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 حقوق اإلنسان مجلس
 العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل الفريق

 ة والعشرونلثالدورة الثا
    2015تشرين الثاين/نوفمرب  2-13

موووووعد ه دفوووو  مفو ووووية اامووووة المتقوووودة السووووامية لققوووووق اإلنسووووان و قووووا    
مون  5والفقورة  5/1)ج( من مر ق قرار مجلس حقوق اإلنسان 15 للفقرة
 16/21قرار المجلس مر ق 

 
 *سان فومي وبرينسيبي  

  
 
إىل عمليـم  (1)هذا التقرير هو موجز للمعلومـا  املقدمـم مـن جوـم ةاصـدة  ـاصحم م ـلحم 

االســـتعرال الـــدةام الشـــامَّب ةهـــو يتاحـــل هييـــَّ املحـــاليت التوجيويـــم العامـــم الـــ  اعتمـــدها  لـــ  
ب ةال يتضــمن التقريــر آيــم وااج آة ةجوــا  نرتــر آة ا  اصــا  17/119صقــوا اسننــام ر مقــرا  

نـام(  من جانب مفوضيم األمـم املتحـدة النـاميم ققـوا اسننـام )املفوضـيم النـاميم ققـوا اسن
ةال آم صيـــم آة  ـــراا فيمـــا يت ـــَّ ةالعـــاجا   ـــدلةب ة ـــد حواـــر  ة ـــواة م و يـــم ر صوا ـــ  
هنايـــم الـــ ع مراجـــل املعلومـــا  الـــواالة ر التقريـــر  امـــا ل  ـــدا اسميـــام اسةقـــاج علـــ  ال  ـــو  

  ُيو ــع  صنــب مقتضـــ  اقــا   فـــر  16/21األ ــليم مــن لةم ت يـــًب ةعمــاجمل ةقــراا ا لـــ  
ما  املؤسنـــــم الوحل يـــــم ققـــــوا اسننـــــام التاةعـــــم للدةلـــــم موضـــــو  االســـــتعرال منـــــتقَّ سســـــوا

ةاملعتمدة ة اججمل علـ  التقيدـد اليامـَّ دحـاليت ةـااي ب ةتوتـاا علـ  املو ـل الشـحي  للمفوضـيم النـاميم 
ققــوا اسننـــام ال  ـــو  الياملــم الـــ  تتضـــمن ايــل املعلومـــا  الـــواالةب ة ــد اةعـــ  ر إعـــدال 

 االستعرال ةالتطواا  ال  صدثت ر تلك الف ةب هذا التقرير لةايم
  

 
 

را هذ  الوثيقم  حَّ إاساهلا إىل لةائر ال ام التحريريم ةاألمم املتحدة *   بمل ُتو
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 المعلومات المقدمة من الجهات ااخرى صاحبة المصلقة  
 

االلتداموووات الدوليوووة المتعلقوووة بققووووق اإلنسوووان مووول مرا ووواة القوووانون الووودولي فنفيووو    
 اإلنساني الواعب التطبيق

 
 حق الفرد  ي القياة والقرية وهمن  الشخصي  

املحـــالاة العامليـــم سهنـــاج ايـــل آ ـــيا  العقوةـــم الحدنيـــم لنحلفـــا  آم العقوةـــم الحدنيـــم الصرتـــت  -1
لنحلفــا  مشــرةعم ر ســام تــوم  ةةري نــيا اجلــم تو ــيا    ــم صقــوا الطفــَّ  رترهــا املقدمــم آث ــاج 
ا ولــم األةىل مــن االســتعرال الــدةام الشــامَّ اوــا  ةنــام تــوم  ةةري نــيا )ةهــ  التو ــيا  الــ  

اقيومم(ب ةآعرةـت املحـالاة العامليـم عـن آملوـا ر آم ياصـي الفريـل العامـَّ املعـا ةاالسـتعرال   حلتوا
 ب(2)الدةام الشامَّ ةقلل استمراا مشرةعيم العقوةم الحدنيم لنحلفا  ر سام توم  ةةري نيا

ـــــدة  هـــــذ  املنـــــ لم  ـــــا  اســـــتعرال  -2 ـــــً ال ـــــم عـــــن آملوـــــا ر آم تث ـــــالاة العاملي ـــــت املح ةآعرة
ايـــل آ ـــيا  العقوةـــم الحدنيـــم  ســـام تـــوم  ةةري نـــياةتقـــد  تو ـــيم  ـــدلة ةـــ م ُترتـــر  2015 عـــا 

لنحلفـــا  ر ايـــل األمـــاان  دـــا ر حلـــك ر الحيـــت  ةآم تل ـــ  مـــن  ـــانوم األســـرة اقـــل ر معا حـــم 
 ب"ةالطريقم امل اسحم ةاملعقولم"األحلفا  

األةىل مــــن االســــتعرال الــــدةام لقــــد استوعرضــــت صالــــم ســــام تــــوم  ةةري نــــيا ر ا ولــــم  -3
)الــدةاة العا ــرة(ب ةآثــً  منــ لم العقوةــم الحدنيــم لنحلفــا  مــن   حــَّ هول ــدا  2011الشــامَّ ر عــا  

مـــوجز ةا ـــا  املعلومـــا  املقدامـــم مـــن ةر  (3)ةه  اايـــا ةآملانيـــا  ر ألميـــل األمـــم املتحـــدة للمعلومـــا 
 :(5)اليتام ة حلتوما اقيوممة ودِّمت التو يتام التب (4)ا وا   اصحم امل لحم

 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 " 
 ةر مؤسنا  الرعايم )ه  اايا("بالحيت 

صرتـــر ايـــل آ ـــيا  العقوةـــم الحدنيـــم لنحلفـــا  ر ايـــل ة ـــدل  املحـــالاة العامليـــم علـــ  آم  -4
عـن حلريــل إجــراج إ ــاا  ــانوين ةااــاح محــالاا   -األمـاان  دــا ر حلــك ر الحيــت  ةاملعا حــم عليوــا 

ًهـا مـن  ـيوا صقـوا اسننـامب  -آ رى  التزا  آساس  مفرةل دوجـب اتفا يـم صقـوا الطفـَّ ةجل
الشـــامَّ اوـــا  ةنـــام تـــوم  ةةري نـــيا  اعتومـــد  ـــانوم ةم ـــذ ا ولـــم األةىل مـــن االســـتعرال الـــدةام 

ــــم  2012ج ــــائ  جديــــد ر عــــا   ــــم الحدنيــــم لنحلفــــا ب فالعقوة ــــحي ال حيرتــــر ايــــل آ ــــيا  العقوة لي 
الحدنيــم ال تــزا  مشــرةعم امــا اانــت ر ة ــت إجــراج ا ولــم األةىل مــن االســتعرال الــدةام الشــامَّ 

ســـرة  ةهـــ  فر ـــم ســـابم قرتـــر العقوةـــم الحدنيـــم ر مراجعـــم  ـــانوم األ ب ةألـــرم صاليـــاجمل 2011ر عـــا  
 ترةيم األحلفا ب
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ةآضــافت املحــالاة العامليــم آم   ــم صقــوا الطفــَّ آة ــت ســام تــوم  ةةري نــيا مــرت   رتــر  -5
العقوةـم الحدنيـم ر الحيـت ةر ايـل األمـاان  ةاـام حلـك ر ماصرتامـا اوتاميـم ةشـ م التقريــر األة  

 ب(7)2013التقرير ا امل للتقااير من الثاين إىل الراةل ر عا  ةةش م  (6)2004ر عا  
Notes 
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