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موجز ورقات املعلومات

امل َّ
قدمة من اجلهات صاحبة املصلحة بشأن لبنان*

تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

أوالا -معلومات أساسية
د د ًد ددو ا ن د ددان  1/5و ،21/16مد ددا مراعد ددا و يد د
أُعد د اذ اد دديا الالًريد ددر علد دوق اًد درا
-1
االسالعراض الذو الشامل .واو م خص لو قات املع ومات املًذم من  56جه من اجلهدات ادا
املص ح ( )1إىل االسالعراض الذو الشامل ،وير يف شكل موجز تًيُّذاق ابحلذ األقصى لعذ الك لات.

اثنيا -املعلومات املقدمة من اجلهات صاحبة املصلحة
ألف -نطاق االلتزامات الدولية( )2والتعاون مع اآلليات واهليئات الدولية حلقوق اإلنسان

()3

-2

أشا فريق ًو األق يات إىل أن ل نان طرف يف ست معااذات ولي حلًو ا ن ان(.)4

وأواى االحتا ال ناين لألشدخا املعدوقني ركيداق وجهدات أىدرب ل ندان ابلالصدذيق كدلن ادكو
-3
أىددرب ع ددى اتفاقي د ًددو األشددخا عو ا عاق د واروتوكواددا االىاليددا ا واالتفاقي د الذولي د حللاي د
ًددو مجيددا العلدداه املهدداجرين وأف درا أسددراةا واتفاقي د مندل د العلددل الذولي د قددة  )2011(189اش د ن
العلددل الو ددق ل علدداه املندزليني واتفاقيالهددا قددة  )1994(97اشد ن العلدداه املهدداجرينا واتفاقيد عددا 1951
اخلاا اوكا الوجئني واروتوكوااا واتفاقي عا  1954اش ن وكا األشخا عذميي اجلن ي واتفاقي
عا  1961املالع ً خبفض االت انعذا اجلن ي (.)5
وأواددت مندلد مايددومن ايدال ووتددلم ل نددان ابلالصددذيق ،كددلن مج د اددكو أىددرب ،ع ددى
-4
( )6
ندا وما األساسي ومبواءم تشريعاته الوطني ما الندا األساسي .
__________

*

مل حتر ايه الوثيً ق ل إ سااا إىل وا ر الرتمج الالحريري ابألمة املالحذ .
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وأواددت مجعيد الكرام د ل نددان ابلالصددذيق ع ددى االتفاقيد الذولي د حللايد مجيددا األشددخا مددن
-5
االىالف دداء الً ددر  ،وع ددى الربوتوك ددولني األوه والث دداين امل حً ددني ابلعه ددذ ال ددذو اخل ددا ابحلً ددو املذني د
وال ياسي  ،وإباذا إعون مبوجب املا  22مدن اتفاقيد مناا د الالعدييب ومد ه مدن كدرول املعام د
أو العًوا الًاسي أو الوإن اني أو املهين (.)7
وأوات الو ق املشرتك  17ابلالصدذيق ع دى الربوتوكدوه االىاليدا امل حدق ابلعهدذ الدذو اخلدا
-6
ابحلًو االقالصا ي واالجاللاعي والثًافي  ،وع ى اتفاقييت مندل العلل الذولي قة  169و قة .)8(87
وأواددت الو قد املشددرتك  15ل نددان ارفددا حتفددده ع ددى املددا  16مددن اتفاقيد الً دداء ع ددى مجيددا
-7
( )9
أشكاه الاللييز كذ املرأ .

ابء -اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان

()10

أشا ت اايئد الوطنيد حلًدو ا ن دان إىل أن ل ندان ق دل يف اجلولد الثانيد لوسدالعراض الدذو
-8
الشامل ت ا عشر تواي اش ن الالعجيل إبنشاء ال جن الوطني حلًو ا ن ان ،ما يشلل إنشاء جلن
وطنيد ا لد ملندا الالعددييب ،وفًداق ل ربوتوكددوه االىاليدا التفاقيد مناا د الالعددييب .وأفدا ت ن اايئد
الوطني حلًو ا ن دان أُنشدئت مبوجدب الًدانون قدة  62الصدا يف عدا  ،2016و ن املرسدو الرسسدي
املالع ق هبا قة  3267قذ اذ يف عا  .2018وت ة اايئ  10أع اء ،مت تعيني مخ د مدنهة أي داق ل علدل
أع اء يف جلن الوقاي من الالعييب مبوجب املرسو الرسسي قة  5147الصا يف عا .)11(2019
و ثددت الو ق د املشددرتك  5ل نددان ع ددى صدديص املدوا الكافي د ل هيئد الوطني د حلًددو ا ن ددان
-9
لكددي ت ددب ا اواليالهددا افعاليد واسدالًوه ،مبددا يف علددز تعزيددز احلًددو االقالصددا ي واالجاللاعيد والثًافيد
ومحايالها ،والعلدل كج در ادني احلكومد وا اللدا املدذين لاللكدني األفدرا مدن املبال د حبًدوقهة االقالصدا ي
واالجاللاعي وتشجيعهة ع ى املشاك يف انا ال ياسات(.)12
 -10و ثددت الو قد املشددرتك  1أي داق ع ددى متويددل وتشد يل املؤس د الوطنيد حلًددو ا ن ددان وايليد
الوقا ي الوطني ملناا الالعييب اشكل كامل(.)13

جيم -تنفي ذذال االلتزام ذذات الدولي ذذة املتعلاق ذذة ق ذذوق اإلنس ذذان ،م ذذع مرا ذذاة الق ذذانون ال ذذدو
اإلنساين الساري
 -1املسائل الشاملة لعدة قطا ات

امل اوا وعذ الاللييز

()14

 -11أشددا فريددق ًددو األق يددات إىل أن املددا  7مددن الذسدالو ال ندداين تكفددل ددق مجيددا املدواطنني
ال نانيني يف امل اوا وعذ الاللييز ،لكنها ال توسا نبا اديا احلدق ليشدلل مد املدواطنني .وإكداف إىل
علز ،انا فئات عذ من اني الفئات املشلول هبيا احلكة الذسالو ال تزاه تعاين من الاللييدز وعدذ
امل اوا يف ل نان(.)15
 -12و عت الو ق املشدرتك  16إىل س ادن قدانون مدذين لأل دواه الشخصدي يدندة الدزوال ،والصد العا يد ،
والبد ددو  ،والواد دداي  ،واملد د ال ومجيد ددا امل د ددا ل املالع ًد د ابأل د دواه الشخصد ددي  ،ويب د ددق ع د ددى مجيد ددا املد دواطنني
واألشخا املًيلني يف ال ذ ع ى قذ امل اوا ون متييز ،مبا يف علز الاللييز ع ى أساس اجلن (.)16
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 -13وعكر مركز املدوا ل ل داوا ادني اجلن دني (أاعدا ) أن اعاللدا قدانون مدذين لأل دواه الشخصدي
اشد ن امل دداوا اددني اجلن ددني مددن شد نه أن ي دداعذ ع ددى الالصددذ مللا سددات العند كددذ املدرأ الاللييزيد
وا حف يف ظل الًوانني احلالي  ،مبا يف علز قوانني الزوال والبو والوااي وامل ال(.)17
 -14وأشا ت الو ق املشرتك  27إىل أن الندا ال ناين يفالًدر إىل أ ندص ميندا الالحدر أو يعاقدب
ع يه ،وأن قانون العًوابت ال ناين يًالصر ع ى موا عامد تالنداوه الالعدرض حلداالت ا ىدوه ابألىدو
واي ال العام د  .وأواددت الو ق د املشددرتك  27ا د ادن أ كددا واكددح ودددذ تالع ددق ابلالحددر اجلن ددي،
سواء اىل العلل أو ىا جه(.)18
 -15وأشدا ت مندلد فخددو ل نددان إىل أن ل نددان ت ًددى ىددوه اجلولد الثانيد السدالعراض الالدده عشددر
توايات اش ن امليل اجلن ي وااوي اجلن اني ومأ اط ع لاقم هبيه الالوايات ك ها(.)19
 -16و ث ددت مندل د فخ ددو ل ند ان احلكوم د ع ددى د ددر الالليي ددز ع ددى أس دداس املي ددل اجلن ددي وااوي د
اجلن دداني اشددكل ادريا ،وكددلان مددنا األفدرا مددن املث يددات واملث يددني ومز وجددي امليددل اجلن ددي وم دداير
ااويد اجلن دداني وأ درا ااويد وامليددوه اجلن ددي و د ام ي اددفات اجلن ددني والفئددات األىددرب عات الصد
محاي كافي وفع ي  ،يف الًانون ويف امللا س العل ي  ،من مجيا أشكاه الاللييز(.)20
 -17وأشددا االحتددا ال ندداين لألشددخا املعددوقني ركيداق ومجعيد ددة  -ل نددان ع ددى احلكومد إبل دداء
املوا  534و 521و 526و 531و 532و 533من قانون العًوابت ال ناين اليت تر العوقات اجلن ي املث ي
وااوي اجلن اني والالع اجلن اين اشكل خمال ل ل لوف(.)21
 -18وأوات مجعي ة  -ل نان كيلز ل نان إباذا ترب د يف مجيدا اكاكلدات اجلا يد الديت تشداللل
ع ى أ ما من املوا امليكو أعوه يف قانون العًوابت ،وشبب مجيا ال جوت اجلنا يد ال دااً الديت
تال ددلن إ ا ت مبوجددب ادديه ا دمل وا  ،و دددر مجيددا أشددكاه العند ال ددذين وال فدددي املوجهد إىل األشددخا
م ددن املث ي ددات واملث ي ددني ومز وج ددي املي ددل اجلن ددي وم دداير ااوي د اجلن دداني وأ درا ااوي د واملي ددوه اجلن ددي
و ددام ي اددفات اجلن ددني والفئد ات األىددرب عات الصد يف مرافددق اال الجددا  ،ومراكددز الشددرط وال ددجون،
واالمالناع عن االعالًاه واال الجا الالع فيني لألفرا م اير ااوي اجلن اني واملخالفني ل ل لوف مدن ندوع
جن هة الفع ي ،وىاا الوجئني والعلاه املهاجرين وم اة من الفئات املهلش األىرب(.)22

الالنلي وال يئ واألعلاه الالجا ي و ًو ا ن ان

()23

 -19أشا ت الو ق املشدرتك  9إىل أن الفصدل ال يدزاه م داللراق ع دى امل دالوب الدوطا ادني اال الكدا
يف ا د وت وج ددل ل نددان واددني املندداطق الذاى ي د  ،يددع متددوه مجيددا امل دداعذات الذولي د دبددات معاجل د
ميكانيكي د وايولوجي د م ددا مج ددا النف دداات املخال ب د  ،حي ددا دً ددق مع ددذالت حتوي ددل منخف د م ددن املب ددامر
()24
ومًالددب النفدداات  ،ع ددى الددرمة مددن اخلبدده املهل د الدديت وكددعت يف األع دوا  2006و 2010و2014
و 2015و 2019م ددن أج ددل ا ا املالكام د ل نف دداات الص د  ،وحتوي ددل النف دداات إىل طاق د والومركزي د .
و عددت مندل د مايددومن اي دال ووتد لم احلكوم د إىل اددذ االمالثدداه لًددانون ا ا املالكام د ل نفدداات
الص وكلان معاق املخالفني ع ى النحو املناسب(.)25
 -20وأوات الو ق املشرتك  ،9يف مج أمو  ،االنًيا االسرتاتيجي الوطني لًباع املياه وفًاق لالًيية
أساسي جذيذ ل الوا ن املا ي الوطا ،وموا امليداه اجلوفيد  ،وعوابن الث دول وابدوه األمبدا  ،ومد علدز
من املع ومات الناقص (.)26
 -21وأشد ددا ت مؤس د د مج د ددت أتويند ددت إين د ددزم إىل اي املفرط د د لال د د املن د ددا ع د ددى الفً د دراء،
والوجئني ،وعذميي اجلن ي مًا ن ا اة ،و ثت احلكومد ع دى اعاللدا شدم شدامل قدا ة ع دى ًدو
ا ن ان فيلا يالع ق اال املنا وتنفييه اوافه كيز من كا ز ندا ًو ا ن ان يف ال ذ(.)27
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ق الفر يف احليا واحلراي واألمان ع ى شخصه

()28

 -22ال ددت الو قد املشدرتك  1ومؤس د مهدا ات أن ل ندان فدرض وقفداق اىاليدا اق حبكدة الواقدا ع ددى
تنفيي أ كا ا عدذا  ،لكدن عًواد ا عدذا ال تدزاه عًواد دالل د ع دى عدذ جدرا ة ،اع دها ال يشدرتط
أن يكون املالهة قذ ا تكب الًالل العلذ( .)29وأوادت مجعيد الكرامد افدرض وقد اىاليدا حبكدة الًدانون
ع ى عًوا ا عذا متهيذاق ل ا ها شا ياق(.)30
 -23وأواددت مجعي د الكرامد أي داق ل نددان إب ال دددر مب ددق ل العد ييب يف الالشدريعات اك ي د وفً داق
ل لا  1من اتفاقي مناا الالعدييب وتدرج مجيدا أشدكاه املعام د الًاسدي  ،والوإن داني واملهيند وفًداق
ل لا  16من اتفاقي مناا الالعييب(.)31

إقام العذه ،مبا يف علز م ل ا فوت من العًال ،وسيا الًانون

()32

ثت جلن احلًوقيني الذولي ال بات ال ناني ع ى إشاء سيبر ال ب الالنفيييد ع دى ال د ب
-24
الً ا ي  ،مبا يف علز تريذ و ا العذه من أ و يف اىاليا الً ا وتعيينهة وتدرقيالهة ونً هدة وإعدا ة
أو أ جوان ددب أى ددرب م ددن جوان ددب إ ا امل ددا ال ددوظيفي ل ً ددا  .و ع ددت احلكوم د أي داق إىل ك ددلان
الً داء األع دى عدن ال د ب الالنفيييد  ،ابدر منهدا تعدذيل تشدكي اله ل د لان أن يكدون
اسالًولي
()33
تعذ اق ،وحيثوق ل جن ني ولألق يات .
األع اء ا ال يالهة ق ا ينالخ هة أقراشة ،وأن يكون ا
 -25وأوات الو ق املشرتك  8ل نان االكدري م دذأ انالخدال أم يد الً دا ع دى األقدل يف اايئدات
الً ا ي املك ف إب ا شؤون العذال ع ى النحو الواجب وكلان اسالًوه ال ب الً ا ي (.)34
 -26وأواددى مركددز ي دالا ت ابعاللددا الالشدريعات عات الصد وتعددذيل املددا  47مددن قددانون أاددوه
اكاكلات اجلزا ي ل لان اساللرا إات إمكانيد توكيدل اكدامني والاللثيدل الًدانوين افعاليد ىدوه مجيدا
مرا ل الالحًيق اجلنا ي ،والفحص البيب الفو وفًاق لربوتوكوه اسبن وه(.)35
 -27وأشد ددا ت مندلد د مايد ددومن ايد دال ووتد ددلم اعد ددني إ اايد د إىل أن الربملد ددان سد د ادن يف عد ددا
الًانون  105/2018الي أنش ايئ وطني م الً ل الحًيق ولالحذيذ مص أكثر من  17000شدخص
خمالفددني ى ددوه احلددرل األا ي د ال ناني د  .و شددحت و ا الع ددذه أع دداء اايئ د يف ل/أم ددب ،2019
الو اء مل يوافق اعذ ع ى الرتشيحات .و عت احلكوم إىل تنفيي الالشريعات الًا ل وتي
لكن
()36
علل اايئ الوطني امل الً .
2018

 -28و عددت نًااد اكددامني يف طدراا احلكومد إىل تب يددق قواعددذ األمددة املالحددذ النلوعجيد الددذنيا
ملعام ال جناءا وتوف الرعاي الصحي الكافي يف ال جون حتت إشراف و ا الصح عوكاق عن قوب
األم ددن ال ددذاى يا ونً ددل إ ا ال ددجون م ددن و ا الذاى ي د إىل و ا الع ددذها وال د لاح ل لندل ددات م د
احلكومي واكامني ابلواوه إىل مجيا مراكز اال الجا وال جون(.)37

احلراات األساسي واحلق يف املشاك يف احليا العام واحليا ال ياسي

()38

 -29عكددر كددل مددن املركددز ال ندداين حلًددو ا ن ددان والو قد املشددرتك  17أن اجلولد الثالثد مددن االسدالعراض
الدذو الشددامل حلالد ل ندان قددذ ُتدرب يف ى دة موجد اا د مدن اال الجاجددات مل ي د ق ادا مثيددل ع ددى
م د دالوب الد د و اد ددذأت يف  17تشد درين األوه/أكالد ددوار  .2019وكد ددان الد ددذافا و اء اد دديه اال الجاجد ددات اد ددو
الالذاعيات امل اشر لأل م االقالصا ي والنًذي ع ى الشعب ال ناين ،الي تالجدي مداملده يف انالهاكدات
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احلًددو االقالصددا ي واالجاللاعي د املال ا د يف ندددا اقالصددا وسياسددي معيددب ايك ي داق يال ددة ابلبا في د
والف د ددا ا ال د دناله عًد ددو مد ددن احلكومد ددات املالعاق د د مند ددي اسد دالًوه ل ند ددان .ومند ددي اد ددذء اال الجاجد ددات،
اسدالخذمت قددوب األمددن ال نانيد وقددوب األمددن الدذاى ي والًدوات امل د ح ال نانيد  ،الًددو املفرطد مبعددذه
أع ددى لالفريددق اال الجاجددات ،مبددا يف علددز اس دالخذا مددا م دديل ل ددذموع منالهددي الصد و ي  ،أو كددرل
املالداارين ،أو االسالخذا م املناسب ل راااات املباطي اليت أط ًت من م اف قري (.)39
 -30وأش ددا املرك ددز ال ن دداين حلً ددو ا ن ددان إىل أن ل ن ددان ك ددان يعالً ددل ودالج ددز املالد دداارين تع د ددفاق
ملعاق الهة ع ى اال الجال .ووفًداق ل يدا ت املركد ز ال نداين حلًدو ا ن دان ،اعالًدل  226مالددااراق يف الفدرت
من  17تشرين األوه/أكالوار  2019ىت شاي تشرين الثاين/نوفلرب .)40(2019
 -31وأفا ت مجعي الفكر احلر ا وت  -ل نان ن الذول جل ت ىوه اال الجاجات إىل اكداكة
الع ك ري  ،واال الجا ع ى أيذ الشرط  ،وإىل ما عة من إساء معام اكالجني يف مراكز اال الجا
ابعال ا اا أساليب ل الخوي (.)41
 -32وأواى مركز اخليا لال ايل كحاا الالعييب احلكوم االشكيل جلن ق دا ي ل الحًيدق يف مجيدا
االنالهاكات اليت افًدت املدداارات مندي  17تشدرين األوه/أكالدوار  ،2019ووكدا قدانون انالخدال ميًراطدي
قا ة ع ى الن ي وىا ل الال ييق البا في(.)42
 -33و ثت الو ق املشرتك  11احلكوم ع ى إجراء حتًيًات نزيهد وشدفاف ومناسد يف توقيالهدا يف
مجيددا دداالت االعالددذاء ع ددى الصددحفيني والعددام ني يف وسددا ه ا عد و وم ددايًالهة و ددويفهة ،وداسد
امل ؤولني عن ايه االنالهاكات(.)43
 -34و ثت الو ق املشرتك  29احلكوم ع ى كلان ري الالع والدرأ ع دى ا نرتندت وىا جهداا
ومراجعد قددانون االنالخددال اجلذيددذ ملنددا ت ددا ه ال يددا ت اددني املدواطننيا وتعددذيل املددا  5مددن قددانون احلددق
يف الواوه إىل املع ومات(.)44
 -35و عددت مؤس د مه ددا ات احلكوم د إىل إنف دداع وتب ي ددق قد انون احل ددق يف الوا ددوه إىل املع وم ددات
(الًانون قة  )2017/28وإنشاء مايئ وطني ملكافح الف ا م تكون م الً وتالوىل معاجل الشكاوب،
وال سيلا ما يالع ق منها ارفض ط ات احلصوه ع ى املع ومات(.)45
 -36و ثت الو ق املشرتك  29احلكوم ع ى مراجع قدانون االنالخدال اجلذيدذ ملندا ت دا ه ال يدا ت
اني املواطنني .وتعذيل املا  5من قانون احلق يف الواوه إىل املع ومات(.)46
 -37و عددا الالحددال الددذو ل ددذفاع عددن احلريد ل نددان إىل إل دداء أو تعددذيل املددا تني  473و 474مددن قددانون
العًوابت املالع ًالني ابلالجذي وحتً الشعا ر الذيني ا وإشداء العًدوابت اجلنا دي ع دى الالع د الدي ال يشدكل
حتري اق ع ى العن ا وا اع تذاا لزا تعزيز احلوا اني األ ان(.)47
 -38وأوات نوا ل ل ا ات الًانوني ل نان إبل اء ترج أفعاه الالشه والشالا ة وتصنيفها ع ى أشا
جرا ة مذني ال تنبو ع ى أ أ كا ابل جن ،واالعرتاف ابحلق الًانوين ل جلهو يف انالًا الشخصديات
العام وال بات العام ومعا كالها(.)48
 -39وأوا ددت الو ق د املش ددرتك  7ل ن ددان إبل دداء امل ددؤولي اجلنا ي د ع ددن تند ددية أنش ددب املندل ددات م د
امل دج واملشداك فيهدا ،وإعدا مجيدا مندلدات ا اللدا املدذين الديت فركدت ع يهدا عًدوابت تع ددفي إىل
وكعها ال ااق( .)49و ثت الو ق املشرتك  4ل نان ع ى كلان فرض فرت مني دذ لال جيل اجللعيات
مبوجب قانون عا .)50(1909

GE.20-15322

5

A/HRC/WG.6/37/LBN/3

 -40وط ت الرااب األو واي لشهو يهوه من احلكوم ت جيل شهو يهوه قانو قكذين م يحي،
حيا مينا أت اعه احلق يف الع ا حبري ع ى النحو الي يكف ه سالو ل نان(.)51
 -41وأوات الو ق املشرتك  12االعزيدز املشداك ال ياسدي مدن ىدوه تعدذيل الذسدالو ال نداين ا يد
ىفض سن الالصويت إىل  18سن  ،وحتذيذ مذ والي الربملان اوكوحا وكلان حت ني الاللثيل وامل اوا
اني الناى ني واملرشحني(.)52

در مجيا أشكاه الر

()53

 -42أشد ددا ت الو قد د املشد ددرتك  20إىل أن الربملد ددان ال ند دداين اعاللد ددذ الًد ددانون قد ددة  164يف عد ددا
ملعاق جرمي االتا ابل شر ،وقذ ا ن ايا الًانون احللاي الًانوني ل حاا االتا  ،لكنه ال يال لن
اعذ نصاق يً ي اوجول عذ معام كحاا االتا  ،وادة عدا مدن الن داء ،كلجدرمني ،وعدذ مبدال الهة
االًذج أ ل ع ى اراء ة(.)54
2011

 -43و ثدت الو قد املشددرتك  20احلكومد ع ددى إاددوح الًددانون  2011/184حللايد كددحاا االتددا
ابل شر من ال ذان ا او  ،وال سيلا الن اء واألطفاه ،مبا ياللاشى مدا املعداي الذوليد  ،وإادذا قدوانني
دذ ل لان محاي و عة كحاا االتا ابل شر ،وال سيلا األطفاه(.)55
 -44وأ ت الو قد د املشد ددرتك  14شد دوامل ىبد د إ اء مد دزاعة تفيد ددذ ابالتد ددا ابألطفد د اه واسد دال واة
جن ددياق .وأش ددا ت الو ق د املش ددرتك  14أي داق إىل أن األ م د يف ا ددذ ل ددع فاقل ددت املش ددك وأن الن دداء
والفاليددات الًا مددات مددن ادديا ال ددذ الثالددع يالعركددن اصددف ىااد يف الواقد ا لوس دال وه اجلن ددي الددي
متا سد دده شد د كات االتد ددا ابل شد ددر ألمد دراض جن د ددي  .ويف عد ددا  ،2016فككد ددت الشد ددرط ال نانيد د عد ددذ
ش كات اتا (.)56
 -45وعكرت الو ق املشرتك  31أن ترج االسرتقا املنز يًال دي كحدذ أ  ،حتذيدذ عال د ل راتدب
ال تًددل عددن احلددذ األ لألجددو الوطنيد  ،وكددلان احلد ق يف اال الفدداب او ددق ااويد  ،وإل دداء أ شددروط
ل عيل يف منزه أاحال العلل(.)57

احلق يف احليا األسري

()58

 -46أشا ت مجعي الفكدر احلدر ا د وت  -ل ند ان إىل أن الذولد مل ت ا دن قدانو ق لأل دواه الشخصدي ،
ولدديلز فهددي تددرب ال درام ني يف عًددذ وال مددذين ع ددى ال ددفر إىل اخلددا ل .ويف ظددل ميددال قددانون الددزوال
املددذين ال ددذ اددؤالء األشددخا أمددامهة مددن ىيددا سددوب الددزوال وفددق الشددعا ر الذيني د ل حصددوه ع ددى
اعرتاف قانوين اعوقالهة .وقذ ُسا ابلزوال املذين لفرت قص اني عامي  2008و.)59(2011
 -47ونصا مركز أاعا  ،واملركدز األو و ل ًدانون والعذالد  ،والو قد املشدرتك  15والو قد املشدرتك
إبجدراء تعددذيل شددامل لًددانون اجلن ددي ل ددلاح ل لدرأ ال نانيد انًددل جن ديالها إىل أطفااددا و وجهددا ع ددى
قذ امل اوا ما الرجل ون إاباء(.)60
30

 -48وعكر فريدق ًدو األق يدات أن املدرأ ع دى وجده اخلصدو ال تدزاه تالد ثر سد اق االعذ يد قواعدذ
األ واه الشخصي واعذ وجو قانون مذين لأل واه الشخصي  ،وال سيلا فيلا يالع دق مب دا ل الدزوال،
والبو  ،و ان األطفاه ،و ًو امل كي وا ل .وتواجه املرأ اشكل منهجي عنذ أتكيذ ًوقهدا
عً ددات اع د م ددن ق دوانني األ دواه الشخص ددي احلالي د وم ددن تب يًه ددا يف اك دداكة الذيني د  .ول ددذب اك دداكة
الذيني د س د ب تًذيري د عالي د  ،وال يوجددذ سددوب الً يددل مددن الرقاا د الً ددا ي ع ددى إجراءا ددا وأ كامهد ا،
وتواجه الن اء اعوابت يف احلصوه ع ى الذعة الًانوين واملا (.)61
6

GE.20-15322

A/HRC/WG.6/37/LBN/3

 -3احلقوق االقتصادية واالجتما ية والثقافية

احلق يف العلل ويف ظروف علل عا ل ومواتي

()62

 -49أوات الو ق املشرتك  5ل نان مبعاجل األس ال اايك يد ل بالد  ،مبدا يف علدز النلدو االقالصدا
الي ال خي ق فر علل ،وعلز اذعة الًباعات ا نالاجي ع ى الصعيذ الوطا من أجل توليذ فر
العلل ع ى حنو م الذا (.)63
 -50و ث ددت الو ق د املش ددرتك  5احلكوم د ع ددى اعالل ددا ند ددا ك درييب ع ددا ه دف ددز ا نالاجي د اك ي د ا
وكلان العلل جر مي اكن العلاه وأسراة من الاللالا مب الوب معيشي ال ق ع ى النحو املنصو ع يده
يف املا تني (7أ)‘ ‘2و 11من العهذ الذو اخلا ابحلًو االقالصا ي واالجاللاعي والثًافي واملا 46
من قانون العلل(.)64
 -51و ثت الو ق املشرتك  4ل نان ع ى إل اء املا  7مدن قدانون العلدل وكدلان امل داوا ادني العلداه
يف خمال الًباعات(.)65
 -52و عت الو ق املشرتك  21احلكوم إىل فا الًيو اليت تفركها ع ى إمكاني
ع ى علل ومحاي ًو العام ني يف الًباع اخلا (.)66

صوه الوجئني

 -53وأوات الو ق املشرتك  26ل نان اوكا قانون وطا وىب علل ملنا الالحر اجلن دي اىدل
مكان العلل وىا جه ع ى ال واء( .)67و ثت الو ق املشرتك  5احلكوم ع ى تعذيل قانون العلل ملندا
ومعاق الالحر اجلن ي واالسال وه والاللييز الًا لني ع ى نوع اجلن كذ املرأ العام د  ،وإنشداء ليد
موا ي لراذ مكان العلل يف الًباعني العا واخلا ع ى ال واء(.)68
 -54وأشا ت الو ق املشرتك  4إىل أن موظفي الًباع العا الديين خي دعون لنددا مدوظفي الًبد اع
العدا لعدا  1959ولدي لًدانون العلددل ،مينعدون مدن الالنددية النًدا  .وتددنص املدا  15مدن نددا مددوظفي
الًباع العا ع ى أنده ال دو ملدوظفي احلكومد ا كدرال عدن العلدل وال االن دلا إىل النًداابت ،وادو
ما ينالهز اتفاقي مندل العلل الذولي  C087لعا .)69(1948
 -55وعكدرت الو قد املشددرتك  4أن العدام ني املندزليني املهداجرين ،الدديين ى دعوا لندددا الكفالد املثد
ل جذه ،درمون أي اق من احلق يف الالندية النًا  .وت دال عذ املدا  7مدن قدانون العلدل ال نداين العدام ني
املندزليني مددن مجيددا أ كددا الًددانون .وعددوو ع ددى علددز ،حتدددر املددا  92مددن الًددانون نف دده ع ددى مجيددا
النًاا  .ويف عا  ،2015حتذت لوع
العلاه األجانب الرتشا أو ىت الالصويت يف انالخاابت
مددن  300عامددل منددز مهدداجر ادديا الواقددا وأع ندوا عددن إنشدداء نًااد العلدداه املندزليني حتددت مد د االحتددا
الوطا لنًاابت العلاه وامل الخذمني يف ل نان .وما علز ،فض و اء العلل املالعاق ون االعرتاف ابلنًاا ،
ما اسالخذا أ كا املا تني  7و 92من قانون العلل كلرب ات لرف هة(.)70

احلق يف م الوب معيشي ال ق

()71

 -56عكددرت اايئ د الوطني د حلًددو ا ن ددان أن تددذاو احلال د االقالص ددا ي يف ال ددذ أ ب إىل ا ددوط
ددا يف قيلد العل د يف الصددرف األجندديب ،وأن عددذ قيددا احلكومد اوقد ال ددو ال ددو اء كحددل اددذيل
لصرف الذوال يشكل انالهاكاق ىب اق حلًو ا ن ان ويبرح الالحذات اليت يواجهها العلاه عوو األجدو
املالوسب واملالذني (.)72
 -57وأشا ت الو ق املشرتك  5إىل أن ا الفًر واخنفاض م الوب املعيش العا مجان جز ياق عن
اخنفاض قيل العل الوطني اليت اشا ت لالحًق أ أسعا الصرف اليت سج ت يف ل نان ع ى ا طو (.)73
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 -58وال د ددت الو قد د املشد ددرتك  5أن اخل د ددا يف قيلد د العل د د مجد د أساسد داق عد ددن نًد ددص ال د دديول
ابلعل األجن ي يف االقالصا ال ناين ،ا د ب اىدالوه دا يف عجدز احل دال اجلدا  .وتفداقة اخنفداض
قيلد العل د افعدل تدذاا الرقااد الالع دفي ومد الًانونيد ع دى أس املداه والًيدو الديت فركدالها املصددا ف
ع ى سحب األمواه مني ىري عا  ،2019وكيلز سياسات مصرف ل نان يف مواجه األ م (.)74
 -59وأشا ت الو ق املشرتك  14إىل أن األ قا املنشدو يف عدا  2018تشد إىل أن  28,5يف املا د
م ددن ال ن ددانيني يعيش ددون حت ددت ى دده الفً ددر وأن ان ددا  470 000طف ددل مال ددر م ددن عل ددز .وك ددان ل ال د ث
االقالصا واالجاللاعي لأل م يف ا ذ لع تذاعيات ع ى ل نان وشع ه .ومني اذاي ايه األ م  ،تش
الالً ددذيرات إىل أن حن ددو  200 000ل ن دداين يعيش ددون حت ددت ى دده الفً ددر وأن حن ددو  300 000ل ن دداين أا د حوا
عاط ني عن العلل(.)75
 -60و ثت الو قد املشدرتك  32احلكومد ع دى اعاللدا قدانون يؤكدذ دق ا ن دان يف ال دكن الو دق
ك ساس ل ياس إسكان إلزامي شام تال ا شجاق شاموق وتشاكياق ومنهجياق ومالعذ الالخصصات(.)76
 -61وأوا ددت الو ق د املش ددرتك  32أي داق االع ي ددق العل ددل اً ددانون ا ددا ات ( )2017/2014وتع ددذيل
قددانون ا ددا ات ( )1992ل ددن قددانون إ ددا ات شددامل وا ددذ يعبددي األولويد حلددق ا ن ددان يف ال ددكن،
ويالحكة يف ا ا ات ويراه أسعا ا ا ابحلذ األ لألجو وابلال خة(.)77

احلق يف الصح

()78

عددت مندل د مايددومن اي دال ووتددلم احلكوم د إىل ادديه كددل جهددذ حيكددن الس دالخذا امل دوا
-62
املالا اا ل وفاء ابحلذ األ من الالزاما ا مبوجب الًانون الذو  ،وعك اتاه تراجا إمكاني صوه
ال نانيني ع ى اخلذمات الصحي الكافي (.)79
 -63وأشا ت الو قد املشدرتك  13إىل أن الًدانون الدي يدندة االسالشدفاء يف امل الشدفيات احلكوميد
(املرس ددو  16662لع ددا  )1964ي ددنص يف امل ددا  1من دده ع ددى أن ت ددؤمن ال ددو ا املعاجلد د واملعاين د واخلذمد د
الصددحي يف مراكزاددا الصددحي ل نددانيني املعددو ين  -ولألجانددب املعددو ين املًيلددني يف ل نددان شددرط املعام د
ابملثل .وأشا ت أي داق إىل أن الًدانون نف ده يدنص يف املدا  2منده ع دى أن يً دل ويعدار فدو اق ع دى نفًد
احلكومد املصددال حبددا ل طددا أو مبددرض ي دالذعي املعاجلد ال دريع  ،وأن الًددانون  288املددؤ ،1994/2/22
يدنص ع ددى أن ع ددى الب يددب أن يعد ار أ مدريض ،ون الندددر إىل عرقدده أو جن دياله أو ا دده ال ياسددي .
وما علز ،عكدرت الو قد املشدرتك  13أن األشدخا عدذميي اجلن دي ال يًُ دون يف امل الشدفيات احلكوميد
وال يعاجلون ع ى نفً و ا الصح العام (.)80
 -64و ع ددت الو ق د املش ددرتك  21ل ن ددان إىل إ م ددال الوجئ ددني املًيل ددني يف ل ن ددان يف ىبب دده ل رعاي د
الصحي وكلان الرع اي الب ي ل جليا ون اسالثناء أو متييز ع ى أساس األال أو اجلن ي (.)81

احلق يف الالع ية

()82

 -65أواى املكالب الذو ل الع ية الكاثوليكي االحًيق تو يدا أكثدر إنصدافاق ل لدوا الوطنيد واملا يد
وال ش دري يف دداه الالع ددية ،ا ي د ىذمد مجيددا األطفدداه ع ددى قددذ امل دداوا  ،س دواء يف املد ذا س احلكومي د
أو اخلاا (.)83
 -66و عا املكالب الذو ل الع ية الكاثوليكي احلكوم أي اق إىل مكافح الف ا واكااب يف الالع ية
من ىوه إ ساء معاي أع ى ل شفافي وامل اءل (.)84
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 -67وال دددت الو قد املشددرتك  2أن مال يد البددول ي الحًددون ابملددذا س اخلااد يف ل نددان .واعال ددا اق
م ددن الفد ددرت  ،2019-2018مل ي الحد ددق ابملد ددذا س احلكوميد د سد ددوب مد ددا ن د د اله  31يف املا د د مد ددن البد ددول.
وال ب الر ي ي ليلز ،وفًاق ملا عكرته الو ق املشرتك  ،2او نوعي الالع ية املًذ يف الًباع العا الي
يال ة ا ع انياله الالحالي ن ياق ،ونًص املؤاوت ،واالكالداب يف الفصوه الذ اسي  ،واخنفاض معذه
النجاح يف االمالحا ت املالوسب (.)85
 -68وال ددت مجعيد م ددا أن املددذا س احلكوميد ومرافددق الالع ددية العددا تواجدده إبدداالق مزمنداق ،وأن اع ددها
يفالًر ىت إىل أا ه اخلذمات األساسي  ،مثل الالذفئ أو النداف  .وت ر ت الفصوه الذ اسي من االكالداب
وإب دداه ااياك ددل األساس ددي  .ف دداملوا الالع يلي د  ،وال س دديلا الالكنولوجي ددا احلذيث د م د مال دوافر  ،وموظف ددو الًب دداع
الالع يلي ،وال سيلا يف املذا س احلكومي م مذ اني تذ ي اق جيذاق ،حيا يؤثر س اق ع ى أ اء البول(.)86
 -69و ثددت الو ق د املشددرتك  17ل نددان ع ددى اعاللددا تددذاا م لوس د ل ددلان اني د الالع ددية اشددكل
فع ديا ووكددا ىبد وطنيد مددذ ا ثددول سددنوات لالبددوير امل دداين املذ سددي  ،العامد واخلااد ع ددى ال دواء،
و صيص موا مالي كافي اا السالً اه األطفاه عو اال الياجات اخلاا وإ ماجهة فيها(.)87
 -70وال دت الو ق املشرتك  26أن املعذالت ا مجالي لولالحا ابملذا س ا ت  93,17يف املا
ل دديكو و 85,08يف املا د لدديف ل يف الالع ددية االاالددذا ي يف عددا  ،2016اينلددا اخنف ددت ادديه املعددذالت
اشدكل م حدوب ابلن د ل الع دية الثدانو والالع دية اجلدامعي (لالصدل إىل  59,86يف املا د ل دديكو و60,14
يف املا ليف ل و 39,6يف املا ل يكو و 45,85يف املا ليف ل ع ى الالوا )(.)88
 -71وأشددا ت مجعي د م ددا إىل أن معددذه االلالحددا ابملددذا س الثانوي د اددني الوجئددني ،سددجل أ
م دالواته اددني مجيددا املرا ددل الذ اسددي  ،يددع ا د يف املالوسدده  61,2يف املا د  .وميكددن أن تعددزب اعددض
أس ال ايا االخنفاض إىل عذ ق وه الوجئني يف املذا س احلكومي ما مل يكن انا ممكان ادةم ،مدا
ا شدا إىل أن الكثد ين ال ي دالبيعون حتلددل تكددالي سدو املددذا س اخلااد  ،مددن يد  ،وأن مددذا س
وكال د األمددة املالحددذ ماث د وتش د يل الوجئددني الف ددبينيني يف الشددر األ (األونددروا) (وال سد يلا يف
املر الثانوي ) م مالا يف مجيا املناطق(.)89
 -4حقوق أشخاص حمددين أو فئات حمددة

الن اء

()90

 -72ال د ددت الو قد د املشد ددرتك  31أن ل ن ددان ت ًد ددى ى ددوه اجلولد د الثانيد د مد ددن االسد دالعراض الد ددذو
الشدامل  56توادي تالع دق حتذيددذاق حبًدو املدرأ  ،مددن اينهد ا  34توادي تالع ددق اًدوانني األ دواه الشخصددي
و 13تواي تالع ق ابلوجئات(.)91
 -73وأواددت الو قد املشددرتك  16ل نددان إبجدراء مراجعد شددام طددا ه الًددانوين لالعددذيل الًدوانني وال دوا ا
اليت متيز كذ املرأ  ،وعلز إبجراء مشاو ات وطني ما ا اللا املذين ،واخلرباء الًانونيني ،ومجيا اجلهات
اا املص ح (.)92
 -74وأواددت الو ق د املشددرتك  31االخصدديص صددص ال تًددل عددن  40يف املا د ل لرشددحات يف الً دوا ة
الو اء(.)93
االنالخااي ويف الربملان و اىل
 -75و ت الو ق املشرتك  15إبل اء املا  522من قانون العًدوابت ال نداين يف عدا  ،2017الديت
توق املو ً الً ا ي أو تنفيي العًوا عنذما يالزول مرتكب االمالصال أو االىالباف أو امالصدال
الًاار من املعالذب ع يها ،لكنها كر ت أتكيذ أن األ كا األىرب ،مبا يشلل املدوا  505و 518و،519
ال تزاه ت لا ابلاللييز كذ الًاارين واالعالذاء ع يهةم(.)94
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 -76وأوا ددت الو ق د املش ددرتك  24احلكوم د االج ددرج االمالص ددال الزوج ددي وإل دداء إعف دداء األ وال م ددن
ج درا ة االمالص ددال ،االع ددذيل امل ددا تني  503و 504م ددن ق ددانون العً ددوابت ال ن دداينا واالع ددذيل امل ددا تني 505
و 518أي اق ل اء النص الي يعفي اجلاين من العًال إعا تزول كحيالها وسن قانون لالجرج الالحدر
اجلن ي(.)95
 -77وأوات الو ق املشرتك  27إبنفاع الًانون الي أقره
اش ن محاي الن اء وسا ر أفرا األسر من العن األسر (.)96

الو اء يف

3

ل/أم دب

2017

 -78وأواددت الو ق د املشددرتك  ،31يف مج د أمددو  ،ابعاللددا قددانون اش د ن العن د كددذ امل درأ  ،مبددا يف
علز العن يف سيا احليا ال ياسي والعام  ،لالجرج أ علل من أعلاه العن كذ املرأ (.)97

األطفاه

()98

سن قانو ق اش ن العن األسر يف عا  ،2014واو قدانون
 -79عكرت الو ق املشرتك  3أن ل نان ا
ر اعض أشكاه االعالذاء ع ى األطفاه ،لكدن أ كدا الًدانون ال نداين ال تدزاه تدرب اعدض أشدكاه العًدال
ال ذين ،مبا يف علز مال رل الال ييب م ال ا م يف إطا مما او مً وه ثًافياقم .وتنص املا  186من
قدانون العًدوابت ال ندداين أي داق ع دى مددا ي ديق م يدز الًددانون كدرول الال يدب الدديت ينزادا ابألوال اب اددة
وأساتي ة ع ى حنو ما ي يحه العرف العا م(.)99
 -80وأشدا ت امل دا العامليد شدداء مجيدا أشدكاه العًواد ال ذنيد الديت متدا س كدذ األطفدداه إىل أن
العًواد د ال ذنيد د يف ل ن ددان دد ددو يف املؤس ددات ا اد ددو ي واوا ددفها كلد داق ع ددى جرميد د  ،لكنه ددا ال تد دزاه
مشروع يف املنزه ويف الرعاي ال ذي و و احل ان واملذا س .و ثدت امل دا العامليد ل ندان ع دى اعاللدا قدانون
ددر ارا مجيا أشكاه العًوا ال ذنيد يف مجيدا األمداكن ،مبدا يف علدز املندزه ،وإل داء املدا )1(186
مددن قددانون العًددوابت واملددا  )2(25مددن الًددانون قددة  422اخلددا حبلاي د األ ددذال املخددالفني ل ًددانون
أو املعركني ل خبر لعا .)100(2002
 -81و عددت الو قد املشددرتك  6ل نددان إىل تعددذيل املددا  22مددن قددانون العلددل مددن أجددل اعال ددا علددل
األطفدداه ون سددن  13عامداق شددكوق مددن أشددكاه العند وا دداع تددذاا عًاايد كددذ املخددالفني (مبددن فدديهة
ايابء واألوا ددياء)( )101ا وتع ددذيل ق ددانون العً ددوابت فيل ددا خي ددص الالً ددا ال ددزما يف ال د ج درا ة العن د
اجلن ي كذ األطفاه ،وابلالا إسًاط مجيا املهل الًانوني (.)102
 -82و ثددت الو ق د املشددرتك  14ل نددان ع ددى الًيددا  ،كددلن مج د أمددو أىددرب ابعاللددا ىب د علددل
وطني ىاا ابالسال وه اجلن دي لألطفداها ومراجعد ىبد العلدل الوطنيد ل ً داء ع دى أسدوأ أشدكاه
علل األطفاه يف ل نان واليت انالهت يف عدا 2019ا واعاللدا اسدرتاتيجي وطنيد أو سياسد وطنيد اشد ن
األمن ال يرباين ،واسرتاتيجي وطني اش ن الزوال الً ر وامل كر لألطفاه(.)103
 -83وأوادت الو قد املشدرتك  17أي داق ،يف مج د أمددو  ،إبنشدداء نددا عددة ل فاليدات ال دوا يالعددرض
ل عن والزوال امل كر والال ه عرب ا نرتنت(.)104
 -84وأشا ت الو ق املشرتك  10إىل أن سن امل ؤولي الًانوني اي  7سنوات ،واو أمر يث الً ق
اش ن قذ البفل يف ايه ال ن ع ى حتلل الالذاعيات النف ي واالجاللاعي ل ل ؤولي اجلنا ي (.)105
 -85و ث ددت الو ق د املش ددرتك  3احلكوم د ع ددى ف ددا س ددن امل ددؤولي اجلنا ي د إىل  18س ددن  ،وك ددلان
ا الج ددا األ ددذال ا ل داق مبع ددزه ع ددن ال ددال ني ،ووك ددا ددذ ل ج ددوء إىل اال الج ددا ال ددااق ل لحاكل د
فيلا خيص األ ذال(.)106
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 -86وأشا ت الو ق املشرتك  10إىل أن الًانون الر ي ي الي يرعى محاي األطفداه واأل دذال يف
ل نددان اددو الًددانون ال ندداين قددة  2002/422ممحاي د األ ددذال املخددالفني ل ًددانون أو املعركددني ل خبددرم.
وما علز ،ال يزاه الًانون ون مراسية تنفييي شام توكا إجراءاته الالنفييي (.)107

األشخا عوو ا عاق

()108

 -87عكددرت الو ق د املشددرتك  19أن احلكومددات ال ناني د املالعاق د ىددوه العًددذين املاكدديني مل تعلددل
ع ى وكا ىبد وطنيد لالنفيدي الًدانون قدة  2000/220املالع دق حبًدو األشدخا عو ا عاقد  ،الدي
سناله احلكوم يف عا  .2007فاملشا يا اكذو من يع الال ث واملدذ والاللويدل الديت تًدذمها الدو ا ات
من وقت يىدر ادي مشدا يا دصدو د يداق يف الزمدان واملكدان وتدوفر عوجدات جز يد لألعدراض ،و لدل
األس ال اجلي ي  ،و و من أ أتث ًيًي(.)109
 -88و ثت الو ق املشرتك  19احلكوم ع ى وكا اسرتاتيجي قانوني وطني مفص لالنفيي الًوانني
عات الص  ،وال سيلا اتفاقي ًو األشخا عو ا عاق والًدانون قدة  2000/220املالع دق حبًدو
العلل ،والالع ية ،والصح  ،وعذ الاللييز (إمكاني الوادوه املدا واحلًدو ال ياسدي ) ،و ًدو الوجئدني
الف بينيني وال و يني(.)110
 -89و ثددت الو ق د املشددرتك  2ل نددان ع ددى كددلان وكددا اسدرتاتيجي وطني د ل الع ددية مددن أجددل تع ددية
األطفاه عو ا عاق  ،ما الرتكيز ع ى تكيي املذا س لالص ا قا ع ى تع ية األطفاه عو ا عاق ،
وتوف الالذ يب ل لذ سني ع ى مزيذ من اال الياجات الالع يلي اكذ  ،وتنًيا املناام الذ اسي لالي
الالع ية الشامل ل جليا(.)111

املهاجرون والوجئون وم الل و ال جوء

()112

 -90أشا املشدروع العداملي املعدا ابال الجدا إىل أن ل ندان يفالخدر اوجدو أع دى ن د مدن الوجئدني
ابلن د ل فددر يف العددامل ،يددع يعدديل أكثددر مددن  1,5م يددون سددو وف ددبيا اىددل ددذو ه .وتعدديل
ال ال ي العدلى منهة حتت ىه الفًر ويًيلون اني ال كان يف م اكن مؤقال (.)113
 -91وأشا ت الو ق املشرتك  14إىل أن ل نان ي ة أي اق عدذ اقك د اق مدن الوجئدني مدن ادني سدكانه
ال ال عذ اة  6,86مويني ن ل  .ووفًاق ل حكومد ومصدا م دالً خمال فد  ،فد ن مدا ال يًدل عدن 1,5
م يون الجئ سو  78 ،يف املا منهة من الن اء واألطفاه ،وجذوا موعاق يف ل ندان مندي نشدول األعلداه
العذا ي يف عا .)114(2011
 -92وأشا ت الو ق املشرتك  23إىل أن الًانون ال ناين مل دذ اعذ اوكوح الصدف الًانونيد لوجئدني
الف بينيني ،مدة وجدو اة يف ل ندان مندي  72عامداق( .)115و ثادت الو قد املشدرتك  23ل ندان ع دى اعاللدا
الالوادديات املالع ً د االعريد الوجددئ الف ددبيا وإعددا الالددوطني املدديكو يف مالر يد ال ناني د املو ددذ لً دداا
ال جوء الف بيا يف ل نانم(.)116
 -93وأفا ت الو ق املشدرتك  23ن الوجئدني الف دبينيني مً دلون إ ا اق إىل ثدول فئدات ،وقدذ
أكيفت إليها ف ئ ااع ا ب احلرل األا ي ال و ي اليت أجربت الوجئني الف بينيني ع ى الفرا من
سو ا إىل ل نان .وتعاين الفئات األ اا من أشكاه عذيذ من انالهاكات ًو ا ن ان(.)117
 -94وعكددر املشددروع العدداملي املعددا ابال الجددا أن ال د بات أ ى ددت يف عددا  2015ل دوا ا تًييذي د
ملددنا الال شد ات ،حيددا جعددل مددن املالعددي ع ددى معدددة الوجئددني الًددا مني مددن ال ددذان ا دداو ىددوه ل نددان
اشكل قانوين .وفركت ال بات سو إقام إكافي ع ى الرام ني يف ال ًاء يف ال ذ ،مبن فيهة أولئز
امل ج ون لذب مفوكي شؤون الوجئني واليين لذيهة كفيل ل ناين(.)118
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 -95و ث ددت الو ق د املش ددرتك  17احلكوم د ع ددى ال ددلاح جللي ددا األطف دداه الوجئ ددني املول ددو ين ق ددل
عا  2011يف ل نان ابلال جيل إ ا اق ،ون احلاج إىل قرا ق ا ي(.)119
 -96وعكر املركز ال ناين حلًو ا ن ان أن ل نان يالجاال الًانون الذو ا ب انالهاكه م ذأ عذ
ا عا الً ري (وابلالا املا  3من اتفاقي مناا الالعييب) وحيا س الالليياز كذ الوجئني ،حيا يشدكل
انالهاكاق ل لا  26من العهذ الذو اخلا ابحلًو املذني وال ياسي (.)120
 -97وأفددا املركددز ال ندداين حلًددو ا ن ددان ن ا د األع ددى ل ددذفاع سددا يف ني ددان/أاريل
إبعا الوجئني ق راق من ىوه ت يلهة إىل س ب ا دذاة األاد ي ،و نده يف الفدرت مدا ادني أا /مدايو
و ل/أم ب  ،جرب تر يل  2 447الجئداق إىل اديه ال دذان .ونُفديت أوامدر الرت يدل إبجدراءات مدوجز
من ق ل األم ن العا ون الالحًق من املخاطر عنذ العو و ون منا الوجئني احلق يف الذفاع واحلق يف
ال جوء إىل الً اء(.)121
2019

 -98وعكددرت الو ق د املشددرتك  22أن مص د امل دواطنني ال ددو يني الدديين ددر تددر ي هة يدددل هددوالق.
وي ددذو أن سياس د الرت يددل تددذا مددن اددني تددذاا عددذ ترمددي إىل ا ال د ه ع ددى الوجئددني ال ددو يني
ل عو  ،مبا يف علز ااذ الً ر مل اكن الوجئني وتب يق قانون العلل كرب قذ من الصرام (.)122
 -99و ثت الو ق املشرتك  24ل نان ع ى إل اء ندا الكفالد ومشدل العلداه املندزليني ،ن داء و جداالق
اًددانون العلددل عددن طريددق تعددذيل املددا  7مندده أو إل ا هدداا ووق د حيا س د اال الجددا ا ا ل عدداموت
املنزلي ددات ك ددحاا العن د واالس دال وها و ا ددذ وك دداالت الالوظي د اخلاا د ا وإج دراء حتًيً ددات جذي د يف
ق اا وفا العلاه املنزليني ومًاكا مجيا املخالفني(.)123
 -100وابملثل ،عت الو ق املشرتك  31احلكومد إىل إل داء نددا الكفالد ووكدا قدانون ددذ حللايد
ًو العلاه املنزليني املهاجرين مبا ياللاشى ما املعاي الذولي حلًو ا ن ان ،وإنفاعه و اذ تنفييه(.)124
 -101وأواى املشروع العاملي املعا ابال الجا ل نان االًذج مع ومات عن أماكن ا الجدا األشدخا
مددن م د امل دواطنني ا د ب إج دراءات ااجددر أو الرت يددل ف دوق عددن انالهددا ق دوانني ااجددر ( .)125وأواددى
ل نان أي اق ال ي الخذ ا الجا املهاجرين إال عنذما يكون علز معًوالق وكرو اق ومالناسد اق ،وأن يعدا
تًييله اني الفيند واأل دى ربا ووكدا إجدراءات اسدالً اه مو لد ل بفدل يف الد األطفداه املهداجرين والوجئدني
وتنددب ا الجددا اة وعلددز وفًداق لالوادديات جلند األمددة املالحددذ حلًددو البفددلا ووقد عل يددات الرت يددل ون
مراعا األاوه الًانونيد  ،وا الجدا العلداه املندزليني املهداجرين الديين يهرادون مدن أ ابل عل هدة أو ي دعون
إىل ت ي عل هة(.)126
 -102و عددت الو ق د املشددرتك  28ل نددان إىل وكددا ددذ ألعلدداه تعددييب الوجئددني ال ددو يني وإسدداء
معام الهة أثناء اال الجا  ،وال لاح ملندلات ًدو ا ن دان ابلوادوه إىل أمداكن االعالًداه واال الجدا ،
والالحًيق يف معام األشخا اكالجزين لذب خمال ال بات ال ناني (.)127
 -103و ي ت الو ق املشرتك  22من تزايدذ العدذاء ادني الوجئدني وا اللعدات امل ديف ناليجد لالدذاو
احلال د االقالصددا ي يف ل نددان .ومنددي اذاي د األ م د ال ددو ي  ،تش د الالًددذيرات إىل أن  200 000ل ندداين قددذ
ُ فعوا إىل او الفًر ،إكاف إىل م يون من مواطا ا ذاة اليين يعيشون أاوق يف الفًر(.)128

عذميو اجلن ي

()129

 -104أشددا ت الو ق د املشددرتك  18إىل أن عددذ األشددخا عددذميي اجلن ددي م د معددروف ع ددى وجدده
الذق  ،ع ى الرمة من أن الالًذيرات تش إىل وجو الف مؤلف يعيشون يف ال ذ(.)130
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 احلكومد إىل ا دداع تدذاا ل حدذ مددن داالت انعددذا اجلن دي ومنعهددا6  و عدت الو قد املشددرتك-105
 وإنشدداء ايئ د مالخصص د تال د ل مددن ى درباء ابلش دراك مددا ا اللددا املددذين،مددن ىددوه وكددا ىب د علددل
.)131( ومب اعذ وكاالت األمة املالحذ عات الص
 ل نددان ابعاللددا ندددا ددذيع ودوسددب وشددامل لال ددجيل املواليددذ25  وأواددت الو ق د املشددرتك-106
)ا132(ينب ق ع ى مجيا األطفاه املولو ين يف ل نان ا ض الندر عن جن ي الوالذين ووكعهلا الًانوين
وتندية مح توعي ع ى نبا ال ذ طوع األشخا ع ى ًهة يف الال جيل واحلصوه ع ى و دق
.)133(األ واه املذني ألنف هة وألطفااة
Notes
1
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