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 حقوق اإلنسان مجلس
 العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل الفريق

 والعشرون الثالثةالدورة 
    2015تشرين الثاين/نوفمرب  2-13

تجميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم المتحدة السامية لحقووق اإلنسوان   
 5/1مجلوووووس حقووووووق اإلنسوووووان  ر)ب( موووووق مرفوووووق  ووووورا15وفقووووواق للفقووووورة 

 16/21مق مرفق  رار المجلس  5 والفقرة
 

 لبنان  
 
هــ ا التيريــر  ملــل لام اومــاة الــوايرة ي تيــايير هل ــاة امل اهــداة  ا  ــرا اة ا ا ــ     
األمــم املتحــدة  مفوضــل تيــايير  ي ذلــا املظاتــاة  الت اليــاة الــوايرة مــن الد لــ  امل  لــ    ي مبــا

غـــل ذلـــا مـــن   ـــادة األمـــم املتحـــدة الرتلـــ  ذاة ال ـــا    التيريـــر  الســـامل  قيـــوا ا نســـا    ي
ميـــد  ي  ـــز  مـــو   تيل ـــدا  عاقـــد األت ـــال ل ـــدر الزامـــاة   لظ ـــظ   اـــال الـــ   الزامـــ   

اترتااــاة  تــر ا   هــاة ن يتضــمن هــ ا التيريــر ايــ   يا  ا  يُر ــال ال ــورة لو الو ــادة املر  لــ    ا
يــــــرر م هــــــا ي التيــــــايير  ال لانــــــاة ال ا لــــــ   مــــــن املفوضــــــل  الســــــامل  قيــــــوا ا نســــــا   ــــــظ  مــــــا

 ن املفوضل    هـو يت ـل امل ـارل التو لهلـ  ال امـ  الـد ا تمـدها قاـإل ايـوا ا نسـا  ي  ال ارية
   تـد ذُرــرة  اـال نــو م هوـش ي اوا ـش صايــ  الـ   مرا ــل امل اومـاة الــوايرة 17/119ميـري  

 تاا الفرتة  ي التيرير   ي  لت ي ل دار التيرير ر يي  ااست راض  التطوياة الد اد ت ي



 A/HRC/WG.6/23/LBN/2 

 

2/24 GE.15-14688 

 

 األساسية واإلطارالمعلومات  -أوالق  
 

 (1)نطاق االلتزامات الدولية -ألف 
 

 (2)المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان  

 اقال  ي ا  ا  اجلول  الساعي  

ا  را اة املتخ ة 
 مل يُ ّدا  الها/مل تُي   ع د ااست راض

الت دية ا  اانضما  
 ا ظف  ا 

مجلـــل ااتفاتلــ  الد للـــ  لايضـــا   اـــال 
  (1971ا زال التملل  ال   ري )

ل هــــــــــد الــــــــــد   ا ــــــــــا  عــــــــــاقيوا ا
 ااتت ـــــــاري   اا تما لـــــــ   الثيافلــــــــ 

(1972) 
ال هد الد   ا ـا  عـاقيوا املدنلـ  

 (1972)  السلاسل 
اتفاتلــــ  اليضــــا   اــــال مجلــــل ا ــــزال 

  (1997التملل  ضد املراة )
تفاتل  م اهض  الت ـ ي   غـل  مـن ا

              ضــر ا امل اماــ  ا  ال يوعــ  الياســل  
 (2000)  ا  الظلنسانل  ا  املهل  

تفاتلــــــــــ  الرب تورــــــــــول اا تلــــــــــايي ا
م اهضــــــــــ  الت ــــــــــ ي   غــــــــــل  مــــــــــن 
ضــر ا امل اماــ  ا  ال يوعــ  الياســل  

 (2008) ا  الظلنسانل  ا  املهل  

  (1991اتفاتل  ايوا الطف  )
الرب تورـــــــــــــول اا تلـــــــــــــايي اتفاتلـــــــــــــ  
ايوا الطف  عشأ  ا رتاك األ فال 

ُ ّتل  الهـا ي ي امل از اة املساح  )
  (2002 ا  

الرب تورـــــــــــــول اا تلـــــــــــــايي اتفاتلـــــــــــــ  
ايــــوا الطفــــ  عشــــأ  علــــل األ فــــال 

ال اــــــــا   ي   اســــــــتاظل األ فــــــــال ي
  (2004املوار ا عاال  )

اتفاتلــــــــــ  ايــــــــــوا األ ــــــــــخا  ذ ي 
   (2007  )ُ تل  الها ي  ا  ا  ات

ل هــــد الرب تورــــول اا تلــــايي الثــــاين املاحــــة عا 
 الـــــد   ا ـــــا  عـــــاقيوا املدنلـــــ   السلاســـــل 

 اهلار  لو للاا   يوع  ا  دا 

وا الطفــــ  الرب تورـــول اا تلــــايي اتفاتلــــ  ايــــ
عشـــأ  ا ـــرتاك األ فـــال ي امل از ـــاة املســـاح  

 (2002ُ ّتل  الها ي  ا  )
ااتفاتلــ  الد للــ  قمايــ  ايــوا مجلــل ال مــال 

 املها رين  افرار اسرهم 

اتفاتلـــ  ايـــوا األ ـــخا  ذ ي ا  اتـــ  )ُ تـــل 
   (2007 الها ي  ا  

ااتفاتلـــ  الد للـــ  قمايـــ  مجلـــل األ ـــخا  مـــن 
 (2007)ُ تل  الها ي  ا   اليسرياا تفا  
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 اقال  ي ا  ا  اجلول  الساعي  

ا  را اة املتخ ة 
 مل يُ ّدا  الها/مل تُي   ع د ااست راض

ااتفاتلـــــــــــ  الد للـــــــــــ  قمايـــــــــــ  مجلـــــــــــل 
 األ ـــــخا  مـــــن اا تفـــــا  اليســـــري

 (2007)ُ تل  الها ي  ا  

/ا   التحفتاة 
 ا  ظناة

ااتفاتلــ  الد للـــ  لايضـــا   اـــال مجلـــل 
حتفـــــــ  ا ـــــــزال التمللـــــــ  ال   ـــــــري )

  (1971  22 اال املارة 
اتفاتلــــ  اليضــــا   اــــال مجلــــل ا ــــزال 

حتفتـــــاة  اـــــال )املـــــراة التمللـــــ  ضـــــد 
)ج(  )ر( (1)16(   2)9 املــــــــــــــــــوار

   (1997(  1)29 ) (  )ز(   

  

 ى االشــــــــــــــز ل ــــــــــــــرا اة
 ا  ـــرا اة  اة التحيليــ
   (3)ال ا ا 

اتفاتلـــ  م اهضـــ  الت ـــ ي   غـــل  مـــن 
ضــــر ا امل اماــــ  ا  ال يوعــــ  الياســــل                

 20  املـــارة  ا  الظلنســـانل  ا  املهل ـــ 
(2000) 

الرب تورـــــــــــــول اا تلـــــــــــــايي اتفاتلـــــــــــــ  
ايـــــــــوا األ ـــــــــخا  ذ ي ا  اتـــــــــ  

   (2007 ا  )ُ ّتل  الها ي 
ااتفاتلـــــــــــ  الد للـــــــــــ  قمايـــــــــــ  مجلـــــــــــل 
 األ ـــــخا  مـــــن اا تفـــــا  اليســـــري

 (2007)ُ ّتل  الها ي  ا  
 

ااتفاتلــــ  الد للــــ  لايضــــا   اــــال مجلــــل ا ــــزال  
 14  املارة التملل  ال   ري

ل هـــــد الـــــد   املاحــــة عاالرب تورــــول اا تلـــــايي 
ا ـــــــــا  عـــــــــاقيوا ااتت ـــــــــاري   اا تما لـــــــــ  

  الثيافل 
ـــــــــــ  ال  ـــــــــــاقيوا املدنل ـــــــــــد   ا ـــــــــــا  ع هـــــــــــد ال

 41  املارة  السلاسل 
ل هــــــد املاحــــــة عا األ لالرب تورــــــول اا تلــــــايي 

 الد   ا ا  عاقيوا املدنل   السلاسل 
تفاتلـــــ  اليضـــــا   اـــــال الرب تورـــــول اا تلـــــايي ا

 مجلل ا زال التملل  ضد املراة
تفاتلــــ  م اهضــــ  الت ــــ ي   غــــل  مــــن ضــــر ا ا

وعـــــ  الياســـــل  ا  الظلنســـــانل  ا  امل اماـــــ  ا  ال ي
 22  21  املارتا  املهل  

الرب تورــول اا تلــايي اتفاتلــ  ايــوا الطفــ  
  املت اة عإ را  تيدمي ال ظغاة

ايـــوا مجلـــل ال مـــال ااتفاتلـــ  الد للـــ  قمايـــ  
 املها رين  افرار اسرهم
تفاتلــ  ايــوا األ ــخا  الرب تورــول اا تلــايي ا

 (2007 الها ي  ا  )ُ تّل ذ ي ا  ات  
ااتفاتلـــ  الد للـــ  قمايـــ  مجلـــل األ ـــخا  مـــن 

 (2007)ُ ّتل  الها ي  ا   اا تفا  اليسري
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 صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة  
 

 اقال  ي ا  ا  اجلول  الساعي  
ا  را اة املتخ ة 

 ا  الهامل يُ د   ع د ااست راض

اانضما   الت دية ا 
 ا ظف  ا 

ـــــارة اجلما لـــــ   ـــــل  راـــــ  ا ع ـــــ  م  اتفاتل
  امل ات    الها

ــــــــــــــ  امل ي ــــــــــــــ   ــــــــــــــاة   ل  12اتفاتل
 الرب تورـــوا   1949اغســـطإل  ا/

ا ضـــــــافلا  األ ل  الثـــــــاين املاحيـــــــا  
 (4)هبا

ااتفاتلـــاة األساســـل  مل تمـــ  ال مـــ  
 (5)87  دا ااتفاتل  يتم الد لل 

 (6)عر تورول عاللمو

ـــــــــ   ـــــــــ  ي اتفاتل قـــــــــال مزافحـــــــــ  التملل
 الت الم

 نتا  ي ما األساسش لامحزم  اجل ادل  الد لل  
 (7)87اتفاتل  م تم  ال م  الد لل  يتم 

ـــــــ  يتمـــــــ  169 ااتفاتلتـــــــا م تمـــــــ  ال مـــــــ  الد لل
 189(8) 

ااتفاتلــــــــــــاة املت ايــــــــــــ  عــــــــــــالظ      ــــــــــــداش 
 (9)اجل سل 

تفاتلـــاة   لـــ  االثالـــ   ا ضـــاي للرب تورـــو ا
(10)1949 ل ا 

 

   
اي مــــن   اــــال 2010 ــــا   م ــــ  اعــــأ  ل  ــــا  مل ي ــــدّ  الُيطــــري املتحــــدة األمــــم فريــــة افـــار -1

اتفاتلــ  اليضــا   اــال  اــال  حتفتاتــ  مل يســح   ال مــ ال ــزوك املت ايــ   يــوا ا نســا  ا  ايــوا 
يغــم ت ولــ   ــدة تو ــلاة م  ثيــ   ــن ااســت راض الــد يي الشــام    مجلــل ا ــزال التمللــ  ضــد املــراة

األمــم املتحــدة لاطفولــ  )اللونلســ ( ل  ــا   اــال الت ــدية  اــال  م تمــ ُ  ّو ت ــ    (11)الاــرض هلــ ا
  (12)الرب تورـــول اا تلـــايي اتفاتلـــ  ايـــوا الطفـــ  عشـــأ  ا ـــرتاك األ فـــال ي امل از ـــاة املســـاح 

عســح   ل  ــا )مفوضــل   ــ    الظ  ــ ( لشــ    الظ  ــ  الســامل  األمــم املتحــدة   ا  ــت مفوضــل ُ 
    (13)من اتفاتل  اليضا   اال مجلل ا زال التملل  ضد املراة 16(  2)9حتفتات   اال املارت  

مبــــا ي ذلــــا  عأ ــــزال الــــرا امل ا ــــرة   امل  لــــ  َ ّ هــــت امليــــريُة ا ا ــــ  2012 ي  ــــا   -2
الــرا   ــاية  اســ اهبا   وات هــا  تو ــل  لو ل  ــا  عــالتوتلل  الت ــدية  اــال ااتفاتلــ  التزملالــ   عطــال

الرتلـــــة  األ ـــــرا   املمايســـــاة الشـــــ له  عـــــالرا   ااتفاتلـــــ  الد للـــــ  قمايـــــ  ايـــــوا مجلـــــل ال مـــــال 
عشــأ  اقريــ  ال ياعلــ   قايــ  اــة  87يتــم  م تمــ  ال مــ  الد للــ  اتفــاتلد  املهــا رين  افــرار اســرهم 

    (14)(2011عشأ  ال م  الظدة لا مال امل  لل  ) 189(  يتم 1948) الت تلم
 ااــــ  الفريــــة الُيطــــري ا  الاو ــــ  امل  لــــ  عاقريــــ  ال ياعلــــ   التاع ــــ  مل تمــــ  ال مــــ  الد للــــ    -3

لو اقزومــ  لعظغهــا عــأي تيــّد  ُاــرز فلمــا لــ  الت ــدية  اــال  2013رانــت تــد  ا ــت ي  ــا  
مشــــر    2012  مشــــلا  لو ا   زاية ال مــــ  تــــّدمت لو قاــــإل الــــوزيا  ي  ــــا  87ااتفاتلــــ  يتــــم 

  (15)تانو  يأذ  عالت دية  الها
  ا  ت جل ُ  م اهض  الت ـ ي  عـأ  ي ـدي ل  ـا  ا  ـظ  امل  ـو   الـ  2013 ي  ا   -4

    (16)من اتفاتل  م اهض  الت  ي  22ي املارة 
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  ـــّو ت م تمـــُ  األمـــم املتحـــدة لارتعلـــ   ال اـــم  الثيافـــ  )اللونســـزو( ل  ـــا   اـــال الت ـــدية  -5
  (17)  قاي   ت  ي  ت و  ا زال الت  ل الثياياتفاتل اال 

  
 اإلطار الدستوري والتشريعي -باء 

 
عـــأ   ا  ا هـــااُعااـــت   ا فـــدة جل ـــ  م اهضـــ  الت ـــ ي  ع ثـــ  حتـــّر لو ل  ـــا  2013ي  ـــا   -6

ت ــدي  تــانو  ال يوعــاة  تــانو  ا ــول ااارمــاة اجل ادلــ  تــد ُاالــ  لو ا اــإل ال لــا  ي  ل ا  مشــر  
   ا  ــت عــأ  ييــو  ل  ــا   اــال ســ ل  األ لويــ  عت ريــ  الت ــ ي  (18)2012رــانو  األ ل/ريســمرب 

   ت ـــــدي  تشـــــري ات  لضـــــما   ـــــد   ضـــــو  اف ـــــال الت ـــــ ي  ألي ازـــــم مـــــن اازـــــا  (19)  راـــــ 
التيار 
(20)  

 لذ ااـــ  الفريـــة الُيطـــري ازريـــار اـــااة ز اج األ فـــال ي  ـــفو  الفتلـــاة الســـويياة  -7
  (21) ــاة  فإنـــ  ر ـــا ل  ـــا  لو الت ولـــ  عا تمــار مشـــر   اليـــانو  الـــ ي يـــ تم ز اج اليا ـــرينالظ 

 ــ  ا ــربا  امل  لــ  عتط لــة ااتفاتلــاة  التو ــلاة التاع ــ  مل تمــ  ال مــ  الد للــ  لو ل ــداي جل  ا ــاية
طـــري عشـــأ  م ات ـــ   راـــ  اا ـــاي عاأل ـــخا    اـــّ  الفريـــُة اليُ  2011ل ـــا   164اليـــانو  يتـــم 

    (22)ل  ا   اال ت  ي  تدياة اهلل اة املزاف  عإنفاذ اليوان  من ا   ت فل  ه ا اليانو 
 ا ـــاي الفريـــة الُيطـــري لو ا  الاو ـــ  التاع ـــ  مل تمـــ  ال مـــ  الد للـــ  رانـــت تـــد  ا ـــت ي  -8
  اتـر لو اقزوم  ا تمار الت ديظة امل ّايـ  املـرار لر اهلـا  اـال تـانو  ال مـ  مـن ا ـ 2013  ا 

الــ ي ت ــاين م ــ  الزثــل مــن األســر ي ل  ــا   مــ  األ فــال  الــ  اّرى الوضــل اهلــ اســوا ا ــزال  
  (23)لو ل  اي األ فال  اال م ا ل  ع ض اسوا ا زال  م  األ فال  استاظهلم

  ا ــت الاو ــ  التاع ــ  مل تمــ  ال مــ  الد للــ  لو اقزومــ  ا  تتخــ  التــداعل الظزمــ  لتــوفل  -9
  (24)اقمايـــــ  اقيليلـــــ  جلملـــــل ال ـــــاما  امل ـــــ لل  املهـــــا رين مـــــن التمللـــــ  ي مجلـــــل  وانـــــ  ال مـــــ 

مبســــأل  الـــرّا لو ضـــر ية اســـتحداض ل ــــاي  ـــام  يضـــم م ـــا  مجلــــل   امل  لـــ ا ـــاية امليـــرية ا ا ـــ  
  ــا  يتلــا  السلاســاة  اليــوان   ا  ــرا اة  الــربامة املت ايــ  عال مــال امل ــ لل    ا  ــت عــأ  ي اــن ل

 ــن حتــّول جل ــ  التو لــ  الو  لــ  لو م سســ  ازوملــ  تتــوّو ت ســلة مجلــل األنشــط  املرت طــ  عال مــال 
  ااتــت الاو ــ  التاع ــ  مل تمــ  ال مــ  الد للــ  ا  ال مــال 2013 ي  ــا    (25)امل ــ لل  املهــا رين

  ألصــم مرعو ـــو  عـــرّا  مـــ  امل ــ لل  املهـــا رين مســـتث و  مــن اقمايـــ  الـــد تتلحهــا تشـــري اة ال مـــ
   ا  ـــت امليـــرية ا ا ـــ  امل  لـــ  مبســـأل  الـــرا عَســـّن تشـــريل قمايـــ  (26)الزفالـــ م ـــّ  مبو ـــ  نتـــا  

 امــ  م ــ    ًــ ية  مــن ا  غلــاا اقمايــ  اليانونلــ  مــن  ــأن  ا  يــ ري ع  ضــهم  200 000 تراعــ 
عـاا  ماهـم  لو ت  لـتهم هلـم   ا  ـت لو الت رض لظسرتتاا امل ـ    ا ضـو  لاسـلطرة املطايـ  ألي 

  الزفالـ عأ  ي تمد ل  ا  تانونـا  يت ـا ل األ ضـا  ااـدرة لا مـال امل ـ لل  املهـا رين   ا  يااـش نتـا  
  (27) جيّر  ااسرتتاا امل   
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 الفريـة الُيطـري  ـد    ـور  لشـ    الظ  ـ السـامل  األمـم املتحـدة  مفوضـل ُ  لذ ااتـت  -10
 ًاــش  ــام  عشــأ  م اماــ  ماتمســش الاوــو   الظ  ــ    ا ــ  األ فــال مــ هم  فإصمــا ل ــاي تــانوين

ا  ــلا عاســتحداض ل ــاي تــانوين ًــّدر ييــو  عتحديــد  قايــ  ايــوتهم  اريــانم  نتــرا  لو ا  تــانو  
ــ  عــ  ماتمســش الاوــو   فلــ   ا ــر ج م ــ   ا تامــ ل  ــا   لوالــد ول الــ ي يــ تم  1962  ــا  مل اّل

   ا  ـت مفوضـل   ـ    الظ  ـ  عـأ  (28) الظ    من  ه   سادر املها رين مـن اجلهـ  األ ـرى
ي ّدل ل  ـا  هـ ا اليـانو  مـن للاـا   ـرمي ر ـول ماتمسـش الاوـو   الظ  ـ  ا    ـورهم ع ـوية غـل 

   .(29) ديد ي    ا تام تانونل  لذا رانوا مسوا  لدى املفوضل   عأ  لفِّض يسو  

 ا ــاية اللونلســـ  لو اســتمراي   ـــور  اـــراة فلمــا يت اـــة مبوا مـــ  التشــري اة الو  لـــ  مـــل  -11
ســــ واة  7اازــــا  اتفاتلــــ  ايــــوا الطفــــ   مــــل لنفاذهــــا   لو ا  يفــــل ســــن املســــ  لل  اجل ادلــــ  مــــن 

ـــــا   (30)ســـــ   مل يزـــــر ل ع ـــــُد ي اليـــــانو  12 لو ـــــت اللونلســـــل  ل   ـــــ  مبرا  ـــــ     اّث ـــــال الت ول ا
املت اـــة  مايـــ  األاـــداض املخـــالف  لايـــانو  عالـــ  ضـــما  اامتثـــال الزامـــ   422/2002 اليـــانو 

    (31)ألازا  اتفاتل  ايوا الطف 
 ااتــت اللونلســل  ا  لنفــاذ اليــوان  الــد تــ تم انتــ ا  األ فــال مــن ي ايــ  اســرهم مــا زال  -12

ي ل ــاي ي ايــ  عدياــ   ذرــرة انــ  جيــ  ل ــرا  اســت راض ضــ لفا   فأ  ــت عت  يــ  اضــان  األ فــال 
    (32)ر يي قال  األ فال املوضو   ي ه   الر اي  األ لة

ال ســا   ســادر افــرار  املت اــة  مايــ  2014 ا ــاي الفريــة الُيطــري عياــة لو ا  تــانو   ــا   -13
   ااتـت مفوضـل  (33)الد للـ امل ـ   اتـاج لو ت ـدي  لضـما  اسـتلفاد  لام ـايل األسرة من ال    

    (34)     الظ    ا  اليانو  مل جيّر  ااغت اا ال   ش
 اثــــت الاو ــــُ  التاع ــــ  مل تمــــ  ال مــــ  الد للــــ  ل  ــــاَ   اــــال ت يــــل  مشــــر   اليــــانو  املت اــــة  -14

 غــل عت تــلم ا ضــا  ال ــاما  ي ا دمــ  امل  للــ  مــن ا ــ  تضــمل   ن ــا  ًــدرا  اتــر اي  للــ  م ا ــر 
    (35)م ا ر ضّد ال اما  امل  لل  ي مجلل نوااش  ماهم

 اثّـــت هـــ   الاو ـــُ  ل  ـــا   اـــال ازـــاذ التـــداعل الظزمـــ  لضـــما  ا  تُ تمـــد ع ـــوية  ا اـــ   -15
اتفاتلـــ  م تمـــ  ال مـــ  الد للـــ  الت ـــديظة الوا ـــ  لر اهلـــا  اـــال تـــانو  ال مـــ  ملوا متـــ  مـــل اازـــا  

(   اـــــال ا  تُ  ـــــ  ي اا ت ـــــاي 1999ل  مـــــ  األ فـــــال )عشـــــأ  اتـــــر اســـــوا ا ـــــزا 182 يتـــــم
ت الياة الاو   عشأ  ا  ـ  الت ـاين عـ  التشـري اة الو  لـ   هـ   ااتفاتلـ    اثـت الاو ـ  اقزومـَ  

    (36)س   15 اال يفل السن الدنلا لظلتحاا عال م  لو 
 ـــــّر  املثالـــــ  مـــــن تـــــانو  ال يوعـــــاة  534 ااتـــــت مفوضـــــل   ـــــ    الظ  ـــــ  ا  املـــــارة  -16

اجل ســـش  /ا  تُ ـــ ى لو التو ـــ   اجل ســـل   ا  ه ـــاك  ـــدرا  مرتف ـــا  مـــن اـــوارض التمللـــ   ال  ـــ  الـــد
 ا  ـال الفريـُة الُيطـري عـأ  يشـط    (37)اهلوي  اليادم   اـال نـو  اجلـ إل )اهلويـ  اجل سـانل ( ي ل  ـا 

لظ  ــــ  عت ــــدي  تــــانو   ــــ    ا  ا  ــــت مفوضــــل ُ   (38)مــــن تــــانو  ال يوعــــاة 534ل  ــــا  املــــارة 
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التملل يــ  اليادمــ   اــال نــو  الــ ي يــ ّتم مــ   اجل ســل  الا  انلــ  هبــد  اــ   األازــا   1925  ــا 
    (39)اجل إل

  
 اإلطار المؤسسي والبنية األساسية لحقوق اإلنسان وتدابير السياسة العامة -جيم 

 
اتـّرة مشــر   تــانو  يــ    اــال  اُعااـت جل ــ  م اهضــ  الت ــ ي  عـأ  الاو ــ  اليانونلــ  ال لاعلــ  -17

لنشــا  م سســ     لــ  قيــوا ا نســا    لزــن هــ ا املشــر   مل يُ ــرض ع ــُد  اــال الربملــا  رــش يوافــة 
ــــ  مبررــــ   املت ايــــ ام ــــارل  ا  ــــت جل ــــُ  م اهضــــ  الت ــــ ي  عإنشــــا  هــــ   امل سســــ   فيــــا  ل  (40) ال

 عإرمــال هــ   ال مالــ  مبــا   (41))م ــارل عــاييإل(ايــوا ا نســا   قايــ  امل سســاة الو  لــ  لت  يــ  
 ُيطـــريال  ا  ـــال الفريـــةُ   (42)يتوافـــة مـــل اازـــا  الرب تورـــول اا تلـــايي اتفاتلـــ  م اهضـــ  الت ـــ ي 

نتــا   ماــش  عفضــ ايــوا ا نســا  تزــو  مســ  ل   ــن  الــوزاياةعإنشــا  هل ــ  رادمــ  مشــرتر  عــ  
تو ــلاة امل  ثيـ   ــن  ــزوك   للــاة مـن ا ــ  متاع ــ  ت فلـ  االت امــاة  الُيســتخد  لاتت ـل  ا عــظ  
  (43)األمم املتحدة

  عا جنــازاة الـــد حتّييــت ي ل ــاي ااســـرتاتلول  الو  لــ  ال شــري  لامـــراة ل نّوهــت اللونلســ -18
 ظ  تزــــو  ةّولــــ   طــــ   مــــ  مســــتي (  اّرــــدة  اــــال اقا ــــ  لو تيــــدمي2021-2011ي ل  ــــا  )
    (44) ويظ  رافلا  

الـــ ي  686لســـ  التيـــّد  الز ـــل الـــ ي ُااـــرز ي ضـــو  ت ـــدي  اليـــانو  ذ ااتـــت اللون ل -19
ســـ   ا  لو ال ـــ  التاســـل  فإصـــا اّرـــدة  اـــال  15ســـ   لو  12يفـــل ســـن الت اـــلم ا ل امـــش مـــن 

    (45)  اليانو  من ا   األ فال مجل ا  ضر ية ضما  ت فل
ا  مديريــ  األمــن ال ــا  ا ــدية  مفوضــل  األمــم املتحــدة الســامل  لشــ    الظ  ــ  رة ذَرــ -20
قمو ــ   ديــدة مــن اليوا ــد املت ايــ  عــد ول املهــا رين  لتــامتهم   ع ــد  2015 ــ اف/فرباير  23 ي

ا تـــداموا ألســــ اا موافَــــة  الهــــا ذلـــا  مل ي ــــد يُي ــــ  الســـوييو  الراغ ــــو  ي الــــد ول لو ل  ــــا  لا لذ
ة  ــاق  تث ــت هــويتهم   ا ُيســم  عــد ول تتضــمن  اــ  اقمايــ  الد للــ   ع ــد ا  ييــّدموا   ــاد ا

 ا  ــال   (46)الظ  ــ  لا لــد ا س لنســانل  اســتث ادل  مــا زال  اــال  زاية الشــ    اا تما لــ  ا  حتــدرها
الفريُة الُيطـري  مفوضـل   ـ    الظ  ـ  عـأ  ي ـّد ل  ـا  ل ـايا  تانونلـا  م ّل ـا  لتحديـد ايـوا الظ  ـ  

يــديج  اــ  الاوــو   تضــل  الظ  ــ  مــن ال ســا   األ فــال ي ا طــ    عــأ   (47) اريــانم  قايتهــا
    (48)ااسرتاتلول  الو  ل 

 ا ــاي الفريــة الُيطــري لو ضــر ية ل ــدار سلاســ  لاتخفلــ  مــن ت ــّرض األ ــخا  امل ــاع   -21
عفـــل ل نيـــ  امل ا ـــ  ال شـــري  لاو ــــم  التمللـــ    ـــن  ريـــة  ضــــل  طـــ  اســـرتاتلول     لـــ  ًّد ــــ  

م  نيــــــ  امل ا ــــــ  املزتســــــ  متظز رة اليطا ــــــاة ملزافحــــــ  فــــــل ل نيــــــ  امل ا ــــــ  ال شــــــري / مت ــــــد
    (49))ا يدز(
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 التعاون مع آليات حقوق اإلنسان -ثانياق  
 

 التعاون مع هيئات المعاهدات -ألف 
 

 حالة تقديم التقارير -1 

 هل   امل اهدة
املظاتاة ا تامل  الوايرة 

 ي ااست راض الساعة 
  ر تيرير تُدِّ  م   
 ااست راض الساعة 

  ر مظاتاة 
 تيدمي التياييراال    تامل 

جل ــ  اليضــا   اــال التمللــ  
 ال   ري

مل يُ تــــــــر ع ــــــــد ي التيــــــــايير مــــــــن  - 2015 2004 ذاي/مايل 
 الثامن  شر لو الثاين  ال شرين

جل ــــ  اقيــــوا ااتت ــــاري  
  اا تما ل   الثيافل 

 مل يُ تر ع د ي التيرير الثاين - 2015 1993اياي/مايو 

ـــــــــ  امل  لـــــــــ   يـــــــــوا  الاو 
 ا نسا 

تـأ ر مو ـد تيـدمي التيريـر الثالـ   - - 1997نلسا /اعري  
 2001م    ا  

الاو ـــــــ  امل  لـــــــ  عاليضـــــــا  
  اال التملل  ضد املراة

مل يُ تــــر ع ــــد ي التيريــــرين الراعــــل  - 2014 2008نلسا /اعري  
  ا امإل

تــأ ر مو ـــد تيــدمي التيريـــر األ    - - - الت  ي  جل   م اهض 
 2001م    ا  

ــــــــرين  - - 2006ا يرا /يونل   جل   ايوا الطف  تــــــــأ ر مو ــــــــد تيــــــــدمي التيري
الراعــــــــــــل  ا ــــــــــــامإل م ــــــــــــ   ــــــــــــا  

؛  تـــــــأ ر تيـــــــدمي التيريـــــــر 2011
الرب تورول األ   املت اــــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــــ

اا تلــــــــــــايي اتفاتلــــــــــــ  ايــــــــــــوا 
الطفـــــــــ  عشــــــــــأ  علــــــــــل األ فــــــــــال 

ال اــا   ي   اســتاظل األ فــال ي
 2006م    ا  املوار ا عاال  

   
 هيئات المعاهدات التي   دمتهادة الردود على طلبات المتابعة المحد   -2 

 
 التي أجرتها هيئات المعاهدات التحقيقاتة و/أو ُقطرييارات الالز   

 
 املوضو   التاييخ هل   امل اهدة

 سري 2010اياي/مايو  الاو   الفر ل  مل ل الت  ي  

(50)2013نلسا /اعري   جل   م اهض  الت  ي 
 الت  ي  ا  ا  اااتواز  
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  عأنـ   اـال الـرغم مـن الـد م التيـيل  املـا  امليـّد  ملسـا دة اقزومـ   اـال ل افارة اللونلس -22
فلمـــا لـــ  تيـــدمي التيـــايير مبو ـــ  اتفاتلـــ  ايـــوا الطفـــ   مل ُاـــرز تيـــد  ي هـــ ا الوفـــا  عالت امانـــا 

    (51)ال در
رهــــــا املت اــــــة عا  ــــــا  مبو ــــــ    ا تمــــــدة جل ــــــ  م اهضــــــ  الت ــــــ ي  تيري2013 ي  ــــــا   -23
من اتفاتلـ  م اهضـ  الت ـ ي   غـل  مـن ضـر ا امل اماـ  ا  ال يوعـ  الياسـل  ا  الظلنسـانل   20 املارة
  تـــّد  ل  ـــا  مظاتاتـــ   اـــال التيريـــر  ا ـــاي لو ا رتاضـــ  2014املهل ـــ    ي رـــانو  الثاين/ي ـــاير ا  

 ا  ـــت الاو ـــُ  عـــأ  يســـم  ل  ـــا  ع شـــر التيريـــر  عـــأ  ييـــّد  تيريـــر    (52) اـــال نشـــر تيريـــر التحيلـــة
    (53)من ه   ااتفاتل  19األ   مبو   املارة 

تيـايير  الثظ ـ  املتـأ رة الـد ي  اـش ا  ييـدمها مبو ـ     ّو ت اللونسزو ل  ا   اـال تيـدمي -24
  (54)التملل  ي الت الماتفاتل  م اهض  

  
 (55)التعاون مع اإلجراءات الخاصة -باء 

 
 اقال  الراه   اقال  ي ا  ا  اجلول  الساعي   

 ن م ا ر وة رادم 

 (2005اا اي عاأل خا  ) ال ياياة الد ا ريت
مشــــــــرتر  لو ل  ــــــــا   لســــــــرادل    مالــــــــاة ا  ــــــــدا  زيــــــــاية 

عـإ را اة مــو  ة؛  األ ــخا  املشــرر   را الــا ؛  الســزن 
 (2006الظدة؛  ال ح  )

 (2006التا ي  )

 (56)(2011ااسرتتاا )

 (2015الدي ل  ) ري اق

 - - ال ياياة املوافة  الها من ال  امل دا

 الد ْين ا اي ش ااسرتتاا ال ياياة الد  ُا  ل راؤها
 السزن الظدة

يســال    يّرة  12 ــظل الفــرتة تلــد ااســت راض  ُ ّ هــت  الرر ر  اال يساد  اار ا   ال دا اة ال ا ا 
 م ها  8اقزوم   اال 

 

  - تيايير  ع ثاة املتاع  
   
تــا  ع  ثـــ  لو امليـــّري ا ــا  امل ــيل  ريــ  الـــدين ا  امل تيــد تــد ا ــاي الفريــُة الُيطــري لو ا   -25

لاح ــول  اــال تــدي ارــرب مــن امل اومــاة  ــن الت ــاي  عــ  اجلما ــاة  2015ل  ــا  ي  ذاي/مــايل 
    (57)الدي ل  ا  اا تياري  املختاف  ي ال اد



 A/HRC/WG.6/23/LBN/2 

 

10/24 GE.15-14688 

 

 التعاون مع مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان -جيم 
 

فوضــــل  األمــــم ملاملزتــــ  ا تالمــــش لاشــــرا األ ســـ   اــــال افرييلــــا التــــاعل  استضـــا  ل  ــــا  -26
لاو ــ  رورالــ  استشــايي    2002ي  ــا   ي عــل ة  الــ ي انشــ  املتحــدة الســامل  قيــوا ا نســا 

    عادا  مبا ي ذلا ل  ا  11ااتت اري   اا تما ل  لارا  سلا   ياّطش املزت  ا تالمش االلا  
ي  مفوضــــــل  األمــــــم املتحــــــدة الســــــامل  قيــــــوا ا نســــــا مســــــاي  ماللــــــ  لو  تــــــّد  ل  ــــــا   -27
 (   2006) رانت مسايت  الساعي  تد ُتدمت ي  ا   2014  ا 

  
تنفيوووال االلتزاموووات الدوليوووة المتعلقوووة بحقووووق اإلنسوووانن موووع مراعووواة القوووانون  -ثالثاق  

 الدولي اإلنساني الواجب التطبيق
 

 المساواة وعدم التمييز -ألف 
 
لو   ــور  ــوية  طلــ  لامــراة لــدى  امل  لــ  عاليضــا   اــال التمللــ  ضــد املــراة الاو ــ ُ ا ــاية  -28

تطا ـــاة م ل ـــ  مـــن ا تمـــل    ا ـــت م اومـــاة  ـــن التـــداعل املتخـــ ة لتالـــل املواتـــ  اليادمـــ   اـــال 
    (58)الساط  األعوي   املرتسخ  ع مة

التملل يــــــ  ضــــــد األ فــــــال ذ ي ا  اتــــــ   ضــــــد  ااتــــــت اللونلســــــ  انتشــــــاي املمايســــــاة  -29
    (59)األ فال األ ان   األ فال الظ     األ فال امل تم  لو اسر ل  انل  فيلة

  ــّو ت اللونســزو ل  ــا   اــال تلســل مشــاير  ا تم ــاة ااالــ   املشــتاا  عالشــأ  الثيــاي  -30
دين غــل اقزوملــ   الف ــاة الضــ لف  ي اقلــاة  اجلهــاة الفا اــ  امل  لــ  عالثيافــ   م تمــاة ا تمــل املــ

الثيافلــ    ضـــما   تـــل ال ســـا   ال  ــاة عاملســـا اة ي الفـــر  مـــن ا ــ  م اجلـــ  متـــاهر التفـــا ة عـــ  
  (60)اجل س 

  عـــأ  2015لو ال اــد ي  ذاي/مــايل ع ــد زيايتــ   امليــري ا ــا  امل ــيل  ريــ  الـــدين  افــار  -31
امل  لــ  عشـــ    األســرة عاتـــت موضــل  ــدل  ـــا  تتــدا   فلـــ  تضــايا اقريـــ  اليــوان   ااــارم الدي لـــ  

  (61)الدي ل   التملل  اليادم  اال نو  اجل إل تدا ظ  ر لا  
  

 حق الفرد في الحياة والحرية وأمنه الشخصي -باء 
 
عاجل ـاة ا اي الفريـُة الُيطـري لو ا   هـ  اار ـا  مسـتمرة ي املطال ـ  عـإن ال  يوعـ  ا  ـدا   -32

  (62)ي تضايا ا يهاا
   ـــدة جل ــــ  م اهضــــ  الت ــــ ي   ا  ــــا  ع ثـــ  التحيلــــة الــــد ا رنــــا  ا  الت ــــ ي  ةايســــ   -33

 تشـــل األرلـــ    ـــاد   تســـتخدمها ع ـــوية م تـــارة اليـــواة املســـاح   اهلل ـــاة املزافـــ  عإنفـــاذ اليـــانو  
هم فـــل املشـــت  ن تفشـــش ت ـــ ي   ـــت مـــن انـــا  بتافـــ  مـــن ال اـــد لو   ـــور  ـــ   اضـــ  مـــالـــد مجُّ 
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ي ذلـــا األ ـــخا  املوتوفـــو  ايتزـــاهبم  ـــرادم  ن  مبـــا  ـــا  اااتوـــازم ـــاماتهم  ااتوـــ ين  لســـا ة
 و ا ســـــلما الســـــويي  اف  لو األ انـــــ   ضـــــعا تت ـــــ  عـــــأمن الد لـــــ   غلهـــــا مـــــن اجلـــــرادم ا طـــــلة  

الـــــد      ذ األفـــــرارمـــــن املـــــدين   ا ســـــلما ي ل ـــــاي افـــــ  األ و املوتوفـــــ  األفـــــرار و  الفاســـــطل ل
 تايـــــت ع ثـــــ  التحيلـــــة م اومـــــاة مفارهـــــا ا    (63) ـــــرادم  ـــــالة  اـــــال ذمـــــ   و املـــــ خفض املوتوفـــــ

الت ـــ ي  اـــايل ع ـــوية يدلســـل  ا  ـــا   مالـــاة التوتلـــ   ااســـتوواا ي ع ـــض بـــافر الشـــر    ي 
  ا ــت   (64)املخــاعراة ال ســزري  مرافــة اااتوــاز ا اضــ   لســاط  تــواة األمــن الــدا اش  ا هــ ة

ـــي  ا تثـــاض ا مـــال الت ـــ ي   ا ـــاية  (65)الاو ـــ  مـــن ل  ـــا  ازـــاذ ل ـــرا اة  ا اـــ   تويـــ   م س 
مفوضــل   ــ    الظ  ــ  لو ا  األغا لــ  الســااي  مــن الســويي  ااتوــ ين الــ ين ُا ريــت ميــاعظة 

 اـــال د مت ّمـــ اســـتخفا    عو ـــور افـــارة جل ـــ  م اهضـــ  الت ـــ ي  (66)م هـــم تـــد ت رضـــوا لات ـــ ي 
    (67)اريتهم اار م  منأل خا  املوضو   من ا   ااألساسل   لضماناة اليانونل ي د  عا ما
عشــأ   مالــاة توتلــ  غــل   يرةاار ــا اة الــد  نفســها  ــن تايهــا لزا الاو ــ    ا رعــت -34

 هــاة غــل ازوملــ   رامللالشــلاة املرت طــ   ــ ا ا   ملالشــلاة  مايســتها ــر ل   ا مــال ت ــ ي  
    (68)تسالم الضحايا لو األ ه ة األم ل  الا  انل ع مث اليلا مساح  ا رى  

 ا رعـــت الاو ـــ   ـــن تايهـــا لزا  اار ـــا اة املت ايـــ  عاســـتخدا  اقـــ إل اانفـــراري ي مرارـــ   -35
  (69)اش  ا ه ة املخاعراة ال سزري اااتواز ا اض   لساط  تواة األمن الدا 

 ااتت جل   م اهض  الت  ي   ا  ـا  ع ثـ  التحيلـة الـد ا رنـا  االـ  اارتتـاد الشـديد  -36
 ا رعــت الاو ــ   ــن تايهــا ال ــالا لزا  ا ضــا  اااتوــاز   (70)ي مجلــل الســوو  الــد تامــت ع ياينــا

الــد ت ــ  لو ري ــ  الت ــ ي  ي ع ــض اقــااة  الــد ازــن   ــفها عالياســل   الظلنســانل   املهل ــ    
  ا ـــت الاو ـــُ  التاع ـــ  مل تمـــ  ال مـــ  الد للـــ  لو   (71) ا  ـــت الاو ـــ  مب ـــل ال  ـــ  عـــ  الســـو ا 

ل  ـــا  توضـــل  مـــا لذا رـــا  ال مـــ  الـــ ي ي ريـــ  الســـو ا  ي ل ـــاي األنشـــط  املضـــطال هبـــا ألغـــراض 
 ا ـــاية   (72)افـــرار  ـــوا  ا   ـــرراة ا  مج لـــاة امل ف ـــ  ال امـــ  ازـــن ا  يزـــو  مو  هـــا  لفادـــدة

اللونلس  لو ا  السـو ا  األ فـال  الز ـاي ُاتوـ    م ـا  ي م تـم مرافـة اااتوـاز ي ل  ـا    ي 
ع ــض اقـــااة  فـــإ  ا فـــال املوتـــوف  عـــتهم التــويف ي انشـــط  ليهاعلـــ  اُتوـــ    ي مرافـــة ااتوـــاز 

اهـــم لو مرافـــة  اضـــ   لســـاط  تـــواة األمـــن الـــدا اش  ســـزري  ملـــدة ت ـــ  لو  ـــهر رامـــ  ت ـــ  ني
    (73)ارمتهم ي تضايا مت اي  عا يهاايور  فلها سو ا  ر اي ي تتر   ً

  ا ــــت الاو ــــ  امل  لــــ  عاليضــــا   اــــال التمللــــ  ضــــد املــــراة لو ل  ــــا  تيــــدمي م اومــــاة  ــــن  -37
لــاة اليتــ  املت ــا  ع ــو  اجلــ إل  مبــا التــداعل املتخــ ة لايلــا   اــال نــو ف ــال مب ــل ال  ــ  امل ــ     ما
    (74)ي ذلا تت  ا ناض  اجلرادم املرتز   عاسم ما يُد  ال ان  الشر 

قزومــــ  عا تمارهــــا  طــــ  ال مــــ    لو انــــ  يغــــم اجلهــــور الــــد عــــ لتها ال ا ــــاية اللونلســــ -38
امل ليــــ  ال ي ــــاة زالــــت  الراملــــ  لو اليضــــا   اــــال اســــوا ا ــــزال  مــــ  األ فــــال  فمــــا 2012 ل ــــا 

ااتت ـــاري  ل ســـر الضـــ لف  ت  ـــ   اـــال الياـــة ال ـــالا  تـــدفل  - لات اـــلم هـــش  األ ضـــاُ  اا تما لـــ 
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األ فـــال  مـــن علـــ هم الظ  ـــو  لو ال مـــ  لســـا اة  ـــوال  ي  ـــ  ا ضـــا  اســـتاظلل   غـــل  م ـــ  
ل  ـا  تـارمو  مياع  ا وي ر   املسـتوى   تـد ت ـّ  ا  نـو  ظ ـ  ايعـا  األ فـال املشـررين ي  ـواي  

اثّــت الاو ــُ  التاع ــ  مل تمــ  ال مــ  الد للــ  اقزومــَ  اثــا  تويــا      (75)مــن اجلمهوييــ  ال رعلــ  الســويي 
ـــارة م ـــداة   اـــال ت  يـــ   هورهـــا الراملـــ  لو حتســـ  ارا  ال تـــا  الت المـــش    ا ـــ   ـــن  ريـــة زي

  (76)الاالتحاا عاملدايل  قاي  ا فال الشواي  من اسوا ا زال  م  األ ف
قايــ  األ فــال مــن ال  ــ   ااســتاظل  ي  ــ  مشــر  ل   ضــ    لو ل ا ــاية اللونلســ -39

ال يوعــ  ال دنلــ  ســوا  ارانــت ُ ــايل ي امل ــ ل  امــارن الر ايــ  ال دياــ   امل سســاة ال ياعلــ  ا  تُفــرض  
  (77)ر يوع   اال ايتزاا  را  ما

 التحــــرن اجل ســــش  ااســــتاظل هــــش امــــوي ا تــــ ال   ا  ال  ــــ  امل ــــ   ل ذَرــــرة اللونلســــ -40
تشــّز  الشــواغ  الردلســل  فلمــا لــ  قايــ  ال ســا   املراهيــاة  املــراهي   األ ــخا  الــ ين ي لاــو  

    (78)اسرهم  ادهم  األمهاة األ فال
 ا ــــاية الاو ــــ  امل  لــــ  عاليضــــا   اــــال التمللــــ  ضــــد املــــراة لو   ــــور  ــــدر مــــن الثاــــراة  -41

  (79)ي تـــــانو  مزافحـــــ  اا ـــــاي عاأل ـــــخا   لو   ـــــور حتـــــدياة فلمـــــا يت اـــــة عت فلـــــ  اليانونلـــــ  
  (80)  ا ت م اوماة  ـن ا طـواة املتخـ ة ملرا  ـ  اليـوان  الـد تلّسـر ااسـتاظل اجل سـش لا سـا 

 ا رعــــت الاو ــــ  التاع ــــ  مل تمــــ  ال مــــ  الد للــــ   ــــن تايهــــا لزا  تاــــ  ال لانــــاة املتااــــ   ــــن اا ــــاي 
    (81) فال   ا   ال  اةعاأل

  
 إ امة العدلن بما في ذلك مسألة اإلفالت مق العقابن وسيادة القانون -جيم 

 
ا اية جل   م اهض  الت  ي  لو ا  نتـا  ال دالـ  اجل ادلـ  ي ـاين مـن ا اـ   لذ تو ـد مـثظ   -42

 ا  ــت عــأ    (82)ظايــ تــأ لاة زم لــ   وياــ  ا مــربّي هلــا عــ   اســ  ااارمــ  األ و  اجلاســاة ال
مــن ا ــ  قايــ   عزفــا ةســل  مــ  نتــا  ال دالــ  اجل ادلــ  يتخــ  ل  ــا  مجلــل التــداعل الظزمــ  لضــما  

التوتلــ   التحيلــة   ا  ــا  اااتوــاز الســاعة لامحارمــ   ع ــد  ا  ــا اقيــوا األساســل  لامحتوــ ين 
تــــداعل   ا تمــــار ؛ا  ــــرا اة اجل ادلــــ ت  يــــ  الضــــماناة اليانونلــــ  األساســــل  ي تــــانو    ؛ (83)ا رانــــ 

  (84)ملــل الضــماناة اليانونلــ  األساســل جبمجلــل ااتوــ ين  ي املمايســ  ال مالــ     ّتــلف الــ  تضــمن 
 ا  ــت   (85) ا  ــت ايضــا  عضــما   ــد  اســتخدا  اي رللــ   ــرى اق ــول  الــ  نتلوــ  لات ــ ي 

ع  اهـ  سـاط  التحيلـة  اـال   ـ  السـر      اهلـ للـ  مسـتيا  لاشـزا ى تزـو  الاو   عأ  ي شـ  ل  ـا  
؛ امل اماـــ   لســـا ةاملت ايـــ  عأ مـــال الت ـــ ي  امل ا ـــا   هـــا عف اللـــ  ي مجلـــل اار ـــا اة  الشـــزا ى   
 ضـما  مياضـاة اجل ـاة امل  ـوم   اـال ال حـو  ؛(86)قاي  ميدمش الشـزا ى مـن اي ا مـال انتياملـ   

    (87)الوا  
عأ ـــزال الـــرا امل ا ـــرة عـــأ  ي شـــ  ل  ـــا  ًزمـــ  لشـــ        لـــاملامليـــرية ا ا ـــ   ا  ـــت  -43

ار ـــا انم  ا  تـــواال مـــ  ت ـــّت ي اليضـــايا عســـر     عـــأ  يســـم  لا مـــال امل ـــ لل  املهـــا رين الـــ ين 
    (88)عالت رض لتوا زاة ا  ا مال استاظل  طلة  اال ايدي ايعاا  ماهم عال يا  م تتا  ي ل  ا 
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ا  لمزانلـــــ  اق ـــــول  اـــــال املســـــا دة اليانونلـــــ  ا انلـــــ   ـــــظل  ااـــــ  الفريـــــة الُيطـــــري  -44
التحيليــــاة  ااارمــــ  مــــا زال امــــرا  ًفوفــــا  عاملشــــار    انــــ  ي  اــــش ل ــــارة ال تــــر ي نتــــا  املســــا دة 

    (89)اليانونل   ي د  عشز  افض  لضما  الوفا  عالضماناة الد تزف  ل را  ًارم   ارل 
ســ واة  7ر ــا الفريــُة الُيطــري لو ا  ُيزــر ل ي اليــانو  يفــل ســن املســ  لل  اجل ادلــ  مــن    -45
املت اــــة  422/2002ســــ     ااــــ  اســــتمراي   ــــور رثــــل مــــن الثاــــراة ي ت فلــــ  اليــــانو   12 لو

ع دالـــ  األاـــداض  اّ  األ فـــال غـــل الا  ـــانل  الـــ ين لضـــ و  لامياضـــاة ارثـــر نســـ لا  مـــن األ فـــال 
  (90) ــانل  الــ ين لضــ و  هلــا؛  اّ   ــدر األ فــال الســويي   اللــا  عشــز   ــا  ي هــ ا ال ــدرالا 

ـــــ  لتحديـــــد امل ـــــائ الفضـــــاال لاطفـــــ  ي الـــــد ا ى اليضـــــادل    ا  ـــــت اللونلســـــ  عاســـــتحداض  لل
 ا ــاية مفوضــل   ــ    الظ  ــ  لو ا  األ فــال الظ  ــ  ُاتوــ      (91) اقــااة غــل اليضــادل 

  ل اـــداض  لو ا  اافتيـــاي لو ال ـــداد  ي ـــيل اصـــم يرترـــو  ي اااتوـــاز ر   لاـــا تهم ي ســـوو 
    (92)عاقماي   الر اي   املسا دة املظدم 

 ااتـــت الاو ـــ  التاع ـــ  مل تمـــ  ال مـــ  الد للـــ  ا   ـــد    ـــور  للـــاة لاشـــزا ى َيســـه   -46
التيللديـــ  املت ايـــ  مبـــ   تأ ـــلاة الـــد ول الاوـــو  لللهـــا    ـــول ا  ـــرا اة اليضـــادل    السلاســـاة 

  (93)هش اموي تثيل رثل من ال اما   ن يفل ا  تيدمي  زا ى ضد ايعاا  ماهم
  

 الحق في الخصوصية والزواج والحياة األسرية -دال 
 
ا ـرا امليــري ا ـا  امل ــيل  ريــ  الـدين  ــن تايــ  لزا   ـد    ــور تــانو  مـدين عشــأ  الــ  اج  -47

  (94) ا ــاي لو ا  الســمال عــال  اج املــدين سلشــّز  ا ت ــايا   مزانلــ  موا ــا  ت  يــ  الت ــو  ي ل  ــا  
الاو   امل  ل  عاليضا   اال التملل  ضـد املـراة لو ا ـرتا  الد لـ  الطـر  عـأ  ت دريـ  الـ تم   ا اية

  (95)اليانونل  الد ت تم ال  اج  ال ظتاة األسري  تشز   لل ا  ضد املراة
 ذَرـــرة هـــ   الاو ـــ  رـــ لا ا  الاو ـــ  الوزاييـــ  الـــد تشـــّزات لدياســـ  امليرتاـــاة امليّدمـــ   -48

ع ـد  مـ   الا  انلـاة اقـة ي نيـ    سـلتهن لو  2012لت ـدي  تـانو  اجل سـل  تـد ا  ـت ي  ـا  
  (96)ا ارهن  از ا هن األ ان 

ا فتــ  يشــّز  حتــديا  لذ  ا ــاي الفريــة الُيطــري لو ا   ضــل األ فــال ي م سســاة ي ايــ  مــ -49
 20 000م سســـ  لتيـــدمي الر ايـــ  الدا الـــ  تراعــــ   200ي اـــا  ـــدر األ فـــال املوضـــو   االلـــا  ي 

ـــ  مجلـــل  تشـــولل الر ايـــ  ال دياـــ  ل  فـــال لو  فـــ    ر ـــا الفريـــة  لو ل ـــرا  اســـت راض ر يي قال
  (97)األ فال املوضو   ي ر   ه   الر اي    شلا  مل امل ايل الد لل 

  ــــ  )مفوضــــل   ــــ    الظ  ــــ (  ا ــــاية مفوضــــل  األمــــم املتحــــدة الســــامل  لشــــ    الظ -50
انـم لـدى السـاطاة الا  انلـ   ا  األ فال املولـورين بعـا  غـل مسـوا  ا ُيسـم  عتسـول   ار لو
 تــرب ا ــاو  عالتــا   اــال  ــهارة مــلظر يتلــ    لذا مل يــتّم التســول  ي غضــو   ــا   ااــد  يُ  فــظ
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ي املادــــ  مــــن األ فــــال  70الطفــــ  غــــل مســــو    ُتتهــــر رياســــ  استي ــــادل  ا رنــــا املفوضــــل  ا  
  (98)السويي  املولورين ي ل  ا  ا اازو   هارة ملظر يتل 

 ا ــاية مفوضــل   ــ    الظ  ــ  لو ا  اقــد األرا لســن الــ  اج لا  ــاة ي الشــري   هــو  -51
 ذَرــرة مفوضــل   ــ      (100)ونلســ  عــأ  اتــر ل  ــا  ز اج األ فــال ا  ــت الل  (99)تســل ســ واة

الظ    ا  ال    امل     ال    اجل سـش  الـ  اج امل زـر ا تـ ال تشـّز  الشـواغ  الردلسـل  ي قـال 
  (101)اقماي  لا سا   ال  اة ماتمساة الاوو   الظ  اة

  
 حرية التنقل -هاء 

 
انــــ  تــــد اــــدض تزــــا ر ل مالــــاة اتــــر التوــــول ي  ــــدر مــــن ا ــــاي الفريــــة الُيطــــري لو  -52

ال اـــدياة تســـتهد   ا ـــ   الظ  ـــ  الســـويي  ا  ال مـــال املهـــا رين   األســـال اليـــانوين ل مالـــاة 
اتــر التوــول غــل  اضــ    تــد ترافيــت هــ   ال يــارة مــل تلــا   زاية الدا الــ  ع يــارة تــواة الشــر   

 ا ــــاية مفوضــــل    (102)رة  ر     ــــور ل ــــاي تــــانوينال اديــــ  مــــل  ــــد  ل ضــــا ها لا لرتاعــــ  ًــــد  
 ــ    الظ  ــ  لو ا  الظ  ــ  الســويي  الــ ين للســت لــديهم ي  ــ  لتامــ   ــاق   ــا      ــن 

 ااــ  الفريــة الُيطــري   (103)الت يــ   ريــ  ا    ــوي اقــوا    ازــن ا  يت رضــوا لاتوتلــ   اااتوــاز
ا ــ  فاســطليل مــا زالــوا ي لشــو  ي ل  ــا   4 000  3 000ا  مــا يــرتا ل  ســ  التيــديراة عــ  

ر   اي   ـــــادة هويـــــ  يتلـــــ   ـــــاق   ةـــــا يـــــ ري لو تيللـــــد اـــــررتهم  ااتمـــــال ت رضـــــهم لاتوتلـــــ  
ل ــا  التســـول  ي الســو  املـــدين   ر ـــا الفريــة الُيطـــري لو عــ ل م يـــد مـــن  مــوا هتهم ل ـــ وعاة 

  (104) ا  ل را اة التسول  املديناجلهور لتسوي   ض هم عشز  م اس  رش يتسىن هلم ل
 ا ــــاي الفريــــة الُيطــــري لو  ضــــو  بــــلم الظ  ــــ  الفاســــطل ل  ي صــــر ال ــــاير  غــــل  مــــن  -53

املخلماة ل مالاة يتاع   اال ارر  الد ول  ا ـر ج ازـن ا  ُتشـد ر ا ـن فـرتاة ااسـت فاي األمـيل  
  (105)اتوازةا تد ي يد من لمزانل  ت رض الظ    لاتوتل   اا

  
حرية الديق أو المعتقد وحرية التعبير وتكويق الجمعيات والتجمع السولمي والحوق  -واو 

 في المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية
 
ا ـــاية اللونســـزو لو ا  التشـــهل يُ تـــرب  راـــ    ادلـــ  مبو ـــ  تـــانو  ال يوعـــاة   ا  ـــت  -54

  (106)ي تانو  مدينعإسياف ال ف  اجلرمل       لريا   
 ا ــار امليــري ا ــا  امل ــيل  ريــ  الــدين عــالرتاض الفريــد لات ــو   الــدييل   ا ســلما ي م طيــ   -55

 ا ــاي لو  ــد    ــور اضــطهار   (107)الشــرا األ ســ    اــّ  الشــ   الا  ــاين  اــال قايتــ    ــون 
 اليـــدية  اـــال  يـــة ااســـتيرايا  ال تـــا  الـــراهن اريـــيل ي ل  ـــا   لو ا  م تـــم ال ـــال متفيـــو   اـــال 

الت    لـدى الطوادـ  الدي لـ    ي اـ  سـا د تياسـم السـاط  عـ  الطوادـ  الدي لـ  ي ااافتـ   اـال 
  ــــور  ظتــــاة مســــتيرة  فإنــــ  ازــــن ا  يــــ ري لو لضــــ ا  املوا  ــــ  املشــــرتر   لو ت  يــــ  التشــــرذ  
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   امل تيـــداة املختافـــ  عالطرييـــ  الـــد السلاســـش   يتمتـــل ال ـــال  ريـــ  ا ت ـــاا  ةايســـ  بتاـــ  األريـــا
ارييــو  ا  ماحــد    ي رعــو   ــن   هــاة نتــر  اصــم ا حتاــو هلــم   ي اــن ع ــض الا  ــانل   اــال املــ 

نيديـــ  عشـــأ  الـــدين عشـــز   ـــا   لا ا  امليـــري ا ـــا  ا ـــرا  ـــن تايـــ  لزا  اضـــطراي ال ـــال الـــ ين 
لو ريـــ هم األ ـــاش   ـــد التيـــد  عطاـــ  لشـــا   ا  ـــايةي تـــرب   انفســـهم  ا ـــا  مـــن غـــل املـــ م   لو 

    (108)  اد  م ل   ي ا تمل
 ا ـــــاي الفريـــــة الُيطـــــري لو ا  الوضـــــل السلاســـــش املتيايـــــ  يتهـــــر  الـــــا  ي عيـــــا  ازومـــــ   -56

ـــ     ـــاوي م  ـــ  الرداســـ  م ـــ  انتهـــا   ايـــ   ت ـــري  األ مـــال ت مـــ  ي  ـــ  فـــرتاة  ديـــد متتالل
   تـــا  الربملـــا    هـــو يشـــل لو اســـتحال  ل ـــرا  2014اياي/مـــايو  25الـــردلإل ملشـــال ســـالما  ي 

 2014انتخاعـــاة نلاعلـــ  عســـ   الوضـــل األمـــيل  عتمديـــد  ايتـــ  ينالربملـــا   ي تشـــرين الثـــاين/نوفمرب 
   مل يُ تمــــد مشــــر   تــــانو   ديــــد لظنتخاعــــاة عســــ   ا ظفــــاة 2017ا يرا /يونلــــ   20اــــ  

الردلســــل    ا يو ــــد توافــــة سلاســــش ا  رســــتويي  اــــال  ــــظال  اليادمــــ  عــــ  التزــــتظة السلاســــل  
  (109)الربملا  ي سن التشري اة ي    استمراي  اوي امل    الرداسش

 ر ـــت اللونســـزو ل  ـــا  لو ضـــما  تـــدية ال ـــحافل   ال ـــاما  ي  ســـاد  ا  ـــظ   اـــال  -57
 اـــال ال ـــحافل   ال ـــاما  ي  ةايســـ  مه ـــتهم ي عل ـــ  اـــرة   م ـــ    التحيلـــة ي مجلـــل اا تـــدا اة

  (110)  الت فل  الزام  لسلارة اليانو  ساد  ا  ظ    ضما
 اثّــت اللونســزو ل  ــاَ   اــال متاع ــ   ططــ  الراملــ  لو  ضــل تــانو  يســم  عــاا ظ   اــال  -58

  (111)امل اوماة اتث  لام ايل الد لل 
مـــــــ  ال مـــــــ  الد للـــــــ  تـــــــد  ا ـــــــت ي ت ا ـــــــاي الفريـــــــة الُيطـــــــري لو ا  الاو ـــــــ  التاع ـــــــ  مل  -59
ا  حتــّد اقزومــ  مــن تــد   مفتشــش ال مــ  ي الشــ    الدا الــ  لا ياعــاة  ااحتــاراة  2014  ــا 

  (112)ال مالل  ق ر  في  ي اال  الشزا ى الد يرف ها  در ر ل من األ ضا 
ةثـــ  م تمـــ   ا رعـــت جل ـــ  م اهضـــ  الت ـــ ي   ـــن تايهـــا لزا  اار ـــا اة الياداـــ  عت ـــّرض  -60

الزرامــ  ي ل  ــا  لارتهلــ  نتلوــ  ةايســت  انشــط  مت ايــ   يــوا ا نســا    ا ســلما تو لــة اــااة 
  (113)الت  ي 

ا  ل  ــا  ا ــاي لو ا  املشــاير   الاو ــ  امل  لــ  عاليضــا   اــال التمللــ  ضــد املــراة لذ ااتــت  -61
ى لو ال تــا  السلاسـش الطــادفش  الســادد  لو امل خفضـ  لامــراة ي اقلـاة السلاســل   اقلـاة ال امــ  تُ ـ  

ـــ   فإصـــا  ا ـــت م اومـــاة  ـــن التـــداعل املتخـــ ة لتشـــولل ال ســـا   اـــال  هلم ـــ   يافـــ  الســـاط  األعوي
  (114)املشاير  ي اقلاة السلاسل   اقلاة ال ام 
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 الحق في العمل وفي التمتع بأوضاع عمل عادلة ومواتية -زاي 
 
ري عتحســـ  لمزانلـــ  ر ـــول الظ  ـــ  الفاســـطل ل  لو ســـوا ال مـــ   ا  ـــال الفريـــُة الُيطـــ -62

 ن  رية ازاذ تداعل م هـا ااسـتمراُي ي ت سـل  ل ـرا اة اق ـول  اـال ت ـري   مـ   الت ـا ُ  مـل 
ال ياعـاة امله لـ   زالـ  اقـوا   املت ـا  عاجل سـل  ا  مب ـدا امل اماـ  عاملثـ  الـد مـا فت ـت حتـر  الظ  ــ  

ـــ  ع ـــض املهـــن الـــد هلـــا نياعـــاةالفاســـطل  الاو ـــ  امل  لـــ  عاليضـــا   اـــال    ا ـــت  (115)ل  مـــن م ا ل
م اومــــاة  ــــن ا طــــواة املتخــــ ة لضــــما  املســــا اة عــــ  املــــراة  الر ــــ  ي قــــال  التمللـــ  ضــــد املــــراة

  (116)ال م 
تــداعل تانونلــ   اثــت الاو ــُ  التاع ــ  مل تمــ  ال مــ  الد للــ  اقزومــَ   اــال التيــد  ي ا تمــار  -63

  (117)  مال  ف ال  ند  لو م ل التحرن اجل سش  اتر 
 ا اي امليري ا ا  امل ـيل  ريـ  الـدين لو ضـال  ااهتمـا  الـ ي ا  ا لام تيـداة  الشـ ادر  -64

  (118)الدي ل  ا ا   ع شراة  ا  ال مال املها رين امليلم  ي ل  ا 
  

 االجتماعي وفي التمتع بمستوى معيشي الئقالحق في الضمان  -حاء 
 
  عــأ  ي ــ ل ل  ــا  ت ــايى  هــد  لتمزــ  رــ   فــ  ي ال اــد مــن تايــش لا  ــت اللونلســ -65

  امل  لـــ ا  ـــت امليــرية ا ا ـــ    (119) ــدماة  لـــدة ال و لـــ   اــال نـــو يتســـم عاملســا اة  ا ن ـــا 
امل ــ لل  املهــا رين عــاقيوا األساســل  عأ ــزال الــرا امل ا ــرة عــأ  يزفــ  ل  ــا   تــل ا فــال ال مــال 

 ا ـــاية اللونلســـ  لو اّ  مــا ا ييـــ   ـــن ن ـــ    (120)مــن ت لـــ  اهلويـــ   الر ايـــ  ال ــحل   الت اـــلم
الظ    السويي   الفاسطل ل  ي ل  ـا  هـم مـن األ فـال   هـم ارثـر  رضـ  مـن غـلهم لا ـل  ي 

ــــة ا ضــــا  َيســــتخدمو  فلهــــا ملاهــــا   مرافــــة لا ــــر  ال ــــح ــــ   يوا هــــو  اــــوا   ت ل ش غــــل مأمون
    (121)لمزانل  ا وهلم  اال  دماة ت المل    حل   ا تما ل   لدة

 ااتـــت اللونلســـ  ا  لمزانلـــ  اق ـــول  اـــال اقيـــوا األساســـل  مـــا زالـــت زضـــل ليلـــور  -66
    (122) ديدة   دما يت اة األمر عاملها رين  الظ     ماتمسش الاوو 

اللونلســـــ  لو  وـــــ  الظ  ـــــ  الفاســـــطل ل  ي ل  ـــــا   ـــــن تا لـــــ  ااتلا ـــــانم  ا ـــــاية  -67
ري لو   ـــــــور تـــــــانو  ا ُتمـــــــد ي  ا ـــــــاي الفريـــــــة الُيطـــــــ  (123)األساســـــــل  الا ادلـــــــ   غـــــــل الا ادلـــــــ 

ار  الظ    الفاسطل ل   زـم األمـر الواتـل مـن  اّـا  يـاي ا  نيـ  مازلتـ  ا   يا تـ   2001  ا 
زالــــت األ ضــــا  اا تما لــــ  ااتت ــــاري  الســــاددة ي مجلــــل بلمــــاة  ي ل  ــــا    مــــاع ــــوية تانونلــــ  

ال ـــىن التحتلـــ   مـــن اارتتـــاد  الظ  ـــ  الفاســـطل ل  ر   املســـتوى  مبـــا تتســـم عـــ  مـــن ســـو  نو لـــ  
ي لشـــو  ي  2007زال رثـــل مـــن الفـــايين مـــن بـــلم صـــر ال ـــاير ل ـــر ال ـــ ا  الـــ ي نشـــ  ي  ـــا    مـــا

    (124)دا  ا ضا        
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 الحق في الصحة -طاء 
 
لو  الُيطــــري لو ا  ل  ــــا  تــــد جنــــ  ي  فــــض م ــــداة الوفلــــاة ال فاســــل  ا ــــاي الفريــــة -68
ر   الــرتم املســـتهد  ي األهــدا  ا  ادلـــ  ل لفلــ    ر ــا لو زيـــارة الرترلــ   اـــال حتســ  ســـ    مــا

اة ا  لو ت ــريض الــاة املــراة  طــر الزشــ   ــن املضــا فاة املت ــا  عاقمــ  الــد تــد تــ ري لو الوفــ
 ــديد  لو حتســ  موا هــ  هــ   املضــا فاة  ت  يــ  نتــم ا االــ  املت ايــ  هبــا  رمــا ر ــا لو ت  يــ  

    (125)الرترل   اال الزش   ن اس اا الوفلاة ال فاسل  ي  فو  الظ  اة السويياة
هـش م ـا ة متخّافـ   ـن املتوسـ    عأ   اري ال يـا   اهلرمـ   اـال ل  ـا  ل افارة اللونلس -69

  ـــو  قمو ـــ  مـــن امل  ـــراة ال ـــحل   ا ســـلما لمزانلـــ   2012الـــو يل الـــ ي ُســـو  ي  ـــا  
 افـــارة اللونلســـ  عـــأ  ســـو    (126)الو ـــول لو امللـــا  املأمونـــ   ال تافـــ  ال ـــحل   ال ـــر  ال ـــحش

ـــا  ال ـــر  ال ـــحش اـــّد مـــن لمزانلـــ  اق ـــ ـــ  ال ـــىن التحتلـــ  لاملـــا   مل ول  اـــال امللـــا  املأمونـــ  اال
    (127) الزافل  ما ي  ّر  اال  ح  األ فال

 ا ــاية اللونلســ  لو اافتيــاي لو ا ــدماة ال فســل    نــدية ا ــدماة الط لــ  املتخ  ــ   -70
    (128)ال ين يشت   ي ت رضهم لظ تدا  مث  ا دماة املخ    ل  فال

للـــ  ضـــد املـــراة م اومـــاة  ـــن ا طـــواة املتخـــ ة امل  لـــ  عاليضـــا   اـــال التم الاو ـــ ُ    ا ـــت -71
  (129)ل سا لو اال حل   ا دماة تيدمي اليادم  من ال لتضللة الفوايا 

  
 الحق في التعليم -ياء 

 
  عـــــأ  يســـــتمر ل  ـــــا  ي تـــــوفل الت اـــــلم اجللـــــد ا ـــــاين  ا ل امـــــش جلملـــــل لا  ـــــت اللونلســـــ -72

 ذرــر الفريــة الُيطـــري ا    (130)ارثــر فــأرثر عتــوفل األ فــال اــ   مــر ا امســ   شــرة  عــأ  ييــو  
عسـ   ت ـّوي مفـار  ال س   امل وي  ل  فال الا  انل  املاتحيـ  عاملـدايل ال اّمـ  مـا انفزـت تـ خفض 

    (131)التدييإل ي ه   املدايل ات   ورة م   ي املدايل ا ا   ا 
 ــن ااســت راض الــد يي الشــام  الــد  ذّرــرة اللونســزو عــأ  ل  ــا  يفــض التو ــل  امل  ثيــ   -73

تــوفل فــر  الت اــلم ا ــاين لو    ال ي ــاة الــد ت ــرتض تشــال  الظ  ــ  الفاســطل ل  تــد و لو لزالــ  
 ا ــاي الفريــة الُيطــري لو ا  ال ســ     (132)لاوملــلالر ايــ  ال ــحل    تــوفلجلملــل ا فــال الظ  ــ   

يي  عاملـدايل مـا زالـت ضـ لا  لااايـ   الـ  يزـو  م تـم ا مجالل  التحاا األ فال الظ    السـو 
 ا ــاية   (133)الشــ اا الســويي  الــ ين هــم ي ســن الدياســ  عاملرااــ  الثانويــ  م يط ــ   ــن الدياســ 

مفوضــــل  األمــــم املتحـــــدة الســــامل  لشـــــ    الظ  ــــ  لو ا   ـــــد  تــــوافر الفـــــر  الت الملــــ  ألغا لـــــ  
 200 000  مــا ي يــد  اــال لالدياســ  يشــّز  حتــديا  ر ــلا   لذ األ فــال الســويي  الــ ين هــم ي ســن 

 فــ  ا ــ  ي ســن الدياســ  ا يتايــو  ت المــا  م اســ ا  ل مــرهم أل   اتــ  نتــا  الت اــلم تــد   ــات 
  (134)لو ات ال اد رها
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 ذرـــــر امليـــــري ا ـــــا  امل ـــــيل  ريـــــ  الـــــدين ا  نتـــــا  الت اـــــلم ي ل  ـــــا  ي ـــــ ز   ـــــاي الط يلـــــ   -74
ااتت ـاري   لذ يـرتك ع ـض ا فـال األسـر الفيـلة اتت ـاريا  ًـر م  مـن الفـر  اجللـدة الـد تتـل  هلـم 

    (135)سش وض  رع  لجياعل   ن الت و  الدييل ي ت المهم املدي 
  

 األشخاص ذوو اإلعا ة -كاف 
 
ــــــ  املســــــا دة املتااــــــلااتــــــت اللونلســــــ -75 ــــــال  ــــــد  رفاي ــــــ   ا     ال واتــــــ  الشــــــديدة املرتت 

ل  ــــخا  ذ ي ا  اتــــ  الــــ ين يوا هــــو  حتــــدياة مــــن الــــ  لمزانلــــ  اق ــــول  اــــال ا ــــدماة 
 ر ــول مرارــ  ا ــدماة اجلما لــ   املخلمــاة الســز ل   ي ــانو  مــن ال  لــ   الو ــم  فمــا زال  اــال 

    (136)املت اة عاأل خا  ذ ي اااتلا اة ا ا   220/2002ل  ا  ا  ي ف  اليانو  
زو ا  ل  ــــا  مل ي ّفــــ  اي تــــداعل لضــــافل  لتحســــ  لرمــــاج األ فــــال ذ ي  ذَرــــرة اللونســــ -76

  (137)ا  ات  ي نتا  الت الم ال اري ا  ل يارة ت  ي  التديي  املهيل
  

 المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء -الم 
 
الظزمـ  لضـما  اّثت الاو   التاع   مل تم  ال م  الد للـ  ل  ـا   اـال موا ـا  ازـاذ التـداعل  -77

قايـــ  ال مـــال املهـــا رين قايـــ  راماـــ  مـــن املمايســـاة  األ ضـــا  الت ســـفل  الـــد ترتـــال لو مســـتوى 
ةايس  السـخرة   ا رعـت الاو ـ   ـن اماهـا اليـوي ي ا  يُ تمـد ي املسـتي   اليريـ  مشـر ُ  اليـانو  

مـوذ ش املوّاـد الـ ي يـ تم ال ي يـ تم ا ضـا   مـ  ال مـال امل ـ لل  املهـا رين فضـظ   ـن ال يـد ال 
الاو ـــــ  امل  لــــ  عاليضـــــا   اــــال التمللــــ  ضـــــد املــــراة لو ا ـــــرتا  ل  ــــا  عـــــأ    ا ــــاية  (138) ماهــــم

  ا ــاية  (139)ال ــامظة امل  للــاة املهــا راة يت رضــن لا  ــ   اا تــدا   اــال ايــدي ايعــاا  ماهــن
لــلإل لو م اومــاة مفارهــا ا  تــواة األمــن الــدا اش  عأ ــزال الــرا امل ا ــرة  امليــرية ا ا ــ  امل  لــ

 الزثـل ُت ـّ  اصـا    املهـا رين  امل ـ لل  ال مـالاـااة مـل  الت امـ  زلفلـ ل لديها م رف  رافل   فهم
 الســالم  عالتحيليــاة تيــو ر   ا   انتحــاي اــااة اصــا  اــال فلــاة ال مــال امل ــ لل  املهــا رين  مــن
 ا  ـــت عـــأ  يضـــل ل  ـــا  اـــدا  ارا   (140)فلهـــا ر ي هلـــا رـــا  الـــد  ســـ   الوفـــاة ا  ي ال وامـــ ي

ل  ـوي ا ييــّ   ــن اقـد األرا ل  ــر الــو يل  عـأ  يضــمن لا مــال امل ـ لل  املهــا رين اريــ  الت يــ  
  (141) ايهم ي اااتفاد عو اا هويتهم

 اــال اســال الــد ين   عــأ  عــالرّا عــأ  جيــّر  ل  ــا  ااســرتتاا   امل  لــامليــرية ا ا ــ   ا  ــت  -78
ا ـــل  رـــااة التو لـــ  مـــن تياضـــش ات اهبـــا مـــن ال مـــال امل ـــ لل  عـــدا  مـــن تياضـــلها مـــن ا ـــحاا 

    (142)ال م 
 ر ـــا الفريـــُة الُيطـــري ل  ـــا  لو ت ـــدي  متطا ـــاة  ديـــد ي ـــ  ا تامـــ  لظ  ـــ  اليـــارم   -79

الظ  ــ  عــأ  تزفــ  اقزومــ  االتــ ا   ا  ــت مفوضــل   ــ      (143)مــن اجلمهوييــ  ال رعلــ  الســويي 
تـداعل لرتالـ  الر ايـا األ انـ   ال اي  عامل ـدا الـد   املت اـة ع ـد  ا  ـارة اليسـري    عـأّا تُتخـ  ايّ 
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ا  األ ـــخا  ال ـــداش اجل ســـل  الـــ ين ا ضـــحوا  عـــأي  ـــز  مـــن األ ـــزال  اـــا تهم لو اقمايـــ  
 11 500 ا ـــــاية املفوضـــــل  لو ا  نـــــو   (144)يـــــ قمامـــــن االد للـــــ   ت ـــــ  ا  تيـــــل م ااتلا ـــــانم 

 2014ســـويي مســـوو   رـــانوا ي صايـــ   ـــهر رـــانو  األ ل/ريســـمرب  3 300 ـــخ   مـــن علـــ هم 
ـــ  ا  ل ـــرا اة   (145)ًتوـــ ين ي ســـوو  ل  انلـــ   ا ـــاية املفوضـــل  لو  ـــد    ـــور تشـــري اة ًال

  (146)اتمسش الاوو لرايي  من  أصا ا  تايب اااتلا اة ااّدرة لظ     م
 اّرد الفريـة الُيطـري  مفوضـل  األمـم املتحـدة السـامل  لشـ    الظ  ـ   اـال التـأ ل املت ايـد  -80

ا  ــــا   1 177 234  رــــا  ه ــــاك مــــا ي يــــد  اــــال 2015 ذاي/مــــايل  20ل زمــــ  الســــويي   ففــــش 
ـــ  األمـــم املتحـــدة  غا ـــ    تشـــال  الظ  ـــ  ســـوييا  مســـوظ  لـــدى املفوضـــل   رمـــا ُســـّو  لـــدى  رال

ا ــ  فاســطليل تــداموا مــن اجلمهوييــ  ال رعلــ  الســويي   ةــا  45 000الفاســطل ل  ي الشــرا األرا 
 ا ــاية مفوضــل   ــ      (147)ضــاو ا  هاداــ   اــال رــر  الضــلاف  ااســتث ادل  الــد اعــدنا اقزومــ   لّــد

    اـــال نـــو ف ـــال  الـــ ي الظ  ـــ   اللونلســـ  لو   ـــور اا ـــ  الويـــ  لو لعـــدا  التضـــامن الـــد
عد نــ  ســتتأ ّر عشــدة تــدية ال اــد  اــال ااســتواع   التحّمــ  ي   ــ  األزمــ  الســويي    ر تــا لو اشــد 

  (148)املواير ع وية  ا ا 
م اومــــاة  ــــن التــــداعل املتخــــ ة  الاو ــــ  امل  لــــ  عاليضــــا   اــــال التمللــــ  ضــــد املــــراة  ا ــــت   -81

قمايــ  ال ســا   ال  ــاة الظ  ــاة  ماتمســاة الاوــو  مــن ال  ــ  اليــادم  اــال نــو  اجلــ إل  مبــا فلــ  
ال    اجل سش   قمايـ  ال  ـاة الظ  ـاة مـن الـ  اج امل زـر  اليسـري الـ ي رثـلا  مـا تفرضـ  األسـرة 

  (149) الهن ا تيارا  م ها عأ  ذلا سلحملهن
   مفوضـــــل   ـــــ    الظ  ـــــ  لو  طـــــر ت ـــــّرض األ فـــــال الظ  ـــــ  لية اللونلســـــ ا ـــــا -82

اـــ  اج امل زـــر لالســـويي  لظســـتاظل ااتت ـــاري  ـــن  ريـــة ال مـــ  اليســـري  ااســـتاظل اجل ســـش    
 ذرـــرة املفوضـــل  انـــ  ي  اـــش حتديـــد   (150) اليســـري   لاتمللـــ  مـــن  انـــ  افـــرار ا تم ـــاة املضـــلف 

  (151)  الـ ين اتـا و  لو املسـا دة حتديـدا  سـالما   لاـالتهم لو مرافـة  م ـ هوي  األ فـال الظ  ـ
 ا ــاية لو هشا ــ  نتــا  قايــ  الطفــ  ي ال اــد   ا ســلما فلمــا لــ  اليا ــرين غــل امل ــحوع  

    (152)ع  يهم  األ فال امل ف ا   ن ذ يهم
 رثـل مـن األالـا  ارـرب حتـد   ذَررة مفوضل       الظ  ـ  ا  ال ثـوي  اـال سـزن هـو ي -83

يوا ه  الظ  و  ي ل  ا    ا رعت  ن تايهـا لزا    ـور الزثـل مـ هم ي مسـارن غـل  م ـ  عانتتـاي 
    (153) د ي تراي عإنشا  مواتل ليوا  يتل  هلم

  ا ـاي الفريـة الُيطـري لو ا  الظ  ـ  الفاســطل ل  اليـارم  مـن اجلمهوييـ  ال رعلـ  الســويي  -84
   ا/ 2011تـــد اُفســـ  هلـــم ا ـــال نســـ لا  لاـــد ول  ريـــ  لو ل  ـــا  ي الفـــرتة مـــا عـــ   ذاي/مـــايل 

   لزــن الســاطاة الا  انلــ  ا ــدية م  دــ  ا امــر ترالــ  لازثــلين مــ هم ةــن هــم ي 2013اغســطإل 
 ع ــد التــ رل مب ــدل ال طالــ  املرتفــل ي  ــفو  الظ  ــ  الفاســطل ل   عــأصم   (154) ضــل غــل تــانوين

الظمســا اة  التحّلــ  فلمــا لــ  ال ثــوي  اــال  مــ    ا ــت الاو ــ  التاع ــ  مل تمــ  لام انــاة مــن م رضــو  
    (155)ال م  الد لل  من اقزوم  موافانا ع   الت ديظة املرار لر اهلا  اال تانو  ال م 
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  ــور ا ـــا  مثـــل لاياــة نـــو اااتوـــاز الفريـــة ال امـــ  امل ــيل عاااتوـــاز الت ســـفش اــ  ا   -85
  (156)ي ل  ا  تانونل الاوو   املها رين امليلم  ع وية غل   ماتمسشا رايي لظ    

  (157)1932ت ـــــدار يتـــــش لاســـــزا  م ـــــ   ـــــا    ااـــــ  الفريـــــة الُيطـــــري انـــــ  مل جيـــــَر ايّ  -86
مــــم املتحــــدة الســــامل  لشــــ    الظ  ــــ  لو ا  ال ــــدر ااــــّدر قــــااة ان ــــدا   ا ــــاية مفوضــــل  األ

 ذرــــرة اللونلســــ   الفريــــة   (158)االــــ  200 000اجل ســــل  غــــل م ــــر    لز ــــ  تــــد ي ــــ  لو 
الُيطــري ا  نتــا  التســول  املــدين امل ّيــد هــو ااــد األســ اا امل ريــ  لو ان ــدا  اجل ســل   ا  ــلا عــأ  

ســـول  مجلـــل األ فـــال املولـــورين ي ال اـــد   ـــد  ارنـــم  مبـــن فـــلهم األ فـــال يزفـــ  ل  ـــا  تلســـل ت
 ا  ـــال الفريـــُة   (159))غـــل املســـوا ( ال ـــداش اجل ســـل  اليلـــد شاملزتـــومالظ  ـــو   ا فـــال ابعـــا  

الُيطـــري  مفوضـــل   ـــ    الظ  ـــ  عـــأ  ُيســـم  عالتســـول  اـــ  ع ـــد مـــر ي  ـــا   ذلـــا  ـــن  ريـــة 
    (160)املت اي   ااة التسول  املتأ رة تلسل ال ت ي اليضايا
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