومل السااماح للمنظماااإ الشااعبية، الاا  عااادة مااا تفتقااار إىل 
املاااوارد لتقااادمي تقاااارير موازياااة إىل هيجااااإ املعاهاااداإ العاماااة وعملياااة االساااتعراض الااادوري الشاااامل، 

 التقارير يف  ال حقو  اارساا. ابملشاركة يف آلية األمم املتحدة لتقدمي

 حقوق الطفل -الم 
 119-11٨و 11٨-11٨و 11٧-11٨ُتظاااى التوناااياإ التالياااة نتأيياااد إسااارائيل:  -4٦
 .1٢4-11٨و 1٢٣-11٨و 1٢٢-11٨و

 .1٢5-11٨و 1٢1-11٨و 1٢0-11٨ وشحاط  إسرائيل علما  ابلتونياإ التالية: -4٧
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ال فل، وقد وانل  العمال مان شجال ُتساس وتظل إسرائيل مصممة على محاية حقو   -4٨
شوااااامل مجياااأ األطفاااال. ومناااذ اةولاااة األخااا ة لاساااتعراض الااادوري الشاااامل، اعتحماااد عااادد ماااان 

املااادخل علاااى قااااروا التعلااايم  ٢01٦لعاااا   ٣5اانااااحاإ اهلاماااة، مباااا يف سلااا  التعاااديل رقااام 
رواااة األطفااال ماان ، الااذي ضفااع الساان االزاميااة اللتحااا  األطفااال ن1949-5٧09االزامااو 

 مخص سنواإ إىل ثاث.
املااااادخل علاااااى قااااااروا سااااان  ٢01٣لعاااااا   ٦واباااااااافة إىل سلااااا ، رفاااااأ التعاااااديل رقااااام  -49

احلااااد األدن لساااان الاااازواج ماااان السااااانعة عشاااارة إىل الثامنااااة عشاااارة. وشي  1950-5٧10 الاااازواج
وناايت ، ااا يتزوج من قانر، شو يرشة مراسم زفااس قانار، شو  مّ.ان مان زواج قانار ُتا  

مم علي  ابلسين ملدة سنتس شو دفأ جرامة.  قد ُيح

 إسرائيل والسلطة الفلسطينية -ميم 
نسااتظل عاقاتنااا مااأ الفلساا ينيس  :شفيفااا راز ايشاارت السااف ة شاااارإ إلياا علااى حنااو مااا  -50

ساإ شولوياة علياا. وعلااى الارجم مان العقباااإ املعروفاة القائماة يف عمليااة الساا ، سنوانال السااعو 
إىل جنمل يف سا  وشمنن. وستعمل إسارائيل علاى ُتقيات ا   حل دائم يتي  لشعبينا العيو جنبإىل

الساااا  مااان خاااال املفاواااااإ الااا  جتاااري علاااى شسااااة االعااارتاس املتباااادل واالتفاقااااإ املوقعاااة 
 العن،. ووق،
 140-11٨ومأ سل ، فقد شحاط  إسرائيل علما  يف هذه املرحلة ابلتونياإ التالياة:  -51
 14٧-11٨و 14٦-11٨و 144-11٨و 14٣-11٨و 14٢-11٨و 141-11٨و
 15٣-11٨و 15٢-11٨و 151-11٨و 150-11٨و 149-11٨و 14٨-11٨و
 1٦1-11٨و 1٦0-11٨و 159-11٨و 15٨-11٨و 15٧-11٨و 154-11٨و
 1٧4-11٨و 1٧٣-11٨و 1٧٢-11٨و 1٦9-11٨و 1٦٨-11٨و 1٦٢-11٨و
 1٨0-11٨و 1٧9-11٨و 1٧٨-11٨و 1٧٧-11٨و 1٧٦-11٨و 1٧5-11٨و
 1٨٦-11٨و 1٨5-11٨و 1٨4-11٨و 1٨٣-11٨و 1٨٢-11٨و 1٨1-11٨و
 19٢-11٨و 191-11٨و 190-11٨و 1٨9-11٨و 1٨٨-11٨و 1٨٧-11٨و
 ٢0٢-11٨و ٢01-11٨و 19٨-11٨و 19٧-11٨و 19٦-11٨و 194-11٨و
 ٢0٨-11٨و ٢0٧-11٨و ٢0٦-11٨و ٢05-11٨و ٢04-11٨و ٢0٣-11٨و
 ٢14-11٨و ٢1٣-11٨و ٢1٢-11٨و ٢11-11٨و ٢10-11٨و ٢09-11٨و
 ٢٢0-11٨و ٢19-11٨و ٢1٨-11٨و ٢1٧-11٨و ٢1٦-11٨و ٢15-11٨و
 ٢٢٦-11٨و ٢٢5-11٨و ٢٢4-11٨و ٢٢٣-11٨و ٢٢٢-11٨و ٢٢1-11٨و
 ٢٣٢-11٨و ٢٣1-11٨و ٢٣0-11٨و ٢٢9-11٨و ٢٢٨-11٨و ٢٢٧-11٨و
 .٨-119و ٧-119و ٦-119و 5-119و 4-119و ٣-119و ٢-119و 1-119و

 1٦4-11٨و 1٦٣-11٨و 155-11٨ التونااياإ التاليااة نتأييااد إساارائيل:وُتظااى  -5٢
 .٢00-11٨و 195-11٨و 1٦٧-11٨و 1٦٦-11٨و 1٦5-11٨و

 15٦-11٨و 145- 11٨ وُتظااااى التونااااياإ التاليااااة نتأييااااد جزئااااو ماااان إساااارائيل: -5٣
 .199-11٨و 19٣-11٨و 1٧1-11٨و 1٧0-11٨و

    


