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 مقدمة  
 
عقــد الفريــق العامــ  املعــر بالســتعراض الــدورن الشــام ر املنشــح ووجــب  ــرار  لــ   قــو   -1

. 2015تشــــــرين الوــــــا /نوفم   13إىل  2ر دورتــــــل الوالوـــــة والعشــــــرين   الفــــــ ة مـــــن 5/1اإلنســـــا  
. وترأســا 2015تشــرين الوــا /نوفم   2واسُتعرضــا احلالــة   لبنــا    اللســة الوانيــة املعقــودة   

د لبنا  السفرية فو  العادة واملفوضة املمولة الدائمة للبنا    جنيف جنـ  ريايـع عسـاكر. واعتمـد وف
 . 2015تشرين الوا /نوفم   6الفريق العام  التقرير املتعلق بلبنا    جلستل العايرة املعقودة   

رين التــــا  ر اختــــار  لــــ   قــــو  اإلنســــا  فريــــق املقــــر 2015كــــانو  الوا /ينــــاير   13و   -2
ــــة   -)اجملموعــــة الو ثيــــة  مــــن أجــــ  تيســــري اســــتعراض احلالــــة   لبنــــا   إندونيســــيا وفنــــزوي  )  وري

 البوليفارية ر واململكة املتحدة ل يطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية. 
مـن مرفـق  5والفقـرة  5/1مـن مرفـق  ـرار  لـ   قـو  اإلنسـا   15وعم ا بح كام الفقـرة  -3

 ر صدرت الوثائق التالية لغرض استعراض احلالة   لبنا   16/21 راره 
  ؛ A/HRC/WG.6/23/LBN/1)أ  )15تقرير وطر/عرض كتايب ُمقدم وفقاا للفقرة  )أ  
جتميـــل للمعلومـــات أعدتـــل مفوضـــية األمـــم املتحـــدة الســـامية حلقـــو  اإلنســـا  وفقـــاا  )ب  
  ؛ A/HRC/WG.6/23/LBN/2)ب  )15للفقرة 

)ج  15دتـل مفوضـية األمـم املتحـدة السـامية حلقـو  اإلنسـا  وفقـاا للفقـرة موجز أع )ج  
(A/HRC/WG.6/23/LBN/3  .  
وأ يلــا إىل لبنــا ر عــن طريــق اجملموعــة الو ثيــةر  ائمــة أســألة أعــدلا ســلفاا أملانيــا وبل يكــا  -4

 يطانيـا العظمـى والم ورية التشيكية وسـلوفينيا والسـويد ولينتنشـتاين واملكسـيمل واململكـة املتحـدة ل
وأيرلندا الشمالية والنـروي  وهولنـدا والوليـات املتحـدة األمريكيـة. والكـن الطـ ع علـى هـذه األسـألة 

 ل الشبكع اخلارجع للفريق العام .   املو 
  

 موجز مداوالت عملية االستعراض -أوالا  
 

 عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض -ألف 
 
اعتـــ  لبنـــا  الســـتعراض الـــدورن الشـــام  فرصـــة للـــدفل ةـــو عيـــادة ال ـــود الراميـــة إىل تعزيـــز  -5

ومحايــة  قــو  اإلنســـا . وانــذ لبنـــا  منــذ الســـتعراض األول املتعلــق بـــل  لــة مـــن التــدابري لتحســـ  
 الــة  قــو  اإلنســا  فيــل. لكــن األ ــدات اخلطــرية الــمل تشــ دها املنطقــة   تكــن متو عــة وطر ــا 

 يات كورية أثرت سلباا على خطط البلد    ال  قو  اإلنسا . حتد
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واملبــادا األساســية حلقــو  اإلنســا  مكرســة   الدســتور اللبنــا  الــذن يعكــ    ديباجتــل  -6
فحـــوإل اإلعـــ   العـــاملع حلقـــو  اإلنســـا . ف ميـــل املـــواطن  اللبنـــاني  متســـاوو  ووجـــب الدســـتور 

  املدنيــــة والسياســــية. والــــارن الشــــعب اللبنــــا  يوميــــاا  ريــــة الــــذن يكفــــ  احلريــــة الشنصــــية واحلقــــو 
الكــ م واملعتقــد والــدين والــرأن والتعبــري و ريــة التملــمل. وتنــمن القــوان  املنبوقــة عــن الدســتور تلــمل 
احلقو  واحلريات. إذ الارن اللبنانيو   رية التعبـرير علـى سـبي  املوـالر كمـا يتنـل مـن العـدد الكبـري 

 املتنوعة سياسياا وغريها من أيكال  رية التعبري المل يتمتعو  هبا. من وسائط اإلع م
ورغـــم  ـــدوت بعـــت انت اكـــات  قـــو  اإلنســـا    لبنـــا ر فـــ   هـــذه النت اكـــات ل  وـــ   -7

اجتاهـــاا عامـــاا بـــ  هـــع اســـتوناءات مـــن القاعـــدة. وتنـــطلل منظمـــات اجملتمـــل املـــد  ونايـــطو  قـــو  
 ايب   هذا اجملال.اإلنسا ر   بعت األ يا ر بدور إجي

ولطاملــا فــتل لبنــا   ــدوده أمــام لجأــ  مــن العديــد مــن البلــدا  دو  أن  ييــز علــى أســان  -8
األصــــ  اإلثــــر أو الــــدير أو النتمــــاء السياســــعر رغــــم مــــوارده ال تصــــادية واملاليــــة ا ــــدودة وصــــغر 

إنســـانية .نـــة.  مســـا تل وانعـــدام الســـتقرار السياســـع فيـــل. ف ـــو يستنـــيف ال جأـــ  علـــى أســـ 
يقفــ  لبنــا  أبــداا  ــدوده أمــام أن يــن  يرجــو الســ م أو ي ــرب مــن الضــط ادر رغــم  دراتــل  و 

 اخلاصة بوضل ال جأ . 1951ا دودة وعدم تو يعل على اتفا ية عام 
و ــد بـــدأ العـــا  يشـــعر   ابونـــة األخـــرية بالتحـــديات اخلطـــرية الـــمل تفرضـــ ا تـــدفقات بنـــعة  -9

جأ  على  ـارة أوروبـا الواسـعة جغرافيـاا والقويـة ا تصـادياا واملسـتقرة سياسـياا    ـ  أ  آلف من ال 
لبنـــا ر البلـــد الصـــغرير استنـــاف امل يـــ . ويستنـــيف لبنـــا  ال جأـــ  الفلســـطيني  منـــذ أكوـــر مـــن 

ر يستنــيف 2011نصــف  ــر  ويوجــد فيــل  اليــاا  ــوا  نصــف مليــو  لجــ  فلســطير. ومنــذ عــام 
نــاعف فلســطير. ووفقــاا ملفوضــية األمــم املتحــدة لشــ و   50 000مليــو  ســورن و 1.5  لبنــا   ــوا

ال جأـــ ر يستنـــيف لبنـــا  أكـــ  عـــدد مـــن ال جأـــ  واملشـــردين   التـــاري  احلـــدي  مقارنـــة بعـــدد 
 سكانل. و د وصفا األمم املتحدة هذا الوضل بالكارثة الوطنية. 

األساســــية كاملــــاء والك ربـــاء والصــــحة واخلــــدمات  ويتقاســـم ال جأــــو  واملشــــردو  اخلـــدمات -10
الجتماعيـــــة مـــــل الشـــــعب اللبنـــــا . ونتي ـــــة لـــــذلملر تواجـــــل امل سســـــات احلكوميـــــة حتـــــديات هائلـــــة 
وتتحمــ  أعبــاء جســيمة. والوــ  تــدفق ال جأــ  لديــداا دالغرافيــاا للبنــا  ككيــا . ولــذلملر كــرر لبنــا  

عــبء. و ــد أثـــرت هــذه الظــروف الطارئـــة علــى برا ـــل نــداءه إىل اجملتمــل الـــدو  ليتقاســم معــل هـــذا ال
 الرامية إىل تعزيز  قو  اإلنسا  و درتل على الوفاء بالتزاماتل الدولية.

وبســبب الرتفــاع امللحــود   عــدد املقيمــ    لبنــا ر عاد عــدد نــزلء الســ و ر مــا أعــا   -11
تواصــ  الســلطات  ذلــملر تنفيــذ اخلطــط الــمل اعتمــدلا الســلطات للحــد مــن اكتظــاد الســ و . ومــل

اللبنانيــة تواصــ  ج ودهــا ملكافحــة ومنــل التعــذيب   الســ و  وغريهــا مــن أمــاكن ال ت ــاع. ففــع 
ر  دم  ل  الـوعراء مشـروع  ـانو  بشـح  إنشـاء م سسـة وطنيـة حلقـو  اإلنسـا  2014نيسا /أبري  

لتفا يــــة مناهنــــة  وهيأــــة وطنيــــة مســــتقلة ملناهنــــة التعــــذيب وفقــــاا أل كــــام ال وتوكــــول الختيــــارن
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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. و ُــدم مشــروع  ــانو  آخــر إىل ال ملــا  ي ــدف إىل تعــدي  أ كــام  ــانو  

 ة مناهنة التعذيب. العقوبات اخلاصة بتعريف التعذيبر لعل ا متمايية مل اتفا ي
ـــذت  -12 وواصـــ  لبنـــا  ج ـــوده ملكافحـــة الجتـــار بالبشـــر وضـــما  محايـــة ضـــحايا الجتـــار. وان 

بشـــح  املعا بـــة  164القـــانو  ر ـــم  2011خطـــوات هامـــة   هـــذا اجملـــال بين ـــا اعتمـــاد ال ملـــا  عـــام 
 على جرالة الجتار باأليناص. 

 القـانو  واملمارسـةر اعتمـد ال ملـا   انونـاا   نيسـا / وفيما يتعلق حبظـر التمييـز ضـد املـرأة   -13
 بشح  محاية النساء وسائر أفراد األسرة من العنف األسرن.  2014أبري  
وفيمــا يتعلــق حبقــو  العمــ ر تواصــ  وعارة العمــ  رصــدها لتطبيــق  ــانو  العمــ  والتعــدي ت  -14

ى الســواء. وُتكفــ  احلمايــة حلقــو  النســاء املدخلــة عليــل فيمــا يتعلــق بالعمــال اللبنــاني  واألجانــب علــ
واأل ــدات   أمــاكن العمــ . وتعكــف الــوعارة  اليــاا علــى مواءمــة  ــوان  العمــ  اللبنانيــة مــل أ كــام 
اتفا يــات العمـــ  الدوليـــةر ل ســـيما التفا يــات الـــمل أصـــبل لبنـــا  طرفــاا في ـــا. وجيـــرن ال كيـــز بشـــك  

دمــة املدنيــة أنشــح مووفــو القطــاع العــام  لــ  اخلخــاص علــى صــحة العمــال وضــمايم الجتمــاعع. و 
 للدفاع عن  قو  م. 

وركــــــزت احلكومــــــة ومنظمــــــات اجملتمــــــل املــــــد  أالــــــا تركيــــــز علــــــى  قــــــو  األيــــــناص ذون  -15
ر 2000بالقـــانو  املتعلـــق حبقـــو  األيـــناص املعـــو   لســـنة  اإلعا ـــات العقليـــة أو الســـديةر عمـــ ا 

 وسعا جاهدة إىل محاية ه لء األيناص وإدماج م. 
مزيــة ويــوفر لبنــا  التعلــيم البتــدائع اإللزامــع  انــاا ويفــرض فقــط رســوم تســ ي  ذات طبيعــة ر  -16

 صرفة   الامعة اللبنانية. 
 إلنســا  الــمل   تعتمــد بعــدر أيــارتعلقــة حبقــو  اض لبنــا  ملشــاريل القــوان  املاوعقــب اســتعر  -17

إىل أ  أن تــــحخري   اعتمــــاد هــــذه املشــــاريل يرجــــل إىل انعــــدام الســــتقرار السياســــع الــــذن تســــبب 
 بالفع     الت تحخري اعتماد الكوري من القوان  واملراسيم. 

 ــــده حلمايــــة ول يــــزال لبنــــا  ملتزمــــاا وكافحــــة اإلرهــــاب اميــــل أيــــكالل وببــــذل  صــــارإل ج -18
  قو  اإلنسا  رغم احلرب ا تدمة واملكلفة على اإلرهاب. 

وأكــد لبنــا  أنــل ل يواجــل اإلرهــاب فقــط بــ  يواجــل أينــاا العديــد مــن التحــديات العســكرية  -19
واألمنيـــة وال تصـــادية والجتماعيـــة األخـــرإل علـــى املســـتويات الوطنيـــة واإل ليميـــة والدوليـــةر ل ســـيما 

 1982و 1978يلع واهل مـــــات اإلســـــرائيلية املتكـــــررة علـــــى أراضـــــيل   األعـــــوام ال ـــــت ل اإلســـــرائ
ضد السـكا  املـدني  والبـل التحتيـة. و ـد تسـبب اغتيـال رئـي  الـوعراء  2006و 1996و 1993و

واحلالـــة الــمل تلتـــل   ععزعـــة الســـتقرار   لبنـــا .  2005يـــبارب/ف اير  14الســابق رفيـــق احلريـــرن   
ر األعمــة الســورية علــى الوضــل السياســع وال تصــادن والجتمــاعع واألمــر   ُينــاف إىل ذلــمل آثــا
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ر األمـــر الـــذن يـــك  ضـــغطاا علـــى املـــوارد غـــري الكافيـــة أصـــ ار وـــا يفـــو  مـــا 2011لبنـــا  منـــذ عـــام 
 اللكل البلد من طا ات. 

تقـد  إعـداد و  واصـلا  كومـة لبنـا ر   وـ  ال ـ ام التـام للتزامالـا الدوليـةر ومل ذلـملر -20
تقاريرهـــا إىل هيأـــات املعاهـــدات التابعـــة ملنظمـــة األمـــم املتحـــدةر وإ  كانـــا تتـــحخر   ذلـــمل. و ـــدم 
لبنــا  تقــارير إىل كــ  مــن الل نــة املعنيــة بالقنــاء علــى التمييــز ضــد املــرأةر ولنــة القنــاء علــى التمييــز 

اعيـــة والوقافيـــة. أمـــا العنصـــرنر ولنـــة  قـــو  الطفـــ ر والل نـــة املعنيـــة بـــاحلقو  ال تصـــادية والجتم
التقـــارير الـــمل يتعـــ  تقـــدال ا إىل الل نـــة املعنيـــة حبقـــو  اإلنســـا  ولنـــة مناهنـــة التعـــذيب ف ـــع  يـــد 
 اإلعداد. وأعلن وعير اخلارجية عزمل إنشاء مديرية حلقو  اإلنسا  تابعة لوعارة اخلارجية واملغ ب . 

إلنســــا  بين ـــــا الل نــــة الفرعيــــة ملنـــــل واســــتقب  لبنــــا  عـــــدداا مــــن البعوــــات الدوليـــــة حلقــــو  ا -21
التعـــذيب واملقـــررة اخلاصـــة املعنيـــة بحيـــكال الـــر  املعاصـــرة ولنـــة مناهنـــة التعـــذيبر مـــا جعـــ  لبنـــا  
وا ــداا مــن بنــعة بلــدا  اســتقبلا وفــداا مــن تلــمل الل نــة. ويبــ  ذلــمل املســتوإل العــا  مــن الشــفافية 

 قــــو  اإلنســــا  والوفــــاء بالتزامــــات لبنــــا  والتصــــميم لــــدإل الســــلطات اللبنانيــــة علــــى محايــــة وتعزيــــز 
 الدولية. واستقب  لبنا  أيناا املقرر اخلاص املعر حبرية الدين أو املعتقد. 

  
 جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض -باء 

 
وفــــداا ببيانــــات خــــ ل جلســــة التحــــاور. وتــــرد التوصــــيات املقدمــــة خــــ ل جلســــة  98أدىل  -22

 الوا  من هذا التقرير.التحاور   الفرع 
نوهـــــا اململكـــــة العربيـــــة الســـــعودية ا ـــــود لبنـــــا ر علـــــى الـــــرغم مـــــن التحـــــديات السياســـــية  -23

وال تصـــاديةر ل ســـيما   مكافحـــة اإلرهـــابر وإدمـــاج ال جأـــ ر وا ـــ ام  قـــو  األيـــناص ذون 
 اإلعا ة واألطفالر ومكافحة الجتار بالبشر. 

تقـدم منـذ السـتعراض األولر ل سـيما تنفيـذ اخلطـة الوطنيـة  وأيادت السنغال وـا حتقـق مـن -24
حلقــــو  اإلنســــا  وإنشــــاء ابليــــة الو ائيــــة الوطنيــــةر امتوــــالا لل وتوكــــول الختيــــارن لتفا يــــة مناهنــــة 

 التعذيب.
وذكــرت صــربيا أ  وضــل امل ــاجرين وال جأــ  واملشــردين داخليــاا حباجــة إىل اهتمــام وأ   ــة  -25

 اس اتي ية ياملة لتوفري احلماية واملساعدة اإلنسانية للمشردين. ضرورة إىل وضل 
وأعربا سـرياليو  عـن تقـديرها لل  ـود الراميـة إىل وضـل تشـريعات واسـ اتي ياتر ل سـيما  -26

فيمـــا يتعلـــق باأليـــناص ذون اإلعا ـــة وباملســـاواة بـــ  النســـ . وأثنـــا علـــى لبنـــا  لفتحـــل احلـــدود 
 رت بنرورة ا  ام  قو   يل امل اجرين.مليو  لج ر وذك   1.2 أمام
ــــري مــــن املشــــردين الوــــ  حتــــدياا هــــائ ار ونوهــــا  -27 ــــح  استنــــافة عــــدد كب وســــلما ســــنغافورة ب

 بال ود املبذولة لتحس   قو  األيناص ذون اإلعا ة واملساواة ب  النس . 
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م هبــــدف إلغــــاء ودعــــا ســــلوفاكيا لبنــــا  إىل تطبيــــق و ــــف اختيــــارن لتنفيــــذ أ كــــام اإلعــــدا -28
عقوبـــــة اإلعـــــدامر وإىل تعـــــدي  اإلطـــــار التشـــــريعع كـــــع يـــــوفر احلمايـــــة للنســـــاء مـــــن اإليـــــذاء النفســـــع 

 وال تصادن والعتداء النسع. 
مــــن  ــــانو   562ور بــــا ســــلوفينيا باعتمــــاد خطــــة وطنيــــة حلقــــو  اإلنســــا  وإلغــــاء املــــادة  -29

لـــيم اليـــد والرعايـــة الصـــحية وكـــذلمل العقوبـــات. ول ظـــا أ  لبنـــا  يواجـــل صـــعوبات   تـــوفري التع
 فيما يتعلق بالتمييز ضد النساء. 

ونوهــا إســبانيا بــال ود املبذولــة منــذ الســتعراض األول لتحســ   الــة  قــو  اإلنســا     -30
ســــيا  إ ليمــــع معقـــــد. ور بــــا بتوجيــــل دعـــــوة دائمــــة إىل املكلفــــ  بوليـــــات   إطــــار اإلجـــــراءات 

 اخلاصة. 
بــال ود املبذولــة لنــما  احلــق   الصــحة والتعلــيمر مشــرية علــى وجــل  ور بــا ســرن لنكــا -31

 اخلصوص إىل خفت الوفيات النفاسية ووفيات الرضل.
وأثنــا دولــة فلســط  علــى ال ــود الراميــة إىل تعزيــز ومحايــة  قــو  اإلنســا  وعلــى خطــط  -32

ادت ا ـــود إدمـــاج تعزيـــز امل سســـات احلكوميـــةر وـــا   ذلـــمل اخلطـــة الوطنيـــة حلقـــو  اإلنســـا . وأيـــ
أ كــام اتفا يــة مناهنــة التعــذيب    ــانو  العقوبــاتر وتعــدي  تشــريعات العمــ  وــا يتــيل فــتل ســو  

 العم  جزئياا أمام العمال الفلسطيني . 
وأثــــل الســــودا  علــــى اخلطــــوات املتنــــذة منــــذ الســــتعراض األولر ل ســــيما وضــــل اخلطــــة  -33

يش والقــوإل األمنيــةر والتعــاو  مــل املكلفــ  بوليــات   الوطنيــة حلقــو  اإلنســا ر وج ــود تــدريب الــ
 إطار اإلجراءات اخلاصة.

وذكـــرت الســـويد أ  بعـــت األطفـــال يعـــانو  مـــن انعـــدام النســـية أل   ـــانو  النســـية جييـــز  -34
انتقـــال النســـية مـــن األب إىل األبنـــاء فقـــط. وبـــذلمل يكـــو   ـــانو  النســـية عـــام ا آخـــر مـــن عوامـــ  

 املرأة.التمييز ضد 
ونوهــا سويســرا بعــدم تنفيــذ أيــة أ كــام إعــدام   الســنوات العشــرة املاضــية. وأيــارت إىل  -35

ر املرفـــق A/69/44)انظـــر  2014الســـتنتاجات الـــمل خلصـــا إلي ـــا لنـــة مناهنـــة التعـــذيب   عـــام 
الوالـــ  عشـــر  بشـــح  وجـــود  ارســـة من  يـــة للتعـــذيب وا ت ـــاع لفـــ ات غـــري .ـــددة  بـــ  ا اكمـــة 

 مت م  باإلرهاب وارائم    أمن الدولة. لل
وأعربــا تايلنــد عــن تقــديرها للنطــوات املتنــذة لتحســ   الــة ال جأــ  وملتمســع الل ــوء.  -36

 وأعربا عن  لق ا من أ  الكوري من النساء والفتيات ال جأات ما علن عرضة ل ستغ ل ال تصادن.
اإلنســـــا ر وإنشـــــاء لنـــــة ملتابعـــــة أعمـــــال  وأيـــــادت توغـــــو باعتمـــــاد اخلطـــــة الوطنيـــــة حلقـــــو  -37

 الستعراض الدورن الشام ر ووضل مشروع القانو  املتعلق ب نشاء م سسة وطنية حلقو  اإلنسا .
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وأعربـــا تـــون  عـــن تقـــديرها للتـــدابري املتنـــذة ملكافحـــة العنـــف ضـــد النســـاء وإنشـــاء لنـــة  -38
 فيما يتعلق بال جأ .وطنية ملنل التعذيب. و وا اجملتمل الدو  على دعم لبنا  

ور بـــا تركيـــا باعتمـــاد اخلطـــة الوطنيـــة حلقـــو  اإلنســـا  و ـــانو  محايـــة النســـاء وســـائر أفـــراد  -39
األسـرة مـن العنــف األسـرن. وأيــادت بكـرم لبنــا  جتـاه ال جأــ  السـوري . وأعربــا عـن أســف ا أل  

 لبنا    يصد  على اتفا ية  قو  األيناص ذون اإلعا ة. 
ور بــا أوكرانيــا بالتصــديق علــى ال وتوكــول الختيــارن لتفا يــة مناهنــة التعــذيب. و الــا  -40

إ  لبنـــا  جتـــاج إىل مزيـــد مـــن املســـاعدة الدوليـــة ملواج ـــة التحـــديات الـــمل يفرضـــ ا تـــدفق ال جأـــ  
 السوري  على أراضيل. 

جملـــــال  التشـــــريعع ونوهـــــا اإلمـــــارات العربيـــــة املتحـــــدة باإلجنـــــاعات الـــــمل  قق ـــــا لبنـــــا    ا -41
والدســـــتورنر و  وضـــــل خطـــــط وطنيـــــة وإنشـــــاء وتطـــــوير وكـــــالت  كوميـــــة لتعزيـــــز ومحايـــــة  قـــــو  

 اإلنسا .
و وــا اململكــة املتحــدة لبنــا  علــى التحقيــق   مــزاعم التعــذيب. وأعربــا عــن  لق ــا إعاء  -42

 وجتديدها. على الوثائق القانونية الصعوبات المل يواج  ا ال جأو  السوريو    احلصول 
و الــــا الوليــــات املتحــــدة إيــــا ل تــــزال تشــــعر بــــالقلق إعاء الظــــروف الســــائدة   الســــ و   -43

ومراكــز ال ت ــاعر وإعاء خطــر تعــرض العمــال املنــزلي  األجانــب ل ســتغ ل واســتونائ م مــن احلمايــة 
القائمـــة  كمـــا أعربـــا عـــن القلـــق أل  العديـــد مـــن  ـــوان  األ ـــوال الشنصـــية  رووجـــب  ـــانو  العمـــ 

 على الدين تنطون على إمكانية التمييز ب  النس . 
ر 2019-2014وأيـــــادت أوروغـــــوان باعتمـــــاد اخلطـــــة الوطنيـــــة حلقـــــو  اإلنســـــا  للفـــــ ة  -44

واخلطــة الوطنيــة إلدمــاج األيــناص ذون اإلعا ــة وخطــة العمــ  الوطنيــة للقنــاء علــى أســوأ أيــكال 
   عم  األطفال.

البوليفاريـــة بـــالتزام لبنـــا  بـــا  ام  قـــو  اإلنســـا ر رغـــم العـــدوا  ونوهـــا   وريـــة فنـــزوي   -45
 العسكرن اإلسرائيلع املستمر منذ  وا  نصف  ر  على يعبل وعلى البل التحتية املدنية. 

ول ظ اليمن اعتمـاد اخلطـة الوطنيـة حلقـو  اإلنسـا ر ومشـروع القـانو  املتعلـق ب نشـاء لنـة  -46
يـة الفأـات النـعيفةر وخطـة العمـ  الوطنيـة للقنـاء علـى أسـوأ أيـكال مستقلة حلقو  اإلنسـا ر ومحا

 عم  األطفال. 
وأعربــا أفغانســتا  عــن تقــديرها ل ــود نشــر ثقافــة  قــو  اإلنســا . ويــ عا لبنــا  علــى  -47

 ضما   ايع تدابري مكافحة اإلرهاب مل معايري  قو  اإلنسا .
وبقــانو  محايــة  2019-2014ســا  للفــ ة ور بــا ألبانيــا اطــة العمــ  الوطنيــة حلقــو  اإلن -48

 سرن. األالنساء من العنف 
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وأثنـــا الزائـــر علـــى مـــا  ققـــل لبنـــا  مـــن تقـــدم    ـــال احلقـــو  ال تصـــادية والجتماعيـــة  -49
والوقافيةر وما انذه من تدابري لتمك  املـرأة واأليـناص ذون اإلعا ـةر كمـا أثنـا علـى ا ـ اف إنشـاء 

 نسا  والتعدي ت املق  ة على التشريعات اخلاصة وناهنة التعذيب.م سسة وطنية حلقو  اإل
وهنــــحت األرجنتــــ  لبنــــا  علــــى تشــــريعاتل الــــمل تنــــمن  ريــــة الــــدين وتتــــيل التنــــوع الــــدير.  -50

 ونوها بال ود الرامية إىل ضما   قو  ال جأ  وملتمسع الل وء.
أثنــا علــى سياســة لبنــا  الراميــة إىل ور بــا أرمينيــا بتــدابري مكافحــة الجتــار باأليــناص و  -51

 تش يل التنوع والتسامل ب  خمتلف اإلثنيات والطوائف. 
وأيـــارت أســـ اليا إىل اعتمـــاد تشـــريل عـــن العنـــف األســـرن ونوهـــا بكـــرم لبنـــا    اســـتقبالل  -52

 ل جأ . وأعربا عن  لق ا إعاء التقارير املتعلقة بالتعذيب.
مليــو  لجــ ر لكن ــا أعربــا عــن القلــق مــن  1.5   ــوا  وأيــادت النمســا باســتقبال لبنــا -53

 أ  وضل ال جأ  وامل اجرين   البلد ل يزال هشاا من عدة نوا ع.
وأثنا البحرين علـى اخلطـوات املتنـذة بشـح  أعمـة ال جأـ  وال ـود املبذولـة حلمايـة وتعزيـز  -54

  قو  اإلنسا  لميل املواطن ر ل سيما الفأات النعيفة. 
وأثنــا بــنغ ديش علــى استنــافة لبنــا  عــدداا كبــرياا مــن ال جأــ  واســتمرار اســتقبالل للعمــال  -55

األجانــبر رغــم أنــل   يتســلم بعــد املعونــة الدوليــة املوعــودة ملســاعدتل   مواج ــة التحــديات العديــدة 
 المل تعيق استمراره   تنفيذ توصيات الستعراض الدورن الشام .

 ــود لبنــا  الراميــة إىل حتســ  محايــة  قــو  اإلنســا  وكرمــل   استنــافة وأيــادت بل يكــا ا -56
 ال جأ  من ضحايا النزاع السورن.

عــن تقـديرها للبنــا  علـى النظـر   مشــاريل  ـوان  ترمــع إىل إنشـاء م سســة  وأعربـا ال اعيـ  -57
لبنـا  توجيـل دعـوة وطنية حلقـو  اإلنسـا  وآليـة وطنيـة ملنـل التعـذيب. كمـا أعربـا عـن تقـديرها لقـرار 

 دائمة إىل  يل اإلجراءات اخلاصة.
 ور با كندا بالتقرير الوطر ووشاركة لبنا    الستعراض.  -58
و ـــدم الوفـــد إ اطـــة إع ميـــة للفريـــق العامـــ  عـــن التطـــورات املتعلقـــة حبقـــو  املـــرأة. و ـــال إ   -59

  ج ــوداا تُبــذل  اليــاا لت ــر  األ كــام الــمل نفــف العقوبــات    الــة جــرائم الشــرف  ــد ألغيــار وإ
الغتصـاب الزوجــع واُنـذت تــدابري لتيسـري إصــدار تصـاريل إ امــة وعمـ  للرجــال األجانـب املتــزوج  
بلبنانيـــات. ووافـــق وعيـــر الداخليـــة علـــى تســـ ي  الزجيـــات املدنيـــة يـــريطة يـــطب القيـــد الطـــائفع مـــن 

ملنزليــــات األجنبيــــات بين ــــا تر ــــة اهلويــــة. وانــــذت وعارة العمــــ  تــــدابري حلمايــــة  قــــو  العــــام ت ا
 وتو يد عقود العم  اخلاصة هبن وتطبيق إلزامية التحم  الصحع.
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ـــــة  قـــــو  الطفـــــ  وغريهـــــا مـــــن  -60 ـــــة لاطفـــــال وفقـــــاا أل كـــــام اتفا ي ووفـــــرت احلكومـــــة احلماي
ـــة. و  عـــام  املتعلـــق بتحظـــري  8987ر اعتمـــد  لـــ  الـــوعراء املرســـوم ر ـــم 2012التفا يـــات الدولي

ام األ ــدات دو  الوامنــة عشــرة   األعمــال الــمل تشــك  خطــراا علــى صــحت م أو ســ مت م اســتند
أو ســــلوك م األخ  ــــع. وأُدرجــــا جرالــــة إرغــــام أطفــــال الشــــوارع علــــى التســــول   نطــــا  القــــانو  

 املتعلق وعا بة جرالة الجتار باأليناص الذن اعتمده ال ملا .  2011لعام  164 ر م
مـن  ـانو   534باملي  النسعر أيار  ـرارا  صـادرا  عـن ا ـاكم إىل أ  املـادة وفيما يتعلق  -61

 العقوبــات ل تنطبــق علــى املوليــ  رغــم أ  هــذه املــادة مــن  ــانو  العقوبــات تــن  علــى املعا بــة علــى
للطبيعـــة يعا ـــب علي ـــا بـــاحلب . وأضـــطلل القنـــاء بـــدور هـــام   منـــل  املنالفـــة الع  ـــات النســـية
أو التمييـــز حبـــق املوليـــات واملوليـــ  ومزدوجـــع امليـــ  النســـع ومغـــايرن اهلويـــة النســـانية أعمـــال العنـــف 
 واحليلولة دويا.

وأكـــد لبنـــا   ـــدداا التزامـــل وكافحـــة التعـــذيب عـــن طريـــق .اكمـــة املـــووف  املســـ ول  عـــن  -62
 يــة مناهنــة  ارســة التعــذيب ومعــا بت م بالســ ن وبتــدابري تحديبيــة صــارمة. و ــد أد ــا أ كــام اتفا

التعـــــذيب   الـــــ ام  التدريبيـــــة. وأُنشـــــأا هيأـــــة تفتـــــيش داخـــــ  وكـــــالت إنفـــــاذ القـــــانو  للنظـــــر   
الشــــكاوإل وضــــما  املعاملــــة اإلنســــانية للنــــحايا. ونظمــــا الســــلطات املنتصــــة تــــدريبات أساســــية 
ــــة  ــــي ا و يــــداا دو  أدل ومســــتمرة علــــى ةــــو دورن لنــــما  عــــدم الســــماف باســــتندام الع افــــات دل

تمايــى مــل املعــايري نائيــة  ويــة. وأصــدرت  ــوإل األمــن الــداخلع ًوذجــاا جديــداا لتقــد  الشــكاوإل يج
وافـــق علي ـــا مكتـــب األمـــم املتحـــدة املعـــر باملنـــدرات والرالـــة. واُنـــذت عـــدة تـــدابري الدوليـــة الـــمل 

  تشــريعية لتعزيــز  قــو  اإلنســا ر مــن  بيــ  نفيــف أ كــام الســ ناء املــدان  الــذين يبــ  تشــني
ر 2004 الت م معانالم من  الـة صـحية خطـرية. و  يُعـدم أن يـن  .كـوم باإلعـدام منـذ عـام 

 وفرضا احلكومة و فاا اختيارياا فعلياا لعقوبة اإلعدام.
مليـــو  لجـــ  ســـورن مشـــرية إىل ضــــرورة  1.5ونوهـــا يـــيلع باســـتقبال لبنـــا  ألكوـــر مــــن  -63

 ضما  محاية وكرامة ه لء األيناص دو  إبطاء. 
ور بـــــا الصـــــ  بوضـــــل اخلطـــــة الوطنيـــــة إلدمـــــاج األيـــــناص ذون اإلعا ـــــة والســـــ اتي ية  -64

الوطنيـــة للمـــرأةر وب نشـــاء الل نـــة الوطنيـــة ملكافحــــة عمـــ  األطفـــال. وأعربـــا عـــن تقـــديرها للتــــدابري 
يـعورها بـالقلق  املتنذة من أجـ  حتسـ  وـروف ال جأـ  الفلسـطيني ر لكن ـا أعربـا عـن اسـتمرار

 ديدات اإلرهابية وتدفق ال جأ .  إعاء الت
ويــددت كولومبيــا علــى التــزام احلكومــة اللبنانيــة بتنفيــذ التوصــيات الصــادرة عــن الســتعراض  -65

 األول وعرضا تقاسم خ الا   خمتلف  الت  قو  اإلنسا  مل لبنا .
والجتــــــار ول ــــــظ الكونغــــــو مــــــل التقــــــدير التقــــــدم    ــــــالت من ــــــا مكافحــــــة التعــــــذيب  -66

 باأليناص ومحاية املسن  واألطفال والعمال امل اجرين.
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وأيــادت كوســتاريكا بلبنــا  لســتقبالل أكوــر مــن مليــو  لجــ  ســورن. وأعربــا عــن القلــق  -67
 إعاء اهل مات المل يتعرض هلا الصحفيو  والتحخري   تقد  التقارير إىل هيأات املعاهدات.

املتنــذة لتعزيــز  قــو  األطفــال واأليــناص ذون اإلعا ــة. ور بــا كــوت ديفــوار بالتــدابري  -68
 وي عا لبنا  على تعزيز  درات امل سسات الوطنية حلقو  اإلنسا .

العــدل واملســاواةر وــا    ور بــا كرواتيــا بــاخلطوات املتنــذة مــن أجــ  إجيــاد  تمــل يســوده -69
ق أل  محايـــة األطفـــال مـــن يـــعورها بـــالقل ذلـــمل اعتمـــاد الســـ اتي ية الوطنيـــة للمـــرأة. وأعربـــا عـــن

 العنف والستغ ل ل تزال ضعيفة على الرغم من التشريعات الديدة.
ونوها كوبـا بوضـل اخلطـة الوطنيـة إلدمـاج األيـناص ذون اإلعا ـة واعتمـاد اخلطـة الوطنيـة  -70

 املتعلق بالعنف األسرن. 293حلقو  اإلنسا  والقانو  ر م 
الــمل يبــذهلا لبنــا    استنــافة أكوــر مــن مليــو  لجــ   وأعربــا  ــ ص عــن تقــديرها لل  ــود -71

سورن إضـافة إىل ال جأـ  الفلسـطيني  ونوهـا بالتزامـل حبقـو  اإلنسـا  علـى الـرغم مـن التحـديات 
 المل يواج  ار وا   ذلمل اإلرهاب.

 .وأعربا الم ورية التشيكية عن تقديرها لردود لبنا  على بعت األسألة المل أعدلا سلفاا  -72
وأ رت الداًرك بالتحديات المل يواج  ا لبنا  فيما يتعلق بوضـل ال جأـ . وأعربـا عـن  لق ـا  -73

 إعاء ا تمال استغ ل العمال امل اجرين الذين   يُد وا   سو  العم  و  جظوا باحلماية داخلل.
 ور با جيبويت باخلطة الوطنية إلدماج األيناص ذون اإلعا ة. -74
إكـــوادور إىل ج ـــود تنفيـــذ التوصـــيات الصـــادرة خـــ ل الســـتعراض األول واعتمـــاد وأيـــارت  -75

 اخلطة الوطنية حلقو  اإلنسا  وسن  انو  ملكافحة العنف األسرن.
مليــو  لجـــ   1.5وأثنــا مصــر علـــى مــا يبذلـــل لبنــا  مـــن ج ــود   استنـــافتل ألكوــر مـــن  -76

ور با باخلطـة الوطنيـة  .1948ذ عام سورن إضافةا إىل نصف مليو  لج  فلسطير يستنيف م من
 وباخلطوات املتنذة إلنشاء م سسة وطنية حلقو  اإلنسا . 2019-2014حلقو  اإلنسا  للف ة 

وأعربــا إســتونيا عــن تقــديرها لل  ــود الــمل يبــذهلا لبنــا  لتحســ   الــة  قــو  اإلنســا  مــل  -77
مواصــلة ج ــوده ليصــبل  اســتيعاب أكوــر مــن مليــو  لجــ  ســورن   الو ــا نفســلر ويــ عتل علــى

 طرفاا    يل الصكوك الدولية الرئيسية حلقو  اإلنسا .
وأعربا فنلندا عن تقديرها لل  ود المل يبذهلا لبنا  لستنافة ال جأ  والتحـديات النايـأة  -78

عن تدفقات ال جأـ    ابونـة األخـرية. ويـ عا لبنـا  علـى بـذل  صـارإل ج ـده ملعاملـة القـادم  
 وذلمل بسب  من ا ضما   صول أطفاهلم على التعليم. رن ال جأ  معاملةا منصفةالدد م
ــــل لبنــــا  مــــن ج ــــود لستنــــافة ال جأــــ  الســــوري  ور بــــا  -79 وأثنــــا فرنســــا علــــى مــــا يبذل

 بالتدابري املتنذة ملكافحة العنف األسرن.
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تنــذة لتــوفري التــدريب وأيــادت غــابو  باإلصــ  ات القانونيــة واإلداريــة اهلامــة وبالتــدابري امل -80
 ألفراد  وإل األمن وغريهم    ال القانو  الدو  اإلنسا .

ـذ مـ خراا للسـماف ألطفـال ال جأـ  السـوري  باحلصـول علـى  -81 ور با أملانيـا بـالقرار الـذن ان 
 ن.التعليم بغت النظر عن وضل الوالدين. وسّلما بحمهية اعتماد  انو  محاية النساء من العنف األسر 

ور بـــا غانـــا بتعـــاو  لبنـــا  مـــل عـــدة آليـــات مـــن آليـــات  قـــو  اإلنســـا ر لكن ـــا ل تـــزال  -82
تشــعر بــالقلق إعاء اســتمرار ورود تقــارير عــن أعمــال تعــذيب يرتكب ــا بعــت عناصــر القــوات املســلحة 

 ووكالت إنفاذ القانو  حبق ا ت زين.
إلنســـا ر والســــ اتي ية الوطنيــــة وأثنـــا اليونــــا  علـــى وضــــل لبنـــا  اخلطــــة الوطنيـــة حلقــــو  ا -83

 .2016للمرأةر وخطة العم  الوطنية للقناء على أسوأ أيكال عم  األطفال حبلول عام 
ونــّوه الكرســع الرســو  ا ــود لبنــا    استنــافة أعلــى نســبة مــن ال جأــ    العــا  مقارنــةا  -84

 تلف األديا .بعدد سكانل. ونّوه أيناا بالتعايش املتواع  والسلمع للسكا  من خم
ور بـــــا هنـــــدوران بانفتـــــاف لبنـــــا  وإ ـــــراره بوجـــــود  ييـــــز بـــــ  النســـــ  واعتمـــــاده القـــــانو   -85
 املتعلق حبماية النساء من العنف األسرن. 293 ر م
وأعربـــا هنغاريـــا عـــن تقـــديرها ل ـــود لبنـــا    تنفيـــذ التوصـــيات الصـــادرة عـــن الســـتعراض  -86

 ع واألمر الصعب   البلد.الدورن الشام    ضوء الوضل السياس
يسلندا لبنا  على ضما   صول  يل األطفال ال جأ  املولودين   البلد علـى آوي عا  -87

 ي ادة مي د. وأعربا عن  لق ا إعاء القيود وأيكال التمييز المل ت ثر على ال جأ  الفلسطيني .
الصــــادرة عــــن الســــتعراض األول وأثنــــا إندونيســــيا علــــى ج ــــود لبنــــا  لتنفيــــذ التوصــــيات  -88

 وأعربا عن اعتقادها بح  اخلطة الوطنية حلقو  اإلنسا  تكتسع أمهيةا أساسيةا   توجيل احلكومة.
وأثنــا   وريــة إيــرا  اإلســ مية علــى لبنــا  إل امتــل يــراكات بــ  احلكومــة واجملتمــل املــد   -89

 ولوضعل خطةا وطنيةا حلقو  اإلنسا .
ن تقــديره لننــمام لبنــا  إىل املعاهــدات الدوليــة ووضــعل اســ اتي يةا وطنيــة وأعــرب العــرا  عــ -90

 ملكافحة عم  األطفال وإنشائل لنة وطنية لتنفيذ تلمل الس اتي ية.
وهنــــحت أيرلنــــدا لبنــــا  علــــى توجيــــل دعــــوة دائمــــة إىل اإلجــــراءات اخلاصــــة. ول ظــــا عــــدم  -91

 حة التعذيب. صول أن تقدم   تنفيذ التوصيات املتعلقة وكاف
واع ضـــا إســـرائي  علـــى إيـــارة لبنـــا  إىل مســـ وليت ا عـــن  الـــة  قـــو  اإلنســـا    البلـــد.  -92

وأعربــا عــن  لق ـــا إعاء  يــام منظمـــة إرهابيــة هــع  ـــزب اا بت نيــد أطفـــال وإرســاهلم إىل ســـورية   
 ععات املسلحة.انت اك لل وتوكول الختيارن لتفا ية  قو  الطف  بشح  اي اك األطفال   املنا
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ورفت لبنـا  بيـا  إسـرائي  الـذن المـا فيـل  ـزب اا بحنـل منظمـة إرهابيـة  ـائ ا إنـل مكـو   -93
لبنا  يشارك   احلكومة وال ملـا . ورفنـا هـذا الوصـف ل سـيما أنـل أتـى مـن سـلطة .تلـة ل تـزال 

بنـــرورة عـــدم تســـيي   حتتـــ  جـــزءاا مـــن أراضـــع لبنـــا . كمـــا لفـــا لبنـــا  انتبـــاه رئـــي  الفريـــق العامـــ 
 الستعراض الدورن الشام  وال كيز على  قو  اإلنسا  فقط.

و ـــال لبنـــا  إنـــل يســــعى جاهـــداا لتحســـ   الـــة  قــــو  اإلنســـا     يـــل اجملـــالت. وأ ــــر  -94
باســتمرار  ـــدوت بعـــت النت اكـــات حلقـــو  اإلنســـا ر لكنـــل  ـــال إ  هـــذه احلـــالت تُعتـــ   ـــالت 

ت اكـات منتظمـة أو منظمـة. وأكـد أ  هـذه النت اكـات غـري مقبولـة وجيـرن فردية ل الكن وصف ا بان
 التحقيق في ا ومقاضاة مرتكبي ا.

و ــــال إ  احلكومــــة تبــــذل ج ــــوداا ملكافحــــة الجتــــار بالبشــــر وإنفــــاذ  ــــانو  ملكافحــــة العنــــف  -95
 األسرن منيفاا أ  الوعع حبقو  اإلنسا  داخ  وكالت إنفاذ القانو   د حتّسن.

ســتعرض لبنـــا  التــدابري املتنـــذة فيمــا يتعلـــق بــ دارة الســـ و ر بعــد اعتمـــاد اخلطــة الوطنيـــة وا -96
ــــة إىل وعارة العــــدل   عــــام  ــــة 2012لنقــــ  ســــلطة الســــ و  مــــن وعارة الداخلي . و ــــد أُنشــــأا مديري

القاضـــــع بتنفـــــيت الســـــنة الســـــ نية  2012لعـــــام  216للســـــ و  واعتمـــــد ال ملـــــا  القـــــانو  ر ـــــم 
 سعة أي ر. وُخففا عقوبات املساج  املدان  بناءا على ذلمل.ي راا إىل ت 12 من
وُجظــر ال ت ــاع التعســفع صــرا ةا ووجــب الدســتور والصــكوك الدوليــة الــمل صــد  علي ــا  -97

لبنــــا . كمــــا أ  إجــــراء حتقيــــق واعتقــــال يــــن  دو  مــــذكرة تو يــــف أمــــرا  .ظــــورا  وأن يــــن  
 ينت مل هذا احلظر يتعرض للمساءلة. 

  لبنا  لي  طرفـاا   التفا يـة اخلاصـة بوضـل ال جأـ ر ف نـل ا ـ م دومـاا مبـدأ عـدم ورغم أ -98
اإلعــادة القســرية للم  ــرين الســوري . والســلطات اللبنانيــة ومووفــو مرا بــة احلــدود   النعــوا أبــداا أن 

تلـمل سورن من الدخول إىل البلد من سـورية ألسـباب إنسـانية. وروـا يكـو  لبنـا   ـد امتوـ  أل كـام 
التفا ية  ولا وفع ا أكور من الدول األطـراف في ـا. وبـذلا احلكومـة  صـارإل ج ـدها لتيسـري انتقـال 
الســـــوري  واســـــتقرارهم   بلـــــدا  ثالوـــــةر بالتنســـــيق مـــــل مفوضـــــية األمـــــم املتحـــــدة لشـــــ و  ال جأـــــ  

 سفارة من سفارات بلدا  املقصد. 20واملنظمة الدولية لل  رة وما يص  إىل 
ت إيطاليا أ  العدد الكبـري مـن التفا ـات الدوليـة الـمل صـّد  علي ـا لبنـا  ت كـد التزامـل وذكر  -99

 حبقو  اإلنسا . ور با إيطاليا بالتقدم ا رع    ال احلماية من العنف األسرن.
وأعربا اليابا  عن تقديرها لقبول لبنا  عدداا كبـرياا مـن ال جأـ  وأثنـا علـى مـا انـذه مـن  -100

تعزيـــز  قـــو  املـــرأة. وأعربـــا اليابـــا  عـــن  لق ـــا إعاء مـــا جـــدت مـــن تـــحخري   إجـــراءات خطـــوات ل
 العدالة النائية وإعاء وروف الس ن.

ور ـــب األرد  بـــال ود الـــمل بـــذهلا لبنـــا  لوضـــل التقريـــر الـــوطر وحتســـ  وضـــل األيـــناص  -101
  الدولية حلقو  اإلنسا . ذون اإلعا ة. وأيار إىل حتدي  القوان  لعل ا متماييةا مل املعايري
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ول ظــا كينيــا ال ــود املتواصــلة لتنفيــذ التوصــيات الصــادرة عــن الســتعراض األول وأعربــا  -102
عــن  لق ــا إعاء معانــاة العمــال املنــزلي  امل ــاجرينر وــا   ذلــمل القواعــد التقييديــة لل  ــرة الــمل تعيــق 

 مغادرلم للبلد.
و  ثلـــ  الســكا  علـــى األ ــ . وأيـــارت إىل مكافحـــة و الــا الكويـــا إ  ال جأــ  يشـــكل -103

اإلرهــاب والتحــديات األخــرإل الــمل يواج  ــا لبنــا ر فنــ ا عــن إجنــاعات لبنــا     ــال تعزيــز  قــو  
 اإلنسا  رغم الظروف املذكورة.

وأثنـــا   وريـــة لو الدالقراطيـــة الشـــعبية علـــى وضـــل لبنـــا  خلطـــط وطنيـــة حلقـــو  اإلنســـا   -104
 كومية لتعزيز ومحاية  قو  اإلنسا .وإنشائل هيأات  

ــــة النســــاء  -105 ــــا بالتــــدابري املتنــــذة منــــذ الســــتعراض األولر ل ســــيما  ــــانو  محاي ونوهــــا لتفي
وســـائر أفـــراد األســـرة مـــن العنـــف األســـرنر وأيـــارت إىل التوصـــيات املتعلقـــة بتعمـــيم مراعـــاة املنظـــور 

 ييز ضد املرأة.النسا  الصادرة عن الل نة املعنية بالقناء على التم
ول ظــا ليبيــا تعــاو  لبنــا  مــل آليــات  قــو  اإلنســا  وأثنــا علــى اعتمــاده خطــة العمــ   -106

 أيكال عم  األطفال. الوطنية للقناء على أسوأ
ور با لكسم غ بـال ود املبذولـة منـذ السـتعراض األولر ل سـيما القـانو  الديـد املتعلـق  -107

العمـــ  الوطنيـــة حلقـــو  اإلنســـا ر وتوج ـــا بالشـــكر إىل لبنـــا  باحلمايـــة مـــن العنـــف األســـرن وخطـــة 
 على ج وده لتوفري ا تياجات ال جأ  السوري .

ول ظا مدغشقر مل الرتيـاف اخلطـوات املتنـذة حلمايـة العمـال األجانـبر لكن ـا أعربـا  -108
يـــام بـــل   هـــذا عـــن  لق ـــا إعاء اســـتمرار النت اكـــات و الـــا إنـــل ل يـــزال هنـــاك الكوـــري  ـــا يتعـــ  الق

 الصدد. ور با بال ود املبذولة    ال التعليم.
ول ظــا ماليزيــا ال ــود الــمل يبــذهلا لبنــا  لتنفيــذ التوصــيات الــمل  بل ــار ل ســيما التوصــيتا   -109

اللتــا   ــدمت ما ماليزيــار ونوهــا بــال ود املتواصــلة لتحســ  وضــل امل ّ ــرين وال جأــ ر كمــا أثنــا 
 ية حلقو  اإلنسا .على اخلطة الوطن

وأيــارت ملــديف إىل التقــدم الــذن أ ــرعه لبنــا    القنــاء علــى  يــل أيــكال التمييــز ضــد  -110
 املرأةر وسّلما بالصعوبات المل يواج  ا   تعزيز  قو  اإلنسا .

ور با موريتانيا باخلطة الوطنية حلقو  اإلنسا  ومشروع القانو  املتعلق ب نشاء م سسـة وطنيـة  -111
 و  اإلنسا . وأثنا على ما انذه لبنا  من تدابري تتعلق حبقو  املسن  واأليناص ذون اإلعا ة.حلق

ور بـــــا املكســـــيمل بتنفيـــــذ الســـــ اتي ية الوطنيـــــة للمـــــرأة وإنشـــــاء م سســـــة وطنيـــــة حلقـــــو   -112
 اإلنسا  معربة عن األم    إنشائ ا   املستقب  القريب. 
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 املقــــررة ملنــــل العنــــف األســــرن وجــــرائم القتــــ  لعتبــــارات وســــحل البــــ  األســــود عــــن التــــدابري -113
جنســـانية منعـــاا فعليـــاا. ور بـــا بالتقـــدم ا ـــرع    ـــال التعلـــيم واستفســـرت عـــن اخلطـــط الراميـــة إىل 

 تطبيق التعليم اجملا  واإللزامع لاطفال  ىت سن اخلامسة عشرة. 
ســيما إنشــاء الل نــة الوطنيــة  نســا ر لو ــن املغــرب ال ــود املبذولــة لتعزيــز ومحايــة  قــو  اإل -114

حلقـــو  اإلنســـا ر علـــى الـــرغم مـــن عـــدم الســـتقرار السياســـع واإلرهـــاب   املنطقـــة. ونـــوه بالتـــدابري 
 العملية المل انذت حلماية الفأات النعيفة. 

وأثنــا ناميبيــا علــى املبــادرات املتنــذة لستنــافة ال جأــ  وامل  ــرينر وــا   ذلــمل ال ــود  -115
 املبذولة لكفالة  ق ال جأ  الفلسطيني    العم ر ونوها باعتماد  انو  العنف األسرن. 

وأثنـــا هولنـــدا علـــى اإلصـــ  ات التشـــريعية الـــمل أدخل ـــا لبنـــا  منـــذ الســـتعراض األخـــرير  -116
أعربا عن أسف ا إعاء الفـراغ السياسـع والدسـتورن. وأعربـا عـن تقـديرها لل  ـود الـمل يبـذهلا لكن ا 

 لبنا  لتلبية ا تياجات ال جأ  السوري . 
وهنـــحت نيكـــاراغوا لبنـــا  علـــى مـــا أ ـــرعه مـــن تقـــدم منـــذ الســـتعراض األولر رغـــم الســـيا   -117

 اإل ليمع املعقد. و الا إ  على اجملتمل الدو  أ  يظ  ملتزماا بدعم لبنا    هذا الوضل اخلاص. 
ور بــــا ني رييــــا ا ــــود لبنــــا  حلمايــــة  قــــو  األيــــناص ذون اإلعا ــــةر وحتســــ   الـــــة  -118

   البلد وتنفيذ الكوري من التوصيات الصادرة خ ل الستعراض األول.  قو  اإلنسا  
وسلما النروي  بال ود اهلائلـة الـمل بـذهلا لبنـا  لسـتيعاب ال جأـ  الفـارين مـن احلـرب    -119

 سوريا؛ و الا إ  لبنا  أبدإل تسا.اا وكرماا رائع . ور با النروي  بالتحسينات املتعلقة باملرأة. 
 آليـــات أثنـــا عمـــا  علـــى ج ـــود لبنـــا  حلمايـــة وتعزيـــز  قـــو  اإلنســـا  عـــن طريـــق إنشـــاءو  -120

املتعلقــــة ب دمــــاج األيــــناص ذون اإلعا ــــةر وتــــوفري الفــــرص هلــــم علــــى  ــــدم ســــيما تلــــمل  وطنيــــةر ل
 املساواة مل ابخرين. ودعا إىل مواصلة ال ود إلنشاء امل سسة الوطنية حلقو  اإلنسا . 

 1948لـــى لبنـــا  لستنـــافتل نصـــف ميلـــو  لجـــ  فلســـطير منـــذ عـــام وأثنـــا باكســـتا  ع -121
 مليو  م  ر سورن على أراضيلر رغم ما يواج ل من صعوبات.  1.5واستنافتل  الياا أكور من 

ونوهـــا بنمـــا وشـــاركة اجملتمـــل املـــد    رصـــد التوصـــيات الصـــادرة عـــن الســـتعراض األول.  -122
 .  2019-2012للف ة ور با باخلطة الوطنية حلقو  اإلنسا  

ــــحت بــــاراغوان احلكومــــة علــــى ســــن القــــوان  املتعلقــــة بــــالعنف األســــرن وجتــــر  الجتــــار  -123 وهن
 بالبشرر واعتماد اخلطة الرامية إىل إدماج األيناص ذون اإلعا ة. 

وأثنــا الفلبــ  علــى ســن القــانو  الــذن جيــرم الجتــار باأليــناص. وأيــارت إىل ضــرورة ســد  -124
 تبقية   توفري التعليم والعم  والرعاية الصحية لغري املواطن  على  دم املساواة مل املواطن . الوغرات امل
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وأيــــادت بولنــــدا بزيــــادة الســــن القصــــوإل للتعلــــيم اإللزامــــعر لكن ــــا أعربــــا عــــن القلــــق إعاء  -125
 العنف األسرن والتحرش النسع واستغ ل النساء واألطفال. 

ة الدائمـــة الـــمل وج  ـــا لبنـــا  إىل اإلجـــراءات اخلاصـــةر واإلجنـــاعات ور بـــا ال تغـــال بالـــدعو  -126
الس اتي ية اخلاصة بش و  املرأةر وإ ـرار الل نـة القانونيـة   ال ملـا  ملشـروع القـانو  املنشـ  مل سسـة 

 وطنية حلقو  اإلنسا . 
و  ونوهـــا  طـــر ا ـــود لبنـــا  إلنشـــاء م سســـات وهيأـــات وطنيـــة تعـــل بتعزيـــز ومحايـــة  قـــ -127

 م سسة وطنية حلقو  اإلنسا . سيما إنشاء  اإلنسا ر ل
ونوها الم وريـة الكوريـة بـاخلطوات املتنـذة لتحسـ  الظـروف املعيشـية للفأـات النـعيفةر  -128
 سيما ال جأو  واأليناص ذوو اإلعا ة. وأيادت بسن لبنا   انو  مكافحة العنف األسرن.  ل

الوطنيــة حلقــو  اإلنســا  ومشــروع القــانو  املتعلــق ب نشــاء  ور بــا   وريــة مولــدوفا باخلطــة -129
م سســـة وطنيـــة مســـتقلة حلقـــو  اإلنســـا  مـــن يـــحيا أ  تتـــوىل امل ـــام املنصـــوص علي ـــا   ال وتوكـــول 

 الختيارن لتفا ية مناهنة التعذيب. 
 وســـلم الحتـــاد الروســـع بالتحـــديات الـــمل يواج  ـــا لبنـــا ر وـــا   ذلـــمل تـــدفقات ال جأـــ  -130

وخطـــر اإلرهـــاب. ول ظـــا ال ـــود الـــمل يبـــذهلا لبنـــا  فيمـــا يتعلـــق باخلطـــة الوطنيـــة حلقـــو  اإلنســـا  
 وإنشاء امل سسة الوطنية حلقو  اإلنسا . 

وأعرب لبنا  عن تقديره للفرصة الـمل أتا  ـا السـتعراض واملتمولـة   إجـراء منا شـة تفاعليـة  -131
. وأكــد التزامــل بتعزيــز  قــو  اإلنســا  رغــم التحــديات و ــال إنــل منفــتل علــى  يــل التوصــيات البنــاءة

 غري املسبو ة المل يواج  ا. 
  

 **االستنتاجات و/أو التوصيات -ثانياا  
 

سيييبحل لبنييان لييي التوصيييات التالييية ويييرد عليايييا لييي الويييو المناسييب  ل يين لييي موعيييد  -132
 .  2016 والثالثين لمجلس حقوق اإلنسان المقرر عقدها لي آذار/مارس يتجاوز الدورة الحادية ال

التصييديق علييص الصيي ول الدولييية المتعلقيية بحقييوق اإلنسييان التييي ليي  يصييب   132-1
   البلد طرلاا لياا بعد )كوت ديفوار(؛

التصيييييديق عليييييص البروتوكيييييون االلتيييييياري الثييييياني الملحيييييق بالعايييييد اليييييدولي  132-2
والسياسيييية  الايييادإ غليييص غل ييياء عقوبييية اإلعيييدا  )الجبيييل  الخييياا بيييالحقوق المدنيييية

البرت يييان(؛ واالنميييما  غليييص البروتوكيييون االلتيييياري الثييياني الملحيييق ) (بولنيييدا) (األسيييود
   بالعاد الدولي الخاا بالحقوق المدنية والسياسية )أستراليا(؛

 
 

   حترر الستنتاجات والتوصيات. ** 
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الملحييق غل ياء عقوبيية اإلعيدا  والتصييديق عليص البروتوكييون االلتيياري الثيياني  132-3
   بالعاد الدولي الخاا بالحقوق المدنية والسياسية )غيطاليا(؛

عليييص البروتوكيييون االلتيييياري الثييياني الملحيييق بالعايييد النظييير ليييي التصيييديق  132-4
وغييييرار وييييف التيييياري ييييانوني لتطبييييق  اليييدولي الخييياا بيييالحقوق المدنيييية والسياسيييية

   ا(؛اإلعدا  بادإ غل ائاا تماماا )ناميبيعقوبة 
البروتوكيييييون االلتيييييياري الثييييياني الملحيييييق بالعايييييد اليييييدولي التصيييييديق عليييييص  132-5

 االيتصادية واالجتماعية والثقالية )البرت ان(؛الخاا بالحقوق 
سيييحب تحفظاتيييا عليييص اتفاييييية القمييياء عليييص جميييي  أ ييي ان التميييييز ضيييد  132-6

مييييية بيييييارا؛واي(؛ واتخييييياذ الخطيييييوات الالز ( )كرواتييييييا( )سيييييلولينيا( )الميييييرأة )البرت يييييان
لسييييحب تحفظاتييييا علييييص اتفايييييية القميييياء علييييص جمييييي  أ يييي ان التمييييييز ضييييد المييييرأة 
)ناميبييييا(؛ وغل ييياء التحفظيييات عليييص اتفاييييية القمييياء عليييص جميييي  أ ييي ان التميييييز ضيييد 

مييين اتفاييييية القمييياء عليييص  9الميييرأة )جماوريييية كورييييا(؛ وغل ييياء تحفظاتيييا عليييص الميييادة 
ء بنقيييييييييل جنسييييييييييتان جميييييييييي  أ ييييييييي ان التميييييييييييز ضيييييييييد الميييييييييرأة والسيييييييييما  للنسيييييييييا

ألطفيييالان)النروي (؛ ومراجعييية جميييي  التحفظيييات عليييص اتفاييييية القمييياء عليييص جميييي  
  باييدإ 2-9أ يي ان التمييييز ضييد المييرأة  بمييا لييي ذلييل الييتحفة المتعلييق بالمييادة 

 سحباا؛ 
سييحب جمييي  تحفظاتييا علييص اتفايييية القميياء علييص جمييي  أ يي ان التمييييز  132-7

 ؛)ل سمبرغ( ضد المرأة
النظر لي سحب تحفظاتا علص اتفاييية القمياء عليص جميي  أ ي ان التميييز  132-8

 ضد المرأة )التفيا(؛
اتخييياذ مزييييد مييين التيييدابير للقمييياء عليييص التميييييز ضيييد الميييرأة بحسيييب نييي   132-9

ميين العاييد الييدولي الخيياا بييالحقوق المدنييية والسياسييية  عيين طريييق النظيير  3المييادة 
ة القمياء عليص جميي  أ ي ان التميييز ضيد من اتفايي 9لي سحب تحفظا علص المادة 

الميييرأة والسييييما  للمييييرأة بنقيييل جنسيييييتاا ألطفالاييييا كمييييا هيييو الحييييان بالنسييييبة للرجييييان 
 )السويد(؛

مراجعة التشريعات الحالية  وعند الليزو  تعيديل جميي  األح يا  التمييزيية  132-10
التميييز  ضد المرأة  وغل اء جمي  التحفظات عليص اتفاييية القمياء عليص جميي  أ ي ان

 ضد المرأة )ألمانيا(؛
التصييييديق علييييص البروتوكييييون االلتيييييياري التفايييييية حقييييوق الطفييييل بشييييي ن  132-11

 بارا؛واي(؛ ( )هندوراس( )ا ترال األطفان لي المنازعات المسلحة )غستونيا



 A/HRC/31/5 

 

18/36 GE.15-22657 

 

التفايييية حقييوق علييص البروتوكييون االلتييياري النظيير لييي غم انييية التصييديق  132-12
 طفان لي المنازعات المسلحة )بنما(؛الطفل بش ن ا ترال األ

التصديق عليص االتفاييية الدوليية لحمايية حقيوق جميي  العميان الماياجرين  132-13
 سيراليون(؛( )مد؛شقر( )هندوراس( )وألراد أسره  )السن ان

اتخيياذ الخطييوات الالزميية لالنمييما  غلييص االتفايييية الدولييية لحماييية حقييوق  132-14
 راد أسره  )الفلبين(؛جمي  العمان المااجرين وأل

التصييديق علييص االتفايييية الدولييية لحماييية جمييي  األ ييخاا ميين االلتفيياء  132-15
 سيراليون(؛( )األرجنتين( )القسري )أورو؛واي

وضييييي  غطيييييار ييييييانوني وغنشييييياء لجنييييية وطنيييييية للبحيييييل عييييين المفقيييييودين   132-16
القسيييري والتصيييديق عليييص االتفاييييية الدوليييية لحمايييية جميييي  األ يييخاا مييين االلتفييياء 

 )لرنسا(؛
األ يييييخاا ذوي اإلعايييييية )سييييييراليون(  التصيييييديق عليييييص اتفاييييييية حقيييييوق 132-17

البرت يييييان(؛ واالنتاييييياء مييييين عملييييييات التصيييييديق عليييييص اتفاييييييية حقيييييوق ( )هنيييييدوراس)
األ ييييخاا ذوي اإلعاييييية )تركيييييا(؛ وتسييييري  العملييييية الالزميييية للتصييييديق علييييص اتفايييييية 

سييييير التصييييديق علييييص اتفايييييية حقييييوق حقييييوق األ ييييخاا ذوي اإلعاييييية )تايلنييييد(؛ وتي
 األ خاا ذوي اإلعاية )جماورية كوريا(؛

النظر بإيجابية لي التصيديق عليص اتفاييية حقيوق األ يخاا ذوي اإلعايية  132-18
لميييمان حقيييويا  بشييي ل تيييا  ليييي التعليييي  والعميييل ومشييياركتا  ليييي الحيييياة السياسيييية 

 والعامة )الصين(؛ 
أل يييخاا ذوي اإلعايييية وتنفيييي  الخطييية التصيييديق عليييص اتفاييييية حقيييوق ا 132-19

الوطنييية تنفييي اا لعيياالا ميين أجييل جعييل نظييا  التعلييي  مفتوحيياا أمييا  األطفييان ذوي اإلعاييية 
 )غيطاليا(؛

التصيييييديق عليييييص اتفاييييييية حقيييييوق األ يييييخاا ذوي اإلعايييييية وبروتوكولايييييا  132-20
االلتييياري  وغذكيياء وعييي المجتميي  والمقسسييات بحييق األ ييخاا ذوي اإلعاييية لييي 

 مساواة م  اآللرين وعد  التمييز ضده  لي جمي  مناحي الحياة )الم سيل(؛ال
التويييي  والتصييديق علييص نظييا  رومييا األساسييي للمح ميية الجنائييية الدولييية  132-21

)لرنسييييا(؛ والتصييييديق علييييص نظييييا  رومييييا األساسييييي )سويسييييرا( )بييييارا؛واي( )النمسييييا( 
االنميييما  غليييص نظيييا  روميييا  )كوسيييتاري ا(؛ واتخييياذ جميييي  التيييدابير الالزمييية مييين أجيييل

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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االنميييما  غليييص نظيييا  روميييا األساسيييي ومواءمييية تشيييريعاتا الوطنيييية بال اميييل  132-22
واالنميما  غليص االتفياق المتعليق بامتييازات المح مية الجنائيية الدوليية وحصياناتاا  معا

 )غستونيا(؛
التصيييديق عليييص مختليييف الييينظ  األساسيييية واالتفايييييات الدوليييية المتعلقييية  132-23

بحقييوق اإلنسييان  بمييا لييي ذلييل نظييا  رومييا األساسييي  واتفاييييات حقييوق األ ييخاا 
 )؛انا(؛ 189و 169و 87مل الدولية ري  ذوي اإلعاية  واتفاييات منظمة الع

اتخييياذ الخطيييوات الالزمييية لالنميييما  غليييص اتفاييييية منظمييية العميييل الدوليييية  132-24
 )الفلبين(؛ 189 ري 
بشيييي ن الحرييييية  87التصييييديق علييييص اتفايييييية منظميييية العمييييل الدولييييية رييييي   132-25

التنظييي   النقابييية وحماييية حييق التنظييي   وغنفاذهييا لمييمان حييق جمييي  العمييان لييي حرييية
 )السويد(؛ 

الخاصييية بوضييي  الالج يييين  1951التوييييي  والتصيييديق عليييص اتفاييييية عيييا   132-26
 وضمان تطبيقاما الفعلي علص الصعيد الوطني )بلجي ا(؛ 1967وبروتوكولاا لعا  

الخاصية بوضي  الالج يين وبروتوكولايا  1951التصديق عليص اتفاييية عيا   132-27
 1951)أيسيييلندا(؛ وتشيييجي  التصيييديق عليييص اتفاييييية عيييا  )أورو؛يييواي(  1967لعيييا  

 الخاصة بوض  الالج ين )بارا؛واي(؛
االنمييما  غلييص اتفايييية عييد  تقيياد  جييرائ  الحييرر والجييرائ  المرت بيية ضييد  132-28

 اإلنسانية )أورو؛واي(؛ 
النظيير لييي سيين مدونيية مدنييية التيارييية ت ليي  لييي االعتبييار التزامييات لبنييان  132-29

مجييان حقييوق اإلنسييان وذلييل بالتشيياور ميي  المجتميي  المييدني )الواليييات  الدولييية لييي
 المتحدة األمري ية(؛

تعيييديل تشيييريعاتا بحييييل تسعاميييل النسييياء عليييص ييييد  المسييياواة مييي  الرجيييان  132-30
ليمييا يتعلييق بييالزواال والطييالق والحييق لييي اإلرل لمييالا عيين نقييل الجنسييية ألطفييالان 

 وأزواجان )الجماورية التشي ية(؛
تعيييديل ييييوانين األحيييوان الشخصيييية ووضييي  سياسييية  ييياملة عليييص الصيييعيد  132-31

اليييوطني تتسيييق مييي  اتفاييييية القمييياء عليييص جميييي  أ ييي ان التميييييز ضيييد الميييرأة لميييمان 
والرجل لي المسيائل المتعلقية بحميانة األطفيان واإلرل والطيالق  المساواة بين المرأة

 )كندا(؛
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ن الحصييييون علييييص الجنسييييية غصييييال  يييييانون الجنسييييية لتم ييييين المييييرأة ميييي 132-32
واالحتفاظ باا ونقلاا غلص األطفيان عليص ييد  المسياواة مي  الرجيل لجعيل هي ا القيانون 

 متما ياا م  المعايير الدولية لحقوق اإلنسان )كينيا(؛
اعتمياد يييوانين تاييدإ غليص ضييمان معامليية النسيياء عليص يييد  المسيياواة ميي   132-33

 فان واإلرل والطالق )هولندا(؛الرجان لي المسائل المتعلقة بحمانة األط
ميين اتفايييية مناهميية التعيي يب وم الحيية 1تجييري  التعيي يب ولقيياا للمييادة  132-34

 اإللالت من العقار لي ه ا المجان )بلجي ا(؛
تعرييييف التعييي يب وتجريميييا كمسييي لة ذات أولويييية وتعيييديل تشيييريعاتا ولقييياا  132-35
 ؛)تركيا( ل لل
ت الصييلة بمييا يتما ييص ميي  اتفايييية مناهميية تعييديل التشييريعات الوطنييية ذا 132-36

 التع يب )هن اريا(؛
اعتميييياد يييييوانين لرليييي  السيييين الييييدنيا للمسييييقولية الجنائييييية والقميييياء علييييص  132-37

 ممارسة تزوي  األطفان والزواال المب ر والزواال القسري )سيراليون(؛
 تيسير حصون الماجرين ليي لبنيان وأطفيالا  عليص مركيز ييانوني لمني  أي 132-38

انتايييال لحقيييويا  األساسيييية المعتيييرإ بايييا ليييي المعاهيييدات التيييي انمييي  غليايييا لبنيييان؛ 
ووضييي  غطييييار يييييانوني يحيييدد ويحمييييي حقييييوق وحرييييات هييييقالء األ ييييخاا )الممل يييية 

 المتحدة لبريطانيا العظمص وأيرلندا الشمالية(؛
وضييي  غطيييار ييييانوني محيييدد يعيييرإ ويحميييي حقيييوق وحرييييات الالج يييين   132-39

المتعلييق بالييدلون غلييص لبنييان واإلياميية ليييا والخييروال منييا  1962ا  وتعييديل يييانون عيي
ب ييية غل يياء تجييري  دلييون ملتمسييي اللجييوء والالج ييين المسييجلين لييد  مفوضييية األميي  

 المتحدة لشقون الالج ين غلص البلد أو وجوده  ؛ير القانوني ليا )النروي (؛
علييييص حييييق تعييييديل تشييييريعاتا لمييييمان حصييييون الفلسييييطينيين لييييي لبنييييان  132-40

التوارل وتسجيل الممتل ات  بميا ليي ذليل الحيق ليي اميتالل األراضيي  عليص النحيو 
 الموصص با سابقاا )لنلندا(؛

مواصيييييلة بيييييي ن الجايييييود لحماييييييية حقييييييوق المسييييينين )الممل يييييية العربييييييية  132-41
 السعودية(؛

غنشيياء مقسسيية وطنييية مسييتقلة لحقييوق اإلنسييان بمييا يتما ييص ميي  مبيياد   132-42
 يون(؛باريس )سيرال

 غنشاء مقسسة وطنية لحقوق اإلنسان ولقاا لمباد  باريس )هن اريا(؛  132-43
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 غنشاء مقسسة وطنية لحقوق اإلنسان ولقاا لمباد  باريس )ناميبيا(؛  132-44
تسيييري  غنشييياء لجنييية وطنيييية مسيييتقلة لحقيييوق اإلنسيييان بميييا يشيييمل غنشييياء  132-45

كييييون االلتييييياري التفايييييية مناهميييية لجنيييية وطنييييية دائميييية لمنيييي  التعيييي يب  ولقيييياا للبروتو 
 التع يب )البحرين(؛ 

تعزيز اإلطار المقسسي لحقيوق اإلنسيان عين طرييق غنشياء مقسسية وطنيية  132-46
 ولقاا لمباد  باريس )غسبانيا(؛

االنتقييييان بسييييرعة نحييييو ت سيييييس مقسسيييية وطنييييية لحقييييوق اإلنسييييان ولقيييياا  132-47
 لمباد  باريس )أستراليا(؛ 

ود الرامييييية غلييييص غنشيييياء مقسسيييية وطنييييية لحقييييوق اإلنسييييان مواصييييلة الجايييي 132-48
 )السودان(؛

مواصييييلة الجاييييود الرامييييية غلييييص غنشيييياء مقسسيييية وطنييييية مسييييتقلة لحقييييوق  132-49
 اإلنسان )مصر(؛

ممييياعفة جايييود  لوضييي  اللمسيييات األلييييرة عليييص غنشييياء مقسسييية وطنيييية  132-50
 مستقلة لحقوق اإلنسان ولقاا لمباد  باريس )غندونيسيا(؛

 تسري  غنشاء مقسسة وطنية لحقوق اإلنسان )نيجيريا(؛ 132-51
مواصيييييلة جايييييود  إلنشييييياء مقسسييييية وطنيييييية مسيييييتقلة لحقيييييوق اإلنسيييييان  132-52

 )عمان(؛
وضيييي  اللمسييييات األليييييرة علييييص اإلجييييراء المتمثييييل لييييي غنشيييياء مقسسيييية  132-53

 لحقوق اإلنسان علص نحو يتفق تماماا م  مباد  باريس )البرت ان(؛
الخطيييييوات الالزمييييية إلنشييييياء مقسسييييية وطنيييييية لحقيييييوق اإلنسيييييان  اتخييييياذ 132-54

 )األردن(؛
النظر ليي غنشياء آليية مسيتقلة تتعليق باألطفيان وتزوييدها بيالموارد البشيرية  132-55

 والمالية الالزمة )سلولاكيا(؛
التنفيييي  ال اميييل للبروتوكيييون االلتيييياري التفاييييية مناهمييية التعييي يب التيييي  132-56

  بسبل مناا  عليص سيبيل الخصيوا  غنشياء آليية ويائيية 2008 انم  غلياا لبنان عا 
 وطنية علص سبيل األولوية )الممل ة المتحدة لبريطانيا العظمص وأيرلندا الشمالية(؛

غنشيياء آلييية وطنييية لمنيي  التعيي يب لييدياا صييالحية زيييارة مراكييز االحتجيياز  132-57
 ومرايبة حالة المحتجزين )كوستاري ا(؛
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ويائيييية وطنيييية ولقييياا للبروتوكيييون االلتيييياري التفاييييية مناهمييية غنشييياء آليييية  132-58
 التع يب )الدانمرل(؛

غنشيياء آلييية ويائييية وطنييية دون غبطيياء ولقيياا للبروتوكييون االلتييياري التفايييية  132-59
مناهميية التعيي يب وتزويييدها بييالموارد البشييرية والمالييية ال الييية لتعمييل علييص نحييو لعييان 

 (؛ومستقل )الجماورية التشي ية
ضييمان أن ت ييون التشييريعات المتعلقيية بإنشيياء آلييية ويائييية وطنييية متما ييية  132-60

 م  البروتوكون االلتياري التفايية مناهمة التع يب )كندا(؛
الشروع لي مشاورات وطنية يشترل ليايا ممثليون عين منظميات المجتمي   132-61

  وطنييي لمنيي  المييدني والمييدالعون عيين حقييوق اإلنسييان ميين أجييل اعتميياد وتنفييي  نظييا
وم الحيية التعيي يب وجمييي  أ يي ان سييوء المعامليية  بمييا يتما ييص ميي  التوصيييات التييي 
يييدمتاا لجنيية مناهميية التعيي يب وميي  االلتييزا  بإنشيياء آلييية ويائييية وطنييية علييص النحييو 

 الوارد لي البروتوكون االلتياري التفايية مناهمة التع يب )البرازيل(؛
ة والبشييييرية لمييييمان نجييييا  الخطيييية الوطنييييية تييييولير كاليييية الوسييييائل المادييييي 132-62

)اإلمييييارات  2019-2014لحقييييوق اإلنسييييان التييييي صييييدق علياييييا البرلمييييان للفتييييرة 
 العربية المتحدة(؛

 مواصيييلة جايييود  الحاليييية الراميييية غليييص اعتمييياد مختليييف السياسيييات الوطنيييية 132-63
  2019-2014 لحقوق اإلنسان باالستناد غلص الخطة الوطنية لحقيوق اإلنسيان للفتيرة

بسييبل مناييا تييولير االحتياجييات الالزميية ميين الميزانييية لتنفييي  تلييل السياسييات تنفييي اا لعلييياا 
 )غندونيسيا(؛

مواصلة جاود  اإليجابيية مين أجيل ضيمان التنفيي  الفعيان لخطتيا الوطنيية  132-64
 لحقوق اإلنسان  بسبل مناا التماس المساعدة الفنية والمالية الالزمة )ماليزيا(؛

مواصييييلة اتخيييياذ لطييييوات عملييييية ترمييييي غلييييص وضيييي  الاياكييييل األساسييييية  132-65
المقسسيييية والمتعلقييية بحقيييوق اإلنسيييان مييين أجيييل تنفيييي  التزاماتيييا ليييي مجيييان حقيييوق 

 اإلنسان  آل اا لي االعتبار القانون الدولي اإلنساني الواجب التطبيق )أوكرانيا(؛
جييز  لييي مجييان حقييوق مواصييلة الجاييود الرامييية غلييص الحفيياظ علييص مييا أن 132-66

 اإلنسان )بن الديش(؛
التمييياس كيييل ميييا يليييز  مييين معونييية ومسييياعدة تقنيييية مييين المجتمييي  اليييدولي  132-67

 للتم ن من الولاء بالتزاماتا الدولية لي مجان حقوق اإلنسان )كوت ديفوار(؛
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مواصلة تعزيز اآلليات الوطنيية لحقيوق اإلنسيان لحمايية أضيعف يطاعيات  132-68
 رين(؛المجتم  )البح

مواصلة جاود  لتعميي  ثقالية حقيوق اإلنسيان ليي المنياه  الدراسيية وليي  132-69
 حمالت التوعية العامة )اليمن(؛

مواصلة تعمي  مراعاة حقوق اإلنسان من ليالن بيرام  التيدريب والتوعيية  132-70
 لي جمي  القطاعات ذات الصلة )مصر(؛

 اا أداة هامية تتيي  تقييمياا النظر لي وض  مق رات لحقوق اإلنسيان بوصيف 132-71
 أكثر دية وتماس اا للسياسات الوطنية لحقوق اإلنسان )البرت ان(؛

تعزيييز تييدريب مييوقفي القطيياع العييا  لييي مجييان حقييوق اإلنسييان )جماورييية  132-72
 غيران اإلسالمية(؛

 حصون لبنان علص الدع  من المجتم  الدولي )ال ويو(؛ 132-73
قميييايا حقيييوق اإلنسيييان وتيييولير اليييدع  للجايييود مواصيييلة دعميييا الثابيييو ل 132-74

 اإلنسانية )ال ويو(؛
النظييييير ليييييي غم انيييييية وضييييي  نظيييييا  وطنيييييي لمتابعييييية التوصييييييات الدوليييييية  132-75

 )بارا؛واي(؛
النظيير لييي غنشيياء لجنيية دائميية مشييتركة بييين الييوزارات ت ييون مسييقولة عيين  132-76

 تنفي  التزاماتا لي مجان حقوق اإلنسان )البرت ان(؛
مواصلة تقدي  التقيارير الدوريية غليص هي يات المعاهيدات التيي أصيب  لبنيان  132-77

 طرلاا لياا )العراق(؛
تنفييي اا لعيياالا وتعييديل األح ييا  ذات الصييلة ميين  293تنفييي  القييانون رييي   132-78

 يانون األسرة من أجل ضمان المساواة بين النساء والرجان )غيطاليا(؛
اة بيييين الجنسيييين وغ يييرال الميييرأة ليييي الخيييدمات مواصيييلة تعزييييز المسييياو  132-79

 العامة )جماورية الو الديمقراطية الشعبية(؛
( مين أجيل 2021-2011مواصيلة تنفيي  االسيتراتيجية الوطنيية للميرأة ) 132-80

 الناوض بالمرأة )باكستان(؛
ممييياعفة جايييود  للقمييياء عليييص جميييي  أ ييي ان التميييييز بيييين الجنسيييين   132-81

بيي مور مناييا الييزواال والزنييا واال؛تصييار واإلجايياض وضييمان حييق  سيييما ليمييا يتعلييق ال
 المرأة لي المل ية واإلرل وعد  تقييد حقاا لي التصرإ بتركتاا )أورو؛واي(؛
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اعتميياد السياسييات المالئميية والممييي لييي تعزيييز المسيياواة بييين الجنسييين  132-82
تمييييز ضييد لييي الشييقون العاميية لمييالا عيين تطبيييق عقوبييات صييارمة علييص جمييي  أنييواع ال

 المرأة وانتاال حقوياا )صربيا(؛
اعتمييياد المزييييد مييين التيييدابير الراميييية غليييص تحقييييق المسييياواة الفعليييية بيييين  132-83

 الجنسين ) يلي(؛
 مماعفة الجاود لتعزيز مركز المرأة )جيبوتي(؛ 132-84
مواصييلة الجاييود الرامييية غلييص تم ييين المييرأة ايتصييادياا وسياسييياا واجتماعييياا  132-85

 تخاذ جمي  التدابير الالزمة للقماء علص جمي  أ  ان التمييز ضد المرأة )كرواتيا(؛وا
تنفيييي  تيييدابير عمليييية المنحيييص لتيييدعي  حمايييية وتعزييييز حقيييوق الميييرأة ليييي  132-86

 المجاالت الصحية وم الحة العنف ضد المرأة )سن الورة(؛
مين ليالن تنفيي  مواصلة الجاود الرامية غليص تعزييز وحمايية حقيوق الميرأة  132-87

 االستراتيجية الوطنية للمرأة )الجزائر(؛
مواصييييلة جاييييود  لييييي القميييياء علييييص التمييييييز ضييييد المييييرأة لييييي القييييانون  132-88

والممارسيية  عيين طريييق تعييديل التشييريعات المتعلقيية بيياألحوان الشخصييية وبالجنسييية  
 لمالا عن يانون العقوبات )غسبانيا(؛

الميييرأة  بسيييبل منايييا تحسيييين الييينسظس  ممييياعفة جايييود  للنايييوض بحقيييوق  132-89
القانونية المنظِّمية لعالييات اليزواال والعالييات األسسيرية بميا ي فضيل القمياء عليص التميييز 

 ضد المرأة )جماورية كوريا(؛
مواصييييلة سياسيييية التسييييام  والتنييييوع بييييين مختلييييف المجموعييييات اإلثنييييية  132-90

 والطوائف الدينية )أرمينيا(؛
نييف األسسييري لييي القييانون ميين أجييل تييولير حماييية ألمييل تعييديل تعريييف الع 132-91

 للمرأة من العنف الجنسي وااليتصادي والنفسي )تو؛و(؛
 اعتماد مشروع القانون المتعلق بزواال القسصَّر )ال ون و(؛ 132-92
 من يانون العقوبات )سلولينيا(؛ 534و 522و 488و 487غل اء المواد  132-93
لموضييييييوع حماييييييية المثليييييييات والمثليييييييين  غيييييييالء أيصييييييص اهتمييييييا  مم يييييين 132-94

ومزدوجييييي الميييييل الجنسييييي وم ييييايري الاوييييية الجنسييييانية وحيييياملي صييييفات الجنسييييين 
 وضمان تمتعا  بالمساواة لي الحقوق م  ؛يره  ) يلي(؛

نيييزع الصيييفة الجرميييية عييين المثليييية الجنسيييية وضيييمان عيييد  التميييييز عليييص  132-95
 وي (؛أساس الميل الجنسي والاوية الجنسانية )النر 
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تعزيييييز حماييييية المثليييييات والمثليييييين ومزدوجييييي الميييييل الجنسييييي وم ييييايري  132-96
 الاوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين )غسبانيا(؛

ضيييمان حقيييوق اإلنسيييان الخاصييية بالمثلييييات والمثلييييين ومزدوجيييي المييييل  132-97
الجنسيييي وم يييايري الاويييية الجنسيييانية وحييياملي صيييفات الجنسيييين عييين طرييييق تعيييديل 

من يانون العقوبات اللبنياني وتميمين القيانون نصياا عين حمايية المثلييات  534ادة الم
والمثليييييين ومزدوجييييي الميييييل الجنسييييي وم ييييايري الاوييييية الجنسييييانية وحيييياملي صييييفات 

 الجنسين من التمييز )السويد(؛
غصييال  القييوانين القائميية التييي يم يين اسييتخداماا للتمييييز ضييد المثليييات  132-98

ومزدوجييييي الميييييل الجنسييييي وم ييييايري الاوييييية الجنسييييانية وحيييياملي صييييفات والمثليييييين 
ميين يييانون العقوبييات اللبنيياني التييي تسجييرِّ   كييل  534الجنسييين  بمييا لييي ذلييل المييادة 

ميين يييانون العقوبيييات  534مجامعيية علييص لييالإ الطبيعيية  )النمسيييا(؛ وغل يياء المييادة 
اني  التيييي تسجييير  المثلييييية ميييين ييييانون العقوبيييات اللبنيييي 534)غسيييبانيا(؛ وغل ييياء الميييادة 

الجنسيييية  واعتمييياد تشيييريعات تحظييير التميييييز عليييص أسييياس المييييل الجنسيييي أو الاويييية 
ميين يييانون العقوبييات بحيييل يصييب  نطاياييا  534الجنسييانية )كنييدا(؛ وتنقييي  المييادة 

محييييدداا بوضييييو  وبحيييييل ال تنطييييوي علييييص تمييييييز ضييييد الشييييخ  علييييص أسيييياس ميلييييا 
 ماورية التشي ية(؛الجنسي أو هويتا الجنسانية )الج

ضييمان أن تمتثييل القييو  األمنييية  بمييا لييي ذلييل الجيييش  لمبيياد  األميي   132-99
المتحيييدة األساسيييية بشييي ن اسيييتخدا  القيييوة واألسيييلحة الناريييية مييين جانيييب الميييوقفين 

 الم لفين بإنفاذ القانون  لالن المظاهرات السلمية )كوستاري ا(؛
ايتنيياء وحييازة األسيلحة الناريية عليص نحييو اتخياذ التيدابير الالزمية لتنظيي   132-100

 لعان )أورو؛واي(؛
 غل اء عقوبة اإلعدا  بح   القانون )لرنسا(؛ 132-101
 غل اء عقوبة اإلعدا  لي جمي  الحاالت وجمي  الظروإ )البرت ان(؛ 132-102
األليي  بويييف التييياري يييانوني لتنفييي  عقوبيية اإلعييدا  وتخفيييف أح ييا   132-103

 إلل اء ه   العقوبة )سويسرا(؛ اإلعدا  تمايدا
غل اء عقوبة اإلعدا  علص جميي  الجيرائ  واأللي   ليي الفتيرة التيي تسيبق  132-104

ه ا اإلل اء  بويف التياري يانوني لتنفي  ه   العقوبة  بحسيب ميا هيو منصيوا علييا 
 69/186لي لمسة يرارات اعتمدتاا الجمعية العامة لألم  المتحدة  وأحدثاا القرار 

 )بلجي ا(؛ 2014كانون األون/ديسمبر   18مقرخ ال
 األل  بويف التياري لعقوبة اإلعدا  تمايدا إلل ائاا )سيراليون(؛ 132-105
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 ويف العمل لوراا بعقوبة اإلعدا   بح   القانون )ل سمبرغ(؛ 132-106
تحوييييل وييييف عقوبييية اإلعيييدا  بح ييي  الوايييي  غليييص وييييف رسيييمي لاييي    132-107

  ائاا تماماا )ألمانيا(؛العقوبة تمايدا إلل
إلل ائايا مين  غعالن ويف التياري رسمي للعميل بعقوبية اإلعيدا  تماييداا  132-108

ييييييانون العقوبيييييات وتخفييييييف أح يييييا  المسييييياجين المح يييييو  علييييييا  أصيييييالا باإلعيييييدا  
 )أيرلندا(؛

االستعاضة عن ويف عقوبة اإلعيدا  بح ي  الوايي  بوييف لاي   العقوبية  132-109
 من أجل تخفيف جمي  أح ا  اإلعدا  وويف تنفي ها )النروي (؛بح   القانون  

 مواصلة الجاود الرامية غلص معالجة مش لة المفقودين )يبرا(؛ 132-110
وض  حد لممارسة التع يب  وتجيري  جميي  أعميان التعي يب  وضيمان  132-111

ا  التحقيق علص النحو الواجب لي جميي  ميزاع  التعي يب ومحاكمية مرت بييا ومعيايبت
وبالتييييالي تطبيييييق اتفايييييية مناهميييية التعيييي يب وبروتوكولاييييا االلتييييياري علييييص نحييييو تييييا  

 )سويسرا(؛
تحسييييين قييييروإ السييييجن عيييين طريييييق تعزيييييز التييييدابير الويائييييية لحماييييية  132-112

المسيييياجين ميييين سييييوء المعامليييية والتعيييي يب والتحقيييييق لييييي المييييزاع  المتعلقيييية بايييي   
 ؛االنتااكات )الواليات المتحدة األمري ية(

اعتمييياد تشيييري  وطنيييي يسجيييرِّ  جميييي  أ ييي ان التعييي يب وسيييوء المعاملييية  132-113
ومحاكمييية مرت بيييي أعميييان التعييي يب  وغصيييدار أح يييا  يميييائية بحقاييي  تتما يييص مييي  

بة )هولندا(؛  لطورة جرائ  التع يب المرت ض
االمتثييان التفايييية مناهميية التعيي يب  وتجييري  جمييي  أ يي ان التعيي يب  132-114

؛ وضيييمان ييييا  هي يييات مسييتقلة عييين الح وميية بمرايبييية علنييية و يييفالة وسييوء المعامليية
ألماكن االحتجاز الخاضعة لسيلطة الدولية  وغجيراء تحقيقيات لوريية ونزياية ليي ميزاع  

 التع يب )أستراليا(؛
تيييولير حمايييية  ييياملة ولعالييية مييين حييياالت التعييي يب ومسييياءلة الجنييياة   132-115

لييييي السييييجون أو ؛يرهييييا ميييين مرالييييق  سيييييما ليمييييا يتعلييييق باأل ييييخاا الموجييييودين ال
 االحتجاز )ال رسي الرسولي(؛

اتخاذ غجيراءات عاجلية ويويية ومنسيقة عليص جميي  المسيتويات للقمياء  132-116
علييص التعيي يب ومعايبيية مرت بيييا وتعييويت ضييحايا  وتييولير المييمانات القانونييية الفعاليية 

 لجمي  األ خاا المحرومين من حريتا  )أيرلندا(؛
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ذ التييييدابير التشييييريعية المالئميييية ميييين أجييييل غدراال أح ييييا  اتفايييييية اتخييييا 132-117
مناهميية التعيي يب وبروتوكولاييا االلتييياري لييي القييانون الييوطني لمييمان تنفييي ها تنفييي اا 

 لعاالا )ل سمبرغ(؛
غدراال أح يييا  اتفاييييية مناهمييية التعييي يب ليييي القيييوانين الوطنيييية وتنفيييي   132-118

 عضِقبض بعثة التحري غلص لبنان )ألمانيا(؛ توصيات لجنة مناهمة التع يب الصادرة
اعتماد يانون حظر عا  للتع يب باالسيتناد غليص تعرييف  يامل للتعي يب  132-119

يتما ييص ميي  أح ييا  اتفايييية مناهميية التعيي يب وتقييدي  المسيياعدة المالئميية لمييحايا  
 لمالا عن تم ين المحايا من الحصون علص الجضبر والتعويت )النمسا(؛

خيياذ التييدابير المالئمييية للتصييدي ألعمييان التعييي يب التييي يتعييرض لايييا ات 132-120
جميييي  األ يييخاا  بميييا ليييي ذليييل الماييياجرون المحتجيييزون  والتصيييدي لظييياهرة عميييل 
األطفيان وضيمان حصييون جميي  األطفييان الي ين بل ييوا سين الدراسيية عليص التعلييي  دون 

 ييود )؛انا(؛
لالزميية لحماييية حقييويا  تعزيييز رلييا  المحتجييزين ومواصييلة اإلصييالحات ا 132-121

عيييين طريييييق تحسييييين قييييروإ مرالييييق االحتجيييياز وتييييولير التييييدريب المسييييتمر لموقفياييييا 
 )غكوادور(؛

اتخييييياذ جميييييي  التيييييدابير الالزمييييية لتسيييييري  غجيييييراءات العدالييييية الجنائيييييية  132-122
وتحسييييين قييييروإ السييييجون ومراكييييز االحتجيييياز  بسييييبل مناييييا وضيييي  حييييد لالكتظيييياظ 

 )اليابان(؛
للحيبس االحتيياطي لميدد ؛يير محيددة وغطيالق سيرا  جميي  وض  حد  132-123

 األ خاا المحتجزين دون تا  رسمية ودون محاكمة )سويسرا(؛
وض  حد لالحتجاز التعسيفي والتعي يب وسيوء المعاملية  بميا ليي ذليل  132-124

العنف ال ي ترت بيا الشيرطة والقيوات المسيلحة؛ والم الحية الفعالية إلليالت مرت بيي 
 ن العقار )لرنسا(؛ه   األعمان م

غنفييياذ ييييانون حمايييية النسييياء وسيييائر أليييراد األسيييرة مييين العنيييف األسسيييري  132-125
  وتجييييري  اال؛تصييييار الزوجييييي والحييييرا علييييص أال يعفييييي الييييزواال ميييين 2014 لعييييا 

 المحية مرت بض الجريمة الجنسية من العقار )كندا(؛
واسيت الن  مواصلة جاود  لم الحة العنف األسسيري والتحيرا الجنسيي 132-126

النسييياء  ال سييييما المراهقيييات والنسييياء الليييواتي يسعلييين أسيييرهن المعيشيييية دون  يييريل 
 والفتيات اللواتي يربين أطفالان )كولومبيا(؛



 A/HRC/31/5 

 

28/36 GE.15-22657 

 

المتعليييق بيييالعنف األسسيييري لميييمان تما ييييا مييي   293مواءمييية القيييانون  132-127
لبشييييرية اتفاييييية القمييياء علييييص جميييي  أ ييي ان التمييييييز ضيييد الميييرأة  وتييييولير الميييوارد ا

 والمقسسية والمالية الالزمة لتطبيقا تطبيقاا سليماا )هندوراس(؛
تجييييري  اال؛تصييييار الزوجييييي وتحديييييد الثامنيييية عشييييرة سييييناا دنيييييا لييييزواال  132-128

 الفتيات والفتيان علص السواء )سلولاكيا(؛
اعتمييياد وتنفيييي  جميييي  التيييدابير الالزمييية لمنييي  العنيييف األسسيييري وجيييرائ   132-129

 )بنما(؛ ة علص نوع الجنس منعاا لعلياا القتل القائم
 حظر زواال األطفان )ال رسي الرسولي(؛ 132-130
 2002لعيييييا   422حظييييير زيجيييييات األطفيييييان وتعيييييديل القيييييانون ريييييي   132-131

المتعلييق بحماييية األحييدال المخييالفين للقييانون ميين أجييل رليي  السيين الييدنيا للمسييقولية 
 جماورية التشي ية(؛الجنائية بما يتما ص م  المعايير الدولية )أل

 اعتماد مشروع يانون بش ن زواال القسصَّر )جيبوتي(؛ 132-132
 وض  استراتيجية لم الحة عمل األطفان )سيراليون(؛ 132-133
 تنفي  تدابير ترمي غلص م الحة عمل األطفان )لرنسا(؛ 132-134
تاميياا  اتخيياذ التييدابير المالئميية لمييمان توالييق التشييريعات الوطنييية توالقيياا  132-135

 م  أح ا  ومباد  اتفايية حقوق الطفل وبروتوكوالتاا االلتيارية )سلولاكيا(؛
المسميييي ليييي تعزييييز التيييدابير الراميييية غليييص حمايييية األطفيييان والنسييياء مييين  132-136

 جمي  أ  ان العنف )سري الن ا(؛
تحسييين مواءميية التشييريعات الوطنييية ميي  أح ييا  اتفايييية حقييوق الطفييل   132-137

المركييز القييانوني للعقوبيية البدنييية لألطفييان  واألح ييا  المتعلقيية بالسيين الييدنيا ال سيييما 
 للمسقولية الجنائية )كرواتيا(؛

حظر جمي  أ  ان العقوبية البدنيية لألطفيان  بميا ليي ذليل ليي المنيزن  132-138
وجميييي  البي يييات األلييير   وتطبييييق غل ييياء صيييري  للح ييي  الييي ي يسجييييز ت دييييب األوالد 

    العرإ العا   المنصوا عليا لي يانون العقوبات )غستونيا(؛علص نحو ما يبي
مواصيلة جاييود الح وميية اللبنانيية لتحسييين سييير عميل النظييا  التعليمييي   132-139

بسبل منايا تشيجي  التسيجيل ليي الميدارس وحمايية أطفيان الشيوارع مين أسيوأ أ ي ان 
 عمل األطفان )ألبانيا(؛
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بتييييدابير تييييولير الخييييدمات النفسييييية والطبييييية تحقيييييق تقييييد  ليمييييا يتعلييييق  132-140
المتخصصييية لألطفيييان الييي ين تعرضيييوا العتيييداء  والمميييي ليييي م الحييية أسيييوأ أ ييي ان 

 عمل األطفان )كولومبيا(؛
المسمي لي تعزييز وحمايية حقيوق الطفيل  بميا ليي ذليل تيدابير م الحية  132-141

 االست الن الجنسي واالست الن لي العمل )اليابان(؛
صلة تعزيز أ  ان الحماية القانونية والسياسياتية التيي تميمن حقيوق موا 132-142

 الطفل بما يتما ص م  أح ا  اتفايية حقوق الطفل وبروتوكوالتاا االلتيارية )صربيا(؛
 تحديد ضحايا االتجار باأل خاا والسخرة )أستراليا(؛ 132-143
ن وم الحيية مواصييلة الجاييود الرامييية غلييص تحقيييق المسيياواة بييين الجنسييي 132-144

 االتجار بالبشر )اليونان(؛
مواصييييلة ت ثيييييف الجاييييود الرامييييية غلييييص م الحيييية االتجييييار باأل ييييخاا  132-145

 وضمان حماية المحايا )األردن(؛
مواصلة وتعزيز الجاود الرامية غلص م الحية االتجيار بالبشير  لميالا عين  132-146

 )يطر(؛التوعية بالخطر ال ي يمثلا ه ا البالء وحماية المحايا 
اعتمييياد لطييية عميييل وطنيييية بشييي ن منييي  وم الحييية االتجيييار باأل يييخاا  132-147

ومواصييلة تطبيييق التييدابير الرامييية غلييص منيي  االتجييار وتييولير الحماييية المالئميية للمييحايا 
 )جماورية مولدولا(؛

مواصيييييلة الجايييييود الراميييييية غليييييص تعزييييييز المسييييياواة بيييييين الرجيييييل والميييييرأة  132-148
 خاا )االتحاد الروسي(؛وم الحة االتجار باأل 

تحسيييين الظيييروإ الالزمييية إلجيييراء محاكميييات عادلييية عييين طرييييق تعيييديل  132-149
القييانون لجعييل التصيياا المح ميية العسيي رية يقتصيير علييص ألييراد القييوات المسييلحة  

 وتعزيز استقاللية القماء )هن اريا(؛
 سنة )سلولينيا(؛ 12رل  السن الدنيا للمسقولية الجنائية غلص  132-150
سييينة   12غليييص  7رليي  السييين اليييدنيا للمسيييقولية الجنائييية لألطفيييان مييين  132-151

 علص نحو ما أوصو با لجنة حقوق الطفل )الجبل األسود(؛
مواصيييييلة التقيييييد  نحيييييو تعزييييييز لعاليييييية عميييييل المقسسيييييات الح وميييييية   132-152

 ومواصلة م الحة الفساد وتعزيز الشفالية )ال رسي الرسولي(؛
سييين نظامييا لتسييجيل الييوالدات وضييمان أن ي ييون هيي ا الممييي لييي تح 132-153

 النظا  متاحاا لتسجيل جمي  األطفان المولودين لي لبنان )تركيا(؛
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اتخييياذ الخطيييوات القانونيييية واإلداريييية لميييمان تسيييجيل السيييلطات ألي  132-154
طفل من أطفان الالج ين المولودين ليي لبنيان  عليص النحيو الواجيب  وغصيدار الوثيائق 

ثبيييات ذليييل  دون أي مسييياس بمسييي لة اإليامييية الدائمييية أو الحصيييون عليييص الالزمييية إل
 الجنسية )النمسا(؛

تعيييييديل ييييييانون الجنسيييييية لميييييمان اكتسيييييار النسييييياء الحيييييق ليييييي نقيييييل  132-155
 جنسيتان غلص أطفالان وأزواجان )الدانمرل(؛

تييييييولير الفييييييرا للنسيييييياء لنقييييييل جنسيييييييتان اللبنانييييييية وسييييييحب جمييييييي   132-156
 يية القماء علص جمي  أ  ان التمييز ضد المرأة )لرنسا(؛التحفظات علص اتفا

غجيييراء التعيييديالت التشيييريعية الالزمييية للسيييما  لألطفيييان الموليييودين ليييي  132-157
لبنيييان بالحصيييون عليييص حقاييي  ليييي االعتيييراإ القيييانوني مييين ليييالن  ييياادات المييييالد 

 )الم سيل(؛
ة الميييدالعين عييين تعزييييز التيييدابير الراميييية غليييص ضيييمان بي ييية آمنييية ألنشيييط 132-158

 حقوق اإلنسان )كولومبيا(؛
مين  25ضمان الطاب  الديمقراطي للبنان  بما يتما يص مي  ني  الميادة  132-159

العايييد اليييدولي الخييياا بيييالحقوق المدنيييية والسياسيييية  عييين طرييييق غجيييراء االنتخابيييات 
المحليييية ليييي التيييواري  المحيييددة لايييا ودون غبطييياء  وكييي لل عييين طرييييق التعجييييل ليييي 

 نتخار رئيس للجماورية وغجراء انتخابات برلمانية )السويد(؛تيسير ا
اعتماد لطة عمل وطنيية لتشيجي  مشياركة النسياء ليي الحيياة السياسيية  132-160

 والعامة )غيطاليا(؛
تنفيييي  السياسيييات الالزمييية لتشيييجي  النسييياء عليييص المشييياركة ليييي الحيييياة  132-161

 السياسية والعامة )الم سيل(؛
وزارة العمييل بتسييري  اعتميياد المراسييي  التنفي ييية لقييانون العمييل ميين ييييا   132-162

أجييل تيسييير دلييون الفلسييطينيين غلييص سييوق العمييل ولييت  آليياق العمييل لايي  لييي جمييي  
 المجاالت المانية )دولة للسطين(؛

غنشيياء آلييية مرايبيية لمنيي  غسيياءة المعامليية وضييمان قييروإ عمييل كريمييية  132-163
 ودل  األجور )مد؛شقر(؛

ضييمان المسيياواة لييي الحقييوق لجمييي  العمييان لييي البلييد ولقيياا للمعييايير  132-164
 الدولية )نيجيريا(؛
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مواصيييلة الجايييود الراميييية غليييص ضيييمان تما يييي العالييييات العماليييية بيييين  132-165
 العمان وأربار العمل م  معايير العمل الدولية )العراق(؛

تصيييييييادية العميييييييل عليييييييص بييييييي ن جايييييييود غضيييييييالية لتعزييييييييز الحقيييييييوق االي 132-166
واالجتماعييييية؛ وتعزيييييز الحييييق لييييي العمييييل والتعلييييي  والصييييحة واإلسيييي ان علييييص وجييييا 

 الخصوا )الممل ة العربية السعودية(؛
النظيير ليييي تعيييديل التشيييريعات التيييي تحييد مييين غم انيييية تمليييل الالج يييين  132-167

 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(؛
الممي لي اتخاذ لطوات تشريعية ألير  ت لي  ليي االعتبيار التطيورات  132-168

األلييييرة والظييييروإ االيتصييييادية واالجتماعييييية لألسيييير المييييعيفة وتييييولير حماييييية ألمييييل 
 لألطفان )ليبيا(؛

بيييييي ن المزيييييييد ميييييين الجاييييييود ميييييين أجييييييل تعزيييييييز الحقييييييوق االيتصييييييادية  132-169
 واالجتماعية والثقالية ودع  تنفي  البرام  والخطط الوطنية ذات الصلة )يطر(؛

مواصلة تعزيز السياسات الوطنيية لم الحية الفقير واإليصياء االجتمياعي  132-170
 لصال  أ د الف ات ضعفاا )جماورية لنزويال البوليفارية(؛

 مواصلة تنفي  برنام  دع  ألقر األسر كوسيلة لم الحة الفقر )كوبا(؛ 132-171
مواصيييلة السيييعي غليييص وضييي  تيييدابير لمعالجييية ارتفييياع ت لفييية الخيييدمات  132-172

 الصحية والتفاوت القائ  لي جودة ه   الخدمات لي السوق )كوبا(؛
 األطفان )تو؛و(؛جعل التعلي  االبتدائي غلزامياا ومجانياا ومتاحاا لجمي   132-173
مواصيلة الجايود الراميية غليص تيولير التعليي  لجميي  األ يخاا المقيمييين  132-174

 علص األراضي اللبنانية )الجزائر(؛
مواصييلة الجاييود الرامييية غلييص غرسيياء تعلييي  مجيياني وغلزامييي جيييد لجمييي   132-175

 األطفان حتص سن الخامسة عشرة )ال ون و(؛
تعليي  مجيياني وغلزاميي جييد لألطفييان حتيص سيين  مواصيلة جايود  إلرسيياء 132-176

 الخامسة عشرة )جيبوتي(؛
 للتعلي  )سلولاكيا(؛ تولير موارد كالية ومستدامة 132-177
تحسييييين الوصييييون غلييييص لييييدمات تعليمييييية وصييييحية واجتماعييييية جيييييدة   132-178

 سيما بالنسبة لألطفان والنساء )غيطاليا(؛ ال
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للتعليي  مين أجيل غتاحية تعليي  جييد و يامل  تعزيز وتوسيي  البنيص التحتيية 132-179
 لجمي  األطفان علص أراضيا )سلولاكيا(؛

مواصييييلة الجاييييود الرامييييية غلييييص تعزيييييز نوعييييية التعلييييي  وغرسيييياء التعلييييي   132-180
 المجاني اإللزامي للجمي  )مد؛شقر(؛

 ضمان التعلي  المجاني واإللزامي والجيد لجمي  األطفان )ملديف(؛ 132-181
لممي لي غرساء التعلي  المجاني واإللزاميي الجييد عليص نحيو تيدريجي ا 132-182

 ومتزايد لجمي  األطفان حتص سن الخامسة عشرة )بنما(؛
 مواصلة تنفي  الخطة الوطنية إلدماال األ خاا ذوي اإلعاية )باكستان(؛ 132-183
ضمان التنفي  الفعان للخطية الوطنيية إلدمياال األ يخاا ذوي اإلعايية   132-184

 سيما ليما يتعلق بالوصون غلص التعلي  والعمل )لنلندا(؛ ال
الممييي لييي تعزيييز الجاييود الرامييية غلييص تحسييين حييياة األ ييخاا ذوي  132-185

اإلعاية  بسيبل منايا وضي  وتنفيي  أدوات سياسياتية لتلبيية احتياجيات التعليي  لألطفيان 
 ذوي اإلعاية )سن الورة(؛

سييييية والمالييييية الالزميييية للتنفييييي  الفعييييان تييييولير المييييوارد البشييييرية والمقس 132-186
 للخطة الوطنية إلدماال األ خاا ذوي اإلعاية )هندوراس(؛

مواصييلة غعمييان حقييوق األ ييخاا ذوي اإلعاييية  بمييا لييي ذلييل حقايي   132-187
لييي التعلييي   لييي غطييار الخطيية الوطنييية إلدميياال األ ييخاا ذوي اإلعاييية التييي اعتمييدها 

 )االتحاد الروسي(؛
المزييييد مييين الخطيييوات لميييمان حمايييية األ يييخاا ذوي اإلعايييية  اتخييياذ 132-188

 )اليونان(؛
مواصيييلة جايييود  لحمايييية األ ييييخاا ذوي اإلعايييية بسيييبل منايييا تنفييييي   132-189

 حمالت توعية بحقوق األ خاا ذوي اإلعاية )جماورية غيران اإلسالمية(؛
ليييات تعزيييز التييدابير الرامييية غلييص غدميياال األ ييخاا ذوي اإلعاييية لييي آ 132-190

 التعلي  الرسمي )ملديف(؛
تنفييي  سياسييات تركييز علييص غدميياال األطفييان ذوي االحتياجييات الخاصيية  132-191

الحتياجيياتا  وتييولير التييدريب للمعلمييين  لييي نظييا  التعلييي  العييا   وتاي يية المبيياني ولقيياا 
و؛يره  من موقفي التعلي  ب ية تعزيز بي ة تم ينية و ياملة للجميي  ليي مجيان التعليي  

 دا(؛)كن
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ت ثييييييف الجايييييود الراميييييية غليييييص غدمييييياال األ يييييخاا ذوي االحتياجيييييات  132-192
 الخاصة لي المدارس )عسمان(؛

عاييية ن األطفييان ذوي اإلمواصييلة تعزيييز النظييا  التعليمييي وضييمان وصييو  132-193
 غلص التعلي  علص يد  المساواة م  اآللرين )جماورية الو الديمقراطية الشعبية(؛

 ال فالة ليما يتعلق بالعمان المنزليين المااجرين )الدانمرل(؛غل اء نظا   132-194
غيالء االعتبار بصفة لاصية لحالية الميعف التيي يعياني منايا الماياجرون  132-195

 والالج ون لي البلد  ال سيما النساء واألطفان )ني ارا؛وا(؛
التواصييييل البنمييييياء مييييي  الشيييييركاء اليييييدوليين واإليليمييييييين لميييييمان اليييييدع   132-196

 للبرام  الرامية غلص تولير المساعدة اإلنسانية للمااجرين والالج ين )الفلبين(؛
تعيييديل ييييانون العميييل لتوسيييي  نطييياق الحمايييية القانونيييية بحييييل يشيييمل  132-197

العميييان المنيييزليين عليييص ييييد  المسييياواة مييي  ؛ييييره  مييين العميييان وتعيييديل نظيييا  مييين  
مين غناياء عقيد العميل دون موالقية الت  يرة علص أساس ال فالة بحييل ييتم من العميان 

 ال فيل )الواليات المتحدة األمري ية(؛
 تحسين الوض  القانوني للعمان المااجرين )النمسا(؛ 132-198
 الممي لي تعزيز وحماية حقوق العمان األجانب )بن الديش(؛ 132-199
 غل اء نظا  ال فالة للعمان المنزليين المااجرين )لرنسا(؛ 132-200
تعييييديل يييييانون العمييييل ونظييييا  كفاليييية اإلياميييية ميييين أجييييل تييييولير الحماييييية  132-201

القانونيييية للعميييان المنيييزليين الماييياجرين عليييص ييييد  المسييياواة مييي  ؛ييييره  مييين العميييان 
 )كينيا(؛
اتخاذ التدابير الالزمة لممان تمتي  جميي  العميان المنيزليين الماياجرين  132-202

 لا  )ألبانيا(؛بحماية لعالة ضد التمييز لي جمي  مجاالت عم
غل اء القيود التمييزية المفروضة علص دليون الالج يين الفلسيطينيين غليص  132-203

 سوق العمل )آيسلندا(؛
تعزيز الجاود الراميية غليص تحسيين رليا  العيامالت الماياجرات ليي لبنيان  132-204

 وتعزيز حقويان )سري الن ا(؛
لعيييامالت المنزلييييات تحسييين وضييي  العميييان الماييياجرين بميييا ليييي ذليييل ا 132-205

 بوصفان ل ة ضعيفة )السن ان(؛
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اتخيياذ التييدابير القانونييية واإلدارييية لمييمان مبييدأ عييد  اإلعييادة القسييرية  132-206
 ومعاملة األ خاا المحتاجين لحماية دولية معاملة منصفة والئقة )األرجنتين(؛

اد حليون مواصلة التعاون م  المنظمات الدوليية والبليدان المانحية إليجي 132-207
 لمشاكل الالج ين )أرمينيا(؛

مواصيييلة تيييدعي  األطييير القانونيييية المحليييية التيييي تعيييزز حقيييوق اإلنسيييان  132-208
 الخاصة بالالج ين والمااجرين لي لبنان وأمنا  ورلاها  )الفلبين(؛

النظييير ليييي وضييي  غطيييار ييييانوني محليييي  يييامل بشييي ن معاملييية ملتمسيييي  132-209
اإلنسييان األساسييية الخاصيية بايي  علييص نحييو ألمييل اللجييوء والالج ييين لمييمان حقييوق 

 وتحسين قرولا  المعيشية )جماورية كوريا(؛
وض  أح ا  يانونيية محيددة مين أجيل تحدييد وحمايية حقيوق الالج يين  132-210

 وحرياتا  )ال ون و(؛
مواصييييلة جاييييود  لوضيييي  حييييد ألوجييييا التمييييييز المتبقييييية بحييييق النسيييياء  132-211

 ي ا(؛والالج ين الفلسطينيين )بلج
وض  تدابير لحماية الالج يين والنسياء والفتييات ملتمسيات اللجيوء مين  132-212

االسيييييت الن االيتصيييييادي والجنسيييييي  والعنيييييف الجنسييييياني  بميييييا ليييييي ذليييييل االعتيييييداء 
 الجنسي  لمالا عن زواال األطفان والزواال القسري والتمييز )تايلند(؛

رييييق تعزييييز آلييييات ضيييمان الحمايييية التامييية لالج يييين والماجيييرين عييين ط 132-213
 العناية المالئمة من أجل تولير قروإ معيشية مثلص لا  )غكوادور(؛

تعزيييز تسييجيل الالج ييين السييوريين ميين جانييب مفوضييية األميي  المتحييدة  132-214
لشقون الالج ين بميا يتيي  للمجتمي  اليدولي مسياعدة لبنيان ليي التصيدي لاي   األزمية 

ده  عنييدما يعييود السييال   وتشييجي  وصييون اإلنسييانية ويسييم  بعييودة السييوريين غلييص بليي
 الالج ين غلص سبل العيش )لرنسا(؛

تحسييين وضيي  الالج ييين عيين طريييق تيسييير تسييجيلا  وتجديييد تصيياري   132-215
غيييامتا ؛ وعيين طريييق وضيي  آلييية لعاليية لتسييجيل الييوالدات ميين أجييل تجنييب حيياالت 

لييييا  الالج يييون  للموالييييد الجيييدد؛ وتم يييين الالج يييين  بمييين انعيييدا  الجنسيييية بالنسيييبة
 القطاعات لي سوق العمل الرسمية )ألمانيا(؛ الفلسطينيون  من الوصون غلص بعت

مواصلة جاود  المحميودة لتيولير المي و  لالج يين  وتيولير نظيا  غداري  132-216
لعييييان لتسييييجيلا  وحمييييايتا   بمشيييياركة مفوضييييية األميييي  المتحييييدة لشييييقون الالج ييييين 

 )ال رسي الرسولي(؛
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ز الجايييود الراميييية غليييص ضيييمان حمايييية وكرامييية الالج يييين السيييوريين  تعزيييي 132-217
سييما ليمييا يتعلييق بالرعاييية الصييحية والوصييون غلييص التعلييي  وحماييية األطفييان والنسيياء  ال

 والمسنين واأل خاا ذوي اإلعاية المعرضين للمخاطر ) يلي(؛
 مواصيلة جايود م الحيية اإلرهيار بمييا يشيمل تقييدي  المسياعدة لمييحايا 132-218

 اإلرهار )أرمينيا(؛
المميييي ليييي م الحييية اإلرهيييار بحيييز  لتيييولير ضيييمانات أمنيييية للشيييعب  132-219

 اللبناني بما يم نا من التمت  بجمي  حقوق اإلنسان )الصين(.
 علماا بالتوصيات التالية وير  أنا ال يم ن يبولاا: يحيط لبنان -133

والقمييياء عليييص  اتخييياذ لطيييوات ملموسييية لميييمان المسييياواة بيييين الجنسيييين 133-1
 جمي  أساليب العنف الجنساني )غسرائيل(؛

اتخيياذ لطييوات ملموسيية لمييمان حرييية التعبييير وضييمان حماييية المحتجييين  133-2
 المسالمين )غسرائيل(.

ألن لبنييان ال يعتييرإ  2-133و 1-133ييير  لبنييان أنييا ال يسييعا يبييون التوصيييتين  -134
 من األراضي اللبنانية. بإسرائيل وير  أناما مقدمتان من يوة محتلة لجزء

جمييي  االسييتنتاجات و/أو التوصيييات الييواردة لييي هيي ا التقرييير تعبيير عيين مويييف الدوليية  -135
)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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 تش يلة الولد  
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