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مووووعد ه دف و و مفو و ووية اامو ووة المتقووودة السو ووامية لققو وووق اإلنسو ووان و قو ووا
للفقرة (15ج) من مر ق قرار مجلس حقوق اإلنسان  1/5والفقورة  5مون
مر ق قرار المجلس 21/16
لبنان*
هذا التقرير هو موجز للمعلومـا املقدمـم مـن  38جهـم اـاة م محـلحم( )1إىل عمليـم
االســتعرال ال ــدشام الشــام شه ــو يت ــي هيا ـ امل ــاهي التوجيهيــم العام ــم ال ـ اعتم ــدها ل ـ
ةقـ ـ ـ ــو امنرـ ـ ـ ــا مقـ ـ ـ ــرا  .119/17شال يتضـ ـ ـ ــمن التقريـ ـ ـ ــر تيـ ـ ـ ــم اا تش شجهـ ـ ـ ــا ن ـ ـ ـ ــر
تش اقرتاةا من جانـ موويـيم األمـم املتحـدة الرـاميم اقـو امنرـا شال تم ةاـم تش قـراا
فيم ــا يتحـ ـ ااهع ــا ا ذ ــدهة .شق ــد ــر اح ــواة منهجي ــم ةواهن ــا ناي ــم ال ــن مراج ــي
املعلومــا الـوااهة التقريــر .مــا م قــدا امماــا اماقــا علــد النحــو األاــليم هش ت يـ .
شعم ـ ـقر اق ـ ـراا ا ل ـ ـ  21/16خيح ـ ـ ب ةر ـ ـ مقتضـ ــد ااـ ــااب فـ ــر مرـ ــتق مسـ ــهاما
املؤسرــم الوينيــم اقــو امنرــا التااعــم للدشلــم مويــو االســتعرال شاملعتمــدة انــا ر علــد التقيــد
الاام ـ ـ ـ ــاهي اـ ــااي  .شتتـ ــال علـ ــد املوقـ ــي الش ـ ـ اا للموويـ ــيم الرـ ــاميم اقـ ــو امنرـ ــا
النحو الااملم الـ تتضـمن عيـي املعلومـا الـوااهة .شقـد اشعـا إعـداه هـذا التقريـر هشايـم
االستعرال شالتطواا ال ةدثت تلك الورتة.

* مل حترا هذ الوثيقم ق إاساهلا إىل هشائر الرتعم التحريريم ااألمم املتحدة.
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المعلومات المقدمة من الجهات صاحبة المصلقة
هلف -المعلومات ااساسية واإلطار
 -1نطاق االلتدامات الدولية

()2

 -1تشاــت الواقــم املشــرت م  1شالواقــم املشــرت م  8شمن مــم العوــو الدشليــم شمن مــم هيــومن اايــت
ششت ــن شمن م ــم الارام ــم شمر ــز ا ي ــا لتيهيـ ـ ي ــحايا التع ــذي االتح ــديى عل ــد االتواقي ــم الدشلي ــم
امايـ ــم عيـ ــي األهنـ ــاا مـ ــن اال توـ ــا القرـ ــرم( .)3شتشاـ ــت من مـ ــم الارامـ ــم االتحـ ــديى علـ ــد
الربشتو ــوا اال تي ــاام األشا امللح ــى االعه ــد ال ــدشمل ا ــا ا ــااقو املدني ــم شالرياس ــيمب شاإا ــداا
إع ــق وجـ ـ امل ــاهة  22م ــن اتواقي ــم مناهض ــم التع ــذي شاق ــوا إجـ ـرا ا الش ــااشل الورهي ــم(.)4
شةثــت الواق ــم املش ــرت م  8ل ن ــا عل ــد ت يعتم ــد ا ي ـار الربشتو ــوا اال تي ــاام الث ــاين امللح ــى االعه ــد
الدشمل ا ا اااقو املدنيم شالرياسيمب اهلاهف إىل إل ا عقوام امعدا (.)5
 -2شتشات الواقـم املشـرت م  1شالواقـم املشـرت م  3شالواقـم املشـرت م  4شالواقـم املشـرت م  15ل نـا
اــي يحــد علــد اتواقيــم ةقــو األهنــاا شم امعاقــم شت يضــمن تنويــذها اوعاليــم مــن ــقا
اعتماه قوانني ذليم شإاقةا ا الم(.)6
 -3شتشا ــت الواق ــم املش ــرت م  14شالواق ــم املش ــرت م  20االتح ــديى عل ــد الربشتو ــوا اال تي ــاام
التواقيم ةقو الطوـ اشـي اهنـرتا األيوـاا املنااعـا املرـلحم شالربشتو ـوا اال تيـاام التواقيـم
ةق ــو الطوـ ـ املتعل ــى ا ــإجرا تق ــد ال ق ــا شاض ــما تنوي ــذ ا( .)7شتشا ــت الواق ــم املش ــرت م 8
شمن مــم اــدائ  Alternatives -االتحــديى عل ــد اتواقيــم الهــام اش ــي اايــم األيوــاا شالتع ــاش
اا الت ين علد الحعيد الدشمل(.)8
 -4شتشاـت من مــم هيــومن اايــت ششتــن شاملن مــم الدشليــم لرفعــم هنــي األمهــا شمن مــم العوــو
الدشليـم ارـح التحو ـا علـد اتواقيـم القضـا علـد عيـي تهنـااا التمييـز يـد املـرتةب ـا لــك
الوقـ ــرة  2مـ ــن املـ ــاهة  .)9(9شتشاـ ــت الواقـ ــم املشـ ــرت م  5شمن مـ ــم هيـ ــومن اايـ ــت ششتـ ــن ارـ ــح
التحو ــا علــد اتواقيــم القضــا علــد عيــي تهنــااا التمييــز يــد امل ـرتة شالتحــديى علــد الربشتو ــوا
اال تياام لقتواقيم(.)10
 -5شتشا ــت من م ــم العو ــو الدشلي ــم شمن م ــم هي ــومن ااي ــت ششت ــن شالواق ــم املش ــرت م  1شالواق ــم
املشــرت م  4شالواقــم املشــرت م  5شالواقــم املشــرت م  6شالواقــم املشــرت م  19شالواقــم املشــرت م  23شالواقــم
املشـ ـ ـ ــرت م  24االتحـ ـ ـ ــديى علـ ـ ـ ــد اتواقيـ ـ ـ ــم عـ ـ ـ ــا  1951ا ااـ ـ ـ ــم اويـ ـ ـ ــي القج ـ ـ ـ ــني شارشتو وهلـ ـ ـ ــا
لعــا  .)11(1967شتشاــت ااملــم العامليــم مــن تج ـ املرــاشاة ةقــو ا نرــيم ( )GCENRشالواقــم
املشـرت م  14االتحـديى علـد االتواقيـم اشـي شيــي األهنـاا عـديا ا نرـيم( .)12شتشاـت ااملــم
العامليم تيضار االتحديى علد اتواقيم وض ةاال انعدا ا نريم لعا .)13(1961
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 -6شةثت من مم هيومن اايـت ششتـن شالواقـم املشـرت م  1ل نـا علـد االنضـما إىل ن ـا اشمـا
األساسا شتط يقه التشريعا الوينيم(.)14
 -7شتشاــت الواقــم املشــرت م  8شالواقــم املشــرت م  23شمن مــم هيــومن اايــت ششتــن االتحــديى
علد االتواقيم الدشليم امايم ةقو عيي العماا املهاجرين شتفراه تسرهم(.)15
-8
ا ا

شتشا ــت الواق ــم املش ــرت م  9االتح ــديى عل ــد الربشتو ــوا اال تي ــاام امللح ــى االعه ــد ال ــدشمل
اااقو االقتحاهيم شاالجتماعيم شالثقافيم(.)16

 -9شتشاــت الواقــم املشــرت م  8االتحــديى علــد اتوــاقي من مــم العمـ الدشليــم  87ش.)17(111
شتشاــت من مــم هيــومن اايــت ششتــن شالواقــم املشــرت م  8شالواقــم املشــرت م  23شالواقــم املشــرت م 7
االتح ــديى عل ــد اتواقي ــم من م ــم العم ـ الدشلي ــم  .)18(189شتشا ــت الواق ــم املش ــرت م  13االتح ــديى
عل ــد االتواقي ــم اق ــم  .)19(87شتشا ــت الواق ــم املش ــرت م  5االتح ــديى عل ــد اتواقي ــا من م ــم العمـ ـ
الدشليـ ــم اقـ ــم  156ش 103ش 102ش 175ش 177شالتحـ ــديى علـ ــد اتواقيـ ــم العم ـ ـ العرايـ ــم اقـ ــم 5
اشي املرتة العاملم املربمم إياا ا امعم العرايم(.)20
 -2اإلطار الدستوري والتشريعي
 -10تهن ــاا الواقـ ــم املش ــرت م  17إىل انعـ ــدا الق ــداا شاألم ـ ـواا القام ــم لتحرـ ــني التش ـ ـريعا
شإنوــا الق ـواننيب شتقــد التق ـااير إىل ليــا األمــم املتحــدة علــد النحــو الواج ـ  .شمل تولــا ا هــا
الرياس ــيم الواعل ــم انتا ــام ائ ــي ا مهواي ــم ق ـ ـ انته ــا شالي ــم الـ ـرئي س ــليما ( .)21شالة ــت
الواقم املشرت م  8ت مرةلم الوراغ الرياسا شالدستوام اااليم تقول هعائم الديقراييم(.)22
 -11ش ــر الواقــم املشــرت م  8شالواقــم املشــرت م  11شالواقــم املشــرت م  17شالواقــم املشــرت م 19
شمن مــم الارامــم ت عقواــم امعــدا ال ت ـزاا مشــرشعم ل نــا ب علــد الــر م مــن ت تــااي عمليــا
امعدا األ ة يعـوه إىل ـانو الثاين/ينـاير  .2004شتشاـت اإل ـا عقواـم امعـدا شاإاـداا شقـ
ا تياام حبام الواقي ششيي إجرا ا للطعن عيي األةاا (.)23
 -12شتهنـ ــاا من مـ ــم العوـ ــو الدشليـ ــم شمن مـ ــم ااـ ــد ةقـ ــو امنرـ ــا إىل عـ ــد إة ـ ـراا تقـ ــد
فيمــا يتعلــى اعــده مــن التواــيا املق ولــم االســتعرال الــدشام الشــام األشا لل نــا ب مث ـ تعــدي
تعريـ ـ التع ــذي ــا يتماهن ــد م ــي اتواقي ــم مناهض ــم التع ــذي ( .)24شتهن ــاا من م ــم العو ــو الدشلي ــم
شالواقــم املشــرت م  1شالواقــم املشــرت م  8شالواقــم املش ــرت م  19شمر ــز ا يــا لتيهي ـ يــحايا التع ــذي
مشــرش القــانو ا ــا اتجــر التعــذي
شمن مــم الارامــم شالواقــم املشــرت م  17إىل شجــوه ث ـرا
شتعريوه ي قار ألةاـا اتواقيـم مناهضـم التعـذي  .شتشاـت اتعـدي التشـريعا شفقـار التواقيـم مناهضـم
التعــذي ب عــن يريــى حتديــد عيــي تفعــاا التعــذي شميريهــا قــانو العقواــا ( .)25شتشاــت الواقــم
املشرت م  5اتعدي شحتديث قانو الرجن الل ناين شلوائحه(.)26
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 -13شتشاــت الواقــم املشــرت م  8شالواقــم املشــرت م  1ااعتمــاه مشــرش القــانو ا ــا اــاملوقوهين
شاألهنـ ــاا املاتوـ ــني قر ـ ـرار الـ ــذم قـ ــد  16نيرـ ــا /تاري 2014ب لتويـ ــيا مح ـ ـ امل ـ ـواينني
الل نـانيني اتتجـزين سـوايا شالـدشا األجن يـم األ ـرل شلـدل ا هـا الواعلـم مـن ـ الـدشا فضـقر
عــن تقــد "ايــا اــاملوقوهين"( .)27شيلـ مر ــز ا يــا لتيهي ـ يــحايا التعــذي إاــداا مرســو يقــر
التحقيقا ال ميريها اللجنم الوينيم للتحقيى مح املوقوهين(.)28
 -14شتشا ــت الواق ــم املش ــرت م  16اتع ــدي املرس ــو التشـ ـريعا اق ــم 2ب شتم ق ــانو ــر ير ــما
اوــرل اقااــم مر ـ قم علــد امل ـواه املرــرةيم تش ام اعيــم تش املط وعــم( .)29شتشاــت الواقــم املشــرت م 8
اتعدي امياا القانوين شالتن يما من تج يما ةريم التع (.)30
 -15ش ّ ــر الواقــم املشــرت م  17شالواقــم املشــرت م  5شمن مــم املرــاشاة اا شالواقــم املشــرت م 24
شاملن مم الدشليـم لرفعـم هنـي األمهـا شععيـم اشاه فـرشنت ا شالواقـم املشـرت م  12شالواقـم املشـرت م 14
شالواقـ ــم املشـ ــرت م  20شااملـ ــم العامليـ ــم للمرـ ــاشاة ةقـ ــو ا نرـ ــيم اتواـ ــيم االسـ ــتعرال الـ ــدشام
مـنا جنرـيتهن أليوـاهلن شهعـت إىل
الشام الرااقم املتعلقـم حبـى النرـا املتزشجـا مـن تجانـ
تعــدي قــانو ا نرــيم الحــاها عــا  .)31(1925شةثــت من مــم العوــو الدشليــمب شمن مــم املرــاشاة
اا شمن مــم هيــومن اايــت ششتــن اللجنــم املعنيــم حبقــو امنرــا علــد تشــجيي اااومــم علــد إل ــا
التمييــز وج ـ قــانو ا نرــيمب ــا لــك ةقــو الــزشا شالطــق شاما ب شةــى النرــا مــنا
جنرــيتهن أليوــاهلن شتاشاجهــن( .)32شالة ــت الواقــم املشــرت م  6ت األةاــا التمييزيــم ال ت ـزاا ت ـره
ق ــانو األة ـواا الشاح ــيمب شالق ـوانني الويني ــمب شالق ــانو ا ن ــائا( .)33شالة ــت من م ــم هي ــومن
اايت ششتن شالواقم املشرت م  17شالواقـم املشـرت م  6ت قـانو اايـم النرـا شسـائر تفـراه األسـرة مـن
العن األسرم يتضمن تعريوـار يـيقار للعنـ األسـرم شلـذلك فهـو ال يقـد اامايـم الاافيـم مـن عيـي
تهنــااا إســا ة املعاملــمب شال ســيما عــد التعــرل للعن ـ ال ــدين شاال تحــام الزشجــا( .)34شتشاــت
من مــم العوــو الدشليــم شمن مــم هيــومن اايــت ششتــن شالواقــم املشــرت م  18شالواقــم املشــرت م  6اتعــدي
األةا ــا ا الح ــلم الق ــانو لتج ــر اال تح ــام الزشج ــا( .)35شةث ــت من م ــم هي ــومن ااي ــت
ششتن تيضار علد تعدي قانو ا نريم(.)36
 -16شتشاــت الواقــم املشــرت م  2اإه ــاا تعــديق علــد الوــوا علــد قــانو عــا  1962النــا م
للــد وا شامقامــم شامل ــاهاة( .)37شتعــرم ـ مــن ل ـ القج ــني النرشمــا شمن مــم نرــا املايمــا
يم ـ ــا
شالواق ـ ــم املش ـ ــرت م  12ع ـ ــن القل ـ ــى إاا الوي ـ ــي الق ـ ــانوين للولر ـ ــطينيني ال ـ ــذين يعيش ـ ــو
القج ــني ل ن ــا ( .)38شهع ـت من م ــم هي ــومن ااي ــت ششت ــن شالواق ــم املش ــرت م  14شمن م ــم العو ــو
الدشليـ ــم شالواقـ ــم املشـ ــرت م  12ش ل ـ ـ القج ـ ــني النرشمـ ــا إىل إل ـ ــا القـ ــانو التمييـ ــزم اقـ ــم 296
الحاها عـا  2001شمـنا القج ـني الولرـطينيني ااقـو العقاايـم نورـها املمنوةـم لري ـرين ـ
الل نــانيني( .)39شهعــت من مــم العو ـو الدشليــم شالواقــم املشــرت م  12إىل تعــدي قــانو العم ـ للرــمال
للولرــطينيني اااحــوا علــد فــر العم ـ عيــي املهــن علــد قــد املرــاشاة مــي اا ـرينب شالتمتــي
ااملرــاشاة األجــوا شاألمــن الــو يوا( .)40شتشاــت الواقــم املشــرت م  14ــنا شثــائى هويــم لقج ــني
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الولرــطينيني ـ ااــاملني للوثــائى القامــم( .)41شتشاــت الواقــم املشــرت م  4اضــما ترــجي عيــي
األيوـ ــاا املوجـ ــوهين علـ ــد تاايـ ــيها الرـ ــج املـ ــدين عنـ ــد املـ ــيقهب ـ ــن فـ ــيهم تيوـ ــاا القج ـ ــني
()42
الولرــطينيني ـ ااــاملني لوثــائى هويــم  .شتشاــت الواقــم املشــرت م  3شالواقــم املشــرت م  12تيض ـار
ــنا شثــائى هويــم لقج ــني الولرــطينيني شم امعاقــم( .)43شتشاــت الواقــم املشــرت م  24اإاالــم عيــي
تمعا القج ني(.)44
العق ا تما ترجي األيواا عند امليقه
 -17شتهناا من مم العوـو الدشليـم شمن مـم هيـومن اايـت ششتـن إىل ت ل نـا مل تـرا تقـدمار
توسيي نطا اامايم وج قانو العم حبيث تشـم العمـاا املنـزليني ش لـك ـا يترـى مـي املعـاي
الدشليــم( .)45شةثــت من مــم هيــومن اايــت ششتــن علــد تعــدي قــانو العم ـ لتوســيي نطــا اامايــم
القانونيم حبيث تشم العماا املنزليني شإاقل ن ا الاوالم(.)46
 -18شتشا ــت الواق ــم املش ــرت م  13ا ــدعم مش ــرش ق ــانو يرم ــا إىل ي ــما شج ــوه ن ــا ت طي ــم
احيم هناملم ميي املواينني الل نانيني(.)47
 -19شتشا ـ ـ ــت الواق ـ ـ ــم املش ـ ـ ــرت م  8شالواق ـ ـ ــم املش ـ ـ ــرت م 18ب شمن م ـ ـ ــم العو ـ ـ ــو الدشلي ـ ـ ــمب شالواق ـ ـ ــم
املشــرت م  24شالواقــم املشــرت م  21اــالتوق علــد الوــوا عــن اعتقــاا األف ـراه الــذين يعتــربش مــن ف ــم
املثليــا شاملثليــني شمزهشجــا املي ـ ا نرــا شم ــايرم اهلويــم ا نرــانيم وج ـ املــاهة  534مــن قــانو
العقواا ال مير األنشطم ا نريم ال متااس االرتايا(.)48
 -20شتعراــت من مــم املرــاشاة اا عــن قلقهــا ال ــالي إاا عــد قيــا اااومــم الل نانيــم علــد النحــو
ال ـ ـ ــا ( .)49شالة ـ ـ ــت الواقـ ـ ــم
املناس ـ ـ ـ نـ ـ ــي االميـ ـ ــاا اـ ـ ــا ن شاسـ ـ ــت قا النرـ ـ ــا شالوتيـ ـ ــا
املش ــرت م  23شالواق ــم املش ــرت م  17شمن م ــم املر ــاشاة اا شالواق ــم املش ــرت م  5شالواق ــم املش ــرت م 12
شجــوه عــدة ث ـرا هياليــم قــانو ماافحــم االميــاا اال شــر .شعلــد الــر م مــن ت اااومــم ســنت
قــانو ماافحــم االميــاا اال شــر عــا 2011ب ال تـزاا مراســيم التنويــذ ا ااــم االقــانو م الحــلم
تنت ر موافقـم لـ الـوااا  .شالقـانو عـاجز عـن الوفـا عـاي اامايـم األساسـيم شين ـا تعديلـه(.)50
شتشاــت الواقــم املشــرت م  23شالواقــم املشــرت م  17شمن مــم املرــاشاة اا شالواقــم املشــرت م  5شالواق ـم
املشرت م  12ااعتماه طم عم شينيم اشي االمياا اال شر(.)51
 -21شتشاــت الواقــم املشــرت م  17ارفــي ســن املرــؤشليم ا نائيــم( .)52شتشاــت الواقــم املشــرت م 14
شمن مـ ــم املرـ ــاشاة اا شالواقـ ــم املشـ ــرت م  5اإل ـ ــا املـ ــاهة  522مـ ــن قـ ــانو العقواـ ــا الل نـ ــاين(.)53
شتشاـ ـ ــت الواقـ ـ ــم املشـ ـ ــرت م  14شالواقـ ـ ــم املشـ ـ ــرت م  5اتعـ ـ ــدي القـ ـ ــانو اقـ ـ ــم  422املتعلـ ـ ــى حبمايـ ـ ــم
األةدا ب شتعدي املاهة  503لتجر اال تحام الزشجا(.)54
 -22شتشاــت الواقــم املشــرت م  16اعــد ميــر التشــه ش لــك اإل ــا امل ـواه مــن  384إىل 386ب
ش 388شمن  582إىل  584من قانو العقواا الل ناين(.)55
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 -3اإلطار المؤسسي والبنية ااساسية لققوق اإلنسان وفدابير السياسة العامة
ــر الواق ــم املش ــرت م  19ت ااال ــم ل ن ــا معق ــدةب إ هن ــا نزاع ــا مر ــلحم عل ــد
-23
ةــدشه شهــو يواجــه حتــديا ها ليــم نتيجــم الســتمراا امفــق مــن العقــام شالوتنــم الطائويــم .شتــزهاه
ةالم ةقو امنرا تدهواار مقرتنم اعد توفر القداة شامااهة الرياسيم لتحرني التشريعا (.)56
 -24شتشا ــت الواق ــم املش ــرت م  8شالواق ــم املش ــرت م  17شالواق ــم املش ــرت م  1شالواق ــم املش ــرت م 19
ـاا ةقـو امنرـا ب اطـر منهـا إنشـا مؤسرـم شينيـم اقـو امنرـا
اتعزيز امياا املؤسرا
()57
شفقار مل اهي اااي علد النحو املواد اه االستعرال األشا .
 -25شالة ـ ـ ــت من م ـ ـ ــم العو ـ ـ ــو الدشلي ـ ـ ــم شالواق ـ ـ ــم املش ـ ـ ــرت م  8شالواق ـ ـ ــم املش ـ ـ ــرت م  17شالواق ـ ـ ــم
املشــرت م  19شمن مــم الارامــم شمر ــز ا يــا لتيهي ـ يــحايا التعــذي شمن مــم هيــومن اايــت ششتــن
شالواقم املشـرت م  1ت ل نـا يوتقـر إىل ليـم شقائيـم شينيـم علـد الـر م مـن ق ـوا العديـد مـن التواـيا
ــقا االســتعرال الــدشام الشــام ( .)58شتشاــت اإنشــا ليــم شقائيــم شينيــم مرــتقلم عــن املؤسرــم
الوينيم اقـو امنرـا شاراـد عيـي تمـا ن االةتجـاا شفقـار ألةاـا الربشتو ـوا اال تيـاام التواقيـم
مناهضم التعذي شالتشريعا ا الحلم(.)59
 -26شتشا ــت الواق ــم املش ــرت م  1اإنش ــا ن ــم مر ــتقلم مج ـرا حتقيق ــا هن ــاملم االنتها ــا
ــاا ةقــو امنرــا ال ـ ااتا ــت من ـذ ادايــم ااــرم األهليــم
ا رــيمم للقــانو امنرــاين الــدشمل
إىل اا ( .)60شتشات من مم هيـومن اايـت ششتـن اإنشـا نـم شينيـم مرـتقلم تعـ رـيلم ةـاال
اال تو ــا ( .)61شتشا ــت من م ــم العو ــو الدشلي ــم شالواق ــم املش ــرت م  17اإنش ــا ن ــم ترم ــا إىل ي ــما
ااــى معرفــم ااقيقــم شالعدالــم شجــرب األي ـراا ال ـ اقــت ايســر يــحايا اال توــا القرــرم ش ـ
الطــوعا( .)62شةثــت من مــم العوــو الدشليــم شالواقــم املشــرت م  8علــد إنشــا قاعــدة ايانــا للحمــض
النوشم الرييب املنزش األ رجني (الدنا) ميـي تسـر املوقـوهينب شا ـا التـداا املناسـ م امايـم املقـاار
ا ماعيم اتتملم(.)63
 -27شتف ــاه الواق ــم املش ــرت م  19ت مش ــرش الق ــانو املق ــد إىل الربمل ــا اش ــي اعتم ــاه ط ــم
عم شينيم اقو امنرا مل يعتمد اعد(.)64
 -28شتهنــاا الواقــم املشــرت م  14شالواقــم املشــرت م  20إىل ت ل نــا مل يحــد علــد الربشتو ــوا
اال تيــاام التواقي ــم ةق ــو الطو ـ اش ــي اهن ـرتا األيوــاا املنااع ــا املر ــلحم عل ــد ال ــر م م ــن
ق وا التوايا املتعلقم حبمايم ةقو الطو قا ا ولم األشىل(.)65
 -29شاة ــت من مــم العوــو الدشليــم شمن مــم هيــومن اايــت ششتــن اقــانو العن ـ األســرم ـ
تنما تهنااتا إىل ت ل نا مل يضي سياسا شينيـم هنـاملم للقضـا علـد التمييـز يـد املـرتة القـانو
شاملمااســمب ــا لــك ق ـوانني األة ـواا الشاحــيم تش اس ـرتاتيجيم شينيــم هنــاملم ملاافحــم العن ـ
ا نراين علد الر م من ق وا التوايا ا الحلم(.)66
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 -30شتهنــاا الواقــم املشــرت م  8إىل ت االســتعرال الــدشام الشــام األشا يتضــمن  25تواــيم
اشـي مرــائ القج ــني شاملهـاجرين .شالة ــت الواقــم املشــرت م  8ت سياسـا اهلجــرة ال تـزاا حتتــا
إىل تنقيا(.)67
 -31شتشات الواقم املشـرت م  23اإنشـا مؤسرـم شينيـم مرـتقلم اقـو امنرـا قـد تاـو
مالوم اواليم العم علد هااسم مريلم العماا املهاجرين شالقج ني (األجان ) ل نا (.)68

نـم

 -32شتهنــاا الواقــم املشــرت م  14شالواقــم املشــرت م  20إىل ت نر ـ م األيوــاا األميــني ت لــي 42
املائــمب شتشاــتا اــالن ر ــاهرة عم ـ األيوــاا اواــوها مشــالم اجتماعيــم شاعتمــاه اس ـرتاتيجيم
للتحدم لعم تيواا الشواا إياا اسرتاتيجيم ماافحم عم األيواا تلك(.)69

باء -التعاون مع آليات حقوق اإلنسان
 -1التعاون مع هيئات المعاهدات
 -33تهن ــاا الواق ــم املش ــرت م  16شالواق ــم املش ــرت م  17شالواق ــم املش ــرت م  19إىل ت ل ن ــا ق ــد
تــي ر ثـ ار تقــد تقــااير إىل ليــا ةقــو امنرــا األمــم املتحــدة( )70شتشاــت اتقــد عيــي
التق ــااير املعلق ــم( .)71شتهن ــاا ـ ـ م ــن من مـ ــم الارام ــم شمر ــز ا ي ــا لتيهي ـ ـ ي ــحايا التعـ ــذي إىل
الزيــااا ال ـ قامــت جــا اللجنــم الورعيــم ملنــي التعــذي ش نــم مناهضــم التعــذي لانهمــا يل ــا تقــد
التقااير األشليم شالدشايم إىل نم مناهضم التعذي اعد تي مدته  15سنم(.)72
 -34شالة ــت الواقــم املشــرت م  19عــد إنشــا ليــم تنرــيى هائمــم مــن تج ـ تقيــيم شااــد تنويــذ
التزام ـ ـ ــا اااوم ـ ـ ــم القائم ـ ـ ــم وج ـ ـ ـ املعاه ـ ـ ــدا شفق ـ ـ ـار للتوا ـ ـ ــيم املق ول ـ ـ ــم( .)73شتشا ـ ـ ــت الواق ـ ـ ــم
املش ــرت م  17اإنش ــا لي ــم ذ ــدهة مع ــداه تق ــااير ال ــدشا ال ـ ـ تق ــد إىل هي ــا معاه ــدا األم ــم
املتحدة االتنريى مي املووييم الراميم اقو امنرا (.)74
 -2التعاون مع اإلعراءات الخاصة 
اا/مــااس 2013ب إىل املالوــني
 -35الة ــت من مــم الارامــم ت ل نــا شجــه هعــوة هائمــمب
إياا امجـرا ا ا ااـم .لانـه افـض تنويـذ عـده مـن التواـيا املتعلقـم حبـاال فرهيـم.
اواليا
إيــاا امج ـرا ا ا ااــمب ــا لــك اا
شهعــت إىل تنويــذ عيــي تواــيا املالوــني اواليــا
()75
.
الوريى العام املعين ااالةتجاا التعروا إيافم إىل التعاش مي عيي املالوني اواليا
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عية -فنفيووال االلتدامووات الدوليووة المتعلقووة بققوووق اإلنسووان مووع مرا وواة القووانون الوودولي
اإلنساني الواعب التطبيق
 -1المساواة و دم التمييد
ــر الواقــم املشــرت م  5شمن مــم املرــاشاة اا شمن مــم العوــو الدشليــم شالواقــم املشــرت م 24
-36
ت ل نا تعلنب ـقا االسـتعرال الرـااىب التزامـه ضـاعوم جهـوه الراميـم إىل القضـا علـد التمييـز
يــد امل ـرتةب شحتقيــى املرــاشاة اــني ا نرــني شماافحــم العن ـ ا نرــاينب لانــه مل يعــا هــذ القضــايا
امللحم(.)76
 -37شالة ــت الواق ــم املش ــرت م  10شالواق ــم املش ــرت م  18شالواق ــم املش ــرت م  5ت نط ــا التميي ــز
مرـائ ب مثـ الـزشا شالزنـا شاال تحـام شامجهـال .شتشاـت
يد املـرتة يتـد إىل قـانو العقواـا
اويــي ةــد ميــي تنـوا التمييــز اــني ا نرــنيب شيــما ةقــو املـرتة امللايــمب شاملـ ا ب شالتحــرف
ااــم تمواهلــا( .)77شتشاــت الواقــم املشــرت م  18اإتاةــم هشا إي ـوا إيــافيم للنرــا يــحايا ســو
املعامل ــم( .)78شتشا ــت الواق ــم املش ــرت م  4ل ن ــا االقض ــا عل ــد عي ــي تهن ــااا التميي ــز ي ــد األيو ــاا
اضما املراشاة فر ااحوا علد ا دما األساسيم(.)79
 -2القق ي القياة والقرية واامن الشخصي
 -38تفــاه من مــم العوــو الدشليــم شمن مــم الارامــم شالواقــم املشــرت م  17شالواقــم املشــرت م  19ت
التعــذي الي ـزاا محــدا قلــى ل نــا  .شقــد شثقــت قضــايا التعــذي ش ـ مــن إســا ة املعاملــم علــد
تي ــدم تفـ ـراه ا ــينب ــا ل ــك املا ــاارا العر ــاريم شا ماع ــا املر ــلحم م ــن ـ ـ ال ــدشا(.)80
شالة ت الواقـم املشـرت م  17شالواقـم املشـرت م  18ت األفـراه املهمشـني معريـو اشـا ـ طـر
التعــذي نتيجــم لإلقحــا شالتمييــز علــد املرــتويا الثقــا شالرياســا شاالجتمــاعا .شيشــم لــك
يــمن مــا يشــمله املهــاجرين شالقج ـني شملتمر ـا اللجــو شتف ـراه عاعــم املثليــا شاملثليــني شمزهشجــا
املي ـ ا نر ــا شم ــايرم اهلوي ــم ا نر ــانيم شالح ــحويني شاملش ــت ه ااتا ــاجم ل عم ــاا اماهااي ــم(.)81
شتهن ــاا من م ــم هي ــومن ااي ــت ششت ــن إىل ت ع ــده م ــن اتتجـ ـزينب ــن ف ــيهم املثلي ــا شاملثلي ــو
شمزهشجــو املي ـ ا نرــا شم ــايرش اهلويــم ا نرــانيمب يتعريــو لرــو املعاملــم شالتعــذي ( .)82شتفــاه
من م ـ ــم هي ـ ــومن ااي ـ ــت ششت ـ ــن ت الش ـ ــريم تع ـ ـ ّـرل النر ـ ــا مراف ـ ــى االةتج ـ ــاا للعن ـ ـ ا نر ـ ــا
تش ام ـرا ا نرــاب اــد ار مــن االعتــدا ا نرــا شة ـ تقــد "ا ـدما " إلــيهن مقاا ـ ا ــن (.)83
الرـجو ش ي ـم ال ـرشف الـ تاـو
ش ر مر ز ا يا لتيهي يحايا التعـذي اسـتمراا التعـذي
مرتعار ح ار لإلاهام شالعن (.)84
 -39شتعرم من من مـم الارامـمب شمر ـز ا يـا لتيهيـ يـحايا التعـذي شالواقـم املشـرت م 19
ع ــن مش ــاعر األسـ ـ ل ــرشف اال ت ــار شال ــرشف الح ــحيم شاالجتماعي ــم الر ــائدة شتشا ـت تل ــك
املن مــا اضــما موا مــم ــرشف االةتجــاا مــي املعــاي الدشليــمب شالقواعــد النمو جيــم الــدنيا ملعاملــم
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()85
ثـ مــن األةيــا مــي
القحــر تتجــزش
الرــجنا  .شالة ــت الواقــم املشــرت م  17ت ا ــا ني ّ
ال ــال ني مرافــى االةتجــاا ق ـ اتا مــم( .)86شتهنــاا الواقــم املشــرت م  11إىل ت ممااســم اةتجــاا
ال ــال ني مــي القحــر الر ــجو قــد تفضــت إىل العن ـ ي ــد القحــر شســو معــاملتهم( .)87شةث ــت
الواقــم املشــرت م  11علــد حترــني تشيــا عيــي الرــجنا الرــجو ب ــن فــيهم األهنــاا الــذين
ينت ــرش تنويــذ ةاــم امعــدا فــيهم( .)88شتفــاه من مــم الارامــم ت نرـ م الرــجنا اتتجــزا ق ـ
اتا م ـ ــم ق ـ ــد شا ـ ــلت ع ـ ــا  2014إىل  63املائ ـ ــم م ـ ــن الر ـ ــجنا شيا ـ ــن ت تر ـ ــت ر م ـ ــدة
اةتج ــااهن ع ــدة س ــنوا  .شتال ــت من م ــم الارام ــم ع ــن العدي ــد م ــن ة ــاال االةتج ــاا التعر ــوا
ش ــر ت ممااســم اا ـ االنو ـراهم يلجــي إليهــا احــوم ااــم مرا ــز الشــريم شتشاــت اــإيق
سـ ـ ـ ـرال اتتجـ ـ ـ ـزين تعر ـ ـ ــوار( .)89شتف ـ ـ ــاه الواق ـ ـ ــم املش ـ ـ ــرت م  5ت الر ـ ـ ــجينا يتعري ـ ـ ــن ملاتلـ ـ ـ ـ
االنتها ا ب مثـ االفتقـاا إىل الرعايـم الحـحيم تش امليـا الحـاام للشـرم تش إىل اةـرتا ا حواـيا
ا نرانيم شااياة ا اام(.)90

 -40شتهنــاا الواقــم املشــرت م  17شامل ــاهاة العامليــم منــا عيــي تهنــااا العقواــم ال دنيــم ل يوــاا
إىل ت ل نــا ق ـ تواــيم تــدعو إىل جعـ القــانو اتلــا يتثـ امتثــاالر تامـار التواقيــم ةقــو الطوـ
الوقــت الــذم مل تقــد فيــه تيــم تواــيا اشــي العقواــم ال دنيــم ــقا االســتعرال الــدشام الشــام .
شتعرات ــا ع ــن تملهم ــا ت ت ــدعو ال ــدشا إىل ة ــر عي ــي تهن ــااا العقوا ــم ال دني ــم عل ــد األيو ــاا
قانو العقواا "شفقار للعرف العا "(.)91
ا يشم العقوام املنزا شإل ا ااى التيهي
 -41شالة ــت الواق ــم املش ــرت م  17ااتوـ ــا مع ــدا عم ـ ـ األيو ــاا ل نـ ــا  .شهن ــا م ــا يزيـ ــد
علد  100 000يوـ يـحيم ملمااسـا عمـ األيوـاا شاالميـاا ـ املشـرش ب شعريـم لقسـت قا
رشف ذووفم ااملاايرب ا لك عمليا التجنيد ا ماعا املرلحم(.)92
شالعم
 -42ش ـ ـ ــر من م ـ ـ ــم العو ـ ـ ــو الدشلي ـ ـ ــم شالواق ـ ـ ــم املش ـ ـ ــرت م  18شالواق ـ ـ ــم املش ـ ـ ــرت م  21شالواق ـ ـ ــم
املشــرت م  24ت ل نــا مل ينوــذ توجيهـار اــاهاار عــن شايــر العــدا عــا  2012يــدعو إىل شيــي ةــد
ملمااســم الوح ـ الشــرجا املرــتادمم لتحديــد مــا إ ا ــا الشــا قــد مــااس ا ــن عــن يريــى
الشر ب شتشات اتنويـذ القـوانني القائمـم الـ حت ـر تلـك املمااسـا املرـتادمم وجـ املـاهة 534
م ــن ق ــانو العقوا ــا ا ــرل التميي ــز ي ــد ف ــم املثلي ــا شاملثلي ـني شمزهشج ـا املي ـ ا نر ــا شم ــايرم
اهلويم ا نرانيم(.)93
 -3إقامة العدل ،بما ي ذلك مسألة اإل الت من العقاب وسيادة القانون
 -43تهنــاا الواقــم املشــرت م  1شاملواــرة القانونيــم إىل ت الن ــا القضــائا ل نــا ال ي ـزاا تاعــد
مــا ياــو عــن االســتققليم .شتشاــتا ااعتمــاه قــانو جديــد يــن م ا هــاا القضــائا شإاــقل اتــا م
املتاحح ــم شي ــما اة ـرتا مع ــاي اتا م ــم العاهل ــم( .)94شالة ــت الواق ــم املش ــرت م  8ع ــد التقي ــد
الشـ ــديد اضـ ــمانا اتا مـ ــم العاهلـ ــم( .)95شتهنـ ــاا الواقـ ــم املشـ ــرت م  19تيض ـ ـار إىل تـ ــد ا هـ ــاا
التنويــذم اشــا منهجــا املرــائ القضــائيم( .)96شتفــاه الواقــم املشــرت م  1شالواقــم املشــرت م 19
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شاملوارة القانونيم ت لـ القضـا يعمـ اـيشامر مـن الرـلطم التنويذيـم( .)97شتشاـت من مـم الارامـم
اتعـ ــدي القـ ــانو ع ـ ـ ا تحـ ــا اتامـ ــم العرـ ــاريم يقتحـ ــر علـ ــد تف ـ ـراه الق ـ ـوا املرـ ــلحم (.)98
شتهنـ ــاا الواقـ ــم املشـ ــرت م  11إىل ت املـ ــدعد علـ ــيهم الـ ــذين خيضـ ــعو لعقواـ ــم امعـ ــدا شاألةاـ ــا
الحــاهاة عــن ل ـ القضــا ال ـ ال يا ــن الطعــن فيه ــا ال ت ــو اتمثي ـ ق ــانوين مقئــم .شال تق ـ
اتامم العراريم تيضار ال تحدا مع م تةاا امعدا إعاهة اتا مم تش االست ناف(.)99
 -44شالة ــت الواقــم املشــرت م  1شالواقــم املشــرت م  17ت امفــق مــن العقــام ال ي ـزاا شاســي
االنتشــاا نتيجــم يــع ســياهة القــانو ( .)100شتشاــت الواقــم املشــرت م  8اويــي ةــد لإلفــق مــن
العق ــامب شي ــما تط ي ــى التش ـريعا شاألةا ــا القض ــائيم اوعالي ــم شنزاه ــم ع ــن يري ــى ن ــا القض ــا
الر ــا( .)101شتهن ــاا الواق ــم املش ــرت م  19شمن م ــم هي ــومن ااي ــت ششت ــن شمن م ــم العو ــو الدشلي ــمب
شالواق ــم املش ــرت م  19شمن م ــم الارام ــم شالواق ــم املش ــرت م  17إىل ت ل ن ــا مل يتا ــذ إجـ ـرا ا هام ــم
للوفــا االتزاماتــه الرــااقم اــالتحقيى تفعــاا التعــذي شمقايــاة املرــؤشلني عنهــا شمعــاق تهم عقواــا
مناس ـ م( .)102مــا تشا ــت الواقــم املشــرت م  1عا ــم مرــيلم ةقــو ي ــحايا االةتجــاا شالتع ــذي
التعرويني اتوف س ي انتحاف عاج شفعاا هلم(.)103
 -45ش ـ ــر املوا ـ ــرة القانوني ـ ــم ع ـ ــد شج ـ ــوه ن ـ ــا للمر ـ ــاعدة القانوني ـ ــم اااومي ـ ــم ل ن ـ ــا
ممـ ــا يشـ ــا عائق ـ ـار تمـ ــا األف ـ ـراه شم الـ ــد اتـ ــدشه يـ ــنعهم مـ ــن املطال ـ ــم حبقـ ــوقهم اـ ــاللجو إىل
اتـا م( .)104شالة ــت الواقــم املشـرت م  8ت املهــاجرين ال ياــنهم ااحـوا علــد املرــاعدة القانونيــم
املناسـ م تش علــد الترــهيق الل ويــم يـواا إجـرا ا اتا مــم .شتشاــت اتعزيــز فعاليــم ااحــوا علــد
املراعدة القانونيمب شجع املراعدة القانونيم اااوميم إلزاميم ميي اتا م ش تيم جريم(.)105
 -46شتهنــاا من مــم العوــو الدشليــم شالواقــم املشــرت م  17شالواقــم املشــرت م  1شالواقــم املشــرت م 19
إىل ا توــا ت ثــر مــن  17 000ل نــاين ــقا ااــرم األهليــم ( )1990-1975شال ي ـزاا مح ـ هم
هــوالر .شتعراــت عــن تســوها لعــد شفــا اااومــم االتزاما ــا اســتعرال ل نــا الرــااىب ـا لــك
إنش ــا هي ــم شيني ــم مر ــتقلم للتحقي ــى محـ ـ األهن ــاا املوق ــوهين شي ــحايا اال تو ــا القر ــرم
شإاداا مرسو تده ليا جرب األيراا(.)106
 -47شتهنــاا الواقــم املشــرت م  1إىل ت تل ـ ا هــا الواعلــم األمنيــم ل نــا تقــد التقــااير
إىل س ــلطا سياس ــيم تلو ــم .شتشا ــت الواق ــم املش ــرت م  1اإاس ــا قواع ــد الرقاا ــم املدني ــم شاملر ــا لم
ا ااجيم شتو ا الشوافيم ششيي اسرتاتيجيم تمنيم شينيم هناملم(.)107
 -4القق ي الخصوصية والدواج والقياة ااسرية
 -48تعراــت الواقــم املشــرت م  22عــن قلقهــا إاا مــا تتمتــي اــه اااومــم مــن ســلطا شاســعم
مراق م االتحاال هش إهنراف مناسـ شعـد التقيـد املنهجـا االقـانو  .شهعـت الل نـانيني إىل إنشـا
ليا اقااـم مرـتقلم .ش ـر ت هنـا ش الـم تمنيـم علـد األقـ ب شهـا قـول األمـن الـدا لاب تشـاا
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اع ـرتال س ـ ي ال يانــا اــدش تح ـريا .شتعراــت الواقــم املشــرت م  22عــن قلقهــا تيض ـار إاا قــداة
ا ه ــا الواعل ــم ـ ـ اااومي ــم عل ــد اا ــد االتح ــاال  .شتشا ــت اض ــما تط ي ــى م ــاهي مراق ــم
االتحاال علد النحو امل ني امل اهي الدشليم(.)108
 -49شتشا ـ ــت الواق ـ ــم املش ـ ــرت م  5شالواق ـ ــم املش ـ ــرت م  6ااعتم ـ ــاه ق ـ ــانو م ـ ــدين موة ـ ــد ل ة ـ ـواا
الشاحيم شيما املراشاة اني ا نرني شاالمتثاا للدستوا شااللتزاما الدشليم لل نا (.)109
 -50شتهنــاا من مــم اــدائ إىل ت ل نــا تةــاع علم ـار عــا  2010اتواــيم تتعلــى االتعجي ـ
شيـي طــال العتمــاه اسـرتاتيجيم شينيــم ل يوــاا شتنويــذها .شال تـزاا ةــاال الت ــين ـ القــانوين
سائدة ل نا سوا علـد الحـعيد ال لـداين تش علـد الحـعيد اتلـا .شتشاـت من مـم اـدائ ااعتمـاه
إياا قانوين مدين لتن يم االنوحاا عن األسر ال يولوجيم مق ت (.)110
 -51شتهنــاا الواقــم املشــرت م  12شالواقــم املشــرت م  6إىل ت ل نــا ال يــوفّر اامايــم ل يوــاا مــن
ال ــزشا امل ا ــر ا ــالن ر إىل تنـ ـه مل ت ــده س ــنار معين ــم لل ــزشا  .شم ــن نت ــائ ع ــد شج ــوه ق ــانو موة ــد
ل ة ـواا الشاح ــيم ة ــدش ة ــاال اـ ـ م ا ــر شت ــدهوا الح ــحم ال دني ــم شالنور ــيم للوتي ــا مم ــن
مل ي ـ ل ن الرــن القانونيــم شتيوــاهلن شالوفــاة اعــض ااــاال ( .)111شتشــجي الواقــم املشــرت م  6علــد
حتديد سن عامم للزشا من تج عيي الطوائ الدينيم(.)112
 -5حرية التنقل
ل نــا
 -52الة ــت الواقــم املشــرت م  17شالواقــم املشــرت م  23ت هنــا عــدهار مــن ال لــديا
ق ــد فري ــت ة ــر مي ــوا عل ــد القج ــني الر ــوايني ل ــيقر مم ــا ت ــد م ــن ةري ــم التنقـ ـ الـ ـ يتمت ــي ج ــا
القج و املعنيو اذلك(.)113
 -53شتال ت الواقم املشـرت م  12ت يمـا القج ـني جنـوم ل نـا مرـيجم ايسـق هنـائام
شمرا ز توتـين عرـاريم تعرقـ ةريـم تنقـ القج ـني الولرـطينيني .شقـد تقيمـت مرا ـز التوتـين ةـوا
ـ ــاا ل نـ ــا  .شةثـ ــت علـ ــد
ي ـ ـواةا ا ـ ـ ش ا نوايـ ــم شعلـ ــد مـ ــد املايمـ ــا
املايمـ ــا
()114
االستعايم عن تلك التداا اتداا ت رل ترتند إىل مواهيم األمن ال شرم .
 -6حري ووة ال وودين هو المعتق وود وحري ووة التعبي وور وفا وووين الجمعي ووات والتجم ووع الس وولمي والق ووق
املشاا م ااياة العامم شااياة الرياسيم
ــر الرااط ــم األشاشاي ــم لش ــهوه يه ــو املر ــيحيني ت القي ــوه املورشي ــم عل ــد ااري ــم الديني ــم
-54
لشـ ـ ــهوه يهـ ـ ــو ال ـ ـ ـ علمـ ـ ــت جـ ـ ــا اللجنـ ـ ــم املعنيـ ـ ــم حبقـ ـ ــو امنرـ ـ ــا ـ ـ ــقا االسـ ـ ــتعرال األشا
عا  2010ال تـزاا مرـتمرة .شهعـت إىل ترـجي يائوـم هنـهوه يهـو قانونـار ـ الـدين املرـيحا
مما ينا ااى ألفراهها ممااسم هنعائرهم الدينيم حبريم(.)115
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 -55شتهن ـ ـاا الواقـ ــم املشـ ــرت م  16إىل ت ااتوـ ــا عـ ــده ةـ ــاال التشـ ــه ا نائيـ ــم املوضـ ــيم إىل
الر ــجن مؤهن ــر مقل ــى عل ــد اي ــاهة القي ــوه املورشي ــم( .)116ش ــر الواق ــم املش ــرت م  16ت ماتـ ـ
ماافحـ ــم ج ـ ـرائم املعلوماتيـ ــم شاايـ ــم امللايـ ــم الواريـ ــم قـ ــد اسـ ــتجوم منـ ــذ عـ ــا  2010الاث ـ ـ مـ ــن
الحــحويني شاملــدشنني شمرــتادما مواقــي التواا ـ االجتمــاعا شتلــزمهم اتوقيــي تعهــدا اعــد تا ـراا
ا ـرائم املزعومــم علــد الــر م مــن ت قــانو امعـق شاملط وعــا يــن علــد ت إجـرا التحقيقــا مــي
الححويني هو من ا تحا اتا م ال جهاا األمن(.)117
 -56شتثنــت الواقــم املشــرت م  8علــد ن ــا امهنــعااا ااــر وج ـ قــانو ا معيــا ب ـ تنــا
الة ــت الر ــنوا ال ــثق األ ـ ـ ة اف ــض ع ــدة إهن ــعااا شاس ــتادا التحقيق ــا املرـ ـ قم ـ ـ
القانونيــم ملنــي إنشــا ععيــم جديــدة تعــا مرــائ تطــرل إهنــااليا ب مث ـ منــي التعــذي تش املثليــا
شاملثليني شمزهشجا امليـ ا نرـا شم ـايرم اهلويـم ا نرـانيم( .)118شتشاـت الواقـم املشـرت م  18شالواقـم
املشــرت م  21اتنويــذ الرياســا شالقواعــد التن يميــم الضــرشايم للرــمال اترــجي من مــا املثليــا
شاملثلي ــني شمزهشج ــا امليـ ـ ا نر ــا شم ــايرم اهلوي ــم ا نر ــانيم تر ــجيقر قانونيـ ـار( .)119شتهن ــاا الواق ــم
ذرم ــم شتشا ــت اإاال ــم
املشــرت م  17إىل ف ــرل قي ــوه عل ــد املن م ــا ال ـ تعتربهــا الر ــلطا الديني ــم ّ
عي ــي االعت ــااا األمني ــم الـ ـ تع ــو إنش ــا ا معي ــا م ــا تّــد م ــن تعم ــاا امل ــدافعني ع ــن ةق ــو
امنرا (.)120
 -57شتشاــت الواقــم املشــرت م  8شالواقــم املشــرت م  21ــنا الولرــطينيني ل نــا ااــى تاــوين
ا معي ــا ( .)121شتشا ــت الواق ــم املش ــرت م  17اإاال ــم عي ــي االعت ــااا األمني ــم الـ ـ تع ــو إنش ــا
ا معيا ما تّد من عم املدافعني عن ةقو امنرا (.)122

شس ــي نط ــا شاليت ــه مم ــا تفض ــد إىل إل ــا
 -58شتهن ــاا الواق ــم املش ــرت م  10إىل ت الربمل ــا ق ــد ّ
اميــاا القــانوين االنتاــا  .ش 24
العمليــم االنتااايــم ا ـ علــد الــر م مــن إج ـرا إاــقةا
تياا/مــايو  2014تم عنــد انتهــا شاليــم ال ـرئي الثــاين عشــرب ه ـ ل نــا مرةلــم ف ـراغ سياس ــا
شهســتوام ال تلــول األفــى تيــم نايــم لــه شمــن ـ املتوقــي إمــاه ــر لــه .فمضــاعوا العمـ اــدش
ائـي ـ معرشفـم االاامـ  .شتشاـت الواقــم املشـرت م  10اإنشــا نـم مرــتقلم شهائمـم مالوــم اــإهااة
االنتاااــا ( .)123ش ــر تلــك الواقــم تيض ـار ت هنــا مؤهن ـرا ط ـ ة لل ايــم علــد تــدهوا العمليــم
الديقراييم(.)124
 -59شتهنــاا الواقــم املشــرت م  10إىل ت مشــاا م املـرتة اــني القـراا الرياســا ال تـزاا يــعيوم
سوا الرلطم التشريعيم تش التنويذيم تش األةزام الرياسيم(.)125
 -7القق ي العم ل و ي التمتع بشروط مل ادلة وموافية
 -60الة ـ ــت الواقـ ــم املشـ ــرت م  13شالواقـ ــم املشـ ــرت م  9ت معـ ــدال ال طالـ ــم مـ ــا فت ـ ــت ترتوـ ــي
ار ـ اضوــال معــدا النمــو شتــيث األامــم الرــوايم علــد االقتحــاه الل نــاين( .)126شالة ــت الواقــم
12/24

GE.15-13417

A/HRC/WG.6/23/LBN/3

املشـ ـ ــرت م  9ت الرياسـ ـ ــا االقتحـ ـ ــاهيم قـ ـ ــد سـ ـ ــاعد علـ ـ ــد النمـ ـ ــو لانهـ ـ ــا مل ترـ ـ ــهم
الو ائ (.)127

لـ ـ ــى

ييرــر لقج ــني
 -61شتهنــاا من مــم هيــومن اايــت ششتــن شالواقــم املشــرت م  17إىل ت ل نــا مل ّ
الولرطينيني إماانيم االضراع القـول العاملـم ممـا تهل إىل ايـاهة تـدهوا اار ـم ال لـد فيمـا خيـ
القج ــني الولرــطينيني شالرــوايني .شهعــت من مــم هيــومن اايــت ششتــن إىل إاالــم العوائــى التمييزيــم
علــد إماانيــم ه ــوا القج ــني الولرــطينيني إىل ســو العمـ ( .)128شتهنــاا الواقــم املشــرت م  17إىل
ت قـانو امللايـم العقاايــم ينـي القج ـني الولرــطينيني مـن ااـى التملــك ال لـد ااملقاانـم ارـواهم
م ـ ـ ـ ــن ـ ـ ـ ـ ـ املـ ـ ـ ـ ـواينني( .)129شتشا ـ ـ ـ ــت الواق ـ ـ ـ ــم املش ـ ـ ـ ــرت م  13اتع ـ ـ ـ ــدي الق ـ ـ ـ ــانونني 2010/129
ش 2010/128شمنا القج ني الولرطينيني ااى االنضما إىل املهن اارة شممااستها(.)130
 -62شهعــت الواقــم املش ـرت م  6ل نــا إىل افــي الرــن القانوني ـم للعمالــم اتعــدي قــانو العم ـ ة ـ
يتوى مي تةاا االتواقيتني اقم  138ش 182ملن مم العم الدشليم(.)131
 -8القق ي الضمان االعتما ي و ي التمتع بمستوى معيشي الئق
 -63تهنــاا الواقــم املشــرت م  17إىل ت مــا نر ـ ته  28.5املائــم مــن الل نــانيني ــانوا يعيشــو
الي ــو  .شهن ــا م ــا نرـ ـ ته  66املائ ــم م ــن القج ــني
ق ـ ـ تام ــم القج ــني ايقـ ـ م ــن  4هشالاا
الولرـطينيني ل نـا يعيشـو هش ـال الوقـر ش 25املائــم مـن الل نـانيني ال تحـ إلـيهم هنـ اا
امليــا العامــم ةــني ال تح ـ اــاقا الرــاا علــد امليــا إال ملــدة تق ـ عــن تااعــم تيــا األس ـ و
عدا شسطا يح إىل ساعتني اليو (.)132
 -64شتف ـ ــاه الواق ـ ــم املش ـ ــرت م  13شالواق ـ ــم املش ـ ــرت م  9ت ل ن ـ ــا ق ـ ـ توا ـ ــيا ث ـ ـ ة ـ ــقا
استعرايــه الــدشام الشــام األشا اشــي ال ــرشف االقتحــاهيم شاالجتماعيــم ـ ت التحرــن الــذم
لـوة هـو ايــاهة انتهـا ااقــو  .شتشاـتا ااعتمــاه نـ لــا إاا التنميـم ششيــي اسـرتاتيجيم شينيــم
امايــم القطاعــا املنتجــم شتطويرهــاب ــا لــك الزااعــم شالحــناعم شا ــدما شاعتمــاه ن ـ جديــد
شهنام للحد من الوقر(.)133
 -9القق ي الصقة
 -65الة ــت الواقــم املشــرت م  9ت مــا نر ـ ته  53.3املائــم مــن الل نــانيني ال خيضــعو لن ــا
ت طيـ ــم اـ ــحا شتشاـ ــت اإاـ ــقل ن ـ ــا الحـ ــحم شاسـ ــم سياسـ ــا اـ ــحيم( .)134شتشاـ ــت الواقـ ــم
املشرت م  17اتحرني رشف املرافى العامم ال تقد دما الرعايم الححيم(.)135
 -66شالة ــت الواقــم املشــرت م  22ت ــو نح ـ القج ــني الولرــطينيني شالرــوايني ال يتلقــو
ــدما اــحيم مناس ـ م شقــد تفضــت املنــايى املات ــم اــالقج ني إىل انتشــاا األم ـرال شاماــااا .
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شتشاــت اتق ــد ت طي ــم اــحيم إىل عي ــي األيو ــاا شحتر ــني ا ــدما الح ــحيم للجمي ــي
الريويم شاملنايى ال يعين فيها القج و الولرطينيو شالروايو (.)136

املن ــايى

 -10القق ي التعلية
 -67الة ــت الواقــم املشــرت م  9االضوــال امنوــا العــا علــد التعلــيم شتشاــت اتعزيــز نوعيــم
التعلـيم العــا ششيــي منـاه هااســيم موةــدة جديـدة شاســم اسـرتاتيجيا تر ـز علــد ا ــوهة شتنويــذهاب
()137
شال ســيما املــدااس العامــم املنــايى الريويــم  .شالة ــت الواقــم املشــرت م  14تيض ـار اضواي ـار
امنوــا العــا علــد التعلــيم شتشاــت اوــرل التعلــيم املزامــا شا ــاين للجميــي شافــي ســن التعلــيم
املزام ــا شا ــاين ة ـ س ــن ا امر ــم عش ــرة شي ــما التح ــا تيو ــاا القج ــني الر ــوايني اامل ــدااس
شتعلـيمهم( .)138شالة ـت الواقـم املشــرت م  17ت تنويـذ قـانو إتاةـم التعلــيم ا ـاين شاملزامـا ميــي
األيواا الذين تق تعمااهم عن الثانيم عشرة هن ه معدش (.)139
 -68شتشات الواقم املشرت م  4ل نا

واالم ا هوه لتحرني نوعيم التعليم العا (.)140

 -11الققوق الثقا ية
 -69الة ــت الواق ــم املش ــرت م  8ت األم ــن الع ــا ي ــااس الرقاا ــم عل ــد عملي ــا امنت ــا الو ــين
شالرــينمائا شاملرــرةا شتشاــت اإل ــا عيــي تهنــااا الرقااــم املرـ قم املورشيــم علــد عمليــا امنتــا
الوين(.)141
 -12ااشخاص ذوو اإل اقة
 -70تهنـاا الواقــم املشـرت م  15إىل ت األهنــاا شم امعاقـم الــذين يثلـو مــا نرـ ته 10
املائ ــم م ــن الر ــاا يع ــانو م ــن التهم ــين .شهع ــت إىل شي ــي قـ ـوانني شيني ــم لض ــما عي ــي ةق ــو
()142
األهنــاا شم امعاقــم شاعتمــاه الرياســا شامج ـرا ا الضــرشايم امايــم ةقــوقهم شتعزيزهــا .
شتشاــت الواقــم املشــرت م  9شالواقــم املشــرت م  15شالواقــم املشــرت م  14اــاالعرتاف حبقــو األهنــاا
شم امعاقــم إيــاا ن ــا تعليمــا عــا هنــام شتايي ـ ال ي ــم املداســيم مــي اةتياجــا م األساســيم
شاعتم ـ ــاه سياس ـ ــا لض ـ ــما ةق ـ ــوقهم العم ـ ـ إي ـ ــاا س ـ ــو عم ـ ـ هن ـ ــاملم شموتوة ـ ــم شيا ـ ــن
الواوا إليها(.)143
 -71شالة ــت الواق ــم املش ــرت م  1ت ل ن ــا مل ينو ــذ تةا ــا الق ــانو 2000/220ب شال س ــيما
األةاــا املتحــلم اا ــدما الحــحيم شالتعليميــم شاالنتااايــم شالتداي يــم ش ــدما التو يـ  .شتشاــت
الواقم املشرت م  1اتنويذ القانو املتعلى اا ل الويين املعين حباال امعاقم(.)144
 -72شتشاــت الواقــم املشــرت م  15حب ــر عيــي تهنــااا التمييــز يــد القج ــني الولرــطينيني شم
املش ــاا م ااي ــاة االجتماعي ــم شاالقتح ــاهيم عل ــد ــو
امعاق ــم شي ــما مت ــتعهم اتا ــافؤ الو ــر
يحو سقمتهم شيما تط يى القانو .2000/220
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 -13ااقليات والشعوب ااصلية
 -73الة ــت الواق ــم املش ــرت م  6ت هن ــعوم ال ــدش ه ــا تقلي ــا إثني ــم م ــن ا ــني ت ث ــر األقلي ــا
يـعوار ش ميشـار ال لــد .شيعـاين تفراههـا مــن الوقـر املـدقي شقلــم فـر ااحـوا علــد الحـحم شالتعلــيم
علـد النحـو الــذم ت هـر لمـم "النّــوا" االعرايـم الـ تطلــى علـيهم .شهنـجعت الواقــم املشـرت م  6علــد
تنويذ اسرتاتيجيم التوعيم شالم ملاافحم العنحريم شالتحيز شالتمييز يد هنعوم الدش (.)145
 -14المهاعرون والالعئون وملتمسو اللجوء
 -74تهنـ ــاا الواقـ ــم املشـ ــرت م  8إىل ت ل نـ ــا تةـ ــاع علم ـ ـار االتواـ ــيا املتعلقـ ــم اتنقـ ــيا ن ـ ــا
الاوالـ ــم شهـ ــو هنـ ــا مـ ــن تهنـ ــااا الع وهيـ ــم ااديثـ ــم( .)146شتفـ ــاه من مـ ــم العوـ ــو الدشليـ ــم شالواقـ ــم
املش ـ ــرت م  7شالواق ـ ــم املش ـ ــرت م  23ت م ـ ــا يق ـ ــدا انح ـ ــو  200 000إىل  250 000عامـ ـ ـ من ـ ــزمل
الواــوا إىل الن ــا القــانوين شيــما فــر العم ـ
مهــاجر ل نــا ال يزالــو يواجهــو حتــديا
شيتعري ــو لر ــو املعامل ــم عل ــد تي ــدم تاا ــام العم ـ  .شتشا ــت ع ــدة هشا ل ن ــا ب ــقا استعراي ــه
الــدشام الشــام عــا 2010ب اإل ــا ن ــا الاوالــم الــذم يعريــهم طــر الرتةيـ إ ا ا تــااشا ت
يرت ـوا ــدشميهم .شعلــد الــر م مــن التواــيا الراميــم إىل يــما شجــوه إيــاا قــانوين تمــا ــرشف
عمله ــمب شال س ــيما ا ــإهااجهم و ــم مش ــمولم اق ــانو العم ـ ـ مل ي ــتمان ل ن ــا م ــن القي ــا ا ــذلك.
شتشاــت الواقــم املشــرت م  7اإل ــا ن ــا الاوالــمب ــا لــك مــا خي ـ العمــاا املن ـزليني ق ـوانني
موةـدة للعـاملني املنـزليني املهـاجرين( .)147شتشاـت من مـم العوـو الدشليـم اإنشــا
العمـ ششيـي عقـوه ّ
لي ــا التوت ــين القام ــم ملن ــي امس ــا ة شي ــما هف ــي األج ــوا اح ــواة منت م ــم ش ي ــم ــرشف العمـ ـ
القئ ــى( .)148شتهن ــاا الواق ــم املش ــرت م  17إىل ت العم ــاا امله ــاجرين يتعري ــو النتها ــا شاس ــعم
النطــا شيتمتعــو حبمايــم يــعيوم مــا يت ــني وج ـ ن ــا الاوالــم الــذم تــوا شيــعهم مــن عمــاا
مهــاجرين إىل ي ــحايا لقمي ــاا( .)149شتال ــت املوا ــرة القانونيــم ع ــن ت االةتج ــاا التعر ــوا ال ي ـزاا
مــن املمااســا العاهيــم ل نــا ب شاحــوم تساســيم يــد املهــاجرين شاألجانـ ( .)150شتهنــاا من مــم
هيومن اايت ششتن إىل ت القج ـني شاملهـاجرين تتجـزش لـدل قـوا األمـن الل نانيـم لوـرتا يويلـم
اعد انتها مدة ةامهم انت اا ترةيلهم(.)151
 -75شالة ــت الواقــم املشــرت م  19شالواقــم املشــرت م  2شالواقــم املشــرت م  23شالواقــم املشــرت م 17
شالواق ــم املش ــرت م  2ت ل ن ــا يوتق ــر إىل إي ــاا ق ــانوين شي ــين هن ــام تش مناسـ ـ لقج ــني .فالق ــانو
الح ــاها ع ــا  1962شالن ــا م للـ ــد وا إىل ل ن ــا شامقام ــم في ــه شا ـ ــرش من ــه (ق ــانو الـ ــد وا
شا ــرش ) ال يلــيب املعــاي الدشليــم .شال تنــدا ثــرة تــدفى القج ــني شالتحديــد امل ــدئا لحــوم القج ـ
إيــاا مــذ رة التوــاهم املوقعــم اــني موويــيم األمــم املتحــدة الرــاميم لشــؤش القج ــني شالرــلطا
الل نانيــم .شال يع ــرتف ا ـراةم ــدت ع ــد امعــاهة القر ـريم( .)152شتشا ــت الواق ــم املش ــرت م  8شالواق ــم
املشــرت م  17اإنشــا ليــم قانونيــم لضــما اايــم القج ــني شملتمرــا اللجــو شاالســتمراا إتاة ــم
امماانيم لقج ني الروايني علد تساس م دت عد امعاهة القرريم(.)153
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 -76شتشات الواقم املشرت م  1اا ـا إجـرا ا فوايـم مـن تجـ حترـني شيـي القج ـني شتةـواهلم
ل ن ــا ( .)154شتثن ــت من م ــم العو ــو الدشلي ــم شالواق ــم املش ــرت م  23عل ــد ل ن ــا الستض ــافته م ــا يزي ــد
علــد  1.2مليــو الج ـ مــن ســوايم( .)155شتعــرم ـ مــن ل ـ القج ــني النرشمــا شمن مــم العوــو
الدشليــم شمن مــم الارامــم شالواقــم املشــرت م  2شمن مــم هيــومن اايــت ششتــن شالواقــم املشــرت م  2عــن
قلق ــه إاا القـ ـوانني شاللـ ـوائا التمييزي ــم املتعلق ــم ا ــالقج ني الق ــاهمني م ــن س ــوايم ا ــالن ر إىل ت هن ــا
موعــم جديــدة مــن اللـوائا الحــاهاة عــن املديريــم العامــم ل مــن العــا قــد ه لــت ةيــز النوــا منــذ 5
ــانو الثاين/ينــاير  2015فيمــا خي ـ الرــوايني .شتهنــاا تلــك املن مــا إىل ت ل نــا ت لــىب
عــا 2014ب اااــه تمــا الولرــطينيني الــذين فــرشا مــن ســوايم .شاــدت اعــد لــك اتقييــد إماانيــم ه ــوا
القج ـني الرـوايني .فرتةيـ الرـوايني شالولرــطينيني يعريـهم طـر االةتجــاا التعرـوا تش التعــذي
تش ـ لــك مــن االيــطهاه .شةثـت ل نــا علــد اةـرتا م ــدت عــد امعــاهة القرـريم شعــد إعــاهة تش
افض تم الج اـالقوة علـد ااـدشه( .)156شتشاـت من مـم العوـو الدشليـم ارفـي القيـوه املورشيـم علـد
اادشه شالرمال ل هناا الوااين من النزا سوايم االتمتي االرقمم شاألمن ل نا (.)157
 -77شالة ـ ـ ــت الواقـ ـ ــم املشـ ـ ــرت م  19شمن مـ ـ ــم العوـ ـ ــو الدشليـ ـ ــم شالواقـ ـ ــم املشـ ـ ــرت م  12شالواقـ ـ ــم
املش ــرت م  2ت القج ــني الولر ــطينيني ينح ــو شي ــي األجانـ ـ ال ــذم ي ــنعهم م ــن ااح ــوا عل ــد
ا ــدما العامــم الل نانيــم انـارب مثـ الحــحم شالتعلــيمب شمــن إماانيــم ممااســم ةقهــم العمـ فع ـقر.
شتعراــت تلــك املن مــا عــن ي ــم تملهــا أل ل نــا افــض  11تواــيم تتعلــى اــالقج ني الولرــطينيني
شمل ينوــذ التواــيا املق ولــم .شتعراــت عــن قلقهــا مــن ت الق ـوانني شاللـوائا التمييزيــم املتعلقــم اامللايــمب
شالتعلــيم شالعمـ ال تـزاا تــؤثر علــد القج ــني الولرــطينيني ل نــا ( .)158شتشاــت الواقــم املشــرت م 1
ااعتم ــاه ن ـ ـ ق ــانوين لتحدي ــد شتعي ــني هوي ــم القج ــني الولر ــطينينيب فض ـ ـقر ع ــن ال ــذين ت ــى هل ــم
ل نا (.)159
ااحوا علد شيي القج
 -78شتف ــاه لـ ـ القج ــني النرشم ــا شععي ــم اشاه ف ــرشنت ا ت عملي ــم تر ــجي املوالي ــد الاامل ــم
تشــم ـ ط ـوا ائيرــيم ل ـ الل نــانينيب شاتل ل ـ القج ــني النرشمــا ت مــا نر ـ ته 92
املائ ــم م ــن القج ــني ال ــذين تجري ــت مق ــااق معه ــم مل يتمانـ ـوا م ــن اس ــتاماا طـ ـوا تر ــجي
املواليد(.)160
 -79شالة ــت الواقــم املشــرت م  17ت الرــلطا الل نانيــم شهشائــر األمــن تعتمــد احــواة متزاي ــدة
سياســا ححــمب مث ـ ة ــر التجــوا شعمليــا امج ـق القرــرم ال ـ ترــتهدف احــوم ااــم
القج ني الروايني ش هم من الو ا الضعيومب مث العماا املهاجرين شملتمرا اللجو (.)161
 -80شالة ت ععيم اشاه فـرشنت ا ت الدسـتوا الل نـاين ال يـن اـراةم علـد امل ـاهي الـ ين ـا
ت تــن م ااــى ا نرــيم شةقــو األهنــاا عــديا ا نرـيم( .)162شتهنــاا الواقــم املشــرت م  8إىل
ت هنا عشرا ااالف من األهنـاا عـديا ا نرـيم ل نـا  .فالتعـداه الرـااين الوةيـد الـذم
تج ــرم ع ــا  1932مل ي ــدا تج ــداههم ال ــذين ف ــرشا م ــن ال ــدا ــاشاة الثقثين ــا ب شل ــذلك
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 شتشا ــت ععي ــم اشاه ف ــرشنت ا ل ن ــا.)163(ف ــإ شي ــعهم ع ــديا ا نر ــيم ال ـ ـار م ــا يا ــو مواشث ـ ـار
االعمـ ـ عل ــد شي ــي املع ــاي الدس ــتوايم الـ ـ ت ــن م شحتم ــا اا ــى ا نر ــيم شمن ــي ة ــاال انع ــدا
.)164(ا نريمب شإاسا إياا اايم هنام قائم علد ااقو امايم األهناا عديا ا نريم
 المشردون داخليا-15
 اتير ـ شي ــي ا ــواة هن ــاملم مي ــي اا ـواه ال ـ هن ــره فيه ــا1  تشا ــت الواق ــم املش ــرت م-81
.)165(ب شحتلي ةالتها الراهنم1975 األسر شا تمعا اتليم قررارب ااتدا من عا
 حقوق اإلنسان وماا قة اإلرهاب-16
 عــن قلقهــا إاا نتــائ سياســا ماافحــم اماهــام الـ تفضــت19  تعراــت الواقــم املشــرت م-82
 شتال ـت عـن املمااسـم املرـتمرة شاملنهجيـم للتعـذي شاالةتجـاا التعرـوا. إىل اياهة عده االعتقاال
 اااومـ ــم اـ ــي تاو ـ ـ17  شتشاـ ــت الواقـ ــم املشـ ــرت م.)166(ل هنـ ــاا املشـ ــت ه ـ ــونم إاهـ ــاايني
.)167( اا ةقو امنرا
تال تييت تداا األمن شماافحم اماهام علد ةرام االلتزاما
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