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  لحىوق الدولي للىظام حدًد جىحيه إلاوصان  لحىوق املخحدة ألامم مجلض
 لالشم حغييرا مجرد أم إلاوصان

 ا جزائر 2 شؼيف دباغين ملين محمد  حامعت -الصياشيت والعلىم ا لحىوق مليت صفى، هرحض. د

 

 

 

 :امللخص

اث وؤخض ؤلاوؿاهُت ماىوآ َىاحـ قاثمت في ألاولى الفلؿُُيُت والحًُت ؤلاوؿان خحىوق قًُت ْلذ       جغجبذ التي ألاولٍى

 حعؼيق بهما وكإتها ؤؾباب ؤَم مىنق مً ٍعب مً فما.اإلاىاى والهعبت اإلاؿُغة وؤَضافها بغامجها يمً اإلاخدضة ألامم عاجق على
ى ؤلاوؿاهُت، يض وؤزغيق خغب حغاثم باعجهاب منها اعجبِ ما الؾُما ؤلاوؿان  خحىوق الهاعزت الاهتهاماث لخلو  صفع ما َو

عجى َُئت بوكاء في الخفنحب بلى الخدضًض وحه على النكبيق الضوىق
ُ
ؼ وخماًت الضولُحن وألامً الؿلم على باإلادافٓت ابخضاءًءق ح  وحعٍؼ

 والتي والاحخماعي الاقخهاصي اإلاجلـ ؤوكإَا التي الفغعُت اللجان بخضي بىنفها ؤلاوؿان خحىوق  جىت عكب ؤلاوؿان، خحىوق

وملذ
ُ
. ا خحىوق َظٍ قضؾُت لىع ا خفاّ مهمت لها ؤ

. ؤزغيق حهت مً صوعَا وحؿُِـ حهت مً ؤلاوؿان  خحىوق اإلاىتهنت الضوىق ؾُُغة بؿبب فعالُتها عضم زبذ ؤن لبث ما ؤهه غحب 
 بزغ على عحما، وألالثب اإلاغيُت بغحب اإلاعلححن بعٌ ونفها بُغوق ؤلاوؿان خحىوق قًاًا -ؾىىاث زالى –اللجىت عا جذ بط

 صولُت َُئت ؤلكب وؤعخكب ، 251/60 عقم العامت ا جمعُت بحغاع" ؤلاوؿان خحىوق مجلـ" باؾم ا جضًضة الهُئت بوكاء جم طلو
ؼ مؿاولُت لها ؤهُِ اث ؤلاوؿان  خحىوق العالمي الاختبام حعٍؼ حت هىع ؤي مً جمُحز وصونق للجمُع ألاؾاؾُت وا خٍغ  وبٍُغ

 .ومىهفت عاصلت

 َل ؤزغي، وبعباعة ؤلاوؿان؟ خحىوق  جىت يعف هحاٍ مافي هدى على راإلاؿخدض بدكنُلها ا جضًضة آلالُت عا جذ فهل  
ؼ  خماًت ؤلكب ومؿاَمت قُمت الُىم بلى بوكاثه مىظ ؤلاوؿان خحىوق مجلـ ؤياف  عامت بهفت ؤلاوؿان خحىوق وحعٍؼ
 الخسهُو؟ وحه على الفلؿُُجي اإلاىاًَ وخحىوق

 ؤلاوؿان، خحىوق  جىت العامت، ا جمعُت اإلاخدضة، ألامم الفلؿُُيُت، الحًُت ؤلاوؿان، خحىوق مجلـ: املفخاحيت الهلماث
. الكامل الضوعي الاؾخعغاى

 

Résumé : 

      La question des droits de l'homme  et la cause palestinienne ont étaient toujours dans la liste des  préoccupations de 
l'humanité  et l'une des priorités qui découlant de la responsabilité de l'Organisation des Nations Unies dans leurs 
programmes. Et  la création de L’ONU était en vue de restaurer Le respect des droits de l’homme après les transgressions 
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illimitées de ces derniers et c’est ce qui a poussé les grands Etats, à constitué une organisation sous le nom de  La 
Commission des droits de l’homme,  comme l'un des sous-comités établis par le Conseil Economique et Social qui a été 
chargé de maintenir les droits de l'homme . 

      Cependant elle s’est révélée  inefficace pour avoir été dominée par les Etats qui transgressent eux-mêmes les droits de 
l’homme. Lors des années qui suivent sa création,  la majorité des pays ont commencé à négliger les conventions des droits de 
l’homme et se mettaient à la recherche d’un nouveau mécanisme plus efficace, aboutissant à la création du «Conseil des 
Nations Unies pour les droits de l’homme»,  aux termes de la décision de l’Assemblée Générale n° 60/251, C’est  le plus 
grand organisme international chargé de la responsabilité de promouvoir le respect universel des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales pour tous, sans distinction et de façon juste et équitable.  

      La constitution du nouveau conseil  Pourrait-elle par ses mécanismes rénovés, absorber le déficit imputé à la commission 
et  mieux préserver  les droits de l’homme ? En d'autres termes, Est ce que le Conseil des droits de l'homme a déclaré depuis 
sa création à la valeur d'aujourd'hui et une plus grande contribution à la protection et la promotion des droits de l'homme en 
général et les droits des citoyens palestiniens en particulier?  

Mots clés:  Conseil des droits de l’homme, l’affaire palestinienne, Nations Unies, L’assemblée générale,  La Commission des 
droits de l’homme, L’examen Périodique Universel. 

 

 متمحد

ع قاثمت يمً ؤلاوؿان خحىوق مجلـ بوكاء ًىضعج    لت اإلاعحضة ؤلانالخاث مكاَع  البعُضة ؤنىلها امخضث التي الىفـ والٍُى

ش بلى  اإلاؿخىيق عفُعت الصخهُاث جإًُض بزغ على ،2004 صٌؿمكب في ألازحبة لهظٍ وحهذ التي الاهخحاصاث بؿب1اللجىت، جاٍع
غا ؤعض والظي -عىان فيمى –اإلاخدضة لألمم العام ألامحن مىقف  العالم، جىاحه التي ا جضًضة والخدضًاث التهضًضاث" خىىق2جحٍغ

ت ووُْفتها، مهضاقُتها فحضث اللجىت بإن زالله مً ؤوضح"  إلاىاحهتها اإلاالثمت الخغحباث واقتباح  خحىوق جحى لم فيها والعًٍى
. يضَا اإلاىحهت آلازٍغً اهخحاصاث مً هفؿها جدم ولم بل ؤلاوؿان

 بمجلـ ؤلاوؿان خحىوق  جىت اؾدبضاى ٍَغق عً ؤلاوؿان خحىوق آلُت بنالح ٌؿخضعي الىيع ؤن العام ألامحن ؤلض وبهظا
ؿغا بها جحضمذ التي الضعاؾت زلفُت على  ؤلاوؿان  خحىوق صاثم  ؤعضٍ اقتباح على بىاء اإلاخدضة لألمم العام ألامحن لضي ؾَى

 على اإلاىحىصة الضاثمت ألاحهؼة مً مؿخىخاة للمجلـ مسخلفت جهىعاث زالر ًخًمً والظيWalter Kàlin الكبوفؿىعق
 للجمعُت مؿاعض لجهاػ ؤو والاحخماعي الاقخهاصي للمجلـ ممازل مجلـ ؤو الىناًت لمجلـ اإلاخدضة ألامم مؿخىيق

                                                           
 :أنظر  

Vincent Chetail, « Le conseil des droits de l’homme des nations unies : réformer pour ne rien changer ? », in 

Vincent Chetail (ed.), Conflits, sécurité et coopération, Liber Amicorum Victor-Yves Chebali, Bruxelles, Bruylant, 

2007, pp.125-167. 
 راجع 2

Un monde plus sur: notre affaire à tous,  Rapport  du groupe de personnalités de haute niveau sur les menaces, les 

défis et le changement, A/59/565 (2 Décembre2004), p. 81, §§ 284-285. 
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ت ؤلاوؿان خحىوق إلاجلـ مهاهت إلخضار اإلاُثاو حعضًل جخُلب اإلاحاعبت َظٍ ؤن بلى ًىدبه ؤن صونق 3العامت،  ألاحهؼة ماهتلم مؿاٍو

ى اإلاخدضة ألامم في الغثِؿُت .  الغاًَ الىقذ في جدحُحه ًهعب ؤمغ َو

 الضوعة زالى 23/05/2005 في ا جضًض اإلاجلـ بوكاء  (عىان مىفي) اإلاخدضة لألمم العام ألامحن اإلاعُُاّث،اقتبح َظٍ على وبىاء

غ جحضًم زالى مً لووط الضولُت، للمىٓمت الىاؾعت ؤلانالخاث بَاع في العامت للجمعُت 59  مً ؤفسح حى في" عىىنق جحٍغ

ت غ َظا وعنـ 4".للجمُع ؤلاوؿان وخحىوق وألامً الخىمُت جدحُق نىب ا خٍغ  حعضًل يغوعة خىىق العام ألامحن عئٍت الخحٍغ
 على ألاعًاء الضوىق جىافق ؤَمُت على مغلؼا زام، بكهل ؤلاوؿان خحىوق ومىٓىمت عامت، اإلاخدضة ألامم مىٓىمت

. ؤلاوؿان  خحىوق صاثم بمجلـ ؤلاوؿان خحىوق  جىت عً ةالاؾخعاى

 مجاى في العام ألامحن قضمه الظي باإلنالح ا خام 101/2005الحغاع اعخماص على الاجفاو جم ومىاقكاث، مداوالث عضة وبعض  
ا 2005 عام اإلاىعحض العالمي الحمت ماجمغ وبعض العامت ا جمعُت اجسظث لما.ؤلاوؿان خحىوق  فُه جُلب ،60/1 عقم قغاَع

 والكفافُت وا جضًت باالهفخاح جدؿم مفاوياث بةحغاء الحُام العامت، ا جمعُت عثِـ مً مىه 157 الفحغة ألخهام اؾدىاصا

 وحكنُله، وحجمه ومهامه والًخه وبقغاع اإلاجلـ بوكاء قهض 60 الضوعة زالى ممنً وقذ ؤقغب في جنخمل والكمىى،
خه . وبحغاءاجه عمله وؤؾالُب وعًٍى

 مكغوع بعغى ،'بلُاؾُىنق ًان' الؿُض آهظاك العامت ا جمعُت عثِـ قام اإلاىيىع، َظا خىىق عام اجفاو بلى الخىنل عضوب  
ش عحض صخفي ماجمغ في ؤلاوؿان خحىوق مجلـ بةوكاء اإلاخعلق الحغاع  الضوعة في الخحا اإلاكغوع َظا وقضم 15/03/2006،5 بخاٍع

ش صمو الظي الحغاع جًمً خُث. العامت للجمعُت 60  مدل لُدل ؤلاوؿان خحىوق مجلـ بوكاء على الىو 24/02/2006 بخاٍع
ت َُئت ًهىنق ؤن وعلى ؤلاوؿان، خحىوق  جىت .  والاحخماعي الاقخهاصي للمجلـ ولِـ العامت للجمعُت جابعت وفغعُت زاهٍى

 60/251 عقم الحغاع باجساط للجمعُت 60 الضوعة ؤعماى حضوىق مً 120و 46 للبىضًً َبحا العامت ا جمعُت قامذ بزٍغ وعلى    

 مؿاعض لجهاػ اإلاجلـ اعخماص جم اإلااؾؿاحي، الىٓام وخؿب .ؤلاوؿان خحىوق مجلـ بوكاء مىيىعه 15/03/2006 في اإلااعر
 وفغوع ؤحهؼة مً جدخاحه ما بوكاء في ا خق ًسىلها التي اإلاخدضة ألامم مُثاو مً 22 اإلااصة بإخهام عمال وطلو العامت للجمعُت

ت  قغاع صام ما اإلاؿخحبل في ًغقى ؤن بمهاهُت اؾدبعاص عضم مع اإلاُثاو، حعضًل ألامغ ًخُلب ال خُث عملها، في اعضَاحـ زاهٍى

. ؾىىاث زمـ زالى اإلاجلـ هٓام مغاحعت على ًىو العامت ا جمعُت

 له اإلاخدضة، ألامم في يعثِـ لجهاػ اإلاجلـ بوكاء جدبظ ماهذ التي اإلاخفاويت الىفىص قبل مً جىاػال ٌعض َظا ؤن الىاضح ومً  

. والاحخماعي الاقخهاصي واإلاجلـ ألامً مجلـ العامت، ا جمعُت لىٓام ممازل هٓام

                                                           
3

 :أنظر 
Vincent Chetail, « Le conseil des droits de l’homme des nations unies : L’an I de la réforme », Refugee Survey 

Quarterly, Vol. 26, Issue4, Voir sur le site web: http:// rsq.oxfordjournals.org/at. CERIST on March 12, 2015.pp. 

104-130 at. 107. 
 :راجع 4

Report of The Secretary-General of The United Nation, « In Larger Freedom: Développement, Security and Human 

Rights for All », UN Doc. A/59/2005(2005), para.182. 
: راجع الوثيقة 5

UN Doc. A/RES/60/251(2006). 



  2016 ديسمبر  2 - 3طرابلس | قضية وحق... فلسطين : عشر الثالثأعمال المؤتمر الدولي 
 

  
 

 

 

 

4 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

 لألمم الخابعت" ؤلاوؿان خحىوق  جىت" مدل ؾخدل التي" ؤلاوؿان خحىوق مجلـ" ؾمُذ التي ا جضًضة الهُئت بوكاء وجم  

 اإلاعاعيت عغم 2006 ماعؽ 15 في اإلااعزت 72 صوعتها في 251/60 عقم العامت ا جمعُت بحغاع" حىان، 19 مً ابخضاء اإلاخدضة
نُت اإلاخدضة الىالًاث َغف مً الكضًضة  لألمم العامت ا جمعُت قغاع مً ألاولى للفحغة َبحا له محغا حىُف مً واجسظ6ألامٍغ

.  60/251 اإلاخدضة

ؼ مؿاولُت لها ؤهُِ صولُت َُئت ؤلكب وباعخباٍع اث ؤلاوؿان  خحىوق العالمي الاختبام حعٍؼ  وصونق للجمُع ألاؾاؾُت وا خٍغ
حت هىع ؤي مً جمُحز إحي ومىهفت، عاصلت وبٍُغ  مفخاحقًِخه قهلذ َاإلاا الظي الفلؿُُجي الكعب خحىوق عؤؾها على ٍو

ا قهل اإلاحابل وفي والعالم، اإلاىُحت في والاؾخحغاع الؿالم . اإلاؿخمغ والهغاع والخىجغ للحلق مهضع معا جت صونق اؾخمغاَع

عاتها نُاغت على الضوىق ومؿاعضة ؤلاوؿان خحىوق مىتههي لكف بلى اإلاجلـ ؾِؿعى لظلو  فهل 7.اإلاجاى بهظا ا خانت حكَغ
 ؤياف َل ؤزغي، وبعباعة ؤلاوؿان؟ خحىوق  جىت يعف هحاٍ مافي هدى على اإلاؿخدضر بدكنُلها ا جضًضة آلالُت عا جذ
ؼ  خماًت لكبؤ ومؿاَمت قُمت الُىم بلى بوكاثه مىظ ؤلاوؿان خحىوق مجلـ  وخحىوق عامت بهىعة ؤلاوؿان خحىوق وحعٍؼ
 وما طلو؟ في اإلاخدضة ألامم وحهىص العالمي الؿالم مً الفلؿُُيُت الحًُت هي ؤًً ا خهىم؟ وحه على الفلؿُُجي الكعب

ق مان ؾىاء الفلؿُُجي ؤلاوؿان خحىوق ومؿخحبل واقع َى
ًء
ق خحا

ًء
؟ ؤم فغصًا

ًء
 مً لُتؤلاقها َظٍ على ؤلاحابت ؾىداوىق حماعُا

: الثالر اإلاداوعق زالى

. لالؾم حغُحبا مجغص َى َل: ؤلاوؿان  خحىوق اإلاخدضة ألامم مجلـ عمل وهٓام حكنُل: ألاوىق اإلادىعق

. والخجضًض الخحلُض بحن ما:  ؤلاوؿان  خحىوق اإلاخدضة ألامم مجلـ ازخهاناث: الثاوي اإلادىعق

. 2006 حىان 30 في مغة ألوىق ؤلاوؿان خحىوق مجلـ ؤمام الفلؿُُيُت الحًُت: الثالث اإلادىعق

:  إلاوصان  لحىوق املخحدة ألامم مجلض عمل وهظام حشنيل: ألاوىق املحىوق

 لالشم؟ حغييرا مجرد هى هل

 ًسىلها التي اإلاخدضة ألامم مُثاو مً 22 اإلااصة بإخهام عمال وطلو العامت، للجمعُت جابعت فغعُت َُئت َى ا جضًض اإلاجلـ 
ت وفغوع ؤحهؼة مً جدخاحه ما بوكاء في ا خق  ًمنً ال لنً اإلاُثاو، حعضًل ألامغ ًخُلب ال خُث عملها، في حؿاعضَا زاهٍى

 8.ؾىىاث زمـ زالى اإلاجلـ هٓام مغاحعت على ًىو العامت ا جمعُت قغاع صام ما اإلاؿخحبل في ًغقى ؤن اؾدبعاص

 له اإلاخدضة، ألامم في عثِس ي لجهاػ اإلاجلـ اءبول جدبظ ماهذ التي اإلاخفاويت الىفىص قبل مً جىاػال ٌعض َظا ؤن الىاضح ومً  

 للجمعُت جابع اخخُاَي حهاػ بحي لنىه. والاحخماعي الاقخهاصي واإلاجلـ ألامً مجلـ العامت، ا جمعُت لىٓام ممازل هٓام

                                                           
روسيا  )، وامتناع ثالث((Palou )الواليات ادلتحدة، إسرائيل، جزر ادلارشال وبالوا )صوت مقابل أربعة وىي 170أعتمد قرار اإلنشاء بأغلبية ساحقة،  6

: دلزيد من التفصيل راجع. (وإيران(Belarus)البيضاء
L’assemblée Général crée un nouveau conseil des droits de l'homme ; centre de nouvelle ONU, 11/04/2007, p. 1. 

voy  le site web: http:// www.un.org/apps/newsfr/storyf.asp. 
 .1.، ص 15/03/2006األمم ادلتحدة تقر إنشاء رللس حقوق اإلنسان وأمريكا ترفض،  7
بأن اجلمعية العامة ستستعرض وضع اجمللس يف غضون مخس سنوات، وىو ما قد يشكل فرصة دلراجعة ادليثاق واعتبار اجمللس  60/251تضيف الفقرة األوىل من القرار  8

 .كجهاز رئيسي لألمم ادلتحدة، وفق ما تضمنو مقرتح كويف عنان
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 حؼثُت مجغص لِـ ؤهه ألاولى ا خانُت َظٍ وجبحن 9.اإلاخدضة ألامم ؤحهؼة في الخضعج في ؤَمُت ؤلثب مغلؼا ًدخل ؤهه ؤي العامت،

ؼ جحىُت  عمله قىاعض حعضًل جم لما (ؤوال) حضا محُض حكنُله ألن ألاممُت؛ اإلاىٓىمت صازل اإلااؾؿاجُت وقغعُخه ؾلُخه لخعٍؼ
. (زاهُا) قضًضة عقابت جدذ وويعه

 العضًض حضًض مجلـ حكنُل خىىق اإلاداصزاث مل قهضث: املجلض حشنيلت طمً العظى الدولت اشخححاو شروغ: أوال
نُت اإلاخدضة الىالًاث علؼث خُث. العًى البلض ازخُاع قغوٍ خىىق اإلاسخلفت قتباخاثالا مً  اإلاجلـ ًهىنق ؤن على ألامٍغ

 مل عً بعُضة مىيىعُت معاًحب حعخمض التي جلو ؤي ،"خحُحُت صًمحغاَُت" جماعؽ التي الضوىق جلو على فحِ محخهغا

ت الحًاثُت، َتالؿل اؾخحاللُت صوعٍت، اهخساباث) جماعؽ ا خهىنُت؛ مٓاَغ  الًماهاث الحاهىن، صولت ؤلاعالم، خٍغ
 10(...الضؾخىعٍت

 قغوٍ ؤعبعت Human Rights Watch مىٓمت قضمذ فحض صقت، ؤلثب معاًحب ا خهىمُت غحب اإلاىٓماث بعٌ اقتبخذ فُما
: جغالمُت

 .ؤلاوؿان  خحىوق اإلانغؾت ؤلاوؿان خحىوق اجفاقُاث ؤَم على اإلاهاصقت -

غ ويع -  اإلادضصة آلاحاى في باالجفاقُاث بليها اإلاكاع الغقابت ؤحهؼة ؤمام الضوعٍت الخحاٍع

 .ا خانحن اإلاحغعًٍ ؤمام صعىتها جخم ختى اإلاىًمت الضوىق ؤقالُم مؿخىيق على جفخِل  جان بوكاء -

 نفت ؤلاوؿان  خحىوق وهىعُت زُحبة الهتهاماث واإلاغجنبت اللجىت قبل مً ؤصًيذ التي الضوىق مىذ عضم على الاجفاو -

 11.اإلاجلـ في العًى

  خحىوق العالُت باإلاعاًحب لعًى اإلاىخسبت الضولت جلتزم ؤن وحىب على" عىان مىفي" اإلاخدضة لألمم العام ألامحن صافع لما

 وويعذ 13 ،(A Society of the Committed)" اإلالتزمحن حمعُت" عً عباعة َى ا جضًض اإلاجلـ ؤن بلى مكحبا 12.ؤلاوؿان
م لُفُت خىىق اقتباخاث  بدحىوق اإلاخعلحت اإلاعاَضاث على الخهضًق ججاٍ الضوىق ويعُت جخًمً وجدحُحها الكغوٌٍ َظ جحٍى

                                                           
  :                              أنظر 9

The Human Rights Council: challenges opportunities, CETIM, p.1.                                                                                                                                                                                                                                                                      
: أنظر 10

Vincent Chetail, « Le Conseil des droits de l’homme des nations unies : L’an I de la réforme », Supra note. 3, p. 

106.  
: راجع 11

Human Rights Watch, Commission on Human Rights Reform, February 2003, Disponible sur le site web : 

http://hrw.org/un/chrreform.htm       
: راجع 12

Report of the Secretary-General, of The United Nation, « In Larger Freedom: Development, Security and Human 

Rights for All », UN Doc. A/59/2005(2005), para. 183. 
: راجع 13

Annan’s address to the 61st session of the Commission on Human Rights, 7 April 2005. 

http://hrw.org/un/chrreform.htm
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 قبل مً وؤصًيذ ألامً مجلـ َغف مً لعحىباث حعغيذ التي الضوىق وببعاص فيها الضًمحغاَُت جُبُق ومغاقبت 14ؤلاوؿان،

ى 15.اللجىت  ا جمعُت في ألاعًاء الضوىق حمُع إلامثلي طلو جغك الظي ا جمعُت قغاع مً الثامىت الفحغة في فعال ججؿض ما َو
ذ عليهم الظًً اإلاخدضة، ألامم إلاىٓمت العامت ت اإلاغشح للبلض الُىعُت اإلاؿاَمت مضي مغاعاة بعض الخهٍى  صعم في للعًٍى

تها عىض اإلاغشخت البلضان الحغاع مكغوع ًىاقض لما. ؤلاوؿان خحىوق مباصت وجغؾُش  صالبل مان بطا ما جغاعي بإن" الؿغيق جهٍى
 ؤممُت وآلُاث ماؾؿاث َىاك ماهذ بطا ؤو ؤلاوؿان،  خحىوق لكبيق اهتهاك خاالث بإنها جىنف قض قًاًا في مخىعَا اإلاغشح

 16.ؤلاوؿان خحىوق مجاى في يضٍ بةحغاءاث جحىم

نُت اإلاخدضة الىالًاث ؤن بال الاجفاو، ٍَغق عً ؤلاوكاء قغاع نضوعق العامت ا جمعُت عثِـ ؤعاص وقض    لوط عفًذ ألامٍغ

لبذ ذ َو ذ مً صوىق 7 جخمنً ولم الحغاع، على الخهٍى ا بحجت طلو مً خغمانها بؿبب الخهٍى  في الاقتباماث صفع عً جإزَغ

 في وا خىاع ؤلالهخحاثُت اإلاىيىعُت، الجزاَت، العاإلاُت،: 48/60الحغاع جًمنها التي ألاؾاؾُت الىحاٍ بحن ومً 17.اإلاخدضة ألامم

  18.ؤلاوؿان خحىوق مجلـ

« L’universalité, L’impartialité, L’objectivité, L’absence de sélectivité et le dialogue »   

 الىالًاث) ؤعبعت يض نىجا 170 بإغلبُت اإلاجلـ بوكاء على اإلاخدضة ألامم ؤعًاء الضوىق ؾفغاء حاهب مً اإلاىافحت جمذ وبظلو
نُت، اإلاخدضة ذ عً صوىق زالر وامخىاع (وبالىا ماعقاى حؼعق بؾغاثُل، ألامٍغ  بًغان البًُاء عوؾُا مً مل في جمثلذ الخهٍى

. وفجزوٍال

 بعض مباقغة للخجضًض قابلت غحب ؾىىاث، 3 إلاضة اإلاُلحت باألغلبُت العامت ا جمعُت َغف مً ألاعًاء الضوىق اهخساب وجم 

جضص جغشخها، اصةبع قبل ماملت ؾىت إلاضة جيخٓغ ؤن الضولت على ًجب ؾىىاث 6 مضة وبعض 19مخخالُخحن، والًخحن قغل  1/3زلث ٍو
ذ مىيىعا َغف صولت مل وحكهل 20.ؾىت مل اإلاجلـ  البالغ ألاعًاء مل وعلى ،(اإلاجمىعت يمً ولِـ) فغصي لخهٍى

 اإلاجلـ في محعضا لًُمً اإلاخدضة، لألمم العامت ا جمعُت في ألاقل على نىجا 96 مً مُلحت ؤغلبُت بخغاػ عًى 47 عضصَم

ظا فغصي، وبكهل واإلاباقغ الؿغيق الاقتباع ألؾلىب َبحا  وهي. اإلاغلحت ؤلاقلُمُت الحىاثم هٓام مع الهلت قُع ؤحل مً َو
ت حعضًالث ٍغ .  صازله صاثمت بهىعة الضولت جمثُل بمهاهُت عضم وجغاعي اإلاجلـ حكنُلت ججضًض بلى تهضف حَى

                                                           
فقط وصادقت باكستان على ثالث  ادلتعلقة حبقوق اإلنسان، جند أن ماليزيا صادقت على معاىدتني14بالرجوع إىل معيار ادلصادقة على اتفاقيات األمم ادلتحدة  14

 :دلزيد من التفصيل راجع...معاىدات؛ العربية السعودية صادقت على أربع معاىدات فيما صادقت كوبا على مخس معاىدات
Le tableau  récapitulatif des  ratifications des états membres préparé par les soins de Human  Rights Watch 

disponible au site web : http://wwww.hrw.org/un/elections/index.htm   
: دلزيد من التفصيل حول خمتلف االقرتاحات ادلقدمة واالنتقادات اليت وجهت، راجع 15

P.Alston, « Reconceiving The UN Human Rights Regime: Challenges Confronting The New UN Human Rights 

Council »,(2006), Melbourne Journal of International Law, pp. 193-98. 
     : راجع ادلوقع. 2. الطليعة، أسبوعية سياسية جامعة، ص ،(يونيو 16ميالد وشيك جمللس حقوق اإلنسان وأوىل جلساتو  )طريقة اختيار أعضائو عالقة 16

.http://www.Taleea.com/news Details.php? id :7014§ JSSUENO, 1715,15/02/2006 
 .كوت ديفوار،إريرتيا، تشاد، صقلية، غينيا اجلديدة، الدومينيك، مجهورية الدومينيك: ىذه الدول ىي 17
:  أنظر 18

L'assemblée Générale crée …, Supra note.6, p.1 
 .60/251من القرار  07الفقرة  19
 .1.، ادلرجع السابق، ص...األمم ادلتحدة تقرر إنشاء 20

http://wwww.hrw.org/un/elections/index.htm
http://www.taleea.com/news
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جغيق    بخضي وهي. العامت للجمعُت الضازلي الىٓام مً 94 بلى 92 مً اإلاىاص ألخهام وفحا الحغاع، في خضص لما الاهخساب ٍو
 ؤعًاء ؾخسخاع التي هي اإلاخدضة لألمم العامت ا جمعُت مىنق ؤلاوؿان، خحىوق مجلـ على ؤصزلذ التي الهامت الخدؿِىاث

ت ؾخهىنق وبالخالي الثلثحن، بإغلبُت ؤلاوؿان خحىوق مجلـ ى وجمثُال، مؿاولُت ؤلثب العًٍى  بعٌ صزىىق ؾُهعب ما َو

ت ؤلاوؿان  خحىوق اإلاىتهنت الضوىق ؼ بعبى) نغخذ فحض 21اإلاجلـ، لعًٍى   خحىوق اإلاخدضة لألمم الؿامُت اإلافىيت (لٍى
 بهه ؾُاس ي، لُان -الخعٍغف هاخُت مً –فهى لظا اإلاخدضة، لألمم العامت ا جمعُت قبل مً ألاعًاء ازخُاع ًخم: "ؤلاوؿان

م ًخم فُه ا خكباء لنً اًت،الىه في ؾُاس ي لُان بل قاهىهُت، مىٓمت وال للخكباء، مفىيُت لِـ  الخعهضاث ؤؾاؽ على اهخحاَئ

ى ًبخغيها التي وألاَضاف اإلاجلـ قضمها التي   22".الؿابحت اإلافىيُت مع ًدضر لم ما َو

 زالى الكامل الضوعي الاؾخعغاى آلُت بمىحب  ؤلاوؿان خحىوق مجلـ ؤعًاء الضوىق  جمُع صوعٍت مغاحعاث وؾخجغيق  

تهم، فتبة ت اإلاىخسبت ىبالضو بضءا 23عًٍى  2/3 زلثي وبإغلبُت العامت ا جمعُت حؿخُُع خُث ؤلاوؿان، خحىوق مجلـ لعًٍى
ذ لهم ًدق والظًً ا خايٍغً ألاعًاء ت حعلُق الخهٍى  ؤلاوؿان، بدحىوق جمـ الهتهاماث اعجهابه خالت في باإلاجلـ بلض عًٍى

ت ماهذ وبن ختى بًجابُت زُىة وهي  ٍَغق عً معاقبتها بل اإلاجلـ، مً الضولت قهاءب بلى زاللها مً اإلاجلـ يهضف ال عمٍؼ
ضَا خغمانها  الحغاع مً الثامىت للفحغة َبحا ؤلاوؿان، خحىوق مجلـ صازل لعًى بها جخمخع التي خحىقها مافت مً وججٍغ

ىا 60/251.24 : بلى اإلاغشخت الضوىق حمُع الضولُت العفى مىٓمت صعذ َو

ل 8 ًخجاوػق ال وقذ في جغقُداتها بعالن   - . 2006/ 09/05 في اإلاجلـ اهخساباث مً ًىما 30 عً ًحل ال ما قبل ؤي ،2006افٍغ

ؼ معاًحب بإعفع بالخمؿو اإلاأل على التزاماتها بعالن  - ت هفؿها جغقُذ جحغعق عىضما وخماًتها ؤلاوؿان خحىوق حعٍؼ  لعًٍى
  .25اإلاجلـ

ت ًيخسبىنق مً حمُع على ًخعحن: "ةاإلاخدض ألامم لضي الضولُت العفى مىٓمت ممثلت (جحبلُىغحن ؤًفىنق) نغخذ فحض  لعًٍى
اث ؤعفع اختبام اإلاجلـ،  ًخحبلىا ؤن ًيبغي لما اإلاجلـ، مع مامل هدى على ًخعاوهىا وؤن ؤلاوؿان، خحىوق معاًحب مً اإلاؿخٍى
تهم، فتبة ؤزىاء ؤلاوؿان خحىوق مًماع في ؤهفؿهم َم سجالتهم مغاحعت  بهظٍ للىفاء مؿخعضة غحب صولت ؤي وعلى عًٍى

 26".هفؿها جغشح ال ؤن جًُاثاإلاق

 جىفُظ بلى ؤصث التي النبحبة الاوكغاالث يمً مً: لللىاو ا جدًد إلاػاو: إلاوصان ححىوق مجلض داخل العمل هظام: ثاهيا
 ا جمعُت قغاع بّحن خُث ؤعًاثه، بحن ا خىاع جفعُل ؤحل مً ؤلاوؿان خحىوق مجلـ صازل العمل هٓام ؤلانالح، مكغوع

 اإلاجلـ ًجخمع: "10 الفحغة جىو خُث عحضَا اإلاجلـ على ًخعحن التي الضوعاث وعضص َبُعت إلاجلـ،ا ؤوكإ الظي العامت

                                                           
دولة، كانت حتتل مقعدا يف  47دولة من بني  29، مل خيتلف تشكيل اجمللس جذريا فقد مت انتخاب 2007و 2006بالنظر إىل االنتخابات اليت مت تنظيمها يف جوان   21

 .األعضاء الدائمني مبجلس األمن ما عدا الواليات ادلتحدة األمريكيةاللجنة، كما مت إعادة انتخاب كل 
: افتتاح رللس حقوق اإلنسان التابع لألمم ادلتحدة، راجع ادلوقع 22

http://www.Ahwaz Studies centre, org/main/ inde.php? Option : com. Content.                                          

 .، ادلرجع السابق60/251من القرار رقم  09رة أنظر الفق -23 
 . أعضاء اجلمعية العامة احلاضرين وادلصوتني وليس باألغلبية  العادية 2/3يتخذ القرار اخلاص بتعليق العضوية بأغلبية  -24
 :راجع ادلوقع. 1.انتصار حلماية حقوق اإلنسان، ص: رللس حقوق اإلنسان التابع لألمم ادلتحدة -25

1474, 10/09/20 http://web.amnesty.org/aidoc/ai.nsf/dc,               
    .نفس ادلرجع 26

http://web.amnesty.org/aidoc/ai.nsf/dc
http://web.amnesty.org/aidoc/ai.nsf/dc
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 ؤؾابُع، عكغة عً جحل ال لفتبة عثِؿُت صوعة بُنها الؿىت، في صوعاث زالر عً ًحل ال ما ٌعحض وؤن العام، َىاى باهخٓام

جىػق ". ؤعًاثه زلث بخإًُض ًدٓى اإلاجلـ، ؤعًاء خضؤ مً َلب على بىاء الاقخًاء عىض اؾخثىاثُت صوعاث عحض له ٍو

 ما بعحض وؾُحىم مىخٓم، بكهل الؿىت َىاى ًجخمع اإلاجلـ فةن الحغاع، مً العاقغة الفحغة هو في حاء ما زالى مً بطن  

 عكغة عً جحل ال إلاضة الضوعاث َظٍ عضص جمخض. واخضة عثِؿُت صوعة بُنها مً جهىنق ؤن على الؿىت، في صوعاث زالر عً ًحل ال
 ألاعًاء، زلث مً جإًُضٍ جم ما بطا اإلاجلـ ؤعًاء ؤخض به ًخحضم َلب على بىاء اؾخثىاثُت صوعاث عحض له ًجىػق لما ؤؾابُع،

 ؤؾغع في الاؾخثىاثُت الضوعة وحعحض. مؿخعجلت ويعُاث على الفىعي بالغص مُالب ًهىنق عىضما ؤعًاثه مً 16 مً بُلب ؤي

ض وال عمل ًىمي نع جحل ال مضة في وعاصة ممنً، وقذ  حلؿاث 3 ًحاعب ما ٌعجي ؤًام، 3 مضة جخجاوػق وال عمل، ؤًام 5 عً جٍؼ
 مً اإلاايُت الحلُلت الؿىىاث زالى اإلانىت َظٍ اؾخسضام عً اإلاجلـ ًخىان ولم 27.طلو زالف اإلاجلـ ًحغعق لم ما عمل

 مً العضًض جىاولذ اؾخثىاثُت صوعة 12و عاصًت صوعة 12 خىالي ؾىىاث 3 زالى ؤي بوكاثه مىظ اإلاجلـ عحض خُث عمله،

 ألاعاض ي في ألاوياع ومعا جت (2006 ؤوث) لبىان في ؤلاؾغاثُلُت الخهغفاث على مىهبا ؤبغػَا مان واإلاىايُع اإلاؿاثل
لُت) الفلؿُُيُت ى جىقُعا عكٍغً حمع مً وؤلاؾالمُت العغبُت الضوىق جمنىذ ؤن بعض 28(2006 وهىفمكب حٍى  ًخجاوػق ما َو

. عًى 17 ؤي اإلاجلـ ؤعًاء زلث ؤي لظلو صصاإلاذ الىهاب

 عحض اإلاجلـ ًحغعق ؤن طلو، بلى الًغوعة صعذ بطا ًجىػ، لنً علىُت، بهىعة -الضازلي للىٓام َبحا –ا جلؿاث حعحض  

ت بهىعة حلؿاجه  16 ؤي اإلاجلـ ؤعًاء زلث بدًىعق ا جلؿاث وجبضؤ. وحىبا علىُت بهىعة قغاعاجه بةعالن ًحىم ؤن على ؾٍغ

 الضازلي الىٓام مً 20 اإلااصة في بلُه اإلاكاع الحاهىوي الىهاب اختبام مع العاصًت باألغلبُت قغاعاجه جخسظ ًماف عًى،
. الحغاع اجساط عً اإلامخىعت الضوىق ؤنىاث جدؿب وال اإلاهىجت، ا خايغة الضوىق مً صولت 24 بمىافحت ؤي للمجلـ،

 ؤلض خُث للمجلـ، ألاولى الضوعاث زالى مكاعلتها وػاصث بل ا خهىمُت غحب اإلاىٓماث مكاعلت على اإلادافٓت جمذ لما

 ا جمعُت قغاع بلى العىصة زالى مً" الفعالت باإلاكاعلت" الؿماح يغوعة على الؿابعت ماصجه في للمجلـ الضازلي الىٓام
 في ألاعًاء غحب ىالضو يمنهم ومً معهم، والدكاوعق اإلاغاقبحن مكاعلت حؿدىض ؤن جحغعق التي 11 فحغتها في 60/251 عقم العامت
 عً فًال ؤلاوؿان  خحىوق الىَىُت واإلااؾؿاث ألازغي، الضولُت ا خهىمُت واإلاىٓماث اإلاخسههت والىماالث اإلاجلـ

 جدبعها ماهذ التي واإلاماعؾاث 1996/31 والاحخماعي الاقخهاصي اإلاجلـ قغاع بُنها مً جغجِباث بلى  ا خهىمُت غحب اإلاىٓماث
. ؤلاوؿان خحىوق  جىت

 وقض ؤلاوؿان، خحىوق مجلـ ؤعماى حضوىق جدضًض مؿإلت خىىق خاص زالف زاع ا خاعحُحن، اإلاغاقبحن مكاعلت عوٍف زاعج

. وا جىىب الكماى مدىعق خىىق اإلاىاقكاث صاعث

 مدضصة ووْاثف عامت مىايُع على ًىهب وعام، مغنق ؤعماى حضوىق 29(JUSCANZ) في ممثال ألاوعبي ؤلاجداص اقتبح خُث

حُت الضوىق بمجمىعت مضعىمت -جماما عنس ي اججاٍ في الاهدُاػ عضم لتخغ طَبذ بِىما مؿبحا؛ ت، ألافٍغ  حامعت وآلاؾٍُى

                                                           
 .لسطنيدورة استثنائية، كان أوذلا بناء على طلب من تونس باسم اجملموعة العربية دلناقشة أوضاع حقوق اإلنسان يف ف 12عقد اجمللس منذ تأسيسو  27
: أنظر 28

Vincent Chetail, « Le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies : L’an I de la réforme », Supra note. 3, p. 

110. 
 .ممثلي الصني، الواليات ادلتحدة، كندا، أسرتاليا، نيوزلندا، إسلندا، النرويج، سويسرا وكوريا 29
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 ومىايُع هحاٍ خىىق ًخمدىعق ؤلثب ومدضص منهجي ؤعماى حضوىق جفًل ماهذ خُث -ؤلاؾالمي اإلااجمغ ومىٓمت العغبُت الضوىق

 .زانت

 التبلحز جم هحاٍ عكغ بلى ألاعماى حضوىق جحؿُم زالى نم اإلاخعاعيحن الاقتباخحن بحن الخىفُق مداولت على الاجفاو وؤؾفغ

: الخالُت اإلاؿاثل على فيها

 .وؤلاحغاثُت الخىُٓمُت اإلاؿاثل .1
غ .2 غا ؤلاوؿان  خحىوق الؿامي اإلاخدضة ألامم إلافىى الؿىىيق الخحٍغ  وألامحن ؤلاوؿان  خحىوق الؿامُت اإلافىيُت وجحٍغ

 .العام

ؼ .3 ، ؤلاوؿان خحىوق وخماًت حعٍؼ
ًء
 .الخىمُت في ا خق فيها بما والثحافُت والاحخماعُت والاقخهاصًت والؿُاؾُت اإلاضهُت مافت

 .بها اإلاجلـ اَخمام جخُلب التي ؤلاوؿان خحىوق خاالث .4
 .ؤلاوؿان خحىوق وآلُاث َُئاث .5

 .الكامل الضوعي الاؾخعغاى .6
 .ألازغيق اإلادخلت العغبُت ألاعاض ي وفي فلؿُحن في ؤلاوؿان خحىوق خالت .7

 .فُىا عمل وبغهامج بعالن وجىفُظ مخابعت .8

ت .9  . صًغبان عمل وبغهامج بعالن وجىفُظ ومخابعت حعهب مً بظلو ًخهل وما ألاحاهب ولٍغ العىهغيق والخمُحز العىهٍغ
.  الحضعاث وبىاء الفىُت اإلاؿاعضة .10

جب ه ٍو اع َظا في الخىٍى  ًىتمع صولت بلى زانت بهىعة ألاعماى حضوىق في هحُت جىحُه لفنغة الضوىق ؤغلبُت بمعاعيت ؤلَا

" لىيعُاث" اإلانغؾت الغابعت الىحُت يمً ؤلاوؿان خحىوق باهتهاماث اإلاخعلحت اإلاؿاثل فدو اإلاجلـ على ًجب بل بالظاث،
 ألاعاض ي في بالىيع ا خام الؿابع البىض ؤن البعٌ اعخكب خُث. زانت بهىعة اَخمامه جخُلب التي ؤلاوؿان خحىوق

 ًتبؤؾان ؤن ًجب اللظان الاهخحاثُت وعضم العاإلاُت مبضؤي على اؾخثىاء بمثابت َى اإلادخلت العغبُت وألاعاض ي الفلؿُُيُت

 30.بوكاثه لحغاع َبحا اإلاجلـ ؤعماى

 العغبُت وألاعاض ي فلؿُحن في ؤلاوؿان خحىوق خالت خىىق اإلاجلـ حلؿت زالى اإلاكاعلت العغبُت الىفىص صافعذ وباإلاحابل 

 في الضوىق بعٌ مداوالث وعفٌ اإلاجلـ ؤعماى حضوىق في ابعالـ البىض جفعُل عً 32 صوعجه ؤعماى َامل على  ألازغيق

 مً وصخغرب إهىا" : قاثال" زَغكت ببغاَُم" حىُف في الفلؿُُجي الؿفحب نغح فحض. اإلاهم البىض َظا وجحجُم لتهمِل ؾعيها
 بأن ئيلإشرا شاعد البىد، هذا محاػعت هل هىا وهدصاءى أعىام، ثالثت مىذ البىد لهذا الدوىق بعع محاػعت اشخمراو

 الحاهىنق خروق في الاشخمراو على الاحخالى في الحائمت الحىة إشرائيل شجعذ أنها أم الدولي، الحاهىنق جحترم وأن جلتزم

 31." الؼرو؟ بأبشع إلاوصان ححىوق واهتهاك الدولي

                                                           
: أنظر 30

Vincent Chetail, « Le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies : L’an I de la réforme », Supra note. 3, p. 

112. 
 27/06/2016دلتحدة، استياء يف رللس حقوق اإلنسان دلقاطعة بعض الدول للبند ادلتعلق حبالة حقوق اإلنسان يف فلسطني والدول العربية األخرى، إذاعة األمم ا 31

: قعمتوفر على ادلو
http://www.unmultimedia.org/arabic/radio/archives/206316/#.WBTbo_5unDd  

http://www.unmultimedia.org/arabic/radio/archives/206316/#.WBTbo_5unDd
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 مداوالث بلى مكحبا اإلاجلـ، ؤعماى حضوىق مً الؿابع البىض جفعُل ؤَمُت على" آال الضًً خؿام" الؿىعي الؿفحب ؤلض لما

 هدعى فئهىا لذلو": مهغخا البىض، َظا وجحجُم لتهمِل ؾعيها في اإلاعاًحب اػصواحُت جماعؽ التي اإلاجلـ في الضوىق بعٌ
 هيئاث مً غيره وفي املجلض هذا في إلاشرائيلي الاحخالى إداهت بأن وإلاقراو الصياشيت ألاالعيب عً للخىقف الدوىق هذه
 احخاللها وإنهاء الدوليت لإلوادة إشرائيل امخثاى حين إلى املىظمت أعماى حدوىق على ئمادا بىدا شدبحى املخحدة ألامم
 والاهصياع محخلت، لبىاهيت أوض مً جبحى وما الصىوي وا جىالن الحدس فيها بما املحخلت، العربيت ألاواض ي لهافت

 ؤلاوؿان خحىوق اهتهاماث وجىزُق عنض يف ؤلاوؿان خحىوق مجلـ اؾخمغاع ؤن بل 32."احخالى لصلؼت الحاهىهيت ملصؤولياتها
 وخخمُت الاخخالى لهظا الضولي اإلاجخمع عفٌ على جإلُضَا في الضاللت بالغت ؾُاؾُت عؾالت َى اإلادخلت، العغبُت ألاعاض ي في

. ػواله

 ؾخمغةالم اإلاداوالث ؤن مً مدظعا الؿابع، للبىض الضوىق بعٌ إلاحاَعت مجضصا اإلاجمىعت اؾدُاء عً الحُغيق الؿفحب وعكب 
 الهاعر باالهتهاك الاؾخمغاع في إلؾغاثُل حصجُعا ٌعض اإلاجلـ ؤعماى مً وبػالخه الؿابع البىض لتهمِل الضوىق بعٌ مً

 في باالحخالى، الحائمت الحىة إشرائيل مصاعدة في الدولي املجخمع اشخمراو إن": قاثال العحاب مً وؤلافالث الضولي للحاهىنق
 للصلم تهدًدا ويعخبر املزدوحت املعاًير هديجت مصداقيخه الدولي العمل ًفحد العحاب مً وإلافالث الحاهىنق فىوق البحاء

 33."العالم في وإلاوهاب العىف أعماى ويشجع الدوليين وألامً

:  إلاوصان  لحىوق املخحدة ألامم مجلض اخخصاصاث :الثاوي املحىوق

. والخجدًد الخحليد بين ما 

 اإلاجلـ مماعؾت جهىنق ؤن ًيخٓغ خُث بعضا، ألالثب الىبُلت ألاَضاف بعٌ  اصؾتالـ فحغجه في 60/251 عقم الحغاع ويع
اثفه  مً 34،"البىاءًً الضولي اإلاكتبك والخعاونق ا خىاع ؤلالهخحاثُت، اإلاىيىعُت، ا خُاصًت، العاإلاُت،" مباصت على قاثمت لْى

غ" ؤحل غ معانغ مجهىص ؤي في لكبيق ؤَمُت طاث مباصت وهي 35،"مىحهت بيخاثج" وب خاقه" خحُحي جٍُى  ؤلاوؿان خحىوق لخٍُى
 ببىاء ا خام 5/1 عقم الحغاع بٍاجساط اإلاجلـ باصع ولهظا. مدخىاَا جُبُق لُفُت َى بها ًغجبِ الظي الخدضي لنً وخماًتها؛
 ؾِخم التي والحىاعض واإلااؾؿاث الهُامل بظلو وايعا اوعحاصٍ، لضوعة ألاولى الؿىت في ؤلاوؿان خحىوق مجلـ ماؾؿاث

. مؿخحبال اإلاجلـ عمل جىُٓم حبهابمى

 باإلاؿاولُت 60/251 الحغاع بمىحب ؤلاوؿان خحىوق مجلـ ؤهُِ: الؼريحت في حغيير: إلاوصان ححىوق مجلض وظائف: أوال
ؼ" النكبيق اث ؤلاوؿان خحىوق  جمُع العالمي الاختبام لخعٍؼ حت هىع ؤي مً جمُحز صونق ألاؾاؾُت وا خٍغ  عاصلت وبٍُغ

ُفت للمجلـ مىذ ًتالغا لهظٍ 36".ومىهفت ؼ وقاًت، في جمثلذ زالزُت ْو . ؤلاوؿان خحىوق وخماًت حعٍؼ

                                                           
 .نفس ادلرجع 32
 .نفس ادلرجع 33
 .60/251من القرار  04الفقرة  34
: أنظر 35

Nico Schrijver, «The UN Human Rights Council : A New ‘’Society of the Committed’’ or Just Old Wine in New 

Botteles? »,  Leiden Journal of International Law, 20(2007), pp. 809-23 at p. 816. 
 .60/251من القرار  02الفقرة  36
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ُفت اإلاجلـ ًخىلى خُث  الالتزاماث بالهامل جىفظ ؤن على ألاعًاء الضوىق بدصجُع" له ؾدؿمذ التي (prévention) الىقاًت ْو

". ؤلاوؿان  خحىوق اهتهاماث خضور مىع في والخعاون، ا خىاع زالى مً ؤلاؾهام، ؤي ؤلاوؿان خحىوق مجاى في بها حعهضث التي
ى ؼ بمهمت ؤًًا مؼوص َو  ؤلاوؿان، خحىوق مجاى في والخعلم بالخثحُف النهىى" زالى مً ؤلاوؿان خحىوق (promotion) حعٍؼ

ت ا خضماث عً فًال  خماًت وهي ألاؾاؾُت الىُْفت للمجلـ وؤزحبا". الحضعاث وبىاء الخحىُت واإلاؿاعضة الاؾدكاٍع

(protection) ى الاهتهاماث، ضخاًا  ا جؿُمت الاهتهاماث فيها بما ؤلاوؿان، خحىوق اهتهاك خاالث معا جت" علُه ًفغى ما َو
اثف َظٍ وحؿمذ 37".واإلاىهجُت  ؤبعاصَا في ؤلاوؿان خحىوق الختبام ألاؾاؾُت اإلاؿإلت بحجؼ للمجلـ الثالر اإلاخهاملت الْى

.  اإلاسخلفت

ُفخه ألصاء اإلاجلـ جهغف جدذ اإلاىيىعت ؾاثلالى جسخلف ال اإلاىيىعُت، الىاخُت مً لنً  مىحىصة ماهذ التي جلو عً ْو

 ًنمً لنً. اإلالؼمت غحب" الخىنُاث" بال اعخماص ٌؿخُُع ال جضاولي لجهاػ ؤلاوؿان خحىوق مجلـ ًٓهغ خُث اللجىت، في
حت حغُحب في الخجضًض ؤو الخغحب  ًهبذ ؤن ًجب ؤزغيق وبعباعة والخعاون؛ اإلاىاحهت مىُق على حعخمض ؤنبدذ التي العمل ٍَغ

ؼ" بإن صًباحخه في بوكاثه قغاع ؤلضٍ ما خؿب 38"للخىاع مىخضي" اإلاجلـ  بلى ٌؿدىض ؤن ًيبغي ؤلاوؿان خحىوق وخماًت حعٍؼ
 39.فيها اإلابالغت صعحت بلى الفغم مً العضًض في الحغاع ههىم في جٓهغ مباصت وهي ؛"ا خحُحي وا خىاع الخعاونق مباصت

 ألافًل ومً ؤلاوؿان، خحىوق إلاؿإلت ؤلثب بىاءة خغلت اإلاجلـ بوكاء قغاع لها عوج التي الىفاو عوح لقجش ؤن اإلافتبى ومً

حت في الخغُحب َظا اؾدىض لى اع مً ؤلثب الضوىق مىاقف على العمل ٍَغ  ال وعلُه. زالله مً للخعبحب حؿعى الظي اإلااؾؿاحي ؤلَا

 .الكامل الضوعي الاؾخعغاى آلُت باؾخدضار بال طلو ًخإحى  ولً  للخىاع، بىؾاثل الضوىق جتزوص ـً بض

 الكامل الضوعي الاؾخعغاى آلُت وحضث :املىهىلىج ومخاػر ا لىاو فظائل مىاحهت في الشامل الدووي الاشخعراض:ثاهيا
 الضولُت اإلاىٓماث مً العضًض مؿخىيق على مسخلفت وبإقهاى لظلو وحضث لما ،1956 مىظ ؤلاوؿان خحىوق  جىت عهض في

ت، للُاقت الضولُت الىمالت الضولُت، العمل لمىٓمت ى. الاقخهاصًت والخىمُت الخعاونق ومىٓمت ؤوعبا مجلـ الظٍع  ؤؾلىب َو

. الضوىق ؾُاصة في الخضزل صونق بالخعاونق ٌؿمذ ألهه اإلاعانغ، الضولي الحاهىنق في الاهدكاع واؾع عقابت

ىضعج  خحىوق إلاجلـ اإلامىىخت فاإلانىت الفلؿفت، هفـ نيم العامت ا جمعُت ؤوكإجه الظي الكامل الضوعي الاؾخعغاى ٍو

". مامال اقتباما اإلاعجي البلض فُه ٌكتبك جفاعلي خىاع بلى حؿدىض حعاونق آلُت قهل ًخسظ الاؾخعغاى َظا ؤن" حعجي ؤلاوؿان

 ؾُاؾت ومىع ألاعًاء الضوىق مغاقبت جًمىذ والتي 60/251الحغاع مً َا البىض 5 الفحغة بمىحب اإلاجلـ اؾخدضزه هٓام فهى
 بالتزاماتها صولت مل وفاء إلاضي جفاعلي، خىاع وبلى بها ومىزىوق مىيىعُت معلىماث بلى ٌؿدىض بحغاء" ألهه  40".بمنُالحن النُل"

 حعاونق ولظا  ؛"الضوىق حمُع بحن اإلاعاملت في واإلاؿاواة الخُبُق قمىلُت ًنفل هدى على ؤلاوؿان خحىوق مجاى في وحعهضاتها
 في ؤلاوؿان خحىوق بىيعُت ا خانت الاجفاقُاث فدو ؤحل مً اإلاجلـ في ألاعًاء الضوىق مع إلاخدضةا ألامم في ألازحبة َظٍ

حت العالم، .  ؾُاؾُت غحب بىاءة، والهخحاثُت، قفافت مىيىعُت، بٍُغ

                                                           
 .60/251من القرار  03الفقرة  37
 .60/251ب من القرار /05الفقرة  38
 .من ذات القرار 12والفقرة  04؛ الفقرة 60/251ة القرار رقم ديباج: مت ذكر مبدأ التعاون واحلوار احلقيقي يف  39
                                                                                               .L'Assemblée Générale Crée…,  Supra note.6, p.2 : أنظر 40
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ا آلالُت َظٍ وججض  وا خحى مً مكتبما ؤؾاؾا ٌكهل الظي ؤلاوؿان  خحىوق العالمي وؤلاعالن اإلاخدضة ألامم مُثاو في مهضَع
 الاجفاقُاث؛ مً الىىع َظا على مهضقت صولت مل َغف مً للخجؼثت قابلت الغحب والاحخماعُت الاقخهاصًت الؿُاؾُت، اإلاضهُت،

ق الضولت جهىنق التي ؤلاوؿان بدحىوق اإلاخعلحت والههىك
ًء
ق فيها، َغفا

ًء
 مً اإلاحضمت الُىعُت والالتزاماث الخعهضاث عً فًال

  .اإلاجلـ في لالهخساب جغقُدها جحضًم عىض بها عهضثث التي جلو طلو في بما الضوى، حاهب

ت حجغ" جمثل ألنها  اإلايكإة، الكامل الضوعي الاؾخعغاى بألُت اإلاالخٓحن مً العضًض عخب وقض   خحىوق هٓام في الؼاٍو
غ اؾخعغاى ؤو فدو ؾِخم مغة ألوىق ألهه 42؛"ؤلاوؿان خحىوق مجلـ في اإلاهم الخجضًض"و  41"ا جضًض ؤلاوؿان  خىىق جحاٍع
 قىتها حجمها، مان مهما اؾخثىاء صونق اإلاخدضة ألامم في ألاعًاء الضوىق لهل ؤلاوؿان خحىوق مؿاثل في ا خانت ألاوياع

ت ؤو الؿُاؾُت ." مكتبلت آلُت َغف مً العؿنٍغ

 ؤمام هفؿها الضوىق ججض ؤن مً فسىفا ا خهىمي، غحب ا خُالي َابعه في 43الكامل الضوعي الاؾخعغاى زهىنُت وجنمً
سجل بصاهت قهل بلى الاؾخعغاى َظا ًخدىىق نؤ َاحـ

ُ
 َظا ًخم ؤن ؤلاوؿان خحىوق مجلـ قغعق الخحُُم، مدًغ في ح

غ قهل في الاؾخعغاى جي جحٍغ  حلؿت زالى جحغعق ؤن ًجب التي الخىحيهُت للخٍُى َبحا هفؿها اإلاعىُت الضولت حعضٍ َو

غ في جغص معلىماث قهل في ؤو اإلاجلـ، غ َظٍ وجلؼم. ا خانت حغاءاثوؤلا الخعاقضًت الهُئاث جحاٍع : الخحاٍع

 .الكامل الضوعي الاؾخعغاى آللُت اإلاجلـ اعخماص بعض الاؾخعغاى ًبضؤ ؤن -

ت واإلاعاملت العاإلاُت مبضؤ على الاؾخعغاى في اإلاخبع التبجِب ٌؿدىض ؤن -  .اإلادؿاٍو

 .مامال اؾخعضاصا له الاؾخعضاص مً الضوىق جمنحن بغُت ممنً، وقذ ؤقغب في الاؾخعغاى جغجِب جدضًض ًخم ؤن -
غ بخحضًم ألاممُت اإلاىٓمت ؤعًاء حمُع ًلتزم -  فعليها اإلاجلـ في ألاعًاء الضوىق ؤما ؾىىاث، 4 زالى ألاولى اإلاغخلت جحاٍع

ا جحضًم َغ  .ؾىت مل جحاٍع
م بخحضًم اإلاجلـ ؤعًاء مافت ًلتزم - َغ تهم فتبة زالى جحاٍع ت الضاثمت ا خمـ الضوىق حعل ما َظا ولعل 44.عًٍى  العًٍى

ت اإلاُالبت عً جتباحع ألامً مجلـ في   .ؤلاوؿان خحىوق مجلـ صازل صاثمت بعًٍى
ا جحضًم عليها ًخعحن التي ألاولى الضولت ازخُاع ًخم - َغ  علُه، اإلاخفق للخحؿُم وفحا ؤلاقلُمُت، اإلاجمىعاث قبل مً جحٍغ

 ؤن في بةعاصتها جغغب التي جلو زىاءباؾذ الضوىق لهظٍ ألابجضي التبجِب ولظا العاصى، ا جغغافي الخىػَع اختبام لًمان

ا جحضم َغ  .مؿبحت بهىعة جحٍغ

غ بضعاؾت اإلاخعلق اإلاجلـ عمل ًخىج -   45.ؤوىق محام في اإلاعىُت الضوىق لخُبحها جىنُاث بهُاغت الضوعٍت الخحاٍع

ىا  عحنب ألازظ وحىب على العامت ا جمعُت جإلُض فغغم اإلاجلـ، عمل َغوق ومىيىعُت هؼاَت خىىق الدؿائىق وؿخُُع َو

غاف عً الهاصعة بها واإلاىزىوق اإلاهضاقُت طاث اإلاىيىعُت اإلاعلىماث" الاعخباع  عً الهاصعة جلو فيها بما اإلاعىُت، ألَا

                                                           
: راجع 41

Déclaration du Représentant de l’Uruguay in : Compte  rendu  analytique de la 18
ème

 séance, A/HRC/1/SR.18(20 

juillet 2006), p.2. 
 .Déclaration du représentant de Human  Rights Watch, in : Ibid., p.19 :راجع 42
 .طرق القرار اخلاص بآلية االستعراض الدوري بالتفصيل إىل أساس، مبادئ وأىداف ىذه اآللية وكذا الرتتيب ادلتبع فيو، إجراءاتو ونتائجوت  -43 

                                                                            .FACTSHEET: Work and Structure of the human Rights Council, July, 2007, p.1 :أنظر 44
 .2.نفس ادلرجع، ص 45
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غ في اإلاًمىت وجلو ا خهىمُت غحب اإلاىٓماث  ألامم بمىٓمت الهلت طاث الىزاثق ومل معاَضاث بمىحب اإلايكإة الهُئاث جحاٍع

 خاؾما صوعا للفدو ا خايعت للضولت ًهىنق جىنُاث ؾِخًمً اإلاجلـ عً ؾمُاع ًهضع الظي الىو ؤن بال". اإلاخدضة

ى النهاثُت، الىزُحت مدخىيق في ا خحُحُت الضولت بعاصة جٓهغ خُث فيها؛  ْل في. اإلاخىقع الخحُُم هُاو مً بالخإلُض ًدض ما َو
 ا خىاع ؾُتبك فهل جحُُمي؛ بحغاء مىهه مً ؤلثب للمىاقكت بمىخضي ؤقبه الكامل الضوعي الاؾخعغاى ًهىنق الكغوٍ، َظٍ

 46للفدو؟ ا خايعت الضولت مىهىلىج بلى مهاهه الخفاعلي

 الضوعي الاؾخعغاى عملُت حؿحب التي الخىحيهُت ا خٍُى لبعٌ اؾدىضها ما بطا الخىحه َظا اؾدبعاص ًمنً ال عملُا،

غاف بعٌ  قبل مً ختى ؤو لفدوى ا خايعت الضولت قبل مً" الخىنُاث" جخسظ ؤن ًجب 5/1 الحغاع فمىحب الكامل،  ألَا
 الضوعي الاؾخعغاى هجاح ؤن ؤي الضوى، بعاصة على مجمىعها في  ؤلاوؿان خحىوق مجلـ بحغاءاث جخىقف لما اإلاعىُت؛
مت على مخىقف يُق ؤو واؾع بكهل الكامل ت العٍؼ اع ٌكهل مفتبى بحغاء مع للخعاونق للضوىق الحٍى  لخضزل ألامثل ؤلَا

. خحُحُت عقابت آلُت غُاب يف ؤلاوؿان خحىوق مجلـ

: إلاوصان ححىوق مجلض أمام الفلصؼيييت الحظيت: الثالث املحىوق

 اإلاجلـ قهض خُث مباقغة، جإؾِؿه بعض ؤلاوؿان خحىوق مجلـ  بعىاًت ًدٓى اوكغاى ؤوىق الفلؿُُيُت الحًُت اعخكبث    

 في ًجغيق إلاا للخُغوق نُغت عً بدثه عىض ؤلاحغاثُت ثواإلاىاوعا بالخىجغ مصخىها ًىما 2006 حىان 29 ًىم صوعاجه ؤولى ازخخام في
 بالخىافق البضاًت مىظ الحغاعاث اجساط مداولت جدضي ؤمام هفؿها ويعذ ألاعًاء الضوىق وؤن زهىنا اإلادخلت؛ ألاعاض ي

. وؤلاحماع

 ًحضمه ؤن عىاإلافذ مً مان الظي البُان زالى مً محىعت نُغت بلى الخىنل مً ألاعًاء الضوىق جخمنً لم وعص ؤزظ وبعض
ت، مثل بكإنها الاجفاو جم التي الهامت الحًاًا مً عضص بلى فُه الخُغوق ًخم والظي ألازحب، َظا باؾم اإلاجلـ عثِـ  العىهٍغ

 يمً الفلؿُُيُت الحًُت حضولت عً ألاعًاء بعٌ اعتباى طلو ومغص. فلؿُحن في والىيع باألصًان اإلاؿاؽ الهجغة،

حت طلو ًهىنق ؤن ًجب َغخها، خاى في ىألاو على ؤو اإلاجلـ، ؤعماى حضوىق  جم فنُف. بؾغاثُل بلى بقاعة ؤًت مً جسلى بٍُغ
 مؿاهضة اإلاجلـ عً الهاصعة الحغاعاث ؤبغػق هي وما (ؤوال) ؤلاوؿان خحىوق مجلـ ؤمام مغة ألوىق الفلؿُُجي اإلالف مع الخعامل

. (زاهُا) الفلؿُُيُت للحًُت وجإًُضا

نُت اإلاخدضة الىالًاث خاولذ :عليها إحماع ال قظيت حىىق إلاحماع عً البحث: أوال  ججىب -الهىالِـ زلف مً -ألامٍغ
غ بةعضاص اإلاهلف ا خام اإلاحغعق بصعاج اإلاغاث عضًض خاولذ لما بؾغاثُل، بلى ؤلاقاعة  في اإلاغجنبت الاهتهاماث خىىق صوعي جحٍغ

ا مهمتهم ججضًض نالخُت مغاحعت ًجب" الظًً اإلاحغعًٍ قاثمت يمً الفلؿُُيُت ألاعاض ي  الضوىق ؤنغث باإلاحابل لنً". ؾىٍى
 ًؼوى ؤن بلى مهمخه ًخىلى ألن البضاًت مىظ ُخضص الفلؿُُيُت ألاعاض ي خىىق زام محغعق حعُحن قغاع ؤن على وؤلاؾالمُت العغبُت

 ".الاخخالى

                                                           
: أنظر 46

Vincent Chetail, «Le Conseil des droits de l’homme des nations Unies : L’an I de la réforme », Supra note. 3, p. 119. 
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 باالهتهاماث اإلاهلف ا خام اإلاحغعق جىلي يغوعة على ًىو قغاع بمكغوع وؤلاؾالمُت العغبُت اإلاجمىعخان جحضمذ طلو بزغ وعلى

غا جحضًم الفلؿُُيُت ألاعاض ي في  صولت 12 ومعاعيت  47صولت، 29 جإًُض على الحغاع َظا وخهل ؤلاوؿان، خحىوق إلاجلـ جحٍغ

ذ عً صوىق زمـ امخىعذ فُما للحغاع . الخهٍى

لُت في لؿُحنف في ألاوياع خىىق له زانت صوعة عحض قغعق ،2006 حىان 30 في ؤلاوؿان خحىوق مجلـ منخب احخماع وبعض  حٍى

 مخىاػنق غحب الحغاع معخكبا ؤلاؾغاثُلي اإلاىقف ًغى لم الظي فلؿُحن لبىض جثبُخا بال زانت حلؿت لعحض الضعىة وما. 2006

. واإلاىيىعُت الدؿامذ بضى الاهخحاثُت بدصجُع ؤلاوؿان، خحىوق  جىت زُى ًسُى بإهه اإلاجلـ ومتهما مخعمض بكهل ومخدحز
له مما هي الؿفحب علق وفي 48.بؾغاثُل بصاهت َضفها للضعاًت مغوحت حهت  ًهىنق الن ًَا  اإلاجلـ ؤن: "بحىله الحغاع على ألامٍغ

سُت فغنت يُع  ؤن مً بضال وخضَا، عليها والتبلحز بؾغاثُل بسهىم مخىاػنق غحب ؤعماى بجضوىق العمل وانل ألهه جاٍع

ه بكهل العالم ؤهداء حمُع في ؤلاوؿان بدحىوق ا خانت اإلالخت ألاوياع مً عضصا ٌعا ج ..."  ومخىاػن، ومىهف هٍؼ

 العملُاث طلو في بما بؾغاثُل َغف مً الفلؿُُجي الكعب خحىوق اهتهاك عً العمُق الحلق" عً الحغاع مكغوع عكب وقض
ت ت عملُاتها بنهاء بلى اخخالى لحىة بؾغاثُل ًضعى لما فلؿُحن، في بؾغاثُل بها جحىم التي اإلانثفت العؿنٍغ  في العؿنٍغ

 ا جماعي العحاب عملُاث مماعؾت عً والنف ؤلاوؿان وبدحىوق ؤلاوؿاوي الضولي الحاهىنق بمباصت والالتزام اإلادخلت اض يألاع

عي اإلاجلـ ؤعًاء وعً اإلاعخحلحن الفلؿُُيُحن الىػعاء عً الفىعي لإلفغاج بؾغاثُل هاقض" لما" اإلاضهُحن على  وباقي الدكَغ
 ؤوياع خىىق ا خام اإلاحغعق بغثاؾت ا خحاثق لخحص ي بعثت بةعؾاى" الحغاع مكغوع َالب وؤزحبا". اعخحالهم جم الظًً اإلاضهُحن

 49".فلؿُحن في ؤلاوؿان خحىوق

 لنً باإلحماع، جبيُه ؤحل مً  50علُه حعضًالث بصزاى وخاولذ مخىاػنق غحب بإهه الىو َظا اعخكبث الغغبُت اإلاجمىعت ؤن بال

غاف مل جإلُض عغم اإلاُلىب ؤلاحماع على الحغاع ًدهل لم  بلى اللجىء وجم. آلاعاء بخىافق الحغاعاث باجساط الخمؿو على ألَا

ذ  ؤلاجداص صوىق) في ممثلت  عًىا 11 ومعاعيت نىجا 29 بإغلبُت وطلو عليها اإلاخفق بالخعضًالث الحغاع مكغوع على الخهٍى
ؿغا،) صوىق زمـ وامخىاع ،(ولىضا الُابان ؤولغاهُا، عوماهُا، ألاوعبي، ا اإلانؿُو، ،الهامحبون ؾَى . (ا جىىبُت ومىعٍا هُجحًب

نُت الاعتباياث عغم له حلؿت ؤوىق في للمجلـ ٌسجل مىقفا الحغاع َظا ٌعض  زلف جضوعق ماهذ التي وؤلاؾغاثُلُت ألامٍغ

ىا الهىالِـ،  اإلاجلـ، مً" واضخت عؾالت" الحغاع َظا بإن بجُيُف اإلاخدضة ألامم لضي الفلؿُُجي الؿفحب اعخكب َو
 الحًُت مع العالم وقىف عً ٌعكب وؤهه اًجابُا؛ خضزا ٌعخكب لفلؿُحن ؤلاوؿان خحىوق إلاجلـ زانت حلؿت ؤوىق فخسهُو

                                                           
يقية واآلسيوية منها الصني، اذلند، روسيا ومن أمريكا الالتينية صوتت لو كوبا اجملموعتني العربية واإلسالمية، عدد من الدول األفر: الدول ادلصوتة لصاحل القرار ىي 47

 .واألرجنتني
 .راجع تصريح السفري اإلسرائيلي لدى مقر األمم ادلتحدة يف جنيف 48
: راجع قرار رللس حقوق اإلنسان يف الوثيقة رقم 49

A/HRC/3/7, 8 /12/2006 
راج فوري وال مشروط عن اجلندي اإلسرائيلي ادلختطف الدعوة إىل إف     : -من ضمن التعديالت  50

 إدانة إعدام الضحية اإلسرائيلية ادلختطفة يف الضفة الغربية -
 تذكري الطرفني مبسؤولياهتما فيما يتعلق حبماية أرواح ادلدنيني، ودعوة القيادة الفلسطينية لوضع حد للعنف وللعمليات اإلرىابية مبا يف -

. اضي الفلسطينيةذلك إطالق صواريخ ضد األر
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 لخُبُق والضعىة  ،"صوغاعص حىنق" ا خام اإلاحغعق بغثاؾت ا خحاثق جحص ي  جىت بةعؾاى اإلاجلـ قغاع بلى بيافت. الفلؿُُيُت

. الفلؿُُجي الكبإلاان اءوؤعٌ الىػعاء عً الفىعي باإلفغاج واإلاُالبت حىُف، معاَضاث

 اإلاجلـ لهظا عمُق حؿُِـ" َى حغيق ما ؤن"  لفاهىنق بسخاو" بجىُف اإلاخدضة ألامم لضي ؤلاؾغاثُلي الؿفحب اعخكب وباإلاحابل

بخعض الحاصمت صوعجه في ألامىعق ٌؿخضعك لم بن الظي ا جضًض، ا هفـ ؾُعغف فةهه اللجىت مماعؾاث عً ٍو ".   مهحَب

 ؤلاوؿان خحىوق مجلـ جبجى ا خالُت الؿىت مُلع مىظ: الفلصؼيييت للحظيت اهخصاو إلاوصان ووقحق مجلض قراواث: ثاهيا
  خحىوق اإلاهُىت ومماعؾتها ألاعؼىق الفلؿُُجي الكعب يض ا خُحبة الاهتهاماث زاللها مً حغم بؾغاثُل يض لىاثذ زمؿت

 في ؤلاوؿان خحىوق واقع مؿإلت في ا خىى على ؤلاوؿان خحىوق إلاجلـ اإلاخىانل ؤلانغاع َظا وؤمام. الفلؿُُجي اإلاىاًَ
ا لؿان على ونفذ التي بؾغاثُل خفُٓت زاعث اإلادخلت، الفلؿُُيُت ألاعاض ي  Eviatar" اإلاخدضة ألامم لضي الضاثم ؾفحَب

Manor "َظٍ بخهغفاجه بملُيُنُا ٌعخكب حهاػ عً الهاصعة" بالهىؽ" اإلاجلـ قبل مً ؤلاؾغاثُلُت للؿُاؾت اإلاخنغعة ؤلاصاهاث 

 خحىوق مجلـ اؾخمغ طلو ومع  51.ممىهج بكهل بؾغاثُل يض الحهغيق الىؾىاؽ ايُغاب مً ٌعاوي باعخباٍع لالهخداع آًال
: ؤبغػَا مان الفلؿُُيُت ألاعاض ي في ؤلاؾغاثُلي الاخخالى جضًً التي الحغاعاث مً العضًض بنضاع في ؤلاوؿان

ق بؾغاثُل قيذ بعضما ا خحاثق، جحص ي للجىت ؤلاوؿان خحىوق مجلـ حكنُل/1 
ًء
 نبُدت غؼة قُاع على الىُاو واؾع عضواها

 ًحل ال ما العملُت َظٍ قخلى خهُلت ماهذ. خغبُت َاثغة 80 عً ًحل ال ما اؾخسضام زالى مً 2008 صٌؿمكب 27 الؿبذ ًىم

ق اإلاخدضة ألامم مىقف ًنً لم طلو مل معو. قهُض 1200 عً
ًء
ق ناعما

ًء
دل ولم. الهافي بالحضع وخاؾما  قُاع على عضواناى ملف ًُ

غاف ججخمع ولم الضولُت، ا جىاًاث مدنمت بلى الضولي ألامً مجلـ قبل مً غؼة ق اإلاخعاقضة الؿامُت ألَا
ًء
 ؤو َاعثا احخماعا

 ػمً اإلاضهُحن بدماًت وا خانت 1949 لعام الغابعت حىُف اجفاقُت لها حعغيذ التي ا جؿُمت ا خغوو في للبدث عاصًا ختى

 . ا خغب

    غؼة، قُاع على عضوانها في الاخخالى  خهىمت والعؿنغيق والضبلىماس ي الؿُاس ي الغُاء ألامحبلُت اإلاخدضة ًاثالىال وفغث وقض
ا غؼة في الجزاع بكإن ا خحاثق لخحص ي اإلاخدضة ألامم بعثت َى الاججاٍ َظا في ألابغػق ا خُىة فهاهذ ًُء  غىلضؾخىن،  جىت ؤو عؾم

حي ا جىىب الحاض ي جغؤؾها اإلاخدضة، لألمم الخابع وؿانؤلا خحىوق مجلـ قهلها خحاثق جحص ي  جىت وهي دكاعص بفٍغ  ٍع

 52.وبعضَا وزاللها غؼة خغب قبل خغب حغاثم اعجهاب صعاويق في الخدحُق ماهذ اللجىت مهمت. غىلضؾخىنق

 جدحُحها جهخات اللجىت وؤنضعث. غؼة في اإلاحالت الفلؿُُيُت ا خهىمت بها عخبذ بِىما البضاًت، مىظ اللجىت بؾغاثُل قاَعذ 
غ في غ نضوعق على ؾىىاث زالر خىالي مغوع وبعض نفدت، 575 مً جحٍغ   جهت مىه الحاهىهُت الاؾخفاصة مضي ًدبحن لم الخحٍغ

ت ا خؿاثغ فضاخت وعغم. ا خغب مجغمي مالخحت  ًسًع الحُاع َظا ًؼاى ال غؼة قُاع لها حعغى  التي واإلااصًت البكٍغ
  .وا جى والبدغ الكب على ٌؿُُغ ناعم بؾغاثُلي  خهاع

                                                           
 :راجع 51

Le Conseil du droits de l'homme de l'ONU Obsédé par Israël, Times of Israël Staff, 13 mars 2016, 

disponible sur le site internet : (http://fr.timesofisrael.com/le-conseil-des-droits-de-lhomme-de-lonu-

obsede-par-israel/)http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=29724#.WBUMJ9KrTIU 

,consulté le:20/10/2016.  
: ، متوفر على ادلوقع09/07/2010ق اإلنسان، يف ولوج بعثة األمم ادلتحدة لتقصي احلقائق بشأن النزاع يف غزة، بيان صحفي، رللس حقو 52

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/specialsession/9/docs/HRCPressRelease29092009_Arabi

c.doc  

http://fr.timesofisrael.com/le-conseil-des-droits-de-lhomme-de-lonu-obsede-par-israel/
http://fr.timesofisrael.com/le-conseil-des-droits-de-lhomme-de-lonu-obsede-par-israel/
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/specialsession/9/docs/HRCPressRelease29092009_Arabic.doc
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/specialsession/9/docs/HRCPressRelease29092009_Arabic.doc
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 في الاهتهاماث  جمُع والعضالت اإلاؿاءلت يمان بكإن فلؿُحن قغاع اإلاخدضة لألمم الخابع ؤلاوؿان خحىوق مجلـ اعخماص/ 2
 اإلاحضم الفلؿُُجي الحغاع لها ح اإلاخدضة لألمم الخابع ؤلاوؿان خحىوق مجلـ نىث خُث. اإلادخلت الفلؿُُيُت ألاعاض ي

 الحضؽ فيها بما اإلادخلت، الفلؿُُيُت ألاعى في الضولي الحاهىنق اهتهاماث  جمُع والعضالت اإلاؿاءلت يمان" عىىان جدذ

".الكغقُت
53

 
ذ وحاء  41 نىجذ فحض ؾاخحت، بإغلبُت ألاعًاء الضوىق نىجذ خُث حىُف، في اإلاىعحضة للمجلـ 29 الضوعة يمً الخهٍى
 نىجذ خحن في ،(وباعاغىاي لُيُا محضوهُا، بزُىبُا، هض،اله) صوىق 5 وامخىعذ بىعم، اإلاجلـ في عًى صولت 47 مجمىع مً صولت

 .الحغاع يض ألامحبلُت اإلاخدضة الىالًاث

 قنٍغ عً معغبا للحغاع، اإلاخدضة لألمم الخابع ؤلاوؿان خحىوق مجلـ باعخماص اإلاالهي ٍعاى الفلؿُُجي ا خاعحُت وػٍغ وعخب
تها صوعَا على والهضًحت، الكحُحت للضوىق  الكعب بدماًت الضولي اإلاجخمع صوىق التزام ٌعنـ الظي الحغاع لها ح وجهٍى

 وبًغوعة الضولي الحاهىنق ومباصت مباصئها مع واإلايسجمت ألازالقي، الثحل طاث ألاغلبُت حكهل التي الضوىق َظٍ" الفلؿُُجي،
 فيها بما خخلت،الم الفلؿُُيُت ألاعى في الضولي الحاهىنق الهتهاماث والعضالت ؤلاؾغاثُلُحن، ا خغب مجغمي مؿاءلت يمان

 .".الكغقُت الحضؽ
54

 

ذ ؤن بلى وؤقاع  بالحاهىنق باالخخالى، الحاثمت الؿلُت بؾغاثُل، التزام يغوعة على جإلُض َى" الحغاع َظا على ؤلاًجابي الخهٍى
ت الحًاًا معا جت ويغوعة ؤلاوؿان،  خحىوق الضولي والحاهىنق ؤلاوؿاوي الضولي  على ؾلبي ؤزغ ولها الجزاع جاجج والتي البيٍُى
غ خق فيها بما ؤلاوؿان خحىوق  اإلاغجبُت ألاعماى مافت ووقف قغوٍ، صونق غؼة عً الفىعي ا خهاع عفع وزانت اإلاهحب، جحٍغ

 الاؾدكاعيق الحغاع وجىفُظ اإلادخلت، ألاعى بلى إلاىاَىيها باالخخالى، الحاثمت الؿلُت بؾغاثُل، هحل فيها بما باالؾدُُان،

."الضولُت الخدحُق  جىت جىنُاث جىفُظ فيها بما حضاع،اى خىىق الضولُت العضى إلادنمت
55

 

 وحعؼػق واختبامها ؤلاوؿان خحىوق ومباصت بحُم الالتزام جغسخ قغاعاث ؤلاوؿان خحىوق مجلـ ؤنضع 2011 ماعؽ 27 في/ 3
إحي  .اإلاىُحت في والاؾخحغاع الؿالم غ بسهىم قغاع وؤبغػَا الحغاعاث جلو محضمت في ٍو  اإلاجلـ فُه ًُلب (غىلضؾخىنق) جحٍغ

 الكعب خق بضعم ًخعلق وما بكإهه الالػمت ؤلاحغاءاث واجساط فُه للىٓغ ألامً مجلـ بلى بخالخه العامت ا جمعُت مً
غ في الفلؿُُجي لي  .مهحٍب جحٍغ ىاث اإلاخعلق الحغاع طلو ٍو  في وزانت اإلادخلت الفلؿُُيُت ألاعى في ؤلاؾغاثُلُت باإلاؿخَى

غ جابعتبم اإلاخعلق وطلو الكٍغف الحضؽ ت قافلت على بؾغاثُل اعخضاء في للخدحُق اإلاؿخحلت الضولُت اللجىت جحٍغ   .ا خٍغ
56

  
 

                                                           
: ، متوفر على ادلوقع2015/ 04/07رللس حقوق اإلنسان يصوت لصاحل قرار فلسطني بشأن ضمان ادلساءلة والعدالة، أخبار العامل العريب،  53

https://arabic.rt.com/news/787647  
54

 .نفس ادلرجع 
 .نفس ادلرجع 55
: ، متوفر على ادلوقع2009أكتوبر  16، 5849، االقتصادية، العدد "جولدستون"س حقوق اإلنسان يف األمم ادلتحدة يصادق على تقريررلل 56

http://www.aleqt.com/2009/10/16/article_288957.html  

 

https://arabic.rt.com/news/787647
http://www.aleqt.com/2009/10/16/article_288957.html
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ت العملُاث بجمُع ًخعلق فُما 2013 ماعؽ 22 في ؤلاوؿان خحىوق مجلـ قغاع/ 4 ىاث اإلاخعلحت الخجاٍع  ؤلاؾغاثُلُت باإلاؿخَى
 بزغ  صولُت جدحُق  جىت حكنُل على هو والظي ًتالكغوق الحضؽ فيها بما اإلادخلت، الفلؿُُيُت ألاعى في الكغعُت غحب

 حضًضا اهخهاعا ا جضًض الضولي والحغاع اإلاىقف َظا ؤن» الفلؿُُجي ا جاهب واعخكب الفلؿُُجي، الكعب على الاؾدُُان
ضعم الفلؿُُيُت للحًُت  .«الفلؿُُيُت ألاعاض ي في الههُىوي والاؾدُُان الههُىوي الاخخالى يض الفلؿُُيُت ا خحىوق ٍو

جب قغعي غحب الاؾدُُان بإن الضولي اإلاجخمع مً الههاًىت بلى بغؾالت ًبعث» بإهه الحغاع وانفا   57.«بالهامل ًخىقف ؤن ٍو

ىاث بىاء جضاعُاث بكان مؿخحلت صولُت جدحُق بعثت ؤوىق بوكاء على ؤلاوؿان خحىوق مجلـ وافق لما  الههُىهُت اإلاؿخَى
ذ عً 10 وامخىاع نىجا 36 بإغلبُت الحغاع جبجي وحغيق. اإلادخلت« لكغقُتا الحضؽ فيها بما الفلؿُُيُت ألاعاض ي على»  الخهٍى

ُالب. الحغاع يض نىجذ التي الىخُضة الضولت هي اإلاخدضة الىالًاث وماهذ. واؾباهُا اًُالُا بُنهم  بعثت» بةعؾاى الحغاع ٍو

ىاث جضاعُاث بكان ا خحاثق لخحص ي (...) مؿخحلت صولُت جدحُق  والؿُاؾُت اإلاضهُت ا خحىوق على ةالههُىوي اإلاؿخَى
 نغح لما البعثت َظٍ مثل فيها حكهل التي ألاولى اإلاغة وهي 58.«الفلؿُُجي للكعب والثحافُت والاحخماعُت والاقخهاصًت

 .اإلاجلـ باؾم مخدضر

لُت 5  غؼة خغب بكإن ؤلاوؿان خحىوق مجلـ قغاع/ 5   فُه ًتهم قغاعا ؤلاوؿان خحىوق مجلـ  ؤنضع خُث  ،2015 حٍى
ضعى الفلؿُُجي، الحُاع في خغب حغاثم باعجهاب بؾغاثُل ُئاث ا جهاث، حمُع الحغاع َظا ٍو  لخىفُظ اإلاخدضة ألامم َو

غ في الىاعصة الخىنُاث غاف وحمُع ؤلاوؿان، خحىوق مجاى في اللتزاماتها الامخثاى الضوىق حمُع ًضعى لما اللجىت، جحٍغ  ألَا
 الفلؿُُيُت ألاعى في ؤلاوؿاوي الضولي الحاهىنق اختبام ويمان الختبام ابعتالغ حىُف اجفاقُت على اإلاخعاقضة الؿامُت

 146 اإلاىاص بمىحب بالتزاماتها والىفاء حىُف، اجفاقُاث بحن اإلاكتبلت ألاولى  للماصة وفحا 59الكغقُت، الحضؽ فيها بما اإلادخلت،
غاف ومؿاولُاث الاجفاقُت، َظٍ جىتهو التي للضوىق ا جؼاثُت بالعحىباث ًخعلق فُما اإلاظمىعة الاجفاقُت مً 148و 147و  ألَا

 .اإلاخعاقضة الؿامُت

ُلب غا ًحضم ؤن الؿامي اإلافىى مً ٍو غ في الىاعصة الخىنُاث جىفُظ عً فًال الحغاع، َظا جىفُظ عً جحٍغ  اللجىت جحٍغ
 .الثالزحنو ا خاصًت صوعجه في ؤلاوؿان خحىوق مجلـ بلى اإلاخدضة، لألمم الخابعت ا خحاثق لخحص ي اإلاؿخحلت

ع ؤعبع 25ـ العاصًت بضوعجه اإلاخدضة لألمم الخابع ؤلاوؿان خحىوق مجلـ اعخمض/6  اإلاغاقبت بعثت قبل مً قضمذ قغاعاث مكاَع
ُئاتها الضولُت واإلاىٓماث ألاعًاء للضوىق وممحز منثف وبدًىعق حىُف، في اإلاخدضة ألامم لضي فلؿُحن لضولت الضاثمت  َو

ع. الضولُحن وألاماصًمُحن وا خكباء اإلاضوي اإلاجخمع هٓماثلم بيافت اإلاخسههت، ووماالتها  الكعب خق: هي الحغاعاث ومكاَع
غ في الفلؿُُجي ، جحٍغ  والاؾدُُان الكغقُت، الحضؽ فيها بما اإلادخلت الفلؿُُيُت ألاعى في ؤلاوؿان خحىوق وخالت مهحٍب
غ جابعتوم الكغقُت، الحضؽ فيها بما اإلادخلت الفلؿُُيُت ألاعى في ؤلاؾغاثُلي  لخحص ي الضولُت اإلاخدضة ألامم بعثت جحٍغ

ع لها ح ونىجذ. غؼة في الجزاع بكإن ا خحاثق  60.ألامحبلُت اإلاخدضة الىالًاث فحِ وعاعيتها صولت، 46 ألاعبعت الحغاعاث مكاَع

                                                           
: ، متوفر على ادلوقع23/03/2016قرار رللس حقوق اإلنسان انتصار للحقوق الفلسطينية، أخبار العامل اإلسالمي، وكالة فرانس براس، : السلطة الفلسطينية 57

http://arabic.irib.ir/news/item/10/115396/16            
. نفس ادلرجع 58
: على الوثيقة رقم 2014جويلية  23جع قرار رللس حقوق اإلنسان الذي اعتمد يف را  59

A/HRC/RES/S-21/1 
: على ادلوقع االلكرتوين توفر، م، الكوفية2016أكتوبر  29قرارات لصاحل فلسطني،  4رللس حقوق اإلنسان باألمم ادلتحدة يعتمد  60

http://arabic.irib.ir/news/item/10/115396/16
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/S-21/1


  2016 ديسمبر  2 - 3طرابلس | قضية وحق... فلسطين : عشر الثالثأعمال المؤتمر الدولي 
 

  
 

 

 

 

18 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

 

 خاجمت

 وقض العالمي، جحغاعوالاؽ الؿالم مفخاح وهي مله والعالم بل ألاوؾِ الكغوق في قًُت ؤَم هي الفلؿُُيُت الحًُت      
 الحاهىنق قىاعض بخجاوػق ؤلاؾغاثُلي الاخخالى جماصي ججاٍ خاؾمت قغاعاث اإلاخدضة ألامم جخسظ لم ما ؤزغيق خغوب اإلاىُحت حكهض

. الضولي

: خُث الىخاثج بعٌ عجبذ اإلاجاى َظا في الحغاعاث مً العضًض ؤلاوؿان خحىوق مجلـ اجسظ وقض

 صولت 55 بصاهت محابل مغة 61 ى ؤلاوؿان خحىوق مجلـ قبل مً بصاهتها محخًبت بخهاثُت عملُت في بؾغاثُل حؿدؿغ لم 
ش مً واإلامخضة الفتبة هفـ زالى العالم صوىق مً مجخمعت  ألامغ ، 2015 حىان غاًت بلى 2006 في إلاهامه اإلاجلـ  مباقغة جاٍع

 بؾغاثُل يض الفلؿُُيُت الاهتهاماث بخجاَله" Parti- Pris "  مخدحز لُغف ؤلاوؿان خحىوق إلاجلـ جىٓغ بؾغاثُل حعل الظي
 للجىت جىٓغ ماهذ خحن حضًض زىب في الىٓغة طاث وهي ؤلاوؿان خحىوق اختبام على قاصعة آلُت ؤو لُان اعخباٍع عضم وبالخبعُت

 61.بمنُالحن جنُل بإنها ؤلاوؿان خحىوق

 ت الهىعة َظٍ بهبيذ لحض  التي ؤلاؾغاثُلُت الاؾدُُاهُت اليكاَاث مً ألازحب لهظا الثابخت اإلاىاقف على اإلاجلـ مً الؿىصاٍو
ا  زكباء مجمىعت اإلاجلـ جهلُف ؤعحاب في الؾُما الغابعت، حىُف اجفاقُت مً 49 اإلااصة ألخهام مخىاجغا اهتهاما اعخكَب

ىاث َظٍ في اإلاتبجبت آلازاع في بالبدث صولُت وجحص ي جدحُق بعثت بَاع في مؿخحلحن  جلتاإلاذ الفلؿُُيُت ألاعاض ي في اإلاؿخَى

 .الضولُت ا جىاثُت اإلادنمت الزخهام جسًع خغب بجغاثم الاؾدُُاهُت ؤلاؾغاثُلُت اليكاَاث البعثت َظٍ وجنُُف

  بلى باصعث فعل، ولغص اإلاىُحت في الؿالم لفغم جحٍىٌ بمثابت الضولُت الخحص ي وبعثت اإلاجلـ عمل بؾغاثُل اعخكبث 
 الاؾخعغاى آلُت مع والخجاوب الخعاونق عفًذ وبالىدُجت 2012 ماعؽ مىظ ؤلاوؿان خحىوق مجلـ احخماعاث محاَعت
 صولت ؤوىق ؤضخذ خُث زُحبة لؿابحت بظلو ماؾؿت اإلاجلـ عمل إليعاف مداولت في ؤلاوؿان  خحىوق الكامل الضوعي
 62.العاإلاُت الضوعٍت اإلاغاحعت هٓام عؾمُا جحاَع

 دت مسالفت  الاؾدُُان قغاع ٌعخكب ذ ٌعخكب خُث ومىيىعُت، بجضًت معه الخعامل ًجب الضولي للحاهىنق نٍغ  على الخهٍى
ىاث قغاع ق جُىعا اإلاؿخَى

ًء
سُا ىاث ججاٍ الضولي اإلاىقف في جاٍع  ويغوعة اإلادخلت، الفلؿُُيُت ألاعى في الكغعُت غحب اإلاؿخَى

حىى الاخخالى ؤمض ًُُل طلو ألن مباقغ غحب ؤو مباقغ بكهل ومحاَعتها صعمها وقف  عجحغيق في الفلؿُُجي الكعب خق ٍو

                                                                                                                                                                                           
http://kofiapress.net/pages/print/30133  

 
  :راجع 61

Israël  refuse de coopérer avec le mécanisme d'examen périodique universel du  conseil du droits de l'homme, centre 

d'actualités de  l'ONU, disponible sur le site internet 

(http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=29724#.WBUMJ9KrTIU) 

http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=29724#.WBUMJ9KrTIU), consulté le:18/10/2016.     
 :أنظر 62

Peter Splinter, L'examen périodique universel et les droits humains et Israël: un enjeu décisif, Amnesty 

international, disponible sur le site internet : (http://www.amnesty.fr/Nos-campagnes/Lutte-contre-

impunite/Actualites/Examen-Periodique-Universel-et-les-droits-humains-et-Israel-un-enjeu-decisif-7704), consulté 

le:20/10/2016  

 

http://kofiapress.net/pages/print/30133
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=29724#.WBUMJ9KrTIU
http://www.amnesty.fr/Nos-campagnes/Lutte-contre-impunite/Actualites/Examen-Periodique-Universel-et-les-droits-humains-et-Israel-un-enjeu-decisif-7704
http://www.amnesty.fr/Nos-campagnes/Lutte-contre-impunite/Actualites/Examen-Periodique-Universel-et-les-droits-humains-et-Israel-un-enjeu-decisif-7704
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، ىاث الكغماث ؤو ألافغاص ؤو الضوىق قبل مً اإلاباقغة غحب ؤو اإلاباقغة اإلاؿاعضاث ؤن لما مهحٍب  في الكغعُت غحب للمؿخَى
 ؤلاوؿان خحىوق اهتهاك في ألاعماى، َظٍ وؾدؿاَم الضولي للحاهىنق بؾغاثُل امخثاى عضم على ؾدؿاعض اإلادخلت ألاعى

ت ألاعماى بكإن الخىحيهُت خضةاإلاذ ألامم ومباصت إلاعاًحب وفحا الفلؿُُجي،  واإلاعاًحب والحىاهحن ؤلاوؿان، وخحىوق الخجاٍع

 .الهلت طاث الضولُت

  ٌَى ؾلمي  خل الخىنل ؤحل مً الضولي، الحاهىنق ؤخهام مع ًيسجم بما ؤلاوؿان خحىوق اهتهاماث ومحاومت الاخخالى عف 
غ خق قغاع نلب  .اإلاهحب جحٍغ

 : زالى مً الخىنُاث ىبع اقتباح ًمنً الىخاثج، َظٍ يىء على

  اختبام على بؾغاثُل بمؿاعضة ؤلاوؿان  خحىوق اإلاخدضة ألامم مجلـ ومُالبت ؤلاوؿان، خحىوق اختبام بلى بؾغاثُل صعىة 
 والحاهىنق ؤلاوؿاوي، الضولي الحاهىنق وزانت الضولي، الحاهىنق ومباصت وقىاعض اإلاخدضة، ألامم قغاعاث وجىفُظ ؤلاوؿان؛ خحىوق
 الفلؿُُجي؛ للكعب والاهخهاف اإلاؿاءلت ؾبل وجىفحب وؿان،ؤلا  خحىوق الضولي

 ع جدٓى ؤن ذ اإلاُغوخت الحغاعاث مكاَع  عثِـ وفخذ ألاعًاء الضوىق مافت وجإًُض بضعم ؤلاوؿان خحىوق مجلـ ؤمام للخهٍى
تهم على حعلُل لخحضًم الضوىق ؤمام اإلاجاى اإلاجلـ ع على جهٍى  الحغاعاث؛ مكاَع

  ذ ٌعخكب ذ الحغاعاث َظٍ يعل الاًجابي الخهٍى  ٌعخكب حمعاء،لما ؤلاوؿاهُت ومباصت الضولي والحاهىنق ا خق لها ح جهٍى
غ في الفلؿُُجي الكعب خق بُنها، مً ألامىعق مً حملت على جإلُض ، جحٍغ  قغعُت عضم اإلاؿخحلت، صولخه قُام ججؿُض مهحٍب

 العغقي، الخُهحب الخعؿفي، الاعخحاى ههغي،الع والفهل الًم حضاع وبىاء الاؾدُُان ؾُاؾت بصاهت ومماعؾاجه، الاخخالى
ض ا غؼة قُاع خهاع الفلؿُُيُحن، للمىاَىحن ؤلحؿغيق الخهجحب الحضؽ، تهٍى  والىمُُت اإلامىهجت الاخخالى اهتهاماث مً وغحَب

 الفلؿُُجي؛ ؤلاوؿان  خحىوق

 ت ألاعماى بكإن الخىحيهُت اإلاخدضة ألامم مباصت جىفُظ بلى الضعىة  الفلؿُُيُت باألعى ًخعلق فُما ان،ؤلاوـ وخحىوق الخجاٍع
ق جىفغ والتي" والاهخهاف والاختبام، ا خماًت،" اإلاخدضة ألامم بَاع جىفُظ لًمان الكغقُت، الحضؽ فيها بما اإلادخلت،

ًء
 معُاعا

ق
ًء
ت باألوكُت ًخعلق فُما ؤلاوؿان خحىوق لضعم عاإلاُا ىاث مع جغجبِ التي الخجاٍع  عىؤ في الكغعُت غحب ؤلاؾغاثُلُت اإلاؿخَى
  الحاهىنق قىاعض بسغوق جحىم صولت مع عالقتها في مؿاولُاث الضوىق وجدّمل الكغقُت؛ الحضؽ فيها بما اإلادخلت، فلؿُحن صولت

 .الضولي

 املراحع قائمت

 :العربيت باللغت

ها ؤلاوؿان خحىوق مجلـ بوكاء جحغ اإلاخدضة ألامم-   15/03/2006 جغفٌ، وؤمٍغ

 فغاوـ ومالت ؤلاؾالمي، العالم ؤزباع الفلؿُُيُت، للخحىوق اهخهاع ؤلاوؿان خحىوق مجلـ قغاع: الفلؿُُيُت الؿلُت-
 http://arabic.irib.ir/news/item/10/115396/16 :اإلاىقع على مخىفغ ،23/03/2016 بغاؽ،

 مخىفغ ،09/07/2010 ولىج في ؤلاوؿان، خحىوق مجلـ صخفي، بُان غؼة، في هؼاعاى بكإن ا خحاثق لخحص ي اإلاخدضة ألامم بعثت-
 http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/specialsession/9/docs/HRCPressRelease29092009_Arabic.doc :اإلاىقع على

http://arabic.irib.ir/news/item/10/115396/16
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/specialsession/9/docs/HRCPressRelease29092009_Arabic.doc
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 ،2015/ 04/07 العغبي، العالم ؤزباع والعضالت، اإلاؿاءلت يمان بكإن فلؿُحن قغاع لها ح ًهىث ؤلاوؿان خحىوق مجلـ-

  https://arabic.rt.com/news/787647 :اإلاىقع على مخىفغ

غ على ًهاصو اإلاخدضة ألامم في ؤلاوؿان خحىوق حلـم-  ،2009 ؤلخىبغ 16 ،5849 العضص الاقخهاصًت، ،"حىلضؾخىنق"جحٍغ

  http://www.aleqt.com/2009/10/16/article_288957.html :اإلاىقع على مخىفغ

 

 :اإلاىقع على مخىفغ الهىفُت، ،2016 ؤلخىبغ 29 فلؿُحن، لها ح قغاعاث 4 ٌعخمض اإلاخدضة باألمم نؤلاوؿا خحىوق مجلـ-

http://kofiapress.net/pages/print/30133 

حت-  ؾُاؾُت ؤؾبىعُت الُلُعت، ، (ًىهُى 16 حلؿاجه وؤولى ؤلاوؿان خحىوق إلاجلـ وقُو مُالص) عالحت ؤعًاثه ازخُاع ٍَغ

 http://www.Taleea.com/news Details.php? id: 7014§ JSSUENO, 1715, 15/02/2006.  : اإلاىقع عاحع. 2. م حامعت،

حت-  ؾُاؾُت ؤؾبىعُت الُلُعت، ، (ًىهُى 16 حلؿاجه وؤولى ؤلاوؿان خحىوق إلاجلـ وقُو مُالص) عالحت ؤعًاثه ازخُاع ٍَغ
 http://www.Taleea.com/news Details.php? id: 7014§ JSSUENO, 1715, 15/02/2006.     : اإلاىقع عاحع. 2. م حامعت،

 :ألاحىبيت باللغت

-Annan’s address to the 61st session of the Commission on Human Rights, 7 April 2005. 

-Alston.P, « Reconceiving The UN Human Rights Regime: Challenges Confronting The New UN Human Rights 
Council »,(2006), Melbourne Journal of International Law, pp. 193-98. 

-Déclaration du représentant de l’Uruguay in : Compte  rendu  analytique de la 18ème séance, A/HRC/1/SR.18(20 juillet 2006). 

-FACTSHEET: Work and Structure of the human Rights Council, July, 2007. 

-Nico Schrijver, «The UN Human Rights Council: A New ‘’Society of the Committed’’ or Just Old Wine in New Botteles? », 
Leiden Journal of International Law, 20(2007), pp.809-23.  

-Report of the Secretary-General of the United Nation, « In Larger Freedom: Développement, Security and Human Rights for 
All », UN Doc. A/59/2005(2005). 

-Report of the Secretary-General, of the United Nation, « In Larger Freedom: Development, Security and Human Rights for 
All », UN Doc. A/59/2005(2005). 

-Rapport  du groupe de personnalités de haute niveau sur les menaces, les défis et le changement, Un monde plus sur: notre 
affaire à tous, A/59/565 (2 Décembre2004). 

-The Human Rights Council: challenges opportunities, CETIM. 

-Vincent Chetail, « Le conseil des droits de l’homme des nations unies : réformer pour ne rien changer ? », in Vincent Chetail 
(ed.), Conflits, sécurité et coopération, Liber Amicorum Victor-Yves Chebali, Bruxelles, Bruylant, 2007, pp.125-167. 
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-Vincent Chetail, « Le conseil des droits de l’homme des nations unies : L’an I de la réforme », Refugee Survey Quarterly, 
Vol. 26, Issue4, pp. 104-130.Voir sur le site web: http://rsq.oxfordjournals.org/at CERIST on March 12, 2015.   

UN Doc. A/RES/60/251(2006). 

UN Doc. A/HRC/S-21/1 

ق

: ؤلالنتبوهُت اإلاىاقع

-Le conseil du droits de l'homme de l'ONU Obsédé par Israël, Times of Israël Staff, 13 mars 2016,Disponible sur le site 
internet : (http://fr.timesofisrael.com/le-conseil-des-droits-de-lhomme-de-lonu-obsede-par-israel/) 
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=29724#, WBUMJ9KrTIU,        Consulté le:20/10/2016.  

-L’assemblée Général crée un nouveau conseil des droits de l'homme ; centre de nouvelle ONU, 11/04/2007, p.1. Disponible 
sur le site web: http:// www.un.org/apps/newsfr/storyf.asp 

-Israël   refuse de coopérer avec le mécanisme d'examen périodique universel du  conseil du droits de l'homme, centre 
d'actualités de  l'ONU, disponible sur le site internet 

 (http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=29724#.WBUMJ9KrTIU) 
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=29724#.WBUMJ9KrTIU), consulté le:18/10/2016.     

-Peter Splinter, L'examen périodique universel et les droits humains et Israël: un enjeu décisif, Amnesty international, 
Disponible sur le site internet : (http://www.amnesty.fr/Nos-campagnes/Lutte-contre-impunite/Actualites/Examen-Periodique-
Universel-et-les-droits-humains-et-Israel-un-enjeu-decisif-7704), consulté le:20/10/2016  

-Human Rights Watch, Commission on Human Rights Reform, February 2003, Disponible    sur le site internet: 
http://hrw.org/un/chrreform.htm       

-Le tableau  récapitulatif des  ratifications des états membres préparé par les soins de Human  Rights Watch, Disponible sur le 
site web : http://wwww.hrw.org/un/elections/index.htm   
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