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  مقدمة    
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املُنشأ مبوجب قرار جملـس              -١

. ٢٠١٠نـوفمرب  / تشرين الثاين١٢ إىل ١، دورته التاسعة يف الفترة من ٥/١حقوق اإلنسان  
 تـشرين   ١٠دة يف   وجرى االستعراض املتعلق بلبنان يف اجللسة اخلامـسة عـشرة املعقـو           

وترأس وفد لبنان سعادة السفري ويليام حبيب األمني العـام لـوزارة            . ٢٠١٠نوفمرب  /الثاين
واعتمد الفريق العامل هذا التقرير عن لبنان يف جلسته الـسابعة عـشرة             . اخلارجية اللبنانية 

  .٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين١٢املعقودة يف 
جملس حقوق اإلنسان فريق املقررين التـايل       ، اختار   ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٢١ويف    -٢
  .شيلي، وماليزيا، ونيجرييا: لتيسري االستعراض املتعلق بلبنان) اجملموعة الثالثية(
، صدرت الوثائق التالية ألغراض االستعراض      ٥/١ من مرفق القرار     ١٥ووفقاً للفقرة     -٣

  :املتعلق بلبنان

ــين  )أ(   ــر وط ــرة   /تقري ــاً للفق ــدم وفق ــي مق ــرض خط ) أ(١٥ع
)A/HRC/WG.6/9/LBN/1(؛  

) ب(١٥جتميع للمعلومات أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة            )ب(  
)A/HRC/WG.6/9/LBN/2(؛  

) ج(١٥موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة              )ج(  
)A/HRC/WG.6/9/LBN/3.(  
ثية قائمة أسئلة أعدهتا سلفاً أملانيا وآيرلندا       وأُحيلت إىل لبنان عن طريق اجملموعة الثال        -٤

وبلجيكا والدامنرك وسلوفينيا والسويد والتفيا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلنـدا           
وميكن االطالع على هذه األسئلة على املوقع الشبكي اخلارجي         . الشمالية والنرويج وهولندا  
  .لالستعراض الدوري الشامل

  داوالت عملية االستعراضموجز م  -أوالً   
وشكر عدد من الوفود لبنان على      .  وفداً ببيانات  ٤٩يف أثناء احلوار التفاعلي، أدىل        -٥

مشاركته البّناءة وانفتاحه واستعداده للتعاون يف عملية االستعراض الدوري الشامل، ونوهت           
حـديات الـيت    هذه الوفود جبهود لبنان يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها ويف التصدي للت           

أما . وأُشيد باحلوار الفعال الذي جرى مع اجملتمع املدين أثناء إعداد التقرير الوطين           . يواجهها
البيانات األخرى اليت مل يتسَن اإلدالء هبا خالل احلوار التفاعلي بسبب ضيق الوقت، فسوف              
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 وتـرد   .)١(ُتنشر على املوقع الشبكي اخلارجي لالستعراض الدوري الشامل عنـد إتاحتـها           
  .التوصيات املقدمة خالل احلوار يف الفرع الثاين من هذا التقرير

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف   
نوَّه رئيس الوفد يف مالحظاته االفتتاحية بالتزام لبنان مبوجب الدسـتور بـاإلعالن               -٦

عملية االستعراض الدوري وقال إن . العاملي حلقوق اإلنسان، ومبسامهته يف صياغة هذا الصك       
أما على الصعيد الوطين، . الشامل متثل أداة فعالة يف تعزيز حقوق اإلنسان على الصعيد العاملي          

فهي تؤدي إىل تنشيط اجلهود الوطنية الرامية إىل حتسني األوضاع على أرض الواقع، فـضالً               
  . عن حفز عملية النقد الذايت

فقد أُعّد  . الً وتشاورياً يف إطار إعداد تقريره الوطين      وقال إن لبنان قد اتّبع هنجاً شام        -٧
التقرير مبسامهات من جهات االتصال يف مجيع الوزارات واهليئات املعنية، وقامت بتجميعـه             

يف هذه العملية اللجنة الربملانية حلقوق اإلنـسان         كما شاركت . جلنة أنشأهتا وزارة اخلارجية   
ان بالشراكة مع املنظمات غري احلكومية يف سبيل تعزيـز          واجملتمع املدين، مما يعكس إميان لبن     

  . حقوق اإلنسان ومحايتها
وقـد  . ويتمتع لبنان بنسيج اجتماعي وسياسي فريد، يتمثل يف تنوعه الديين والثقايف            -٨

وقد ظل هـذا    . وصف البابا يوحنا بولس الثاين لبنان بأنه أكثر من جمرد أمة، بل إنه رسالة             
ويتمتع لبنـان،   .  لبنان ودليالً على التعايش بني ديانات وثقافات خمتلفة        التنوع مصدراً لثروة  

، بنظام برملاين دميقراطي وحياة سياسية نشطة، حيث يؤدي كل          ١٩٤٣منذ استقالله يف عام     
  . عنصر من عناصر النسيج االجتماعي دوره يف مناخ من احلرية

فقد تعـّرض لبنـان     . وباتويواجه الواقع االجتماعي التعددي للبنان حتديات وصع        -٩
فباإلضافة إىل إيواء لبنان للكثري من الالجئني الفلسطينيني،        . ألزمات عديدة خلَّفت إرثاً ثقيالً    

فقد تعّرض لسلسلة من االجتياحات واالعتداءات من جانب إسرائيل، مما أعـاق اسـتعادة              
وأدى ذلك  . اإلنساناالستقرار وجعل من الصعب على احلكومة الوفاء بالتزاماهتا إزاء حقوق           

إىل عجز يف امليزانية وإىل ارتفاع الدين العام إىل رقم قياسي، مما أسفر عن ارتفاع معـدالت                 
غري أن ذلك مل ُيعطِّل اجلهود الراميـة إىل    . البطالة وهجرة أعداد كبرية من املواطنني اللبنانيني      

هدات األساسـية حلقـوق     محاية حقوق اإلنسان ومل مينع لبنان من االنضمام إىل مجيع املعا          
  .اإلنسان وإىل العديد من الصكوك اإلقليمية

__________ 

 والـدامنرك،   األرجنتني، وإندونيسيا، وتشاد، ومجهورية كوريا، ومجهورية كوريا الـشعبية الدميقراطيـة،           )١(
 .وسلوفينيا، والسويد، والصني، وغانا، والفلبني، والكرسي الرسويل، والتفيا، وموريتانيا، ونيبال، ونيجرييا
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فاللجنة الربملانية حلقوق اإلنسان تعكف على وضع       . ومير لبنان حالياً مبرحلة حرجة      -١٠
خطة عمل وطنية حلقوق اإلنسان، مبسامهة من الوزارات املعنية ومنظمات اجملتمـع املـدين              

هتدف إىل وضع آليات تتسم بالفعالية والكفاءة لضمان ومثة جهود أخرى  . واملنظمات الدولية 
  :تطبيق معايري حقوق اإلنسان وأحكام خطة العمل، وهي تشمل ما يلي

تنظر وزارة العدل   : إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس        •
ويشمل هذا املشروع آليات ملنع اإلرهاب      . يف مشروع قانون يف هذا الصدد     

 م الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب؛عمالً بأحكا

، ٢٠٠٥وقد صدر مشروع القانون يف عـام        . استحداث وظيفة أمني املظامل    •
 وتتخذ احلكومة حالياً اخلطوات املتعلقة بالتعيني؛

إنشاء مكتب حلقوق اإلنسان يف وزارة الداخلية والبلـديات، ويف املديريـة             •
نظر يف إنشاء إدارة حلقوق اإلنسان يف وزارة        العامة لقوى األمن الداخلي، وال    

 الداخلية؛

 إنشاء مديرية عامة حلقوق اإلنسان واحلريات العامة يف وزارة العدل؛ •

تطوير العالقات مع املنظمات الدولية، ال سيما املفوضية الـسامية حلقـوق             •
، وقد يّسر لبنان مؤخراً زيارة اللجنة الفرعية ملنع التعـذيب         . اإلنسان وآلياهتا 

كما أنه يتشاور مع املقرر اخلاص املعين بأشكال الرق املعاصرة بشأن زيـارة             
  .حمتملة إىل لبنان

ويف معرض اإلجابة عن األسئلة املقدمة سلفاً، ذكّر رئيس الوفد بأن لبنان تعـّرض                -١١
، وهي احلرب اليت كانت موضوع      ٢٠٠٦يونيه  /للعديد من احلروب، كان آخرها يف حزيران      

وقد أدت هذه   . اجمللس، ومتخض عن تقرير أعدته جلنة التحقيق الرفيعة املستوى        مقرر أصدره   
احلروب إىل زعزعة استقرار البلد وتدمري بنيته األساسية وإىل حاالت اختفاء قسري، وهـو                       

  . ما ينبغي التصدي له
ـ    . وقال إن لبنان قد عقد العزم على استئصال التعذيب ومنعه           -١٢ ضم وكان لبنان قد ان

وجتري حالياً مناقشة مشاريع قـوانني      . إىل الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب     
كما أعدت قوى األمن الداخلي مذكرة إلنشاء جلنة        . ملنع التعذيب وإنشاء آلية وطنية مستقلة     

  . خاصة لرصد حاالت التعذيب ومراقبة مراكز االحتجاز
محاكم العسكرية، فقد جرى توسيع نطاقها بسبب       وفيما يتعلق بالوالية القضائية لل      -١٣

  . الوضع األمين السائد
وقد أُنشئت جلنة احلوار اللبناين الفلسطيين من أجل حتسني أوضاع الالجئني وإجياد               -١٤

كما مت، بالتعاون مع وكالة األمم املتحـدة إلغاثـة          . حلول يف جماالت مثل العمل والتعليم     
، سّن قانونني بـشأن مـنح مزايـا    )أونروا( الشرق األدىن  وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف   
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ويكفـل لبنـان حـق العمـل     . ُمحددة للفلسطينيني عند إهناء اخلدمة أو يف حالة احلوادث       
أما املساعدة اإلنسانية، يف جماالت التعليم والوضـع املعيـشي       . للفلسطينيني املقيمني يف البلد   

 يف املقام األول اجملتمع الـدويل مـن خـالل           والصحي، فينبغي أن يضطلع باملسؤولية عنها     
ويف سبيل حتقيق اهلدف األساسي املتمثل يف عودة الالجئني إىل وطنهم، ويف ضوء             . األونروا

التكوين الدميغرايف احلساس للبنان، نّص الدستور على عدم مساح لبنان بتوطني الفلـسطينيني              
  .يف أرضه

لبنان حيتاج إىل مزيد من املساعدة يف هـذا         وفيما يتعلق باكتظاظ السجون، قال إن         -١٥
وُيطبِّق لبنان القانون املتعلق بتخفيف العقوبات، كما يعكف على وضـع مـشروع        . الصدد

وقد جرى نقل املسؤولية عـن إدارة الـسجون مـن وزارة            . قانون بشأن العقوبات البديلة   
  .الداخلية إىل وزارة العدل

 التزام احلكومة باملعايري الدولية حلقوق اإلنـسان        ويف اخلتام، أكد رئيس الوفد جمدداً       -١٦
  .واحترامها الكامل هلا، والتزامها بالتعاون مع اآلليات الدولية ومع منظمات اجملتمع املدين

  احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض  -باء   
إلنسان إمنا  أشارت اجلزائر إىل أن تصديق لبنان على معظم الصكوك الدولية حلقوق ا             -١٧

وأشارت كذلك إىل أن مسألة القوة العاملة األجنبية يف         . هو دليل على التزامه حبقوق اإلنسان     
وأعربت عن تقديرها للجهود الراميـة إىل حتـسني وضـع الالجـئني             . لبنان تشكل حتدياً  

وأعربت اجلزائر أيضاً عـن     . الفلسطينيني، مبا يف ذلك حتسني فرص وصوهلم إىل سوق العمل         
وقـدمت  . ياهتا للبنان بالنجاح يف مساعيه، رغم ما يواجهه من هتديدات ألمنه وسـيادته            متن

  .اجلزائر توصيات
وأشارت قطر إىل أن النظام السياسي والقانوين يكفل احترام احلريات األساسـية،              -١٨

وقالت إن لبنان بذل جهوداً للتغلـب       . والعدالة االجتماعية، واملساواة يف احلقوق دون متييز      
على الصعوبات وحتسني األوضاع املعيشية، ال سيما للفئات الضعيفة، وكـذلك إلنعـاش             
اقتصاده، رغم االعتداءات املتكررة اليت تعرض هلا وما خلّفته من أزمات سياسية واجتماعية             

  .وقدمت قطر توصيات. تعوق التنمية والتمتع حبقوق اإلنسان
واجهها لبنان من جـراء االحـتالل       وأعرب السودان عن إدراكه للتحديات اليت ي        -١٩

اإلسرائيلي لألرض الفلسطينية وغريها من األراضي العربية، لكنه أعرب عن تقديره ملا حتقق             
وأعرب أيضاً عن تقديره ملشروع القانون الذي أعدته        . من اجنازات يف جمال حقوق اإلنسان     

سر عن األحكام الرئيسية    وزارة العمل بشأن التقاعد واحلماية االجتماعية والشيخوخة، واستف       
  .وقدم السودان توصيات. ملشروع القانون هذا
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وأشارت ُعمان إىل أن لبنان طرف يف الصكوك الرئيسية حلقوق اإلنسان، مما يـربز                -٢٠
وأعربت ُعمان عن اقتناعها بأن تعزيز حقوق . التزامه حبقوق اإلنسان وامتثاله لواجباته الدولية 

اتيجي للبنان يف سعيه إىل حتقيق التقدم واالستقرار، وأشارت إىل          اإلنسان ومحايتها خيار استر   
  .وقدمت ُعمان توصية. أن الدستور اللبناين يكفل احلقوق األساسية

وأشارت اململكة العربية السعودية إىل أن الدستور اللبناين يفرد باباً حلقوق اإلنسان،              -٢١
 واملؤسسي رغم الصعوبات املتعلقـة      وأن احلكومة قد حققت تقدماً على املستويني القانوين       

وأشادت اململكة العربية السعودية بالتعاون املمتاز للبنان مـع         . باجلوانب االقتصادية واألمنية  
آليات األمم املتحدة، ال سيما املفوضية السامية حلقوق اإلنسان اليت يستضيف لبنان مكتبـها       

وقدمت اململكة العربيـة    . ، وغريها اإلقليمي، ومع اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان      
  .السعودية توصيات

والحظت البحرين أن لبنان اختذ عدداً من التدابري لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها،              -٢٢
ال سيما فيما يتعلق باالجتار بالبشر وحقوق املرأة، وأشاد بإطالق مـشروع ملنـع االجتـار                

حرين أيضاً بتعيني نـساء يف املناصـب        وأشادت الب . ومكافحته، وبإنشاء جلنة هلذا الغرض    
احلكومية والقضائية الرفيعة املستوى، ونوهت جبهود لبنان يف وضع خطة عمـل ومـشروع       

وطلبت البحرين  . قانون ملكافحة العنف ضد النساء، ومشروع قانون ملكافحة االجتار بالبشر         
  .ة، وقدمت توصياتمزيداً من املعلومات بشأن التدابري املتخذة ملكافحة العنف ضد املرأ

وأشارت اليونان مع التقدير إىل أن لبنان طرف يف املعاهدات األساسـية حلقـوق                -٢٣
وأشـادت  . ونوهت جبهود احلكومة الرامية إىل حل مسألة األشخاص املفقـودين         . اإلنسان

جبهود لبنان يف مكافحة االجتار بالبشر، وطلبت إىل لبنان أن يتبادل خربته يف التصدي هلـذه                
  .وقدمت اليونان توصيات. سألة مع البلدان األخرىامل

وأشارت فلسطني إىل أن عدم االستقرار الذي حل بلبنان بسبب ما واجهـه مـن                 -٢٤
وأشارت أيـضاً إىل أن الالجـئني       . حروب ودمار قد أعاق التقدم يف جمال حقوق اإلنسان        

طنهم على النحو الذي    الفلسطينيني حمرومون من حقوقهم، مبا يف ذلك احلق يف العودة إىل و           
 واحلق يف تقرير املصري، وذلك بـسبب احـتالل إسـرائيل            ١٩٤أكده قرار اجلمعية العامة     

وأشادت فلسطني بالتعديل الذي أدخل مؤخراً علـى        . ألرضهم وغريها من األراضي العربية    
 وقدمت فلسطني . قانون العمل اللبناين ليمنح الفلسطينيني حقاً جزئياً يف دخول سوق العمل          

  .توصيات
ونوهت مجهورية فرتويال البوليفارية مبا يبديه لبنان من التزام حبقوق اإلنسان، كمـا             -٢٥

نوهت باستضافته للمكتب اإلقليمي للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان، رغم مـا خلّفتـه             
االعتداءات العسكرية اإلسرائيلية عليه من آثار سلبية، مبا يف ذلك سقوط عدد كـبري مـن                

ونوهت فرتويال بالتقدم احملرز    .  واجلرحى وما حدث من وتدمري شامل للبنية األساسية        القتلى
  .وقدمت فرتويال توصية. يف جمايل التعليم، ال سيما التعليم األساسي، والصحة
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ونوهت كوبا جبهود لبنان يف حتقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية الـيت أعاقتـها               -٢٦
وقالـت إن  .  خلفته من خسائر فادحة يف األرواح واملمتلكات  االحتياجات واالعتداءات وما  

لبنان حقق رغم ذلك إجنازات يف جمال حقوق اإلنسان، مثل التعليم األساسـي اإللزامـي،               
وأشارت إىل أن التطورات اإلجيابية الـيت       . ، وبرامج مكافحة األمية   التعليم للجميع ومبادرة  

وقدمت . ال والنساء واألشخاص ذوي اإلعاقةحتققت قد أفادت فئات ضعيفة، ال سيما األطف
  .كوبا توصيات

وأشارت املكسيك إىل ما حتقق من تقدم يف منع التعذيب ويف حتسني ظروف العمل،         -٢٧
وقالت إن من شأن إنشاء مؤسسة وطنيـة حلقـوق          . رغم عدم االستقرار الذي ساد لبنان     

  .وقدمت املكسيك توصيات. اإلنسان أن يسهم يف النهوض بوضع حقوق اإلنسان يف البلد
وأشارت تونس إىل أن التزام لبنان حبقوق اإلنـسان يتجلـى يف اإلرادة الـسياسية           -٢٨

للحكومة ويف مؤسساته النشطة، وأشارت أيضاً إىل أن لبنان يستضيف املكتـب اإلقليمـي              
 وقالت إن لبنان ينفذ خطة وطنية حلقوق اإلنسان عمـالً    . للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان   

ونوهت بلبنان كنموذج للتعايش والتكامل بني طوائفه املختلفة، رغم         . بتوصيات مؤمتر فيينا  
  .وقدمت تونس توصية. االعتداءات اإلسرائيلية املتكررة عليه

وأشـار إىل أن    . ونوه العراق مبا حققه لبنان من تقدم كبري يف محاية حقوق اإلنسان             -٢٩
ماً توافقياً للحكم يعترب منوذجاً يف العامل العريب، وهـو          لبنان، مبجتمعه املتنوع، قد اعتمد نظا     

وأشار إىل أن الدستور حيمي حقـوق       . نظام صمد رغم األزمات العديدة اليت واجهها لبنان       
اإلنسان واحلريات األساسية، وأن لبنان يلتزم أيضاً بالصكوك الدوليـة األساسـية حلقـوق            

ة إلعادة بناء املدارس ودور األيتام اليت دمرهتـا         واستفسر العراق عن التدابري املتخذ    . اإلنسان
  .٢٠٠٦سلطة االحتالل أثناء عدواهنا على بريوت وجنوب لبنان يف عام 

وأشارت الربازيل إىل ضرورة مراعاة التاريخ احلديث للرتاع املسلح واالحتالل والتدخل             -٣٠
بالتقدم احملـرز حـديثاً يف      ونوهت  . األجنبيني يف لبنان عند تقييم وضع حقوق اإلنسان يف البلد         

جماالت منها حقوق املرأة واحلد من الفقر ومنع عمل األطفال وحتسني األوضاع املعيشية لالجئني              
  .وقدمت الربازيل توصيات. كما نوهت بوجود جمتمع مدين مفعم باحليوية. الفلسطينيني

سان، وأشاد بوجه   وأشار األردن إىل أن لبنان يويل اهتماماً خاصاً لتعزيز حقوق اإلن            -٣١
ورحب األردن باجلهود املبذولة لتعزيـز      . خاص باجلهود املبذولة لتعزيز حرية الرأي والتعبري      

احلقوق يف جمايل التعليم والصحة وللنهوض باملرأة، مبا يف ذلك مشاركتها يف احلياة السياسية              
  .وقدم األردن توصيات. ويف اختاذ القرارات

ر إجنازات لبنان يف بناء جمتمع دميقراطي حديث، ورحبت       والحظت أرمينيا مع التقدي     -٣٢
بالتدابري املتخذة لضمان محاية حقوق اإلنسان على حنو أفضل رغم الصعوبات النامجة عـن              
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وشجعت أرمينيـا   . ونوهت أيضاً باعتزام لبنان حظر عقوبة اإلعدام      . سنوات احلرب العديدة  
  .وقدمت أرمينيا توصيات. ع الطوائف الدينيةلبنان على احملافظة على هنجه التساحمي إزاء مجي

وأشادت اهلند بإنشاء اللجنة الربملانية حلقوق اإلنسان، ومكتب املديرية العامة حلقوق           -٣٣
وأشادت أيضاً بإنشاء جلنة مشتركة بـني       . اإلنسان، واللجنة الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر     
وطلبت اهلند معلومات عن التـدابري      . اعيةالوزارات لوضع استراتيجية وطنية للتنمية االجتم     

  .املتخذة لضمان حق مواطنيها يف السكن املناسب والالئق
وسجلت إسرائيل اعتراضها القوي على العبارات غـري املناسـبة واملـسيئة الـيت                -٣٤

وقالت إن وجود منظمة    .  من التقرير الوطين للبنان    ٢استخدمت لإلشارة إىل البلد يف الفقرة       
هيمنة، هي حزب اهللا، فضالً عن التوترات السياسية، قد أدى إىل وضـع خطـري               إرهابية م 

وأشارت يف هذا الصدد إىل حدوث أعمال قتـل غـري           . )٢(حلقوق اإلنسان للشعب اللبناين   
قانونية، وحاالت اختفاء قسري، وحاالت احتجاز تعسفي، وتعذيب، ومتييز، وغري ذلـك،            

إىل اليوم الذي تتمتع فيه إسرائيل ولبنان احلـر ذو  وأشارت إىل أهنا تتطلع    . وقدمت توصيات 
  .السيادة بعالقات سالم وصداقة

ونوهت ماليزيا بتحسن حالة االستقرار يف لبنان، وأشارت إىل ما يواجهه لبنان يف سبيل                -٣٥
تعزيز حقوق اإلنسان من حتديات بسبب احلرب اليت طال أمدها، والتدخل األجنيب يف شـؤونه،               

وأشارت إىل أن لبنان يستضيف عدداً كبرياً       . ن أراضيه، وغري ذلك من األوضاع     واحتالل جزء م  
من الفلسطينيني وغريهم من الالجئني املقيمني فيه، وأشادت باخلطوات اليت يتخذها لبنان بالتعاون             

  .وقدمت ماليزيا توصيات. مع وكاالت األمم املتحدة لضمان حياة الئقة لالجئني
 التقدير أن لبنان طرف يف معظم معاهدات حقوق اإلنسان؛          والحظت بنغالديش مع    -٣٦

. وأن جمتمعه املدين مفعم باحليوية؛ وأنه اختذ قراراً بإنشاء مؤسسة مستقلة حلقوق اإلنـسان             
. وأعربت عن قلقها إزاء بعض حاالت تدين ظروف العمل وانتهاك حقوق العمال املهاجرين            

.  اإلنسان رغم التحديات الناشئة عن احلرب      وأشادت بنغالديش جبهود لبنان يف محاية حقوق      
  .وقدمت بنغالديش توصيات

وأعرب املغرب عن تقديره للتدابري املتخذة لضمان حق مجيع املواطنني يف التعلـيم،               -٣٧
وطلب املغرب معلومـات عـن اجلهـود    . ٢٠١٥-٢٠٠٣وال سيما اخلطة الوطنية للتعليم  

التعليم املدرسي، ومعلومات عن التدريب املقدم املبذولة لنشر ثقافة حقوق اإلنسان عن طريق    
وأشاد املغرب مبا يكفله القانون مـن       . للعاملني يف احلكومة واجلهاز القضائي وأجهزة األمن      

  . محاية حلرية الرأي وحرية تكوين اجلمعيات وحرية وسائط اإلعالم
__________ 

اعترض لبنان على أساس أن البيان ال يتوافق مع إجراءات االسـتعراض الـدوري الـشامل، وأن اللغـة                    )٢(
وقال إنه لوال االحـتالل     . احملضرلعبارات من   ودعا إىل حذف هذه ا    . املستخدمة فيه ال تليق باجمللس املوقر     

 . منصوص عليه يف الصكوك الدوليةمشروعفمقاومة االحتالل األجنيب حق . ا وجدت مقاومةملاإلسرائيلي 
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يز يف حياهتـا    والحظت باكستان مع االرتياح عدم تعرض أي مجاعة لالستبعاد أو التمي            -٣٨
وأشارت إىل أن عدوان إسرائيل على لبنان قد أعـاق          . اليومية يف لبنان رغم تنوعه الثقايف والديين      

وقالت إن التزام لبنان حبقوق اإلنسان يتجلى       . قدرة احلكومة على تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها      
  .وصياتوقدمت باكستان ت. يف انضمامه إىل معظم الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان

ونوهت مجهورية إيران اإلسالمية مبا حققه لبنان من تقدم وإجنازات يف جمال حقوق               -٣٩
وأشادت جبهود لبنان يف محاية حقوق اإلنسان، وهو        . اإلنسان، رغم العقبات العديدة القائمة    

ما يتجلى يف مظاهر التحسن يف اجملال املؤسسي والتشريعي، ويف حقـوق الطفـل واملـرأة                
  .وقدمت إيران توصيات. والالجئني

ويف معرض الرد على البيانات، أشار رئيس الوفد إىل أن إعداد التقرير الوطين هـو                 -٤٠
مسؤولية البلد، وأن التقرير يعكس رؤية البلد وموقفه، وأن صياغته من حيث اللغة املستخدمة 

 نتيجـة   وأشار كذلك إىل أن عدم االستقرار إمنا هـو        . ال ختضع للتقييم من أي طرف آخر      
لالعتداءات اإلسرائيلية املتكررة وأن أفضل السبل حلل هذه املشكلة هو التـصدي ألسـباهبا          
اجلذرية، وهو االحتالل األجنيب ألجزاء من األرض اللبنانية وعدم وجود حل عادل ودائـم              

  . )٤)(٣(للقضية الفلسطينية
عديل عليه مـن أجـل   وفيما يتعلق بقانون اجلنسية، قال إنه جيري النظر يف إدخال ت       -٤١

وُتمنح إقامة جمانية ملدة ثـالث      . معاجلة التمييز احلايل بني الرجل واملرأة يف اكتساب اجلنسية        
وال يزال اجملتمع منقـسماً بـشأن       . سنوات لزوج وأطفال املرأة اللبنانية املتزوجة من أجنيب       

ا جيعل مـن الـصعب      وهذ. شروط منح اجلنسية، نظراً إىل التركيبة الفريدة للمجتمع اللبناين        
وفيما يتعلق بقانون   . سحب التحفظ على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة          

. األحوال الشخصية، ترجع أسباب التمييز إىل عدم وجود قانون موحد لألحوال الشخـصية     
ورغم أن احلكومة سبق أن أعدت مـشروع        . فاألفراد خيضعون لقوانينهم الدينية ذات الصلة     

  .انون للزواج املدين، إال أنه مل ُيعتمد بسبب رفضه من مجيع الطوائف الدينيةق
وفيما يتصل باملساواة بني اجلنسني يف الضمان االجتماعي، قال إن اللجنة الوطنيـة               -٤٢

لشؤون املرأة طلبت من الربملان أن يقدم مشروع قانون بشأن املساواة يف إعانات الـضمان               
واعُتمد مؤخراً مشروع قانون بشأن     . نات املرض والصحة واألسرة   االجتماعي، ال سيما إعا   

__________ 

 يندرج ضمن  حقوق اإلنسان يف لبنان، وهو أمر        حالةأشارت إسرائيل إىل أن املفترض أن يناقش االجتماع          )٣(
خرجت عن نطاق االسـتعراض الـدوري       اليت أُبديت   الت إن املالحظات    وق. مسؤولية احلكومة اللبنانية  

 . الشامل، وطلبت حذف تلك املالحظات املتعلقة بإسرائيل من تقرير الفريق العامل
 أي شخص يف القاعة، والحظ أن أحد البيانـات  يستفزرداً على ذلك، أشار لبنان إىل أن وفده ال يريد أن    )٤(

ودعا لبنان إىل حذف مجيع العبارات الـيت        .  بطريقة ال تناسب األمم املتحدة     أشار إىل شؤون لبنانية داخلية    
إذ يبـدي مالحظاتـه هـذه              وأشار رئيس الوفد إىل أنه      .  املستخدمة يف األمم املتحدة    اللغةال تتالءم مع    

 .حقه يف الرد على ما قيل يف اجمللسإمنا ميارس 
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وفيما يتعلـق   . العنف املرتيل، وهو اآلن يف مراحل اعتماده األخرية من جانب جملس الوزراء           
باملشاركة السياسية، فقد طُرح أيضاً للمناقشة يف الربملان مشروع قانون حيدد حصة للمرأة يف    

  . املناصب السياسية
د لبنان قانوناً بشأن األشخاص ذوي اإلعاقة يقضي بإنشاء هيئة وطنية لشؤون            واعتم  -٤٣

وُتعرض حالياً على   . املعوقني وتقدمي عدد من اخلدمات لألشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة        
وتركّز وزارة التعلـيم علـى   . الربملان اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة للتصديق عليها   

اجات اخلاصة يف نظام التعليم العادي، بطرق منها ضمان مالءمة          إدماج األطفال ذوي االحتي   
  .املباين واملرافق الحتياجاهتم وتوفري بيئة داعمة تكفل إدماجهم يف نظام التعليم العادي

وفيما يتعلق بتقدمي التقارير إىل هيئات املعاهدات، اعترف رئيس الوفد حبدوث بعض              -٤٤
 ومن املقرر أن يضطلع وزير اخلارجية يف املـستقبل          .التأخري بسبب الوضع الصعب يف لبنان     
  . القريب مبهمة التنسيق يف هذا الشأن

ورحبت هولندا باخلطوات اليت اختذها لبنان إلنشاء آلية وطنية مستقلة ملنع التعذيب،              -٤٥
كما رحبـت بالتـشريع     . وشجعت احلكومة على اختاذ مزيد من اإلجراءات ملنع التعذيب        

  .وقدمت هولندا توصيات. ديثاً، بشأن الالجئني الفلسطينيني املسجلنيالوطين، املعدل ح
وأشارت مصر إىل أن الرتاعات قد أثّرت تأثرياً سلبياً على الوضع الداخلي يف لبنان                 -٤٦

الذي ال يزال يعاين من احتالل بعض أراضيه، وأشارت كذلك إىل أن االعتداءات على لبنان، 
. قد أثرت سلبياً على الوضع الداخلي وعلى التمتع حبقوق اإلنسان         اليت متثل انتهاكاً لسيادته،     

وأعربت مصر عن تقـديرها     . ومع ذلك، أظهر لبنان إرادة سياسية يف محاية حقوق اإلنسان         
للجهود املبذولة ملكافحة االجتار بالبشر، ومحاية حقوق النساء واألطفال، والتوعية يف هـذا             

 ختفيف األعباء امللقاة على عاتق لبنان يف استـضافة          ودعت مصر اجملتمع الدويل إىل    . الصدد
  .وقدمت مصر توصيات. الالجئني

وأعربت بولندا عن تقديرها ملا أحرزه لبنان من تقدم يف حتـسني وضـع حقـوق                  -٤٧
وأشارت إىل الشواغل اليت أعربت عنها هيئات األمم املتحدة بشأن ظاهرة عمـل             . اإلنسان

واستفسرت عن اخلطوات اليت يعتزم لبنان اختاذها لضمان        . دنيةاألطفال ومشروعية العقوبة الب   
  .وقدمت بولندا توصيات. تنفيذ اإلجراءات واآلليات املتعلقة حبقوق األطفال

ونوهت تايلند جبهود لبنان يف تعزيز حرية تكوين اجلمعيات وحرية التعبري ويف تنفيذ               -٤٨
استضافة الالجئني امللقى على عاتق      وأشارت إىل عبء  . مبادئ وأحكام اتفاقية حقوق الطفل    

  . وقدمت تايلند توصيات. لبنان منذ فترة طويلة
وأعربت كندا عن قلقها إزاء وضع العمال املهاجرين يف لبنان، ال سيما العاملني يف                -٤٩

اخلدمة املرتلية الذين يوظفون من خالل نظام للكفالة قد يعرضهم لسوء املعاملة من جانـب               
وهت كندا بوقف العمل بعقوبة اإلعدام، ولكنها أشـارت إىل صـدور            ون. أصحاب العمل 
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وأشـارت إىل وجـود     . أحكام جديدة باإلعدام، ودعت لبنان إىل عدم تنفيذ هذه األحكام         
  .وقدمت كندا توصيات. تقارير بشأن استخدام التعذيب

ؤسسات وأعرب االحتاد الروسي عن دعمه للتدابري اليت اختذها لبنان من أجل تعزيز م      -٥٠
الدولة، وتعزيز استقرار الوضع السياسي، وضمان السيطرة الكاملة للحكومة علـى مجيـع             

وأشار أيضاً إىل اعتماد قرار بإزالة القيود املفروضة على األنشطة املهنية لالجـئني             . أراضيها
  . وقدمت االحتاد الروسي توصية. السياسيني

ية وإىل أن بريوت تستضيف عـدداً مـن         وأشار اليمن إىل أن لبنان ميثل منرباً للحر         -٥١
األنشطة الدولية يف جمال حقوق اإلنسان، رغم معاناة البلد من االحتالل اإلسـرائيلي ومـن          

وأشار . ٢٠٠٦مشكلة الالجئني النامجة عن االحتالل، ومن احلروب اليت كان آخرها يف عام   
يعات بشأن حقوق اإلنسان، مثل     اليمن إىل أن لبنان أدى دوراً ريادياً يف املنطقة باعتماده تشر          

وأعرب اليمن عن اقتناعه بأن لبنان سيبذل مزيـداً         . ٢٠١٠قانون العمل الذي ُعدل يف عام       
  .من اجلهود لضمان حياة كرمية لالجئني الفلسطينيني

ورحبت اجلمهورية العربية السورية بالتزام لبنان باحترام مجيع الـصكوك الدوليـة              -٥٢
تصون الكرامة واملساواة والعدالة االجتماعيـة، ورحبـت كـذلك         حلقوق اإلنسان بطريقة    

إال أنه من املؤسف أن إنشاء إسـرائيل        . بالتزامه بتحسني الظروف املعيشية وتعزيز االستقرار     
وما قامت به من تشريد قسري ملاليني الفلسطينيني من أرضهم، وحرماهنم مـن حقهـم يف               

ءات متكررة ومذابح رهيبة، كل ذلك أسفر عـن      ، وما ترتكبه من اعتدا    )٥(العودة إىل وطنهم  
سقوط عدد هائل من القتلى واجلرحى، فضالً عن التدمري الشديد للبنية األساسـية، ونـشر               

وقالت إن ذلك أدى إىل حرمان املواطنني       . مليوين قنبلة عنقودية إسرائيلية يف األراضي اللبنانية      
شارت إىل أن األمم املتحدة وصفت هـذه        وأ. اللبنانيني من حقهم يف احلياة والسكن والغذاء      
  . )٨)(٧)(٦(االعتداءات بأهنا انتهاك صارخ حلقوق اإلنسان

__________ 

اش يف االجتماع هو حالة حقوق اإلنسان يف لبنان ولـيس دولـة             أشارت إسرائيل إىل أن املوضوع املطروح للنق       ) ٥(
 .لذلك طلبت إسرائيل حذف تعليقات ممثل اجلمهورية العربية السورية من تقرير الفريق العامل. إسرائيل

كررت إسرائيل اعتراضها، مشرية إىل أنه إذا أصر ممثل اجلمهورية العربية السورية علـى التحـدث عـن                   )٦(
 .االحتالل السوري للبنانوفد إسرائيل مهتماً باالستعالم عن فسيكون االحتالل، 

 آلية لتقييم أوضـاع حقـوق        هو أشارت الواليات املتحدة األمريكية إىل أن االستعراض الدوري الشامل         )٧(
اعتراضها الـشديد   وأعربت عن   . اإلنسان يف بلدان معينة، ولكن النقاش احنرف مع األسف إىل اجتاه آخر           

د هذا املنرب للتشكيك يف وضع إسرائيل أو لطرح مـسائل خارجيـة ال عالقـة هلـا                  الوفوعلى استخدام   
 . باالستعراض الدوري الشامل للبنان، وطلبت أن تسري املناقشات يف هذه املسارات

أخذ لبنان الكلمة أيضاً، وأشار إىل أن ما ورد يف املناقشات بشأن تأثري العدوان اإلسرائيلي على لبنان هـو                    )٨(
صلة مبمارسة حقوق اإلنسان يف لبنان فيما يتعلق بضحايا أعمال القتل النامجة عـن العـدوان                أمر وثيق ال  
 .لذلك، ال ينبغي منع من يريد التحدث عن العدوان اإلسرائيلي من أخذ الكلمة. اإلسرائيلي
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ورحبت بـالوقف   . ونوهت سلوفاكيا جبهود لبنان يف تعزيز وضع حقوق اإلنسان          -٥٣
، كما نوهت باجلهود اليت ُبذلت مؤخراً مـن         ٢٠٠٤الفعلي لتنفيذ عقوبة اإلعدام منذ عام       

وأشارت سلوفاكيا إىل الشواغل اليت أعربت عنها هيئات األمـم          . اإلعدامأجل إلغاء عقوبة    
املتحدة بشأن وجود تقارير عن إساءة املعاملة وممارسات التعذيب، فضالً عن تـدين الـسن             

  . وقدمت سلوفاكيا توصيات. الدنيا للمسؤولية اجلنائية
ن يف الـسنوات    والحظت بلجيكا حتسناً مطرداً يف حالة حقوق اإلنـسان يف لبنـا             -٥٤

وأعربت عن أسفها الستمرار وجود عقوبة اإلعدام رغم وقف تنفيـذها،           . اخلمس األخرية 
وأعربت عـن قلقهـا     . واستفسرت عن وضع مشروع القانون املقدم إللغاء عقوبة اإلعدام        

  . وقدمت بلجيكا توصيات. املستمر إزاء استمرار أعمال التعذيب وإزاء وضع الالجئني
يات املتحدة األمريكية بالتدابري اليت يتخذها لبنان لتحسني وضع حقوق ونوهت الوال   -٥٥

ورحبت جبهود لبنان، مبا يف ذلك عزمه على إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة            . اإلنسان يف البلد  
وأعربت عن قلقها لعدم متثيل النساء اللبنانيات على قدم املساواة مع الرجال            . حلقوق اإلنسان 

وأشارت إىل أن   . الالجئني للحق األساسي يف التنقل حبرية داخل البلد       يف احلكومة، والفتقار    
وأبدت أسفها ألن التقرير اللبناين انتقد إسرائيل       . بعض أشكال التعذيب غُري جمَّرمة يف القانون      
  . وقدمت الواليات املتحدة األمريكية توصيات. على حنو جائر وأشار إليها بعبارات غري الئقة

 مبا حققه لبنان من إجنازات يف محاية حقوق اإلنسان رغم األزمات    ورحبت الكويت   -٥٦
ونوهت باجلهود اليت يبذهلا لبنان حلماية حقوق اإلنـسان         . واالعتداءات اإلسرائيلية املتكررة  

. باحترامه احلقوق املنصوص عليها يف الدستور ويف التشريعات الوطنية والـصكوك الدوليـة         
  . وقدمت الكويت توصيات

ربت أستراليا عن قلقها إزاء استمرار وجود عقوبة اإلعدام يف القانون اللبنـاين،             وأع  -٥٧
وأعربت عن قلقها أيضاً إزاء التقارير املتعلقة بارتفاع        . رغم وقف تنفيذها يف الوقت احلاضر     

ودعت إىل التعجيل باعتماد قانون جديد بشأن العنف األسري يعزز          . عدد األطفال العاملني  
وقدمت . دث العنف األسري والتحقيق فيها وإىل تعزيز سبل محاية الضحايا         اإلبالغ عن حوا  
  . أستراليا توصيات

وأشادت اإلمارات العربية املتحدة بأحكام الدستور اليت تكفـل احتـرام حقـوق               -٥٨
وأشادت أيضاً بالتدابري املتخذة يف     . اإلنسان واحلريات وفقاً للصكوك الدولية حلقوق اإلنسان      

االجتماعية واالقتصادية والثقافية، ال سـيما يف إطـار برنـامج اإلصـالح                            جمال احلقوق   
 الذي يتضمن أهدافاً طموحة يف جمال النمو االقتصادي وتوفري فـرص العمـل،          ٢٠٠٧لعام  

ومحاية الفئات الضعيفة، وحتسني التعليم واخلدمات الصحية، وحتقيق مزيد من املساواة بـني             
  . وقدمت اإلمارات العربية املتحدة توصيات. املناطق املختلفة
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وأشادت إيطاليا بالتدابري اليت اختذها لبنان لتحسني وضع حقوق اإلنسان رغم حالة              -٥٩
وأعربت عن تقديرها للوقف الفعلي لتنفيذ عقوبـة  . عدم االستقرار السياسي اليت طال أمدها  

علق بإلغاء عقوبة اإلعدام مل ُيعتمد      اإلعدام يف لبنان، ولكنها الحظت أن مشروع القانون املت        
وشجعت إيطاليا لبنان على تعديل األحكام التمييزية يف قوانني األحوال الشخصية مبـا             . بعد

يضمن معاملة املرأة على قدم املساواة مع الرجل يف املسائل املتعلقة حبضانة األطفال واإلرث              
  . وقدمت إيطاليا توصية. والطالق

مبا اختذه لبنان من تدابري ملعاجلة املـشاكل املتعلقـة بالعمـال    ورحبت سري النكا    -٦٠
املهاجرين، بسبل منها سن قانون األجانب وعقود العمل اإلجبارية، والسعي إىل وضع أحكام 

والحظت سري النكا أيـضاً أن لبنـان        . جديدة لعقد التأمني املوحد محايةً للعمالة األجنبية      
ن الثانية عشرة وجعل التعليم إلزامياً حىت سـن اخلامـسة           بصدد توفري التعليم اجملاين حىت س     

  . وقدمت سري النكا توصيات. عشرة
وأحاطت فنلندا علماً بتعديالت قانون العمل اليت هتدف إىل توسيع نطاق حقـوق               -٦١

الالجئني الفلسطينيني يف العمل، وشجعت لبنان على إجراء مزيد من اإلصالحات لتعزيز متتع             
واستفسرت فنلندا عـن التـدابري املتخـذة لتعزيـز        . ينيني حبقهم يف العمل   الالجئني الفلسط 

  . وقدمت فنلندا توصيات. املتطلبات اليت تكفل رفع املستوى املعيشي لالجئني الفلسطينيني
ونوهت آيرلندا بالتقدم املهم احملرز يف جمال حقوق اإلنسان يف لبنان، مبا يف ذلـك                 -٦٢

وأشارت آيرلندا إىل أن التشريعات ال ُتجـّرم مجيـع          . إلعدامالوقف الفعلي لتنفيذ عقوبة ا    
أشكال التعذيب، واستفسرت عما إذا كان لبنان ينظر يف مراجعة التعريف الوارد يف قـانون               

. العقوبات فيما يتعلق بالتعذيب أو ينظر يف سّن تشريع لتشديد العقوبات على أفعال التعذيب          
  . وقدمت آيرلندا توصيات

 احلديث عن وضع الالجئني الفلسطينيني غري املسجلني، أشـار رئـيس            ويف معرض   -٦٣
الوفد إىل أن العديد منهم مل يكونوا حيملون وثائق ثبوتية عند دخوهلم لبنـان بعـد عقـد                  

 يف املائـة مـن مجيـع الالجـئني          ١٠وقال إن لبنان استقبل     . السبعينات من القرن املاضي   
ء املزيد من الالجئني، ولكنه يسعى إىل حل هذه         الفلسطينيني وال ميكنه أن يتحمل وحده عب      

وأشار إىل أن لبنان يتعرض لضغط من أجـل الـسماح لالجـئني             . املشكلة بطريقة إنسانية  
  . الفلسطينيني بالعودة إىل لبنان إذا طلبوا احلصول على مركز الالجئ يف أوروبا

ـ              -٦٤ ايري الدوليـة،   وقال رئيس الوفد إن تعريف التعذيب سُيعدل كي يتوافق مـع املع
وقال إن وزارة العدل سنت مشروع      . وستشدد العقوبات على جرمية التعذيب بناًء على ذلك       

وينطوي قانون اإلجراءات اجلنائية اجلديد على . قانون إلنشاء آلية وطنية مستقلة ملنع التعذيب      
           حقوق لألشخاص املتهمني واملدانني تشمل، مثالً، حقهم يف احلصول علـى رعايـة طبيـة               

  .  ساعة من احتجازهم٢٤بعد 
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وفيما يتعلق بالتعذيب يف مراكز التوقيف واالحتجاز، أشار رئيس الوفد إىل تقـدمي               -٦٥
توصيات يف هذا الصدد استناداً إىل توصيات اللجنة الفرعية ملنع التعذيب، بغية ضمان حقوق              

ُمنحت تصاريح لـدخول    وقد  . األشخاص املوقوفني واحملتجزين ورصد ومنع أي انتهاكات      
مرافق االحتجاز ملندويب اللجنة الدولية للصليب األمحر واللجنة الفرعية ملنع التعـذيب أثنـاء       

كما مت تدريب أفراد اجليش، وأنـشئت إدارة لرصـد          . ٢٠١٠مايو  /زيارهتا األخرية يف أيار   
  . انتهاكات القوات املسلحة للقانون اإلنساين الدويل

أن قوى األمن الداخلي هي إحدى وكاالت إنفـاذ القـانون           وأضاف رئيس الوفد      -٦٦
وقال . وأشار إىل وضع مدونة لقواعد السلوك هي اآلن يف املرحلة األخرية العتمادها           . الرمسية

إن لبنان يستفيد من خربة بلدان أخرى ومن التعاون املباشر مع مكتب املفوضـية الـسامية                
وأضاف قائالً  . ه مع منظمات اجملتمع املدين    حلقوق اإلنسان يف بريوت، وكذلك من مشاورات      

كما أنشئت مؤخراً جلنـة تـضم       . إن حقوق اإلنسان ُتدّرس جلميع طالب أكادميية الشرطة       
العديد من ضباط قوى األمن الداخلي مهمتها رصد حاالت التعـذيب يف مجيـع مراكـز                

 ١٧ذيب وفقاً للمـادة     االحتجاز، وزيارة هذه املراكز، والتحضري إلنشاء آلية وطنية ملنع التع         
  . من الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب

 وثيقـة هويـة لالجـئني       ٢ ٠٠٠وقال رئيس الوفد إنه جرى حـىت اآلن مـنح             -٦٧
ويدرس لبنان  . الفلسطينيني، رغم أن بعضهم حيمل وثائق جلوء صادرة من بلدان عربية أخرى           

وتـصدر  . ة لالجئني حرية التنقل داخل لبنـان      ومتنح وثائق اهلوي  .  طلب آخر  ١ ٥٠٠حالياً  
  . وثائق سفر يف حاالت استثنائية

 إىل بروتوكول منع وقمع     ٢٠٠٥وأشار رئيس الوفد إىل أن لبنان قد انضم يف عام             -٦٨
االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، واملعاقبة عليه، واعتمد التـشريعات الالزمـة         

كما أنشئت جلنة وطنية برئاسة قاضٍ من وزارة العـدل ملنـع            . ملقاضاة مرتكيب هذه اجلرائم   
وجيـري  . وينظر الربملان حالياً يف مشروع قانون بشأن االجتار باألشـخاص         . االجتار بالبشر 

تنظيم حلقات دراسية تدريبية ملوظفي إنفاذ القانون، كما يشارك لبنان يف دورات تدريبيـة              
  . على الصعيدين اإلقليمي والدويل

فيما يتعلق بالعاملني يف اخلدمة املرتلية، أشـار رئـيس الوفـد إىل أن عـددهم                             و  -٦٩
وقد أنشئت جلنة حتت إشراف وزارة العمل ومبـشاركة مـن           .  شخص ١٠٠ ٠٠٠يتجاوز  

كما أُعدت عقـود عمـل      . وزارة الشؤون االجتماعية وقوى األمن الداخلي ووزارة العدل       
موحدة للعاملني يف اخلدمة املرتلية، تشمل منحهم إجازة ملدة يوم كل أسـبوع وتغطيتـهم               

زارة العمل حالياً على وضع إطار عمل جديد لوكاالت         وتعكف و . إجبارياً بالتأمني الصحي  
التشغيل وقانون للعاملني يف اخلدمة املرتلية، ُتحدَّد فيه ساعات العمل واإلجازات األسبوعية،            

، فُرضت قيود معينة علـى وكـاالت        ٢٠١٠مارس  /ويف آذار . باإلضافة إىل شروط أخرى   
  . طلقت محالت للتوعية يف هذا الصددالتشغيل ملنع إساءة معاملة العمال األجانب، كما أُ
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. ونوهت فرنسا بالنقاش اجلريء الذي دار يف لبنان بشأن إلغـاء عقوبـة اإلعـدام          -٧٠
وأعربت عن قلقها إزاء وضع الالجئني، والعاملني يف اخلدمة املرتلية، وإزاء التزامات لبنان مبنع             

  . وقدمت فرنسا توصيات. التعذيب
ما عاناه لبنان على مدى عقود من احتياجات واعتـداءات          وأشارت نيكاراغوا إىل      -٧١

من جانب إسرائيل، مبا يف ذلك االستخدام العشوائي للقوة، مما خلَّف وضـعاً مـن عـدم                 
ورغم هذا الوضع، حقق لبنان مستوى عاليـاً     . االستقرار السياسي واالجتماعي واالقتصادي   

ونوهت نيكاراغوا بالتقدم . احلياة السياسيةمن الدميقراطية ومن متثيل مجيع الطوائف الدينية يف 
. احملرز يف جمال حقوق اإلنسان، وبتعاون لبنان مع نظام األمم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان               

  . وقدمت نيكاراغوا توصيات
وشّجعت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية لبنان علـى إشـراك              -٧٢

تابعة عملية االستعراض ويف وضع خطة استراتيجية وطنيـة       اجملتمع املدين على حنو كامل يف م      
ورحبت اململكة املتحدة مبشروع القانون املتعلق بإلغاء عقوبة اإلعدام،      . بشأن حقوق اإلنسان  

كما أعربت عن قلقها إزاء مزاعم التعذيب وإزاء . ولكنها أعربت عن قلقها لعدم اعتماده بعد
وقـدمت اململكـة املتحـدة      . جئني الفلسطينيني الوضع اإلنساين ووضع حقوق اإلنسان لال     

  .توصيات
والحظت تركيا مع االرتياح أن لبنان طرف يف املعاهدات الدولية حلقوق اإلنـسان               -٧٣

ونوهت مبا يبذله لبنان من جهود إلنشاء اللجنة الوطنية للمـرأة اللبنانيـة،             . وبروتوكوالهتا
وطلبت تركيا مزيداً من املعلومـات      . املعوقنيواجمللس األعلى حلقوق الطفل، واللجنة املعنية ب      

ورحبت بوجود جمتمـع مـدين   . عن اللجنة املعنية بتعليم األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة       
  .وقدمت تركيا توصية. نشط ومببادرة إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان

 مـا يتجلـى يف      ونوهت إسبانيا بالتزام لبنان بالدميقراطية وحقوق اإلنسان، وهـو          -٧٤
التصديق على معظم االتفاقيات الدولية األساسية وإنشاء إطار قانوين ومؤسسي حلماية وتعزيز 

ونوهت أيضاً باعتزام احلكومة إنشاء مؤسسة وطنية حلقـوق         . الدميقراطية وحقوق اإلنسان  
يـة  اإلنسان، وبكون لبنان أول بلد يف املنطقة ُيصدِّق على الربوتوكـول االختيـاري التفاق            

  .وقدمت إسبانيا توصيات. مناهضة التعذيب
وأشارت إىل أن . ونوهت النرويج جبهود لبنان يف سبيل حتسني وضع حقوق اإلنسان  -٧٥

. العمال املهاجرين غري مشمولني حبماية قانون العمل وأهنم ُمعرَّضون لظروف العمل املتدنيـة        
بنانية مبنح جنـسيتها ألبنائهـا   وأشادت النرويج بوضع لبنان مشروع قانون يسمح للمرأة الل   

  .وقدمت النرويج توصيات. ولزوجها األجنيب
واستفسرت أملانيا عن إنشاء آلية وقائية على النحو املطلوب مبقتضى الربوتوكـول              -٧٦

االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، وعن عدد التحقيقات يف حاالت االختفاء القـسري            
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 تنفيذ توصية جلنة حقوق الطفل املتعلقة بضمان حـق  وطلبت أيضاً معلومات عن  . والتعذيب
  .وقدمت أملانيا توصيات. األم اللبنانية يف منح اجلنسية اللبنانية ألبنائها

والحظت كوت ديفوار مع التقدير مبادرات لبنان الرامية إىل محاية حقوق اإلنسان              -٧٧
إلنسان، وشجَّعت لبنان   ودعت إىل تعزيز املؤسسات الوطنية املسؤولة عن حقوق ا        . وكرامته

كما شجَّعت لبنان على طلب املساعدة      . على التصديق على الصكوك اليت مل ينضم إليها بعد        
وقـدمت  . من اجملتمع الدويل من أجل تعزيز امتثاله اللتزاماته الدولية يف جمال حقوق اإلنسان       

  .كوت ديفوار توصيات
 لبنان ال ميكنه وحده أن يقدم حلوالً        وأشار رئيس الوفد يف مالحظاته اخلتامية إىل أن         -٧٨

لتحسني أوضاع الالجئني الفلسطينيني، وأنه ال ميكنه أن حيل حمل وكالة األمم املتحدة إلغاثة              
ودعا مجيع الوفـود إىل النظـر يف        ). أونروا(وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن       

 األساسي هو عودة الالجئني الفلسطينيني      إمكانية تقوية دعمها لألونروا، مشرياً إىل أن اهلدف       
  . إىل وطنهم

ويف اخلتام، أشار رئيس الوفد إىل أن لبنان يقع يف ملتقى الطرق بني الشرق والغرب،           -٧٩
وأنه يهدف إىل إقامة جسور بني الشرق والغرب وإىل أن يكون منوذجاً للتنمية يف املنطقة من                

  . أفضل، مع احتفاظه خبصائصه املُميِّزةأجل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على حنو

  أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً   
نظر لبنان يف التوصيات التالية اليت قُدمت أثناء احلوار التفاعلي، وهو ُيعرب عن               -٨٠

  :تأييده هلا
النظر يف االنضمام إىل صكوك حقوق اإلنسان اليت مل ُيصدِّق عليها             -١-٨٠
  ؛)كوت ديفوار(بعد 
النظر يف التصديق على اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة             -٢-٨٠

  ؛)تركيا(؛ )٤املكسيك (
  ؛)اجلزائر(التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   -٣-٨٠
املسارعة إىل اختاذ اإلجراءات الالزمة للتصديق على اتفاقية األمـم            -٤-٨٠

جهـوده لتلبيـة    املتحدة بشأن حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة، وتكثيـف           
  ؛)تايلند(االحتياجات احملددة لألشخاص ذوي اإلعاقة 

التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، اليت وقَّعها يف            -٥-٨٠
  ؛)إسبانيا (٢٠٠٧عام 
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التصديق على اتفاقية اليونسكو حلماية وتعزيز تنوع أشكال التعبري           -٦-٨٠
  ؛)أرمينيا(الثقايف 

ب إىل اجملتمع الدويل تقدمي كل ما يلزم مـن العـون            النظر يف الطل    -٧-٨٠
واملساعدة لتعزيز وفاء لبنان بالتزاماتـه الدوليـة يف جمـال حقـوق اإلنـسان                       

  ؛)كوت ديفوار(
تعزيز اإلطار املؤسسي يف جمال حقوق اإلنسان، بطرق منها إنـشاء             -٨-٨٠

  ؛)مصر(مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس 
إنشاء جلنة وطنية حلقوق اإلنسان ُتعَتمد من ِقَبـل جلنـة التنـسيق           -٩-٨٠

؛ إنشاء جلنة وطنية معنية حبقوق اإلنسان وفقاً ملبـادئ بـاريس    )اجلزائر(الدولية  
؛ إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان مهمتها تعزيز حقوق اإلنـسان           )اليونان(

  ؛)السودان( تقريره الوطين والتصدي للتحديات العديدة اليت ذكرها لبنان يف
املضي قُدماً يف إنشاء مديرية عامة حلقوق اإلنسان يف وزارة العدل،             -١٠-٨٠

  ؛)اململكة العربية السعودية(استناداً إىل مشروع القانون الذي أُِعد هلذا الغرض 
التنفيذ الناجح للمبادرة املهمة املتمثلة يف خطة العمل الوطنية حلقوق            -١١-٨٠

  ؛)االحتاد الروسي(اإلنسان 
  ؛ )اليونان(مواصلة جهوده يف معاجلة مشكلة األشخاص املفقودين   -١٢-٨٠
تعديل التشريعات ذات الصلة ملواءمة تعريف التعذيب مع اتفاقيـة            -١٣-٨٠

؛ سّن تشريعات حملية إلدماج اتفاقية مناهضة التعذيب        )هولندا(مناهضة التعذيب   
  ؛)آيرلندا(يف القانون اللبناين 

إدماج أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب يف القوانني احمللية، بطرق منها    -١٤-٨٠
؛ سّن تشريعات تنص على عقوبات أشد علـى         )أملانيا(مراجعة تعريف التعذيب    

  ؛ )أملانيا(أفعال التعذيب وإساءة املعاملة 
؛ اإلسـراع   )هولنـدا (جترمي مجيع أشكال التعذيب وإساءة املعاملة         -١٥-٨٠

ون العقوبات حبيث ُيجّرم مجيع أشكال التعـذيب وإسـاءة املعاملـة            بتعديل قان 
ويضمن التحقيق العاجل واملوثوق يف هذه االنتهاكات ومقاضاة املسؤولني عنـها       

؛ تعديل قانون العقوبـات     )سلوفاكيا( للمعايري الدولية للمحاكمات العادلة      وفقاً
الالإنسانية أو املهينة على    حبيث ُيجّرم مجيع أشكال التعذيب واملعاملة القاسية أو         

  ؛)بلجيكا(النحو الوارد يف اتفاقية مناهضة التعذيب 
مواصلة جهوده من أجل منع التعذيب وإساءة املعاملة من جانـب             -١٦-٨٠

الوكاالت احلكومية وجترمي هذه األفعال على النحو الـسليم؛ والتحقيـق مـع             
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ب ومعاقبتهم؛ وتعويض   املسؤولني عن هذه األفعال ومقاضاهتم على النحو الواج       
  ؛)إسبانيا(الضحايا 

إنشاء آلية وطنية ملنع التعذيب، وهو ما التزم به لبنان بتوقيعه على              -١٧-٨٠
؛ )٤كنـدا    (٢٠٠٨الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب يف عـام         

إنشاء آلية وطنية ملنع التعذيب وفقا للربوتوكول االختياري التفاقيـة مناهـضة            
  ؛)بلجيكا(ب التعذي
وضع إطار عمل قانوين ومؤسسي يتسق مع املعايري الدولية ملكافحة            -١٨-٨٠

  ؛)نيكاراغوا(االجتار باألشخاص من أجل التصدي الفعال هلذه املشكلة 
تعزيز جهوده الرامية إىل التصدي جلرائم االجتار بالبشر عن طريـق             -١٩-٨٠

شريعات حملية تتوافق مـع  دراسة أفضل املمارسات على الصعيد الدويل ووضع ت 
املعايري الدولية، وإنشاء مؤسسات ووكاالت، حسب االقتضاء، وتعزيز التعاون          

  ؛)إيران(مع املنظمات واهليئات الدولية 
اعتماد تعديالت لقانون العمل فيما يتعلق ببيع األطفال واالجتار هبم            -٢٠-٨٠

القانونيـة الراميـة إىل     ؛ إجراء تعديالت لقانون العمل لتعزيز التـدابري         )بولندا(
  ؛ )استراليا(مكافحة بيع األطفال واالجتار هبم 

النظر يف إنشاء آليات وطنية إضافية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان             -٢١-٨٠
  ؛)إيران(للفئات الضعيفة، ال سيما النساء واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة 

ن العنف األسري، يف    اعتماد مشروع القانون املتعلق حبماية النساء م        -٢٢-٨٠
؛ اعتماد تشريعات،   )النرويج(أقرب وقت ممكن، وضمان تنفيذه على حنو فعال         

ال سيما مشروع قانون العنف األسري، لتعزيز اإلبالغ عن حـوادث العنـف             
  ؛)استراليا(األسري والتحقيق فيها وتعزيز سبل محاية الضحايا 

ية النساء مـن العنـف      اعتماد وتنفيذ مشروع القانون املتعلق حبما       -٢٣-٨٠
املرتيل، الوارد ذكره يف تقريره الوطين، بغية جترمي العنف املرتيل، وتنفيذ تـدابري             

  ؛)املكسيك(عملية ملعاقبة اجلناة 
وضع سياسة شاملة على الصعيد الوطين وفقا ألحكام اتفاقية القضاء   -٢٤-٨٠

اجلنسني ومكافحـة   على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، بغية حتقيق املساواة بني           
  ؛)إسبانيا(العنف ضد املرأة 

تعزيز جهوده الرامية إىل القضاء على التمييز ضد املـرأة يف إطـار               -٢٥-٨٠
  ؛)النرويج(القانون ويف املمارسة العملية 
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مواصلة منح جلنته الوطنية لشؤون املرأة سلطة وضع الـسياسات            -٢٦-٨٠
  ؛)نيكاراغوا(الوطنية واختاذ القرارات 

إجناز وضع خطة العمل الوطنية املعنية بتوفري التعليم للجميع وحتسني           -٢٧-٨٠
  ؛)قطر(نوعيته 

مواصلة اجلهود الرامية إىل وقف هجرة األدمغة إىل البلدان األجنبية            -٢٨-٨٠
وتعزيز معايري التعليم املهين املتعلق باألنشطة االقتـصادية الرئيـسية يف البلـد             

  ؛)الكويت(
تدريب والتوعية ألفراد قوى األمن يف جمال حقـوق         توسيع فرص ال    -٢٩-٨٠

  ؛)اململكة العربية السعودية(اإلنسان 
تعزيز جهوده يف تنظيم عالقات العمل يف إطار حيمي كرامة العاملني             -٣٠-٨٠

وحقوقهم ويتسق مع املعايري الدولية، ال سيما فيما يتعلق بالعاملني يف الوظـائف             
  ؛)إيران(املساعدة أو يف اخلدمة املرتلية 

وضع اُألطر القانونية املناسبة اليت تكفل التمتع باحلق يف العمل ويف             -٣١-٨٠
ظروف عمل عادلة ومناسبة جلميع العمال املهاجرين، وال سـيما العـاملني يف             

  ؛)الربازيل(اخلدمة املرتلية 
تفعيل تعديالت قانون العمل وقانون الضمان االجتماعي اليت متـنح            -٣٢-٨٠

  ؛)النرويج(فلسطينيني احلق يف العمل، وذلك يف أقرب وقت ممكن الالجئني ال
التماس املساعدة الدولية يف إطار تقدمي اخلـدمات األساسـية إىل             -٣٣-٨٠

؛ مواصلة مساعي احلصول على املساعدة واملشورة التقنيـة         )باكستان(الالجئني  
تهم، مع  الدولية من أجل التصدي للضغوط املتصلة باستقبال الالجئني واستضاف        

  ؛)مصر(تعزيز التعاون يف هذا الصدد مع املنظمات الدولية ذات الصلة 
تعزيز جهوده، يف إطار من التعاون واملساعدة من جانب مفوضـية             -٣٤-٨٠

األمم املتحدة لشؤون الالجئني وغريها من أصحاب املصلحة املعنيني، يف التصدي      
  ؛ )تايلند(لوضع الالجئني الذي طال أمده 

واصلة جهوده من أجل ضمان التفاهم والتفاعل السلمي بني مجيع          م  -٣٥-٨٠
  ؛)قطر(شرائح اجملتمع اللبناين 

اختاذ تدابري لتقدمي التقارير الدورية اليت تأخر تقدميها والـيت ُتقـّدم       -٣٦-٨٠
  ؛)ُعمان(مبوجب املعاهدات واالتفاقيات اليت انضم إليها لبنان 

 على املستوى الوطين لتقييم ورصد      نية إنشاء آلية تنسيق   حبث إمكا   -٣٧-٨٠
  ؛)ماليزيا(تنفيذ االلتزامات اليت تقع على عاتق احلكومة مبوجب املعاهدات 
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تقدمي تقريرها األويل، يف أسرع وقت ممكـن، إىل جلنـة مناهـضة               -٣٨-٨٠
  ؛)بلجيكا(التعذيب 

ضمان أن يشمل التعليم مجيع مناطق البلد، مبا يف ذلك املناطق اليت              -٣٩-٨٠
ش فيها الالجئون، مع مراعاة أن والية وكالة األونروا تشمل االحتياجـات            يعي

  ؛)اليمن(التعليمية لالجئني الفلسطينيني 
التعجيل مبشاوراته بشأن مشروع القانون الذي ميـنح العـاملني يف          -٤٠-٨٠

خدمة املنازل إجازة سنوية، وينص على التعاون مع األخـصائيني االجتمـاعيني            
  ؛)سري النكا(ؤالء العمال لرصد ظروف عمل ه

تنظيم عالقات العمل وخباصة فيما يتعلق بالعـاملني يف الوظـائف             -٤١-٨٠
  ؛)سري النكا(املساِعدة ويف خدمة املنازل 

  : أو جيري تنفيذهاظى التوصيات التالية بتأييد لبنان الذي يرى أهنا ُمنفذة أصالًحت  -٨١
  ؛)تونس(اإلنسان  اجلهود الرامية إىل تعزيز حقوق مواصلة  -١-٨١
مواصلة جهوده من أجل احملافظة على اإلجنازات اليت حتققت بالفعل            -٢-٨١

  ؛)بنغالديش(يف جمال حقوق اإلنسان 
مواصلة البحث عن حلول مناسبة ملواجهة التحـديات احملـددة يف             -٣-٨١

التقرير اليت تعوق متتع املواطنني على حنو كامل باحلقوق السياسية واالقتـصادية            
  ؛)الكويت(جتماعية والثقافية األساسية واال
اختاذ مجيع التدابري الالزمة لوقف أفعال التعذيب واملعاملة القاسـية                      -٤-٨١

  ؛)بلجيكا(أو الالإنسانية أو املهينة 
  ؛ )فرنسا(املسارعة إىل إنشاء آلية وطنية مستقلة لزيارة السجون   -٥-٨١
  ؛ )البحرين(افحة االجتار بالبشر مواصلة اجلهود الرامية إىل مك  -٦-٨١
مواصلة اجلهود الرامية إىل ضمان محاية ضـحايا االجتـار بالبـشر              -٧-٨١

  ؛)األردن(
مواصلة املساعي الرامية إىل اإلسراع بالعملية اجلارية إلنشاء آليـة            -٨-٨١

إضافية حلماية حقوق اإلنسان، واملساعي الرامية إىل تعزيز اجلهـود املبذولـة يف           
  ؛)سري النكا(كافحة االجتار بالبشر جمال م
مواصلة ضمان حرية التعبري وتوفري ظروف إضافية تكفل إعماهلـا            -٩-٨١

  ؛)أرمينيا(
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مواصلة جهوده لضمان التمتع باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة      -١٠-٨١
  ؛)مصر(والثقافية 

مواصلة سياساته وبراجمه من أجل النهوض بكفاءة ونوعية اخلدمات           -١١-٨١
  ؛)باكستان(الجتماعية األساسية املقدمة ملواطنيه، كخدمات الصحة والتعليم ا

مواصلة تطبيق االستراتيجيات واخلطط املتعلقة بالتنمية االجتماعية         -١٢-٨١
؛ مواصلة تدعيم الربامج والتدابري االجتماعية األساسية       )كوبا(واالقتصادية للبلد   

تبعاد االجتماعي، واختاذ اإلجراءات اليت     املعتمدة الرامية إىل مكافحة الفقر واالس     
تعزز تقدمي اخلدمات االجتماعية، وإيالء أولوية للقطاعات األشـد حرمانـا يف            
اجملتمع، ومواصلة السعي إىل حتقيق أعلى مستوى ممكـن مـن الرفـاه لـشعبه               

  ؛)فرتويال(
مواصلة تعزيز سبل محاية حقوق الفئات الضعيفة، كاألطفال والنساء   -١٣-٨١
  ؛)بنغالديش(عمال املهاجرين واألشخاص ذوي اإلعاقة وال
مواصلة اجلهود الرامية إىل النهوض باملرأة وتعزيـز مـشاركتها يف             -١٤-٨١

  ؛)اجلزائر(احلياة السياسية، ومكافحة العنف ضد املرأة 
؛ )البحـرين (مواصلة اجلهود الرامية إىل متكني املـرأة يف اجملتمـع             -١٥-٨١

  ؛)اجلمهورية العربية السورية(إىل متكني املرأة مواصلة جهوده الرامية 
وضع قوانني واستحداث عمليات ومؤسسات حلماية حقوق املرأة،          -١٦-٨١

وتعزيز املشاركة السياسية للمرأة، وضمان التمثيل املتـساوي ملـصاحل املـرأة            
  ؛)الواليات املتحدة(وشواغلها 

ملقدم إىل الربملـان    بذل مزيد من اجلهود العتماد مشروع القانون ا         -١٧-٨١
بشأن املساواة الكاملة بني النساء والرجال يف جمال التأمني االجتماعي وقـانون            
الضرائب، ومشروع القانون املتعلق برفع القيود املفروضة على األصول املاليـة           
للزوجات الاليت ُيشهر إفالس أزواجهن، ومشروع القانون املتعلق حبماية النساء          

  ؛)السودان(من العنف املرتيل 
التعجيل خبطط وضع وتنفيذ استراتيجية وطنيـة بـشأن األطفـال            -١٨-٨١

  ؛)مصر(
حتسني نوعية التعليم العام من أجل احملافظة على املعايري املمتازة اليت             -١٩-٨١

  ؛)اليمن(اتسمت هبا خمتلف مستويات التعليم يف لبنان على مدى عقود 
اإلنسان، ورفع مستوى الوعي    تعزيز بناء القدرات يف جمال حقوق         -٢٠-٨١

  ؛)الكويت(هبذه احلقوق 
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مواصلة اجلهود املتصلة بإدماج األطفال املعوقني يف نظـام التعلـيم             -٢١-٨١
  ؛)قطر(الرمسي قدر املستطاع وفقا لنهج تعليمي شامل للجميع 

تكثيف اجلهود الرامية إىل نشر ثقافة حقوق اإلنسان عـن طريـق              -٢٢-٨١
  ؛)اململكة العربية السعودية(الت التوعية املناهج الدراسية ومح

مواصلة تنفيذ الربامج والتدابري الرامية إىل ضمان توفري خـدمات            -٢٣-٨١
  ؛)كوبا(الصحة والتعليم اجليدة جلميع املواطنني 

مواصلة اجلهود الرامية إىل حل املشاكل املتعلقة بالعاملني يف اخلدمة            -٢٤-٨١
؛ إنشاء آليات لرصـد     )اجلزائر(هذه الفئة الضعيفة    املرتلية بغية تعزيز سبل محاية      

  ؛)النرويج(عملية تشغيل العاملني يف اخلدمة املرتلية 
تعزيز التدابري املتعلقة مبكافحة عمل األطفال يف إطار االسـتراتيجية            -٢٥-٨١

؛ مواصلة تعزيز جهوده يف مكافحة عمل       )اجلزائر(الوطنية ملكافحة عمل األطفال     
اإلمـارات العربيـة    (؛ تكثيف جهود مكافحة عمل األطفال       )األردن(األطفال  
  ؛)املتحدة

مواصلة دعوة اجملتمع الدويل والبلدان املاحنة إىل متويل مشاريع مثل            -٢٦-٨١
 لتحسني املستوى املعيشي لالجئني     ٢٠٠٦املبادرة اليت أطلقتها احلكومة يف عام       

رات املماثلـة الراميـة إىل      الفلسطينيني واألحوال املعيشية يف املخيمات، واملباد     
ضمان كرامة العيش الكرمي لالجئني الفلسطينيني حلني عودهتم إىل وطنهم، وذلك           

  ؛)السودان(بالتعاون مع اجملتمع الدويل 
مواصلة التماس املساعدة التقنية واملالية لدعم أنشطة إزالة األلغام،           -٢٧-٨١

جملتمع اللبناين ال سيما من     نظراً إىل أن األطفال ال يزالون ضمن أضعف قطاعات ا         
  ؛)ماليزيا(حيث تعرضهم للمتفجرات اليت خلفتها احلرب 

اإلمـارات العربيـة    (مواصلة التعاون مع آليات حقوق اإلنـسان          -٢٨-٨١
  ؛)املتحدة

  :وال حتظى التوصيات التالية بتأييد لبنان  -٨٢
 الـدويل اخلـاص     التصديق على الربوتوكوالت االختيارية للعهـد       -١-٨٢
الدويل اخلاص باحلقوق املدنية     والعهد   واالجتماعية والثقافية  حلقوق االقتصادية با

 والربوتوكوالت االختيارية التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز         والسياسية
ضد املرأة والربوتوكول املتعلق باألطفال يف الرتاعات املسلحة، الذي وقّعه لبنان           

  ؛)إسبانيا (٢٠٠٧يف عام 
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بوضـع الالجـئني وإىل      املتعلقة   ١٩٥١عام  النضمام إىل اتفاقية    ا  -٢-٨٢
  ؛)بلجيكا(بروتوكوهلا اإلضايف، وضمان تنفيذ هذه الصكوك على الصعيد الوطين 

النظر يف سحب حتفظاته على اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال              -٣-٨٢
لـى  ؛ سحب مجيع التحفظات على اتفاقية القضاء ع       )النرويج(التمييز ضد املرأة    

مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وهي التحفظات اليت تقوض تقيد لبنان بالتزاماته            
  ؛)إسبانيا(أو تقوض الغرض من هذه املعاهدة 

تنفيذ الوقف القانوين لإلعدامات ريثما تلغي احلكومة عقوبة اإلعدام           -٤-٨٢
  ؛)بلجيكا(

ين لإلعدامات  ترسيخ عملية إلغاء عقوبة اإلعدام بتنفيذ الوقف القانو         -٥-٨٢
  ؛)فرنسا(مث بإلغائها بصورة دائمة 

وقف تنفيذ عقوبة اإلعدام وختفيف أحكام اإلعـدام الـصادرة إىل             -٦-٨٢
  ؛)سلوفاكيا(أحكام بالسجن، بغية اإللغاء التام لعقوبة اإلعدام 

إلغاء عقوبة اإلعدام والنظر يف التصديق على الربوتوكول االختياري        -٧-٨٢
  ؛ )بلجيكا (والسياسية باحلقوق املدنية اخلاص الثاين للعهد الدويل

إلغاء عقوبة اإلعدام عن طريق التعجيل باعتماد مشروع القـانون            -٨-٨٢
للعهد  املتعلق بإلغاء عقوبة اإلعدام والتصديق على الربوتوكول االختياري الثاين        

؛ االنـضمام إىل  )اململكـة املتحـدة   (والسياسية باحلقوق املدنيةالدويل اخلاص 
الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية،          
الذي يهدف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام، واختاذ اخلطوات الالزمة إللغـاء عقوبـة             

  ؛)استراليا(اإلعدام من النظام القضائي اللبناين 
وقت اعتماد مشروع القانون املتعلق بإلغاء عقوبة اإلعدام يف أقرب            -٩-٨٢

ممكن؛ واحملافظة يف الوقت نفسه على الوقف الفعلي احلايل لتنفيذ العقوبة، وتنفيذ            
  ؛)إسبانيا(وقف قانوين هلا ريثما يدخل اإللغاء التام لعقوبة اإلعدام حيز النفاذ 

؛ )آيرلندا(املضي قدماً حنو إلغاء عقوبة اإلعدام من قانونه للعقوبات            -١٠-٨٢
  ؛)كندا(تشريعه الوطين استبعاد عقوبة اإلعدام من 

 بشأن وقف تنفيذ    ٦٢/١٤٩االعتماد الرمسي لقرار اجلمعية العامة        -١١-٨٢
اخلاص الدويل   عقوبة اإلعدام والتصديق على الربوتوكول االختياري الثاين للعهد       

، باعتبارمها خطوتني مهمتني حنو إلغاء عقوبة اإلعـدام  والسياسية باحلقوق املدنية
  ؛)إيطاليا(

  ؛)أملانيا(إلغاء عقوبة اإلعدام   -١٢-٨٢
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مواصلة اإلصالحات اليت حتققت بالفعل بسحب الـتحفظ علـى                      -١٣-٨٢
  ؛)فرنسا( من اتفاقية مناهضة التعذيب ٢٢املادة 
إلغاء اختصاصات وزارة الدفاع واحملاكم العـسكرية يف احتجـاز            -١٤-٨٢

  ؛ )أملانيا(املدنيني ويف حماكمتهم، على التوايل 
رفع السن الدنيا للمسؤولية اجلنائية لتتوافق مع املعـايري الدوليـة             -١٥-٨٢

  ؛)سلوفاكيا(
مواصلة التصدي ملشكلة أطفال الشوارع باعتماد استراتيجية وطنية          -١٦-٨٢

شاملة ملنح هؤالء األطفال وثائق رمسية وتقدمي املساعدة املناسبة هلم، مبا يف ذلك             
  ؛)بولندا(جتماعي خدمات التعايف وإعادة اإلدماج اال

تعديل القانون املتعلق باجلنسية حبيـث ميكِّـن مجيـع اللبنانيـات              -١٧-٨٢
  ؛)هولندا(املتزوجات من أجانب من منح جنسيتهن ألطفاهلن وأزواجهن 

القيام، يف أقرب وقت ممكن، باعتماد مشروع القانون املقترح الذي            -١٨-٨٢
؛ سـن   )النرويج(واجهن األجانب   يتيح للبنانيات منح جنسيتهن إىل أطفاهلن وأز      

؛ )اململكـة املتحـدة  (تشريع مبنح اجلنسية اللبنانية إىل أزواج وأطفال اللبنانيات   
تعديل قانونه املتعلق باجلنسية حبيث ميكِّن اللبنانيات من منح جنسيتهن ألبنـائهن       

  ؛)كندا(
تعديل قوانني األحوال الشخصية لضمان حقوق النساء، ال سـيما            -١٩-٨٢
  ؛)الربازيل( يتعلق بفسخ الزواج وحضانة األطفال واإلرث فيما
تعديل قوانني األحوال الشخصية مبا يتوافق مع اتفاقية القضاء على            -٢٠-٨٢

مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، لضمان معاملة النساء على قدم املـساواة مـع              
  ؛)هولندا( واإلرث والطالق األطفالالرجال يف املسائل املتعلقة حبضانة 

إهناء جترمي املثلية اجلنسية وضمان عدم التمييز القائم علـى امليـل              -٢١-٨٢
  ؛)النرويج(اجلنسي واهلوية اجلنسانية 

مواصلة جهوده يف مراجعة قانون العمل بغيـة إدخـال العمـال              -٢٢-٨٢
  ؛)النرويج(املهاجرين يف نطاق هذا القانون 

ه بلوائح تتفق مع املعـايري      إلغاء نظام الكفالة احلايل واالستعاضة عن       -٢٣-٨٢
  ؛)النرويج(الدولية 

توسيع نطاق احلماية اليت يكفلها قانون العمل ليشمل العـاملني يف             -٢٤-٨٢
  ؛)بولندا(اخلدمة املرتلية 
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مراجعة نظام الكفالة املتعلق بالعاملني يف اخلدمة املرتلية مـن أجـل              -٢٥-٨٢
  ؛)نداك(محايتهم من سوء املعاملة من جانب أصحاب العمل 

توسيع نطاق احلماية اليت يكفلها قانون العمل لتشمل العـاملني يف             -٢٦-٨٢
اخلدمة املرتلية ولضمان أال تؤدي القواعد املتعلقة باحلق يف البقـاء يف البلـد إىل              

  ؛)فرنسا(وضع يكون فيه هؤالء العمال معتمدين يف ذلك على أصحاب العمل 
ة يف وزارة العمل إلجناز اللـوائح       اإلسراع بوترية اإلجراءات املتخذ     -٢٧-٨٢

التنفيذية اليت تيسِّر عمل الفلسطينيني وفتح باب العمل أمامهم يف مجيـع املهـن              
  ؛)فلسطني(احلرة 
إزالة العقبات اليت تعترض تشغيل الالجئني الفلسطينيني، وإتاحـة           -٢٨-٨٢

ـ             دمي سبل العمل هلم، وتوفري فرص التعليم اجملاين جلميع أطفال الالجـئني، وتق
  ؛)فرنسا(الرعاية الصحية الشاملة 

ضمان حرية التنقل لالجئني الفلسطينيني وااللتزام بتحسني شروط          -٢٩-٨٢
  ؛)فرنسا(تشغيلهم 

منح الالجئني الفلسطينيني حرية التنقل، وخباصـة تيـسري حريـة             -٣٠-٨٢
  ؛)النرويج(الدخول إىل خميم هنر البارد واخلروج منه 

ئني يف لبنان تسمح هلم حبرية التنقل والعمل، مبا         إصدار تصاريح لالج    -٣١-٨٢
يف ذلك احلق يف مزاولة األعمال اليت تتطلب العضوية يف النقابات، ودون وضع             

  ؛)الواليات املتحدة(شروط عسرية للتجديد أو اشتراط دفع رسوم 
؛ اختـاذ   )النـرويج (منح الالجئني الفلسطينيني حق متلك األراضي         -٣٢-٨٢

 لضمان حق الالجئني الفلـسطينيني يف وراثـة املمتلكـات           إجراءات تشريعية 
؛ تعديل التشريع الـذي     )فنلندا(وتسجيلها، مبا يف ذلك احلق يف متلك األراضي         

يقيد قدرة الالجئني الفلسطينيني على التملك، ال سيما املرسوم الرئاسي الصادر           
  ؛)اهولند (٢٠٠١أبريل /، املعدل يف نسيان١٩٦٩يناير /يف كانون الثاين

إجياد حل كامل ملشكلة وثائق هوية الالجئني الفلسطينيني، وتعديل           -٣٣-٨٢
األحكام التشريعية والسياسات اليت هلا عواقب متييزية على السكان الفلسطينيني          

  ؛)آيرلندا(باملقارنة بغريهم من غري املواطنني 
مواصلة تعزيز سبل متتع الالجئني الفلسطينيني حبقـوق اإلنـسان،            -٣٤-٨٢

ومعاملتهم معاملة قانونية ال تقل عن تلك اليت يعامل هبا سواهم من غري املواطنني، 
ال سيما فيما يتعلق باحلق يف العمل وحرية التنقل، مع أخذ مـسؤولية اجملتمـع               

  ؛)الربازيل(الدويل يف االعتبار 
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سد الثغرات النامجة عن القانون املعدل املتعلق بالالجئني الفلسطينيني       -٣٥-٨٢
سجلني، كالسماح لالجئني الفلسطينيني باحلصول على تصاريح عمل مؤقتـة          امل
  ؛)هولندا(

اختاذ تدابري فعالة تكفل التحـسني الفـوري لوضـع الالجـئني              -٣٦-٨٢
الفلسطينيني، مبا يف ذلك تعديل األحكام التـشريعية والـسياسات ذات األثـر     

  ؛)فنلندا(التمييزي على السكان الفلسطينيني 
اد القوانني الضرورية من أجل اإلسـهام يف ختفيـف وطـأة            اعتم  -٣٧-٨٢

  ؛)كندا(األوضاع االجتماعية واالقتصادية لالجئني الفلسطينيني 
:              رفض لبنان التوصيات التالية استناداً إىل واحد أو أكثر من األسـباب التاليـة               -٨٣

 مقدمة من السلطة اليت     ألهنا) ب(ألهنا خترج عن نطاق االستعراض الدوري الشامل؛        ) أ(
  :ألهنا متّس سيادة لبنان) ج(؛ ةحتتل أرضاً لبناني

      تعديل مجيع األحكام التمييزية يف قـوانني األحـوال الشخـصية،             -١-٨٣
  ؛)إسرائيل(ال سيما األحكام املتعلقة حبضانة األطفال واإلرث والطالق 

لّ ونـزع    حب ١٧٠١ و ١٥٥٩التنفيذ الفوري لقراري جملس األمن        -٢-٨٣
سالح مجيع امليليشيات والفصائل املسلحة، وخباصة حزب اهللا، واستعادة األمـن           

  ؛)إسرائيل(واالستقرار جلميع سكان لبنان 
تقدمي التقرير األويل إىل جلنة مناهضة التعذيب التابعة لألمم املتحدة،            -٣-٨٣

  ).إسرائيل (٢٠٠١وهو التقرير الذي تأخر تقدميه منذ عام 
  بنان التوصيات التالية وسيقدم ردوداً عليها يف املوعد املناسب، علـى          سيبحث ل   -٨٤

أال يتجاوز ذلك موعد انعقاد الدورة السادسة عـشرة جمللـس حقـوق اإلنـسان يف                
  :٢٠١١مارس /آذار

حلماية مجيع األشخاص من    النظر يف التصديق على االتفاقية الدولية         -١-٨٤
  ؛)أملانيا (االختفاء القسري

حلماية مجيع األشخاص من االختفاء     ديق على االتفاقية الدولية     التص  -٢-٨٤
  ؛)إسبانيا (٢٠٠٧، املوقعة يف عام القسري

  ؛)أملانيا(النظر يف التصديق على اتفاقيات جنيف   -٣-٨٤
إنشاء هيئة وطنية مستقلة خمولة سلطة التحقيق يف مصري األشخاص            -٤-٨٤

حلروب املختلفة اليت مر هبا البلد      املفقودين وضحايا االختفاء القسري يف سياق ا      
  ؛)املكسيك(
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إقرار عملية لتحديد هوية الضحايا عن طريق إعداد قاعدة بيانـات             -٥-٨٤
، ونبش القبور اجلماعية، وتشكيل جلنة وطنية معنية        ).أ .ن .د(للحمض النووي   

  ؛)أملانيا(باألشخاص املفقودين 
د يف اتفاقيـة مناهـضة      جترمي مجيع أفعال التعذيب على النحو الوار        -٦-٨٤

  ؛)الواليات املتحدة(التعذيب، واعتماد عقوبات تتناسب مع جسامة اجلرمية 
زيادة العقوبة على جرمية التعذيب عن حّدها األقصى احلايل، وهـو             -٧-٨٤

  ؛)هولندا(ثالث سنوات، حبيث تتناسب مع جسامة اجلرمية 
ومواصـلة اختـاذ    إلغاء جرائم الشرف من قانون العقوبات اللبناين          -٨-٨٤

التدابري الضرورية لتعزيز حقوق النساء على حنو أفضل يف مجيع ميادين اجملتمـع             
  ؛)اليونان(

 مع اتفاقيـة حقـوق الطفـل    تعديل القانون احمللي حبيث يتفق متاماً      -٩-٨٤
  ؛)بولندا(

اختاذ مزيد من التدابري لتحسني إمكانيات العمل وظروف العمـل            -١٠-٨٤
  ؛)فنلندا( لالجئني الفلسطينيني

تعزيز جهود مساعدة الفلسطينيني املقيمني يف لبنان الذين ال حيملون            -١١-٨٤
  ؛ )فلسطني(وثائق هوية، مبا ميكنهم من التمتع حبياة كرمية 

تعزيز قدرات جلنة احلوار اللبناين الفلسطيين على مساعدة الالجئني           -١٢-٨٤
 والوضـع اإلنـساين     الفلسطينيني، كخطوة يف سبيل النهوض حبقوق اإلنـسان       

  ؛)اململكة املتحدة(لالجئني الفلسطينيني يف لبنان 
توجيه دعوة مفتوحة ودائمـة إىل املكلفـني بواليـات يف إطـار               -١٣-٨٤

 انفتاح لبنان والتزامه بالتعـاون مـع اآلليـات          اإلجراءات اخلاصة، كإشارة إىل   
  ؛)املكسيك(الدولية حلقوق اإلنسان 

دائمـة إىل املكلفـني بواليـات يف إطـار          توجيه دعوة مفتوحة و     -١٤-٨٤
؛ إصدار دعوة دائمـة     )إسبانيا(اإلجراءات اخلاصة التابعة جمللس حقوق اإلنسان       

إىل مجيع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة التابعة لألمـم املتحـدة             
  ).بولندا(

 موقـف   أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعرب عـن        /ومجيع االستنتاجات و    -٨٥
أو الدولة موضوع االستعراض، وال ينبغي تأويلها على أهنا         /اليت قدمتها و  ) الدول(الدولة  

  .حتظى بتأييد الفريق العامل ككل
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