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 حقوق اإلنسان مجلس
 العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل الفريق

 الدورة الثالثة والعشرون
    2015تشرين الثاين/نوفمرب  2-13

           موووووعد ه دفوووو  مفو ووووية اامووووة المتقوووودة السووووامية لققوووووق اإلنسووووان و قووووا    
مون  5والفقورة  5/1مجلس حقوق اإلنسان  )ج( من مر ق قرار15للفقرة 

 16/21مر ق قرار المجلس 
  

 *لبنان  
  

إىل عمليـم  (1)جهـم اـاة م محـلحم 38هذا التقرير هو موجز للمعلومـا  املقدمـم مـن   
يت ـــي هياـــ  امل ـــاهي التوجيهيـــم العامـــم الـــ  اعتمـــدها  لـــ   االســـتعرال الـــدشام الشـــام  شهـــو
           . شال يتضــــــــمن التقريــــــــر تيــــــــم  اا  تش شجهــــــــا  ن ــــــــر17/119ةقــــــــو  امنرــــــــا    مقــــــــرا  

تش اقرتاةا  من جانـ  موويـيم األمـم املتحـدة الرـاميم اقـو  امنرـا  شال تم ةاـم تش قـراا 
ة منهجيـــم   ةواهنــــا نايـــم الـــن  مراجــــي فيمـــا يتحـــ  ااهعــــا ا  ذـــدهة. شقـــد    ــــر  احـــوا 

املعلومــا  الــوااهة   التقريــر.  مــا م قــدا امماــا  اماقــا  علــد النحــو  األاــليم هش  ت يــ . 
خيحــــ ب ةرــــ  مقتضــــد ااــــااب فــــر  مرــــتق  مســـــهاما   16/21 شعمــــقر اقــــراا ا لــــ 

تمــدة انــا ر علــد التقيــد املؤسرــم الوينيــم اقــو  امنرــا  التااعــم للدشلــم مويــو  االســتعرال شاملع
الاامـــــ    ـــــاهي اـــــااي . شتتـــــال علـــــد املوقـــــي الشـــــ اا للموويـــــيم الرـــــاميم اقـــــو  امنرـــــا  
النحو  الااملم الـ  تتضـمن عيـي املعلومـا  الـوااهة. شقـد اشعـا   إعـداه هـذا التقريـر هشايـم 

 االستعرال شالتطواا  ال  ةدثت   تلك الورتة. 

 
 

 مل حترا هذ  الوثيقم ق   إاساهلا إىل هشائر الرتعم التحريريم ااألمم املتحدة. *
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 المعلومات المقدمة من الجهات صاحبة المصلقة   
  

 المعلومات ااساسية واإلطار -هلف 
 

 (2)نطاق االلتدامات الدولية -1 
شمن مــم العوــو الدشليــم شمن مــم هيــومن اايــت   8شالواقــم املشــرت م  1تشاــت الواقــم املشــرت م  -1

االتحــــديى علــــد االتواقيــــم الدشليــــم شمر ــــز ا يــــا  لتيهيــــ  يــــحايا التعــــذي   ششتــــن شمن مــــم الارامــــم
االتحـــــديى علـــــد  شتشاـــــت من مـــــم الارامـــــم. (3)امايـــــم عيـــــي األهنـــــاا  مـــــن اال توـــــا  القرـــــرم

شاإاـــداا الربشتو ـــوا اال تيـــاام األشا امللحـــى االعهـــد الـــدشمل ا ـــا  اـــااقو  املدنيـــم شالرياســـيمب 
. (4)ا  الشـــااشل الورهيــــممـــن اتواقيـــم مناهضــــم التعـــذي  شاق ـــوا إجـــرا  22إعـــق   وجـــ  املـــاهة 
الربشتو ـــوا اال تيـــاام الثـــاين امللحـــى االعهـــد  ل نـــا  علـــد ت  يعتمـــد ا يـــار  8 شةثـــت الواقـــم املشـــرت م

 .(5)الدشمل ا ا  اااقو  املدنيم شالرياسيمب اهلاهف إىل إل ا  عقوام امعدا 

ل نـا   15لواقـم املشـرت م شا 4شالواقـم املشـرت م  3شالواقـم املشـرت م  1شتشات الواقـم املشـرت م  -2
اــي  يحـــد  علـــد اتواقيـــم ةقـــو  األهنـــاا   شم امعاقــم شت  يضـــمن تنويـــذها اوعاليـــم مـــن  ـــقا 

 .(6)اعتماه قوانني ذليم شإاقةا   ا  الم
الربشتو ـــوا اال تيـــاام االتحـــديى علـــد  20شالواقـــم املشـــرت م  14شتشاـــت الواقـــم املشـــرت م  -3

الربشتو ـوا اال تيـاام التواقيـم ش  اهنـرتا  األيوـاا   املنااعـا  املرـلحمالتواقيم ةقو  الطوـ  اشـي  
 8. شتشاـــت الواقـــم املشــــرت م (7)شاضـــما  تنويــــذ ا ةقـــو  الطوـــ  املتعلـــى اــــإجرا  تقـــد  ال ق ـــا 

اتواقيـــم الهـــام اشـــي  اايـــم األيوـــاا شالتعـــاش     االتحـــديى علـــد Alternatives - شمن مـــم اـــدائ 
 .(8)حعيد الدشمل اا الت ين علد ال

شتشاـت من مــم هيــومن اايــت  ششتــن شاملن مــم الدشليــم لرفعــم هنــي  األمهــا  شمن مــم العوــو  -4
تحو ـا  علـد اتواقيـم القضـا  علـد عيـي تهنـااا التمييـز يـد املـرتةب  ـا    لــك الالدشليـم ارـح  

رـــــح  شمن مـــــم هيـــــومن اايـــــت  ششتـــــن ا 5. شتشاـــــت الواقـــــم املشـــــرت م (9)9مـــــن املـــــاهة  2الوقـــــرة 
التحو ــا  علــد اتواقيـــم القضــا  علــد عيـــي تهنــااا التمييـــز يــد املــرتة شالتحـــديى علــد الربشتو ـــوا 

 .(10)اال تياام لقتواقيم
شالواقـــم  1شتشاـــت من مـــم العوـــو الدشليـــم شمن مـــم هيـــومن اايـــت  ششتـــن شالواقـــم املشـــرت م  -5

شالواقــم  23شالواقــم املشــرت م  19 م شالواقــم املشــرت  6شالواقــم املشــرت م  5شالواقــم املشــرت م  4املشــرت م 
            ا ااـــــــــم اويـــــــــي القج ـــــــــني شارشتو وهلـــــــــا  1951االتحـــــــــديى علـــــــــد اتواقيـــــــــم عـــــــــا   24املشـــــــــرت م 

شالواقــم ( GCENR) . شتشاــت ااملــم العامليــم مــن تجــ  املرــاشاة   ةقــو  ا نرــيم(11)1967لعــا  
. شتشاـت ااملــم (12)ا  عـديا ا نرـيماالتحـديى علـد االتواقيـم اشـي  شيــي األهنـا 14املشـرت م 

 .  (13)1961لعا  اتواقيم  وض ةاال  انعدا  ا نريم العامليم تيضار االتحديى علد 
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ل نـا  علـد االنضـما  إىل ن ـا  اشمـا  1هيومن اايـت  ششتـن شالواقـم املشـرت م من مم شةثت  -6
 .(14)األساسا شتط يقه   التشريعا  الوينيم

شمن مـــم هيـــومن اايـــت  ششتـــن االتحـــديى  23شالواقـــم املشـــرت م  8شتشاـــت الواقـــم املشـــرت م  -7
 .(15)علد االتواقيم الدشليم امايم ةقو  عيي العماا املهاجرين شتفراه تسرهم

االعهـــد الـــدشمل امللحـــى الربشتو ـــوا اال تيـــاام االتحـــديى علـــد  9شتشاـــت الواقـــم املشـــرت م  -8
 .(16)م شاالجتماعيم شالثقافيما ا  اااقو  االقتحاهي

. (17)111ش 87االتحــديى علــد اتوــاقي  من مــم العمــ  الدشليــم  8شتشاــت الواقــم املشــرت م  -9
 7شالواقـــم املشـــرت م  23شالواقـــم املشـــرت م  8شتشاـــت من مـــم هيـــومن اايـــت  ششتـــن شالواقـــم املشـــرت م 

االتحـــديى  13واقـــم املشـــرت م . شتشاـــت ال(18)189االتحـــديى علـــد اتواقيـــم من مـــم العمـــ  الدشليـــم 
االتحـــديى علـــد اتواقيـــا  من مـــم العمـــ   5. شتشاـــت الواقـــم املشـــرت م (19)87علـــد االتواقيـــم اقـــم 

 5شالتحــــديى علــــد اتواقيــــم العمــــ  العرايــــم اقــــم  177ش 175ش 102ش 103ش 156الدشليــــم اقــــم 
 .  (20)اشي  املرتة العاملم املربمم   إياا ا امعم العرايم

 
 الدستوري والتشريعي اإلطار -2 

إىل انعــــدا  القــــداا  شاألمــــواا القامــــم لتحرــــني التشــــريعا   17تهنــــاا  الواقــــم املشــــرت م  -10
شمل تولــا ا هــا   اير إىل  ليــا  األمــم املتحــدة علــد النحــو الواجــ .اشإنوــا  القــواننيب شتقــد  التقــ

شالة ـــت  .(21)شاليـــم الـــرئي  ســـليما  انتهـــا الرياســـيم الواعلـــم   انتاـــام ائـــي  ا مهوايـــم ق ـــ  
 .(22)ت  مرةلم الوراغ الرياسا شالدستوام اااليم تقول هعائم الديقراييم 8الواقم املشرت م 

 19شالواقـــم املشـــرت م  17شالواقـــم املشـــرت م  11شالواقـــم املشـــرت م  8ش  ـــر  الواقـــم املشـــرت م  -11
  ل نــا ب علــد الــر م مــن ت  تــااي  عمليـــا   مشـــرشعمشمن مــم الارامــم ت  عقواــم امعــدا  ال تــزاا 
شتشاـت اإل ـا  عقواـم امعـدا  شاإاـداا شقـ   .2004امعدا  األ  ة يعـوه إىل  ـانو  الثاين/ينـاير 

 .(23)األةاا ا تياام حبام الواقي ششيي إجرا ا  للطعن   عيي 

            تقـــــد   شتهنـــــاا  من مـــــم العوـــــو الدشليـــــم شمن مـــــم ااـــــد ةقـــــو  امنرـــــا  إىل عـــــد  إةـــــراا -12
عــده مــن التواــيا  املق ولــم   االســتعرال الــدشام الشــام  األشا لل نــا ب مثــ  تعــدي  ا مــا يتعلــىفي

شتهنــــاا  من مــــم العوــــو الدشليــــم . (24)يتماهنــــد مــــي اتواقيــــم مناهضــــم التعــــذي  ــــا تعريــــ  التعــــذي  
يـــا  لتيهيـــ  يـــحايا التعـــذي  شمر ـــز ا  19شالواقـــم املشـــرت م  8شالواقـــم املشـــرت م  1شالواقـــم املشـــرت م 

إىل شجــوه ث ــرا    مشــرش  القــانو  ا ــا  اتجــر  التعــذي   17شمن مــم الارامــم شالواقــم املشــرت م 
تواقيـم مناهضـم ال شفقـار شتشاـت اتعـدي  التشـريعا   اتواقيـم مناهضـم التعـذي .ي قار ألةاـا  شتعريوه 

شتشاــت الواقــم . (25)قــانو  العقواــا  التعــذي  شميريهــا   فعــااحتديــد عيــي ت عــن يريــىالتعــذي ب 
 .(26)شلوائحهالل ناين  ناتعدي  شحتديث قانو  الرج 5املشرت م 
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ااعتمــاه مشــرش  القــانو  ا ــا  اــاملوقوهين  1شالواقــم املشــرت م  8شتشاــت الواقــم املشــرت م  -13
ني لتويـــــيا محـــــ  املـــــواين ب2014نيرـــــا /تاري   16الـــــذم ق ـــــد     شاألهنـــــاا  املاتوـــــني قرـــــرار 

فضـقر  ا هـا  الواعلـم مـن  ـ  الـدشالـدل الل نـانيني اتتجـزين   سـوايا شالـدشا األجن يـم األ ـرل ش 
. شيلــ  مر ــز ا يــا  لتيهيــ  يــحايا التعــذي  إاــداا مرســو  يقــر (27)ن"ايــا  اــاملوقوهي"عــن تقــد  

 .(28)للتحقيى   مح  املوقوهيناللجنم الوينيم التحقيقا  ال  ميريها 

ب شتم قـــانو    ـــر يرـــما 2اتعـــدي  املرســـو  التشـــريعا اقـــم  16تشاـــت الواقـــم املشـــرت م ش  -14
 8شتشاـــت الواقـــم املشـــرت م . (29)اوـــرل اقااـــم مرـــ قم علـــد املـــواه املرـــرةيم تش ام اعيـــم تش املط وعـــم
 .(30)اتعدي  امياا القانوين شالتن يما من تج  يما  ةريم التع  

 24شمن مــم املرــاشاة اا  شالواقــم املشــرت م  5شالواقــم املشــرت م  17ش ّ ــر  الواقــم املشــرت م  -15
 14شالواقـم املشـرت م  12فـرشنت ا شالواقـم املشـرت م  شاملن مم الدشليـم لرفعـم هنـي  األمهـا  شععيـم اشاه

شااملـــــم العامليــــم للمرـــــاشاة   ةقــــو  ا نرــــيم اتواـــــيم االســــتعرال الـــــدشام  20شالواقــــم املشــــرت م 
م املتعلقـم حبـى النرـا  املتزشجـا  مـن تجانـ    مـنا جنرـيتهن أليوـاهلن شهعـت إىل الشام  الرااق

شةثــت من مــم العوــو الدشليــمب شمن مــم املرــاشاة . (31)1925تعــدي  قــانو  ا نرــيم الحــاها   عــا  
هيــومن اايــت  ششتــن اللجنــم املعنيــم حبقــو  امنرــا  علــد تشــجيي اااومــم علــد إل ــا  من مــم اا  ش 

 مــناشالطــق  شاما ب شةــى النرــا      ــا    لــك ةقــو  الــزشا  بوجــ  قــانو  ا نرــيمالتمييــز  
 رهت  األةاــا  التمييزيــم ال تــزاا تــ 6شالة ــت الواقــم املشــرت م . (32)يوــاهلن شتاشاجهــنألجنرــيتهن 

هيـــومن من مـــم شالة ـــت . (33)  قـــانو  األةـــواا الشاحـــيمب شالقـــوانني الوينيـــمب شالقـــانو  ا نـــائا
ت  قـانو  اايـم النرـا  شسـائر تفـراه األسـرة مـن  6شالواقـم املشـرت م  17ششتن شالواقم املشرت م  اايت 

اامايـم الاافيـم مـن عيـي  قـد ال ي شلـذلك فهـولعنـ  األسـرم تعريوـار يـيقار ل تضمنالعن  األسرم ي
شاـــت شت. (34)الزشجــاتهنــااا إســا ة املعاملـــمب شال ســيما عـــد  التعــرل للعنـــ  ال ــدين شاال تحـــام 

اتعــدي   6شالواقــم املشــرت م  18هيــومن اايــت  ششتــن شالواقــم املشــرت م من مــم من مــم العوــو الدشليــم ش 
. شةثــــت من مــــم هيــــومن اايــــت  (35)الزشجــــااألةاــــا   ا  الحــــلم   القــــانو  لتجــــر  اال تحــــام 

 .(36)ششتن تيضار علد تعدي  قانو  ا نريم
 النــا م 1962قــانو  عــا   علــد علــد الوــوااإه ــاا تعــديق   2شتشاــت الواقــم املشــرت م  -16
 لــ  القج ــني النرشمــا شمن مــم نرــا  املايمــا   ــ  مــن تعــرم  . ش (37)لــد وا شامقامــم شامل ــاهاةل

ـــــىعـــــن  12شالواقـــــم املشـــــرت م  إاا  الويـــــي القـــــانوين للولرـــــطينيني الـــــذين يعيشـــــو     يمـــــا   القل
شمن مـــم العوـــو  14هيـــومن اايـــت  ششتـــن شالواقـــم املشـــرت م من مـــم  تشهعـــ. (38)القج ـــني   ل نـــا 

 296ش لـــــ  القج ـــــني النرشمـــــا إىل إل ـــــا  القـــــانو  التمييـــــزم اقـــــم  12الدشليـــــم شالواقـــــم املشـــــرت م 
شمـنا القج ـني الولرـطينيني ااقـو  العقاايـم نورـها املمنوةـم لري ـرين  ـ   2001الحاها   عـا  

إىل تعــدي  قــانو  العمــ  للرــمال  12و الدشليــم شالواقــم املشــرت م شهعــت من مــم العوــ .(39)الل نــانيني
علــد قــد  املرــاشاة مــي اا ــرينب شالتمتــي  للولرــطينيني اااحــوا علــد فــر  العمــ    عيــي املهــن

 ـــنا شثـــائى هويـــم لقج ـــني  14شتشاـــت الواقـــم املشـــرت م . (40)ااملرـــاشاة   األجـــوا شاألمـــن الـــو يوا
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ترـــجي  عيـــي  اضـــما  4شتشاـــت الواقـــم املشـــرت م . (41) للوثـــائى القامـــمالولرـــطينيني  ـــ  ااـــاملني
ب  ـــــن فــــيهم تيوــــاا القج ـــــني املــــيقهاأليوــــاا املوجــــوهين علـــــد تاايــــيها   الرــــج  املـــــدين عنــــد 

تيضـــار  12شالواقـــم املشــرت م  3شتشاـــت الواقــم املشــرت م . (42)الولرــطينيني  ــ  ااـــاملني لوثــائى هويــم
عيــي  إاالــما 24شتشاــت الواقــم املشــرت م  .(43)قج ــني الولرــطينيني  شم امعاقــم ــنا شثــائى هويــم ل

 .(44)   تمعا  القج ني امليقهالعق ا  تما  ترجي  األيواا عند 
هيـومن اايـت  ششتـن إىل ت  ل نـا  مل تـرا تقـدمار   من مـم شتهناا  من مم العوـو الدشليـم ش  -17

ملعـاي  ا  ـا يترـى مـي ش لـك عم  حبيث تشـم  العمـاا املنـزلينيتوسيي نطا  اامايم  وج  قانو  ال
هيــومن اايــت  ششتــن علــد تعــدي  قــانو  العمــ  لتوســيي نطــا  اامايــم من مــم شةثــت . (45)الدشليــم

 .(46)المالقانونيم حبيث تشم  العماا املنزليني شإاقل ن ا  الاو
يــــما  شجــــوه ن ــــا  ت طيــــم  اــــدعم مشــــرش  قــــانو  يرمــــا إىل 13تشاــــت الواقــــم املشــــرت م ش  -18

 .(47)احيم هناملم  ميي املواينني الل نانيني
ـــــــم املشـــــــرت م  -19 ـــــــم املشـــــــرت م  8شتشاـــــــت الواق ـــــــمب شالواقـــــــم18شالواق          ب شمن مـــــــم العوـــــــو الدشلي

الـــذين يعتـــربش  مـــن ف ـــم  فــراهاـــالتوق  علــد الوـــوا عـــن اعتقـــاا األ 21شالواقـــم املشـــرت م  24املشــرت م 
مــن قــانو   534يــني شمزهشجــا امليــ  ا نرــا شم ــايرم اهلويــم ا نرــانيم  وجــ  املــاهة املثليــا  شاملثل

 .  (48)العقواا  ال  مير  األنشطم ا نريم ال  متااس االرتايا
تعراــت من مــم املرــاشاة اا  عــن قلقهــا ال ــالي إاا  عــد  قيــا  اااومــم الل نانيــم علــد النحــو ش  -20

          شالة ـــــــت الواقـــــــم . (49)ســـــــت قا النرـــــــا  شالوتيـــــــا    ال  ـــــــا املناســـــــ   نـــــــي االميـــــــاا اـــــــا ن  شا
 12شالواقــــم املشــــرت م  5شالواقــــم املشــــرت م  شمن مــــم املرـــاشاة اا  17شالواقــــم املشــــرت م  23املشـــرت م 

شعلــد الــر م مــن ت  اااومــم ســنت  شجــوه عــدة ث ــرا  هياليــم   قــانو  ماافحــم االميــاا اال شــر.
تــزاا مراســيم التنويــذ ا ااــم االقــانو   م الحــلم  ب ال2011ا اال شــر   عــا  قــانو  ماافحــم االميــا

 .(50)عـن الوفـا   عـاي  اامايـم األساسـيم شين  ـا تعديلـه عـاجزشالقـانو   موافقـم  لـ  الـوااا . تنت ر
م شالواقــ 5شمن مــم املرــاشاة اا  شالواقــم املشــرت م  17شالواقــم املشــرت م  23شتشاــت الواقــم املشــرت م 

 .  (51)ااعتماه  طم عم  شينيم اشي  االمياا اال شر 12املشرت م 
 14شتشاــت الواقــم املشــرت م . (52)ارفــي ســن املرــؤشليم ا نائيــم 17شتشاــت الواقــم املشــرت م  -21

. (53)مــــن قــــانو  العقواــــا  الل نــــاين 522اإل ــــا  املــــاهة  5شمن مــــم املرــــاشاة اا  شالواقــــم املشــــرت م 
مايــــــم حب املتعلــــــى 422اتعــــــدي  القــــــانو  اقــــــم  5شالواقــــــم املشــــــرت م  14 م شتشاــــــت الواقــــــم املشــــــرت 

 .(54)الزشجااال تحام  لتجر  503األةدا ب شتعدي  املاهة 
 ب386إىل  384إل ــا  املــواه مــن ا ش لــكالتشــه   اعــد  ميــر  16شتشاــت الواقــم املشــرت م  -22
 .(55)من قانو  العقواا  الل ناين 584إىل  582شمن  388ش
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 اإلطار المؤسسي والبنية ااساسية لققوق اإلنسان وفدابير السياسة العامة -3 
نزاعــــا  مرــــلحم علــــد إ  هنــــا  ت  ااالــــم   ل نــــا  معقــــدةب  19  ــــر  الواقــــم املشــــرت م  -23

تــزهاه ش . يواجــه حتــديا  ها ليــم نتيجــم الســتمراا امفــق  مــن العقــام شالوتنــم الطائويــمهــو ةــدشه  ش 
 .  (56)مقرتنم اعد  توفر القداة شامااهة الرياسيم لتحرني التشريعا  تدهواار ا  ةالم ةقو  امنر

 19شالواقـــم املشـــرت م  1شالواقـــم املشـــرت م  17شالواقـــم املشـــرت م  8شتشاـــت الواقـــم املشـــرت م  -24
اتعزيز امياا املؤسرا    ـاا ةقـو  امنرـا ب اطـر  منهـا إنشـا  مؤسرـم شينيـم اقـو  امنرـا  

 .(57) اهي اااي  علد النحو املواد اه   االستعرال األشامل شفقار 
            شالواقــــــــم 17شالواقــــــــم املشــــــــرت م  8شالة ــــــــت من مــــــــم العوــــــــو الدشليــــــــم شالواقــــــــم املشــــــــرت م  -25

 هيــومن اايــت  ششتــنمن مــم شمن مــم الارامــم شمر ــز ا يــا  لتيهيــ  يــحايا التعــذي  ش  19املشــرت م 
ت  ل نـا  يوتقـر إىل  ليـم شقائيـم شينيـم علـد الـر م مـن ق ـوا العديـد مـن التواـيا   1شالواقم املشـرت م 

شتشاـــت اإنشـــا   ليـــم شقائيـــم شينيـــم مرـــتقلم عـــن املؤسرـــم . (58) ـــقا االســـتعرال الـــدشام الشـــام 
ام التواقيـم ألةاـا  الربشتو ـوا اال تيـا الوينيم اقـو  امنرـا  شاراـد عيـي تمـا ن االةتجـاا شفقـار 

 .(59)مناهضم التعذي  شالتشريعا   ا  الحلم
االنتها ـــا    اإنشـــا   نـــم مرـــتقلم مجـــرا  حتقيقـــا  هنـــاملم  1شتشاـــت الواقـــم املشـــرت م  -26

ادايــم ااــرم األهليــم  ذالــ  ااتا ــت منــ    ــاا ةقــو  امنرــا  لقــانو  امنرــاين الــدشمللا رــيمم 
 رـيلم ةـاال  ت عـ  اايـت  ششتـن اإنشـا   نـم شينيـم مرـتقلم هيـومن من مم شتشات . (60)اا  إىل

 يـــما اإنشـــا   نـــم ترمـــا إىل  17شتشاـــت من مـــم العوـــو الدشليـــم شالواقـــم املشـــرت م . (61)اال توـــا 
يـــحايا اال توـــا  القرـــرم ش ـــ   األيـــراا الـــ  اقـــت ايســـرجـــرب ش ااـــى   معرفـــم ااقيقـــم شالعدالـــم 

علــد إنشــا  قاعــدة ايانــا  للحمــض  8الدشليــم شالواقــم املشــرت م شةثــت من مــم العوــو . (62)الطــوعا
 ميـي تسـر املوقـوهينب شا ـا  التـداا  املناسـ م امايـم املقـاار  )الدنا( الرييب املنزش  األ رجني النوشم

 .(63)ا ماعيم اتتملم
ه  طــــم ت  مشــــرش  القــــانو  املقــــد  إىل الربملــــا  اشــــي  اعتمــــا 19شتفــــاه  الواقــــم املشــــرت م  -27

 .(64)عم  شينيم اقو  امنرا  مل يعتمد اعد
إىل ت  ل نــا  مل يحــد  علــد الربشتو ــوا  20شالواقــم املشــرت م  14شتهنــاا  الواقــم املشــرت م  -28

علـــد الـــر م مـــن  اال تيـــاام التواقيـــم ةقـــو  الطوـــ  اشـــي  اهنـــرتا  األيوـــاا   املنااعـــا  املرـــلحم
 .(65)و   قا ا ولم األشىلق وا التوايا  املتعلقم حبمايم ةقو  الط

اقـــانو  العنـــ  األســـرم  ـــ   هيـــومن اايـــت  ششتـــنمن مـــم شاة ـــت من مـــم العوـــو الدشليـــم ش  -29
تنما تهنااتا إىل ت  ل نا  مل يضي سياسا  شينيـم هنـاملم للقضـا  علـد التمييـز يـد املـرتة   القـانو  
شاملمااســمب  ــا    لــك   قــوانني األةــواا الشاحــيم تش اســرتاتيجيم شينيــم هنــاملم ملاافحــم العنــ  

 .(66)علد الر م من ق وا التوايا   ا  الحلم ا نراين
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تواـــيم  25إىل ت  االســـتعرال الـــدشام الشـــام  األشا يتضـــمن  8شتهنـــاا  الواقـــم املشـــرت م  -30
تــزاا حتتــا   ت  سياسـا  اهلجــرة ال 8الواقــم املشــرت م شالة ــت  اشـي  مرــائ  القج ــني شاملهـاجرين.

 .(67)إىل تنقيا
 نـم  تاـو قـد  اإنشـا  مؤسرـم شينيـم مرـتقلم اقـو  امنرـا  23الواقم املشـرت م  شتشات -31

 .(68)مريلم العماا املهاجرين شالقج ني )األجان (   ل نا هااسم مالوم اواليم العم  علد 
 42إىل ت  نرــ م األيوــاا األميــني ت لــي  20شالواقــم املشــرت م  14شتهنــاا  الواقــم املشــرت م  -32

ه اســـرتاتيجيم   املائـــمب شتشاـــتا اـــالن ر    ـــاهرة عمـــ  األيوـــاا اواـــوها مشـــالم اجتماعيـــم شاعتمـــا
 .(69)ماافحم عم  األيواا تلكللتحدم لعم  تيواا الشواا    إياا اسرتاتيجيم 

  
 التعاون مع آليات حقوق اإلنسان -باء 

 
 التعاون مع هيئات المعاهدات -1 

ــــا  قــــد  19شالواقــــم املشــــرت م  17شالواقــــم املشــــرت م  16تهنــــاا  الواقــــم املشــــرت م  -33 إىل ت  ل ن
شتشاــت اتقــد  عيــي  (70)تقــد  تقــااير  إىل  ليــا  ةقــو  امنرــا    األمــم املتحــدةتــي ر  ثــ ار   
ــــ  يــــحايا التعــــذي  إىل . (71)التقــــااير املعلقــــم ــــا  لتيهي شتهنــــاا  ــــ  مــــن من مــــم الارامــــم شمر ــــز ا ي

الزيــااا  الــ  قامــت جــا اللجنــم الورعيــم ملنــي التعــذي  ش نــم مناهضــم التعــذي  لانهمــا يل ــا تقــد  
 .(72)سنم 15التقااير األشليم شالدشايم إىل  نم مناهضم التعذي  اعد تي   مدته 

عــد  إنشــا   ليــم تنرــيى هائمــم مــن تجــ  تقيــيم شااــد تنويــذ  19شالة ــت الواقــم املشــرت م  -34
ـــــــم شفقـــــــار  ا   اااومـــــــم القائمـــــــم  وجـــــــ  املعاهـــــــدالتزامـــــــا ـــــــم . (73)للتواـــــــيم املق ول         شتشاـــــــت الواق
إىل هي ــــا  معاهــــدا  األمــــم  الــــ  تقــــد  اإنشــــا   ليــــم ذــــدهة معــــداه تقــــااير الــــدشا 17 املشــــرت م

 .  (74)املتحدة االتنريى مي املووييم الراميم اقو  امنرا 
 

التعاون مع اإلعراءات الخاصة -2 

إىل املالوــني ب 2013    اا/مــااس  بالة ــت من مــم الارامــم ت  ل نــا  شجــه هعــوة هائمــم -35
. لانـه افـض تنويـذ عـده مـن التواـيا  املتعلقـم حبـاال  فرهيـم.   إياا امجـرا ا  ا ااـماواليا  

شهعــت إىل تنويــذ عيــي تواــيا  املالوــني اواليــا    إيــاا امجــرا ا  ا ااــمب  ــا    لــك  اا  
 .(75)الوريى العام  املعين ااالةتجاا التعروا إيافم إىل التعاش  مي عيي املالوني اواليا 
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فنفيوووال االلتداموووات الدوليوووة المتعلقوووة بققووووق اإلنسوووان موووع مرا ووواة القوووانون الووودولي  -عية 
 اإلنساني الواعب التطبيق

 
 المساواة و دم التمييد -1 

 24شمن مــم املرــاشاة اا  شمن مــم العوــو الدشليــم شالواقــم املشــرت م  5  ــر  الواقــم املشــرت م  -36
التزامـه  ضـاعوم جهـوه  الراميـم إىل القضـا  علـد التمييـز  ب ـقا االسـتعرال الرـااى بت  ل نا  تعلن

يــد املــرتةب شحتقيــى املرــاشاة اــني ا نرــني شماافحــم العنــ  ا نرــاينب لانــه مل يعــا  هــذ  القضــايا 
 .(76)امللحم
ت  نطـــا  التمييــــز  5شالواقـــم املشـــرت م  18شالواقـــم املشــــرت م  10شالة ـــت الواقـــم املشـــرت م  -37

شتشاـت ىل قـانو  العقواـا    مرـائ ب مثـ  الـزشا  شالزنـا شاال تحـام شامجهـال. يد املـرتة يتـد إ
اويــي ةــد  ميــي تنــوا  التمييــز اــني ا نرــنيب شيــما  ةقــو  املــرتة   امللايــمب شاملــ ا ب شالتحــرف 

للنرـــا  يـــحايا ســـو  إيـــافيم اإتاةـــم هشا إيـــوا   18شتشاـــت الواقـــم املشـــرت م  .(77) ااـــم تمواهلـــا  
ل نـــا  االقضـــا  علـــد عيـــي تهنـــااا التمييـــز يـــد األيوـــاا  4. شتشاـــت الواقـــم املشـــرت م (78)املعاملـــم

 .(79)اضما  املراشاة   فر  ااحوا علد ا دما  األساسيم
 

 القق  ي القياة والقرية واامن الشخصي -2 
ت   19 شالواقــم املشــرت م 17تفــاه  من مــم العوــو الدشليــم شمن مــم الارامــم شالواقــم املشــرت م  -38

التعــذي  اليــزاا محــدا قلــى   ل نــا . شقــد شثقــت قضــايا التعــذي  ش ــ   مــن إســا ة املعاملــم علــد 
. (80)تيـــدم تفـــراه ا ـــينب  ـــا    لـــك املاـــاارا  العرـــاريم شا ماعـــا  املرـــلحم مـــن  ـــ  الـــدشا

   طـر ت  األفـراه املهمشـني معريـو  اشـا    ـ 18شالواقـم املشـرت م  17شالة ت الواقـم املشـرت م 
شيشـــم   لـــك . شالتمييـــز علـــد املرـــتويا  الثقـــا  شالرياســـا شاالجتمـــاعا لإلقحـــا التعـــذي  نتيجـــم 

اللجــو  شتفــراه عاعــم املثليــا  شاملثليــني شمزهشجــا  ا شملتمرــنين شالقج ــييــمن مــا يشــمله املهــاجر 
ـــم امليـــ  ا نرـــا شم ـــايرم اهلويـــم ا نرـــانيم شالحـــحويني شاملشـــت ه   ااتاـــاجم ل عمـــاا . (81)اماهااي

ملثليــــا  شاملثليــــو  ااتتجــــزينب  ــــن فــــيهم مــــن هيــــومن اايــــت  ششتــــن إىل ت  عــــده من مــــم شتهنــــاا  
شتفـــاه  . (82)شمزهشجـــو امليـــ  ا نرـــا شم ـــايرش اهلويـــم ا نرـــانيمب يتعريـــو  لرـــو  املعاملـــم شالتعـــذي 

           ل النرـــــا    مرافـــــى االةتجـــــاا للعنـــــ  ا نرـــــا هيـــــومن اايـــــت  ششتـــــن ت  الشـــــريم تعـــــرّ من مـــــم 
. (83)إلــيهن مقااــ  ا ــن  "دما "ا ــمــن االعتــدا  ا نرــا شةــ  تقــد   تش ام ــرا  ا نرــاب اــد ار 

الـ  تاـو   ش  ر مر ز ا يا  لتيهي  يحايا التعـذي  اسـتمراا التعـذي    الرـجو  ش ي ـم ال ـرشف
 .  (84)مرتعار  ح ار لإلاهام شالعن 

 19من مـم الارامـمب شمر ـز ا يـا  لتيهيـ  يـحايا التعـذي  شالواقـم املشـرت م     من  شتعرم -39
ت تلـــك  ـــرشف اال ت ـــار شال ـــرشف الحـــحيم شاالجتماعيـــم الرـــائدة شتشاـــل مشـــاعر األســـ عـــن 

اضــما  موا مــم  ــرشف االةتجــاا مــي املعــاي  الدشليــمب شالقواعــد النمو جيــم الــدنيا ملعاملــم  املن مــا 
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تجــزش     ثــ  مــن األةيــا  مــي ت  ت  ا ــا ني القّحــر  17. شالة ــت الواقــم املشــرت م (85)الرــجنا 
إىل ت  ممااســم اةتجــاا  11. شتهنــاا  الواقــم املشــرت م (86)ال ــال ني   مرافــى االةتجــاا ق ــ  اتا مــم

ةثـــت ش . (87)شســـو  معـــاملتهم ال ـــال ني مـــي القحـــر   الرـــجو  قـــد تفضـــت إىل العنـــ  يـــد القحـــر
علــد حترــني تشيــا  عيــي الرــجنا    الرــجو ب  ــن فــيهم األهنــاا  الــذين  11الواقــم املشــرت م 

ق ــ   ا لارامــم ت  نرــ م الرــجنا  اتتجــز شتفــاه  من مــم ا. (88)فــيهم امعــدا تنويــذ ةاــم ينت ــرش  
ـــــم مـــــن الرـــــجنا  شياـــــن ت  ترـــــت ر  مـــــدة  63إىل  2014قـــــد شاـــــلت   عـــــا   اتا مـــــم   املائ
عـــدة ســـنوا . شتال ـــت من مـــم الارامـــم عـــن العديـــد مـــن ةـــاال  االةتجـــاا التعرـــوا  هناةتجـــاا 

احــوم  ااــم   مرا ــز الشــريم شتشاــت اــإيق   ي لجــي إليهــاش  ــر  ت  ممااســم ااــ   االنوــراهم 
ت  الرــــــــجينا  يتعريــــــــن ملاتلــــــــ   5شتفــــــــاه  الواقــــــــم املشــــــــرت م . (89)ار ســــــــرال اتتجــــــــزين تعرــــــــو
إىل اةـرتا  ا حواـيا   شتإىل الرعايـم الحـحيم تش امليـا  الحـاام للشـرم  االنتها ا ب مثـ  االفتقـاا
 .(90)ا نرانيم شااياة ا اام

شامل ــاهاة العامليــم منــا  عيــي تهنــااا العقواــم ال دنيــم ل يوــاا  17شتهنــاا  الواقــم املشــرت م  -40
   التواقيــم ةقــو  الطوــ  تامــار امتثــاالر إىل ت  ل نــا  ق ــ  تواــيم تــدعو إىل جعــ  القــانو  اتلــا يتثــ  

.  ــقا االســتعرال الــدشام الشــام  تيــم تواــيا  اشــي  العقواــم ال دنيــم فيــه مل تقــد  الوقــت الــذم
ــــم ال دنيــــم علــــد األيوــــاا            شتعراتــــا عــــن تملهمــــا   ت  تــــدعو الــــدشا إىل ة ــــر عيــــي تهنــــااا العقوا

 .  (91)  قانو  العقواا  "شفقار للعرف العا " ا يشم  العقوام   املنزا شإل ا  ااى   التيهي  
ــــا  مــــا يزيــــد ااتوــــا  معــــدا عمــــ  األيوــــاا   ل نــــا .  17شالة ــــت الواقــــم املشــــرت م  -41             شهن
مااسـا  عمـ  األيوـاا شاالميـاا  ـ  املشـرش ب شعريـم لقسـت قا يوـ  يـحيم مل 100 000علد 

 .(92)عمليا  التجنيد   ا ماعا  املرلحم ب  ا    لكااملاايرشالعم     رشف ذووفم 
            شالواقــــــــم 21شالواقــــــــم املشــــــــرت م  18ش  ــــــــر  من مــــــــم العوــــــــو الدشليــــــــم شالواقــــــــم املشــــــــرت م  -42

يــدعو إىل شيــي ةــد  2012ت  ل نــا  مل ينوــذ توجيهــار اــاهاار عــن شايــر العــدا   عــا   24املشــرت م 
إ ا  ــا  الشــا  قــد مــااس ا ــن  عــن يريـــى  ملمااســم الوحــ  الشــرجا املرــتادمم لتحديــد مــا

 534شتشات اتنويـذ القـوانني القائمـم الـ  حت ـر تلـك املمااسـا  املرـتادمم  وجـ  املـاهة  بالشر 
 مامليـــ  ا نرـــا شم ـــاير  ا شمزهشجـــنيمـــن قـــانو  العقواـــا  ا ـــرل التمييـــز يـــد ف ـــم املثليـــا  شاملثليـــ

 .(93)اهلويم ا نرانيم
 

 ي ذلك مسألة اإل الت من العقاب وسيادة القانونإقامة العدل، بما   -3 
تاعــد يــزاا  شاملواــرة القانونيــم إىل ت  الن ــا  القضــائا   ل نــا  ال 1  الواقــم املشــرت م ا تهنــا -43

إاــقل اتــا م ش  شتشاــتا ااعتمــاه قــانو  جديــد يــن م ا هــاا القضــائا. عــن االســتققليم مــا ياــو 
عـــد  التقيـــد  8شالة ـــت الواقـــم املشـــرت م . (94)اةـــرتا  معـــاي  اتا مـــم العاهلـــم شيـــما  املتاححـــم

تيضــــار إىل تــــد   ا هــــاا  19شتهنــــاا  الواقــــم املشــــرت م . (95)الشــــديد اضــــمانا  اتا مــــم العاهلــــم
           19شالواقــم املشــرت م  1شتفــاه  الواقــم املشــرت م . (96)التنويــذم اشــا  منهجــا   املرــائ  القضــائيم
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شتشاـت من مـم الارامـم . (97)يعمـ  اـيشامر مـن الرـلطم التنويذيـم  لـ  القضـا شاملوارة القانونيم ت  
 اتعـــــدي  القـــــانو   عـــــ  ا تحـــــا  اتامـــــم العرـــــاريم يقتحـــــر علـــــد تفـــــراه القـــــوا  املرـــــلحم

(98) .
 ت  املــــدعد علـــــيهم الـــــذين خيضــــعو  لعقواـــــم امعـــــدا  شاألةاـــــا إىل  11شتهنــــاا  الواقـــــم املشـــــرت م 

شال تق ـــ  هـــا ال ت ـــو  اتمثيـــ  قـــانوين مقئـــم. فيالحـــاهاة عـــن  لـــ  القضـــا  الـــ  ال ياـــن الطعـــن 
 .(99)ال  تحدا مع م تةاا  امعدا  إعاهة اتا مم تش االست ناف تيضار  اتامم العراريم

ت  امفـــق  مـــن العقـــام ال يـــزاا شاســـي  17شالواقـــم املشـــرت م  1شالة ـــت الواقـــم املشـــرت م  -44
اويـــي ةـــد لإلفـــق  مـــن  8شتشاـــت الواقـــم املشـــرت م . (100)النتشـــاا نتيجـــم يـــع  ســـياهة القـــانو ا

العقـــامب شيـــما  تط يـــى التشـــريعا  شاألةاـــا  القضـــائيم اوعاليـــم شنزاهـــم عـــن يريـــى ن ـــا  القضـــا  
 شمن مـــم هيـــومن اايـــت  ششتـــن شمن مـــم العوـــو الدشليـــمب 19شتهنـــاا  الواقـــم املشـــرت م . (101)الر ـــا
هامـــم  إجـــرا ا إىل ت  ل نـــا  مل يتاـــذ  17شمن مـــم الارامـــم شالواقـــم املشـــرت م  19املشـــرت م  شالواقـــم

للوفــا  االتزاماتــه الرــااقم اــالتحقيى   تفعــاا التعــذي  شمقايــاة املرــؤشلني عنهــا شمعــاق تهم عقواــا  
  عا ـــم مرـــيلم ةقـــو  يـــحايا االةتجـــاا شالتعـــذي  1 مـــا تشاـــت الواقـــم املشـــرت م . (102)مناســـ م

 .(103)التعرويني اتوف  س ي  انتحاف عاج  شفعاا هلم
           لمرــــــاعدة القانونيــــــم اااوميــــــم   ل نــــــا  عــــــد  شجــــــوه ن ــــــا  لاملواــــــرة القانونيــــــم ش  ــــــر   -45

ممـــــا يشـــــا  عائقـــــار تمـــــا  األفـــــراه  شم الـــــد   اتـــــدشه يـــــنعهم مـــــن املطال ـــــم حبقـــــوقهم اـــــاللجو  إىل 
قانونيــم الرــاعدة املت  املهــاجرين ال ياــنهم ااحـوا علــد  8شالة ــت الواقــم املشـرت م . (104)اتـا م

شتشاــت اتعزيــز فعاليــم ااحــوا علــد . ل ويــم يــواا إجــرا ا  اتا مــمالترــهيق  الناســ م تش علــد امل
 .(105)جريم ماملراعدة القانونيمب شجع  املراعدة القانونيم اااوميم إلزاميم  ميي اتا م ش  تي

 19شالواقــم املشــرت م  1شالواقــم املشــرت م  17شتهنــاا  من مــم العوــو الدشليــم شالواقــم املشــرت م  -46
( شال يــزاا محــ هم 1990-1975ل نــاين  ــقا ااــرم األهليــم ) 17 000إىل ا توــا  ت ثــر مــن 

ا    لــك اااومــم االتزاما ــا   اســتعرال ل نــا  الرــااىب  ــ لعــد  شفــا  هــوالر. شتعراــت عــن تســوها 
إنشـــا  هي ــــم شينيـــم مرــــتقلم للتحقيــــى   محـــ  األهنــــاا  املوقــــوهين شيـــحايا اال توــــا  القرــــرم 

 .(106)األيراا شإاداا مرسو  تده  ليا  جرب
إىل ت   تلـــ  ا هـــا  الواعلـــم األمنيـــم   ل نـــا  تقـــد  التقـــااير  1شتهنـــاا  الواقـــم املشـــرت م  -47

الرقااــــم املدنيــــم شاملرــــا لم قواعــــد اإاســــا   1قــــم املشــــرت م إىل ســــلطا  سياســــيم  تلوــــم. شتشاــــت الوا 
 .(107)ا ااجيم شتو ا الشوافيم ششيي اسرتاتيجيم تمنيم شينيم هناملم

 
 القق  ي الخصوصية والدواج والقياة ااسرية -4 

   مـــا تتمتـــي اـــه اااومـــم مـــن ســـلطا  شاســـعمعـــن قلقهـــا إاا   22تعراـــت الواقـــم املشـــرت م  -48
اال  هش  إهنراف مناسـ  شعـد  التقيـد املنهجـا االقـانو . شهعـت الل نـانيني إىل إنشـا  مراق م االتح

تشـاا   بشهـا قـول األمـن الـدا لا ب ليا  اقااـم مرـتقلم. ش  ـر  ت  هنـا  ش الـم تمنيـم علـد األقـ 
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عـــن قلقهـــا تيضـــار إاا  قـــداة  22  اعــرتال ســـ ي  ال يانـــا  اـــدش  تحـــريا. شتعراـــت الواقــم املشـــرت م 
الواعلــــم  ــــ  اااوميــــم علــــد ااــــد االتحــــاال . شتشاــــت اضــــما  تط يــــى م ــــاهي مراق ــــم  ا هــــا 

 .(108)االتحاال  علد النحو امل ني   امل اهي الدشليم
ااعتمـــــاه قـــــانو  مـــــدين موةـــــد ل ةـــــواا  6شالواقـــــم املشـــــرت م  5شتشاـــــت الواقـــــم املشـــــرت م  -49

 .(109)شااللتزاما  الدشليم لل نا الشاحيم شيما  املراشاة اني ا نرني شاالمتثاا للدستوا 
اتواــيم تتعلــى االتعجيــ   2010شتهنــاا  من مــم اــدائ  إىل ت  ل نــا  تةــاع علمــار   عــا   -50
 طــال العتمــاه اســرتاتيجيم شينيــم ل يوــاا شتنويــذها. شال تــزاا ةــاال  الت ــين  ــ  القــانوين شيـي   

اتلـا. شتشاـت من مـم اـدائ  ااعتمـاه  تش علـد الحـعيدال لـداين سائدة   ل نا  سوا  علـد الحـعيد 
 .(110)إياا قانوين مدين لتن يم االنوحاا عن األسر ال يولوجيم  مق  ت  

 يوــاا مــن لاامايــم  ريــوفّ إىل ت  ل نــا  ال  6شالواقــم املشــرت م  12شتهنــاا  الواقــم املشــرت م  -51
عــــد  شجــــوه قــــانو  موةــــد تــــائ  شمــــن نللــــزشا .  ه مل تــــده ســــنار معينــــمالــــزشا  امل اــــر اــــالن ر إىل تنــــ

ممـــن            تـــدهوا الحـــحم ال دنيـــم شالنورـــيم للوتيـــا  ش ةـــاال  اـــ  م اـــر ةـــدش  ل ةـــواا الشاحـــيم 
علــد  6. شتشــجي الواقــم املشــرت م (111)مل يــ ل ن الرــن القانونيــم شتيوــاهلن شالوفــاة   اعــض ااــاال 

 .(112)للزشا  من تج  عيي الطوائ  الدينيم محتديد سن عام
  

 حرية التنقل -5 
ت  هنـــا  عـــدهار مـــن ال لـــديا    ل نـــا   23شالواقـــم املشـــرت م  17الة ـــت الواقـــم املشـــرت م  -52

قـــد فريـــت ة ــــر ميـــوا علـــد القج ــــني الرـــوايني لــــيقر ممـــا تـــد  مــــن ةريـــم التنقـــ  الــــ  يتمتـــي جــــا 
 .(113)القج و  املعنيو  اذلك

ت   يمـا  القج ـني   جنـوم ل نـا  مرـيجم ايسـق  هنـائام  12شتال ت الواقم املشـرت م  -53
شمرا ز توتـين عرـاريم تعرقـ  ةريـم تنقـ  القج ـني الولرـطينيني. شقـد ت قيمـت مرا ـز التوتـين ةـوا 
املايمــــا    يــــواةا اــــ ش  ا نوايــــم شعلــــد مــــد   املايمــــا     ــــاا ل نــــا . شةثــــت علــــد 

 .(114)ك التداا  اتداا  ت رل ترتند إىل مواهيم األمن ال شرمتلاالستعايم عن 
 

  حريوووة الووودين هو المعتقووود وحريوووة التعبيووور وفاووووين الجمعيوووات والتجموووع السووولمي والقوووق  -6 
 املشاا م   ااياة العامم شااياة الرياسيم

اريـــم الدينيـــم   ـــر  الرااطـــم األشاشايـــم لشـــهوه يهـــو  املرـــيحيني ت  القيـــوه املورشيـــم علـــد ا -54
           لشــــــهوه يهــــــو  الــــــ  علمــــــت جــــــا اللجنــــــم املعنيــــــم حبقــــــو  امنرــــــا   ــــــقا االســــــتعرال األشا   

ال تـزاا مرـتمرة. شهعـت إىل ترـجي  يائوـم هنـهوه يهـو  قانونـار    ـ  الـدين املرـيحا  2010عا  
 .  (115)مما ينا ااى ألفراهها   ممااسم هنعائرهم الدينيم حبريم
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إىل ت  ااتوــــا  عــــده ةــــاال  التشــــه  ا نائيــــم املوضــــيم إىل  16اا  الواقــــم املشــــرت م شتهنــــ -55
ت  ماتــــ   16. ش  ــــر  الواقــــم املشــــرت م (116)الرــــجن مؤهنــــر مقلــــى علــــد ايــــاهة القيــــوه املورشيــــم

الاثــــ  مــــن  2010ماافحــــم جــــرائم املعلوماتيــــم شاايــــم امللايــــم الواريــــم قــــد اســــتجوم منــــذ عــــا  
التوااــ  االجتمــاعا شتلــزمهم اتوقيــي تعهــدا  اعــد  تاــراا  مواقــيشمرــتادما  الحــحويني شاملــدشنني

ا ـرائم املزعومــم علــد الــر م مــن ت  قــانو  امعـق  شاملط وعــا  يــن  علــد ت  إجــرا  التحقيقــا  مــي 
 .(117)جهاا األمن الححويني هو من ا تحا  اتا م ال

 وجـــ  قـــانو  ا معيـــا ب  ـــ  تنـــا  علـــد ن ـــا  امهنـــعااا  ااـــر 8شتثنـــت الواقـــم املشـــرت م  -56
الة ـــت   الرـــنوا  الـــثق  األ ـــ ة افـــض عـــدة إهنـــعااا  شاســـتادا  التحقيقـــا  املرـــ قم  ـــ  
القانونيــم ملنــي إنشــا  ععيــم جديــدة تعــا  مرــائ  تطــرل إهنــااليا ب مثــ  منــي التعــذي  تش املثليــا  

شالواقـم  18. شتشاـت الواقـم املشـرت م (118)شاملثليني شمزهشجا امليـ  ا نرـا شم ـايرم اهلويـم ا نرـانيم
اتنويـــذ الرياســـا  شالقواعـــد التن يميـــم الضـــرشايم للرـــمال اترـــجي  من مـــا  املثليـــا   21املشـــرت م 

. شتهنـــاا  الواقـــم (119)شاملثليـــني شمزهشجـــا امليـــ  ا نرـــا شم ـــايرم اهلويـــم ا نرـــانيم ترـــجيقر قانونيـــار 
لـــ  تعتربهـــا الرـــلطا  الدينيـــم ذّرمـــم شتشاـــت اإاالـــم إىل فـــرل قيـــوه علـــد املن مـــا  ا 17املشـــرت م 

عيـــي االعت ـــااا  األمنيـــم الـــ  تعـــو  إنشـــا  ا معيـــا  مـــا تّـــد مـــن تعمـــاا املـــدافعني عـــن ةقـــو  
 .(120)امنرا 
 ــنا الولرــطينيني   ل نــا  ااــى   تاــوين  21شالواقــم املشــرت م  8شتشاــت الواقــم املشــرت م  -57

اإاالــــم عيــــي االعت ــــااا  األمنيــــم الــــ  تعــــو  إنشــــا   17لواقــــم املشــــرت م . شتشاــــت ا(121)ا معيــــا 
 .(122)ا معيا  ما ّتد من عم  املدافعني عن ةقو  امنرا 

إىل ت  الربملـــا  قــــد شّســــي نطــــا  شاليتـــه ممــــا تفضــــد إىل إل ــــا   10شتهنـــاا  الواقــــم املشــــرت م  -58
 24  اميــاا القــانوين االنتاــا . ش  العمليــم االنتااايــم  اــ  علــد الــر م مــن إجــرا  إاــقةا  

تم عنـــد انتهـــا  شاليـــم الـــرئي  الثـــاين عشـــرب ه ـــ  ل نـــا    مرةلـــم فـــراغ سياســـا  2014تياا/مـــايو 
شهســتوام ال تلــول   األفــى تيــم نايــم لــه شمــن  ــ  املتوقــي إمــاه  ــر  لــه. فمضــاعوا  العمــ  اــدش  

اإنشــا   نـم مرــتقلم شهائمـم مالوــم اــإهااة  10 ائـي   ــ  معرشفـم االاامــ . شتشاـت الواقــم املشـرت م
تيضــار ت  هنــا  مؤهنــرا   طــ ة لل ايــم علــد تــدهوا العمليــم  تلــك الواقــم. ش  ــر  (123)االنتاااــا 
 .(124)الديقراييم

ال تــزاا يــعيوم  الرياســا القــراا اــنيإىل ت  مشــاا م املــرتة    10شتهنــاا  الواقــم املشــرت م  -59
 .(125)سوا    الرلطم التشريعيم تش التنويذيم تش األةزام الرياسيم

 
 افيةل و ي التمتع بشروط  مل  ادلة ومو القق  ي العم -7 

فت ــــت ترتوـــــي  ت  معــــدال  ال طالـــــم مــــا 9شالواقـــــم املشــــرت م  13الة ــــت الواقــــم املشــــرت م  -60
. شالة ـــت الواقـــم (126)الرـــوايم علـــد االقتحـــاه الل نـــاينارـــ   اضوـــال معـــدا النمـــو شتـــيث  األامـــم 
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ت  الرياســـــــا  االقتحـــــــاهيم قـــــــد ســـــــاعد  علـــــــد النمـــــــو لانهـــــــا مل ترـــــــهم    لـــــــى  9املشـــــــرت م 
 .(127)الو ائ 

إىل ت  ل نــا  مل ييّرــر لقج ــني  17شتهنــاا  من مــم هيــومن اايــت  ششتــن شالواقــم املشــرت م  -61
قـول العاملـم ممـا تهل إىل ايـاهة تـدهوا اار ـم   ال لـد فيمـا خيـ  الولرطينيني إماانيم االضراع   ال

القج ـــني الولرـــطينيني شالرـــوايني. شهعـــت من مـــم هيـــومن اايـــت  ششتـــن إىل إاالـــم العوائـــى التمييزيـــم 
إىل  17. شتهنــاا  الواقــم املشــرت م (128)علــد إماانيــم ه ــوا القج ــني الولرــطينيني إىل ســو  العمــ 

 ارــواهمعقاايــم ينـي القج ـني الولرــطينيني مـن ااـى   التملــك   ال لـد ااملقاانـم ت  قـانو  امللايـم ال
 129/2010اتعــــــــــدي  القــــــــــانونني  13. شتشاــــــــــت الواقــــــــــم املشــــــــــرت م (129)مــــــــــن  ــــــــــ  املــــــــــواينني

 .(130)شمنا القج ني الولرطينيني ااى   االنضما  إىل املهن اارة شممااستها 128/2010ش
ةــ  للعمالــم اتعــدي  قــانو  العمــ   مل نــا  إىل افــي الرــن القانونيــ 6رت م شهعــت الواقــم املشــ -62
 .(131)ملن مم العم  الدشليم 182ش 138مي تةاا  االتواقيتني اقم يتوى 
 

 القق  ي الضمان االعتما ي و ي التمتع بمستوى معيشي الئق -8 
لل نــانيني  ــانوا يعيشـــو    املائــم مـــن ا 28.5إىل ت  مـــا نرــ ته  17تهنــاا  الواقــم املشــرت م  -63

  املائـــم مـــن القج ــــني  66هشالاا    اليـــو . شهنـــا  مـــا نرـــ ته  4ق ـــ  تامـــم القج ـــني ايقـــ  مـــن 
  املائــم مـن الل نـانيني ال تحـ  إلـيهم هنــ اا   25الولرـطينيني   ل نـا  يعيشـو  هش   ـال الوقـر ش

ة تقـــ  عـــن تااعـــم تيـــا    األســـ و  امليـــا  إال ملـــد علـــداـــاقا الرـــاا  ال تحـــ  امليــا  العامـــم   ةـــني 
 .(132) عدا شسطا يح  إىل ساعتني   اليو 

ـــــ  تواـــــيا   ثـــــ ة  ـــــقا  9شالواقـــــم املشـــــرت م  13شتفـــــاه  الواقـــــم املشـــــرت م  -64 ت  ل نـــــا  ق 
استعرايـــه الـــدشام الشـــام  األشا اشـــي  ال ـــرشف االقتحـــاهيم شاالجتماعيـــم  ـــ  ت  التحرـــن الـــذم 

ا  ااقــو . شتشاـتا ااعتمــاه نـ   لــا إاا  التنميـم ششيــي اسـرتاتيجيم شينيــم لـوة  هـو ايــاهة   انتهـ
امايــم القطاعــا  املنتجــم شتطويرهــاب  ــا    لــك الزااعــم شالحــناعم شا ــدما  شاعتمــاه نــ  جديــد 

 .(133)شهنام  للحد من الوقر
 

 القق  ي الصقة -9 
مــن الل نــانيني ال خيضــعو  لن ــا     املائــم 53.3ت  مــا نرــ ته  9الة ــت الواقــم املشــرت م  -65

. شتشاـــــت الواقـــــم (134)ت طيـــــم اـــــحا شتشاـــــت اإاـــــقل ن ـــــا  الحـــــحم شاســـــم سياســـــا  اـــــحيم
 .(135)لرعايم الححيمال  تقد   دما  ااملرافى العامم   رشفاتحرني  17املشرت م 

ت   ـــو نحـــ  القج ـــني الولرـــطينيني شالرـــوايني ال يتلقـــو   22شالة ـــت الواقـــم املشـــرت م  -66
 ــدما  اــحيم مناســ م شقــد تفضــت املنــايى املات ــم اــالقج ني إىل انتشــاا األمــرال شاماــااا . 
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شتشاـــت اتقـــد  ت طيـــم اـــحيم إىل عيـــي األيوـــاا شحترـــني ا ـــدما  الحـــحيم للجميـــي   املنـــايى 
 .(136)يى ال  يعين فيها القج و  الولرطينيو  شالروايو الريويم شاملنا

 
 القق  ي التعلية -10 

االضوــال   امنوــا  العــا  علــد التعلــيم شتشاــت اتعزيــز نوعيــم  9الة ــت الواقــم املشــرت م  -67
التعلـيم العــا  ششيــي منـاه  هااســيم موةــدة جديـدة شاســم اســرتاتيجيا  تر ـز علــد ا ــوهة شتنويــذهاب 

تيضـــار اضوايـــار  14. شالة ـــت الواقـــم املشـــرت م (137)ا   املـــدااس العامـــم   املنـــايى الريويـــمشال ســـيم
  امنوــا  العــا  علــد التعلــيم شتشاـــت اوــرل التعلــيم املزامــا شا ـــاين للجميــي شافــي ســن التعلـــيم 

اس املزامـــا شا ـــاين ةـــ  ســـن ا امرـــم عشـــرة شيـــما  التحـــا  تيوـــاا القج ـــني الرـــوايني ااملـــدا
ت  تنويـذ قـانو  إتاةـم التعلــيم ا ـاين شاملزامـا  ميــي  17. شالة ـت الواقـم املشــرت م (138)شتعلـيمهم

 .(139)األيواا الذين تق  تعمااهم عن الثانيم عشرة هن ه معدش 
 .(140)ل نا   واالم ا هوه لتحرني نوعيم التعليم العا  4شتشات الواقم املشرت م  -68
 

 يةالققوق الثقا  -11 
ت  األمــــن العــــا  يــــااس الرقااــــم علــــد عمليــــا  امنتــــا  الوــــين  8الة ــــت الواقــــم املشــــرت م  -69

شالرــينمائا شاملرــرةا شتشاــت اإل ــا  عيــي تهنــااا الرقااــم املرــ قم املورشيــم علــد عمليــا  امنتــا  
 .(141)الوين
 

 ااشخاص ذوو اإل اقة -12 
   10شم امعاقـم الــذين يثلـو  مــا نرــ ته إىل ت  األهنــاا    15تهنـاا  الواقــم املشـرت م  -70

املائـــم مـــن الرـــاا  يعــــانو  مـــن التهمـــين. شهعــــت إىل شيـــي قـــوانني شينيــــم لضـــما  عيـــي ةقــــو  
. (142)األهنــاا   شم امعاقــم شاعتمــاه الرياســا  شامجــرا ا  الضــرشايم امايــم ةقــوقهم شتعزيزهــا

اــاالعرتاف حبقــو  األهنــاا   14ملشــرت م شالواقــم ا 15شالواقــم املشــرت م  9شتشاــت الواقــم املشــرت م 
 شم امعاقــم   إيــاا ن ــا  تعليمــا عــا  هنــام  شتاييــ  ال ي ــم املداســيم مــي اةتياجــا م األساســيم 
   شاعتمـــــاه سياســـــا  لضـــــما  ةقـــــوقهم   العمـــــ    إيـــــاا ســـــو  عمـــــ  هنـــــاملم شموتوةـــــم شياـــــن

 .(143)الواوا إليها
ب شال ســــيما 220/2000ينوــــذ تةاــــا  القــــانو   ت  ل نــــا  مل 1شالة ـــت الواقــــم املشــــرت م  -71

األةاــا  املتحــلم اا ــدما  الحــحيم شالتعليميــم شاالنتااايــم شالتداي يــم ش ــدما  التو يــ . شتشاــت 
 .  (144)اتنويذ القانو  املتعلى اا ل  الويين املعين حباال  امعاقم 1الواقم املشرت م 

التمييــز يــد القج ــني الولرــطينيني  شم  حب ــر عيــي تهنــااا 15شتشاــت الواقــم املشــرت م  -72
امعاقـــم شيـــما  متـــتعهم اتاـــافؤ الوـــر    املشـــاا م   اايـــاة االجتماعيـــم شاالقتحـــاهيم علـــد  ـــو 

 .  220/2000يحو  سقمتهم شيما  تط يى القانو  
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 ااقليات والشعوب ااصلية -13 
مـــن اـــني ت ثـــر األقليـــا  ت  هنـــعوم الـــدش  هـــا تقليـــا  إثنيـــم  6الة ـــت الواقـــم املشـــرت م  -73

يـعوار ش ميشـار   ال لــد. شيعـاين تفراههـا مــن الوقـر املـدقي شقلــم فـر  ااحـوا علــد الحـحم شالتعلــيم 
علــد  6علـد النحـو الــذم ت هـر   لمـم "النّــوا" االعرايـم الـ  تطلــى علـيهم. شهنـجعت الواقــم املشـرت م 

 .(145)شالتمييز يد هنعوم الدش  تنويذ اسرتاتيجيم التوعيم شالم ملاافحم العنحريم شالتحيز
 

 المهاعرون والالعئون وملتمسو اللجوء -14 
إىل ت  ل نـــــا  تةــــاع علمــــار االتواـــــيا  املتعلقــــم اتنقــــيا ن ـــــا   8تهنــــاا  الواقــــم املشــــرت م  -74

. شتفــــاه  من مــــم العوــــو الدشليــــم شالواقــــم (146)الاوالــــم شهــــو هنــــا  مــــن تهنــــااا الع وهيــــم ااديثــــم
عامـــــ  منـــــزمل  250 000إىل  200 000ت  مـــــا ي قـــــدا انحـــــو  23املشـــــرت م شالواقـــــم  7املشـــــرت م 

مهــاجر   ل نــا  ال يزالــو  يواجهــو  حتــديا    الواــوا إىل الن ــا  القــانوين شيــما  فــر  العمــ  
 ـــقا استعرايـــه  بشيتعريـــو  لرـــو  املعاملـــم علـــد تيـــدم تااـــام العمـــ . شتشاـــت عـــدة هشا ل نـــا 

 ــا  ن ــا  الاوالــم الــذم يعريــهم  طــر الرتةيــ  إ ا ا تــااشا ت  اإل ب2010الــدشام الشــام    عــا  
. شعلــد الــر م مــن التواــيا  الراميــم إىل يــما  شجــوه إيــاا قــانوين تمــا  ــرشف  ــدشميهميرت ــوا 

عملهــــمب شال ســــيما اــــإهااجهم  و ــــم مشــــمولم اقــــانو  العمــــ  مل يــــتمان ل نــــا  مــــن القيــــا  اــــذلك. 
  الاوالـــمب  ـــا    لـــك مـــا خيـــ  العمـــاا املنـــزليني   قـــوانني اإل ـــا  ن ـــا 7شتشاـــت الواقـــم املشـــرت م 

. شتشاـت من مـم العوـو الدشليـم اإنشــا  (147)العمـ  ششيـي عقـوه موّةـدة للعـاملني املنـزليني املهـاجرين
 ليـــا  التوتـــين القامـــم ملنـــي امســـا ة شيـــما  هفـــي األجـــوا احـــواة منت مـــم ش ي ـــم  ـــرشف العمـــ  

إىل ت  العمــــاا املهــــاجرين يتعريــــو  النتها ــــا  شاســــعم  17املشــــرت م  . شتهنــــاا  الواقــــم(148)القئـــى
النطــا  شيتمتعــو  حبمايــم يــعيوم  مــا يت ــني  وجــ  ن ــا  الاوالــم الــذم تــوا شيــعهم مــن عمــاا 

. شتال ـــت املواـــرة القانونيـــم عـــن ت  االةتجـــاا التعرـــوا ال يـــزاا (149)مهـــاجرين إىل يـــحايا لقميـــاا
. شتهنــاا  من مــم (150) نــا ب شاحــوم تساســيم يــد املهــاجرين شاألجانــ   لمــن املمااســا  العاهيــم 

تجـزش  لـدل قـوا  األمـن الل نانيـم لوـرتا  يويلـم  هيومن اايت  ششتن إىل ت  القج ـني شاملهـاجرين ت 
 .(151)انت اا ترةيلهم  اعد انتها  مدة ةامهم 

 17شالواقــم املشــرت م  23املشــرت م شالواقــم  2شالواقــم املشــرت م  19شالة ــت الواقــم املشــرت م  -75
فالقــــانو   ت  ل نــــا  يوتقــــر إىل إيــــاا قــــانوين شيــــين هنــــام  تش مناســــ  لقج ــــني. 2شالواقــــم املشــــرت م 
ــــه 1962الحــــاها   عــــا   ــــا  شامقامــــم في ــــا م للــــد وا إىل ل ن ــــه شالن )قــــانو  الــــد وا  شا ــــرش  من

القج ــني شالتحديــد امل ــدئا لحــوم القجــ    ثــرة تــدفىشال تنــدا    شا ــرش ( ال يلــيب املعــاي  الدشليــم.
  إيـــاا مـــذ رة التوـــاهم املوقعـــم اـــني موويـــيم األمـــم املتحـــدة الرـــاميم لشـــؤش  القج ـــني شالرـــلطا  

شالواقـــم  8شتشاـــت الواقـــم املشـــرت م . (152)عـــد  امعـــاهة القرـــريمشال يعـــرتف اـــراةم   ـــدت . الل نانيـــم
ايـــم القج ـــني شملتمرـــا اللجـــو  شاالســـتمراا   إتاةـــم اإنشـــا   ليـــم قانونيـــم لضـــما  ا 17املشـــرت م 

 .(153)امماانيم لقج ني الروايني علد تساس م دت عد  امعاهة القرريم
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 شتةـواهلم اا ـا  إجـرا ا  فوايـم مـن تجـ  حترـني شيـي القج ـني 1تشات الواقم املشرت م ش  -76
 علـــد ل نـــا  الستضـــافته مـــا يزيـــد  23م شتثنـــت من مـــم العوـــو الدشليـــم شالواقـــم املشـــرت . (154)  ل نـــا 
 ــ  مــن  لــ  القج ــني النرشمــا شمن مــم العوــو   عــرمشت. (155)مليــو  الجــ  مــن ســوايم 1.2علــد 

عـــن  2هيـــومن اايـــت  ششتـــن شالواقـــم املشـــرت م من مـــم ش  2الدشليـــم شمن مـــم الارامـــم شالواقـــم املشـــرت م 
 ت  هنــــا مــــن ســــوايم اــــالن ر إىل القــــاهمني ج ني املتعلقــــم اــــالقالتمييزيــــم قلقــــه إاا  القــــوانني شاللــــوائا 
  5منــذ  قــد ه لــت ةيــز النوــا  املديريــم العامــم ل مــن العــا الحــاهاة عــن  موعــم جديــدة مــن اللــوائا 

               بإىل ت  ل نــا  ت لــى   تلــك املن مــا شتهنــاا . الرــواينيفيمــا خيــ   2015 ــانو  الثاين/ينــاير 
. شاــدت اعــد  لــك اتقييــد إماانيــم ه ــوا ني الــذين فــرشا مــن ســوايماااــه تمــا  الولرــطيني ب2014عــا  

الولرــطينيني يعريـهم  طـر االةتجــاا التعرـوا تش التعــذي  ش  فرتةيــ  الرـواينيالقج ـني الرـوايني. 
ل نــا  علــد اةــرتا  م ــدت عــد  امعــاهة القرــريم شعــد  إعــاهة تش  تشةثــ. تش  ــ   لــك مــن االيــطهاه

شتشاـت من مـم العوـو الدشليـم ارفـي القيـوه املورشيـم علـد . (156)افض تم الج  اـالقوة علـد ااـدشه
 .(157)اادشه شالرمال ل هناا  الوااين من النزا    سوايم االتمتي االرقمم شاألمن   ل نا 

              شالواقـــــــم 12شمن مـــــــم العوـــــــو الدشليـــــــم شالواقـــــــم املشـــــــرت م  19 م شالة ـــــــت الواقـــــــم املشـــــــرت  -77
ت  القج ــــني الولرــــطينيني ينحــــو  شيــــي األجانــــ  الــــذم يــــنعهم مــــن ااحــــوا علــــد  2املشــــرت م 

 .فعــقر ممااســم ةقهــم   العمــ   شمــن إماانيــما ــدما  العامــم الل نانيــم  انــارب مثــ  الحــحم شالتعلــيمب 
تواــيم تتعلــى اــالقج ني الولرــطينيني  11عــن  ي ــم تملهــا أل  ل نــا  افــض  ن مــا تلــك امل شتعراــت

مــن ت  القــوانني شاللــوائا التمييزيــم املتعلقــم اامللايــمب شتعراــت عــن قلقهــا  شمل ينوــذ التواــيا  املق ولــم.
 1 م شتشاــت الواقــم املشــرت . (158)شالتعلــيم شالعمــ  ال تــزاا تــؤثر علــد القج ــني الولرــطينيني   ل نــا 

ــــد شتعيــــني هويــــم القج ــــني الولرــــطينينيب فضــــقر  عــــن الــــذين تــــى هلــــم  ااعتمــــاه نــــ  قــــانوين لتحدي
 .(159)ااحوا علد شيي القج    ل نا 

شتفـــاه  لــــ  القج ــــني النرشمــــا شععيــــم اشاه فـــرشنت ا ت  عمليــــم ترــــجي  املواليــــد الااملــــم  -78
   92نرــ ته  لــ  القج ــني النرشمــا ت  مــاتشــم   ــ   طــوا  ائيرــيم ل ــ  الل نــانينيب شاتل  

املائــــم مــــن القج ــــني الــــذين تجريــــت مقــــااق  معهــــم مل يتمانــــوا مــــن اســــتاماا  طــــوا  ترــــجي  
 .(160)املواليد
األمـــن تعتمـــد احـــواة متزايـــدة  هشائـــرت  الرـــلطا  الل نانيـــم ش  17شالة ـــت الواقـــم املشـــرت م  -79

ق  القرـــرم الـــ  ترـــتهدف احـــوم  ااـــم جـــححـــمب مثـــ  ة ـــر التجـــوا شعمليـــا  امسياســـا   
 .(161)القج ني الروايني ش  هم من الو ا  الضعيومب مث  العماا املهاجرين شملتمرا اللجو 

شالة ت ععيم اشاه فـرشنت ا ت  الدسـتوا الل نـاين ال يـن  اـراةم علـد امل ـاهي الـ  ين  ـا  -80
إىل  8الواقــم املشــرت م  . شتهنــاا (162)يمت  تــن م ااــى   ا نرــيم شةقــو  األهنــاا  عــديا ا نرــ

فالتعـداه الرـااين الوةيـد الـذم . ت  هنا  عشرا  ااالف من األهنـاا  عـديا ا نرـيم   ل نـا 
          مل يــــدا  تجــــداههم الــــذين فــــرشا مــــن الــــدا   ــــاشاة   الثقثينــــا ب شلــــذلك  1932تجــــرم   عــــا  



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

 

GE.15-13417 17/24 

 

ل نــــا  ععيــــم اشاه فــــرشنت ا . شتشاــــت (163)اشثــــار فــــإ  شيــــعهم  عــــديا ا نرــــيم  ال ــــار مــــا ياــــو  مو 
ااــــى   ا نرــــيم شمنــــي ةــــاال  انعــــدا   االعمـــ  علــــد شيــــي املعــــاي  الدســــتوايم الــــ  تـــن م شحتمــــا

 .(164)ا نريمب شإاسا  إياا اايم هنام  قائم علد ااقو  امايم األهناا  عديا ا نريم
 

 المشردون داخليا   -15 
فيهـــا  هنـــره الـــ   ااـــواه اتيرـــ  شيـــي اـــواة هنـــاملم  ميـــي  1تشاـــت الواقـــم املشـــرت م  -81

 .(165)ب شحتلي  ةالتها الراهنم1975األسر شا تمعا  اتليم قررارب ااتدا  من عا  
 

 حقوق اإلنسان وماا قة اإلرهاب -16 
 تفضــتهــام الــ  عــن قلقهــا إاا  نتــائ  سياســا  ماافحــم اما  19تعراــت الواقــم املشــرت م  -82

. شتال ـت عـن املمااسـم املرـتمرة شاملنهجيـم للتعـذي  شاالةتجـاا التعرـوا إىل اياهة عده االعتقاال 
          اااومــــم اــــي  تاوـــــ  17شتشاـــــت الواقــــم املشــــرت م . (166)ل هنــــاا  املشــــت ه    ــــونم إاهــــاايني
 .(167) اا ةقو  امنرا علد ةرام االلتزاما     تال تييت تداا  األمن شماافحم اماهام
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