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مقدمة
 -1عقــد الفريــق العام ـ املعــر بالســتعراض الــدورن الشــام ر املنشــح ووجــب ـرار ل ـ قــو
اإلنس ـ ــا 1/5ر دورت ـ ــل الوالو ـ ــة والعشـ ـ ـرين الفـ ـ ـ ة م ـ ــن  2إىل  13تشـ ـ ـرين الو ـ ــا /نوفم .2015
واستُعرضــا احلالــة لبنــا اللســة الوانيــة املعقــودة  2تش ـرين الوــا /نوفم  .2015وترأســا
وفد لبنا السفرية فو العادة واملفوضة املمولة الدائمة للبنا جنيف جنـ ريايـع عسـاكر .واعتمـد
الفريق العام التقرير املتعلق بلبنا جلستل العايرة املعقودة  6تشرين الوا /نوفم .2015
 -2و  13ك ــانو الوا /ين ــاير 2015ر اخت ــار لـ ـ ق ــو اإلنس ــا فري ــق املق ــررين الت ــا
(اجملموع ــة الو ثي ــة م ــن أج ـ ـ تيس ــري اس ــتعراض احلال ــة لبن ــا إندونيس ــيا وفن ــزوي ( وري ــة -
البوليفارية ر واململكة املتحدة ل يطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.
 -3وعم ا بح كام الفقـرة  15مـن مرفـق ـرار لـ قـو اإلنسـا  1/5والفقـرة  5مـن مرفـق
راره 21/16ر صدرت الوثائق التالية لغرض استعراض احلالة لبنا
(أ

تقرير وطر/عرض كتايب ُمقدم وفقا للفقرة (15أ ( A/HRC/WG.6/23/LBN/1؛

(ب جتميــل للمعلوم ــات أعدتــل مفوض ــية األمــم املتح ــدة الســامية حلق ــو اإلنســا وفق ـ ا
للفقرة (15ب ( A/HRC/WG.6/23/LBN/2؛
(ج موجز أعدتـل مفوضـية األمـم املتحـدة السـامية حلقـو اإلنسـا وفقـا للفقـرة (15ج
(. A/HRC/WG.6/23/LBN/3
 -4وأ يلــا إىل لبنــا ر عــن طريــق اجملموعــة الو ثيــةر ائمــة أســألة أعــدلا ســلف ا أملانيــا وبل يكــا
والم ورية التشيكية وسـلوفينيا والسـويد ولينتنشـتاين واملكسـيمل واململكـة املتحـدة ل يطانيـا العظمـى
وأيرلندا الشمالية والنـروي وهولنـدا والوليـات املتحـدة األمريكيـة .والكـن الطـ ع علـى هـذه األسـألة
املو ل الشبكع اخلارجع للفريق العام .

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
 -5اعت ـ لبنــا الســتعراض الــدورن الشــام فرصــة للــدفل ةــو عيــادة ال ــود الراميــة إىل تعزيــز
ومحايــة قــو اإلنســا  .وانــذ لبنــا منــذ الســتعراض األول املتعلــق بــل لــة مــن التــدابري لتحس ـ
الــة قــو اإلنســا فيــل .لكــن األ ــدات اخلطــرية الــمل تش ـ دها املنطقــة تكــن متو عــة وطر ــا
ال قو اإلنسا .
حتديات كورية أثرت سلبا على خطط البلد
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ديباجتــل
 -6واملبــادا األساســية حلقــو اإلنســا مكرســة الدســتور اللبنــا الــذن يعك ـ
فح ــوإل اإلعـ ـ الع ــاملع حلق ــو اإلنس ــا  .ف مي ــل املـ ـواطن اللبن ــاني متس ــاوو ووج ــب الدس ــتور
ال ــذن يكفـ ـ احلري ــة الشنص ــية واحلق ــو املدني ــة والسياس ــية .وال ــارن الش ــعب اللبن ــا يوميـ ـا ري ــة
الك ـ م واملعتقــد والــدين وال ـرأن والتعبــري و ريــة التملــمل .وتنــمن الق ـوان املنبوقــة عــن الدســتور تلــمل
احلقو واحلريات .إذ الارن اللبنانيو رية التعبـرير علـى سـبي املوـالر كمـا يتنـل مـن العـدد الكبـري
من وسائط اإلع م املتنوعة سياسيا وغريها من أيكال رية التعبري المل يتمتعو هبا.
 -7ورغــم ــدوت بعــت انت اكــات قــو اإلنســا لبنــا ر ف ـ هــذه النت اكــات ل و ـ
اجتاه ـ ا عام ـ ا ب ـ ه ــع اســتوناءات مــن القاع ــدة .وتنــطلل منظمــات اجملتم ــل املــد ونايــطو ق ــو
اإلنسا ر بعت األ يا ر بدور إجيايب هذا اجملال.
 -8ولطاملــا فــتل لبنــا ــدوده أمــام لجأـ مــن العديــد مــن البلــدا دو أن ييــز علــى أســان
األص ـ ـ اإلث ــر أو ال ــدير أو النتم ــاء السياس ــعر رغ ــم م ـ ـوارده ال تص ــادية واملالي ــة ا ــدودة وص ــغر
مس ــا تل وانع ــدام الس ــتقرار السياس ــع في ــل .ف ــو يستن ــيف ال جأـ ـ عل ــى أس ـ إنس ــانية .ن ــة.
و يقف ـ لبنــا أبــدا ــدوده أمــام أن يــن يرجــو الس ـ م أو ي ــرب مــن الضــط ادر رغــم دراتــل
ا دودة وعدم تو يعل على اتفا ية عام  1951اخلاصة بوضل ال جأ .
 -9و ــد بــدأ العــا يشــعر ابونــة األخــرية بالتحــديات اخلطــرية الــمل تفرض ـ ا تــدفقات بنــعة
آلف من ال جأ على ـارة أوروبـا الواسـعة جغرافيـ ا والقويـة ا تصـادي ا واملسـتقرة سياسـي ا ـ أ
لبنــا ر البلــد الص ــغرير استنــاف امل ي ـ  .ويستن ــيف لبنــا ال جأ ـ الفلس ــطيني منــذ أكوــر م ــن
نصــف ــر ويوجــد فيــل اليـ ا ـوا نصــف مليــو لجـ فلســطير .ومنــذ عــام 2011ر يستنــيف
لبنــا ـوا  1.5مليــو ســورن و 50 000نــاعف فلســطير .ووفق ـ ا ملفوضــية األمــم املتحــدة لش ـ و
ال جأ ـ ر يستن ــيف لبن ــا أكـ ـ ع ــدد م ــن ال جأ ـ واملش ــردين الت ــاري احل ــدي مقارن ــة بع ــدد
سكانل .و د وصفا األمم املتحدة هذا الوضل بالكارثة الوطنية.
 -10ويتقاس ــم ال جأ ــو واملش ــردو اخل ــدمات األساس ــية كامل ــاء والك رب ــاء والص ــحة واخل ــدمات
الجتماعيـ ــة مـ ــل الشـ ــعب اللبنـ ــا  .ونتي ـ ــة لـ ــذلملر تواجـ ــل امل سسـ ــات احلكوميـ ــة حتـ ــديات هائلـ ــة
وتتحم ـ أعبــاء جســيمة .والو ـ تــدفق ال جأ ـ لديــدا دالغرافي ـا للبنــا ككيــا  .ولــذلملر كــرر لبنــا
نــداءه إىل اجملتمــل الــدو ليتقاســم معــل هــذا العــبء .و ــد أثــرت هــذه الظــروف الطارئــة علــى برا ــل
الرامية إىل تعزيز قو اإلنسا و درتل على الوفاء بالتزاماتل الدولية.
لبنــا ر عاد عــدد نــزلء الس ـ و ر مــا أعــا
 -11وبســبب الرتفــاع امللحــود عــدد املقيم ـ
تنفيــذ اخلطــط الــمل اعتمــدلا الســلطات للحــد مــن اكتظــاد السـ و  .ومــل ذلــملر تواصـ الســلطات
اللبنانيــة تواص ـ ج ودهــا ملكافحــة ومنــل التعــذيب الس ـ و وغريهــا مــن أمــاكن ال ت ــاع .ففــع
نيسا /أبري 2014ر دم ل الـوعراء مشـروع ـانو بشـح إنشـاء م سسـة وطنيـة حلقـو اإلنسـا
وهيأـ ــة وطنيـ ــة مسـ ــتقلة ملناهنـ ــة التعـ ــذيب وفق ـ ـ ا أل كـ ــام ال وتوكـ ــول الختيـ ــارن لتفا يـ ــة مناهنـ ــة
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التعـذيب وغـريه مـن ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو ال إنسـانية أو امل ينـةر وهـو مشـروع ــانو
ُــدم إىل ال ملــا لعتمــاده .وُــدم مشــروع ــانو آخــر إىل ال ملــا ي ــدف إىل تعــدي أ كــام ــانو
العقوبات اخلاصة بتعريف التعذيبر لعل ا متمايية مل اتفا ية مناهنة التعذيب.
 -12وواصـ ـ لبن ــا ج ــوده ملكافح ــة الجت ــار بالبش ــر وض ــما محاي ــة ض ــحايا الجت ــار .وان ــذت
خط ـوات هامــة هــذا اجملــال بين ــا اعتمــاد ال ملــا عــام  2011القــانو ر ــم  164بشــح املعا بــة
على جرالة الجتار باأليناص.
 -13وفيما يتعلق حبظـر التمييـز ضـد املـرأة القـانو واملمارسـةر اعتمـد ال ملـا انونـا نيسـا /
أبري  2014بشح محاية النساء وسائر أفراد األسرة من العنف األسرن.
 -14وفيمــا يتعلــق حبقــو العم ـ ر تواص ـ وعارة العم ـ رصــدها لتطبيــق ــانو العم ـ والتعــدي ت
املدخلــة عليــل فيمــا يتعلــق بالعمــال اللبنــاني واألجانــب علـى السـواء .وتُكفـ احلمايــة حلقــو النســاء
واأل ــدات أمــاكن العم ـ  .وتعكــف الــوعارة الي ـ ا علــى مواءمــة ـوان العمـ اللبنانيــة مــل أ كــام
اتفا يــات العم ـ الدوليــةر ل ســيما التفا يــات الــمل أصــبل لبنــا طرف ـ ا في ــا .وجيــرن ال كيــز بشــك
خــاص علــى صــحة العمــال وضــمايم الجتمــاعع .وأنشــح مووفــو القطــاع العــام لـ اخلدمــة املدنيــة
للدفاع عن قو م.
 -15ورك ـ ــزت احلكوم ـ ــة ومنظم ـ ــات اجملتم ـ ــل امل ـ ــد أال ـ ــا تركي ـ ــز عل ـ ــى ق ـ ــو األي ـ ــناص ذون
اإلعا ــات العقلي ــة أو الس ــديةر عم ـ ا بالق ــانو املتعل ــق حبق ــو األي ــناص املع ــو لس ــنة 2000ر
وسعا جاهدة إىل محاية ه لء األيناص وإدماج م.
 -16ويــوفر لبنــا التعلــيم البتــدائع اإللزامــع انـ ا ويفــرض فقــط رســوم تسـ ي ذات طبيعــة رمزيــة
صرفة الامعة اللبنانية.
 -17وعقــب اســتعراض لبنــا ملشــاريل القـوان املتعلقــة حبقــو اإلنســا الــمل تعتمــد بعــدر أيــار
إىل أ أن تـ ــحخري اعتمـ ــاد هـ ــذه املشـ ــاريل يرجـ ــل إىل انعـ ــدام السـ ــتقرار السياسـ ــع الـ ــذن تسـ ــبب
الت تحخري اعتماد الكوري من القوان واملراسيم.
بالفع
 -18ول يـ ـزال لبن ــا ملتزمـ ـ ا وكافح ــة اإلره ــاب امي ــل أي ــكالل وبب ــذل ص ــارإل ج ــده حلماي ــة
قو اإلنسا رغم احلرب ا تدمة واملكلفة على اإلرهاب.
 -19وأكــد لبنــا أنــل ل يواجــل اإلرهــاب فقــط ب ـ يواجــل أين ـا العديــد مــن التحــديات العســكرية
واألمني ــة وال تص ــادية والجتماعي ــة األخ ــرإل عل ــى املس ــتويات الوطني ــة واإل ليمي ــة والدولي ــةر ل س ــيما
ال ـ ــت ل اإلس ـ ـرائيلع واهل مـ ــات اإلس ـ ـرائيلية املتكـ ــررة علـ ــى أراضـ ــيل األع ـ ـوام  1978و1982
و 1993و 1996و 2006ضد السـكا املـدني والبـل التحتيـة .و ـد تسـبب اغتيـال رئـي الـوعراء
الســابق رفيــق احلريــرن  14يــبارب/ف اير  2005واحلالــة الــمل تلتــل ععزعــة الســتقرار لبنــا .
يُنــاف إىل ذلــمل آثــار األعمــة الســورية علــى الوضــل السياســع وال تصــادن والجتمــاعع واألمــر
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لبنــا منــذ عــام 2011ر األمــر الــذن يــك ضــغطا علــى امل ـوارد غــري الكافيــة أص ـ ار وــا يفــو مــا
اللكل البلد من طا ات.
 -20ومل ذلـملر واصـلا كومـة لبنـا ر وـ ال ـ ام التـام للتزامالـا الدوليـةر إعـداد وتقـد
تقاريره ــا إىل هيأ ــات املعاه ــدات التابع ــة ملنظم ــة األم ــم املتح ــدةر وإ كان ــا تت ــحخر ذل ــمل .و ــدم
لبنــا تقــارير إىل كـ مــن الل نــة املعنيــة بالقنــاء علــى التمييــز ضــد املـرأةر ولنــة القنــاء علــى التمييــز
العنص ــرنر ولن ــة ق ــو الطفـ ـ ر والل ن ــة املعني ــة ب ــاحلقو ال تص ــادية والجتماعي ــة والوقافي ــة .أم ــا
التق ــارير ال ــمل يتع ـ تق ــدال ا إىل الل ن ــة املعني ــة حبق ــو اإلنس ــا ولن ــة مناهن ــة التع ــذيب ف ــع ي ــد
اإلعداد .وأعلن وعير اخلارجية عزمل إنشاء مديرية حلقو اإلنسا تابعة لوعارة اخلارجية واملغ ب .
 -21واسـ ــتقب لبنـ ــا عـ ــددا مـ ــن البعوـ ــات الدوليـ ــة حلقـ ــو اإلنسـ ــا بين ـ ــا الل نـ ــة الفرعيـ ــة ملنـ ــل
التعــذيب واملقــررة اخلاصــة املعنيــة بحيــكال الــر املعاصــرة ولنــة مناهنــة التعــذيبر مــا جع ـ لبنــا
وا ــدا مــن بنــعة بلــدا اســتقبلا وفــدا مــن تلــمل الل نــة .ويبـ ذلــمل املســتوإل العــا مــن الشــفافية
والتص ــميم ل ــدإل الس ــلطات اللبناني ــة عل ــى محاي ــة وتعزي ــز ق ــو اإلنس ــا والوف ــاء بالتزام ــات لبن ــا
الدولية .واستقب لبنا أينا املقرر اخلاص املعر حبرية الدين أو املعتقد.

باء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -22أدىل  98وف ــدا ببيان ــات خ ـ ـ ل جلس ــة التح ــاور .وت ــرد التوص ــيات املقدم ــة خ ـ ـ ل جلس ــة
التحاور الفرع الوا من هذا التقرير.
 -23نوهـ ــا اململكـ ــة العربيـ ــة السـ ــعودية ا ـ ــود لبنـ ــا ر علـ ــى الـ ــرغم مـ ــن التحـ ــديات السياسـ ــية
وال تصــاديةر ل ســيما مكافحــة اإلرهــابر وإدمــاج ال جأ ـ ر وا ـ ام قــو األيــناص ذون
اإلعا ة واألطفالر ومكافحة الجتار بالبشر.
 -24وأيادت السنغال وـا حتقـق مـن تقـدم منـذ السـتعراض األولر ل سـيما تنفيـذ اخلطـة الوطنيـة
حلق ــو اإلنس ــا وإنش ــاء ابلي ــة الو ائي ــة الوطني ــةر امتو ــالا لل وتوك ــول الختي ــارن لتفا ي ــة مناهن ــة
التعذيب.
 -25وذكــرت ص ـربيا أ وضــل امل ــاجرين وال جأ ـ واملشــردين داخلي ـا حباجــة إىل اهتمــام وأ
ضرورة إىل وضل اس اتي ية ياملة لتوفري احلماية واملساعدة اإلنسانية للمشردين.

ــة

 -26وأعربا سـرياليو عـن تقـديرها لل ـود الراميـة إىل وضـل تشـريعات واسـ اتي ياتر ل سـيما
فيم ــا يتعل ــق باألي ــناص ذون اإلعا ــة وباملس ــاواة ب ـ النس ـ  .وأثن ــا عل ــى لبن ــا لفتح ــل احل ــدود
أمام  1.2مليو لج ر وذكرت بنرورة ا ام قو يل امل اجرين.
 -27وس ــلما س ــنغافورة ب ــح استن ــافة ع ــدد كب ــري م ــن املش ــردين الو ـ ـ حت ــديا ه ــائ ار ونوه ــا
بال ود املبذولة لتحس قو األيناص ذون اإلعا ة واملساواة ب النس .
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 -28ودع ــا س ــلوفاكيا لبن ــا إىل تطبي ــق و ــف اختي ــارن لتنفي ــذ أ ك ــام اإلع ــدام هب ــدف إلغ ــاء
عقوبـ ــة اإلعـ ــدامر وإىل تعـ ــدي اإلطـ ــار التش ـ ـريعع كـ ــع يـ ــوفر احلمايـ ــة للنسـ ــاء مـ ــن اإليـ ــذاء النفسـ ــع
وال تصادن والعتداء النسع.
 -29ور ب ــا س ــلوفينيا باعتم ــاد خط ــة وطني ــة حلق ــو اإلنس ــا وإلغ ــاء امل ــادة  562م ــن ــانو
العقوب ــات .ول ظ ــا أ لبن ــا يواج ــل ص ــعوبات ت ــوفري التعل ــيم الي ــد والرعاي ــة الص ــحية وك ــذلمل
فيما يتعلق بالتمييز ضد النساء.
 -30ونوهــا إســبانيا بــال ود املبذولــة منــذ الســتعراض األول لتحسـ الــة قــو اإلنســا
سـ ــيا إ ليمـ ــع معقـ ــد .ور بـ ــا بتوجيـ ــل دعـ ــوة دائمـ ــة إىل املكلف ـ ـ بوليـ ــات إطـ ــار اإلج ـ ـراءات
اخلاصة.
 -31ور بــا ســرن لنكــا بــال ود املبذولــة لنــما احلــق
اخلصوص إىل خفت الوفيات النفاسية ووفيات الرضل.

الصــحة والتعلــيمر مشــرية علــى وجــل

 -32وأثنــا دولــة فلســط علــى ال ــود الراميــة إىل تعزيــز ومحايــة قــو اإلنســا وعلــى خطــط
تعزيــز امل سس ــات احلكومي ــةر وــا ذل ــمل اخلط ــة الوطنيــة حلق ــو اإلنس ــا  .وأي ـادت ا ــود إدم ــاج
أ كــام اتفا يــة مناهنــة التعــذيب ــانو العقوبــاتر وتعــدي تشـريعات العمـ وــا يتــيل فــتل ســو
العم جزئيا أمام العمال الفلسطيني .
 -33وأثـ ــل السـ ــودا علـ ــى اخلط ـ ـوات املتنـ ــذة منـ ــذ السـ ــتعراض األولر ل سـ ــيما وضـ ــل اخلطـ ــة
الوطنيــة حلقــو اإلنســا ر وج ــود تــدريب الـيش والقــوإل األمنيــةر والتعــاو مــل املكلفـ بوليــات
إطار اإلجراءات اخلاصة.
 -34وذك ــرت الس ــويد أ بع ــت األطف ــال يع ــانو م ــن انع ــدام النس ــية أل ــانو النس ــية جيي ــز
انتقــال النســية مــن األب إىل األبنــاء فقــط .وبــذلمل يكــو ــانو النســية عــام ا آخــر مــن عوام ـ
التمييز ضد املرأة.
 -35ونوهــا سويس ـرا بعــدم تنفيــذ أيــة أ كــام إعــدام الســنوات العشــرة املاضــية .وأيــارت إىل
الســتنتاجات ال ــمل خلص ــا إلي ــا لن ــة مناهن ــة التعــذيب ع ــام ( 2014انظ ــر A/69/44ر املرف ــق
الوال ـ عش ــر بش ــح وج ــود ارســة من ي ــة للتع ــذيب وا ت ــاع لف ـ ات غ ــري  .ــددة ب ـ ا اكم ــة
أمن الدولة.
للمت م باإلرهاب وارائم
 -36وأعربــا تايلنــد عــن تقــديرها للنطـوات املتنــذة لتحسـ الــة ال جأـ وملتمســع الل ــوء.
وأعربا عن لق ا من أ الكوري من النساء والفتيات ال جأات ما علن عرضة ل ستغ ل ال تصادن.
 -37وأيـ ــادت توغـ ــو باعتمـ ــاد اخلطـ ــة الوطنيـ ــة حلقـ ــو اإلنسـ ــا ر وإنشـ ــاء لنـ ــة ملتابعـ ــة أعمـ ــال
الستعراض الدورن الشام ر ووضل مشروع القانو املتعلق ب نشاء م سسة وطنية حلقو اإلنسا .
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 -38وأعرب ــا ت ــون ع ــن تق ــديرها للت ــدابري املتن ــذة ملكافح ــة العن ــف ض ــد النس ــاء وإنش ــاء لن ــة
وطنية ملنل التعذيب .و وا اجملتمل الدو على دعم لبنا فيما يتعلق بال جأ .
 -39ور ب ــا تركي ــا باعتم ــاد اخلط ــة الوطني ــة حلق ــو اإلنس ــا و ــانو محاي ــة النس ــاء وس ــائر أف ـراد
األسـرة مـن العنــف األسـرن .وأيــادت بكـرم لبنــا جتـاه ال جأـ السـوري  .وأعربــا عـن أســف ا أل
لبنا يصد على اتفا ية قو األيناص ذون اإلعا ة.
 -40ور بــا أوكرانيــا بالتصــديق علــى ال وتوكــول الختيــارن لتفا يــة مناهنــة التعــذيب .و الــا
إ لبن ــا جت ــاج إىل مزي ــد م ــن املس ــاعدة الدولي ــة ملواج ــة التح ــديات ال ــمل يفرضـ ـ ا ت ــدفق ال جأـ ـ
السوري على أراضيل.
 -41ونوهـ ــا اإلمـ ــارات العربيـ ــة املتحـ ــدة باإلجنـ ــاعات الـ ــمل قق ـ ــا لبنـ ــا اجملـ ــال التش ـ ـريعع
والدسـ ــتورنر و وضـ ــل خطـ ــط وطنيـ ــة وإنشـ ــاء وتطـ ــوير وكـ ــالت كوميـ ــة لتعزيـ ــز ومحايـ ــة قـ ــو
اإلنسا .
 -42و وــا اململكــة املتحــدة لبنــا علــى التحقيــق م ـزاعم التعــذيب .وأعربــا عــن لق ــا إعاء
الصعوبات المل يواج ا ال جأو السوريو احلصول على الوثائق القانونية وجتديدها.
 -43و ال ــا الولي ــات املتح ــدة إي ــا ل تـ ـزال تش ــعر ب ــالقلق إعاء الظ ــروف الس ــائدة السـ ـ و
ومراكــز ال ت ــاعر وإعاء خطــر تعــرض العمــال املنـزلي األجانــب ل ســتغ ل واســتونائ م مــن احلمايــة
ووجــب ــانو العم ـ ر كمــا أعربــا عــن القلــق أل العديــد مــن ـوان األ ـوال الشنصــية القائمــة
على الدين تنطون على إمكانية التمييز ب النس .
 -44وأي ـ ــادت أوروغـ ـ ـوان باعتم ـ ــاد اخلط ـ ــة الوطني ـ ــة حلق ـ ــو اإلنس ـ ــا للفـ ـ ـ ة 2019-2014ر
واخلطــة الوطنيــة إلدمــاج األيــناص ذون اإلعا ــة وخطــة العم ـ الوطنيــة للقنــاء علــى أس ـوأ أيــكال
عم األطفال.
 -45ونوه ــا وري ــة فن ــزوي البوليفاري ــة ب ــالتزام لبن ــا ب ــا ام ق ــو اإلنس ــا ر رغ ــم الع ــدوا
العسكرن اإلسرائيلع املستمر منذ وا نصف ر على يعبل وعلى البل التحتية املدنية.
 -46ول ظ اليمن اعتمـاد اخلطـة الوطنيـة حلقـو اإلنسـا ر ومشـروع القـانو املتعلـق ب نشـاء لنـة
مستقلة حلقو اإلنسـا ر ومحايـة الفأـات النـعيفةر وخطـة العمـ الوطنيـة للقنـاء علـى أسـوأ أيـكال
عم األطفال.
 -47وأعربــا أفغانســتا عــن تقــديرها ل ــود نشــر ثقافــة قــو اإلنســا  .وي ـ عا لبنــا علــى
ضما ايع تدابري مكافحة اإلرهاب مل معايري قو اإلنسا .
 -48ور بــا ألبانيــا اطــة العمـ الوطنيــة حلقــو اإلنســا للفـ ة  2019-2014وبقــانو محايــة
النساء من العنف األسرن.
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ــال احلق ــو ال تص ــادية والجتماعي ــة
 -49وأثن ــا الزائ ــر عل ــى م ــا قق ــل لبن ــا م ــن تق ــدم
والوقافيةر وما انذه من تدابري لتمك املـرأة واأليـناص ذون اإلعا ـةر كمـا أثنـا علـى ا ـ اف إنشـاء
م سسة وطنية حلقو اإلنسا والتعدي ت املق ة على التشريعات اخلاصة وناهنة التعذيب.
 -50وهن ــحت األرجنتـ ـ لبن ــا عل ــى تشـ ـريعاتل ال ــمل تن ــمن ري ــة ال ــدين وتت ــيل التن ــوع ال ــدير.
ونوها بال ود الرامية إىل ضما قو ال جأ وملتمسع الل وء.
 -51ور بــا أرمينيــا بتــدابري مكافحــة الجتــار باأليــناص وأثنــا علــى سياســة لبنــا الراميــة إىل
تش يل التنوع والتسامل ب خمتلف اإلثنيات والطوائف.
 -52وأيــارت أس ـ اليا إىل اعتمــاد تش ـريل عــن العنــف األســرن ونوهــا بكــرم لبنــا
ل جأ  .وأعربا عن لق ا إعاء التقارير املتعلقة بالتعذيب.

اســتقبالل

 -53وأيــادت النمســا باســتقبال لبنــا ـوا  1.5مليــو لجـ ر لكن ــا أعربــا عــن القلــق مــن
أ وضل ال جأ وامل اجرين البلد ل يزال هشا من عدة نوا ع.
 -54وأثنا البحرين علـى اخلطـوات املتنـذة بشـح أعمـة ال جأـ وال ـود املبذولـة حلمايـة وتعزيـز
قو اإلنسا لميل املواطن ر ل سيما الفأات النعيفة.
 -55وأثنــا بــنغ ديش علــى استنــافة لبنــا عــددا كبـريا مــن ال جأـ واســتمرار اســتقبالل للعمــال
األجانــبر رغــم أنــل يتســلم بعــد املعونــة الدوليــة املوعــودة ملســاعدتل مواج ــة التحــديات العديــدة
المل تعيق استمراره تنفيذ توصيات الستعراض الدورن الشام .
 -56وأيــادت بل يكــا ا ــود لبنــا الراميــة إىل حتسـ محايــة قــو اإلنســا وكرمــل
ال جأ من ضحايا النزاع السورن.

استنــافة

 -57وأعربـا ال اعيـ عــن تقـديرها للبنــا علـى النظـر مشــاريل ـوان ترمــع إىل إنشـاء م سســة
وطنية حلقـو اإلنسـا وآليـة وطنيـة ملنـل التعـذيب .كمـا أعربـا عـن تقـديرها لقـرار لبنـا توجيـل دعـوة
دائمة إىل يل اإلجراءات اخلاصة.
 -58ور با كندا بالتقرير الوطر ووشاركة لبنا

الستعراض.

 -59و ــدم الوفــد إ اطــة إع ميــة للفريــق العام ـ عــن التطــورات املتعلقــة حبقــو امل ـرأة .و ــال إ
الــة جـرائم الشــرف ــد ألغيــار وإ ج ــودا تُبــذل اليـا لت ــر
األ كــام الــمل نفــف العقوبــات
الغتصـاب الزوجــع و ُانـذت تــدابري لتيسـري إصــدار تصـاريل إ امــة وعمـ للرجــال األجانـب املتــزوج
بلبنانيــات .ووافــق وعيــر الداخليــة علــى تس ـ ي الزجيــات املدنيــة ي ـريطة يــطب القيــد الطــائفع م ــن
اهلويـ ــة .وانـ ــذت وعارة العم ـ ـ تـ ــدابري حلمايـ ــة قـ ــو العـ ــام ت املنزليـ ــات األجنبيـ ــات بين ـ ــا تر ـ ــة
وتو يد عقود العم اخلاصة هبن وتطبيق إلزامية التحم الصحع.
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 -60ووف ـ ــرت احلكوم ـ ــة احلماي ـ ــة لاطف ـ ــال وفق ـ ـا أل ك ـ ــام اتفا ي ـ ــة ق ـ ــو الطف ـ ـ وغريه ـ ــا م ـ ــن
التفا ي ــات الدولي ــة .و ع ــام 2012ر اعتم ــد لـ ـ ال ــوعراء املرس ــوم ر ــم  8987املتعل ــق بتحظ ــري
اســتندام األ ــدات دو الوامنــة عشــرة األعمــال الــمل تشــك خط ـرا علــى صــحت م أو س ـ مت م
أو س ــلوك م األخ ـ ــع .وأُدرج ــا جرالـ ــة إرغـ ــام أطف ــال الش ـ ـوارع علـ ــى التس ــول نطـ ــا القـ ــانو
ر م  164لعام  2011املتعلق وعا بة جرالة الجتار باأليناص الذن اعتمده ال ملا .
 -61وفيما يتعلق باملي النسعر أيار ـرارا صـادرا عـن ا ـاكم إىل أ املـادة  534مـن ـانو
العقوبــات ل تنطبــق علــى املولي ـ رغــم أ هــذه املــادة مــن ــانو العقوبــات تــن علــى املعا بــة علــى
الع ــات النس ــية املنالف ــة للطبيع ــة يعا ــب علي ــا ب ــاحلب  .وأض ــطلل القن ــاء ب ــدور ه ــام من ــل
أعمــال العنــف أو التمييــز حبــق املوليــات واملولي ـ ومزدوجــع املي ـ النســع ومغــايرن اهلويــة النســانية
واحليلولة دويا.
 -62وأك ــد لبن ــا ــددا التزام ــل وكافح ــة التع ــذيب ع ــن طري ــق .اكم ــة امل ــووف املس ـ ول ع ــن
ارســة التعــذيب ومعــا بت م بالس ـ ن وبتــدابري تحديبيــة صــارمة .و ــد أد ــا أ كــام اتفا يــة مناهنــة
التع ـ ــذيب ال ـ ـ ام التدريبي ـ ــة .وأُنش ـ ــأا هيأ ـ ــة تفت ـ ــيش داخ ـ ـ وك ـ ــالت إنف ـ ــاذ الق ـ ــانو للنظ ـ ــر
الش ــكاوإل وض ــما املعامل ــة اإلنس ــانية للن ــحايا .ونظم ــا الس ــلطات املنتص ــة ت ــدريبات أساس ــية
ومس ــتمرة عل ــى ة ــو دورن لن ــما ع ــدم الس ــماف باس ــتندام الع اف ــات دل ــي ا و ي ــدا دو أدل ــة
جنائيــة ويــة .وأصــدرت ــوإل األمــن الــداخلع ًوذج ـا جديــدا لتقــد الشــكاوإل يتمايــى مــل املعــايري
الدولي ــة ال ــمل واف ــق علي ــا مكت ــب األم ــم املتح ــدة املع ــر باملن ــدرات والرال ــة .و ُان ــذت ع ــدة ت ــدابري
تش ـريعية لتعزيــز قــو اإلنســا ر مــن بي ـ نفيــف أ كــام الس ـ ناء املــدان الــذين يب ـ تشــني
الت م معانالم من الـة صـحية خطـرية .و يُعـدم أن يـن .كـوم باإلعـدام منـذ عـام 2004ر
وفرضا احلكومة و فا اختياريا فعليا لعقوبة اإلعدام.
 -63ونوه ــا ي ــيلع باس ــتقبال لبن ــا ألكو ــر م ــن  1.5ملي ــو لجـ ـ س ــورن مش ــرية إىل ض ــرورة
ضما محاية وكرامة ه لء األيناص دو إبطاء.
 -64ور بـ ــا الص ـ ـ بوضـ ــل اخلطـ ــة الوطنيـ ــة إلدمـ ــاج األيـ ــناص ذون اإلعا ـ ــة والس ـ ـ اتي ية
الوطني ــة للمـ ـرأةر وب نش ــاء الل ن ــة الوطني ــة ملكافح ــة عمـ ـ األطف ــال .وأعرب ــا ع ــن تق ــديرها للت ــدابري
املتنذة من أجـ حتسـ وـروف ال جأـ الفلسـطيني ر لكن ـا أعربـا عـن اسـتمرار يـعورها بـالقلق
إعاء الت ديدات اإلرهابية وتدفق ال جأ .
 -65ويــددت كولومبيــا علــى الت ـزام احلكومــة اللبنانيــة بتنفيــذ التوصــيات الصــادرة عــن الســتعراض
األول وعرضا تقاسم خ الا خمتلف الت قو اإلنسا مل لبنا .
ـ ـ ــالت من ـ ـ ــا مكافحـ ـ ــة التعـ ـ ــذيب والجتـ ـ ــار
 -66ول ـ ـ ــظ الكونغـ ـ ــو مـ ـ ــل التقـ ـ ــدير التقـ ـ ــدم
باأليناص ومحاية املسن واألطفال والعمال امل اجرين.
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 -67وأيــادت كوســتاريكا بلبنــا لســتقبالل أكوــر مــن مليــو لج ـ ســورن .وأعربــا عــن القلــق
إعاء اهل مات المل يتعرض هلا الصحفيو والتحخري تقد التقارير إىل هيأات املعاهدات.
 -68ور بــا كــوت ديف ـوار بالتــدابري املتنــذة لتعزيــز قــو األطفــال واأليــناص ذون اإلعا ــة.
وي عا لبنا على تعزيز درات امل سسات الوطنية حلقو اإلنسا .
 -69ور بــا كرواتيــا بــاخلطوات املتنــذة مــن أج ـ إجيــاد تمــل يســوده العــدل واملســاواةر وــا
ذل ــمل اعتم ــاد السـ ـ اتي ية الوطني ــة للمـ ـرأة .وأعرب ــا ع ــن ي ــعورها ب ــالقلق أل محاي ــة األطف ــال م ــن
العنف والستغ ل ل تزال ضعيفة على الرغم من التشريعات الديدة.
 -70ونوها كوبـا بوضـل اخلطـة الوطنيـة إلدمـاج األيـناص ذون اإلعا ـة واعتمـاد اخلطـة الوطنيـة
حلقو اإلنسا والقانو ر م  293املتعلق بالعنف األسرن.
 -71وأعربــا ـ ص عــن تقــديرها لل ــود الــمل يبــذهلا لبنــا استنــافة أكوــر مــن مليــو لجـ
سورن إضـافة إىل ال جأـ الفلسـطيني ونوهـا بالتزامـل حبقـو اإلنسـا علـى الـرغم مـن التحـديات
المل يواج ار وا ذلمل اإلرهاب.
 -72وأعربا الم ورية التشيكية عن تقديرها لردود لبنا على بعت األسألة المل أعدلا سلف ا.
 -73وأ رت الداًرك بالتحديات المل يواج ا لبنا فيما يتعلق بوضـل ال جأـ  .وأعربـا عـن لق ـا
إعاء ا تمال استغ ل العمال امل اجرين الذين يُد وا سو العم و جظوا باحلماية داخلل.

 -74ور با جيبويت باخلطة الوطنية إلدماج األيناص ذون اإلعا ة.

 -75وأيــارت إك ـوادور إىل ج ــود تنفيــذ التوصــيات الصــادرة خ ـ ل الســتعراض األول واعتمــاد
اخلطة الوطنية حلقو اإلنسا وسن انو ملكافحة العنف األسرن.
 -76وأثنــا مصــر علــى مــا يبذلــل لبنــا مــن ج ــود استنــافتل ألكوــر مــن  1.5مليــو لج ـ
سورن إضافةا إىل نصف مليو لج فلسطير يستنيف م منذ عام  .1948ور با باخلطـة الوطنيـة
حلقو اإلنسا للف ة  2019-2014وباخلطوات املتنذة إلنشاء م سسة وطنية حلقو اإلنسا .
 -77وأعربــا إســتونيا عــن تقــديرها لل ــود الــمل يبــذهلا لبنــا لتحسـ الــة قــو اإلنســا مــل
اســتيعاب أكوــر مــن مليــو لج ـ ســورن الو ــا نفســلر وي ـ عتل علــى مواصــلة ج ــوده ليصــبل
يل الصكوك الدولية الرئيسية حلقو اإلنسا .
طرفا
 -78وأعربا فنلندا عن تقديرها لل ود المل يبذهلا لبنا لستنافة ال جأ والتحـديات النايـأة
ابونـة األخـرية .ويـ عا لبنـا علـى بـذل صـارإل ج ـده ملعاملـة القـادم
عن تدفقات ال جأـ
الدد من ال جأ معاملةا منصفةر وذلمل بسب من ا ضما صول أطفاهلم على التعليم.
 -79وأثن ــا فرنسـ ــا عل ــى مـ ــا يبذل ــل لبنـ ــا م ــن ج ـ ــود لستن ــافة ال جأ ـ ـ الس ــوري ور بـ ــا
بالتدابري املتنذة ملكافحة العنف األسرن.
GE.15-22657

11/36

A/HRC/31/5

 -80وأيــادت غــابو باإلص ـ ات القانونيــة واإلداريــة اهلامــة وبالتــدابري املتنــذة لتــوفري التــدريب
ال القانو الدو اإلنسا .
ألفراد وإل األمن وغريهم
 -81ور با أملانيـا بـالقرار الـذن انـذ مـ خرا للسـماف ألطفـال ال جأـ السـوري باحلصـول علـى
التعليم بغت النظر عن وضل الوالدين .وسلّما بحمهية اعتماد انو محاية النساء من العنف األسرن.
 -82ور ب ــا غان ــا بتع ــاو لبن ــا م ــل ع ــدة آلي ــات م ــن آلي ــات ق ــو اإلنس ــا ر لكن ــا ل ت ـزال
تشــعر بــالقلق إعاء اســتمرار ورود تقــارير عــن أعمــال تعــذيب يرتكب ــا بعــت عناصــر الق ـوات املســلحة
ووكالت إنفاذ القانو حبق ا ت زين.
 -83وأثن ــا اليون ــا عل ــى وض ــل لبن ــا اخلط ــة الوطني ــة حلق ــو اإلنس ــا ر والسـ ـ اتي ية الوطني ــة
للمرأةر وخطة العم الوطنية للقناء على أسوأ أيكال عم األطفال حبلول عام .2016
 -84ونـ ّـوه الكرســع الرســو ا ــود لبنــا استنــافة أعلــى نســبة مــن ال جأـ
ونوه أينا بالتعايش املتواع والسلمع للسكا من خمتلف األديا .
بعدد سكانلّ .

العــا مقارنـةا

 -85ور بـ ــا هنـ ــدوران بانفتـ ــاف لبنـ ــا وإ ـ ـراره بوجـ ــود ييـ ــز ب ـ ـ النس ـ ـ واعتمـ ــاده القـ ــانو
ر م  293املتعلق حبماية النساء من العنف األسرن.
 -86وأعربــا هنغاريــا ع ــن تقــديرها ل ــود لبن ــا تنفيــذ التوصــيات الص ــادرة عــن الس ــتعراض
ضوء الوضل السياسع واألمر الصعب البلد.
الدورن الشام
 -87وي عا آيسلندا لبنا على ضما صول يل األطفال ال جأ املولودين البلد علـى
ي ادة مي د .وأعربا عن لق ا إعاء القيود وأيكال التمييز المل ت ثر على ال جأ الفلسطيني .
 -88وأثن ــا إندونيسـ ــيا علـ ــى ج ــود لبنـ ــا لتنفيـ ــذ التوص ــيات الصـ ــادرة عـ ــن السـ ــتعراض األول
وأعربا عن اعتقادها بح اخلطة الوطنية حلقو اإلنسا تكتسع أمهيةا أساسيةا توجيل احلكومة.
 -89وأثنــا وريــة إي ـرا اإلس ـ مية علــى لبنــا إل امتــل ي ـراكات ب ـ احلكومــة واجملتمــل املــد
ولوضعل خطةا وطنيةا حلقو اإلنسا .
 -90وأعــرب العـرا عـن تقــديره لننــمام لبنــا إىل املعاهــدات الدوليــة ووضــعل اسـ اتي يةا وطنيــة
ملكافحة عم األطفال وإنشائل لنة وطنية لتنفيذ تلمل الس اتي ية.
 -91وهن ــحت أيرلن ــدا لبن ــا عل ــى توجي ــل دع ــوة دائم ــة إىل اإلجـ ـراءات اخلاص ــة .ول ظ ــا ع ــدم
صول أن تقدم تنفيذ التوصيات املتعلقة وكافحة التعذيب.
 -92واع ضــا إس ـرائي علــى إيــارة لبنــا إىل مس ـ وليت ا عــن الــة قــو اإلنســا البلــد.
وأعربــا عــن لق ــا إعاء يــام منظمــة إرهابيــة هــع ــزب اا بت نيــد أطفــال وإرســاهلم إىل ســورية
انت اك لل وتوكول الختيارن لتفا ية قو الطف بشح اي اك األطفال املناععات املسلحة.
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 -93ورفت لبنـا بيـا إسـرائي الـذن المـا فيـل ـزب اا بحنـل منظمـة إرهابيـة ـائ ا إنـل مكـو
لبنا يشارك احلكومة وال ملـا  .ورفنـا هـذا الوصـف ل سـيما أنـل أتـى مـن سـلطة .تلـة ل تـزال
حتت ـ ج ــزءا مــن أراض ــع لبن ــا  .كمــا لف ــا لبنــا انتب ــاه رئ ــي الفريــق العام ـ بنــرورة ع ــدم تس ــيي
الستعراض الدورن الشام وال كيز على قو اإلنسا فقط.
ي ــل اجمل ــالت .وأ ــر
 -94و ــال لبن ــا إن ــل يس ــعى جاه ــدا لتحسـ ـ ال ــة ق ــو اإلنس ــا
باســتمرار ــدوت بعــت النت اكــات حلقــو اإلنســا ر لكنــل ــال إ هــذه احلــالت تُعت ـ ــالت
فردية ل الكن وصف ا بانت اكـات منتظمـة أو منظمـة .وأكـد أ هـذه النت اكـات غـري مقبولـة وجيـرن
التحقيق في ا ومقاضاة مرتكبي ا.
 -95و ــال إ احلكوم ــة تب ــذل ج ــودا ملكافح ــة الجت ــار بالبش ــر وإنف ــاذ ــانو ملكافح ــة العن ــف
حتسن.
األسرن منيفا أ الوعع حبقو اإلنسا داخ وكالت إنفاذ القانو د ّ
 -96واســتعرض لبنــا التــدابري املتنــذة فيمــا يتعلــق ب ـ دارة الس ـ و ر بعــد اعتمــاد اخلطــة الوطنيــة
لنق ـ ـ س ــلطة الس ـ ـ و م ــن وعارة الداخلي ــة إىل وعارة الع ــدل ع ــام  .2012و ــد أُنش ــأا مديري ــة
للس ـ ـ و واعتم ـ ــد ال مل ـ ــا الق ـ ــانو ر ـ ــم  216لعـ ــام  2012القاض ـ ــع بتنف ـ ــيت الس ـ ــنة الس ـ ـ نية
وخففا عقوبات املساج املدان بناءا على ذلمل.
من  12ي را إىل تسعة أي رُ .
وجظــر ال ت ــاع التعســفع ص ـرا ةا ووجــب الدســتور والصــكوك الدوليــة الــمل صــد علي ــا
ُ -97
لبن ــا  .كم ــا أ إج ـ ـراء حتقي ــق واعتق ــال ي ــن دو م ــذكرة تو ي ــف أم ـ ـرا .ظ ــورا وأن ي ــن
ينت مل هذا احلظر يتعرض للمساءلة.
 -98ورغم أ لبنا لي طرفـ ا التفا يـة اخلاصـة بوضـل ال جأـ ر ف نـل ا ـ م دومـ ا مبـدأ عـدم
اإلعــادة القس ـرية للم ـرين الســوري  .والســلطات اللبنانيــة ومووفــو مرا بــة احلــدود النع ـوا أبــدا أن
سورن من الدخول إىل البلد من سـورية ألسـباب إنسـانية .وروـا يكـو لبنـا ـد امتوـ أل كـام تلـمل
التفا ية ولا وفع ا أكور من الدول األطـراف في ـا .وبـذلا احلكومـة صـارإل ج ـدها لتيسـري انتقـال
السـ ــوري واسـ ــتقرارهم بلـ ــدا ثالوـ ــةر بالتنسـ ــيق مـ ــل مفوضـ ــية األمـ ــم املتحـ ــدة لش ـ ـ و ال جأ ـ ـ
واملنظمة الدولية لل رة وما يص إىل  20سفارة من سفارات بلدا املقصد.
 -99وذكرت إيطاليا أ العدد الكبـري مـن التفا ـات الدوليـة الـمل صـ ّد علي ـا لبنـا ت كـد التزامـل
ال احلماية من العنف األسرن.
حبقو اإلنسا  .ور با إيطاليا بالتقدم ا رع
 -100وأعربا اليابا عن تقديرها لقبول لبنا عدداكبـريا مـن ال جأـ وأثنـا علـى مـا انـذه مـن
خط ـوات لتعزي ــز ق ــو امل ـرأة .وأعرب ــا الياب ــا ع ــن لق ــا إعاء م ــا ج ــدت م ــن ت ــحخري إج ـراءات
العدالة النائية وإعاء وروف الس ن.
 -101ور ــب األرد ب ــال ود الــمل ب ــذهلا لبن ــا لوضــل التقري ــر ال ــوطر وحتس ـ وض ــل األي ــناص
ذون اإلعا ة .وأيار إىل حتدي القوان لعل ا متماييةا مل املعايري الدولية حلقو اإلنسا .
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 -102ول ظــا كينيــا ال ــود املتواصــلة لتنفيــذ التوصــيات الصــادرة عــن الســتعراض األول وأعربــا
عــن لق ــا إعاء معانــاة العمــال املن ـزلي امل ــاجرينر وــا ذلــمل القواعــد التقييديــة لل ــرة الــمل تعيــق
مغادرلم للبلد.
 -103و الــا الكويــا إ ال جأ ـ يشــكلو ثل ـ الســكا علــى األ ـ  .وأيــارت إىل مكافحــة
ــال تعزيــز قــو
اإلرهــاب والتحــديات األخــرإل الــمل يواج ــا لبنــا ر فنـ ا عــن إجنــاعات لبنــا
اإلنسا رغم الظروف املذكورة.
 -104وأثن ــا وري ــة لو الدالقراطي ــة الش ــعبية عل ــى وض ــل لبن ــا خلط ــط وطني ــة حلق ــو اإلنس ــا
وإنشائل هيأات كومية لتعزيز ومحاية قو اإلنسا .
 -105ونوه ــا لتفي ــا بالتـ ــدابري املتن ــذة منـ ــذ الس ــتعراض األولر ل س ــيما ـ ــانو محاي ــة النسـ ــاء
وس ــائر أفـ ـراد األس ــرة م ــن العن ــف األس ــرنر وأي ــارت إىل التوص ــيات املتعلق ــة بتعم ــيم مراع ــاة املنظ ــور
النسا الصادرة عن الل نة املعنية بالقناء على التمييز ضد املرأة.
 -106ول ظــا ليبيــا تعــاو لبنــا مــل آليــات قــو اإلنســا وأثنــا علــى اعتمــاده خطــة العم ـ
الوطنية للقناء على أسوأ أيكال عم األطفال.
 -107ور با لكسم غ بـال ود املبذولـة منـذ السـتعراض األولر ل سـيما القـانو الديـد املتعلـق
باحلمايــة مــن العنــف األســرن وخطــة العم ـ الوطنيــة حلقــو اإلنســا ر وتوج ــا بالشــكر إىل لبنــا
على ج وده لتوفري ا تياجات ال جأ السوري .
 -108ول ظا مدغشقر مل الرتيـاف اخلطـوات املتنـذة حلمايـة العمـال األجانـبر لكن ـا أعربـا
عــن لق ــا إعاء اســتمرار النت اكــات و الــا إنــل ل ي ـزال هنــاك الكوــري ــا يتع ـ القيــام بــل ه ــذا
ال التعليم.
الصدد .ور با بال ود املبذولة
 -109ول ظــا ماليزيــا ال ــود الــمل يبــذهلا لبنــا لتنفيــذ التوصــيات الــمل بل ــار ل ســيما التوصــيتا
اللتــا ــدمت ما ماليزيــار ونوهــا بــال ود املتواصــلة لتحس ـ وضــل امل ّ ـرين وال جأ ـ ر كمــا أثنــا
على اخلطة الوطنية حلقو اإلنسا .
 -110وأيــارت ملــديف إىل التقــدم الــذن أ ــرعه لبنــا القنــاء علــى يــل أيــكال التمييــز ضــد
املرأةر وسلّما بالصعوبات المل يواج ا تعزيز قو اإلنسا .
 -111ور با موريتانيا باخلطة الوطنية حلقو اإلنسا ومشروع القانو املتعلق ب نشاء م سسـة وطنيـة
حلقو اإلنسا  .وأثنا على ما انذه لبنا من تدابري تتعلق حبقو املسن واأليناص ذون اإلعا ة.
 -112ور بـ ــا املكسـ ــيمل بتنفيـ ــذ الس ـ ـ اتي ية الوطنيـ ــة للم ـ ـرأة وإنشـ ــاء م سسـ ــة وطنيـ ــة حلقـ ــو
إنشائ ا املستقب القريب.
اإلنسا معربة عن األم
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 -113وس ــحل البـ ـ األس ــود ع ــن الت ــدابري املق ــررة ملن ــل العن ــف األس ــرن وجـ ـرائم القتـ ـ لعتب ــارات
ــال التعل ــيم واستفس ــرت ع ــن اخلط ــط الرامي ــة إىل
جنس ــانية منعـ ـا فعليـ ـا .ور ب ــا بالتق ــدم ا ــرع
تطبيق التعليم اجملا واإللزامع لاطفال ىت سن اخلامسة عشرة.
 -114و ــن املغــرب ال ــود املبذولــة لتعزيــز ومحايــة قــو اإلنســا ر ل ســيما إنشــاء الل نــة الوطنيــة
حلق ــو اإلنس ــا ر عل ــى ال ــرغم م ــن ع ــدم الس ــتقرار السياس ــع واإلره ــاب املنطق ــة .ون ــوه بالت ــدابري
العملية المل انذت حلماية الفأات النعيفة.
 -115وأثنــا ناميبيــا علــى املبــادرات املتنــذة لستنــافة ال جأ ـ وامل ـرينر وــا ذلــمل ال ــود
العم ر ونوها باعتماد انو العنف األسرن.
املبذولة لكفالة ق ال جأ الفلسطيني
 -116وأثن ــا هولن ــدا عل ــى اإلص ـ ات التش ـريعية ال ــمل أدخل ــا لبن ــا من ــذ الس ــتعراض األخ ــرير
لكن ا أعربا عن أسف ا إعاء الفـراغ السياسـع والدسـتورن .وأعربـا عـن تقـديرها لل ـود الـمل يبـذهلا
لبنا لتلبية ا تياجات ال جأ السوري .
 -117وهن ــحت نيك ــاراغوا لبن ــا عل ــى م ــا أ ــرعه م ــن تق ــدم من ــذ الس ــتعراض األولر رغ ــم الس ــيا
هذا الوضل اخلاص.
اإل ليمع املعقد .و الا إ على اجملتمل الدو أ يظ ملتزما بدعم لبنا
 -118ور بـ ــا ني رييـ ــا ا ـ ــود لبنـ ــا حلمايـ ــة قـ ــو األيـ ــناص ذون اإلعا ـ ــةر وحتس ـ ـ
البلد وتنفيذ الكوري من التوصيات الصادرة خ ل الستعراض األول.
قو اإلنسا

الـ ــة

 -119وسلما النروي بال ود اهلائلـة الـمل بـذهلا لبنـا لسـتيعاب ال جأـ الفـارين مـن احلـرب
سوريا؛ و الا إ لبنا أبدإل تسا.ا وكرما رائع  .ور با النروي بالتحسينات املتعلقة باملرأة.
 -120وأثنــا عمــا علــى ج ــود لبنــا حلمايــة وتعزيــز قــو اإلنســا عــن طريــق إنشــاء آليــات
وطني ــةر ل س ــيما تل ــمل املتعلق ــة ب دم ــاج األي ــناص ذون اإلعا ــةر وت ــوفري الف ــرص هل ــم عل ــى ــدم
املساواة مل ابخرين .ودعا إىل مواصلة ال ود إلنشاء امل سسة الوطنية حلقو اإلنسا .
 -121وأثنــا باكســتا علــى لبنــا لستنــافتل نصــف ميلــو لج ـ فلســطير منــذ عــام 1948
واستنافتل اليا أكور من  1.5مليو م ر سورن على أراضيلر رغم ما يواج ل من صعوبات.
رصــد التوصــيات الصــادرة عــن الســتعراض األول.
 -122ونوهــا بنمــا وشــاركة اجملتمــل املــد
ور با باخلطة الوطنية حلقو اإلنسا للف ة .2019-2012
 -123وهن ــحت بـ ــاراغوان احلكوم ــة علـ ــى س ــن الق ـ ـوان املتعلق ــة بـ ــالعنف األس ــرن وجتـ ــر الجتـ ــار
بالبشرر واعتماد اخلطة الرامية إىل إدماج األيناص ذون اإلعا ة.
 -124وأثنــا الفلبـ علــى ســن القــانو الــذن جيــرم الجتــار باأليــناص .وأيــارت إىل ضــرورة ســد
الوغرات املتبقية توفري التعليم والعم والرعاية الصحية لغري املواطن على دم املساواة مل املواطن .
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 -125وأي ــادت بولن ــدا بزي ــادة الس ــن القص ــوإل للتعل ــيم اإللزام ــعر لكن ــا أعرب ــا ع ــن القل ــق إعاء
العنف األسرن والتحرش النسع واستغ ل النساء واألطفال.
 -126ور ب ــا ال تغ ــال بال ــدعوة الدائم ــة ال ــمل وج ــا لبن ــا إىل اإلج ـراءات اخلاص ــةر واإلجن ــاعات
الس اتي ية اخلاصة بش و املرأةر وإ ـرار الل نـة القانونيـة ال ملـا ملشـروع القـانو املنشـ مل سسـة
وطنية حلقو اإلنسا .
 -127ونوه ــا ط ــر ا ــود لبن ــا إلنش ــاء م سس ــات وهيأ ــات وطني ــة تع ــل بتعزي ــز ومحاي ــة ق ـو
اإلنسا ر ل سيما إنشاء م سسة وطنية حلقو اإلنسا .
 -128ونوها الم وريـة الكوريـة بـاخلطوات املتنـذة لتحسـ الظـروف املعيشـية للفأـات النـعيفةر
ل سيما ال جأو واأليناص ذوو اإلعا ة .وأيادت بسن لبنا انو مكافحة العنف األسرن.
 -129ور بــا وريــة مولــدوفا باخلطــة الوطنيــة حلقــو اإلنســا ومشــروع القــانو املتعلــق ب نشــاء
م سســة وطنيــة مســتقلة حلقــو اإلنســا مــن يــحيا أ تتــوىل امل ــام املنصــوص علي ــا ال وتوكــول
الختيارن لتفا ية مناهنة التعذيب.
 -130وس ــلم الحت ــاد الروس ــع بالتح ــديات ال ــمل يواج ــا لبن ــا ر و ــا ذل ــمل ت ــدفقات ال جأـ ـ
وخطــر اإلرهــاب .ول ظــا ال ــود الــمل يبــذهلا لبنــا فيمــا يتعلــق باخلطــة الوطنيــة حلقــو اإلنســا
وإنشاء امل سسة الوطنية حلقو اإلنسا .
 -131وأعرب لبنا عن تقديره للفرصة الـمل أتا ـا السـتعراض واملتمولـة إجـراء منا شـة تفاعليـة
و ــال إنــل منفــتل علــى يــل التوصــيات البنــاءة .وأكــد التزامــل بتعزيــز قــو اإلنســا رغــم التحــديات
غري املسبو ة المل يواج ا.

ثانيا -االستنتاجات و/أو

التوصيات**

 -132سيييبحل لبنييان لييي التوصيييات التالييية ويييرد علياييا لييي الويييو المناسييب ل يين لييي موعييد
ال يتجاوز الدورة الحادية والثالثين لمجلس حقوق اإلنسان المقرر عقدها لي آذار/مارس .2016
 1-132التصييديق علييص الصي ول الدولييية المتعلقيية بحقييوق اإلنسييان التييي لي يصييب
البلد طرل ا لياا بعد (كوت ديفوار)؛
 2-132التصي ييديق علي ييص البروتوكي ييون االلتي ي يياري الثي يياني الملحي ييق بالعاي ييد ال ي ييدولي
الخ يياا ب ييالحقوق المدني يية والسياس ييية الا ييادإ غل ييص غل يياء عقوب يية اإلع ييدا (الجب ييل
األسييود) (بولنييدا) (البرت ييان)؛ واالنمييما غلييص البروتوكييون االلتييياري الثيياني الملحييق
بالعاد الدولي الخاا بالحقوق المدنية والسياسية (أستراليا)؛
**
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 3-132غل ياء عقوبيية اإلعيدا والتصييديق عليص البروتوكييون االلتيياري الثيياني الملحييق
بالعاد الدولي الخاا بالحقوق المدنية والسياسية (غيطاليا)؛
 4-132النظ يير ل ييي التص ييديق عل ييص البروتوك ييون االلتي يياري الث يياني الملح ييق بالعا ييد
الييدولي الخيياا بييالحقوق المدنييية والسياسييية وغي يرار ويييف التييياري يييانوني لتطبيييق
عقوبة اإلعدا بادإ غل ائاا تمام ا (ناميبيا)؛
 5-132التصي ييديق علي ييص البروتوكي ييون االلتي ي يياري الثي يياني الملحي ييق بالعاي ييد ال ي ييدولي
الخاا بالحقوق االيتصادية واالجتماعية والثقالية (البرت ان)؛
 6-132سييحب تحفظات ييا عل ييص اتفايي يية القم يياء علييص جميي ي أ ي ي ان التميي ييز ض ييد
المي ي يرأة (البرت ي ييان) (س ي ييلولينيا) (كرواتي ي ييا) (ب ي ييارا؛واي)؛ واتخ ي يياذ الخط ي ييوات الالزم ي يية
لسيييحب تحفظاتي ييا علي ييص اتفاييي يية القمي يياء علي ييص جمي ي ي أ ي ي ان التمييي ييز ضي ييد الم ي يرأة
(ناميبيييا)؛ وغل يياء التحفظييات علييص اتفايييية القميياء علييص جمي ي أ ي ان التمييييز ضييد
الم يرأة (جماورييية كوريييا)؛ وغل يياء تحفظاتييا علييص المييادة  9م يين اتفايييية القميياء عل ييص
جميي ي ي ي ي أ ي ي ي ي ي ان التميي ي ي ي ييز ض ي ي ي ييد المي ي ي ي يرأة والسي ي ي ييما للنس ي ي ي يياء بنق ي ي ي ييل جنس ي ي ي يييتان
ألطف ييالان(النروي )؛ ومراجع يية جميي ي التحفظ ييات عل ييص اتفايي يية القم يياء عل ييص جميي ي
أ ي ان التمييييز ضييد الم يرأة بمييا لييي ذلييل الييتحفة المتعلييق بالمييادة  2-9باييدإ
سحباا؛
 7-132سييحب جمي ي تحفظاتييا علييص اتفايييية القميياء علييص جمي ي أ ي ان التمييييز
ضد المرأة (ل سمبرغ)؛
 8-132النظر لي سحب تحفظاتا علص اتفاييية القمياء عليص جميي أ ي ان التميييز
ضد المرأة (التفيا)؛
 9-132اتخيياذ مزيييد ميين التييدابير للقميياء علييص التمييييز ضييد الم يرأة بحسييب ن ي
المييادة  3ميين العاييد الييدولي الخيياا بييالحقوق المدنييية والسياسييية عيين طريييق النظيير
لي سحب تحفظا علص المادة  9من اتفايية القمياء عليص جميي أ ي ان التميييز ضيد
المي يرأة والس ييما للمي يرأة بنق ييل جنس يييتاا ألطفالا ييا كم ييا ه ييو الح ييان بالنس ييبة للرج ييان
(السويد)؛
 10-132مراجعة التشريعات الحالية وعند الليزو تعيديل جميي األح يا التمييزيية
ضد المرأة وغل اء جمي التحفظات عليص اتفاييية القمياء عليص جميي أ ي ان التميييز
ضد المرأة (ألمانيا)؛
 11-132التصي ييديق علي ييص البروتوكي ييون االلتيي يياري التفاييي يية حقي ييوق الطفي ييل بش ي ي ن
ا ترال األطفان لي المنازعات المسلحة (غستونيا) (هندوراس) (بارا؛واي)؛
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 12-132النظيير لييي غم انييية التصييديق علييص البروتوكييون االلتييياري التفايييية حقييوق
الطفل بش ن ا ترال األطفان لي المنازعات المسلحة (بنما)؛
 13-132التصديق عليص االتفاييية الدوليية لحمايية حقيوق جميي العميان الماياجرين
وألراد أسره (السن ان) (هندوراس) (مد؛شقر) (سيراليون)؛
 14-132اتخيياذ الخطييوات الالزميية لالنمييما غلييص االتفايييية الدولييية لحماييية حقييوق
جمي العمان المااجرين وألراد أسره (الفلبين)؛
 15-132التصييديق علييص االتفايييية الدولييية لحماييية جمي ي األ ييخاا ميين االلتفيياء
القسري (أورو؛واي) (األرجنتين) (سيراليون)؛
 16-132وضي ي ي غط ي ييار ي ي ييانوني وغنش ي يياء لجن ي يية وطني ي يية للبح ي ييل ع ي يين المفق ي ييودين
والتص ييديق عل ييص االتفايي يية الدولي يية لحماي يية جميي ي األ ييخاا م يين االلتفيياء القس ييري
(لرنسا)؛
 17-132التص ي ييديق عل ي ييص اتفايي ي يية حق ي ييوق األ ي ييخاا ذوي اإلعاي ي يية (س ي يييراليون)
(هن ي ييدوراس) (البرت ي ييان)؛ واالنتا ي يياء م ي يين عملي ي ييات التص ي ييديق عل ي ييص اتفايي ي يية حق ي ييوق
األ ييخاا ذوي اإلعاي يية (تركي ييا)؛ وتسي يري العملي يية الالزم يية للتص ييديق عل ييص اتفايي يية
حقي ييوق األ ي ييخاا ذوي اإلعايي يية (تايلني ييد)؛ وتيسي ييير التصي ييديق علي ييص اتفاييي يية حقي ييوق
األ خاا ذوي اإلعاية (جماورية كوريا)؛
 18-132النظر بإيجابية لي التصيديق عليص اتفاييية حقيوق األ يخاا ذوي اإلعايية
لمييمان حق ييويا بشيي ل تييا ل ييي التعل ييي والعمييل ومش يياركتا ل ييي الحي يياة السياس ييية
والعامة (الصين)؛
 19-132التص ييديق عل ييص اتفايي يية حق ييوق األ ييخاا ذوي اإلعاي يية وتنفيي ي الخط يية
الوطنييية تنفيي ا لعيياالا ميين أجييل جعييل نظييا التعلييي مفتوحي ا أمييا األطفييان ذوي اإلعاييية
(غيطاليا)؛
 20-132التصي ييديق عل ي ييص اتفايي ي يية حقي ييوق األ ي ييخاا ذوي اإلعاي ي يية وبروتوكولا ي ييا
االلتييياري وغذكيياء وعييي المجتم ي والمقسسييات بحييق األ ييخاا ذوي اإلعاييية لييي
المساواة م اآللرين وعد التمييز ضده لي جمي مناحي الحياة (الم سيل)؛
 21-132التويي ي والتصييديق علييص نظييا رومييا األساسييي للمح ميية الجنائييية الدولييية
(لرنسي ييا)؛ والتصي ييديق علي ييص نظي ييا رومي ييا األساسي ييي (سويس ي يرا) (بي ييارا؛واي) (النمسي ييا)
(كوس ييتاري ا)؛ واتخ يياذ جميي ي الت ييدابير الالزم يية م يين أج ييل االنم ييما غل ييص نظ ييا روم ييا
األساسي (يبرا)؛ واالنمما غلص نظا روميا األساسيي ومواءمية تشيريعاتا الوطنيية معيا
(التفيا)؛ واالنمما غلص نظا روما األساسي وتطبيقا لي تشريعاتا الوطنية (بولندا)؛
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 22-132االنمييما غلييص نظييا رومييا األساسييي ومواءميية تش يريعاتا الوطنييية بال امييل
معا واالنميما غليص االتفياق المتعليق بامتييازات المح مية الجنائيية الدوليية وحصياناتاا
(غستونيا)؛
 23-132التص ييديق عل ييص مختل ييف ال يينظ األساس ييية واالتفايي ييات الدولي يية المتعلق يية
بحقييوق اإلنسييان بمييا لييي ذلييل نظييا رومييا األساسييي واتفاييييات حقييوق األ ييخاا
ذوي اإلعاية واتفاييات منظمة العمل الدولية ري  87و 169و( 189؛انا)؛
 24-132اتخ يياذ الخط ييوات الالزم يية لالنم ييما غل ييص اتفايي يية منظم يية العم ييل الدولي يية
ري ( 189الفلبين)؛
 25-132التص ييديق عل ييص اتفايي يية منظم يية العم ييل الدولي يية ريي ي  87بشي ي ن الحري يية
النقابييية وحماييية حييق التنظييي وغنفاذهييا لمييمان حييق جمي ي العمييان لييي حرييية التنظييي
(السويد)؛
 26-132التويي ي والتصييديق علييص اتفايييية عييا  1951الخاصيية بوض ي الالج ييين
وبروتوكولاا لعا  1967وضمان تطبيقاما الفعلي علص الصعيد الوطني (بلجي ا)؛
 27-132التصديق عليص اتفاييية عيا  1951الخاصية بوضي الالج يين وبروتوكولايا
لعييا ( 1967أورو؛ييواي) (أيسييلندا)؛ وتشييجي التصييديق علييص اتفايييية عييا 1951
الخاصة بوض الالج ين (بارا؛واي)؛
 28-132االنمييما غلييص اتفايييية عييد تقيياد جيرائ الحييرر والجيرائ المرت بيية ضييد
اإلنسانية (أورو؛واي)؛
 29-132النظيير لييي سيين مدونيية مدنييية التيارييية ت ل ي لييي االعتبييار التزامييات لبنييان
الدولييية لييي مجييان حقييوق اإلنسييان وذلييل بالتشيياور م ي المجتم ي المييدني (الواليييات
المتحدة األمري ية)؛
 30-132تعييديل تش يريعاتا بحيييل تسعامييل النسيياء علييص يييد المسيياواة م ي الرجييان
ليمييا يتعلييق بييالزواال والطييالق والحييق لييي اإلرل لم يالا عيين نقييل الجنسييية ألطفييالان
وأزواجان (الجماورية التشي ية)؛
 31-132تعييديل يييوانين األحييوان الشخصييية ووض ي سياسيية يياملة علييص الص ييعيد
الييوطني تتسييق م ي اتفايييية القميياء علييص جمي ي أ ي ان التمييييز ضييد الم يرأة لمييمان
المساواة بين المرأة والرجل لي المسيائل المتعلقية بحميانة األطفيان واإلرل والطيالق
(كندا)؛
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 32-132غص ييال ي ييانون الجنس ييية لتم ييين المي يرأة مي ين الحص ييون عل ييص الجنس ييية
واالحتفاظ باا ونقلاا غلص األطفيان عليص ييد المسياواة مي الرجيل لجعيل هي ا القيانون
متما يا م المعايير الدولية لحقوق اإلنسان (كينيا)؛
 33-132اعتمياد يييوانين تاييدإ غليص ضييمان معامليية النسيياء عليص يييد المسيياواة مي
الرجان لي المسائل المتعلقة بحمانة األطفان واإلرل والطالق (هولندا)؛
 34-132تج يري التع ي يب ولق يا للمييادة 1ميين اتفايييية مناهميية التع ي يب وم الحيية
اإللالت من العقار لي ه ا المجان (بلجي ا)؛
 35-132تعري ييف التعي ي يب وتجريم ييا كمسي ي لة ذات أولوي يية وتع ييديل تشي يريعاتا ولقي ي ا
ل لل (تركيا)؛
 36-132تعييديل التش يريعات الوطنييية ذات الصييلة بمييا يتما ييص م ي اتفايييية مناهميية
التع يب (هن اريا)؛
 37-132اعتم يياد ي ييوانين لرلي ي الس يين ال ييدنيا للمس ييقولية الجنائي يية والقم يياء عل ييص
ممارسة تزوي األطفان والزواال المب ر والزواال القسري (سيراليون)؛
 38-132تيسير حصون الماجرين ليي لبنيان وأطفيالا عليص مركيز ييانوني لمني أي
انتا ييال لحق ييويا األساس ييية المعت ييرإ با ييا ل ييي المعاه ييدات الت ييي انمي ي غليا ييا لبن ييان؛
ووضي ي غط ييار ي ييانوني يح ييدد ويحم ييي حق ييوق وحري ييات ه ييقالء األ ييخاا (الممل يية
المتحدة لبريطانيا العظمص وأيرلندا الشمالية)؛
 39-132وضي ي غط ييار ي ييانوني مح ييدد يع ييرإ ويحم ييي حق ييوق وحري ييات الالج ييين
وتعييديل يييانون ع يا  1962المتعلييق بالييدلون غلييص لبنييان واإلياميية ليييا والخييروال منييا
ب ييية غل يياء تجيري دلييون ملتمسييي اللجييوء والالج ييين المسييجلين لييد مفوضييية األمي
المتحدة لشقون الالج ين غلص البلد أو وجوده ؛ير القانوني ليا (النروي )؛
 40-132تعي ييديل تش ي يريعاتا لمي ييمان حصي ييون الفلسي ييطينيين لي ييي لبني ييان علي ييص حي ييق
التوارل وتسجيل الممتل ات بميا ليي ذليل الحيق ليي اميتالل األراضيي عليص النحيو
الموصص با سابقا (لنلندا)؛
 41-132مواص ي ييلة بي ي ي ن الجا ي ييود لحماي ي يية حق ي ييوق المس ي يينين (الممل ي يية العربي ي يية
السعودية)؛
 42-132غنشيياء مقسسيية وطنييية مسييتقلة لحقييوق اإلنسييان بمييا يتما ييص م ي مبيياد
باريس (سيراليون)؛
 43-132غنشاء مقسسة وطنية لحقوق اإلنسان ولق ا لمباد باريس (هن اريا)؛
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 44-132غنشاء مقسسة وطنية لحقوق اإلنسان ولقا لمباد باريس (ناميبيا)؛
 45-132تس يري غنشيياء لجنيية وطنييية مسييتقلة لحقييوق اإلنسييان بمييا يشييمل غنشيياء
لجن يية وطني يية دائم يية لمني ي التعي ي يب ولقي ي ا للبروتوك ييون االلتي يياري التفايي يية مناهم يية
التع يب (البحرين)؛
 46-132تعزيز اإلطار المقسسي لحقيوق اإلنسيان عين طرييق غنشياء مقسسية وطنيية
ولقا لمباد باريس (غسبانيا)؛
 47-132االنتق ييان بس ييرعة نحي ييو ت س يييس مقسسي يية وطني يية لحقي ييوق اإلنس ييان ولق ي ي ا
لمباد باريس (أستراليا)؛
 48-132مواص ييلة الجاي يود الراميي يية غل ييص غنشييياء مقسس يية وطنيي يية لحق ييوق اإلنسي ييان
(السودان)؛
 49-132مواصي ييلة الجاي ييود الراميي يية غلي ييص غنشي يياء مقسسي يية وطنيي يية مسي ييتقلة لحقي ييوق
اإلنسان (مصر)؛
 50-132مميياعفة جاييود لوضي ي اللمسييات األليييرة عل ييص غنشيياء مقسسيية وطني يية
مستقلة لحقوق اإلنسان ولقا لمباد باريس (غندونيسيا)؛
 51-132تسري غنشاء مقسسة وطنية لحقوق اإلنسان (نيجيريا)؛
 52-132مواص ي ييلة جا ي ييود إلنش ي يياء مقسس ي يية وطني ي يية مس ي ييتقلة لحق ي ييوق اإلنس ي ييان
(عمان)؛
 53-132وض ي ي اللمسي ييات األليي ييرة علي ييص اإلج ي يراء المتمثي ييل لي ييي غنشي يياء مقسسي يية
لحقوق اإلنسان علص نحو يتفق تمام ا م مباد باريس (البرت ان)؛
 54-132اتخ ي يياذ الخط ي ييوات الالزم ي يية إلنش ي يياء مقسس ي يية وطني ي يية لحق ي ييوق اإلنس ي ييان
(األردن)؛
 55-132النظر ليي غنشياء آليية مسيتقلة تتعليق باألطفيان وتزوييدها بيالموارد البشيرية
والمالية الالزمة (سلولاكيا)؛
 56-132التنفيي ي ال ام ييل للبروتوك ييون االلتي يياري التفايي يية مناهم يية التعي ي يب الت ييي
انم غلياا لبنان عا  2008بسبل مناا عليص سيبيل الخصيوا غنشياء آليية ويائيية
وطنية علص سبيل األولوية (الممل ة المتحدة لبريطانيا العظمص وأيرلندا الشمالية)؛
 57-132غنشيياء آلييية وطنييية لمن ي التع ي يب لييدياا صييالحية زيييارة مراكييز االحتجيياز
ومرايبة حالة المحتجزين (كوستاري ا)؛
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 58-132غنشيياء آلييية ويائييية وطنييية ولق يا للبروتوكييون االلتييياري التفايييية مناهم يية
التع يب (الدانمرل)؛
 59-132غنشيياء آلييية ويائييية وطنييية دون غبطيياء ولقي ا للبروتوكييون االلتييياري التفايييية
مناهميية التعي يب وتزويييدها بييالموارد البشيرية والمالييية ال الييية لتعمييل علييص نحييو لعييان
ومستقل (الجماورية التشي ية)؛
 60-132ضييمان أن ت ييون التشيريعات المتعلقيية بإنشيياء آلييية ويائييية وطنييية متما ييية
م البروتوكون االلتياري التفايية مناهمة التع يب (كندا)؛
 61-132الشروع لي مشاورات وطنية يشترل ليايا ممثليون عين منظميات المجتمي
المييدني والمييدالعون عيين حقييوق اإلنسييان ميين أجييل اعتميياد وتنفي ي نظييا وطنييي لمن ي
وم الحيية التع ي يب وجمي ي أ ي ان سييوء المعامليية بمييا يتما ييص م ي التوصيييات التييي
يييدمتاا لجنيية مناهميية التع ي يب وم ي االلت يزا بإنشيياء آلييية ويائييية وطنييية علييص النحييو
الوارد لي البروتوكون االلتياري التفايية مناهمة التع يب (البرازيل)؛
 62-132ت ييولير كالي يية الوسي ييائل الماديي ية والبش ي يرية لمي ييمان نج ييا الخطي يية الوطنيي يية
لحق ييوق اإلنس ييان الت ييي ص ييدق عليا ييا البرلم ييان للفت ييرة ( 2019-2014اإلم ييارات
العربية المتحدة)؛
 63-132مواص ييلة جا ييود الحالي يية الرامي يية غل ييص اعتم يياد مختل ييف السياس ييات الوطني يية
لحقوق اإلنسان باالستناد غلص الخطة الوطنية لحقيوق اإلنسيان للفتيرة 2019-2014
بسييبل مناييا تييولير االحتياجييات الالزميية ميين الميزانييية لتنفيي تلييل السياسييات تنفيي ا لعليي ا
(غندونيسيا)؛
 64-132مواصلة جاود اإليجابيية مين أجيل ضيمان التنفيي الفعيان لخطتيا الوطنيية
لحقوق اإلنسان بسبل مناا التماس المساعدة الفنية والمالية الالزمة (ماليزيا)؛
 65-132مواصي ييلة اتخي يياذ لطي ييوات عمليي يية ترمي ييي غلي ييص وض ي ي الاياكي ييل األساسي ييية
المقسس ييية والمتعلق يية بحق ييوق اإلنس ييان م يين أج ييل تنفيي ي التزامات ييا ل ييي مج ييان حق ييوق
اإلنسان آل ا لي االعتبار القانون الدولي اإلنساني الواجب التطبيق (أوكرانيا)؛
 66-132مواصييلة الجاييود الرامييية غلييص الحفيياظ علييص مييا أنجييز لييي مجييان حقييوق
اإلنسان (بن الديش)؛
 67-132التم يياس ك ييل م ييا يل ييز م يين معون يية ومس يياعدة تقني يية م يين المجتمي ي ال ييدولي
للتم ن من الولاء بالتزاماتا الدولية لي مجان حقوق اإلنسان (كوت ديفوار)؛
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 68-132مواصلة تعزيز اآلليات الوطنيية لحقيوق اإلنسيان لحمايية أضيعف يطاعيات
المجتم (البحرين)؛
 69-132مواصلة جاود لتعميي ثقالية حقيوق اإلنسيان ليي المنياه الدراسيية وليي
حمالت التوعية العامة (اليمن)؛
 70-132مواصلة تعمي مراعاة حقوق اإلنسان من ليالن بيرام التيدريب والتوعيية
لي جمي القطاعات ذات الصلة (مصر)؛
 71-132النظر لي وض مق رات لحقوق اإلنسيان بوصيفاا أداة هامية تتيي تقييمي ا
أكثر دية وتماس ا للسياسات الوطنية لحقوق اإلنسان (البرت ان)؛
 72-132تعزيييز تييدريب مييوقفي القطيياع العييا لييي مجييان حقييوق اإلنسييان (جماورييية
غيران اإلسالمية)؛
 73-132حصون لبنان علص الدع من المجتم الدولي (ال ويو)؛
 74-132مواص ييلة دعم ييا الثاب ييو لقم ييايا حق ييوق اإلنس ييان وت ييولير ال ييدع للجا ييود
اإلنسانية (ال ويو)؛
 75-132النظ ي يير ل ي ييي غم اني ي يية وضي ي ي نظ ي ييا وطن ي ييي لمتابع ي يية التوص ي يييات الدولي ي يية
(بارا؛واي)؛
 76-132النظيير لييي غنشيياء لجنيية دائميية مشييتركة بييين الييوزارات ت ييون مسييقولة عيين
تنفي التزاماتا لي مجان حقوق اإلنسان (البرت ان)؛
 77-132مواصلة تقدي التقيارير الدوريية غليص هي يات المعاهيدات التيي أصيب لبنيان
طرل ا لياا (العراق)؛
 78-132تنفيي القييانون ريي  293تنفيي ا لعيياالا وتعييديل األح ييا ذات الصييلة ميين
يانون األسرة من أجل ضمان المساواة بين النساء والرجان (غيطاليا)؛
 79-132مواص ييلة تعزي ييز المس يياواة ب ييين الجنس ييين وغ ي يرال المي يرأة ل ييي الخ ييدمات
العامة (جماورية الو الديمقراطية الشعبية)؛
 80-132مواصيلة تنفيي االسيتراتيجية الوطنيية للميرأة ( )2021-2011مين أجيل
الناوض بالمرأة (باكستان)؛
 81-132مم يياعفة جا ييود للقم يياء عل ييص جميي ي أ ي ي ان التميي ييز ب ييين الجنس ييين
ال سيييما ليمييا يتعلييق ب ي مور مناييا الييزواال والزنييا واال؛تصييار واإلجايياض وضييمان حييق
المرأة لي المل ية واإلرل وعد تقييد حقاا لي التصرإ بتركتاا (أورو؛واي)؛
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 82-132اعتميياد السياسييات المالئميية والممييي لييي تعزيييز المسيياواة بييين الجنسييين
لييي الشييقون العاميية لم يالا عيين تطبيييق عقوبييات صييارمة علييص جمي ي أنييواع التمييييز ضييد
المرأة وانتاال حقوياا (صربيا)؛
 83-132اعتم يياد المزي ييد م يين الت ييدابير الرامي يية غل ييص تحقي ييق المس يياواة الفعلي يية ب ييين
الجنسين ( يلي)؛
 84-132مماعفة الجاود لتعزيز مركز المرأة (جيبوتي)؛
 85-132مواصييلة الجاييود الرامييية غلييص تم ييين الم يرأة ايتصييادي ا وسياسييي ا واجتماعي ي ا
واتخاذ جمي التدابير الالزمة للقماء علص جمي أ ان التمييز ضد المرأة (كرواتيا)؛
 86-132تنفيي ي ت ييدابير عملي يية المنح ييص لت ييدعي حماي يية وتعزي ييز حق ييوق المي يرأة ل ييي
المجاالت الصحية وم الحة العنف ضد المرأة (سن الورة)؛
 87-132مواصلة الجاود الرامية غليص تعزييز وحمايية حقيوق الميرأة مين ليالن تنفيي
االستراتيجية الوطنية للمرأة (الجزائر)؛
 88-132مواصي ييلة جاي ييود لي ييي القمي يياء علي ييص التمييي ييز ضي ييد الم ي يرأة لي ييي القي ييانون
والممارسيية عيين طريييق تعييديل التش يريعات المتعلقيية بيياألحوان الشخصييية وبالجنسييية
لمالا عن يانون العقوبات (غسبانيا)؛
 89-132مم يياعفة جا ييود للنا ييوض بحق ييوق المي يرأة بس ييبل منا ييا تحس ييين ال يينسظس
القانونية المنظِّمية لعالييات اليزواال والعالييات األسسيرية بميا ي ضفيل القمياء عليص التميييز
ضد المرأة (جماورية كوريا)؛
 90-132مواصي ييلة سياسي يية التسي ييام والتني ييوع بي ييين مختلي ييف المجموعي ييات اإلثنيي يية
والطوائف الدينية (أرمينيا)؛
 91-132تعييديل تعريييف العنييف األسسييري لييي القييانون ميين أجييل تييولير حماييية ألمييل
للمرأة من العنف الجنسي وااليتصادي والنفسي (تو؛و)؛
صر (ال ون و)؛
 92-132اعتماد مشروع القانون المتعلق بزواال ال سق َّ
 93-132غل اء المواد  487و 488و 522و 534من يانون العقوبات (سلولينيا)؛
 94-132غي ي ييالء أيص ي ييص اهتم ي ييا مم ي يين لموض ي ييوع حماي ي يية المثلي ي ييات والمثلي ي ييين
ومزدوجي ييي المييييل الجنسي ييي وم ي ييايري الاويي يية الجنسي ييانية وحي يياملي صي ييفات الجنسي ييين
وضمان تمتعا بالمساواة لي الحقوق م ؛يره ( يلي)؛
 95-132ن ييزع الص ييفة الجرمي يية ع يين المثلي يية الجنس ييية وض ييمان ع ييد التميي ييز عل ييص
أساس الميل الجنسي والاوية الجنسانية (النروي )؛
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 96-132تعزي ييز حماي يية المثلي ييات والمثلي ييين ومزدوج ييي المي ييل الجنس ييي وم ييايري
الاوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين (غسبانيا)؛
 97-132ضييمان حقييوق اإلنسييان الخاصيية بالمثليييات والمثليييين ومزدوجييي الميييل
الجنس ييي وم ييايري الاوي يية الجنس ييانية وح يياملي ص ييفات الجنس ييين ع يين طري ييق تع ييديل
المادة  534من يانون العقوبات اللبنياني وتميمين القيانون نصي ا عين حمايية المثلييات
والمثلي ييين ومزدوج ييي المييييل الجنس ييي وم ي ييايري الاوي يية الجنسي ييانية وح يياملي صي ييفات
الجنسين من التمييز (السويد)؛
 98-132غصييال القييوانين القائميية التييي يم يين اسييتخداماا للتمييييز ضييد المثليييات
والمثلي ييين ومزدوج ييي المييييل الجنس ييي وم ي ييايري الاوي يية الجنسي ييانية وح يياملي صي ييفات
الجنسييين بمييا لييي ذلييل المييادة  534ميين يييانون العقوبييات اللبنيياني التييي تسجي ِّير كييل
مجامعيية علييص لييالإ الطبيعيية (النمسييا)؛ وغل يياء المييادة  534ميين يييانون العقوبييات
(غس ييبانيا)؛ وغل يياء الم ييادة  534م يين ي ييانون العقوب ييات اللبني ياني الت ييي تسج يير المثلي يية
الجنسييية واعتم يياد تش يريعات تحظ يير التميي ييز علييص أس يياس الميييل الجنس ييي أو الاوي يية
الجنسييانية (كنييدا)؛ وتنقييي المييادة  534ميين يييانون العقوبييات بحيييل يصييب نطاياييا
مح ييددا بوض ييو وبحي ييل ال تنط ييوي عل ييص تميي ييز ض ييد الش ييخ عل ييص أس يياس ميل ييا
الجنسي أو هويتا الجنسانية (الجماورية التشي ية)؛
 99-132ضييمان أن تمتثييل القييو األمنييية بمييا لييي ذلييل الجيييش لمبيياد األم ي
المتح ييدة األساس ييية بشي ي ن اس ييتخدا الق ييوة واألس ييلحة الناري يية م يين جان ييب الم ييوقفين
الم لفين بإنفاذ القانون لالن المظاهرات السلمية (كوستاري ا)؛
 100-132اتخياذ التيدابير الالزمية لتنظيي ايتنيياء وحييازة األسيلحة الناريية عليص نحييو
لعان (أورو؛واي)؛
 101-132غل اء عقوبة اإلعدا بح

القانون (لرنسا)؛

 102-132غل اء عقوبة اإلعدا لي جمي الحاالت وجمي الظروإ (البرت ان)؛
 103-132األل ي بويييف التييياري يييانوني لتنفي ي عقوبيية اإلعييدا وتخفيييف أح ييا
اإلعدا تمايدا إلل اء ه العقوبة (سويسرا)؛
 104-132غل اء عقوبة اإلعدا علص جميي الجيرائ واأللي ليي الفتيرة التيي تسيبق
ه ا اإلل اء بويف التياري يانوني لتنفي ه العقوبة بحسيب ميا هيو منصيوا علييا
لي لمسة يرارات اعتمدتاا الجمعية العامة لألم المتحدة وأحدثاا القرار 186/69
المقرخ  18كانون األون/ديسمبر ( 2014بلجي ا)؛
 105-132األل بويف التياري لعقوبة اإلعدا تمايدا إلل ائاا (سيراليون)؛
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 106-132ويف العمل لورا بعقوبة اإلعدا بح

القانون (ل سمبرغ)؛

 107-132تحوي ييل وي ييف عقوب يية اإلع ييدا بح ي ي الوايي ي غل ييص وي ييف رس ييمي لاي ي
العقوبة تمايدا إلل ائاا تمام ا (ألمانيا)؛
 108-132غعالن ويف التياري رسمي للعميل بعقوبية اإلعيدا تماييدا إلل ائايا مين
يي ييانون العقوبي ييات وتخفيي ييف أح ي ييا المسي يياجين المح ي ييو علي يييا أص ي يالا باإلعي ييدا
(أيرلندا)؛
 109-132االستعاضة عن ويف عقوبة اإلعيدا بح ي الوايي بوييف لاي العقوبية
بح القانون من أجل تخفيف جمي أح ا اإلعدا وويف تنفي ها (النروي )؛
 110-132مواصلة الجاود الرامية غلص معالجة مش لة المفقودين (يبرا)؛
 111-132وض حد لممارسة التع يب وتجيري جميي أعميان التعي يب وضيمان
التحقيق علص النحو الواجب لي جميي ميزاع التعي يب ومحاكمية مرت بييا ومعيايبتا
وبالتي ييالي تطبيي ييق اتفاييي يية مناهمي يية التع ي ي يب وبروتوكولاي ييا االلتيي يياري علي ييص نحي ييو تي ييا
(سويسرا)؛
 112-132تحس ييين قي ييروإ الس ييجن عي يين طري ييق تعزيي ييز الت ييدابير الويائيي يية لحمايي يية
المسي يياجين مي يين سي ييوء المعاملي يية والتع ي ي يب والتحقيي ييق لي ييي الم ي يزاع المتعلقي يية با ي ي
االنتااكات (الواليات المتحدة األمري ية)؛
 113-132اعتم يياد تشي يري وطن ييي يسج ي ِّير جميي ي أ ي ي ان التعي ي يب وس ييوء المعامل يية
ومحاكم يية مرت ب ييي أعم ييان التعي ي يب وغص ييدار أح ييا يم ييائية بحقاي ي تتما ييص مي ي
لطورة جرائ التع يب المرت ض بة (هولندا)؛
 114-132االمتثييان التفايييية مناهميية التع ي يب وتج يري جمي ي أ ي ان التع ي يب
وسييوء المعامليية؛ وضييمان ييييا هي ييات مسييتقلة عيين الح وميية بمرايبيية علنييية و ييفالة
ألماكن االحتجاز الخاضعة لسيلطة الدولية وغجيراء تحقيقيات لوريية ونزياية ليي ميزاع
التع يب (أستراليا)؛
 115-132ت ييولير حماي يية يياملة ولعال يية م يين ح يياالت التعي ي يب ومس يياءلة الجن يياة
ال سي يييما ليمي ييا يتعلي ييق باأل ي ييخاا الموجي ييودين لي ييي السي ييجون أو ؛يرهي ييا مي يين مرالي ييق
االحتجاز (ال رسي الرسولي)؛
 116-132اتخاذ غجيراءات عاجلية ويويية ومنسيقة عليص جميي المسيتويات للقمياء
علييص التع ي يب ومعايبيية مرت بيييا وتعييويت ضييحايا وتييولير المييمانات القانونييية الفعاليية
لجمي األ خاا المحرومين من حريتا (أيرلندا)؛
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 117-132اتخي يياذ التي ييدابير التش ي يريعية المالئمي يية مي يين أجي ييل غدراال أح ي ييا اتفاييي يية
مناهميية التع ي يب وبروتوكولاييا االلتييياري لييي القييانون الييوطني لمييمان تنفي ي ها تنفي ي ا
لعاالا (ل سمبرغ)؛
 118-132غدراال أح ييا اتفايي يية مناهم يية التعي ي يب ل ييي الق ييوانين الوطني يية وتنفيي ي
ِ
ب بعثة التحري غلص لبنان (ألمانيا)؛
توصيات لجنة مناهمة التع يب الصادرة ضعق ض

 119-132اعتماد يانون حظر عا للتع يب باالسيتناد غليص تعرييف يامل للتعي يب
يتما ييص م ي أح ييا اتفايييية مناهميية التع ي يب وتقييدي المسيياعدة المالئميية لمييحايا
الجبر والتعويت (النمسا)؛
لمالا عن تم ين المحايا من الحصون علص ض

 120-132اتخيياذ التييدابير المالئميية للتصييدي ألعمييان التع ي يب التييي يتعييرض لاييا
جمي ي األ ييخاا بمييا لييي ذلييل المايياجرون المحتجييزون والتصييدي لظيياهرة عمييل
األطفيان وضيمان حصييون جميي األطفييان الي ين بل ييوا سين الدراسيية عليص التعلييي دون
ييود (؛انا)؛
 121-132تعزيييز رلييا المحتجيزين ومواصييلة اإلصييالحات الالزميية لحماييية حقييويا
ع يين طري ييق تحس ييين ق ييروإ مرال ييق االحتج يياز وت ييولير الت ييدريب المس ييتمر لموقفيا ييا
(غكوادور)؛
 122-132اتخ ي يياذ جميي ي ي الت ي ييدابير الالزم ي يية لتسي ي يري غجي ي يراءات العدال ي يية الجنائي ي يية
وتحسي ييين قي ييروإ السيييجون ومراكي ييز االحتجي يياز بسي ييبل مناي ييا وض ي ي حي ييد لالكتظي يياظ
(اليابان)؛
 123-132وض حد للحيبس االحتيياطي لميدد ؛يير محيددة وغطيالق سيرا جميي
األ خاا المحتجزين دون تا رسمية ودون محاكمة (سويسرا)؛
 124-132وض حد لالحتجاز التعسيفي والتعي يب وسيوء المعاملية بميا ليي ذليل
العنف ال ي ترت بيا الشيرطة والقيوات المسيلحة؛ والم الحية الفعالية إلليالت مرت بيي
ه األعمان من العقار (لرنسا)؛
 125-132غنف يياذ ي ييانون حماي يية النس يياء وس ييائر ألي يراد األس ييرة م يين العن ييف األسس ييري
لعي ييا  2014وتج ي يري اال؛تصي ييار الزوجي ييي والحي ييرا علي ييص أال يعفي ييي الي ييزواال مي يين
ب الجريمة الجنسية من العقار (كندا)؛
المحية مرت ض
 126-132مواصلة جاود لم الحة العنف األسسيري والتحيرا الجنسيي واسيت الن
النس يياء ال س يييما المراهق ييات والنس يياء الل ييواتي يسعل يين أس ييرهن المعيش ييية دون ي يريل
والفتيات اللواتي يربين أطفالان (كولومبيا)؛
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 127-132مواءم يية الق ييانون  293المتعل ييق ب ييالعنف األسس ييري لم ييمان تما يييا مي ي
اتفايي يية القم يياء عل ييص جميي ي أ ي ي ان التميي ييز ض ييد المي يرأة وت ييولير الم ييوارد البشي يرية
والمقسسية والمالية الالزمة لتطبيقا تطبيقا سليما (هندوراس)؛
 128-132تجي يري اال؛تصي ييار الزوجي ييي وتحديي ييد الثامن يية عشي ييرة سي يين ا دنيي ييا لي ييزواال
الفتيات والفتيان علص السواء (سلولاكيا)؛
 129-132اعتم يياد وتنفيي ي جميي ي الت ييدابير الالزم يية لمني ي العن ييف األسس ييري وجي يرائ
القتل القائمة علص نوع الجنس منعا لعليا (بنما)؛
 130-132حظر زواال األطفان (ال رسي الرسولي)؛
 131-132حظ ي يير زيج ي ييات األطف ي ييان وتع ي ييديل الق ي ييانون ريي ي ي  422لع ي ييا 2002
المتعلييق بحماييية األحييدال المخييالفين للقييانون ميين أجييل رل ي السيين الييدنيا للمسييقولية
الجنائية بما يتما ص م المعايير الدولية (ألجماورية التشي ية)؛
صر (جيبوتي)؛
 132-132اعتماد مشروع يانون بش ن زواال ال سق َّ
 133-132وض استراتيجية لم الحة عمل األطفان (سيراليون)؛
 134-132تنفي تدابير ترمي غلص م الحة عمل األطفان (لرنسا)؛
 135-132اتخيياذ التييدابير المالئميية لمييمان توالييق التش يريعات الوطنييية توالق يا تام يا
م أح ا ومباد اتفايية حقوق الطفل وبروتوكوالتاا االلتيارية (سلولاكيا)؛
المم ييي ل ييي تعزي ييز الت ييدابير الرامي يية غل ييص حماي يية األطف ييان والنس يياء م يين
 136-132س
جمي أ ان العنف (سري الن ا)؛
 137-132تحسييين مواءميية التش يريعات الوطنييية م ي أح ييا اتفايييية حقييوق الطفييل
ال سيييما المركييز القييانوني للعقوبيية البدنييية لألطفييان واألح ييا المتعلقيية بالسيين الييدنيا
للمسقولية الجنائية (كرواتيا)؛
 138-132حظر جمي أ ان العقوبية البدنيية لألطفيان بميا ليي ذليل ليي المنيزن
وجمي ي البي ييات األليير وتطبي ييق غل يياء ص يري للح ي ي ال ي ي يسجيييز ت دي ييب األوالد
علص نحو ما يبي العرإ العا المنصوا عليا لي يانون العقوبات (غستونيا)؛
 139-132مواصيلة جاييود الح وميية اللبنانيية لتحسييين سييير عميل النظييا التعليمييي
بسبل منايا تشيجي التسيجيل ليي الميدارس وحمايية أطفيان الشيوارع مين أسيوأ أ ي ان
عمل األطفان (ألبانيا)؛
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 140-132تحقي ييق تق ييد ليم ييا يتعل ييق بت ييدابير ت ييولير الخ ييدمات النفس ييية والطبي يية
المتخصصيية لألطفييان ال ي ين تعرضييوا العتييداء والممييي لييي م الحيية أسييوأ أ ي ان
عمل األطفان (كولومبيا)؛
الممي لي تعزييز وحمايية حقيوق الطفيل بميا ليي ذليل تيدابير م الحية
 141-132س
االست الن الجنسي واالست الن لي العمل (اليابان)؛
 142-132مواصلة تعزيز أ ان الحماية القانونية والسياسياتية التيي تميمن حقيوق
الطفل بما يتما ص م أح ا اتفايية حقوق الطفل وبروتوكوالتاا االلتيارية (صربيا)؛
 143-132تحديد ضحايا االتجار باأل خاا والسخرة (أستراليا)؛
 144-132مواصييلة الجاييود الرامييية غلييص تحقيييق المسيياواة بييين الجنسييين وم الحيية
االتجار بالبشر (اليونان)؛
 145-132مواص ييلة ت ثيي ييف الجاي ييود الراميي يية غلي ييص م الحي يية االتجي ييار باأل يييخاا
وضمان حماية المحايا (األردن)؛
 146-132مواصلة وتعزيز الجاود الرامية غلص م الحية االتجيار بالبشير لميالا عين
التوعية بالخطر ال ي يمثلا ه ا البالء وحماية المحايا (يطر)؛
 147-132اعتم يياد لط يية عمييل وطني يية بشي ي ن مني ي وم الح يية االتج ييار باأل ييخاا
ومواصييلة تطبيييق التييدابير الرامييية غلييص من ي االتجييار وتييولير الحماييية المالئميية للمييحايا
(جماورية مولدولا)؛
 148-132مواصي ييلة الجاي ييود الراميي يية غلي ييص تعزيي ييز المسي يياواة بي ييين الرجي ييل والم ي يرأة
وم الحة االتجار باأل خاا (االتحاد الروسي)؛
 149-132تحسييين الظييروإ الالزميية إلج يراء محاكمييات عادليية عيين طريييق تعييديل
القييانون لجعييل التصيياا المح ميية العس ي رية يقتصيير علييص أل يراد القييوات المسييلحة
وتعزيز استقاللية القماء (هن اريا)؛
 150-132رل السن الدنيا للمسقولية الجنائية غلص  12سنة (سلولينيا)؛
 151-132رل ي السيين الييدنيا للمسييقولية الجنائييية لألطفييان ميين  7غلييص  12سيينة
علص نحو ما أوصو با لجنة حقوق الطفل (الجبل األسود)؛
 152-132مواص ي ييلة التق ي ييد نح ي ييو تعزي ي ييز لعالي ي يية عم ي ييل المقسس ي ييات الح ومي ي يية
ومواصلة م الحة الفساد وتعزيز الشفالية (ال رسي الرسولي)؛
 153-132الممييي لييي تحسييين نظامييا لتسييجيل الييوالدات وضييمان أن ي ييون ه ي ا
النظا متاح ا لتسجيل جمي األطفان المولودين لي لبنان (تركيا)؛
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 154-132اتخ يياذ الخط ييوات القانوني يية واإلداري يية لم ييمان تس ييجيل الس ييلطات ألي
طفل من أطفان الالج ين المولودين ليي لبنيان عليص النحيو الواجيب وغصيدار الوثيائق
الالزم يية إلثب ييات ذل ييل دون أي مس يياس بمسي ي لة اإليام يية الدائم يية أو الحص ييون عل ييص
الجنسية (النمسا)؛
 155-132تع ي ييديل ي ي ييانون الجنس ي ييية لم ي ييمان اكتس ي ييار النسي يياء الح ي ييق ل ي ييي نق ي ييل
جنسيتان غلص أطفالان وأزواجان (الدانمرل)؛
 156-132تي ي ييولير الفي ي ييرا للنسي ي يياء لنقي ي ييل جنسي ي يييتان اللبنانيي ي يية وسيي ييحب جمي ي ي ي
التحفظات علص اتفايية القماء علص جمي أ ان التمييز ضد المرأة (لرنسا)؛
 157-132غج يراء التعييديالت التش يريعية الالزميية للسييما لألطفييان المولييودين لييي
لبن ييان بالحص ييون عل ييص حقاي ي ل ييي االعتي يراإ الق ييانوني م يين ل ييالن يياادات الم يييالد
(الم سيل)؛
 158-132تعزي ييز الت ييدابير الرامي يية غل ييص ض ييمان بي يية آمن يية ألنش ييطة الم ييدالعين ع يين
حقوق اإلنسان (كولومبيا)؛
 159-132ضمان الطاب الديمقراطي للبنان بما يتما يص مي ني الميادة  25مين
العا ييد ال ييدولي الخ يياا ب ييالحقوق المدني يية والسياس ييية ع يين طري ييق غجي يراء االنتخاب ييات
المحلي يية ل ييي الت ييواري المح ييددة لا ييا ودون غبط يياء وكي ي لل ع يين طري ييق التعجي ييل ل ييي
تيسير انتخار رئيس للجماورية وغجراء انتخابات برلمانية (السويد)؛
 160-132اعتماد لطة عمل وطنيية لتشيجي مشياركة النسياء ليي الحيياة السياسيية
والعامة (غيطاليا)؛
 161-132تنفي ي السياسييات الالزميية لتشييجي النسيياء علييص المشيياركة لييي الحييياة
السياسية والعامة (الم سيل)؛
 162-132ييييا وزارة العمييل بتسيري اعتميياد المراسييي التنفي ييية لقييانون العمييل ميين
أجييل تيسييير دلييون الفلسييطينيين غلييص سييوق العمييل ولييت آليياق العمييل لاي لييي جميي
المجاالت المانية (دولة للسطين)؛
 163-132غنشيياء آلييية مرايبيية لمن ي غسيياءة المعامليية وضييمان قييروإ عمييل كريميية
ودل األجور (مد؛شقر)؛
 164-132ضييمان المسيياواة لييي الحقييوق لجمي ي العمييان لييي البلييد ولق يا للمعييايير
الدولية (نيجيريا)؛
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 165-132مواص ييلة الجا ييود الرامي يية غل ييص ض ييمان تما ييي العالي ييات العمالي يية ب ييين
العمان وأربار العمل م معايير العمل الدولية (العراق)؛
 166-132العم ي ي ييل عل ي ي ييص بي ي ي ي ن جا ي ي ييود غض ي ي ييالية لتعزي ي ي ييز الحق ي ي ييوق االيتص ي ي ييادية
واالجتماعيي يية؛ وتعزيي ييز الحي ييق لي ييي العمي ييل والتعلي ييي والصي ييحة واإلس ي ي ان علي ييص وجي ييا
الخصوا (الممل ة العربية السعودية)؛
 167-132النظيير لييي تعييديل التش يريعات التييي تحييد ميين غم انييية تملييل الالج ييين
الفلسطينيين للعقارات والنظر غلص معانياة يعبنا هنيال وتيسيير حياتيا وتلبيية احتياجاتيا
اإلنسانية م التركيز علص حق العودة ك حيد الحقيوق األساسيية لالج يين الفلسيطينيين
(دولة للسطين)؛
 168-132الممي لي اتخاذ لطوات تشريعية ألير ت لي ليي االعتبيار التطيورات
األلي ييرة والظ ييروإ االيتص ييادية واالجتماعي يية لألس يير الم ييعيفة وت ييولير حماي يية ألم ييل
لألطفان (ليبيا)؛
 169-132بي ي ي ن المزي ي ييد م ي يين الجا ي ييود م ي يين أج ي ييل تعزي ي ييز الحق ي ييوق االيتص ي ييادية
واالجتماعية والثقالية ودع تنفي البرام والخطط الوطنية ذات الصلة (يطر)؛
 170-132مواصلة تعزيز السياسات الوطنيية لم الحية الفقير واإليصياء االجتمياعي
لصال أ د الف ات ضعف ا (جماورية لنزويال البوليفارية)؛
 171-132مواصلة تنفي برنام دع ألقر األسر كوسيلة لم الحة الفقر (كوبا)؛
 172-132مواص ييلة الس ييعي غل ييص وضي ي ت ييدابير لمعالج يية ارتف يياع ت لف يية الخ ييدمات
الصحية والتفاوت القائ لي جودة ه الخدمات لي السوق (كوبا)؛
 173-132جعل التعلي االبتدائي غلزاميا ومجانيا ومتاحا لجمي األطفان (تو؛و)؛
 174-132مواصيلة الجايود الراميية غليص تيولير التعليي لجميي األ يخاا المقيمييين
علص األراضي اللبنانية (الجزائر)؛
 175-132مواصييلة الجاييود الرامييية غلييص غرسيياء تعلييي مجيياني وغلزامييي جيييد لجمي ي
األطفان حتص سن الخامسة عشرة (ال ون و)؛
 176-132مواصيلة جايود إلرسيياء تعليي مجيياني وغلزاميي جييد لألطفييان حتيص سيين
الخامسة عشرة (جيبوتي)؛
 177-132تولير موارد كالية ومستدامة للتعلي (سلولاكيا)؛
 178-132تحس ييين الوصي ييون غل ييص لي ييدمات تعليميي يية وص ييحية واجتماعيي يية جيي ييدة
ال سيما بالنسبة لألطفان والنساء (غيطاليا)؛
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 179-132تعزيز وتوسيي البنيص التحتيية للتعليي مين أجيل غتاحية تعليي جييد و يامل
لجمي األطفان علص أراضيا (سلولاكيا)؛
 180-132مواصي ييلة الجاي ييود الراميي يية غلي ييص تعزيي ييز نوعيي يية التعلي ييي وغرسي يياء التعلي ييي
المجاني اإللزامي للجمي (مد؛شقر)؛
 181-132ضمان التعلي المجاني واإللزامي والجيد لجمي األطفان (ملديف)؛
 182-132الممي لي غرساء التعلي المجاني واإللزاميي الجييد عليص نحيو تيدريجي
ومتزايد لجمي األطفان حتص سن الخامسة عشرة (بنما)؛
 183-132مواصلة تنفي الخطة الوطنية إلدماال األ خاا ذوي اإلعاية (باكستان)؛
 184-132ضمان التنفي الفعان للخطية الوطنيية إلدمياال األ يخاا ذوي اإلعايية
ال سيما ليما يتعلق بالوصون غلص التعلي والعمل (لنلندا)؛
 185-132الممييي لييي تعزيييز الجاييود الرامييية غلييص تحسييين حييياة األ ييخاا ذوي
اإلعاية بسيبل منايا وضي وتنفيي أدوات سياسياتية لتلبيية احتياجيات التعليي لألطفيان
ذوي اإلعاية (سن الورة)؛
 186-132تي ييولير المي ييوارد البش ي يرية والمقسسي ييية والماليي يية الالزمي يية للتنفي ي ي الفعي ييان
للخطة الوطنية إلدماال األ خاا ذوي اإلعاية (هندوراس)؛
 187-132مواصييلة غعمييان حقييوق األ ييخاا ذوي اإلعاييية بمييا لييي ذلييل حقا ي
لييي التعلييي لييي غطييار الخطيية الوطنييية إلدميياال األ ييخاا ذوي اإلعاييية التييي اعتمييدها
(االتحاد الروسي)؛
 188-132اتخيياذ المزيييد ميين الخطييوات لمييمان حماييية األ ييخاا ذوي اإلعاييية
(اليونان)؛
 189-132مواص ييلة جا ييود لحماي يية األ ييخاا ذوي اإلعاي يية بس ييبل منا ييا تنفيي ي
حمالت توعية بحقوق األ خاا ذوي اإلعاية (جماورية غيران اإلسالمية)؛
 190-132تعزيييز التييدابير الرامييية غلييص غدميياال األ ييخاا ذوي اإلعاييية لييي آليييات
التعلي الرسمي (ملديف)؛
 191-132تنفي ي سياسييات تركييز علييص غدميياال األطفييان ذوي االحتياجييات الخاصيية
لييي نظييا التعلييي العييا وتاي يية المبيياني ولق يا الحتياجيياتا وتييولير التييدريب للمعلمييين
و؛يره من موقفي التعلي ب ية تعزيز بي ة تم ينية و ياملة للجميي ليي مجيان التعليي
(كندا)؛
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 192-132ت ثي ي ييف الجا ي ييود الرامي ي يية غل ي ييص غدم ي يياال األ ي ييخاا ذوي االحتياج ي ييات
الخاصة لي المدارس (عسمان)؛
 193-132مواصييلة تعزيييز النظييا التعليمييي وضييمان وصييون األطفييان ذوي اإلعاييية
غلص التعلي علص يد المساواة م اآللرين (جماورية الو الديمقراطية الشعبية)؛
 194-132غل اء نظا ال فالة ليما يتعلق بالعمان المنزليين المااجرين (الدانمرل)؛
 195-132غيالء االعتبار بصفة لاصية لحالية الميعف التيي يعياني منايا الماياجرون
والالج ون لي البلد ال سيما النساء واألطفان (ني ارا؛وا)؛
 196-132التواصي ييل البنمي يياء م ي ي الشي ييركاء الي ييدوليين واإليليميي ييين لمي ييمان الي ييدع
للبرام الرامية غلص تولير المساعدة اإلنسانية للمااجرين والالج ين (الفلبين)؛
 197-132تع ييديل ي ييانون العم ييل لتوس ييي نط يياق الحماي يية القانوني يية بحي ييل يش ييمل
العم ييان المني يزليين عل ييص ي ييد المس يياواة مي ي ؛ي ييره م يين العم ييان وتع ييديل نظ ييا م يين
الت يرة علص أساس ال فالة بحييل ييتم م ن العميان مين غناياء عقيد العميل دون موالقية
ال فيل (الواليات المتحدة األمري ية)؛
 198-132تحسين الوض القانوني للعمان المااجرين (النمسا)؛
 199-132الممي لي تعزيز وحماية حقوق العمان األجانب (بن الديش)؛
 200-132غل اء نظا ال فالة للعمان المنزليين المااجرين (لرنسا)؛
 201-132تع ييديل ي ييانون العم ييل ونظ ييا كفال يية اإليام يية م يين أج ييل ت ييولير الحماي يية
القانوني يية للعم ييان المني يزليين الما يياجرين عل ييص ي ييد المس يياواة مي ي ؛ي ييره م يين العم ييان
(كينيا)؛
 202-132اتخاذ التدابير الالزمة لممان تمتي جميي العميان المنيزليين الماياجرين
بحماية لعالة ضد التمييز لي جمي مجاالت عملا (ألبانيا)؛
 203-132غل اء القيود التمييزية المفروضة علص دليون الالج يين الفلسيطينيين غليص
سوق العمل (آيسلندا)؛
 204-132تعزيز الجاود الراميية غليص تحسيين رليا العيامالت الماياجرات ليي لبنيان
وتعزيز حقويان (سري الن ا)؛
 205-132تحسييين وض ي العمييان المايياجرين بمييا لييي ذلييل العييامالت المنزليييات
بوصفان ل ة ضعيفة (السن ان)؛
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 206-132اتخيياذ التييدابير القانونييية واإلدارييية لمييمان مبييدأ عييد اإلعييادة القس يرية
ومعاملة األ خاا المحتاجين لحماية دولية معاملة منصفة والئقة (األرجنتين)؛
 207-132مواصلة التعاون م المنظمات الدوليية والبليدان المانحية إليجياد حليون
لمشاكل الالج ين (أرمينيا)؛
 208-132مواص ييلة ت ييدعي األط يير القانوني يية المحلي يية الت ييي تع ييزز حق ييوق اإلنس ييان
الخاصة بالالج ين والمااجرين لي لبنان وأمنا ورلاها (الفلبين)؛
 209-132النظ يير ل ييي وضي ي غط ييار ي ييانوني محل ييي ييامل بشي ي ن معامل يية ملتمس ييي
اللجييوء والالج ييين لمييمان حقييوق اإلنسييان األساسييية الخاصيية با ي علييص نحييو ألمييل
وتحسين قرولا المعيشية (جماورية كوريا)؛
 210-132وض أح ا يانونيية محيددة مين أجيل تحدييد وحمايية حقيوق الالج يين
وحرياتا (ال ون و)؛
 211-132مواصي ييلة جاي ييود لوض ي ي حي ييد ألوجي ييا التمييي ييز المتبقيي يية بحي ييق النسي يياء
والالج ين الفلسطينيين (بلجي ا)؛
 212-132وض تدابير لحماية الالج يين والنسياء والفتييات ملتمسيات اللجيوء مين
االسي ييت الن االيتصي ييادي والجنسي ييي والعني ييف الجنسي يياني بمي ييا لي ييي ذلي ييل االعتي ييداء
الجنسي لمالا عن زواال األطفان والزواال القسري والتمييز (تايلند)؛
 213-132ض ييمان الحماي يية التام يية لالج ييين والماجي يرين ع يين طري ييق تعزي ييز آلي ييات
العناية المالئمة من أجل تولير قروإ معيشية مثلص لا (غكوادور)؛
 214-132تعزيييز تسييجيل الالج ييين السييوريين ميين جانييب مفوضييية األم ي المتحييدة
لشقون الالج ين بميا يتيي للمجتمي اليدولي مسياعدة لبنيان ليي التصيدي لاي األزمية
اإلنسييانية ويسييم بعييودة السييوريين غلييص بليده عنييدما يعييود السييال وتشييجي وصييون
الالج ين غلص سبل العيش (لرنسا)؛
 215-132تحسييين وض ي الالج ييين عيين طريييق تيسييير تسييجيلا وتجديييد تصيياري
غيييامتا ؛ وعيين طريييق وض ي آلييية لعاليية لتسييجيل الييوالدات ميين أجييل تجنييب حيياالت
انعييدا الجنسييية بالنسييبة للمواليييد الجييدد؛ وتم ييين الالج ييين بميين ليييا الالج ييون
الفلسطينيون من الوصون غلص بعت القطاعات لي سوق العمل الرسمية (ألمانيا)؛
 216-132مواصلة جاود المحميودة لتيولير المي و لالج يين وتيولير نظيا غداري
لع ييان لتس ييجيلا وحم ييايتا بمش يياركة مفوض ييية األمي ي المتح ييدة لش ييقون الالج ييين
(ال رسي الرسولي)؛
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 217-132تعزي يز الجاييود الرامييية غلييص ضييمان حماييية وكراميية الالج ييين السييوريين
ال سييما ليمييا يتعلييق بالرعاييية الصييحية والوصييون غلييص التعلييي وحماييية األطفييان والنسيياء
والمسنين واأل خاا ذوي اإلعاية المعرضين للمخاطر ( يلي)؛
 218-132مواصيلة جايود م الحيية اإلرهيار بمييا يشيمل تقييدي المسياعدة لمييحايا
اإلرهار (أرمينيا)؛
 219-132المم ييي ل ييي م الح يية اإلره ييار بح ييز لت ييولير ض ييمانات أمني يية للش ييعب
اللبناني بما يم نا من التمت بجمي حقوق اإلنسان (الصين).
 -133يحيط لبنان علم ا بالتوصيات التالية وير أنا ال يم ن يبولاا:
 1-133اتخ يياذ لط ييوات ملموس يية لم ييمان المس يياواة ب ييين الجنس ييين والقم يياء عل ييص
جمي أساليب العنف الجنساني (غسرائيل)؛
 2-133اتخيياذ لطييوات ملموسيية لمييمان حرييية التعبييير وضييمان حماييية المحتجييين
المسالمين (غسرائيل).
 -134ييير لبنييان أنييا ال يسييعا يبييون التوصيييتين  1-133و 2-133ألن لبنييان ال يعتييرإ
بإسرائيل وير أناما مقدمتان من يوة محتلة لجزء من األراضي اللبنانية.
 -135جميي االسييتنتاجات و/أو التوصيييات الييواردة لييي هي ا التقرييير تعبيير عيين مويييف الدوليية
(الدون) التيي ييدمتاا و/أو الدولية موضيوع االسيتعراض .وال ينب يي أن يسفاي أنايا تحظيص بت يييد
الفريق العامل ب املا.
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المرلق
تش يلة الولد
[English only]
The delegation of Lebanon was headed by H.E. Mrs. Najla Riachi Assaker, Ambassador,
and Permanent Representative of Lebanon in Geneva and composed of the following members:
• Mr. Rayan Said – Deputy Permanent Representative at the Permanent Mission of
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• Mr. Ahmad Arafa – Counsellor at the Permanent Mission of Lebanon in Geneva;
• Ms. Rana El Khoury – First Secretary at the Permanent Mission of Lebanon in Geneva;
• Judge Mrs. Marleine Al Jor – Representative of the Ministry of Justice;
• Judge Mrs. Nazek Al Khatib – Representative of the Ministry of Justice;
• Colonel Mr. Ziad Kaed Bay – Representative of the Ministry of Interior and
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• Captain Mr. Talal Youssef – Representative of the Ministry of Interior and
Municipalities;
• Mr. Fadi Karam – Representative of the National Commission for Lebanese Women.
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