
الل لحقوقق ااإلنسانن للجميیعفاعع عن برنامج فعّ االدّ   
 

)٬، OHCHRضض االسامي لحقوقق ااإلنسانن (أأعلنت ددوولة إإسراائيیل قرااررهھھھا االقاضي "بتعليیق تعاوونهھا مع مكتب االمفوّ 
)HRCوومجلس حقوقق ااإلنسانن ( اتتووااآلليیّ   االتابعة  لهھ".  من  ة إإسراائيیل بحسب االمرااجعة االدوورريیّ  مرااجعة تتمّ االمفترضض أأنن  

إإسراائيیل  في خاللل االجلسة االمقبلة في نهھايیة شهھر كانونن االثاني/ يینايیر. مع ذذلك٬، فإننّ  HRC) فريیق عمل UPR(ة االعالميیّ 
.االمرااجعةتهھا بإررسالل ووفد إإلى ة بهھا٬، كما ووأأعلنت عن نيیّ لم تقم بتقديیم تقريیرهھھھا إإلى االهھيیئة االخاصّ    

 
ً حولل ما سيیحدثث في االجلسة قد وولّ ر ذذلك سابقة ووبَ عتَ )٬، يیُ UPRة (ة االعالميیّ ة االمرااجعة االدوورريیّ في عمليیّ  د بالتالي االتباسا

قترااحاتت مثل تأجيیل االمرااجعة لجلسة أأخرىى٬، ااال ضططرحح بع ).لقد تمّ UPRة (ة االعالميیّ االقاددمة لهھيیئة االمرااجعة االدوورريیّ 
سراائيیلي٬، أأوو عدمم حدووثث إإقترااحح االمرااجعة االخطيیرةة أأوو االسلبيیة.االقيیامم بالمرااجعة بدوونن االوفد ااال أأوو   

 
 كلّ لحقوقق  ةة االعالميیّ ة االمرااجعة االدوورريیّ ) أأنن تشيیر إإلى قيیمة عمليیّ WILPFة للسالمم وواالحريیة (ة االنساء االدووليیّ جامع يیهھمّ 

هھھھذهه االعمليیة. تتّم إإعاقة هھ قدأأن باحتماللااألفراادد في االعالم٬، ووااهھھھتمامنا    
 

قوقق ااإلنسانن ع أأعضاء مجلس حووتشجّ االمرااجعة عدمم حدووثث دد على مخاططر أأنن تشدّ  WILPF عالووةةً على ذذلك٬، يیهھمّ 
ووططلب مرااجعة إإسراائيیل ووأأيي ددوولة على حمايیة نزااهھھھة برنامج حقوقق ااإلنسانن  ٬،كافة فضالً عن االدوولل االمسالمة جميیعهھا

ط.عضو أأخرىى كما هھھھو مخطّ   
 

االبلد  ووتورّرططحتراامم االدوولل كافة اعلى مبدأأ االمساووااةة في االمعاملة بة ) مبنيیّ UPRة (ة االعالميیّ ة االمرااجعة االدوورريیّ تكونن عمليیّ 
هھ ال يیجوزز منح أأيي . يیعني ذذلك أأنّ 251/60تحت االرقم  GAعني بشكٍل كامل٬، كما وورردد في االماددةة االخامسة من االقراارر االم

االمرااجعة  عمليیّة ططت بالكامل فيإإسراائيیل قد توررّ  عفائهھا من مرااجعتهھا. عالووةةً على ذذلك٬، فإننّ إإعبرزةة ددوولة معاملة مميیّ 
)UPR ت لهھا االفرصة لتقديیم تقريیرهھھھا وواليیزاالل بإمكانهھا حضورر االجلسة.عطيیَ أأُ ) إإذذ   

يیعيیق ووتثبيیت سابقة كهھذهه٬، قد   (UPR)تعاوونن االدوولة بإحدااثث معيیارر مضاعف في عمليیة االمرااجعةاالسماحح لعدمم  إإننّ 
. في هھھھذاا 1/5تحت االرقم   (HRC)لفصل االثاني من قراارر مجلس حقوقق ااإلنساننااموضوعهھا ووهھھھدفهھا االمطرووحح في 

ً إإلى االمواادداالصددد جباتتموازز على "إإنج تي تنصّ اال 4b ٬، نشيیر خصوصا حقوقق   ااإلنسانن  هھاووإإلتزاامات  في   االدوولة  ووتقيیيیم  
.ةة االعالميیّ توااجهھهھا االدوولة" كأحد أأهھھھداافف االمرااجعة االدوورريیّ االتي يیاتت تحدّ االررااتت ووتطوّ اال  

 
 االسابقتي ووااجهھت موااقف مماثلة في ااألمم االمتحدةة اال اهھھھدةةعمتباعع مثالل هھھھيیئاتت ااعو أأعضاء مجلس حقوقق ااإلنسانن إإلى ند

 بالفرووقاتت بيین مجلس حقوقق ااإلنسانن ووهھھھيیئاتت ااإلتفاقيیة٬، فإننّ  ووإإنن كنا نقرّ . …) ٬CAT، وولجنة  CEDAW(مثل لجنة
ة. مع هھھھذاا االهھدفف٬، تتجهھ في االدوولة هھھھو ميیزةة عامّ  هھاووإإلتزااماتاالهھدفف االمذكورر أأعالهه حولل إإنجازز موجباتت حقوقق ااإلنسانن 

ى "إإجرااء االمرااجعة": أأيي االبحث في ووضع االبلد بغيیابب تقريیر من االدوولة من خاللل إإستخداامم ما يیسمّ إإلى  االمعاهھھھدةةهھھھيیئاتت 
ختيیارر إإررسالل ووفد إإلى اا ني. يیدفع هھھھذاا ااإلجرااء بالدوولل إإلىاالمعلوماتت االمتوفرةة من هھھھيیئاتت ااألمم االمتحدةة وواالمجتمع االمد

.وولة االمشارركة فيیهھاداالااء ررفض عرقلة االعمليیة من جرّ  تتمّ  ناالمرااجعة٬، بل وويیضمن أأنهھ ل  
 

عيین إإلى االبيیانن ااآلتي:االموقّ وو ة ة للسالمم وواالحريیّ االنساء االدووليیّ  جامعة كّل من لصّ ووبالتالي٬، تو  
انهھا وولخيیرهھھھا٬، ووال يیجب ة تكمن في تعاوونن متباددلل لصالح سكّ ة االعالميیّ عمليیة االمرااجعة االدوورريیّ  تذكيیر إإسراائيیل بأننّ  -

.هھا تقيیيیم عدووااني ألدداائهھاتحليیلهھا على أأنّ    
ة٬، ة االعالميیّ ة االمرااجعة االدوورريیّ ددعوةة االدوولل كافة إإلى تشجيیع ددوولة إإسراائيیل على موااصلة مشارركتهھا االكاملة في عمليیّ  -

وومجلس حقوقق ااإلنسانن ووآآليیاتهھ كافة.   
ددعوةة مجلس حقوقق ااإلنسانن إإلى إإجرااء االمرااجعة االدوورريیة االعالميیة حولل إإسراائيیل٬، سوااًء حضر االوفد إإلى االجلسة أأمم لم  -

.يیحضر   
  


