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موجز
تناااول الريرياار الساانوي اشااالي ع اار ليةنااع الترعيااع ملناان الربا ي و ا ماان اارو
املباميع أو البيوبع الياسيع أو الالإنسانيع أو املهينع أعمال اليةنع الترعيع خالل عام .2017
فببااد ميدمااع مااوجزّم تي ا ةدم اليةنااع الترعيااعم ا التاارل قرني ااعق ماان الريرياارم مبيومااا
مسركميع عن املسرةدا املربييع ابلنظاام املنبقاع عان الووتو اول ا خريااري تتاقياع مناضةاع
الربا ي و ا ماان اارو املباميااع أو البيوبااع الياساايع أو الالإنسااانيع أو املهينااعم ااا ا لا
الزايرا والزايلّ ا عدل الدول األطراف واآلليا الوقائياع الوطنياع الا يعيةناتم وتتاصايل عان
عمل الصندوق اخلاص املن أ وج الووتو ول ا خرياري.
وا التاارل قرلق ااعقم يسااير الريرياار الةااو عي ا لااا تباااون اليةنااع الترعيااع ماان ا ي ااا
الدوليع واإلقييميع األخرى ومن اجملرمن املدينم وييخص األعمال ال ا طيبت هبا مبها.
وا التاارل قرابب ااعقم تيي ا ةدم اليةنااع الترعيااع مبيومااا جوضريااع عاان الرطااو ار ال ا ط ارأ عي ا
ممارسا عميهام ا ا ل ببض األفكار األوليع ب أن طائتع من املسائل املو وعيع واإلجرائيع.
وا التاارل قخامسااعقم تنظاار اليةنااع الترعيااع ا الساانع املسربر ااعم وامرقااال الاادول األطاراف
لرزاماهتا وج املالّ  17من الووتو ول ا خرياريم ما تنظر ا خطع عميها.
__________

*
**

أيعيد إصدارضا ألسبا فنيع ا  13نيسان/أبريل .2018
ق ةدمت ض الوثييع مرأخرّ عن موعدضا لرةمينها أحدث املبيوما .
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أولا -مقدمة
 -1تنص التيرّ  3من املالّ  16من الووتو ول ا خرياري تتاقيع مناضةع الرب ي و
من رو املباميع أو البيوبع الياسيع أو الالإنسانيع أو املهينع عي أن تيادم اليةناع الترعياع ملنان
الرب ي و من رو املباميع أو البيوبع الياسيع أو الالإنسانيع أو املهينع تيرياراع سانوايع عينااياع
عن أن طرها إىل جلنع مناضةع الربا ي  .وعماالع با ل اشكامم نظار اليةناع الترعياع ا الريريار
الساانوي اشااالي ع اار ال ا ي يهطااي أن ااطرها املمراادّ ماان  1ااانون القاين/يناااير إىل  31ااانون
األول/ليس اامو  2017واعرمدت ا ا لورهت ااا الرابب ااع والقالث ااقم ويي اادم الريري اار إىل جلن ااع مناضة ااع
الرب ي ا لورهتا القالقع والسرق.

اثني ا -السنة املستعرضة
ألف -املناركة يف نظام الربوتوكول الختيارا
 -2بيغ عدل الدول األطراف ا الووتو ول ا خرياري  87لولعم وعدل الدول املوقباع 14م
و ل ا ا ح ا ا  31ااانون األول/ليسا اامو  .2017وا ع ااام 2017م صا اادقت أرب اان لول عي ا ا
الووتو ااول ا خري اااري أو انة اامت إليا ا م وض ااي أس ارتاليا ( 21ااانون األول/ليس اامو )2017م
وس ا ا ااري نك ا ا ااا ( 5ا ا ااانون األول/ليس ا ا اامو )2017م ولول ا ا ااع فيس ا ا ااطق ( 29ا ا ااانون األول/
ليسمو )2017م ومد ير ( 21أييول/سبرمو .)2017
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ابء -املسائل التنظيمية ومسائل العضوية
 -3عيد اليةناع الترعياع أثناا التارتّ امل امولع ابلريريار ثاالث لورا ا جنيافم مادّ ال
منهااا أساابول الاادورّ اشاليااع والقالثااون ( 17-12شااباف/فواير)م والاادورّ القانيااع والقالثااون (16-12
حزيران/يوني )م والدورّ القالقع والقالثون ( 17-13ت رين القاين/نوفمو).
 -4ووفيااع ليمااالّ  9ماان النظااام الااداخيي ليةنااع الترعيااعم اسااريم أعةااا اليةنااع السااببع املنرخبااون
ح ااديقاع مه ااامهم بص ااترهم أعة ااا بب ااد أن ةألوا اليم ااق ر ي ااع ا ال اادورّ اشالي ااع والقالث ااقم وض اام
ساتيابوشااون وباات لومااا م وماااراي لولااوري ااوميزم وبياارتوم مايكيياادمم و وساارا ميرتوفياار م
وعبد هللا أونة م وزلينكا ب وفير م وحيمول رمةان.

 -5وا الاادورّ اشاليااع والقالثااق أية ااعم انرخباات اليةنااع الترعيااع ماان جديااد الس ا مااالكوم
إيتان رئيسااعم وانرخبات األعةاا الرالياع أ ااهضم ناواابع ليارئي وأعةاا املكرا لوريناا اونزاليز
بينر ااو (ةئب ااع الا ارئي املبني ااع ابلا ازايرا )م وعائ ااع ش ااةون نم ااد (ا جره ااالا اليانوني ااع ومي ااررّ
اليةنع الترعيع)م ونورا ساتيام (ةئباع الارئي لي اؤون اخلارجياع)م وفيكراور زاضااراي (ةئا الارئي
املباااب ابآلليااا الوقائيااع الوطنيااع) .وعيناات اليةنااع الترعيااع ساتيابوشااون وباات لومااا مياارراع مبنيااع
ابألعمال ا نرياميع ملدّ سنرق.
 -6وا ااو انرخ ااا س ااببع أعة ااا ج اادلم ق اارر اليةن ااع الترعي ااع إع ااالّ ضيكي ااع عة ااويع
أفرقرها اإلقييميع وإعالّ ضيكيع تر يبع األفرقع الباميع الراببع ا وإعالّ تنظيمها.

 -7وأعي ااد النظ اار ا رهس ااا األفرق ااع اإلقييمي ااعم وض اام أفرييي ااام ض ااان  -ي ااورن ابنت ااار ا وآس اايا
واحمل ااير ا ااالئم لج ااون اري اادال اب ااالوان لا اوبيزا وأوروابم م اااري آم ااوما وأمريك ااا الالتيني ااعم فييي اايب
فيافيسنساايو ت يااروم .وتنظاار األفرقااع اإلقييميااع ا تنتي ا الووتو ااول ا خرياااري ا منطيااع اال منهااام
وتي ةدم تيارير إىل اليةنع الترعيع ا اجليسا البامعم ابإل افع إىل تيدمي توصيا حس ا قرةا .
 -8واجرمباات األفرقااع الباميااع الدائمااع واملخصصااع الراببااع ليةنااع الترعيااع ا ياان الاادورا
ال ا يعي ااد خ ااالل ع ااام  .2017وي اارل مزي ااد م اان املبيوم ااا ع اان ض ا ا جرماع ااا ا الت اارل
اال ا إطاار أفرقاع فرعياع وأفرقاع عامياع مناق اعب عادل با مان املساائل
وييسر ا جرم ي
قرابباعق ألة  .ة
بطرييع مر زّ وت ار يع.
 -9وأبطيبت رابطع منان الربا ي اليةناع الترعياعم ا الادورّ اشالياع والقالثاق ا األخا ّم
فبااال ).
عيا نرااائج الدراسااع املبنونااع ق?Does torture prevention workق (ضاال مناان الربا ي ة
وعيااد اليةنااع الترعيااع اجرماع ااع تبريتيااع لألعةااا املنرخبااق حااديقاع وحييااع عماال يسارهتا اليةنااع
الدوليااع ليصاايي األشاار ب ااأن ايطااير الازايرا وميابيااع احملرةازين .وتيياات اليةنااع الترعيااع أيةااع
مبيومااا مسااركميع عاان آخاار الرطااورا املربييااع بااالرّ اتتاقيااع مناضةااع الرب ا ي ماان املمقيااق
الدائمق ليدامنرك وشييي.
 -10وا الدورّ القانيع والقالثقم قدمت مؤسسع أوميها ليبحوث أماام اجليساع الباماع قااع اا
عن رصد األسيحع والييول ا أما ن ا حرةاز.
 -11وعي ااد اليةن ااع الترعي ااع ا لورهت ااا القالق ااع والقالث ااق اجرماع ا ااع ا ا ر ااي م اان ال اادول
األطراف ا الووتو ول ا خرياري والدول املوقبع عيي  .وحةر ا جرمال أعةا الببقا الدائمع
لكاال ماان األرجنرااقم وإساابانيام وأس ارتاليام وأورو اوايم وآيرلناادام والوازياالم والوتهااالم وبيهااارايم
4
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وب ا وم وتر يااام وت اايكيام وتااون م وجورجيااام ورواناادام وساايوفينيام وسويس ارام وشاايييم وفرنسااام
وفنزويال ( هوريع  -البوليتاريع)م وفنيندام وقوصم ومالطعم واملكسي م وميديفم والنرويج.
 -12وعيد اليةنع الترعيع ا لورهتا القالقع والقالثق اجرماعاع م رت اعم ا جيسع سريعم من
جلنع مناضةع الرب ي ملناق ع يع من املسائل ا ا ضرمام امل رتكم ا فيها ما يربيع برطبيع
املالّ  )4(16من الووتو ول ا خرياري.

جيم -الزايرات اليت أُجريت أثناء الارتة املنمولة ابلتقرير
 -13أج ا اار اليةن ا ااع الترعي ا ااع  10زايرا ر ي ا ااع ا ع ا ااام 2017م وفيا ا ااع لو يرها ا اا وجا ا ا
امل اوال  13-11م اان الووتو ااول ا خري اااريم إىل اال م اان النية اار ( 29ااانون القاين/ين اااير 4 -
ش ااباف/فواير)م وضنه اااراي ( 31-20آ ار/م ااارم)م و هوري ااع مي اادونيا اليو وس ااالفيع س ااابياع
( 29-23نيسااان/أبريل)م ولولااع بوليتيااا املرباادلّ اليوميااا ( 12-1أاير/مااايو)م وبنمااا (26-20
آ /أ س ااط )م ومنهولي ااا ( 20-11أييول/س اابرمو)م وإس اابانيا ( 26-15ت ا ارين األول/أ ر ا اوبر)م
واملهر ( 28-22ت رين األول/أ راوبر)م وروانادا ( اان مان امليارر زايرهتاا ا التارتّ مان  15إىل 21
ت ا ارين األول/أ را ااوبرم لكنها ااا يعييا اات ا  19ت ا ارين األول/أ را ااوبرم انظا اار التيا اارّ  15ألة )م
وبور ينا فاسو ( 9-3انون األول/ليسمو).
 -14وياارل مزيااد ماان املبيومااا عاان ال ازايرا امل ا ورّ أعااال ا الن ارا الصااحتيع الصااالرّ
عي ا اال زايرّ .وتظاال الريااارير املرساايع إىل لولااع طاارف ببااد ال ازايرّ س اريع إىل أن تطي ا الدولااع
الطرف املبنيع اإلعالن عنها.
 -15وعم االع ابلبيااان ال ا ي ألل ات ب ا اليةنااع الترعيااع ب ااأن الرزامااا الاادول األطاراف بريس ا
زايراهتا ا ااا ()CAT/OP/24/1م عييا ا اات زايرهتا ا ااا إىل روانا ا اادا ا  19ت ا ا ارين األول/أ را ا ااوبر بسا ا ااب
ص اابواب هبيه ااا ا ق ااالرّ عي ا ألا مهامه ااا املربيي ااع ابل ازايرا ب ااكل فب ااال وفي ااع ألحك ااام
الووتو ااول ا خرياااري .و اناات تي ا املاارّ القالق ااع فياار ا  10ساانوا عماال تاارى فيهااا اليةن ااع
الترعيع رورّ تبييع ببقع.
 -16وقرر اليةنع الترعيع ا لورهتاا القانياع والقالثاق ا رتياا واراهتاا الالحياع ليازايرا مان
الاادول األطاراف واآلليااا الوقائيااع الوطنيااع عاان طريااع إجارا مناق ااا ا عااق املكااان ا إيطاليااا
( 12ااانون األول/ليس اامو )2017م و هوري ااع مول اادوفا ( 18-19ااانون األول/ليس اامو .)2017
ارةمج بنااا قاادرا ضي ااا املباضاادا ا إطااار شااببع آليااا لي ا
ب
ول بعاام ض ا ين ا جرماااعق با ي
حيوق اإلنسان وآليا املباضدا .

ال -ا وار الناتج جر الرزايراتمب را يف لرر ننرر الردول اوارراا وا ليرات الوقائيرة
الوانية لرتقارير الصا رة ج الرعنة الارجية
 -17حتاف اجلوان اجلوضريع ليحوار الناتج عن الزايرا ابلسريع .و تين ر الريارير إ وافيع
اجلهع املريييع .و يول هنايع عام 2017م انت اليةنع الترعياع قاد قادمت ماا لموعا  65تيريار
زايرّ إىل الدول األطراف واآلليا الوقائيع الوطنيعم ا ا لا  14تيرياراع خاالل التارتّ امل امولع
ابلريرياار إىل الاادول الراليااع بوليتيااا (لولااع  -املرباادلّ اليوميااا )م وقااوص (الدولااع الطاارف واآلليااع
GE.18-04678
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الوقائيع الوطنيع)م وضنهاراي (اآلليع الوقائيع الوطنياع)م و ازاخسارانم واملكساي م وموزامبياع (الدولاع
الطرف واآلليع الوقائيع الوطنيع)م والنيةرم وبنمام ورومانيام وتون (الدولع الطرف واآلليع الوقائياع
الوطنياع)م وأو رانيااا .وني اار مااا لموعا  34تيريااراع مان تيااارير الازايرا بنااا عيا طيبااا ماان لول
أط اراف أو آليااا وقائيااع وطنيااع وج ا املااالّ  )2(16ماان الووتو ااول ا خرياااريم منهااا سااع
تيارير عام 2017م أي الريارير املوجهع إىل الدول األطراف والناشا ع عان زايرا اليةناع الترعياع
إىل قوص (الدولع الطرف)م ورومانيام وتو وم وتون (اآلليع الوقائيع الوطنيع)م وأو رانياام والريريار
املوج ا إىل اآللي ااع الوقائي ااع الوطني ااع لر ااون  .وم اان ا ح ارتام الر ااام ملب اادأ الس اريع واش ااع ا مراعاهت ااام
املنصااوص عييهمااا ا الووتو ااول ا خرياااريم ترح ا اليةنااع الترعيااع بازايلّ عاادل تيااارير الازايرا
ال ا ا تين اار وت اارى أن ل ا ا يبك ا ا روع ال ااتافيع ال ا ا تيا ااوم عييه ااا ال ا ازايرا الرامي ااع إىل منا اان
الرب ي م ويسهل تنتي ما ورل فيها من توصيا تنتي اع أفةل .وت ةن اليةنع الترعياع اجلهاا
املريييع ليريارير عي ن رضا.
 -18ووفي ااع ليممارسااع املرببااعم ييطي ا إىل اجلهااا املريييااع أن تياادم رلولاع مكروبااع ا ةااون
تبق فيها ابلرتصيل ما ااي وما سيرخ من إجارا ا لرنتيا
سرع أشهر من اتريخ إحالرها إليهام ة
الروصيا الوارلّ ا الريارير .وخالل الترتّ امل امولع ابلريريارم تييات اليةناع الترعياع تيا الارلول
م اان أو راني ااام ولول ااع بوليتي ااا املرب اادلّ اليومي ااا م وبا ا وم وتو ااوم و هوري ااع مول اادوفام وروماني ااام
وقوصم و ازاخسران .وترى اليةنع الترعيع أن الدول األطراف الرالياع أتخار ا تيادمي رلولضاام
وض ااي إ ا اوالورم والوازي االم وب ااننم وتر ي ااام والس اانهالم و واتيم ااا م و مب ااولاي (تيريا اران)م ولي ااوايم
ومالط ااعم وم ااايلم ومي ااديف (تيريا اران)م وةوروم ونيةا ا ايم وضن اادورام .وت اارى أيةا ااع أن اآللي ااا
الوقائي ااع الوطني ااع لي اادول األطا اراف الرالي ااع أتخ اار ا تي اادمي رلولض ااام وض ااي إ ا اوالورم و هوري ااع
مولدوفام وضندورامم وضولندا.
 -19وخالل الترتّ امل مولع ابلريريرم عياد اليةناع الترعياع اجرماعاا حتةا يع مسابيع مان
ل لولع من الدول األطراف امليرر زايرهتام ولعاتم وفيااع ليممارساع املساريرّ اب تباالم ال لولاع
طرف زارهتا إىل ا جرماال هباا خاالل الادورّ الرالياع ملناق اع أفةال السابل ليمةاي قادماع ا اشاوار
الالحع ليزايرّ.

هاء -التطورات جرى صعيد ا ليات الوقائية الوانية
 -20واصيت اليةنع الترعيعم أثنا انبيال لوراهتام الرحاور من الادول األطاراف ا الووتو اول
ا خرياااري والاادول املوقبااع عيي ا ب ااأن تبيااق آلياهتااا الوقائيااع الوطنيااع أو سا عميهااا .وا لوراهتااا
اشالي ااع والقالث ااق والقاني ااع والقالث ااق والقالق ااع والقالث ااقم عي ااد اجرماع ااا م اان ممقي ااي الببق ااا
الدائمع لألرجنرقم وآيسايندام وبيةيكاام وباننم والبوسانع وا رسا م وتاون م وسويسارام و اابونم
واملهر م ومنهوليام والياوةنم واجرمبات مان وفاد واتيماا  .وعياد أثناا لوراهتاا ماداو عان
بيبد من سيطا لولع بوليتيا املربدلّ اليوميا م و واتيما م و مبولاي.

 -21وعيد اليةنع الترعيع ا لورهتا اشاليع القالثاق اجرماعااع ا ر اي مان الادول األطاراف
ا الووتو ااول ا خرياااري والاادول املوقبااع عيي ا م حص اايت خالل ا الاادول األط اراف عي ا مبيوم ااا
مسااركميع ع اان األن ااطع األخ ا ّ ليةن ااع الترعي ااعم وةق اات أس ااالي عم اال ض ا اليةن ااع وموارلض ااا
والصندوق اخلاص املن أ وج الووتو ول ا خرياريم ونظر ا الروج املسريبيي لبميها.
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 -22وأقامت اليةنع الترعيع اتصا ع مباشراع من اآلليا الوقائيع الوطنياع وحافظات عييا م وفيااع
ليو يع املسندّ إليها وج املالّ ‘2‘) (11من الووتو ول ا خرياري .وعيد خالل لوراهتا
اجرماعا أو مداو عن ببد من اآلليا الوقائيع الوطنيع لكل مان إسارونيام وإيطالياام وبا وم
وتون م وفنيندام وليروانيام وميديف.
 -23وظي اات اليةن ااع الترعي ااع وأعة اااهضا يري ةي ااون لعا اوا شة ااور البدي ااد م اان ا جرماع ااا
الوطنيااع واإلقييميااع والدوليااع عاان تبيااق آليااا وقائيااع وطنيااع وإن ااائها وتطويرضااا خصوص ااع وعاان
الووتو ااول ا خرياااري عمومااع .وتباار اليةنااع الترعيااع عاان امرناهنااا ملنظماي تيا الييااا ا و ياان
املناسبا األخرى ال يلعيت إليها .وضي أتسف ألن م ار رها تروقف عي اشصول عي لعام
مااايل ماان اله ا م و ل ا لباادم وجااول صصااا مرصااولّ ااا ا امليزانيااع ترااي اا متوياال حةااور
أعةائها تي الييا ا .

واو -قدر كب م جدم المتثال وحكام املا ة 17
ادول األطاراف الا أتخاار
 -24قاارر اليةنااع الترعيااع ا لورهتااا الساااببع والب ارين أن حتاادل الا ب
إن ا آلياهتا الوقائياع الوطنياع أتخاراع قا اعم وأن تساةيها ا قائماع ترااع عيا موقان اليةناع الترعياع
ال بكي( .)1وسيسارمر تنياي اليائماع ا ال لورّ مان لورا اليةناع الترعياعم وساريح ف الادول
يوصاال إىل عربااع ضا ا اشا فم أي أن اليةنااع الترعياع تيياات ماا ييااي
األطاراف ماان اليائمااع حاملاا ب
(أ) اإلخطااار ابلربيااق الر ااي للليااع الوقائيااع الوطنيااعا و( ) نيسااخ ماان الورئااع ال ا تاانص عي ا
إن ائها وفباليع عميها .وحا  31اانون األول/ليسامو 2017م أيلرجات ا اليائماع  14لولاع
طرفااعم وضااي األرجنرااقم وبنمااام وبااننم وبور ينااا فاسااوم وبورونااديم والبوساانع وا رسا م و هوريااع
الكونهو الدمييراطيعم وشيييم و ابونم والتيبقم و مبولايم وليوايم وةوروم ونية اي .ويظل ل
يق ا قيي ااع ابله ااع لاادى اليةنااع الترعيااعم و ساايما أن وت ا ّ تياادم ببااض الاادول األط اراف ا الوفااا
ابلرزاماهتا تزال بطي ع عي ما يبدو.
 -25ولعا اات اليةنا ااع الترعيا ااع يا اان الا اادول املدرجا ااع ا اليائما ااع إىل حةا ااور جيسا ااع عاما ااع
ليةن ا ااع الترعي ا ااع أثن ا ااا لورهت ا ااا القاني ا ااع والقالث ا ااقم و لا ا ا وفيا ا ااع ليو يا ا اع املس ا ااندّ إليه ا ااا وجا ا ا
املالّ  ‘1‘) (11من الووتو ول ا خرياري وبهيع مساعدّ الدول عي الوفا ابلرزاماهتاا وجا
املااالّ 17م وأاتحاات فرصااع إ ااافيع لالجرمااال ماان امليااررين اليط اريق املبنيااق .وحةاار ا جرمااال
املمقيااون الاادائمون ليبياادان الراليااع األرجنرااقم وبنمااام وبااننم وبور ينااا فاسااوم وبورونااديم وشاايييم
و ابونم و مبولايم ولبنان.

زاا -الصندوق اخلاص املننأ وجب الربوتوكول الختيارا
يوج الدعم امليدم من خالل الصندوق اخلاص املن اأ وجا املاالّ  )1(26مان الووتو اول
-26
َّ
ا خري اااري إىل متوي اال امل ااارين الرامي ااع إىل إن ااا أو توطي ااد آلي ااا وقائي ااع وطني ااعم ويس ااهم با ا ل ا
تنتيا ا ا الروص ا اايا ا الص ا اايع الا ا ا تي ا اادمها اليةن ا ااع الترعي ا ااع عيا ا ا زايرّ الدول ا ااع الط ا اارف املبني ا ااع.
وا عااام 2017م قياادمت م اان بييمااع  273 096لو راع أمريكي ااع م اان خااالل الص ااندوق ل اادعم 11
م ااروعاع ماان م ااارين مناان الرب ا ي ا تساان لول أطااراف أثنااا تنتي ا ضا ا عااام  .2018وساااعد
اليةنع الترعيع عي تيييم ميرتحا م ارين وتوصيا تربيع ن .
__________
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 -27وتيدر اليةنع الترعيع حع الريدير املسامها امليدمع إىل الصاندوق الاوارلّ ا التارتّ امل امولع
ابلريري اار م اان إس اابانيا ( 41 274لو راع)م وأملاني ااا ( 139 040لو راع)م وت اايكيا ( 9 164لو راع).
وماان لا م تظاال ت اابر ابلييااع ألن الصااندوق يازال يترياار إىل املاوارل افرياااراع شااديداعم وسااييزم تياادمي
املزيااد ماان املسااامها ل ادعم امل ااارين خااالل لورّ ماان  2019-2018ومااا بباادضا .وتبريااد اليةنااع
الترعيع أن الصاندوق ألاّ أساسايع لادعم وإ ماال تنتيا توصاياهتا نان الربا ي وساو املبامياعم وحتا
الدول عيا مواصايع تيادمي الادعم املاايل ليصاندوق .وتاول اليةناع الترعياع أن ت اكر الببقاع الدائماع لر ايكيا
عي سخائها ا اسرةافع حدث لدعم الصندوق اخلاص خالل الدورّ القالقع والقالثق ليةنع الترعيع.

اثلثا -التعاون م هيئات أخرى يف جمال من التعذيب
ألف -التعاون الدويل
 -1التعاون م هيئات اومم املتحدة اوخرى
 -28ةق رئي اليةنع الترعيع الريرير السنوي الباشر ليةنع الترعيع ( )CAT/C/60/3امليادم
إىل جلنااع مناضةااع الرب ا ي ا  5أاير/مااايو  2017ا اجليسااع البامااع ليةنااع .وعيااد اليةنااع
الترعيع واليةنع اجرماعاع م رت اع ا جنيف ا  16ت رين القاين/نوفمو  2017ملناق ع يع من
اليةااي ا ا ضرمام امل رتك.
 -29ووفيااع ليارار اجلمبيااع البامااع 146/70م قا ةدم رئااي اليةنااع الترعيااع اب شارتاك ماان رئااي
جلنع مناضةع الرب ي وامليرر اخلاص املباب سألع الرب ي و من رو املباميع أو البيوباع
الياس اايع أو الالإنس ااانيع أو املهين ااع الريري اار الس اانوي الباش اار إىل اجلمبي ااع البام ااع ا لورهت ااا القاني ااع
والسببق.
 -30ولأابع م ا اان اليةن ا ااع الترعي ا ااع عي ا ا امل ا ااار ع ا ا جرماع ا ااا الس ا اانويع لرهس ا ااا ضي ا ااا
مباضدا حيوق اإلنسانم شارك رئي اليةناع الترعياع ا ا جرماال الراسان والب ارين ليرهساا م
ال ي عيد ا نيويورك ا الترتّ من  26إىل  30حزيران/يوني .2017
 -31وأصدر اليةنع الترعيع وجلناع مناضةاع الربا ي وامليارر اخلااص املبااب ساألع الربا ي
ولي إلارّ صندوق األمم املرحدّ ليروعا لةحااي الرب ي بياةع م رت اع ناسبع اليوم الادويل
ملسااندّ ااحااي الربا ي ( 23حزيران/يونيا  .)2017وواصايت اليةنااع الترعيااع تباوهنااا ابنرظااام
من آليا أخرىم بطرق منها إحالع اقرتاحا إىل جلنع مناضةع الربا ي لكاي تنظار فيهاا ب اأن
الدول األطراف ا الووتو ول ا خرياري ال سيينظر ا تياريرضا ا الدورا امليبيع ليةنع.
 -32وواصاايت اليةنااع الترعيااع تباوهنااا ماان متو اايع األماام املرحاادّ الساااميع ل ااؤون الالج ااقم
و سيما ا سياق زايراهتا امليدانيع.
 -٢التعاون م املنظمات الدولية اوخرى املعنية
 -33واصيت اليةنع الترعيع تباوهناا مان اليةناع الدولياع ليصايي األشارم و سايما ا ساياق
زايراهتا امليدانيع.
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ابء -التعاون اإلقريمي
 -34واصيت اليةنع الترعيع تباوهناا مان املنظماا اإلقييمياعم اا فيهاا اليةناع األوروبياع ملكافحاع
الربا ا ي واملبامي ااع أو البيوب ااع الالإنس ااانيع أو املهين ااع .واجرمب اات مقي ااق ع اان مكرا ا املؤسس ااا
الدمييراطيااع وحيااوق اإلنسااان الرااابن ملنظمااع األماان والرباااون ا أوروابم واملديريااع البامااع ليباادل واملساارهيكق
ا املتو يع األوروبيعم واملنظمع الدوليع ليترنكوفونيع عن طريع أفرقرها اإلقييميع.

جيم -اجملتم املدين
 -35واصاايت اليةنااع الترعيااع ا ساارتالّ ماان لعاام اجملرماان املاادينم ااا فيا رابطااع مناان الربا ي
ومؤسس ااا أ الميي ااع ع اادّ .واس اارتال أيةا ااع م اان تواص اايها م اان منظم ااا اجملرم اان امل اادين أثن ااا
زايراهتام وضي ت كرضا يباع عي عميها ا لال الرتويج ليووتو ول ا خرياري ولعم  .وتاول أن
ت ااكر شااكراع خاص ااع قروايل ضول اوايق ()Royal Hollowayم جبامبااع لناادنم ومر ااز إعمااال حيااوق
ا نسانم جبامبع بريسرولم عي لعمهما تنظايم منرادى فكاري عان البمال التبياي الا ي تةاطين
ب ا ا اليةن ا ااع الترعي ا ااع ومنظوم ا ااع الووتو ا ااول ا خري ا اااري ا مو ن ا ااد ل ا ااول ا حديي ا ااع وندس ا ااور
الك ا ااوى ابملميك ا ااع املرح ا اادّ لويطاني ا ااا البظما ا ا وآيرلن ا اادا ال ا ااماليع ا الت ا اارتّ م ا اان  14اىل 16
آ ار/مارم  .2017وأاتع ل الترصع ليرتك ا موا ين يحدل ا ال رى السنويع الباشرّ
ا ت رين القاين/نوفمو 2016م ال أثبرت فائدهتا ا ا رتيا مارسا عمل اليةنع الترعيع.
 -36وخالل الترتّ امل مولع ابلريريرم عيد اجملموعا اإلقييميع الراببع ليةناع الترعياع أيةااع
مداولاع عان ببااد مان مبهاد لولفيااغ بولرزماانم واجرمباات بيةناع ضيسانكي ا نهاريااعم وشابكع الدمييراطيااع
املالديتيعم ومؤسسع أوميها ليبحوثم خالل جيساهتا البامع.

رابعا -املسائل اهلامة املنبثقة ج أجمال الرعنة الارجية خالل الارتة املستعرضة
ألف -تطوير ممارسات العمل
 -1الزايرات
 -37ي ر آنتااع أن اليةناع الترعياع أجار  10زايرا ا عاام  .2017وا عادل مان اشاا م
ان من الةروري ت الدول األطراف أبن الزايرا يهارى ا الوقات الا ي ايراار اليةناع الترعياع
وعي النحو املنصوص عيي ا الووتو ول ا خرياري .ومما يؤساف لا أنا تباق تبيياع الازايرّ الا
انت ميررّ إىل رواندا .وت بر اليةنع الترعيع ابليياع ألن الادول األطاراف تبادو يبهاا ممرناع
متاماع لطبيبع و يع اليةنع الترعيع ولكيتيع عمل الووتو ول ا خرياري فبيياع.
 -38وخااالل الساانعم واصاايت اليةنااع الترعيااع ممارساارها املرمقيااع ا اإلعااالن عي ا مراحاال عاان
البياادان ال ا ساارزورضا بااد ع ماان إصاادار ض ا اإلعااالة ابإلشااارّ إىل الساانوا الريومييااع .و ل ا
حتسن الرخطير سرخدام املوارل ويسم ابنرها هنج أ قر مرونعا وعناد
يري ليةنع الترعيع أن ة
ا قرةااا م اتبااال هنااج انبكاسااي لااوةمج زايراهتااام ماان إخطااار الاادول مساابياع أبقص ا وقاات ممكاان
لرمكينها و بضا من تيس الزايرا بطرييع مر زّ وتباونيع.
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 -39ولألسفم تةا لت أ قر املوارل املراحع ليةنع الترعيعم خاصع من حي عادل املاوظتق
ا ف ااع اخلاادما البامااع والت ااع التنيااع .و ييرصاار أثاار ل ا عي ا اشااد ماان قاادرّ اليةنااع الترعيااع
فحس م بل يُياوز إىل فرض هوف ضائيع عي املوظتق ال ين يبميون مبها حاليااع أيةااع .ومان
أن ق ارار اجلمبيااع البامااع  268/68ياانص عي ا تااوف مااوظتق إ ااافيق جملاهبااع ال ازايلّ ا حةاام
أن ااطع اليةنااع الترعيااعم فااعن الواقاان أن املسااروى اشااايل ملااالك املااوظتق ريااف قا اع عاان لا
وقت اعرمال اليرارم عيماع أبن لمول ع البمل زال أب قر من الةبف.
 -40وعي ا ض ا ام حت ا اليةنااع الترعيااع الاادول األط اراف عي ا النظاار ا ترساايخ قاعاادّ لعاام
األمانع عي وج ا سربةالم ألن إن تير ت املسألع لون مباجلعم فعن ألا اليةنع الترعيع سيبدأ
حرم ااع ا ا خنت اااض وس ااررناقص فباليره ااا .و ب ااد م اان رف اان مس ااروى لع اام األمان ااع ي ا يك ااون
مرناسباع من ع عمل اليةنع الترعيع.
 -٢اوفرقة العامرة
 -41يختض الوقت املخصص لألفرقع الباميع الراببع ليةنع الترعياع أثناا لوراهتاا ايتيةااع با اع
ماان أجاال زايلّ الوقاات املكا ةارم ليةيسااا البامااع .وإ ا ااان ل ا يباازى جزئي ااع إىل اشاجااع إىل
النظاار اعيااع ا عاادل ماان اليةااااي يترااأ يرزاياادم فعنا يبااول أيةااع إىل أن مرافااع الرت ااع ال ااتويع
مل تكن مراحع لألفرقع الباميع .فال جدال ا أن مان ا املناسا أ يسارطين األعةاا امل اار ع
بتباليااع ا أعمااال اليةنااع الترعيااع لباادم وجااول مرافااع الرت ااع ال ااتويع .وماان ا املناسا ابلياادر
نتس إنتاق الوقت احملدول املراع ليةنع الترعيع عي حنو مقمر ا مناق اع عاماع ا اروريع
ملسااائل ييتةاال مباجلرهااا ا إطااار أفرقااع وظيتيااع .وسرواصاال اليةنااع الترعيااع اسااربراض اساارخدامها
األفرقااع الباميااع ا ااو طبيبااع املسااائل الا يربااق النظاار فيهااا واملاوارل املراحااع ااا .وضااي تاادرك أن
عميها ما برع يتيد جز اع من فبالير و تا ت بسب قارارا تيصانن خاار نطااق سايطرهتا وينبهاي
ناسبع املسؤولق عنها.
 -42ونريةااع ليمسااائل امل ااار إليهااا أعااال م ااان يربااق لمااج التريااع الباماال املباااب ابملسااائل
اإلجرائيع والتريع البامال املبااب اب جرهاالا اليانونياع واليةاااي املوا ايبيع ا فرياع عامال واحاد.
وترت عيا لا أن عميياا مقال مراجباع نظاما الاداخييم وتوحياد أساالي عميا وموا مرهاام
وا سرةابع ليطيبا الوارلّ من اآلليا الوقائيع الوطنيع ألجل اشصول عي امل اورّ واملسااعدّم
والنظ اار ا الية ااااي املربيي ااع اب جره ااالا اليانوني ااع الا ا تيق ااار م اان اليةن ااع الترعي ااع أو ا عالق ااع
ببميهام أبطأ بكق مما ان ممكناع سابياعم عندما ان الترييان يبمالن بطرييع منتصيع.
 -43وقاادمت األمانااعم ا الاادورّ القانيااع والقالثااق ليةنااع الترعيااعم هميبااع لكاال أسااالي عماال
اليةناع الترعياع ا وثيياع موحادّ .وبادأ الترياع البامال املبااب ابملساائل اإلجرائياع النظار ا الرةميان
وواصل نظر ا الدورّ القالقع والقالثق .أن نظراع لبدم توافر وقت لالجرماعا ولبدم إاتحاع
الرت ع ال اتويع لألفرقاع البامياعم يرواصال ضا ا البمال إ بصاورّ ا ر ياع وابلراوازي مان مهاام
التريااع الباماال الباجيااع األخاارى .وسييساارمر ا انرهااا ض ا ا الاانهج ح ا ايصاايص وقاات إ اااا
لالجرماعا وموارل افيع ليرت ع ال تويع ليةنع الترعيع .ومن مثم فاعن ضا ا يزياد مان الراأخ ا
األعمال املربييع برحدي أسالي البمل.
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 -44وأحرز التريع البامل املباب ابجلوانا الصاحيع ملنان الربا ي تيادماع با اع ا و ان قائماع
مرجبيع للليا الوقائيع الوطنيع هتدف إىل تيدمي حملع عامع عن املسائل املرتبطع ابلصاحع الا قاد
تكون متيدّ للليا أثنا الزايرا إىل أما ن ا حرةاز .وواصل التريع البامال أيةااع ا شارهال
عي ا األلاّ املرجبيااع الطبيااعم وضااي قابااع همياان لروصاايا اليةنااع الترعيااع ب ااأن املسااائل املرتبطااع
ابلصحعم اسرنالاع إىل تيارير اليةنع الترعيع ال تبي زايراهتا.
 -45وساعد التريع البامل املباب ابلصندوق اخلاص املسؤولق عن اسربراض الطيبا امليدمع
إىل الصندوق اخلاص وترويج الصندوق اخلاصم عي النحو املسةل سابياع ا ض ا الريرير.
 -٣اوفرقة اإلقريمية
 -46تواص اال األفرق ااع اإلقييمي ااع واملي ااررون اليطري ااون الر اااببون لك اال منه ااا البم اال م اان اآللي ااا
الوقائيع الوطنيع .ومن أن املسائل ال يرباق مباجلرهاا والطريياع الا يرباق مباجلرهاا هباا سارخريف
ماان بيااد إىل آخاارم فااعن اجرماعااا رهسااا األفرقااع اإلقييميااع أثنااا لورا اليةنااع الترعيااع تكتاال
تطبيع مبيار مو وعي م رتكم شأن شأن الرقابع البامع الكاميع.
ابء -املسائل اهلامة
 -47حظاات اليةنااع الترعيااعم لاادى ألائهااا و يرهااا املرمقيااع ا زايرّ أمااا ن ا حرةااازم زايلّ
ا ممارساع احرةاااز املهاااجرين بوصااتها مسااألع روتينيااع ابعربارضاا تاادب اع اساارقنائياع يييةااأ إليا عنااد
الةرورّ اليصوى.
 -48و حظاات اليةنااع الترعيااع أية ااع أن املهاااجرين احملرة ازين ق ا اع مااا يرمربااون يااوقهم
اليانونيااع امي اع ا املراجبااع وا مراعاااّ األصااول اليانونيااعم وأحياااةع بسااب عاادم إمكانيااع تو ياال
مسر ار قانوين أو تي ةيي خدما الرت ع ال تويع .وتبريد اليةنع الترعيع أن املهااجرين احملرةازين
ينبهااي أن يكااون اام اشااعم منا اليحظااع األوىل حرةااازضمم ا املساااعدّ الطبيااع وا ياان ااماة
مراعاااّ األصااول اليانونيااع .ويبا ةارض ا حرةاااز لموعااع ماان النااام ُياادون أنتسااهم أصاالع ا حالااع
اابف شااديد لظااروف ي ا مبهااا أن يصاابحوا ضاادفاع ليرب ا ي وسااو املباميااع .وإ ا ااان اال
ابف شاديد يساريزم
نرةز بيتاع أو مبر اع ليخطرم فعن ببض احملرةزين يوجدون ا حا
من السيطا أن ترخ تداب من نول خاص لريبيع احرياجاهتم اخلاصع .ومن بق الت ا األ قر
ابتاع األطتااالم والنساا م و وو اإلعاقااا البييياع أو البدنيااعم واألشاخاص املراااجر هبامم و ااحااي
الرب ا ي والصاادما م وعاادميو اجلنساايعم واملقييااا واملقييااون ومهااايرو ا ويااع اجلنسااانيع ومزلوجااو املياال
اجلنسي وحاميو صتا اجلنسق.
 -49وينص اليانون الدويل عي أن الييول املترو ع عيا اشرياع واحرةااز املهااجرين ُيا أن
يكوة اسرقنائيق واسرةابع لهرض م رول حيييي (مقالع شمايع النظام البام أو الصحع الباماع أو
األم اان ال ااوطابم ابملته ااوم الة اايع)م وأن يك ااوة أيةا ااع ق ااانونيق و ا ا تبس ااتيق و رتم ااان حي ااوق
اإلنسان و رامر .
 -50ف اارف امل ااروعيع يسااروج أ تتاارض أي قيااولم ااا فيهااا ا حرةااازم إ عيا األسا
ال ا ياانص عييهااا اليااانون ووفي ااع لإلج ارا ا ال ا هب ن هبااا اليااانون .ول ا ل فااعن أي شااكل ماان
أشكال احرةاز املهاجرين منصوص عيي حتديداع ا اليانون الوطاب أو يُيرى وفياع لييانون
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الوطاب سيكون ابلةرورّ قانوين و ا جاائز .وبطبيباع اشاالم ُيا أن يكاون الياانون الاوطاب
مروافياع أيةاع من ا لرزاما اليانونيع الدوليع.
 -51وُي ا م إ ااافع إىل ل ا م تطبيااع تااداب ا حرةاااز ا إطااار الساابي إىل حتييااع اارض
م اارول .وا س ااياق احرةاااز امله اااجرينم قاله اارض امل اارولق ض ااو نتس ا ابلنساابع لط اااليب الية ااو
واملهاجرين ما ضو اشال ابلنسبع ألي شخص آخر عندما يروقن أن يتيت شخص من لعاوى
قةائيع أو إجارا ا إلارياع ا املساريبل أو يب ةارض أمنبا أو أمان ا ليخطار .و ينبهاي أن ييبراو
لخول طاليب اليةو واملهاجرين بطرييع قانونيع جرميع ا حد ات .

خامسا -أتمالت يف السنة املستعرضة
ألف -قدرة ا ليات الوقائية الوانية جرى العمل الاعال بطريقة وقائية و"ا زمة الوقائية"
 -52ترى اليةنع الترعيعم ا و اخلاوا الا ا رسابرها ا السانع املا ايعم أن مان املناسا
أن تؤ ااد ماان جديااد أمهيااع اآلليااا الوقائيااع الوطنيااع الا ترمراان ابسااريالل وظيتااي حيييااي وتكااون
قالرّ عي البمل بروع وقائيعم فرح ةدل املخاطر احملرميع ليربا ي وساو املبامياع وتاوز القهارا ا
شايع حيوق اإلنسان وتي ةدم توصيا ا طابن عميي ملباجلع املسائل املق ّ ليييع.
 -53وت اادرك اليةن ااع الترعي ااع أ ق اار ف ااأ قر أنا ا ح ا وإن ان اات ااا و ي ااع قانوني ااع لييي ااام با ا ل م
فييست ل اآلليا الوقائيع الوطنياع ت ابر أبهناا قاالرّ عيا الوصاول إىل يان األماا ن الا يوجاد هباا
أشخاص يسيبت حريرهم أو قد ييسيبوهناا وإىل ين بمان يسايبت حاريرهم وإىل يان املبيوماا املرصايع
ابلو يعا وممارسع اشع ا ميابيع احملرةازين ا إطاار مان اخلصوصايع .و ييرصار األمار عيا ارورّ أن
تكون لاديها الو ياع اليانونياع الالزماع لا ل فحسا م بال حتراا أيةااع إىل ا ساريالل اي تارمكن مان
اايا قرار ب ل م والوسائل الالزمع ل ل م والقيع ال متكنها من ل عميياع.
 -54وترى اليةنع الترعيع أن ينبهي أيةاع متكق اآلليا الوقائيع الوطنيع وإقادارضا عيا تيادمي
امل قاشزمع الوقائيعقم ا ا ل فحص أمناف املمارسا ال قد تن أ عنها اطر الرب ي ا
والدعوّم مقل الربييع عي م ارين الر اريبا وت اريبا الرنتيا ا وتاوف الرقيياف البااما وا اطالل
هبماع مان السايطا اشكومياع .وت ادل اليةناع الترعياع عيا أن لا
أبن طع بنا اليادرا ا والربااون ة
يرطي توف ماوارل افياعا وامرياازا وحصااة مناسابعا والوصاول إىل اليةناع الترعياع مان أجال
امل ورّ واملساعدّ.

ابء -التزامات الدول اواراا
ياان الاادول األط اراف الووتو ااول ا خرياااري
 -55تؤ ااد اليةنااع الترعيااع اارورّ أن تسااروع
وحترص عي الوفا ابلرزاماهتا هاا اليةناع الترعياع وجا الووتو اول ا خريااري .ومان األساساي
ا ض ا ا الصاادل أ تبيااع الاادول األط ارافم بصااورّ مباشاارّ أو ا مباشاارّم بتباليااع أو بس اواضام
ا ا ااطالل اليةنا ااع الترعيا ااع بكاما اال و يرها ااا املربييا ااع ابل ا ازايرا م وفي ا ااع ليما ااالتق  12و 14ما اان
الووتو ااول ا خرياااري .وي اامل لا م ا يااع مااا ي ااملم ا لرازام رماادال اليةنااع الترعياع جبمياان
ياان الورئااع ال ا تطيبهااام س اوا قباال ال ازايرّ وخال اااا وا لر ازام
املبيومااا الالزمااعم ااا ا ل ا
برمكق اليةنع الترعيع من الوصول لون عائع إىل ين األماا ن اخلا ابع لو يرهاا اليةاائيع الا
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يوجااد فيهااا أشااخاص مساايوبع ح اريرهم أو قااد ييساايبوهناا وفرصااع إج ارا ميااابال خاصااع ماان ماان
يسيبت حريرهم و ضمم ن فيهمم لون حصرم اشرام واملوظتونم واملوظتون التنيونم واملوظتون
اإللاري ااون ال ا ين يبمي ااون ا املراف ااع ال ا ت ااميها ال ازايرا  .وق ااد ح اادل اليةن ااع الترعي ااع تي ا
ا لرزامااا ا مناساابا عدياادّ .وتباار عاان تيااديرضا ألن ا قااد يكااون ماان املتيااد ااا أن تبااق ا
وق اات مبك اار وبو ااوع مرطيب ااا الووتو ااول ا خري اااري لي اادول الا ا يوشا ا أن تزورض ااام خ ااالل
املرحيع الرحة يعم وسركتل الييام ب ل .

جيم -املا ة  )4(16م الربوتوكول الختيارا
 -56إن رفةاات لولااع طاارف الرباااون ماان اليةنااع الترعيااع أو مل تااوفر بي ااع مؤاتيااع مت ةكنهااا ماان
ا طالل بو يرها وفياع ليمالتق  12و 14من الووتو ول ا خرياريم فاعن املاالّ  )4(16تاوفر
سبيالع ملباجلع ل ر ياع ار ع جلنع مناضةع الرب ي .
 -57ويرب ااق عي ا اليةن ااع الترعي ااع أن حت اادلم بن ااا عي ا وق ااائن اشال ااعم م ااا إ ا ان اات الدول ااع
الطاارف مل ترباااون ابملبااو امليصااول ا امل االّ  .)4(16وم ا ااي ا اليةنااع الترعيااع ق اراراع ا ض ا ا
ال ااأنم وضااو مااا سي اامل ابلةاارورّ إاتحااع الترصااع ليدولااع الطاارف املبنيااع ملباجلااع ض ا اشالااع أو
تصحيحهام جاز ا أن تيةأ إىل جلنع مناضةع الرب ي م وفياع ليمالّ )4(16م لكي يرسو ام
ببااد أن تراااع ليدولااع الطاارف فرصااع إباادا آرائهااام أن تةاايف صااوهتا إمااا رصاادار بيااان عااام عاان
املو ول أو بن ر تيرير اليةنع الترعيع أو ال األمرين مباع.
 -58وبطبيب ااع اش ااالم أعرب اات اليةن ااع الترعي ااع ع اان أميه ااا ا أ تر اااع ااا أب ااداع فرص ااع تتبي اال
املااالّ  .)4(16ا أن اليةنااع الترعيااع اسرك ااتت ألول ماارّم خااالل التاارتّ امل امولع ابلريرياارم
حالع قطريع من جلنع مناضةع الرب ي ا إطار املاالّ  .)4(16وا وقات حاعم تناولات الدولاع
املبنيااعم ببااد أن قاادمت بياااة أوصاااف إىل اليةنااعم ال اوا ل التوريااع ليةنااع الترعيااعا و وافيرهااا
عي ا جب اال تيري اار ال ازايرّ عيني ااعم جبي اات متح اايص النظ اار ا إط ااار امل ااالّ  )4(16ا ااروري.
وبطبيبع اشالم فعن اشوار البام بق اليةنع الترعيع والدولع الطرف املبنيع مل يزل مسرمرا.

ال -آفاق املستقبل
 -59تااول اليةنااع الترعيااعم إ ااافع إىل و يرهااا املربييااع ابل ازايرا م أن ت اادل عي ا األمهيااع ال ا
توليها لريدمي امل اورّ واملسااعدّ ب اأن الووتو اول ا خريااري ومنان الربا ي إىل الادول األطاراف
واآلليااا الوقائيااع الوطنيااعم و ا ل إىل الاادول املوقبااع و ضااام ااا فيهااا و ااا وآليااا األماام
املرحدّ األخرىم بنا ع عي طيبها.

 -60بيااد أن ضناااك حاادولاع ملااا ميكاان الييااام ب ا م ابلنظاار إىل قيااع امل اوارل الب اريع واملاليااع املراحااع
حالياع ليةنع الترعيع .وعي وج اخلصوصم ا هنايع الترتّ امل مولع ابلريريرم بيغ ماالك املاوظتق
والةااهر عيا الباااميق ا اليةنااع الترعيااع وأعةااائها مبيهااع ماان اشاادّ مل يساابع لا مقياال .ونريةااع
ل ل م من امل األسفم تدرك اليةنع الترعيع أن ميكن ا سرمرار ا مسروى عميها اشايلم
وأنا ساايربق عييهااا إجارا عاادل أقاال ماان الازايرا خااالل التاارتّ امليبيااع .إهنااا املاارّ األوىل الا تبااق
فيهااا عي ا اليةنااع الترعيااع أن تيرصااد هب ا الطرييااعم وضااي متقاال إختاااق اجملرماان الاادويل ا تااوف
الدعم املناس لألعمال الراميع إىل منن الرب ي م وضو أمر مؤسف حياع.
GE.18-04678
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 -61وتيراازم اليةنااع الترعيااع بو يرهااا .ولا ل م فعهنااا سرسااب إىل البماال بطرييااع خالقااعم مااا
فبياات ا املا اايم ااي ترأ ااد ماان أهنااا قااالرّ عيا إجارا زايرهتااا الوقائيااعم وعيااد حاوارا فبالااعم
وتي اادمي امل ااورّ واملس اااعدّ لي اادول إلن ااا آلي ااا وقائي ااع وطني ااع ولع اام ض ا اآللي اا ا عميه ااا
اشيوي .وسي مل ل مزيداع من ا سربراض والرنيي احملرمال لينهاو وممارساا البمال اشالياعم
ا ا ل اسرك اف اآلرر الرنتي يع ليمالتق  )4(16و 31من الووتو ول ا خرياري.

هاء -خطة العمل
 -62أعيناات اليةنااع الترعيااع أص االع زايرا إىل أورو اوايم والوتهااالم وبيياازم وبورونااديم وبولناادام
والساانهالم وق يزساارانم وليااواي ا األشااهر اليالمااع .وسااوف تصاادر إعااالة أخاارى ا أعيااا
لوراهتا امليبيع.
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