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مووووعد ه دف و و مفو و ووية اامو ووة المتقووودة السو ووامية لققو وووق اإلنسو ووان و قو ووا
للفقرة (15ج) من مر ق قرار مجلس حقوق اإلنسان  1/5والفقورة  5مون
مر ق قرار المجلس 21/16
سان فومي وبرينسيبي*
هذا التقرير هو موجز للمعلومـا املقدمـم مـن جوـم ةاصـدة ـاصحم م ـلحم( )1إىل عمليـم
االس ــتعرال ال ــدةام الش ــامَّب ةه ــو يتاح ــل هيي ــَّ املح ــاليت التوجيوي ــم العام ــم ال ـ اعتم ــدها ل ـ
صقــوا اسننــام ر مقــرا 119/17ب ةال يتضــمن التقريــر آيــم وااج آة ةجوــا نرتــر آة ا اصــا
من جانب مفوضيم األمـم املتحـدة النـاميم ققـوا اسننـام (املفوضـيم النـاميم ققـوا اسننـام)
ةال آم صي ــم آة ـراا فيم ــا يت ــَّ ةالع ــاجا ــدلةب ة ــد حوا ــر ة ــواة م و ي ــم ر صوا ـ
هنايــم ال ـ ع مراجــل املعلومــا ال ـواالة ر التقريــر امــا ل ــدا اسميــام اسةقــاج عل ـ ال ــو
األ ــليم مــن لةم ت يــًب ةعمــاجمل ةق ـراا ا ل ـ  21/16وُي ــع صنــب مقتض ـ اقــا فــر
من ـ ــتقَّ سس ـ ــواما املؤسن ـ ــم الوحل ي ـ ــم قق ـ ــوا اسنن ـ ــام التاةع ـ ــم للدةل ـ ــم موض ـ ــو االس ـ ــتعرال
ةاملعتمدة ة اججمل علـ التقيدـد اليامـَّ دحـاليت ةـااي ب ةتوتـاا علـ املو ـل الشـحي للمفوضـيم النـاميم
ققــوا اسننــام ال ــو الياملــم ال ـ تتضــمن ايــل املعلومــا ال ـواالةب ة ــد اةع ـ ر إعــدال
هذا التقرير لةايم االستعرال ةالتطواا ال صدثت ر تلك الف ةب
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المعلومات المقدمة من الجهات ااخرى صاحبة المصلقة
فنفي و االلتدامووات الدوليووة المتعلقووة بققوووق اإلنسووان موول مرا وواة القووانون الوودولي
اإلنساني الواعب التطبيق
حق الفرد ي القياة والقرية وهمن الشخصي
 -1الصرتــت املحــالاة العامليــم سهنــاج ايــل آ ــيا العقوةــم الحدنيــم لنحلفــا آم العقوةــم الحدنيــم
ــم صقــوا الطفــَّ رترهــا املقدمــم آث ــاج
لنحلفــا مشــرةعم ر ســام تــوم ةةري نــيا اجلــم تو ــيا
ا ولــم األةىل مــن االســتعرال الــدةام الشــامَّ اوــا ةنــام تــوم ةةري نــيا (ةهـ التو ــيا ال ـ
حلتوا اقيومم)ب ةآعرةـت املحـالاة العامليـم عـن آملوـا ر آم ياصـي الفريـل العامـَّ املعـا ةاالسـتعرال
الدةام الشامَّ ةقلل استمراا مشرةعيم العقوةم الحدنيم لنحلفا ر سام توم ةةري نيا()2ب
 -2ةآعرة ـ ــت املح ـ ــالاة العاملي ـ ــم ع ـ ــن آملو ـ ــا ر آم تث ـ ــً ال ـ ــدة ه ـ ــذ املن ـ ـ لم ـ ــا اس ـ ــتعرال
عــا  2015ةتقــد تو ــيم ــدلة ة ـ م ُترتــر ســام تــوم ةةري ن ــيا ايــل آ ــيا العقوةــم الحدني ــم
لنحلف ــا ر اي ــل األم ــاان د ــا ر حل ــك ر الحي ــت ةآم تل ـ م ــن ــانوم األس ــرة اق ــل ر معا ح ــم
األحلفا "ةالطريقم امل اسحم ةاملعقولم"ب
 -3لقـ ــد استوعرضـ ــت صالـ ــم سـ ــام تـ ــوم ةةري نـ ــيا ر ا ولـ ــم األةىل مـ ــن االسـ ــتعرال الـ ــدةام
الشــامَّ ر عــا ( 2011الــدةاة العا ــرة)ب ةآثــً من ـ لم العقوةــم الحدنيــم لنحلفــا مــن حــَّ هول ــدا
ةه اايــا ةآملانيــا ر ألميــل األمــم املتحــدة للمعلومــا ( )3ةر مــوجز ةا ــا املعلومــا املق ادمــم مــن
اصحم امل لحم()4ب ةودِّمت التو يتام التاليتام ة حلتوما اقيومم(:)5
ا وا
"صرتر العقوةم الحدنيم ةالقانوم ةمحايم الضحايا ةمعا حم مرتيحيوا (آملانيا)؛
"سن تشريل حيرتر ة ع القـانوم العقوةـم الحدنيـم لنحلفـا ر ايـل األمـاان دـا ر حلـك ر
الحيت ةر مؤسنا الرعايم (ه اايا)"ب
 -4ة ــدل املح ــالاة العاملي ــم عل ـ آم صرت ــر اي ــل آ ــيا العقوة ــم الحدني ــم لنحلف ــا ر اي ــل
األمـاان دــا ر حلــك ر الحيــت ةاملعا حــم عليوــا  -عـن حلريــل إجـراج إ ــاا ــانوين ةااــاح محــالاا
آ رى  -التزا آساس مفرةل دوجـب اتفا يـم صقـوا الطفـَّ ةجلًهـا مـن ـيوا صقـوا اسننـامب
ةم ــذ ا ولــم األةىل مــن االســتعرال الــدةام الشــامَّ اوــا ةنــام تــوم ةةري نــيا اعتومــد ــانوم
ج ــائ جدي ــد ر ع ــا  2012لي ــحي ال حيرت ــر اي ــل آ ــيا العقوة ــم الحدني ــم لنحلف ــا ب فالعقوة ــم
الحدنيــم ال ت ـزا مشــرةعم امــا اانــت ر ة ــت إج ـراج ا ولــم األةىل مــن االســتعرال الــدةام الشــامَّ
ر عــا 2011ب ةألــرم صالي ـاجمل مراجعــم ــانوم األســرة ةه ـ فر ــم ســابم قرتــر العقوةــم الحدنيــم ر
ترةيم األحلفا ب
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 ةآضــافت املحــالاة العامليــم آم ــم صقــوا الطفــَّ آة ــت ســام تــوم ةةري نــيا مـرت رتــر-5
العقوةـم الحدنيـم ر الحيـت ةر ايـل األمـاان ةاـام حلـك ر ماصرتامـا اوتاميـم ةشـ م التقريــر األة
)ب7(2013 ) ةةش م التقرير ا امل للتقااير من الثاين إىل الراةل ر عا6(2004 ر عا
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