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  مقدمة -أوال   
يــنا امدســتاا امين نــتا  ينــة املســتياة امتتمــو اــني يفوــق امين نــت وني أ ا رــا  ياماا  ــتا مــ   -1

 ي امسوتســوو. يمين نـتن يــتاي   هتين    متووـ  ياضـا امن ــ   ـ  ا تســتدامم امدينوـو  ي املقا وــو  ي ا  نوـو
  يـــ  أ ةتيـــو إلرـــا  ا  ســـتن ييا ي اـــت إلوــــا مـــتاح أ ياـــق مو ـــت  األمـــم املتحـــدة يا  ــــ ن 
اماــتملحل  رــا  ا  ســتن  ياــا منــتاة ميندرر ااوــو يإل يــو امتا ــ  يامــدي  ياملاترــد أ اماــت  اماــ  . يســت 

طضـدةدة أ امقـ   األيسـه. ياـا يستطضـو    ـ  يُاد م ذاً آمنتً مكل األقينوتا امدينوـو يا  نوـو امل
  يسـت يستطضـو  إلتموـتً  ي ـ  مـ  مينوـان ي  ـ  مينوـان  ـت   1948مينوان ال ئ فينسدوين منق  تم 

ساا   ينـة  اااـو      مـت يرـتاف   ـ   ـدهت سـكت  . نن م نـتن اـا ام ينـد األيل  مـ  اـني ام ينـدان 
 .(CAT)ياتقوو منتاطضو امتاقي  اما اوو امرينوينو اميت صدقه  ينة امةييايال االختوتا  ال

ا د قــــتً مــــ  إل صــــ   ينــــة ةتيــــو ييا يــــ  إلرــــا  ا  ســــتن مكتفــــو مااانوــــ  مــــ  هتين متووــــ    -2
يمأل ت ــ  املروســني  ينــة  اااــو   قــدم م نــتن ير يــ ة األيل إلــال إلتمــو إلرــا  ا  ســتن  االســتا ا  

 ســـــتن امتـــــتاق ( يذمـــــ  خـــــ ل اةينســـــو احتمســـــو  قـــــ ة  ينـــــن إلرـــــا  ا UPRامـــــديا  امقـــــتمل 
. يقــــد ا تســــد ف يــــ  2010يقــــ ي  ام ــــتا  افسة  10املتحــــدة امــــيت ا ارــــدا أ  نوــــ  أ  مألمــــم

يقــــ ي   12اماســــل املاــــين اتالســــتا ا  امــــديا  امقــــتمل ير يــــ  م نــــتن األيل أ  ينســــت  املنارــــدة أ 
ــــــتن امنةــــــت حل اــــــس  ا2010ام ــــــتا  افسة  ــــــ  م ن ــــــتا  UPRم . يمتَّ ا تســــــتهت ير ي ــــــ  ات  17ي  أ  نو
 .2013آذاا متاس 

ياصـوو امـيت قُـدتَمه نموـ  خـ ل االسـتا ا   123م ياصوو مـ   صـل ا 69 اقِ َل م نتن يامت َم  -3
 امديا  امقتمل ياميت ي يَّ ا  ينة ا تالا امتتموو:

 ياصوتا  تمو؛ - يالً  
 إلرا  األمذتص ذي  ا  تقو؛ - ت وتً  
 امرس  ؛ةتيو يفوق األمذتص م  ا خاتد  - تم تً  
 منتاطضو امتاقي ؛ -ااااتً  
 مكتفحو ا جتتا اتم ق ؛ -ختمستً  
 امرطضتد  ينة يفوق  مكتل امتسوو  اد امل  ة؛ -ستهتستً  
 إلرا  امدال؛ -ستااتً  
 ا را  االقت تهتيو ياال تست وو يام رتفوو؛ - تمنتً  
 إلرا  غ  املااانني: -يتساتً  

 ام  ئان غ  اماينسدونوني؛ •

 اينسدونوان؛ام  ئان ام •
 اماسَّتل األ ت  . •
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إل صــــتً مــــ  م نــــتن  ينــــة جتســــود م ــــتهتال مو ــــت  األمــــم املتحــــدة يا  ــــ ن اماــــتملحل  رــــا   -4
ا  ســـتن أ يفوـــق املوـــتهتي  يا ـــتالا  يامت امـــتً منـــ  اـــتإللام  تـــت د اةامـــو األي  م ســـتا ا  امـــديا  

 UPRم ت وــو املتااصــينو أ يناوــق ياصــوتا اامقــتمل  يــذا اــقا امتر يــ  موســتا    ةــاهت اةسةاايــو امين ن
يإلـــل اماقـــه ا تاـــ . يقـــد اـــقمه ا كامـــو امين نت وـــو  ةـــاهتاً ي ـــ ة متد وـــ  اـــقة  2010منـــق  ـــتم 

امتاصـــوتا يذمـــ   ينـــة امـــ غم مـــ  األياـــت  امسوتســـوو ياألمنوـــو غـــ  املســـتر ة أ م نـــتن يأ مندرـــو 
 امق   األيسه. 

  
 الدوري الشامل وعملية إعداد التقريركيفية متابعة االستعراض  -ثانيا   

 
منـــق ا تســـتهت امتر يـــ  األيل يتااـــه امســـيندتا امين نت وـــو يناوـــق ياصـــوتا االســـتا ا  امـــديا   -5

 2012امقــــــتمل امــــــيت قَ ِــــــَل تــــــت م نــــــتن. يقــــــد ي َّ ــــــه ي ااة احتا وــــــو ياملضلاــــــني أ إل ي ان يا وــــــ  
ا    ـــدحتة فـــتم  يفاوـــتا ا تســـق املـــدا أ  ينـــة يتفـــو امـــا اااا املانوـــو اتالســـتا   (Poster) مين ـــرتً 

ـــَل تـــت م نـــتن  مـــتم  م نـــتن اماتمينـــو  ينـــة االســـتا ا  امـــديا  امقـــتمل ياـــا يتطضـــس  امتاصـــوتا امـــيت قَِ 
جمينــن إلرـــا  ا  ســـتن. يايُِنـــَ  مــ  امـــا اااا ا فـــتهتة  ـــ  املســتأداا ياةةـــاهت امـــيت اـُــقمه اقـــذن 

 ة متتااو يناوقات.يناوق امتاصوتا املقيااة  يست ايُِنَ  اماسل  ين

إلــــــال  آموــــــتا متتااــــــو  2012 يينال ســــــ تسة  28يســــــت  رــــــدا اتيمــــــو مســــــتدي ة اتــــــتاي   -6
م نــتن يفــتم   -م نــتن  اــد اة مــ  مرسســو ف يــداي  ايــةا  -ياصــوتا االســتا ا  امــديا  امقــتمل 
 يام ــــندي  اماــــ    رــــا  ا  ســــتن  مــــتاح فوةــــت  ــــااف CCSOLيفاوــــتا ا تســــق املــــدا أ م نــــتن 

يمم ينـان  ـ  ي ااا احتا وـو ياملضلاـني يامداخينوـو يام ينـديتا ياملس ـل ا قينوسـحل ات  تاـو مينساـا  امسـتمحل 
ــــو يا تســــق   رــــا  ا  ســــتن أ مندرــــو امقــــ   األيســــه  ات اــــتفو ن  مم ينــــني  ــــ  اةساوــــتا األاينو

 .UPRم و ياصوتا ااملدا  إلوا   ى ام حا أ احده املااا و م  ق ل ا كامو امين نت وو ملتتاا

ةنـــو متتااــو متاصـــوتا االســتا ا  امــديا  امقـــتمل يطضــم مم ينـــني  2013ُمــكتيَنه أ اماــتم  -7
يـــ  ي ااة احتا وـــو  UPR ـــ  امـــا اااا يا هتاااا ام موـــو مةستةـــت م ا اـــو ير يـــ  م نـــتن مينــــ  امـــق    دَّ

ــــداً متردرــــ  ن  جمينــــن إلرــــا  ا  ســــتن أ  نوــــ .  رــــدا ام ــــو املــــقيااة  ــــدة ياملضلاــــني  متةو ينأن
 مرتداا متَّ خ هلت فطض  يصوتغو امتر ي  امااين.

  يانــتد القــلا  ي ااة احتا وــو ياملضلاــني   رــدا  ينســو 2015يــت ان ام تا ينــتي    22أ  -8
منتققــــو  تمــــو   ستةــــت ةنــــو إلرــــا  ا  ســــتن امنوتاوــــو اطضــــاا مم ينــــني  ــــ  ي ااة احتا وــــو ياملضلاــــني 

. UPRم دا م ســتست  ن  م إل ــتا ياقلاإلــتا اــقة اهلوئــتا إلــال ياصــوتا اياوئــتا ا تســق املــ
يقــد اين ــه ي ااة احتا وــو ياملضلاــني مــ  اوئــتا ا تســق املــدا املقــتايو أ اــقا اال تســت  ي ييــدات 

 2015مــــــ تر فةاي   7. يقـــــد يينرــــــه ااــــــا األ ااـــــو ق ــــــل UPRم مب إل تمـــــت إلــــــال ياصــــــوتا ا
 هتااستةت. يمتَّ 
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أبررررل التاررروراج لررري مجررران الوارررد الوينيرررة واسرررت دا  وتاررروير ا  هررر    -ثالثا   
 ال كومية لتع ي  وحماية حقوق اإلنسان

 

أ ناــــتا امتــــ ام امديمــــو امين نت وــــو اــــتملاا و  ياماةــــاهت ياملاتاــــداا امديموــــو ييا يــــ  اإلــــلام إلرــــا   -9
   ينة هتااسو يمنتققو ينق اا:ا  ستن أ م نتن  هت اه ةنتت إلرا  ا  ستن يا هتااة يامادل امنوتاوتني

 امــــيت  اينرــــه مــــ  ق ــــل ةنــــو إلرــــا  ا  ســــتن امنوتاوــــو  الواررررة الوينيررررة ل قرررروق اإلنسرررران
  يمتَّ نق اااـت ا ـوضو ياصـوو 2019-2014ميناـلة  2012يت ان األيل هتيسسة   10 اتتاي 

ناـــتا قدت ـــتً  ي مااـــا تً أ  21ي إلوينـــه ن  اهلوئـــو اماتمـــو  ينـــن امنـــااف. ينتيمـــه احدـــو 
 امانتيي  امتتموو:

   اســتر ل امرطضــتد   صــال امتحروــ  يامتاقوــ   امتاــقي  ياملاتمينــو ام ن ســت وو  ي املةونــو
ا خاـــتد امرســـ    امســـأان ي مـــتي  امتاقوـــ    رااـــو ا  ـــدام  إل يـــو امـــ    يامتا ـــ  
يا   م  إل يو اةساوـتا  ا ستيـو مـ  امتـدخل أ ا وـتة احتصـو  امتن ـه(  ا ـ  أ 
اماسل يامطضستن اال تست حل  ا   أ ام حو  ا   أ امتاينوم  ا   أ امسـك   ا ـ  
أ ام رتفــو  ا ــ  أ ام وئــو امســينوسو  إلرــا  املــ  ة  إلرــا  امداــل  إلرــا  األمــذتص 
ــــتل املةــــت  ي   ا رـــا  اال تست وــــو ياالقت ــــتهتيو م  ئــــني  ذي  ا  تقـــو  إلرــــا  اماسَّ

 ؛وو ياالقت تهتيو م  ئني غ  اماينسدونونياماينسدونوني  يا را  اال تست 

  وســـــتن  8أ  الهيئرررررة الوينيرررررة المسرررررتقلة ل قررررروق اإلنسررررراناقـــــلا  قـــــت ان ن قـــــتد  
ياميت يتطضس  يقكول ةنو يانوو هتا سو مسترينو ميناقتيو م  امتاـقي  يفـ   2014  ا يل

تمينـو  ي متدين تا امةييايال االختوتا  الياتقوو منتاطضو امتاقي  يغ ة مـ  اـ يف املا
امارااـــو امرتســـوو  ي ام ن ســـت وو  ي املةونـــو. يقـــد  إلوـــل اقـــلا  امرـــت ان ن  اهلوئـــو اماتمـــو 

  ينن امنااف.

 :2010األ ة ة ا كاموو متا ي  يةتيو إلرا  ا  ستن اميت   قئه ااد اماتم  -10

 :ي ااة امداخينوو يام ينديتا   
 :املدي يو اماتمو مراى األم  امداخينحل 

ةنــو مينتحرــ  مــ  إلــتالا امتاــقي  أ امن ــتااا يم ايــ  االإلتأــت   متَّ ن قــتد 
. يت ـــــل امينأنـــــو 2010 يينال ســـــ تسة  14امتتااـــــو مرـــــاى األمـــــ  امـــــداخينحل اتـــــتاي  

اقــكل م تمــ  اتملــدي  اماــتم مرــاى األمــ  امــداخينحل يي فــق نموــ  امترــتاي  اقــكل هتيا  
 الختتذ امتداا  املنتس و يفرًت مكل إلتمو.

 مألم  اماتم: املدي يو اماتمو 

اتمتنسـو   2012 ُ ِقَئه مـا و املن سـتا يامقـرين ا  سـت وو أ  ياخـ  اماـتم  
مـــق اةساوـــتا ياملن ســــتا األاينوـــو يمرسســــتا ا تســـق املــــدا ياهلوئـــتا ياملن ســــتا 
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ــــ  مــــق مرسســــتا  امديموــــو اماتمينــــو أ جمــــتل إلرــــا  ا  ســــتن. يتاــــتين امقــــا و يينسحت
  ا كاموو احملينوحتو م  خ ل مت يينحل:ا تسق املدا ياملن ستا غ  

 املست دة أ ن تهتة احتيت اهلأ ة غ  املق ي و ن   ياتهنم األصينوو؛ 

 املست دة أ ن تهتة يااني ام  ئني أ ايند  تما؛ 

 ماتةو ماتم ا اتميب امينأاد ا  ستا؛ 

 مكتفحو   رو ا جتتا اتم ق  يمست دة امطضحتيت؛ 

 ســــتا مأل ت ــــ  املتاا ــــدي   ينــــة األاااــــحل امين نت وــــو ماتةــــو امليناــــتا ذاا امدــــتاق ا  
 (.2013ماتةو أ اماتم  500  ي   م  

نن امتنســـو  مــــق اــــقة اةساوـــتا عــــ   اقــــكل يـــامحل  ــــة ي ــــاهت اـــقة امقــــا و أ ســــأ   
 اماتم. األم 

يطضــتإ ن  ذمــ  املقــتايو أ امــديااا امتداي وــو امــيت يرــتم اتمتنســو  مــق اةساوــتا اماتمينــو  
   تل إلرا  ا  ستن.أ جم

 :ي ااة امادل 
   2012 يقـ ي  األيل   يتـاا  30متَّ استحداث مدي يو امسأان يُيين  قـت  اتـتاي  

يااـــد ماافرـــو جمينـــن امرطضـــتد األ ينـــة  اااـــق امدااســـتا ياألســـن يامن ـــاص ام  مـــو 
   قتد اقة املدي يو؛

 تسوو مينسأنتد؛يااول ييا ي   سل ةنو ختاوا امارااتا مبت يت دم مق ا را  األس 

  ن ـــتهتة اوكينـــو م ـــينحو امدـــ  امقـــ  حل يذمـــ  أ ناـــتا يااوـــل  ةـــاهت امديمـــو أ جمـــتل
 مكتفحو امتاقي  ياماقتيو من .

  
التقدً الم ررل لري تنفيرل التوترياج التري ق بهرل  بهرا لبنران لري الردور  ا ولر   -رابعا   

 (2010للمرا عة الدورية الشاملة )
 

، 10-80، 9-80، 7-80، 6-80، 1-80توترررررررياج عامرررررررة )التوترررررررياج  -1 
80-11 ،80-21 ،80-29 ،80-35 ،80-36 ،80-37 ،81-1 ،
81-3 ،81-5 ،81-9 ،81-13 ،81-20 ،81-22 ،81-28.) 
 
اقـــلا  ن قـــتد مرسســـو يانوـــو  رـــا  ا  ســـتن: يســـت ذيـــ    ـــ ة  متَّ منتققـــو اقـــلا  قـــت ان  -11

ملتطضـــسنو ةنـــو اماقتيـــو مـــ  امتاـــقي  مـــ  ق ـــل ةنـــيت ن قـــتد اهلوئـــو اماانوـــو املســـترينو  رـــا  ا  ســـتن ا
  ي إلوــل ن  اهلوئــو اماتمــو 2014 وســتن  ا يل  8إلرــا  ا  ســتن يا هتااة ياماــدل امنوــتاوتني اتــتاي  
  ينن امنااف. ينتر اتهلوئو املرلإلو املةتم امتتموو:
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 ترتاي  احتصو  ي اصد ياقق إلرا  ا  ستن يامرت ان امدييل ا  ستا أ م نتن يياق ي ق  ام
 امديايو اقذهنت؛

 املستمهو املسترينو أ امترتاي  املتا  و  ينة امديمو امين نت وو؛ 
 يينرحل امقكتيى املتاينرو ات تةتيتا إلرا  ا  ستن ياملستمهو أ ماتةتةت؛ 
  املســـتمهو أ  قـــ   رتفـــو إلرـــا  ا  ســـتن يفاوـــ  يناوـــق اـــ امد املاوـــو  ينـــة إلرـــا  ا  ســـتن

 ييداي ات؛
 إلرــا  األمــذتص احملتأــ ي  ياحملــ يمني مــ  إلــ يتةم يفــ   إلكــتم اــقا امرــت ان ييفرــتً  ةتيــو

المت امتا م نتن مبا   امةييايال االختوتا  مـ  اياتقوو منتاطضو امتاقي  يغـ ة مـ  اـ يف 
املاتمينو امرتسوو  ي ام ن ست وو  ي املةونو   ينة  ن يتستق ةنو اماقتيو م  امتاقي  اتمقذ وو 

 و املسترينو أ يل مت يتاين  اتمتاقي  ياماقتيو من ؛امرت ا و
 . نن اقا االقلا  يطضس  يا ياتً مينتاقي  يتااف  مق امتا ي  اماااهت أ اياتقوو منتاطضو امتاقي 

 
   حماية حقوق الفئاج الضعيفة )كبار السم(  

املســنني  يمـــ    ـــل ياســل ي ااة امقـــرين اال تست وــو ياهلوئـــو اماانوـــو امدا ســو م  تيـــو مـــرين  -12
اــستن  ــاهتة احــدمتا أ مرسســتا ي ــتا امســ    ينــة ياــق ماــتي  ختصــو اتملرسســتا امــيت ياــ  
اك ــتا امســ  م ايرــتد مبســتاى احدمــو ام  ت وــو يامليوــ   ينــة نيــ د احــدمتا ا يفت وــو إلوحتــ اً يافوــتً أ 

  سل اقة املرسستا. يقد متَّ ن داهت مساهتة املاتي .

ذمــــ   يرــــام ي ااة امقــــرين اال تست وــــو اتضدوــــو ااــــا امترــــدرتا اال تست وــــو ناــــتفو ن   -13
 يام حوو م  تيو ااا ي تا امس  م  امار اد ياملةسقني.

 
 التقارير الدورية ولياراج الولود الدولية المعنية ب قوق اإلنسان إل  لبنان  

يموـو  سـك يو ي منوـو  تىن م نتن م  ظـ يإ صـا و يـداخينه فوةـت  اامـل هتاخينوـو ينقينوسوـو يهت -14
ياقت ـتهتيو يا تست وـو اـتغدو. ييــتن أ مردمـو اـقة ام ـ يإ اال تــداداا ا سـ ا وينوو املتكـ اة  ينــة 

  يامـــــيت اتمـــــه امســـــكتن املـــــد وني يام نوـــــو 2006ي 1996ي 1993األاااـــــحل امين نت وـــــو أ األ ـــــاام 
 14 نـــــتن امســـــتا  أ امتحتوـــــو املد وـــــو. ييـــــقم  اغتوـــــتل هتيمـــــو امـــــ  ون افوـــــ  ا  يـــــ   ا ـــــون ي ااد م

يمـــــت يينـــــة ذمـــــ  مـــــ   ياـــــت  هتاخينوـــــو اســـــت نت وو. ي اـــــو  ن  ذمـــــ  خـــــ ل  2005مـــــ تر فةاي  
  ا اكتســـــتا األ مـــــو امســــــاايو  ينـــــة األياـــــت  االقت ـــــتهتيو ياال تست وــــــو 2015-2011 األ ـــــاام

 اهت ياألمنوو أ م نـتن يمـت  ـتد  نةـت مـ  اـضااتا ياـا  قـداة م نـتن  توأـو اسـتر تل  ـت إلني سـاايني 
كرل  دهتام     ينا  دهت امسكتن  يمـ  خدـ  هتااـم  ينـة إلـديهتة مـ  ق ـل امتن وسـتا ا ااتاوـو. 

ذلررج  عررل الدولررة وماسسرراتها لرري حالررة اسررتنفار داحررب، وسررااب إلرر  حررد بعيررد لرري الترر  ر عررم 
 .إعداد وتقديب التقارير الدورية لي مواعيداا المقرر 
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امتر يـــ  احـــتص اتياتقوـــو امرطضــتد  ينـــة يفوـــق  مـــكتل  2014قــدم م نـــتن أ مـــة   يتا مــتيا  -15
امتر يـــ  امــــديا   2015. يســــت قـــدم خـــ ل امن ـــ  األيل مــــ   ـــتم (CEDAW)امتسووـــ  اـــد املـــ  ة 

يامتر يــــ  امــــديا   (CERD)اقــــذن االياتقوــــو امديموــــو مينرطضــــتد  ينــــة يفوــــق  مــــكتل امتسووــــ  امان ــــ   
. يعـــ   اماســـل (CESCR) احـــتص اـــت را  االقت ـــتهتيو ياال تست وـــو يام رتفوـــو اقـــذن اماةـــد امـــدييل

اماةــد امــدييل احــتص اــت را  ي  (CRC)إلتموــتً  ينــة ن ــداهت يرــتاي  م نــتن اقــذن اياتقوــو إلرــا  امداــل 
ياياتقوــو منتاطضــو امتاــقي  يغــ ة مــ  اــ يف املاتمينــو  ي امارااــو امرتســوو  (CCPR)املد وــو يامسوتســوو 

. يااـــا اـــقة امترـــتاي  يتاقـــق  ن يكـــان  ـــتا اً ق ـــل يـــتاي  منتققـــو (CAT)ن ســـت وو  ي املةونـــو  ي ام 
 .UPRم ير ي  ا
يجتــدا ا مــتاة أ اــقا ا اــتا ن  ن ــ ن ي يــ  احتا وــو ياملضلاــني  أ امكينســو امــيت  مرتاــت  -16

مـــ  امـــدياة  خـــ ل اةـــ د افوـــق املســـتاى 2015آذاا مـــتاس  2 مـــتم جمينـــن إلرـــا  ا  ســـتن اتـــتاي  
اماتهتيــو ام تمنــو ياماقــ ي   ا ت امــ  افــق اقــلا  ن  جمينــن امــا ااد يرطضــحل اتقــكول ةنــو يانوــو  خــةاد 
مــ  لتينــ  امـــا اااا يا هتاااا ياهلوئــتا املانوـــو( مةستةــت ن ــداهت امترـــتاي  امديايــو امللي ـــو  ينــة م نـــتن 

االقــلا  املــقياا يفــ  األصــال مبا ــ  اياتقوــتا إلرــا  ا  ســتن. يعــ   اماســل إلتموــتً  ينــة فطضــ  
ا   ا وــو املاتســدة  متةوــداً ما اــ   ينــة جمينــن امــا ااد. نن مــ  مــذن ذمــ  خينــ  آموــو هتا ســو ي ــدحتهتة 

 االخت تص ياملةتم ياملسريموتا أ اقا ام دهت  ياسل يف   ديل  مين يااح يمنةأحل.
املانوــو ارــا  ا  ســتن  يخــ ل األ ــاام املتاــوو اإلــ  م نــتن ا يــتاة  ــدهت مــ  امافــاهت امديموــو -17

ييف  يفوق امتسةو ا اميت اين تةت اـقة امافـاهت  حـت  مةستةـت ي  سـه هلـت اةةـتا املانوـو امينرـتداا 
 مق املسريمني املق فني  ينة ميناتا إلرا  ا  ستن. يم  اقة ام يتااا:

  يقـــ ي  األيل 18-10 يـــتاة املرـــ اة احتصـــو املانوـــو اذمـــكتل امـــ   املاتصـــ  خـــ ل اماـــلة  
 ؛2011  يتاا 

  ؛2013 وستن  ا يل  18-8 يتاة يفد ةنو منتاطضو امتاقي  خ ل امالة 
  ـــــدي   ي املاترـــــد خـــــ ل اماـــــلة ـــــو ام ـــــتاة املرـــــ ا احـــــتص املاـــــين ا ي  2 -آذاا مـــــتاس  23 ي

 .2015 وستن  ا يل 
 امرسم األيل(: 13نهتااة امسأان يا م اإ  ينوةت  ي  ة م ا او املينح  اقم  -18

 حت اا أ ناتا يناوق آموو  رل ص إلوو ا م اإ  ينة امسأان ن  ي ااة امادل: ا   ا 

   استحداث ماقق ختص مبدي يو امسأان  ينـة ام ـاحو ا مكلي وـو مـا ااة اماـدل يتطضـس  مـ
اــني مــت يتطضــسن  نإل ــتداا هتيايــو ي يكـــ   ينوةــت مااــق احــدمتا يامــةامد امتذاوينوــو املنتســـ و 

 مينن الد ين داهت هتااستا؛
 ــــداهت مقــــ ي  م ســــام خــــتص مبدي يــــو امســــأان لــــدهت صــــ إلوتا يمةــــتم نهتااة امســــأان ن 

 يم يةت موذا منسأستً مق احدو اماانوو منرل امسأان؛



 A/HRC/WG.6/23/LBN/1 

 

8/37 GE.15-14837 

 

   متتااــو قطضــت وو فاتمــو ييســ يق احملتيســتا مــ  خــ ل ا  ــتمد نهتااة امســأان املسكــن   اتســم
اي  ا  ــ اداا امرطضــت وو امــيت امــق  يطضــم  مــتد يفوــق امنــ الد أ امســأان امين نت وــو يلــدهت يــت

آذاا   30يـــتاي   216متـــه اـــ  يـــل مـــنةم ييـــتاي  آخـــ  ن ـــ اد. يقـــد صـــدا امرـــت ان اقـــم 
  مة ؛ 9مة اً ن   12امق  قطضة اتذاوا امسنو امسأنوو م   2012 متاس

  يداي  اماتمينني أ امسأان أ ماةد امدايس امرطضت وو اضوو متكونةم م  اماسل أ امسأان
 ق امن الد اد يرو مةنوو؛يامتاتاحل م

  2014إل ي ان يا وــ   27ي 26افتتحــه هتياة يداي وــو ختصــو أ ي ااة امــدفت  امــااين يــامحل 
 مينروسني  ينة امسأان اماسك يو م  ا تر يا تر  ا تد مد وني متاتقدي  مق اةو ؛

  ن ـــداهت مينـــ  صـــححل مكـــل ســـأني اتمتنســـو  مـــق م ـــينحو ام ـــحو أ قـــاى األمـــ  امـــداخينحل
 يينوو امد  أ  تماو امردين ياس .  ياتمتاتين مق

اقلا  ن قتد آموتا يانوو ناـتفوو متا يـ  يةتيـو إلرـا  ا  سـتن مينائـتا امطضـاواو: أ ناـتا  -19
 امة ـــــتمد امـــــااين مينتنسوـــــو اال تست وـــــو ياالقت ـــــتهتيو احملينوـــــو  امـــــق  يةـــــدإ ن  املســـــتمهو أ يناوـــــق 

مــيت ياــاتةت ي ااة امقــرين اال تست وــو اتمتنســو  مطضــسان االســلايوأوو اماانوــو مينتنسوــو اال تست وــو ا
مــق مكتــ  األمــم املتحــدة املاـــين اتملذــدااا ياة رــو مــق نيـــ د ةتيــو امائــتا املستطضــااو االاتســـتم 

 12يــتاي   6583احــتص   اــقا ي ااة اماــدل مقــ ي  امســأان املن  ــ   نةــت اتالســتنتهت ن  امل ســام 
فســـــــني  ا وـــــــو احـــــــدمتا املردمـــــــو ميننـــــــ ي ا  امـــــــق  يةـــــــدإ ن  2011يقـــــــ ي  األيل  يتـــــــاا  

 املتاا داا أ امسأان امين نت وو.
 ياسوق ف ص امتداي  يامتا وو مانتص  األ ة ة األمنوو ياماسك يو: -20

 :ي ااة امداخينوو يام ينديتا 
   يرام املدي يو اماتمو مألم  اماتم اتن وم هتيااا ميناسك يني امقي  يرامـان مبةـتم امتحروـ

يواوحتــو امتحتاــتاحل مــق املاقــافني ال ســوست ةةــو االمتــ ام اتمن ــاص امرت ا وــو   متــداي ةم  ينــة
ي  ـة  سينوحتـو امتاقوـ  يامتحروـ  ييــقم  اإلـلام ام نـاهت املن ـاص  ينوةـت أ ا  ــ ن  امـيت

 ؛اماتملحل  را  ا  ستن

   نن متهتة إلرـا  ا  سـتن اـحل نم اموـو أ ماةـد قـاى األمـ  امـداخينحل أ م إلينـو امتـداي
سوق امانتص  م  لتين  ام ي  إلوا مت يداي  ادتقو ياينوسوو إلدي و يستند األستسحل ة

ن  املاــتي  امديموــو أ جمــتل إلرــا  ا  ســتن يامت امــتا م نــتن أ اــقا ا ــتل ناــتفو ن  
 ؛امراا ني امين نت وو اميت ي  ة  صال امتحرو  يامتاقو  ياالإلتأت 

 ينحل اــــحل  يطضــــتً مــــتهتة نم اموــــو يســـت  ن مدي ــــو قاا ــــد ســــيناح  نتصــــ  قــــاى األمــــ  امــــداخ
مينانتص  امقي  خيطضاان مينديااا امتداي وو   ينستً  ن اقة املدي ـو يسـتند ن  االياتقوـتا 

 ؛امديموو يامدستاا امين نتا يامراا ني امل  وو ا   اد
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  ناـــتفو ن  ذمـــ  فـــان املـــنةد امتـــداييب يتطضـــس   يطضـــتً مـــااهت: امقـــ او ا تساوـــو  امرـــت ان
 ؛مان  األس  امدييل ا  ستا يا

  يتاــتين املدي يــو اماتمــو مرــاى األمــ  امــداخينحل اقــكل ي وــ  مــق املن ســتا غــ  ا كاموــو
اماتمينــو أ جمــتل إلرــا  ا  ســتن أ ين ــوم هتيااا يداي وــو لطضــ ات اــ تر ياي ــتد ي فــ اهت 
قاى األمـ  امـداخينحل امـقي  اـم أ احدمـو امااينوـو تـدإ  يـتهتة ماـ فتةم مباةـام إلرـا  

 و  م تهت   أ لتين  املةتم اميت يكيناان تت.ا  ستن ييد 

 :ي ااة امدفت  امااين 
   متَّ ناتفو متهتة امرت ان امدييل ا  ستا أ منتاد يداي  اماإلداا اماسك يو أ اةو

امين نتا   ينة    و مستايتا مينطض تر ي   ـو مسـتايتا ميناسـك يني غـ  امطضـ تر  يسـت 
ااني أ امرــت ان امــدييل ا  ســتا  ي سينــه  ينــة قتمــه امــا ااة اتفتتــت  هتياة   ــداهت مــد

ياسوم يفوق االياتقوتا يامراا ني املتاينرو اتملااـا   اـ   اماسـك يني  ينوةـت  يي  ـه 
مدي ــو م ــتهتال  تمــو مســيناح اماســك   أ اةــو  امين نــتا  ينــة اماســك يني يتفــو  ياــحل 

 يااي  يفوق امديااا ياملرمت اا املتاينرو مبااا  إلرا  ا  ستن.

استن إل يو امتا  : نن إل يـو امتا ـ  م ـت و أ امدسـتاا امين نـتا إلوـا يتستـق يـل امين نـت وني  -21
تــقا ا ــ . نن إل يــو ا  ــ م املكتــاف يامل  ــحل ياملســسا  اــحل مــ  املوــ اا األستســوو أ ا وــتة اماتمــو 

مــ   اســ   ينــة أ م نــتن يامــيت ف ــة اتالاتســتم يامــد م  ينــة ام ــاودي  ام مــحل يامقــايب. ييســ   األ
 مقةد يست ل امتااصل اال تست حل اميت يتاف  هلت اتم  ياسق م  ا  يو.

يك وــ  اةةــاهت ام اموــو ن   قــ   رتفــو إلرــا  ا  ســتن  ــ  ا يــ  املنــتاد يةــ ا امتا وــو  -22
 يمااصينو اةةاهت ام اموو ن  يا ي  إلرا  ا  ستن:

   ا  سـتن أ منـتاد ماةـد امـدايس  اواه متهتة م تهتال ا را  األستسوو اتحملتيسـو يإلرـا
 امرطضت وو مينرطضتة املتدا ني؛

  متَّــه مااي ــو املــرمت اا املانوــو ارــا  ا  ســتن مــ  ق ــل امســيندتا امين نت وــو املذت ــو يإلطضــاا
 يامتا  سل يداي وو تقا اح اص؛

   متَّ امتنســو  مــق من ســتا ا تســق املــدا متا يــ  ماــتاوم إلرــا  ا  ســتن ال ســوست  ــ  ا يــ
يتةت أ ن ـــداهت مقـــتايق قـــاا ني أ اـــقا ا ـــتل ي ـــ  ا يـــ  ين ـــوم هتيااا يداي وـــو ماةـــت مقـــتا 

 مرطضتة ي تمني يإلراقوني؛
  ـم اةــو  امين نــتا هتيايــني مدــ ف اةتماــتا إلــال امرــت ان امــدييل ا  ســتا يــل منةــت ملــدة  

  يســـت  مروـــه  ـــدة  تاـــ اا 2014 ســـ ا  خـــ ل مـــة   يـــت ان ام ـــتا ي يينـــال مـــ  اماـــتم 
 تاين  اتمرت ان امدييل ا  ستا أ املدااس ياةتماتا خ ل اماتم امدااسحل مينسنو  اسةت؛ي

  ســـه يفاوـــو  هتيـــتن  اتمتاـــتين مـــق امل يـــ  املاـــا  مين حـــاث يا يفـــتد  يامـــو  ســـل مبقـــتايو  
 ســــتيقة امتـــــداي  املســـــتس  مــــ  امل يـــــ  املاـــــا  ي ســــتيقة مـــــتهتة املاوـــــو املد وــــو يمـــــتهتة  ينـــــم 
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ي يـــــو ا امـــــتهت يامتا وـــــ  أ ي ااة املاوـــــو يامتاينـــــوم اماـــــتيل  نااهنـــــت  مـــــنةد اال تســـــت  مـــــ  مد
 ينــــــة املااانــــــو ا تاــــــنو مينتنــــــا  امــــــديين . يقــــــد صــــــدا املــــــنةد املــــــقياا أ اماــــــتم  املاوــــــو

ياــــا يقــــسل يــــل م اإلــــل امتاينــــوم مــــ  األيل ن  ام تمــــا  ــــت ا   2014-2013 امدااســــحل
ــــو  ينــــة اماــــو  ماــــتً  ــــا  امــــديين أ  ييةــــدإ  ن  نهتاارت املاو ــــو ا تاــــنو مينتن ــــ  املااان ييا ي

ـــــ   ـــــو املاتســـــدة ي ســـــوذتً مينقـــــ ايو أ امـــــاا   ياملســـــتمهو أ ف ي املنـــــتاد يامسوتســـــتا املااي
 امقانوتا م  اياس  امدت اوو ياال ا ال . يم   ام  اداف :

  ستن يي امت ؛االمت ام ات را  ياماا  تا فرورتً مل د  املستياة اني اةسوق  مبت يكال قوسو ا  
 اإللام ا   أ االخت إ اني امنتس يير حتل إل حتيو امتا      اآلااد ياملاترداا؛ 
 اإللام ف اهتة اآلخ  يخ اصوت   ااوداً    األإلكتم املس رو يامنسدوحتو؛ 
  االمتـ ام اتمل ـتهتال األستســوو ميندسـتاا امين نــتا امرت سـو  ينــة اإلـلام ا  يــتا اماتمـو يأ مرــدمةت

   ياملاترد.إل يو ام  
ات اــتفو ن  املــنةد متَّ نصــداا:  امقــ  و اماانوــو مينلاوــو  ينــة اماــو  ماــتً أ م نــتن  أ ظــل  -23

 املااانو ا تانو مينتنا  امديين.

  إلوـا متحت يـداي  2013ي 2007متَّ يناوق ا  تمد انتد امس م يإلـل امن ا ـتا  اـني  ـتمحل  
ن ا ـتا يا تسـتهت ا ـااا يام  نـ  أ امتاـتاحل  دهت م  األسـتيقة ام ـت ايني  ينـة يواوـو إلـلحت ام

مق اآلخ ي . يقد ي حت ه ا مـو مـ   اااـو  نـتيي   يتنـتيل يـل منةـت إلرـتً مـ  إلرـا  ا  سـتن 
 تماـو ختصـو  12 تهتيـتً أ  12يي نيحت يواوـو ا  ـال  ينوـ . يسـت هتاحتف امة ـتمد امقـ تف أ 

يفاوـتا  10يامل تاإلو يطضـم  ينة انتد امس م. ي سل  ينة فتم  ياين م    ل امل ت و 
 لت و ا نتد امس م؛

  ـــــــو امتسوو    2011 سينـــــــه اموا وســـــــو  أ اماـــــــتم ـــــــة املااانو ـــــــة يـــــــداي  األســـــــتيقة  ين  ين
 امان  إللحت امن ا   يذم  اتمتاتين مق ا  يو اال تست وو.

مـــةدا امســــنااا املتاـــوو يدــــاااً مينساســــتً أ جمـــتل إلرــــا  ا  ســـتن أ م نــــتن. نن  ةــــاهت  
  ق   رتفو إلرا  ا  ستن  ختصو أ ا تل املاا   رك  االستدالل  ينوةت ممت يينحل:ا كامو أ 

 ا هتيتهت ي اهت خةاا هتاخل امديمو أ جمتل املاوو  ينة إلرا  ا  ستن؛ 
   صــديا منـــتاد اهتياـــو مكتـــتف املاوـــو اماانوـــو املاإلـــد  ي يكـــ   ينـــة م ـــتهتال إلرـــا  ا  ســـتن

 ا  امديين  يمنةد اهتي  مين حو ا حتاوو؛يمنةت منةد اهتي  مينسااانو ا تانو مينتن
    يداي  املنتاد أ ا ينرو األي  مـ  امتاينـوم األستسـحل  مبـت يـت دم ييا يـ   رـو امتينسوـق ارداايـ

 ياتمتتيل ينسوو مذ وت   ينة  سن فسحتل املسريموو  يامروتم اتماا  تا؛
 تاوو  ذاا صـينو ارـا  يداي   ستمو  ي اايو  ينقتمو  قتاتا ال صاحتوو يهتاخل األ ديـو امقـ 

 ا  ستن؛
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  امروـتم اـديااا يداي وــو  اتمتاـتين مــق من سـتا هتيموــو  يمرسسـتا ا تســق املـدا امين نــتا  أ
 جمتل إلرا  ا  ستن؛

 امروتم اس ا يا وو هتاخل املرسستا املاايو   ينة   اا ةت  أ جمتل إلرا  ا  ستن؛ 
  اايو؛ينتمحل  رتفو إلرا  ا  ستن هتاخل املرسستا امل 
  نقتمــو مــ ايتا ياــ امد ياــتين مــق قدت ــتا إلكاموــو  يمرسســتا يانوــو يمن ســتا ا تســق

 املدا امين نتا.
  

 (4-80، 3-80، 2-80حقوق ا شواص ذوي اإلعاقة )التوتياج  -ثانيا   
 
 امراا ني ياالياتقوتا يامر اااا ياحده املتاينرو اتألمذتص املااقني: -24

   األمـــــذتص املاـــــاقني  متَّ مينســـــ ة األي  أ امقـــــ   األيســـــه ين ـــــوم يذيوـــــداً مت  وـــــه إلرـــــا
مـــــتاح فوةـــــت األمـــــذتص املااقـــــان   اســـــةم   2012متا  ياموـــــ   29ا تذتاـــــتا مـــــتمينو أ 

ي موحتً يا تذتاتً   ستًد يا تاًل  ن   ت   املرسستا املتذ  و يمن ستا ماـاقني ي اـتيل 
 .مااقني  متقكول اهلوئو اماانوو مقرين املااقني

 اــ    قــتاتا ا  ــتمد يــذمني إلرــا  املاــاقني امتــتاق مــا ااة امقــرين  1يتطضــس  املينحــ  اقــم  -25
 اال تست وو.  مت امنقتاتا األخ ى أ اقا ا تل  فةحل:

  ُيتوت تً إلال ا  تقـتا ا  يوـو  ي ـدهت مـ  امدااسـتا   11صدا    ي ااة امقرين اال تست وو
ن مـــــق يفاوـــــتا امردـــــت  األاينـــــحل  يهتموـــــل خـــــتص أ لتينـــــ  املاااـــــوق ذاا ام ـــــينو اتمتاـــــتي 

اتحدمتا اميت يرمنةـت امردـت  األاينـحل. يسـت  قوسـه هتيااا يداي وـو ما ةـو ميناـتمينني أ ي ااة 
 امقرين اال تست وو يي ااة املتموو؛

   قتمــه ي ااة امقــرين اال تست وــو ياتمتنســو  ياملقــتايو مــق ي ااة ام ــحو اماتمــو اــت   ن  ــ
تذ امتـداا  ييدـاي  اآلموـتا امـيت يطضـس  إلـ  امقـذا املاـا  اتالستقـاتد يقديد ام قتاو ياخت

 ا تا أ املستقاوتا ا كاموو ياحتصو املتاتقدة مق ي ااة ام حو اماتمو؛
  متَّ امتنسو  مق يفاويت األم اتر  يامتاإلد مإل  ن    ا امد يداي وو ييا ايـو ي رواوـو أ يفوـق

 املنتا  امين نت وو؛
  آموتـــني متر ـــحل املاينامـــتا  2011 يينال ســـ تسة  11ة امقـــرين اال تست وـــو أ  اينرـــه ي اا

يم صــــــد إلرــــــا  األمــــــذتص  1714ييينرــــــحل امقــــــكتيى يمتتااتةــــــت  ــــــة احــــــه امســــــتخ  
 .ا  تقو ذي 

ناـــتفو ن  مـــت يرـــام اـــ  ي ااة امقـــرين اال تست وـــو  ي ـــقل اماديـــد مـــ  امـــا اااا ياملرسســـتا  -26
اً أ جمـتل ا  تقـو يـا ااة امقـ تف يام يتاـو  ي ااة امداخينوـو يام ينـديتا  اماتمو ياأل ة ة ام موـو  ةـاهت

ي ااة املتموــــــو  ي ااة اماســــــل  ي ااة ام ــــــنت و  ي ااة امســــــوتإلو  ي ااة ام ــــــحو اماتمــــــو  جمينــــــن احدمــــــو 
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املد وـو  يام ـندي  امـااين مينطضــستن اال تسـت حل. غـ   ن يينــ  اةةـاهت ي رـة غــ  يتفوـو ي  يـ   إلــل 
 مستاى اآلمتل يامتديناتا.اآلن ن  

 
 الواة الوينية لدمج ا شواص المعوقيم  

 "الواررة الوينيررة لرردمج ذوي االحتيا رراج الواتررة" 2012صــداا أ يــت ان ام تا ينــتي   -27
اتمتاـــتين اـــني ي ااة املاوـــو يامتاينـــوم اماـــتيل يامل يـــ  املاـــا  مين حـــاث يا يفـــتد  ا ســـأتمتً مـــق مـــت ياهت أ 
خدــو يدــاي  امردــت  املاــا  فــه  نــاان   ــاهتة امتاينــوم مــ    ــل امتنسوــو  يامــيت يافــ   ينــة يناوــقات 

  تا احتصو:. يم   اداإ خدو هتمد ذي  االإلتوت2010 وستن  ا يل 23جمينن اما ااد اتتاي  

 ياسوق قت دة االستر تل أ املدااس ام موو يذمونتً مل د  يكتفر اما ص؛ 
 فسني م ير امتاينوم األستسحل يظ يف  ي ا وحتت  هتين متوو ؛ 
  ياق آموـتا م  تيـو يتفـو   ـاا  امر ـاا متاـاحت  نمكت ـتا ام وئـو امات ينوـو مينقـ ا ح اال تست وـو

 األاا ؛
 مذتص املااقني؛ ظ آموتا هت م مداسحل ملذتين  األ 
 يذاول ااا  ف اهت اهلوئو امتاينوسوو  ينة يواوو ياينوم يهت م األمذتص املااقني؛ 
 يذمني مدااس هتاجمو ييذمني امق ير املتهتيو م   انوو يجتةو اا؛ 
 .االاتستم جباهتة يماادمو املنتاد ملذتين  فئتا امت موق 
فطضــ اً مــدمد ذي   2012 م 27يقــد   قــئه يإلــدة مينلاوــو املذت ــو مبا ــ  امرــ اا اقــم  -28

 االإلتوت تا احتصو أ املدااس ام موو  مبت يطضس  ا تيتةم يإلراقةم يخدمتمم امتاينوسوو.

ات تســـتهت ام ـــتا ياماقـــ ي  مـــ   وســـتن يامـــتً يانوـــتً  2013 م 595يســـت صـــدا امرـــ اا اقـــم  -29
 مقي  ام اااتا امتاينوسوو.

ان اال تذتاـــتا امنوتاوـــو يســةول متتـــق املاـــاقني إلرــا  ييرـــدرتا ختصــو مينساـــاقني: يينحـــظ قــت  -30
اــ  املمــح ياال تذــتف  يُ ــدحتَل قــت ان ام نــتد موطضــس  اإلــلام ماــتي  يناوــق امل ــتا اوــا يتنتســ  مــق 
اإلتوت ــتا املاــاقني. يصــداا  ــ  ي ااة امقــرين اال تست وــو نفــتهتاا ما رــو  اينــه نمكت وــو ا  اــتد 

وــو يامداخينوــو يام ينــديتا ياملرسســتا م ــل ام ينــديتا ياوئــو امســ  مــ   ــدهت مــ  ام ســام يرــام ي اااا املتم
 اماينوت اتين وتةت.

ييطضـــتإ ن  ذمـــ  يـــذمني خـــدمتا متتَّـــو  ي اســـحل  رَّتمـــو يماونـــتا مينســـينن ياماقتيـــو مـــ   -31
 امار  يغ ات ...(  يياف  ام  تيو املتذ  و مألااتل املااقني.

املاــــا  امقذ ــــوو امــــيت يادوــــ  يتفــــو ا رــــا  ل ــــة يــــل مــــذا ماــــا  أ م نــــتن ا دتقــــو  -32
 اال تست وو يام حوو ياملاايو  نخل ....
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يقـــــد اينـــــمج اماـــــدهت ا يفـــــتيل مألمـــــذتص املاـــــاقني إلـــــتمينحل ادتقـــــو املاـــــا  امقذ ـــــوو اـــــني  -33
أ املت ـــــو مــــ  ف يـــــ   13مــــذا  مـــــق ا مــــتاة ن   ن  79 000إلـــــاايل  2012ي 1995  ــــتمحل

 ام  مذتص مااقان. سل ا  تمد يذمني إلرا  املااقني 

مقـــ ي   2013 يتا مـــتيا  15يـــتاي   10331 إلتمـــه ا كامـــو امين نت وـــو مبا ـــ  امل ســـام  -34
 يــــتا   29يــــتاي   220مــــ  امرــــت ان اقــــم  87قــــت ان ن  جمينــــن امنــــااف  اــــتفو فرــــ يني ن  املــــتهتة 

رين إلــــال مرــــل  ن اــــتد املاــــاقني ا ــــت  ي   ينــــة ادتقــــو ماــــا  صــــتهتاة  ــــ  ي ااة امقــــ 2000 مـــتيا
ــتل  اال تست وـو مــ  اسـام  ــاا اا امســا  امات ـدة هلــم ييـقم  اســام مــتا امـدخال يا قتمــتا ميناسَّ
أ احدمــــو املن موــــو املااــــا ني  ينــــة ياــــتمتةم  ي ياتمــــو ذييةــــم امــــقي  يروســــان مــــديةم. يســــت يااــــة 

 ان مــــ  امرـــــت 6املااقــــان مــــ  اســــم املاافرـــــو املســــ رو يمــــةتهتة ا يــــدا   املن ـــــاص  نةــــت أ املــــتهتة 
(  يمـ  اسـم ن ـت ة اماسـل يجتديـدامت  ـ   تمـل 1993يت ان األيل هتيسـسة   30يتاي   283 اقم

 ياإلد  ي  تمينو ياإلدة أ احدمو املن موو.

أ املت ــو( م ستقــاتد يذمــ  100يسـتاود املااقــان أ م نــتن مــ  آموــو يضدوــو مــتمينو ييتمينــو   -35
  ي ـــــة يرـــــدا خـــــدمتا  ستســـــوو 2000مـــــتيا  يتا  29يـــــتاي   220اتالســـــتنتهت ن  امرـــــت ان اقـــــم 

ـــــو  يا  ـــــال  ينـــــة ااـــــا احـــــدمتا األستســـــوو  مليوـــــ  األاـــــ اإ االصـــــدنت وو ياأل ةـــــ ة امترارو
 ياملستين متا ام حوو املردمو جمت ًت م  ق ل امديمو امين نت وو.

 ــــــ  يــــــداا  م ي دــــــو  2011ياتمنســــــ و مينتاظوــــــ     يننــــــه امســــــيندتا امين نت وــــــو أ اماــــــتم  -36
األمـــذتص املاـــاقني أ م تايـــتا امتاظوـــ  أ امردـــت  اماـــتم مـــق ن دـــتد األيمايـــو أ امتاوـــني  ار ـــال

ميننـــت حني مـــنةم. يســـت متَّ ناـــ   آموتـــني متر ـــحل املاينامـــتا ييينرـــحل امقـــكتيى يمتتااتةـــت  ـــة احـــه 
 يم صد إلرا  األمذتص ذي  ا  تقو. hotlineامستخ  

مــ  قــت ان  71مألمــذتص املاــاقني انــتًد مينســتهتة  يســت يــرم  ي ااة اماســل هتفــق ياــايا ام دتمــو -37
امـــق  إُلـــدهت ا   ـــو  ااـــت  ا ـــد  2000 يتا مـــتيا  29يـــتاي   220إلرـــا  األمـــذتص املاـــاقني اقـــم 

 األهتىن مأل اا.
  

 (12-80حماية  ميع ا شواص مم اإل فاء القسري )التوتية  -ثالثا   
 
اماانوـــو املســـترينو مينسذاوـــني قســـ اً ياملارـــاهتي  متَّ ن ـــداهت اقـــلا  م ســـام ي مـــحل ن  ن قـــتد اهلوئـــو  -38

 1975 وســـتن  ا يل  14يكـــان مةستةـــت فديـــد م ـــ  املذاوـــني ياملارـــاهتي  خـــ ل اماـــلة امااقاـــو اـــني 
 ــــة ن قــــتد انــــ  ماينامــــتا يتمــــل  ــــ  اــــرالد  هتاا ةــــت أ امســــأ ا  2005 وســــتن  ا يل  26ي

يةتيتةــت ي ينــة يد وــ  اياتقوــتا  نوــ  امل ي دــو مبةــتم امل ي يــو يفديــد املاــتي  اماا ــ  ني ت ةــت  هتاامــت 
ختصـــــو امةييايــــال األيل ا اـــــتأ امـــــق    وــــ  مينحكامـــــو امين نت وـــــو نا امــــ  مبا ـــــ  امرـــــت ان  -اهلوئــــو 
منـــــ   ينـــــة  ن يرـــــام اهلوئـــــو  34ي 33يال ســـــوست املـــــتهتيني  1997مـــــ تر فةاي   28يـــــتاي   613 اقـــــم

قســـ اً ياملارـــاهت ســـااد يـــتن  ســـك يتً  ي مـــد وتً  يهتين متووـــ  اســـ   مبةتمةـــت أ مرتاينـــو  فـــ اهت  ت ينـــو املذاـــحل 



 A/HRC/WG.6/23/LBN/1 

 

14/37 GE.15-14837 

 

اةنســـــوو  ي امينـــــان  ي اةـــــنن  ي اماـــــ    ي امينضـــــو  ي امـــــدي   ي املاترـــــد امسوتســـــحل  ي األصـــــل امرـــــامحل  ي 
 .اال تست حل  ي اال تستد  ي امل ي و اال تست وو  ي املتهتيو  ي اماس   ي ا  تقو اةسديو  ي امارينوو  ي غ ات

ـــــو يـــــ َّس إلـــــ  ذي   2014آذاا مـــــتاس  4اتـــــتاي   -39 صـــــدا قـــــ اا  ـــــ  جمينـــــن مـــــااى امديم
 املاراهتي  ياملذاوني قس اً مبا فو م   ارالد.

  
 ،16-80، 15-80، 14-80، 13-80منااضررة التعررليل )التوتررياج  -رابعا   

80-17 ،80-38 ،81-4) 
 

 سب الثاني(الق 13االلت اً بمنااضة التعليل: )ير   مرا عة المل ق رقب   
اتمنسـ و ميناســل  ينــة ياــديل امتقــ ياتا املتاينرــو اتأـ ا امتاــقي  يفرــتً ملــت يــنا  ينوــ  اياتقوــو  -40

  يا ــد اقــلا  قــت ان ي مــحل ن  2000األمــم املتحــدة ملنتاطضــو امتاــقي  امــيت ا طضــم نموةــت م نــتن ســنو 
يا يـ  امتاـقي  امـاااهت  م  قـت ان امارااـتا املتاينرـو اتمتاـقي  اقـكل يتاافـ  مـق 401ياديل املتهتة 

أ اياتقوو منتاطضـو امتاـقي  مـق ا تسـتهت  رااـتا متنتسـ و مـق  سـتمو اة رـو. يقـد متـه منتققـت  أ 
   ينـــــة  ن يـــــتم منتققـــــت  أ ةنـــــو 2012يـــــت ان األيل هتيســـــسة   19ةنـــــو ا هتااة ياماـــــدل اتـــــتاي  

 إلرا  ا  ستن امنوتاوو.

 مــــــو ماقــــــ   فاــــــتل امتاــــــقي  ياملاتمينــــــو امرتســــــوو  ي  مــــــت اتمنســــــ و الختــــــتذ يفوــــــق امتــــــداا  ام  -41
ام ن ســــت وو  ي املةونـــــو  فرـــــد ا تســـــدا املدي يــــو اماتمـــــو مرـــــاى األمـــــ  امــــداخينحل مدي ـــــو قاا ـــــد ســـــيناح 
مانتصــ ات  يــه متســرو مــق  إلكــتم امرــت ان امــدييل  رــا  ا  ســتن. يقــد  حــ ا اــقة املدي ــو يي  ــه 

ون جمينـــن امـــا ااد ياماديـــد مـــ  امـــ موني اماـــتمينني أ  ينـــة يفوـــق امانتصـــ  ي اينرـــه ا  تيـــو يإلطضـــاا ا ـــ
جمـتل إلرـا  ا  سـتن. اـقة املدي ــو عـ   امتـداي   ينوةـت أ ماةـد قــاى األمـ  امـداخينحل يسـتهتة نم اموــو 
ناــتفو ن  امــديااا امــيت جتــ ى ميناــتمينني أ احدمــو امااينوــو م ــل امة ــتمد امت رواــحل مطضــ تر قــاى األمــ  

 اتاه م  لتين  ام ي . 700تاخي  إلاايل امداخينحل امق  خطضق م  إلل ي

جتــدا ا مــتاة ن    ــ   نــد نقــ اا مقــ ي  امرــت ان ام امــحل ن  جتــ ا امتاــقي  امــق  يــداس أ  -42
جمينـــن امنـــااف سو ـــتا ن  ياـــديل ادتقـــو إلرـــا  ا  ســـتن ينهتخـــتل  إلكـــتم امرـــت ان اةديـــد مكــــحل 

 يت دم مق مت س هت ا  م   إلكتم.

اماتمــو مرــاى األمــ  امــداخينحل ةنــو ملنتاطضــو امتاــقي  مرماــو مــ  اــ تر مــ    قــذا املدي يــو  -43
لتينــ  اماإلــداا ياــحل يرــام ا يــتااا مات ئــو ياقــكل مســتس  ن  يفوــق  مــتي  االإلتأــت  يم ايــ  
امتاقوــ  امتتااـــو مرــاى األمـــ  امـــداخينحل يي فــق يرتاي اـــت م تمــ ة ن  املـــدي  اماـــتم اضوــو ن ـــ اد املرتطضـــة 

 امرت اا ام  م.

نن اياتقوـــو منتاطضـــو امتاـــقي  يغـــ ة مـــ  اـــ يف املاتمينـــو امرتســـوو  ي ام ن ســـت وو  ي املةونـــو  -44
 صــ حه مــتهتة يداي وــو اــس  ام دتقــو امتاينوسوــو احتصــو ارــا  ا  ســتن يامــيت يــداحتس إلتموــتً مانتصــ  
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و اضتيــو قــاى األمــ  امــداخينحل أ املاةــد  يســت  ن مدي ــو قاا ــد امســيناح يتطضــس   إلكتمــتً يانــاهتاً مين مــ
امااــــا  إلــــال اإلــــلام ا  ســــتن يي امتــــ  يا تنــــتف يــــل  نــــ  ال يرتطضــــو  امطضــــ ياة ي ــــدم نخطضــــت  
األمـــذتص اـــذ  مـــكل مـــ  األمـــكتل مينساتمينــــو ي  ي امارااـــو امرتســـوو  ي املةونـــو ســـااد أ م اإلــــل 

 امتحرو   ي امتاقو   ي   نتد يناوق املةتم املايينو نموةم.

و ن  منــق امتاــقي   ــ  ا يــ  مرتاــتة مســريمني  ــ   ــ ا م يســت عــ   يا يــ  اةةــاهت ام اموــ -45
 ياقي  ين  ال  رااو ا  ن ياختتذ  مد امتداا  املسينكوو ارةم يمنةت   هلم م  اماظواو.

ياينوســتا يتاينــ  اتد وــ   2012مــ   ةتةــت  صــداا املدي يــو اماتمــو مألمــ  اماــتم أ اماــتم  -46
ف املاتمينــــو امرتســــوو  ي ام ن ســــت وو  ي املةونــــو. يمتَّ انــــاهت اياتقوــــو منتاطضــــو امتاــــقي  يغــــ ة مــــ  اــــ ي 

يقـــكول ةنـــو مةستةـــت امتاتـــو   ينـــة امن ـــتااا يامتذيـــد مـــ  يـــاف  يتفـــو املتدين ـــتا يفرـــتً مينتاينوســـتا 
امتد وروـــو املـــقيااة   ـــ ة ياماقـــاإ  ينـــة م إل ـــتا يمـــكتيى يا لااـــتا املاقـــافني يامتذيـــد مـــ  

 إلس  املاتمينو.

امــــااين  فرــــد  ســــدا ن  ناــــتفو  ــــا ن  امتاينوســــتا امتد وروــــو مينن ــــتم   مــــت ي ااة امــــدفت  -47
اماســـك   اماـــتم ياـــ حتإ   رـــو امتاـــقي  اذهنـــت يـــل  ســـل ق ـــد  ينـــتد  نـــ  نيـــقاد  ي     ي  ـــقاف 
مــديد   ســد   ي مانــا   ييةـــدإ ن  ا  ــال  ينــة ماينامـــتا  ي ا ــلاإ  ي ماتق ــو امقـــذا 

 املر اهت ا .

ـــــت -48 ـــــو اماســـــك يو امتروـــــد  2011 يتا مـــــتيا  9اي  يســـــت متَّ امتاســـــوم ات ـــــة امطضـــــتادو امادمو  ين
مـــ  قـــت ان  صـــال احملتيســـتا اة ا وـــو  امـــيت يطضـــس  ةتيـــو املقـــت   فوـــ  مـــ   يـــو  47اذإلكـــتم املـــتهتة 

  ســتل ياــقي   خــ ل م إلينــو امتحروــ  األييل  ييــرم  مــ  اماديــد مــ  ا رــا  امــيت إلــدهتمت اياتقوــو 
 منتاطضو امتاقي .

مـــ  قـــت ان امارااـــتا  ينـــة   ـــ   يد ـــ  امرـــاا ني امين نت وـــو  يطضـــتً  ينـــة يـــل  23تهتة   ـــه املـــ -49
  نــــيب  ي  ــــدا اةنســــوو مرــــوم  ي ي ــــد أ م نــــتن   قــــدم أ احــــتارت فــــت ً   ي مــــ يكتً  ي   اــــتً  ي 

  21ي 20( ي1 ام نــد  19متــدخً    ينــة اايكــتف  نتيــو  ي  نحــو غــ  من ــاص  ينوةــت أ املــااهت 
هتاهتة قــد اينــ  مــ  ق ــل . اتمتــتيل فــانَّ مــ  ي يكــ    رــو ياــقي  أ احــتارت يي ــد نذا   يكــ  اســل 

 ينـــة األاااـــحل امين نت وـــو  يســـتدوق احملـــتيم  ن ي إلرـــ  يفرـــتً مين ـــ إلوو امقـــتمينو  ييفرـــتً مإل ـــ اداا 
  احملدهتة أ امرت ان امين نتا.

  
، 20-80، 19-80، 18-80مكال رررة اإلتجررررار بالبشررررر )التوتررررياج  - امسا   

81-6 ،81-7) 
 
يااصــل م نــتن اةةــاهت ام اموــو ن  مكتفحــو ا جتــتا اتم قــ  ين  اــستن ةتيــو اــحتيتة. يمــ   -50

  ا   احدااا اميت قتمه تت امسيندتا امين نت وو أ اقا ا تل مت يينحل:
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  إلــال ماتق ــو   رــو  2011آف  غســدن  24يــتاي   164 قــ  جمينــن امنــااف امرــت ان اقــم
ي اــــو  م تمــــ ة ن  قــــت ان امارااــــتا امين نــــتا يهَتَخــــَل اــــقم  إلوحتــــ  ا جتــــتا اتألمــــذتص  

 امتد و . يقد  ا امرت ان  ينة امارااتا اماا   ن  اهلت مب يكيب اقة اة رو.
   يينحــظ امرــت ان   ــتً ختصــتً ياتــة  ن ا جتــتا اتألمــذتص يقــكل   رــو قت ســو اــقامت

يرـنح امرطضـتد صـ إلوو اختـتذ  لدهت ماةامةت  يين م مست دة يةتيو امطضحتيت يامقـةاهت
 ؛ن  اداا ختصو ي محل  ستيو يل م  احتيت   رو ا جتتا اتألمذتص يامقةاهت

  ننحت امتد وــ  امااينــحل هلــقا امرــت ان اــا قوــد متتااــو  ديــو يإل و ــو مــ  ق ــل امل ا ــق امرطضــت وو
إلرـا   ياأل ة ة ام موو اتمتاتين مق املن ستا غ  ا كاموو اماتمينو أ اقا ا تل يماةـد

ا  ســتن أ  رتاــو احملــتمني إلوــا متَّ يقــكول ةنــو م ــض ة  رــدا  ــدة ا تست ــتا ييا  
 ؛2011 164 سل ييااه اسلايوأوو يانوو مدإ ن  امتناوق امااَّتل مينرت ان 

  يتــا  مكتــ  ةتيــو اآلهتاف أ يإلــدة امقــ او امرطضــت وو املســريموو  ــ  منــق يقســق اــقة
  امقـ كتا اماتمينـو أ اـقا ا ـتل ييرـدا  ف اهتاـت ن  اة رو يم إلرو م يك وةـت يياكوـ

امرطضــتد املذــتا. يقــد متَّ يضوــ  اســم مكتــ  ةتيــو اآلهتاف أ يإلــدة امقــ او امرطضــت وو 
 ؛اوا اص ح مكت  مكتفحو ا جتتا اتألمذتص يةتيو اآلهتاف

   ن ــداهت م ســام متن ــوم  ســل املرسســتا  ي اةساوــتا  2012متا  ياموــ   13متحت اتــتاي
 ؛قذن ةتيو يمست دة احتيت ا جتتا اتألمذتصا

   ياقوـــق اياتقوـــو ةتيـــو اـــحتيت   رـــو ا جتـــتا  2015يـــت ان ام تا ينـــتي    27متَّ اتـــتاي
 ؛(CARITAS)اتألمذتص اني ي ااة امادل ييفاوو يتايتتس 

  متَّ ن داهت يتو  مب تهتاة م  ماةد إلرا  ا  سـتن أ  رتاـو احملـتمني أ اـ يا ياتمتاـتين
امــا اااا يتفــو  يتطضــس  مرمــ اا  سينوــو  ينــة   رــو ا جتــتا اتألمــذتص أ م نــتن.  مــق

ياــا ماــد موكــان  هتاة  ســل اوــد اماــتمينني أ احدــار األمتموــو مــق يــل اــحوو  تسينــو 
مإلجتــتا اتألمـــذتص ياملانوـــني مب إلرــو املتـــت  ي  اتألمـــذتص يماــتق تةم ييـــل مـــ  قـــد 

 ؛كم مةتم  ي قتاتي ي تهتإ احوو  تسينو مإلجتتا اتألمذتص ا

  يااصل اةةتا ام موو  ةاهتات اقكل إل وا متذمني ا ستيو ييردا املسـت دة مطضـحتيت
 .ا جتتا اتم ق 

  م يـ  األ ت ـ   -يتاتين املدي يـو اماتمـو مألمـ  اماـتم مـق يفاوـو يتايتـتس م نـتن(CARITAS) 
إلـــال  اوـــه األمـــتن   أ ناـــتا مـــقي ة ياـــتام (ICMC)ياهلوئـــو امكت اموكوـــو اماتملوـــو مينةأـــ ة 

  يال يــ ال ســتايو املااــال  ييرطضــحل استيــو اــحتيت 2005يــت ان ام تا ينــتي    12يقاــه أ 
ا جتــتا اتم قــ  يياــاةم أ مكــتن آمــ . ييتنــتيل اــقة املــقي ة يتفــو يــداا  ا ستيــو مطضــحتيت 

 ؛ا جتتا اتألمذتص
  مت يينحل:يتطضس  مق ي  ةتيو احتيت ا جتتا اتمنستد يمست دم  أ م نتن 
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 ن قتد يتايتتس مـ  اوه األمتن   يااد احتيت ا جتتا اقكل مرقه؛ 

 يردا إلت تا  ستسوو مينسستاوداا؛ 

 . يذمني إلينال هتا سو هل  مبت فوةت يذمني امااهتة امدا وو ن  ا هتا 

  متَّ ن ـداهت ي ورـو يانوـو إلـال امل ـتهتال امتا وةوـو م ـوتغو ن ـ اداا امتقـضول املاإلـدة مـ    ــل
فديـــد اـــحتيت ا جتـــتا ينإلـــتمتةم يذمـــ  اـــد م مـــ  امل يـــ  امـــدييل متدـــاي  سوتســـتا اهلأـــ ة 

(CARITAS) يامتنسو  اني  ةتا إلكاموو يغ  إلكاموو؛ 

 ا اتم قـ  خـ ل املـرمت  امـااين إلـال متَّ ن داهت ياقو  سـل إلـال هت ـم يمسـت دة اـحتيت ا جتـت
 15ي 14  رــــــو ا جتــــــتا اتم قــــــ : مــــــ  امــــــنا امتقــــــ ياحل ن  امتد ورــــــحل.  رــــــد املــــــرمت  أ 

اد اة م  ماةد إلرا  ا  ستن امتتاق منرتاو احملتمني أ اـ يا يقسـم  2010إل ي ان يا و  
مـ  امتا وةـتا امديتيا وت يامادامو اال تست وو أ جمينن ينت ن امق   األيسه  إلـدهتا خ 

 اماسينوو اميت يرم  امل يك  ياملندين  ملكتفحو ا جتتا اتألمذتص؛
  ــــ ى يــــداي  ميناــــتمينني أ ي ااة اماســــل مــــ  الســــتد يإلــــداا يماتقــــحل  ســــل يمســــت داا 

ا تست وــتا أ جمــتل مكتفحــو ا جتــتا اتم قــ  ةةــو فديــد اايــتا امطضــحتيت يســ ل املاتةــو 
 يامسوتستا املنتس و؛

 املتاينــ   2011آف  غســدن  24يــتاي   164تقــحل اماســل يفرــتً مينرــت ان اقــم متَّ يــداي  ما
مباتق و   رو ا جتتا اتم قـ  يامـق  إلـدَّهت امارااـتا اماا ـ  ن  اهلـت مبـ يكيب اـقة اةـ ا م يسـت 

  احت  ينة  صال يردا املست دة يا ستيو مينطضحتيت.
  
، 22-80)التوترررياج القضررراء علررر   ميرررع أشررركان التمييررر   رررد المررررأ   -سادسا   

80-23 ،80-24 ،80-25 ،80-26 ،81-14 ،81-15 ،
81-16 ،81-17) 
 
فوســـت خيـــا يا يـــ  اةةـــاهت ام اموـــو ن  امرطضـــتد  ينـــة امتسووـــ  اـــد املـــ  ة أ ناـــتا امرـــت ان يأ  -51

 .املستاسو اماسينوو  فان احدااا اميت متَّ نحت ات احل امتتموو
 

 النساء مم العنف ا سريلي مجان إقرار قانون ل ماية   
"حمايرررررة  293امرــــت ان اقـــــم  2014 وســـــتن  ا يل  1 قــــ  جمينـــــن امنــــااف امين نـــــتا اتــــتاي   -52

  ياــا يــنا  ينــة اــ ياة امليوــ   ينــة خت ــوا النسرراء وسرراحر ألررراد ا سررر  مررم العنررف ا سررري"
 امل  ة اتداا  ةتيو يطضتإ ن  ا ستيو اميت يرمنةت قت ان امارااتا.

 ينــة   ــ :     فاــل  ي امتنــت   ــ  فاــل  ي امتةديــد تســت  العنررف ا سررريي ــ حتإ امرــت ان  -53
ي يكــ  مــ   إلــد   طضــتد األســ ة اــد فــ هت  ي  ي ــ  مــ   فــ اهت األســ ة يفــ  املاةــام امل ــني أ يا يــ  
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األســ ة  يتنــتيل  إلــد اةــ ا م املن ــاص  ينوةــت أ اــقا امرــت ان ييليــ   نــ  قتــل  ي نيــقاد  ســد   ي 
ــــدخل أ ياســــ   اســــحل   ــــا  ي ــــتا  ن امانــــ  املان ــــة اال تةــــتهت امين ن ي  نســــحل  ي اقت ــــتهت  . يا ت

 امان  األس   املن اص  ينو  أ اقا امرت ان.
يتسو  اقا امرت ان اذ ـ  يقـدهت أ امارااـتا  ينـة األمـذتص امـقي  يـدفاان امرتصـ ي  يامنسـتد  -54

ارااــتا أ إلــتل يقــا  اةــ م اــس  األســ ة مينتســال  ي اايكــتف اماأــاا ياماســتهت  ي امــد تاة  يي يــد ام
ييطضــت   امارااــو نذا اافــ  اةــ م    مــكل مــ   مــكتل امانــ   ي امتةديــد خ اصــتً نذا إل ــل اةــ م 

 523ي 618مـــ  ق ـــل  إلـــد امـــ ي ني اـــد اآلخـــ . يقـــد  هتخـــل امرـــت ان اةديـــد ياـــدي ا  ينـــة املـــااهت 
. يمـــــــــكينه اـــــــــقة مـــــــــ  قـــــــــت ان امارااـــــــــتا امين نـــــــــتا 489ي 488ي 487ي 559ي 547ي 527ي

 امتادي ا ةتيو مينرتص ي  يميننستد يمين ي تا اس  األس ة امااإلدة م  امان   ي امتةديد.
مــ  امرــت ان قوــتم امنت ــ  اماــتم االســتئنتأ اتكينوــ   ــتم  ــتم  ي  ي ــ  أ   4ييتطضــس  املــتهتة  -55

  امرــت ان مــ 5يــل  تف ــو متينرــحل امقــكتيى املتاينرــو اــااهتث امانــ  األســ  . يســت يطضــسنه املــتهتة 
قوتم املدي يو اماتمو مرـاى األمـ  امـداخينحل اا قـتد قداـو متذ  ـو جبـ ا م امانـ  األسـ   يتـا  مةـتم 
امطضــــــتادو امادموــــــو أ امقــــــكتيى املردمــــــو. يقــــــد  ياــــــح امرــــــت ان هتيا امطضــــــتادو امادموــــــو أ يينرــــــحل 

ين  مــــةاهت امقــــكتيى يامتحروــــ  ياال ترــــتل ن  مســــ   اة رــــو هتين نادــــتد ياالســــتست  ن  امطضــــحوو 
امانــ  األســ   مبــ  فــوةم األيالهت امرتصــ ين اطضــاا املســت دي  اال تســت وني يناــ   امطضــحوو اــت   
أ ا  ــال  ينــة  مــ  ةتيــو مينطضــحوو ي ااتهلــت امــقي  اــم أ ا طضــت و امرت ا وــو  ياالســتات و مبحــتم  

 تيستا اة ا وو.م  قت ان  صال احمل 47ين  م امطضحوو است   ا را  املن اص  ينوةت أ املتهتة 
يـتم متايينـ  مـ  ماا  ـو امديمـو يمـ  اهل ـتا تـدإ  تندوق  راصيينا امرت ان  ينة ن قتد  -56

مسـت دة اـحتيت امانـ  األسـ   ييـذمني ام  تيـو هلـم ييـاف  امسـ ل اآليينـو ن  ا ـد مـ   ـ ا م امانــ  
مــ  امطضــحوو  ي مــ   األســ   ياماقتيــو منةــت ييذاوــل م يك وةــت  يمنــق مــ  يســ   األذى مــ  االقــلاف

 هتخال املن ل األس   ي رل امطضحوو يست   األف اهت املةدهتي  ن  مكتن آم  مرقه.
 

  هود قوى ا مم الدا لي لي مكال ة العنف  د المرأ   
  قتمــه قــاى األمــ  امــداخينحل اسينــو مــ ايو مــق يفاوــو  ياــة  نــ  2013أ هنتيــو اماــتم  -57

ق مقــ ي  هتا ــم ملكتفحــو امانــ  اــد املــ  ة. ييقـــسل ياســتض ل   اــد م مــ  من ســتا هتيموــو  مااــ
اآلموـــو امـــيت ياســـل  ينوةـــت قـــاى األمـــ  امـــداخينحل أ اـــقا ا ـــتل ن ـــداهت امـــديااا يفطضـــ  مـــدااني اضوـــو 
ياســوم اــقة ام رتفــو  ينــة يفوــق  نتصــ  قــاى األمــ  امــداخينحل متــداي ةم  ينــة يواوــو مكتفحــو امانــ  

فــه مــاتا منتاطضــو امانــ  اــد امنســتد أ يســت ل اــد املــ  ة يمنتاطضــت . يســت  اينرــه ةينــو يا وــو 
 ا   م ييا يق املنقاااا  ينة املااانني أ يتفو املنتا  امين نت وو.

فوســـت يتاينـــ  اتمنســـتد امنت وـــتا مـــ  امانـــ  امرـــت م  ينـــة  ســـتس امنـــا  اال تســـت حل  قتمـــه  -58
 .2امديمو امين نت وو اتحدااا يامنقتاتا املينحاظو أ املينح  اقم 
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 تعديل قانون الجنسية اللبنانيمس لة   
ال يـــ ال انـــتح يطضـــتاف أ اآلااد إلـــال مااـــا  ياـــديل قـــت ان اةنســـوو ةةـــو ن دـــتد املـــ  ة  -59

 امين نت وو ا   أ  رل  نسوتةت م ي ةت ي يالهتات.
 15يقد متَّ ن قتد ةنو ي اايو مةستةت ياـديل امارـ ة األخـ ة مـ  املـتهتة ام اااـو مـ  امرـ اا اقـم  -60
 قــت ان اةنســوو( متةوــداً م  ــلاإ اــ  املــ  ة امين نت وــو أ  رــل  1925يــت ان ام تا ينــتي    19 يــتاي 

 نســوتةت م ي ةــت ي يالهتاــت. مــكل اــقا امرــ اا خدــاة  ي  نعتاوــو أ جمــتل ماتةــو إلــ  املــ  ة امين نت وــو 
آذاا   21أ  أ  رــل  نســوتةت ألســ مت.  ياــقا امرــ اا صــدا  ــ  جمينــن امــا ااد أ  ينســت  املنارــدة

 (.2012متاس 
  ــدحتا اهلوئــو اماانوــو مقــرين املــ  ة امين نت وــو هتااســو يمقــ ي  قــت ان إلــال إلــ  املــ  ة امين نت وــو  -61

ــــ  اســــتنتهتاً ن  هتااســــو مــــتمينو  ــــ  مااــــا   ــــتا  يذم انرــــل  نســــوتةت أليالهتاــــت  ســــاة اتم  ــــل امين ن
ن  جمينـــن امنــــااف اتمتنســـو  مــــق اةنســـوو. يأ اــــقا ام ـــدهت عــــ   امســـاحل ن  يرــــدا اقـــلا  قــــت ان 

 اوئتا ا تسق املدا يالإ ا  امل  ة امين نت وو مبنح  نسوتةت أليالهتات م تم ة.
اين ــه اهلوئــو اماانوــو مــ   مــني  ــتم ا تســو جمينــن امــا ااد  2012إل ي ان يا وــ   13اتــتاي   -62

مينأنـــو اما اايـــو ياـــديل نإلتمـــو مقـــ ي  ياـــديل قـــت ان اةنســـوو ن  امينأنـــو اما اايـــو املذت ـــو. افطضـــه ا
 قت ان اةنسوو ياقلإله ا   اداا امتتموو:

 منح نقتمو هتا سو م يرت ي يالهت امل  ة امين نت وو هتين ادل  ااتً    مو ا تمينو؛ 
  ا ــ  اــتمتاينوم ياال تســتف ن  املاتاــد ياملــدااس ياةتماــتا امين نت وــو ا كاموــو ياحتصــو يتفــو

  ساة اتملااانني امين نت وني؛
  ا ـــ  أ اماســـل أ امردت ـــتا احتصـــو  هتين امردـــت  اماـــتم  ياتســـت نتد املةـــ  ا ـــ ة املن ســـو

ارــت ان  ي امردت ــتا امــيت يـــنا امرــاا ني ياأل  ســو يامرــ اااا املتاينرـــو تــت  ينــة يــااف  مـــ ر 
 اةنسوو امين نت وو ص اإلو؛

 مـ  يرـدرتا ي ااة  ا   أ امد تاو ياالستقاتد أ امردت  ام ححل اماتم ياحتص ياالسـتاتهتة
ام ــــحو اماتمــــو يي ااة امقــــرين اال تست وــــو يام ــــندي  امــــااين مينطضــــستن اال تســــت حل  ســــاة 

 اتملااانني امين نت وني.

ـــو  صـــدا اتـــتاي   -63 امـــق  يرطضـــحل  4176امل ســـام اقـــم  2010 يتا مـــتيا  31مـــ   ةـــو  ت و
ســنو  ينــة  يا ــ  منةــت  يأليالهت مبــنح نقتمــتا جمتمينــو مــ يرت املــ  ة امين نت وــو األ نــيب  ااــد ا رطضــتد مــدة 

املــ  ة امين نت وــو مــ   يرت   نــيب ســااد يــت اا اامــدي   ي قتصــ ي   ي يــت اا ياسينــان  ي ال ياسينــان. يياــد 
متـا    10  ن وتً يل مـذا إلرورـحل مـ  غـ  امتتااوـو امين نت وـو يفرـتً ألإلكـتم املـتهتة األي  مـ  قـت ان 

 قتمــو فوــ  ياحــ يرت منــ ( ييينضــة يــل  ــا يتاــتا   قــت ان ين ــوم امــدخال ن  م نــتن يا 1962ياموــ  
 مق  إلكتم اقا ام ند.
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 مـــت فوســـت خيـــا اماســـل  فا ـــ  ياـــاهت مـــا ي  اماســـل امتر يـــ  اقـــذن ن دـــتد  يرت املـــ  ة امين نت وـــو  -64
األ نــيب ي يالهتاــت املروســني أ م نــتن إلــ  اماســل إلــل أ املةــ  احمل ــااة اتمين نــت وني يفــ  امرــ اا امــق  

  ن .ي دا سنايًت 
 

 قانون العقوباج اللبناني  
مـــ   562املتطضـــس  نمضـــتد املـــتهتة  2011آف  غســدن  17يـــتاي   162صــدا امرـــت ان اقـــم  -65

قــت ان امارااــتا امـــيت يت ــه متــنح  ســـ تاتً ختاواوــو مينقــذا امـــق  يُرــِدم  ينــة قتـــل  ي نيــقاد  ي تـــ   ي 
اةســت  غــ  املقــ ي      مــت يســسة  إلــد  صــام   ي ف ي ــ   ي  ختــ  أ  ــ م امــ ىن املقــةاهت  ي أ إلتمــو 

 .2011آف  غسدن  25يتاي   39 جب ا م امق إ (.  ق  امرت ان أ اة يدة ام موو  دهت 
مت ن ــــــداهت مقــــــتايق ياقلاإلــــــتا قــــــاا ني متاــــــديل املــــــااهت امتسوو يــــــو اــــــد املــــــ  ة املا ــــــاهتة أ  -66

ي ـــدة من ســـتا ييفاوـــتا مد وـــو  امارااـــتا مب ـــتهتاة مـــ  اهلوئـــو اماانوـــو مقـــرين املـــ  ة امين نت وـــو قـــت ان
 (.3 املينح  اقم 

 
 المرأ  السجينة  

 أ اقا ا تل متَّ اماسل  ينة:  -67

  ن ــــــــداهت خدــــــــو  ســــــــل مندــــــــت  يــــــــدخل ي ااة امقــــــــرين اال تست وــــــــو أ امســــــــأان امين نت وــــــــو
  إلوـــــا متحـــــااا جمـــــتالا امتـــــدخل  ينـــــة مـــــت يينـــــحل: االســـــتر تل 2014ي 2013 ماـــــتمحل

اال تســــــت حل  اماقتيــــــو  ييــــــذمني االإلتوت ــــــتا األستســــــوو  -ياالســــــتست   امتــــــدخل امناســــــحل 
 مينن ي ا ا اامل ياألااتل إلدي حل اماالهتة؛

  يا يـــــ   ياـــــت  ســـــأان امنســـــتد يفســـــني  ا وـــــو إلوـــــتة امنـــــ ي ا اـــــداخينةت ييـــــاف  امتسكـــــني
اال تســت حل ياالقت ــتهت  هلــ َّ  ا تيــو األمةــتا امنــ ي ا  ا اامــل ي ااــتهل  ام اــق اقــكل 

ن  يا يــ  هتيا ي ااة امقــرين اال تست وــو أ جمــتل امتقــ و  مــق املرسســتا  خــتص  ات اــتفو
 ام موو  األاينوو ياحتصو  املانوو ارطضوو سأان امنستد.

 يأ اقا امسوت   متَّ امروتم مبت يينحل: 

  متتااو األيات  اال تست وو  األس يو  يام ـحوو ميننسـتد ا اامـل ي ااـتهل  إلـدي حل امـاالهتة أ
 ذم  م  خ ل:سأان امنستد ي 

 .يذمني االإلتوت تا األستسوو مألااتل إلدي حل اماالهتة 

  متتااـــو امااـــق ام ـــححل مألااـــتل ام اـــق إلـــدي حل امـــاالهتة خـــ ل ياا ـــدام أ امســـأ  مـــق
  مةتمم؛

  ــــ ي ا أ امســــأان إلــــال ماااــــوق ام ــــحو ــــو مــــق امن ــــد مــــ  اةينســــتا امتا اي ــــق امادي يناو
 ا حتاوو.
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ياقلاإلـتا قـاا ني مـ    ـل افـق امتسووـ  اـد املـ  ة أ جمـتل امرـاا ني يست متَّ فطضـ  مقـتايق  -68
 (.4ذاا األ   االقت تهت  ياال تست حل  املينح  اقم 

يســتس  اماســل  ينــة ياــديل ااــا امرــاا ني   ينســتً  ن مقــتايق ياقلاإلــتا قــاا ني قــد قــدمه  -69
 .(5ن  جمينن اما ااد يجمينن امنااف  املينح  اقم 

 
 السياسية المرأ  والمشاركة  

ــــااف  ــــديهتة  ــــداً  نال  ن  -70 ــــو أ ا كامــــو يجمينــــن امن اــــتم غم مــــ   ن مقــــتايو املــــ  ة امين نت و
مينســــ  ة أ م نـــــتن هتيااً متنتموـــــتً يمينحاظـــــتً أ لتينـــــ  ا ــــتالا أ ا وـــــتة ا  اوـــــو يامسوتســـــوو يهتاخـــــل 

 و امتتموو:من ستا ا تسق املدا. يع   امساحل ن  يرايو اقا امديا م  خ ل األ قد

  مـــد م املـــ  ة أ مااقـــق امرـــ اا يصـــنق امســـ م  مـــ  خـــ ل  2012ناـــ   ةينـــو يانوـــو  ـــتم 
 امتق و  مق من ستا هتيموو يمن ستا ا تسق املدا؛

  اماسل  ينة يداي  ييناوق ة ا ن  موو ميننستد امنتمدتا أ ا وـتة اماتمـو تـدإ يقـأوق
 م  تذتاتا؛األإل اف امين نت وو  ينة ي موح  ستد 

   ين ــوم هتيااا يداي وــو منســتد منتــداتا مــ  ق ــل األإلــ اف امسوتســوو امين نت وــو متنسوــو قــداام
 ييا ي  مااقاة  هتاخل يين  األإل اف؛

   فـــه  نـــاان:  املـــ  ة أ  2013يقـــ ي  األيل  يتـــاا   6 رـــد  ـــدية  ســـت وو ا ملت وـــو اتـــتاي
امـ  ة مـ  ممـ  ا األإلـ اف  250إلـاايل امةملتن  أ جمينن امنااف امين نتا إلوا مـتاح فوةـت 

 امين نت وو يم  املستر ا تدإ يقأوق ييا ي  قداة امل  ة  ينة االخن ار أ ا وتة امسوتسوو.
ياكـــ  جمينـــن امنـــااف  ينـــة هتااســـو  ـــدة مقـــتايق ياقلاإلـــتا قـــاا ني ختصـــو اتال تذتاـــتا  -71

 مطضستن فسني مقتايو امل  ة امين نت وو أ ا وتة امسوتسوو.
  ام امنقتاتا تقا امقذن. 6اةةاهت ام اموو ن  متكني امل  ة أ ا تسق: يتطضس  املينح  اقم  -72
 

 الجهود الرامية إل  النهوض بالمرأ   
خــ ل امســنااا املتاــوو خدــت م نــتن خدــاة متردمــو اــا يكــ ين املســتياة اــني اةنســني  ــة  -73

 (.2021-2011ي اينةت  ينة  ق  سنااا   "االستراتيجية الوينية للمرأ "فديا 
ياـــتذ اـــقة االســـلايوأوو  ـــدة جمـــتالا يـــدخحتل مـــ    ـــل اـــستن فروـــ  املســـتياة أ اماـــلة  -74

ـــــو: امتقـــــ يق يســـــ  امرـــــاا ني  املقـــــتايو امسوتســـــوو  ا  ـــــ م   احملـــــدهتة. جمـــــتالا امتـــــدخل اـــــحل امتتمو
مـــــ  امكـــــاااث امد واوـــــو يامن ا ـــــتا  االقت ـــــتهت  مكتفحـــــو امارـــــ   ام وئـــــو  ام ـــــحو  املاوـــــو  ا ستيـــــو

املســينحو  مكتفحــو امانــ  اــد املــ  ة  انــتد قــدااا املرسســتا اماانوــو املانوــو ارطضــتيت املــ  ة  نهتمــترت 
 امنا  اال تست حل.
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ا تســـــدا اهلوئـــــو اماانوـــــو مقـــــرين املـــــ  ة امين نت وـــــو أ مســـــتا ياـــــق االســـــلايوأوو مرتااـــــو اماســـــل  -75
املانوــني اا مــ  ا تســق املــدا ياملرسســتا ام موــو يااــا املن ســتا امتقــتايحل إلوــا متَّ استقــ اإ آااد 

امديموو اماتمينـو أ جمـتل قطضـتيت املـ  ة مـ    ـل فديـد األيمايـتا يام ضـ اا. يااـد منتققـو امـنا املرـل  مـ  
 .2021-2011ق ل اقة اةةتا متَّ ا تستهت امنا امنةت حل السلايوأوو امل  ة أ م نتن 

 2012إل ي ان يا وـــ   12ايـــ  ااصـــداا جمينـــن امـــا ااد أ  ينســـت  املنارـــدة أ مـــ  املةـــم امتن -76
يقوتمــ  اتاسوسةـــت  2021-2011قــ اااً اتملاافرــو امل د وــو  ينـــة االســلايوأوو اماانوــو مينســـ  ة أ م نــتن 

 ينـــة امـــا اااا يامدينـــ  نموةـــت ن دـــتد مـــت ياهت فوةــــت مـــ  اقلاإلـــتا يياصـــوتا جم ااـــت يفرـــتً مينرــــاا ني 
   وو ا   اد.ياأل  سو امل

ااــد ماافرــو جمينــن امــا ااد  ينــة االســلايوأوو اماانوــو مينســ  ة أ م نــتن  ســدا اهلوئــو اماانوــو  -77
مبقــــتايو مم ينــــني اا  ــــ  ا تســــق املــــدا  " اررررة وينيررررة لتنفيررررل أارررردا  االسررررتراتيجية"ن  ياــــق 

 االسلايوأوو. ياما اااا  ة ين وم مرتداا م ي ة ملنتققو يل ادإ م  األاداإ املاتسدة أ
ا تســــتهت خدـــــو اماســــل يا ورــــو يانوـــــو يســــتام أ يد ورةـــــت  2013مــــ تر فةاي   21متَّ أ  -78

من ستا ا تسق املدا ياملرسستا ام موو امـيت ياـ  ارطضـتيت املـ  ة. متتـد اـقة احدـو  ينـة فـلة َّـن 
ي  ي ــــ  مــــ  ســــنااا يرــــام خ هلــــت يــــل من ســــو مــــ  من ســــتا ا تســــق املــــدا اتماســــل  ينــــة جمــــتل  

 ا تالا اميت ينا  ينوةت االسلايوأوو اماانوو.
 

متابعررررة الهيئررررة الوينيررررة لشرررراون المرررررأ  اللبنانيررررة سررررلاة و ررررع السياسرررراج الوينيررررة واتورررراذ   
 القراراج

ــــو االســــلايوأوو اماانوــــو مينســــ  ة أ م نــــتن يســــت  -79 ياــــاه اهلوئــــو اماانوــــو مقــــرين املــــ  ة امين نت و
ياينــااا خدــو  ســل يانوــو أل ــل يد ورةــت مــق اهلوئــتا ام موــو ياألاينوــو. ي سينــه اهلوئــو  ينــة فطضــ  

 نــتا هتااســتا قت ا وــو ييرــدا استقــتااا ييناوــق مقــتايق مــدإ ن  يا يــ  إلرــا  املــ  ة أ ا تســق امين
 ييداي  نهتمترت قطضتيت امنا  اال تست حل أ سوتستا يا امد اما اااا ياملرسستا اماتمو. 

  
 (27-81، 25-81، 21-81، 18-81حقوق الافل )التوتياج  -سابعا   

 
ر ــــل ا ينــــن األ ينــــة مينداامــــو امتــــتاق مــــا ااة امقــــرين اال تست وــــو ا اــــتا امــــااين متكتمــــل  -80

م  تيـــو ينيفـــتد امداامـــو مبـــت يتاافـــ  ياالياتقوـــتا امديموـــو يخ اصـــتً اياتقوـــو امردـــت ني ام مـــحل ياألاينـــحل 
 إلرا  امدال اتمتاتين مق املن ستا امديموو املتذ  و.

يســاة ا ينـــن األ ينــة مينداامـــو ن  يد وــ  امل ـــتهتال اماتمــو  رـــا  امداــل مـــ    ــل فســـني  -81
 د يا ستيو. يات  األااتل أ م نتن يا اتظ  ينة إلرةم أ ام رتد يامنست
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  ا  تســــو ي يــــ  94 29ارــــ اا صــــتهتا  ــــ  جمينــــن امــــا ااد اقــــم  1994  قــــئ ا ينــــن  ــــتم  -82
امقــرين اال تست وــو ياملــدي  اماــتم مينــا ااة  ت  ــتً مينــ  ون ي طضــايو مم ينــحل  ــدهت مــ  امــا اااا ياةساوــتا 

 األاينوو ياملن ستا امديموو املذت و أ جمتل امداامو.
 ا ينــن األ ينــة مينداامــو يامــيت يطضــم األمــني اماــتم يف يــ   ســل متاــدهت يرــام األمت ــو اماتمــو أ -83

 االخت تصتا اتنسو  خده اماسل ياالسلايوأوتا اماانوو ييناوقات.
 اــ   املســـتأداا يا حــت اا امــيت قـــتم تــت ا ينـــن األ ينــة مينداامـــو  7يتطضــس  املينحــ  اقـــم  -84

 .2010منق اماتم 
 متَّ نحت  امتتيل: فوست خيا مكتفحو  سل األااتل  -85

 ن  اداا ا كامو ملكتفحو  سل األااتل: 

  سينــه امينأنــو اماانوــو ملكتفحــو  ســل األااــتل  اتمتاــتين مــق امة ــتمد امــدييل مينرطضــتد  ينــة 
" اة العمل الوينية للقضراء علر  أسروأ أشركان  سا   مكتل  سل األااتل  ينة ناـ   

يقــــــ ي  ام ــــــتا   7تاي  يذمــــــ  اتــــــ "2016عمررررررل ا يفرررررران لرررررري لبنرررررران ب لررررررون عرررررراً 
ا  تيو ا ون اةسةاايو امين نت وو. يقـد متَّ ا  ـ ن  ـ  امـ ااه ا مكـليا ملاقـق  2013  افسة

 ؛www.clu.gov.lb يإلدة مكتفحو األااتل يامرطضتد  ينة  سا   مكتل  سل األااتل
  ساه ي ااة اماسل اتمتاتين مق من سو اماسل امديموـو مينح ـال  ينـة امتسايـل املنتسـ  حدـو

سـلايوأوو اماانوـو مينتا وـو. ياـحل االاماسل اماانوو ين ـداهت يا   سـل تـقا اح ـاص ييناوـق 
قد يينره اتماال هت ستً متموتً ييرنوـتً مـ  من سـو اماسـل امديموـو يامة ـتمد امـدييل مينرطضـتد  ينـة 

 ؛ااتل. يمتَّ ياق اقة احدو قود امتناوق سل األ
  ـــــل فوةـــــت ي ااة امقـــــرين ـــــيت يتس  ـــــو ملكتفحـــــو  ســـــل األااـــــتل ام ـــــو اماانو ياـــــس  ناـــــتا امينأن

اال تست وو  يااد نا   االسلايوأوو اماانوو ملكتفحو  سل األااتل متَّ ن داهت هتااسو إلـال 
 ؛ يات  األااتل اماتمينني أ م نتن يم  اسنةم  ااتل امقااا 

 يقـ ي   1يـتاي   5137مبا ـ  امل سـام اقـم  شكيل لجنة وينية لمكال ة عمل ا يفانت
ا  تســــو ي يــــ  اماســــل مةستةــــت ن ــــداهت يمتتااــــو يناوــــق امــــةامد ياحدــــه  2010األيل  يتـــاا  

ياملقتايق اهلتهتفو ملكتفحو  سل األااتل اتمتنسو  مق من سو اماسـل امديموـو يامة ـتمد امـدييل 
( اتمتنســو  يامتاــتين مــق ســت   املن ســتا امديموــو اما اوــو IPECااــتل  مينرطضــتد  ينــة  ســل األ

 املذت و ياهلوئتا يامينأتن األاينوو ياماانوو ياما اااا يا هتاااا املانوو؛
  امــــق  إل ــــ   2012 يينال ســــ تسة  29يــــتاي   8987 صــــدا جمينــــن امــــا ااد امل ســــام اقــــم

تل امـــيت يقـــكل خدـــ اً  ينـــة اســـتذدام األإلـــداث ق ـــل اينـــاغةم ســـ  ام تمنـــو  قـــ ة أ األ ســـ
 صحتةم  ي س متةم  ي سينايةم األخ قحل.
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ــــتا مــــق إلالررررة ا ل رررراًأ جمــــتل هت ــــم   قــــدو  -86 ــــتا  ينــــة اياتقو   يقحتاــــه قوــــتهتة اةــــو  امين ن
يفاوتا إلكاموو يغ  إلكاموو يياسل  ينـة متديـد اـقة االياتقوـتا متناوـق اـ امد امتا وـو مـ  لـتا  

 ةت م  يفوق األاااحل امين نت وو.    األمضتم  ياماسل  ينة ن امت

  ي صـــدا جمينـــن 1998 وســـتن  ا يل  15  قـــئ امل يـــ  امين نـــتا مأل ســـتل املتاينرـــو اتألمضـــتم أ  -87
امــق  يتطضــس  امسوتســو اماانوــو مأل ســتل املتاينرــو  2007 يتا مــتيا  21يــتاي   10امــا ااد امرــ اا اقــم 

ا مرسســــتا األ ســــتل املتاينرــــو اتألمضــــتم اتألمضــــتم أ م نــــتن يا اــــتا امــــق  يــــن م ييرــــا   اــــس  ناــــت
ييقــــكل  ــــتم ً مســــت داً  ينــــة اســــتردتف امتسايــــل ياملســــت داا احتا وــــو تــــدإ ا ــــد مــــ  اآل ــــتا 

 اال تست وو ياالقت تهتيو يام وئوو امسين وو مألمضتم األااوو يامقخت   غ  املناأ ة  ينة امسكتن.

 مضتم أ م نتن.  قدو األ ستل املتاينرو اتأل 8يتطضس  املينح  اقم  -88

قـدا املسـتدت  يفرـتً مـنةد  إدماج ا يفان المعوقيم لري ناراً التعلريب الرسرميفوست خيـا  -89
 ياينوسحل متمل مينأسوق  يردم امديمو امين نت وو احدمتا امتتموو:

   يضدــحل امديمــو  ارــتا امتاينــوم ياملاوــو احتصــو  ي امتذاوــل املةــين مينُساــاقني ادينــ  خــتص مــ
 اال تست وو  يذم  م  خ ل  راهت يناقات مق املرسستا املانوو؛ي ااة امقرين 

  ُيرم  امق ير اماطضينة اميت يسـسح مكـل يينسوـق ُماـا  إلتمـل ام دتقـو امقذ ـوو مـ  املقـتايو
أ يفوـــق ا  ـــا امتاينوسوـــو يأ االمتحت ـــتا أ يفوـــق امل اإلـــل املداســـوو يامترنوـــو ياةتماوـــو  

اماقــــه املذ ــــا مينسســــتارو  ييــــذمني األســــئينو  م ــــل: يذاوــــل املــــداخل يام ــــتالا  يفديــــد
 ااست ل مكواو   إل إ  تف ة  خه ي    آالا يتي و  مل م مينضو ا متاة يغ ات(؛

 اـاقني يذي  ا ت ـتا احتصـو
ُ
امـيت متَّ يقـكوينةت مبا ـ  « يتا   امينأنو املتذ  و اتاينـوم امل

ا املتاينرــــو اتاينــــوسةم ين ــــوم األمــــا  2004مــــ تر فةاي   11يــــتاي   11853امل ســــام امــــ قم 
ييرــدا االستقــتااا ياملســت دة امترنوــو يامانوــو يامتاينوسوــو يامتحطضــ  ملقــتايق متكتمينــو   قــتد 
مكت ــو يانوــو  تارــو يمد اــو يانوــو اــتألإل إ امنــتف ة يياإلوــد مضــو ا مــتاة  يين  ــ   ــ  اــقة 

تذ ــا مةستةــت ي ييــد امينأنــو املتذ  ــو املا
ُ
ينامــتا ياحــةاا امينأنــو ةنــو ف  وــو مينتاينــوم امل

 املتاينرو مبتدين تا امتاينوم ياملاوو املتذ  و هتاخل امل اي  ياملرسستا املتذ  و؛
  فديــد  ياــت  ذي  االإلتوت ــتا املاايــو احتصــو ةةــو االمتحــتن ام مــحل مينقــةتهتة املتاســدو

 ييقكول ةنو يداس مين  يل اتم ؛
   االإلتوت ـــــتا املاايـــــو احتصـــــو موئـــــو م ايـــــ  مراينـــــو يجمةـــــ ة الســـــتر تل لتينـــــ  فئـــــتا ذي

امت ســوسوت(  يفديــد مكتهنــت يفــ   -يا ــتالا امل اــوو يامل منــو  يأ املستقــاوتا  امســ اتن 
   تم ختص يتنتس  مق ا تالا امل ناو م  ق ل امينأنو املذت و؛

  ــــــقي   2011مــــــ تر فةاي   320صــــــدا امرــــــ اا اقــــــم ــــــ  اتد وــــــ  امــــــدمد املداســــــحل م املتاين
 أ  دهت م  املدااس ام موو؛ االإلتوت تا احتصو
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  فوســــت خيــــا ســــ مو األااــــتل  ينــــة ا  ل ــــه  صــــدا  ــــ  امل يــــ  املاــــا  مين حــــاث يا يفــــتد
  يذمـ  ا ســأتمتً مــق خدــو امنةــا  املاــا  أ "مشررروس سررامة ا يفرران علرر  اإلنترنرر "

اـحل  ياميت ياتة  ن املاوو يس مو امدال اةسـديو يامارينوـو يامناسـوو  2015-2010م نتن 
مســريموو مقــليو اــني األســ ة يا تســق يامديمــو. مــقا قــتم امل يــ  املاــا  اتناوــق اــقا املقــ ي   
تدإ خين  اوئو  ي ـ   مت ـتً  ينـة امقـ كو مألااـتل ياألاـل يمرـدمحل ام  تيـو مـ    ـل يا وـو 
األااـــتل ينامـــتهتام يمتكوـــنةم مـــ  ايتســـتف امرـــداة  ينـــة ةتيـــو   اســـةم  يي روـــ  األاـــل 

 امتااصل يا ااا يامتاتام مق  ااتهلم. متسكونةم م 
  

، 28-80، 27-80ال قوق االقتصرادية واال تماعيرة والثقاليرة )التوترياج  -ثامنا   
80-39 ،81-11 ،81-12 ،81-15 ،81-19 ،81-23) 
 
يرـــــدم امـــــا اااا املذت ـــــو جبسوـــــق هتيا  اـــــت ييإلـــــدامت ا قينوسوـــــو يم ايـــــ  احـــــدمتا ا يفت وـــــو  -90

صـــحوو يي اايــو ي رتفوــو ياـــ   فوةــت ي امــو ا  ســـتن هتين متووــ  اســ   اةـــنن  ي خــدمتا ا تست وــو ي 
اماــ    ي امــدي   ياــحل يقــسل يفوــق امين نــت وني هتين اســت نتد مــ   ااــتل   إلــداث ما اــني مينذدــ   
 ســـــتد  ت وـــــتا مـــــ  امانـــــ  امل ـــــين  ينـــــة  ســـــتس امنـــــا  اال تســـــت حل  امقـــــ تف  املاـــــاقني  املســـــنني 

 غ ات م  امائتا األي   فر اً يمسوقتً.ياملدمنني  ينة املذدااا ي 
 اـــــــم  قـــــــتاتا ي ااة امقـــــــرين اال تست وـــــــو أ جمـــــــتل ا رـــــــا   9يتطضـــــــس  املينحـــــــ  اقـــــــم  -91

 االقت تهتيو ياال تست وو يام رتفوو.
  ح ا ي ااة ام رتفو  دهتاً م  املقتايق يامنقتاتا  ا  ات مق ي تن: -92

  مااــق امتناوــق  يذمــ  ااــد صــديا امل ســام األيل  ياــق صــندي  امتاتاــد املاإلــد مينانــت ني
  ياد  اتد و  2012م تر فةاي   15يتاي   7535امتد ورحل مرت ان املة  امانوو فه اقم 

 إلكــتم اــقا امل ســام ةةــو   تيــو امــاااهتاا ينفــتهتة امانــت ني امين نــت وني مــ  امترــدرتا ام ــحوو 
 ياال تست وو؛

 ملقـــ ي  امـــلاث املتاســـدحل  2013يل هتيســـسة ام ــتا  ياـــا نحـــت  امـــا ااة أ مـــة  يــت ان األ
ا ــحل امــق  يقــ إ  ينوــ  من ســو األي وســكا يرامــ  االفــتهت األياي . ي   يــه أ ناــتا اــقا 
املقــ ي  هتااســو  يموــو  ــ  امــلاث ام رــتأ غــ  املــتهت  أ م نــتن اقــكل  ــتم  يهتااســو ماسرــو 

يقــد  ــتل ي مــوح ام  ــل يما ــينو  ــ  امقــا  اماــتمحل املرــال ياملضــ   ام  ــل( اقــكل خــتص. 
امين نتا مينتسأول  ينة ام  حو امتس وينوو مينلاث ام رتأ غ  املتهت  مين ق يو ماافرو ةنـو امـلاث 

 .2014يق ي  ام تا  افسة  27ام رتأ غ  املتهت  أ من سو األي وسكا اتتاي  
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 ليليما يوص ال ق لي الص ة، لإن الواقع الص ي لي لبنان او عل  الشكل التا  
ـــــو امين نت وـــــو م ـــــتممج ي ـــــ ة مـــــ  ماااهتاـــــت  ينـــــة اماـــــ رت ام ـــــححل. ياغـــــم امااـــــق  -93 يناـــــ  امديم

االقت ــتهت  ام ــا  يطضــدينق امــا اااا ياملرسســتا ا كاموــو اــديا اــتم أ جمــتالا صــحوو متاــدهتة  
ينقــــتاتا امت روــــ  ام ــــححل   ــــة اــــ امد نامــــتهتيو يةــــ ا يا وــــو ياــــ  مداســــحل ...( ين ــــ اد 

 كــ   ــ  ااــا األمــ ا   امســك    ســ اتن ام ــد  ...( ييــذمني ام ــ إ اماحاصــتا مينكقــ  امل
ــــو ماتةــــو  ــــتة صــــت و مينقــــ ف ي تيم ــــتا يا مــــداهت مبو ــــتذينا مــــ  امناتي ــــو يام ــــتة امل تقم ام ــــححل مينسو

 مقك ا امتيناث أ اهلااد مااي و مينتردم امتكناما حل يامتض اا املنتخوو.
 7أ املت ــو( يختصــو   93صــنتهتي  اــتمنو اموــو  يتستــق امقــا  امين نــتا اتضدوــو صــحوو  ــة  -94

أ املت ـــو مـــ   انـــتد  50أ املت ـــو( اوـــا يـــرم  ي ااة ام ـــحو اماتمـــو يضدوـــو صـــحوو انســـ و ال يرـــل  ـــ  
امقا  امين نتا امـقي  ال يتستاـان اذيـو يضدوـو صـحوو  تمـو  ـة يـاف  احـدمتا ام ـحوو ياما  وـو هلـم 

ة  رــاهت اســت نت وو يفاذ وــو(  ي املستقــاوتا اماتمــو امــيت يــرم  نمــت مــ  خــ ل املستقــاوتا احتصــو   ــ
احـــدمتا مينســـااانني  ـــة يا فـــو اســـت نت وو يرـــل  ـــ  يينـــ  املاتســـدة أ امردـــت  احـــتص. ات اـــتفو ن  

 خدمتا امتينروح ا م امحل ...(. -يذمني احدمتا ام  ت وو ام حوو األستسوو  ا تيو األم يامدال 
اـا  اد  2015اتمسـ مو امضقا وـو  قتمـه ي ااة ام ـحو اماتمـو أ اماـتم   مت فوست خيا ا ـ  -95

ةـــ ا ياســــاو امندــــت   ينـــة يتفــــو األاااــــحل امين نت وـــو مل اق ــــو  ســــل املرسســـتا امســــوتإلوو يامضقا وــــو 
مينتذيـــد مـــ  مدتارـــو امســـينق امضقا وـــو مينساـــتي  امروتســـوو امين نت وـــو. ياختـــقا ا  ـــ اداا املنتســـ و اـــ  

 ملدتارو.املرسستا غ  ا
نن امتحســــ  املســــتس  أ املرمــــ اا ام ــــحوو ال يينضــــحل ي ــــاهت مقــــك ا  ديــــدة أ امن ــــتم  -96

ام ــححل امين نــتا فــتيل ا كامــو امين نت وــو ماتةتةــت  امكيناــو امل يااــو مينذــدمتا ام ــحوو  امتاــتيا أ 
 ســــو امنا وو خطضــــا  ســــا  احــــدمتا ام ــــحوو أ م نــــتن مل ــــتهتال امن ــــتم االقت ــــتهت  ا ــــ  غــــ  املن

اســـ   غوـــتف اح يدـــو ام ـــحوو ...( متـــذمني ا   ـــتإ يامادامـــو أ ا  ـــال  ينـــة احدمـــو ام ـــحوو 
 اذهتىن ييناو ممكنو يذم  مق ا اتظ  ينة اةاهتة يامنا وو يفرًت مينساتي  اماتملوو.

جتـــدا ا مـــتاة ن   ن يـــدف  امنـــت إلني امســـاايني ن  م نـــتن مـــ   ـــ اد األ مـــو امســـاايو  امـــقي   -97
 دهتام املينوـان ي  ـ  املينوـان  ـت  ( قـد   ـ  اقـكل هتاامـتيوكحل  ينـة امردـت  ام ـححل امين نـتا جتتي  

ياماــتيااة ام ــحوو نن مــ  إلوــا امدينــ  املتنــتمحل مينذــدمتا ام ــحوو يامطضــضه  ينــة املستقــاوتا  ي 
 م  إلوا امنرا أ األا تد ياملس اتا ات اتفو ن  ياقحل األم ا  املاديو.

 ياقق امتاينوم أ م نتن. 10اينوم مينأسوق  يتطضس  املينح  اقم فوست خيا ا   أ امت -98
 

 ليما يوص العمل، لإن عاقاج العمل حاليا  تنامها تشريعاج العمل التالية  
   ؛1946  يينال س تسة 23قت ان اماسل ام تهتا يتاي 
   ؛1964  يينال س تسة 2قت ان  راهت اماسل اةست وو ياماستاو يامتحكوم يتاي 
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 ااااال اماسل(. 1983 يينال س تسة  16يتاي   136ملا حل اقم امل سام اال  
يقـــد  ُ ـــد مقـــ ي  قـــت ان اماســـل مواإلـــد اـــقة امتقـــ ياتا ييرـــام اتحـــدي ةت مبـــت يتنتســـ  مـــق  -99

يســ ق اياتقوــتا  51األياــت  االقت ــتهتيو ياال تست وــو  ات ت ــتا  ن م نــتن  اــ م اياتقوــو اماســل امديموــو 
أ ناــتا ين ــوم   قــتا أستً مــق  إلكــتم اــقة االياتقوــتا. ي  ان منســ ســل   اوــو ي ــتد مقــ ي  امرــت

 اماسل   ح ا ي ااة اماسل امتتيل:

  متَّ األخق ات تةتهتاا جمتمن اماسـل امتحكوسوـو امـيت إلسـسه امنـ ا  أ ااـا املسـت ل امـيت يت ـه
 ام م ؛مداا خ إ: اما ياا يا ي اموتا يمدمت ام منوو  سرار ا  ت اا امسنايو مب يا 

 غ ات؛ يك ين م د  نمضتد امتسوو  اني املااانني  ينة  ستس اةنن  ي امدي   ي املاترد  ي 
  يك ين امتاتين اني  ا اإ ا  تترت ام   و  ة ا ارتد  ينة جمتمن اماسل امتحكوسوو  امينأنو

 امتحكوسوو امنتظ ة خب فتا اماسل اةست وو  ةنو مرم  امض د.
 اميت يد   نموةت مق ي  امرت ان:يم   ام األإلكتم  

  قــتا اماســل اما هتيــو يتســتذدام امنســتد يمــدة اماســل يا  ــت اا ياأل ــ  يا تةــتد احدمــو  
 يين وم اماسل؛

 اماقتيو يامس مو يااااال اماسل؛ 
 امنرتاتا ياالفتهتاا؛ 
 .راهت اماسل اةست وو ياماستاو يامتحكوم  

 
 إنجالاج برنامج دعب ا سر ا كثر لقرا    

أ ناـتا خدــو اماســل اال تست وــو مينحــد مــ  ظــتا ة امارــ   قــ اا ا كامــو امين نت وــو   ــة ي ااة  -100
امقـــرين اال تست وـــو  يناوـــق امة ـــتمد امـــااين مـــد م األســـ  األي ـــ  فرـــ اً امـــق  يرـــام  ينـــة ا تســـتهت آموـــو 

 اا  دهتة.متحديد مستاى فر  األس  م  خ ل يرووم ا تمو اال تست وو ياالقت تهتيو  ة مرم  
 

 اد  البرنامج  
يةــدإ امة ــتمد ن  يــاف  املســت دة اال تست وــو مألســ  امين نت وــو األي ــ  فرــ اً أ م نــتن انــتًد  -101

  ينة ماتي  ماتفو فدهت مستاى فر  األس ة.
 

 المبادئ ا ساسية للبرنامج  
  مست دة م  امديمو؛: يل  س ة م نت وو ياتا م  امار  هلت ا   اتمساحل مينح ال  ينة المساوا 

 يتم يرووم ا تمو اال تست وو ياالقت تهتيو مكل  سـ ة يترـدم مينح ـال  ينـة املسـت دة العدالة :
 يفرتً ملنةأوو مااا وو يماتفو؛
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  يادـة األيمايـو أ املسـت دة مألسـ  امـيت ياـتا مـ  األياـت  حا رة ا كثرر ا سر مساعد :
 اال تست وو ياالقت تهتيو األي   يا  اً؛

  يامقاتفوو: يتم  سينوو يرووم األاينوو مإلفتهتة م  املست دة اال تست وـو يفـ    ينـة  عيةالمو و
 مرتيون املااا وو يامقاتفوو.

 
 تقديماج البرنامج  

نن يفوق األس  امل نحتاو يسستاودة م  امة ـتمد ينـتل امترـدرتا امـيت  قـ ا أ جمينـن امـا ااد  -102
 ياحل: 2011ام تا  افسة يق ي   23مبا   ق اا صدا اتتاي  

 يضدوو صحوو يتمينو أ املستقاوتا ا كاموو ياحتصو؛ 
  يضدوو ييناو األهتييو مألم ا  امل منو ياالستاتهتة م  خدمتا م ايـ  ي ااة امقـرين اال تست وـو

 جمت تً؛
   جمت وـو يسـأول امدـ ف أ املــدااس يام ت ايـتا ام موـو  مـق يــذمني هتفـق م ـتممج متموـو م ــندي

 يجمينن األال يمث  امكت  مينس إلينو ام ت ايو؛ املداسو
 :سينو غقا وو مألس  املستاودة م  امة تمد ياميت يند    ينوةت املاتي  امتتموو 

   سنو؛ 60اف األس ة فا 

 تال    اماسل؛  

   ف اهت يمت هتين. 3األس ة مرماو م  
 

يعري  ليهرا الا ئرون  مان شمون التعليب  ميع ا را ي اللبنانية، بما ليهرا المنرايق التري   
 الفلساينيون

مــــق امتسســــ  يا صــــ اا  ينــــة مســــريموو ييتمــــو األمــــم املتحــــدة  غت ــــو ييقــــضول ام  ئــــني  -103
يـــذمني امتاينـــوم م  ئـــني اماينســـدونوني مـــ  خـــ ل اـــ امد أ اماينســـدونوني أ امقـــ   األهتىن  األي ـــ يا( 

األخ قوـــو جتـــتة ام  ئـــني اماينســـدونوني  م نـــتن  ـــ  مســـريموت  ذـــلَّ املاوـــو يامتاينـــوم احتصـــو تـــت    يت
 ينـــــة  املا ــــاهتي   ينــــة  اااـــــو   اوــــا   ــــ  ســـــتيى  سينوــــتً ق ــــال اماينســـــدونوني اــــ م  ةم امين نــــت وني

 .امتتيل امنحا

ياهت أ امن ـــــــــــتم امــــــــــــداخينحل ملــــــــــــدااس ايــــــــــــت  األااـــــــــــتل يامتاينــــــــــــوم األستســــــــــــحل ام موــــــــــــو  -104
 ن يكــان م نت وــتً    ينــة   ــ   ركــ  أ    ــ   يقــلر أ ق ــال امتينسوــق اةديــد 2001 م 1130 اقــم

. يأ ياقـق األمـ  ي  ـ اً ا تالا اميت ي رة فوةت م ايـ  مـتغ ة أ املداسـو  ق ـال ي مـقة غـ  م نـت وني 
امت مـــــقة ال ي ـــــاهت أليـــــو  اا ـــــ  متنـــــق متـــــاف  م ايـــــ  مـــــتغ ة أ املـــــدااس أ ما ـــــم األإلوـــــتن  فا ـــــ  

مـ ير أ امين نـت وني مم مـق امت مـقة مسـتياي  موـو امين نت وـواماينسدونوني م  امـدخال ن  املـدااس ا كا 
 .اين تا امتسأول ياملستنداا يام سام املدينااو
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هتين امين نــت وني ياماينســـدونوني  ةامت مـــقيـــتم ق ــال  مــت فوســت خيـــا املــدااس احتصـــو امين نت وــو   -105
 .   متوو 

رـــين ام موـــو امين نت وـــو  فود ـــ   ينـــة صـــاود امـــدخال ن  ماتاـــد يمـــدااس امتاينـــوم املةـــين يامتي  -106
 2002 174 ينة اماينسدونوني  ا املتهتة األي  مـ  قـ اا املدي يـو اماتمـو مينتاينـوم املةـين يامترـين اقـم 

امـــيت فـــدهت  ـــدهت امدـــ ف األ ت ـــ  اةـــدهت أ اـــقة املرسســـتا أ اماـــتم امدااســـحل ا   ـــو اـــ ف أ 
ســــت نتد ا  ــــت ة امتاينوسوــــو. يأ إلــــتل تخت ــــتص يأ لتينــــ  املســــتايتا اااملاةد املداســــو  أ يــــل 
 .خت تص امااإلد  ير ل اتم تن أ امقا و امااإلدةاالي اهت  ي   م  ما و أ 

خـــت إ ايســـةو ً مر ـــال يســـأول امت مـــقة يامدـــ ف اماينســـدونوني أ املـــدااس احتصـــو  ينـــة  -107
املاوـــو يامتاينـــوم اماـــتيل امتاســـوم   اا ةـــت يم اإلينةـــت يأ اةتماـــو امين نت وـــو ياةتماـــتا احتصـــو   صـــدا ي يـــ  

  اتم ـــتً فوـــ  ن  يفوـــق املســـريمني  ـــ  املـــدااس ام موـــو 2010مـــ تر فةاي   3اتـــتاي   2010 م 7 اقـــم
ياحتصو ي   اةتماو امين نت وو ياةتماتا احتصو ق ـال يسـأول امت مـقة يامدـ ف اماينسـدونوني مبا ـ  

 .ينة  ن يكا اا مستافني امق ير األخ ى مينتسأولادتقو اايو يااهت يتاخيةت م  ث سنااا مطضه   
امنــــــ ي  امســــــاا  امك وــــــ  ن  م نــــــتن  صــــــدا ي يــــــ  املاوــــــو يامتاينــــــوم اماــــــتيل امتاســــــوم  اغــــــم -108
يدينــ  فوــ  ن  مــدي   املــدااس ام موــو  إلينرــو  2014  يينال ســ تسة 18يــتاي   2014 م 25 اقــم

اماينســدونوني املروســني أ م نــتن منــق  ي ــ  مــ   ــ ث  ي  ي ت وــو ي تم ــو( االمتــ ام ا ــ  ق ــال امت مــقة 
ســنااا  امرــدامة ياةــدهت  امــقي  ال يتــاف  مــدااس مألي ــ يا أ امندــت  اةضــ اأ  قــتمتةم  أ م إلينــو 

 امتاينوم األستسحل فره  ا ينرتا األي  يام ت وو يام تم و(.
اوــــو يامتاينــــوم اماــــتيل اتســــةول يي ااة امل امين نــــتا اماينســــدوين يأ ســــوت  مســــتمهو ةنــــو ا ــــااا  -109

يفسني اماسينوو املاايو اميت مـدإ ن  ي اوـو امدتمـ  اماينسـدوين يياينوسـ  ينخ ا ـ  ن  ا وـتة اماسينوـو 
نصـــداا  هتموـــل امدتمـــ  اماينســـدوين أ  مســـتاداً ميناســـل  ينـــة يدـــاي  ا تســـق اماينســـدوين أ م نـــتن  متَّ 

إل تاــو  ينــة األســئينو امــيت ياا ــ  امدتمــ  اماينســدوين م 2012املرسســتا امتاينوسوــو امين نت وــو  أ  ــتم 
   ي سـ ي ( تــدإ يـقمول امار ــتا امـيت قــد ياورـ   ــ  نيسـتل ياينوســ  أ املرسسـتا امتاينوسوــو امين نت وــو

 يااوح املاتم ا ا هتاايو املديناف من  يردرةت.ي 
  

 حقوق غير المواينيم -تاسعا   
 

 (34-80و 33-80)التوتيتان الا ئون غير الفلساينييم  -ألف 
 

مــ  اياتقوــو منتاطضــو امتاــقي  ال ســوست ةةــو  ــدم  3ا تســد اال تةــتهت امين نــتا يد وــ  املــتهتة  -110
 (.Non-refoulementم ي إلول ام  ئني ن  ا هتام أ إلتل يت ه إلوتمم ما او مينذد   م د  ا

يرـــام املدي يـــو اماتمـــو مألمـــ  اماـــتم مباتةـــو مااـــا  ام  ئـــني غـــ  اماينســـدونوني اســـتنتهتاً ن   -111
امرــاا ني امين نت وــو امل  وــو ا  ــ اد ين  مــقي ة امتاــتام املاقاــو مــق املاااــوو اماينوــت مقــرين ام  ئــني أ 
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يامقـــرين  يامـــيت ي  ـــة  ياـــت  اـــتميب امينأـــاد يام  ئـــني. يياـــ  مـــا و املن ســـتا UNHCRاـــ يا 
ا  ست وو أ املدي يو اماتمو مألمـ  اماـتم اتناوـق انـاهت اـقة املـقي ة متاخوـو م ـينحو ام  ـئ ن   ق ـة 

 ا ديهت تدإ ن تهتة يااني ام  ئ أ ايند  تما.
 

 ليما يوص و ع النالحيم السورييم إل  لبنان  

مـق اهلوئـو اماينوـت مإلغت ــو  مت يكينوـ  ي ااة امقـرين اال تست وـو اتمتاـتين 2012أ متا  ياموـ   -112
يماااـــوو األمـــم املتحـــدة مقـــرين ام  ئـــني ينســـو    ســـتل ا غت ـــو ياالســـتأتاو  ت ـــتا املـــااانني 
امســــاايني اماافــــدي  ااــــد اايتً ن  م نــــتن أ ظــــل األ مــــو امســــاايو إلوــــا اينــــمج  ــــدهتام يفرــــتً ألاقــــتم 

 .2014م أ  يينال  س تسة  ت 1 173 617ي 2013أ  تم  854 777املاااوو 
مت يقـــكول ةنـــو ي اايـــو ملتتااـــو مااـــا  امنـــت إلني ا  تســـو ا ـــون ا كامـــو ي طضـــايو ي اااا:  -113

احتا وـــو ياملضلاـــني  امقـــرين اال تست وـــو  ام ـــحو اماتمـــو  املاوـــو يامتاينـــوم اماـــتيل  امـــدفت  امـــااين  
ا غت ـو يتطضـس  اماسـل  ينـة امداخينوو يام ينـديتا ياهلوئـو اماينوـت مإلغت ـو. يمت فديـد آموـو ينسـو  ةةـاهت 

 امردت تا األستسوو ياحل: ام حو  املاوو  ا يااد  امضقاد يامقرين اال تست وو.
 

 أما أبرل ما تتواله ولار  الشاون اال تماعية  

 االاتستم مبااا  نيااد امنت إلني؛ 
 متنسـو  مـق يذمني ام  تيو ام حوو األيموو  ـة م اي اـت املنتقـ ة  ينـة يفوـق األاااـحل امين نت وـو ات

 ي ااة ام حو اماتمو؛
   متتااــو األياــت  اال تست وــو ميننــت إلني يال ســوست األااــتل يامنســتد  مــق مــت يتدين ــ  ذمــ  مــ

اال تســت حل  نــد ا ت ــو يةتيــو األااــتل املا حتاــني مينذدــ   يذي   -يــذمني امــد م امناســحل 
 االإلتوت تا احتصو؛

  ئني.ينسو  يسأول امنت إلني مق ماااوو األمم املتحدة م  
يســـت  ن امـــا ااة يرـــام اتمـــديا امتنســـورحل اـــني املن ســـتا امديموـــو ياةةـــتا ا كاموـــو. ييـــتم  -114

اماســل  ينــة يااوــل هتيا م ايــ  احــدمتا ا يفت وــو مــ  خــ ل يا يــ    قــدتةت ميناصــال ن   يــة  ــدهت 
 م  جتساتا امنت إلني.

يــل م نــتن يس ايــ  اســتأتاو  ستســوو م يــ اً مينذــدمتا ا يفت وــو أ   45قتمــه امــا ااة ات تســتهت  -115
أ إلــتالا امدـــاااال يمتَّ جتةو اــت مـــ  امنتإلوــو امد وـــو ياال تست وـــو  يســت متَّ يا يـــ  ف يــ   ســـل امـــا ااة 

 اتحةاا متحسني  ا وو امتدخل.
ستقــــات وو امدتا ــــو ميننــــت إلني امســــاايني أ املستقــــاوتا ا كاموــــو االييــــتمحت يضدوــــو ا ــــتالا  -116

ستقـــاتد ياملاتينـــتا ياألهتييـــو االو مـــ  ق ـــل يفاوـــتا ا غت ـــو األ ن وـــو ياحملينوـــو متـــذمني يامتضدوـــو املتموـــ
 امطض يايو.
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  اتـــــاف  2014-2013مـــــ  اماـــــتم امدااســـــحل ااتـــــداًد قتمـــــه ي ااة املاوـــــو يامتاينـــــوم اماـــــتيل  -117
مين نت وــو  امتاينــوم مينت مــقة امســاايني أ امــديام املســت حل  ااــد ام ةــ   أ مــدااس أ يتفــو احملتف ــتا ا

ســـتواتتم أ امـــديام امدااســـحل امنةـــتا  اســـ   ي ايـــد   ـــداهتام. يياتقـــدا امـــا ااة مـــق النذ ال قـــداة 
ماينحتسـني متاينــوسةم أ يينـ  املــدااس  يفــ  املـنةد امين نــتا  ييامـه األمــم املتحــدة هتفـق يتمــل امنارــتا 

 وو.مينساينسني املتاتقدي  ياسم امتسأول مينت مقة يمث  امكت  يادل  رل يق اتس
نن امنــت إلني امســاايني امــقي  قــدماا ن  م نــتن ال يند ــ   ينــوةم صــاو  ال ــئ  يــان امديمـــو  -118

امين نت وـــــو   متـــــنحةم اـــــقة ام ـــــاو يياتـــــةام  ـــــت إلني مـــــرقتني  نذ نن م نـــــتن   ياقـــــق  ينـــــة اياتقوـــــو 
اةت مب ايمـو  قــت UNHCRإلــال ياـق ام  ئــني ياـاياتة ي ــاهت امنـت إلني مرقتــتً يمـح مـــ  1951  ـتم

 .1967 يا ييايال  تم 1951أ م نتن مديا  ن ست وو  طضو هتين امتاقوق  ينة اياتقوو  تم 
يجتــدا ا مــتاة ن   ن املاااــوو اماينوــت م  ئــني   يســينم ا كامــو امين نت وــو يتمــل املاينامــتا  -119

 اميت متينكةت    ياق امنت إلني امساايني  يست   ى االيات  ماةت  ينو .
  

، 26-81، 39-80، 32-80الا ئررررررون الفلسرررررراينيون )التوتررررررياج  -باء 
84-10 ،84-11 ،84-12) 
 

 ليما يوص حق الا ئيم الفلساينييم لي العمل وت سيم ظرو  عملهب  

متحت اختـــــتذ م يـــــد مـــــ  امتـــــداا  متحســـــني نمكت وـــــتا يظـــــ يإ اماســـــل مأل ـــــ اد اماينســـــدونوني  -120
 .مدي يو امقرين امسوتسوو يام  ئني -يام ينديتا املسأينني أ سأ ا ي ااة امداخينوو 

 
 قانون العمل اللبناني -1 

نوني أ و ترـــتص  رــا  ام  ئــني اماينســـدا     يــنا قــت ان اماســل امين نـــتا صــ اإلًو  ينــة  -121
 129ناـــتفو ن  ذمـــ    صـــدا جمينـــن امنـــااف امين نـــتا امتاـــديل امتقـــ ياحل  ـــة امرـــت ان اقـــم  .م نـــتن

مــــ  قــــت ان اماســــل امين نــــتا مااوــــتً  59يامــــق   ــــدحتل املــــتهتة  2010آف  غســــدن  24ام ــــتهتا أ 
 اقم  اماتمل اماينسدوين م : 

 نيب موتسـ  مـ  اماسـل اـس   دـت  م ر املاتمينو اتمل ل امق  يا ا  امرت ان  ينة اماتمل األ 
 ؛اااحل امين نت وواأل

  ت ة اماسل ام تهتاة    ي ااة اماسلناسم . 
 اامكتن ام  ئ اماينسدوين اماسل أ املة  امتتموو:اتمتتيل   ص ح  
    رتاو؛ن طضستم االاأل ستل احتااو مرت ان اماسل امين نتا  ياميت ال يا    
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    ذا   ياـ   امنرتاـو مـ ر ن   رتاـو ن طضـستم االاأل ستل احتاـاو مرـت ان اماسـل يامـيت ياـ
سـتر موو ااـ   مـ ياةت اال اـقا ا ـتل موةت؛  ينسـتً  ن ميننرتاـو أن طضستم م اةنسوو امين نت وو 
 احتصو ياملنتس و.

 ــــت ة األمامــــو ياــــدالا امنرــــل ناتمنســــ و  رــــا  األ ــــ  اماينســــدوين يت  ــــت اا امل اــــوو ي  -122
يام ــ إ امتاســاحل يغ اــت مــ  ا رــا   فةــا خيطضــق ألإلكــتم قــت ان اماســل م ينــ  م ــل األ ــ  امين نــتا 

 هتين    ف  .
 

 إ الاج العمل -2 

يقـــد  صـــدا  .مُتـــَنح ن ـــت اا اماســـل م  ئـــني اماينســـدونوني  نـــد ناـــ ا ام املســـتنداا املدينااـــو -123
م. يااــــــحل فوةــــــت اماســـــــتل  ل.1 7املــــــقي ة اقـــــــم  2013 يـــــــت ان ام تا ينــــــتي  22ي يــــــ  اماســــــل أ 

اماينســدونوني املــدي ني أ ســأ ا ي ااة امداخينوــو يام ينــديتا مــ  يرــدا اامو ــو يــذمني ياماحاصــتا 
 امد وو اس  اين  إل اهلم  ينة ن ت ة اماسل. 

 
 دليل العامل الفلسايني و اواج ت سينية أ رى -3 

   ســاوتً متااــوح2013 ــتم  أ -إلراقــ  ييا  تيــ   -نصــداا  هتموــل اماتمــل اماينســدوين  متَّ  -124
فوسـا  اماسـل امين نـتا ياملتاينرـو اامكـتن  سينـ  أ  اماينسـدوين امراا ني يامر اااا املد رو  ينـة ام  ـئ

 ســتاتهتي  مــ  خــدمتا امطضــستن اال تســت حل  ناــتفًو ن  يســةول املاــتم ا ا هتاايــوام نــتن ياكواوــو 
تا امطضــستن املتا  ـو يياـداهت جمــتالا مـلايايا ـول  امل ي دـو ادينـ  ن ـت اا  ســل ملـ  مـ  ا ــ   مـق

 اماسل املتتإلو. 
 

 المهم ال ر  -4 

امـــق  يتاينـــ  اـــتملة   2013 مـــ تر فةاي  2اتـــتاي   1 19 صـــدا ي يـــ  اماســـل امرـــ اا اقـــم  -125
  ي املامــاهتنياماا ــ  إل ــ ات اتمين نــت وني فرــه  مســت نوتً أ املــتهتة ام تم ــو مــ  امرــ اا املــقياا اماينســدونو

يي اـتً مـقم    اقـكل امـحل أ سـأ ا ي ااة امداخينوـو يام ينـديتا.نيامين نت وـو ياملسـأين ينة األاااحل 
مةنـو غـ  منطضـايو فـه قـت ان اماسـل ياـحل يقـسل  50يكان ميناينسـدونوني إلـ  اماسـل أ  ي ـ  مـ  

األ ســـتل ا هتاايـــو يامل ـــ فوو ي  ســـتل املوكت وـــ  يا مكلي وـــ  يامكة اـــتد ياأل ســـتل اهلندســـوو يام نـــتد 
 متمت يام ــ  امتحتوـو يصــوت و امسـوتااا يامتــداين أ يفوـق امل اإلــل امدااسـوو يامتســ يا ياماســل يمسـتين

أ ام ـــودموتا يمســـتاهت تا األهتييـــو ياملذتـــةاا امد وـــو ي ينـــام امتضقيـــو يلتـــةاا األســـنتن ياماـــ رت 
 ت.اماو يت حل ياأل ستل امتأتايو يامد ت و يامنق  يامتا يق ياملة  يا  إ امودييو يغ ا

 
 االستفاد  مم  دماج الصندوق الويني للضمان اال تماعي -5 

 ـــدحتل  2010آف  غســـدن  24يـــتاي   128 صـــدا جمينـــن امنـــااف امين نـــتا امرـــت ان اقـــم  -126
اماتمــل اماينســدوين مــ  مـــ ر اوــا يااـــة امين نــتا  مــ  قــت ان امطضـــستن اال تســت حل 9املــتهتة مبا  ــ  
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منةـت اماتمـل  يرـدرتا ياـايا هنتيـو احدمـو اتمقـ ير امـيت يسـتاودمـ  اـقم  ستاود يياملاتمينو اتمل ل 
مــلايتا اال تسـت حل م نهتااة ام ـندي  امـااين مينطضــستن أ منا ـً  مســترً   فـ هت إلســتاتً امين نـتا  ي 

ــــ متــــ ام  ي ما ــــ  مــــتيل ايتحســــل اح ينــــو  ي ام ــــندي      ن التل اماينســــدونوني  ينــــة  امات ــــدة ميناسَّ
احدمـــــو ســـــتاتهتة مـــــ  ياايطضـــــتا هنتيـــــو االامكـــــتن ام  ئـــــني اماينســـــدونوني  صـــــ ح ا ياكـــــقاجتتاـــــ . 

 :اتمق ير امتتموو 2010 يينال س تسة  2م    ت تااً ا

 ن يكان مروستً أ م نتن؛  
 ي ااة امداخينوو يام ينديتا؛ -  ن يكان مسأً  أ مدي يو امقرين امسوتسوو يام  ئني 
  ًمينراا ني ياأل  سو امل  وو. ن يكان إلت  اً  ينة ن ت ة  سل يفرت 
يام ينــدان املتاــو ن  متايــل مقــتايق ة امــد اة ا تســق امــدييل امين نت وــو  ةــاهت يتااــه ا كامــو -127

املســـتاى املاوقـــحل االقت ـــتهت  ياال تســـت حل م  ئــــني  ياـــت  املذوســـتا يهت ـــم فســـني ن  مـــدإ 
ــممــت راماينســدونوني أ م نــتن   امل ــتهتااا اماديــدة  11ملينحــ  اقــم يتطضــس  انةم مــ  اماــو  اك امــو. كحت

 أ اقا ا تل. 
اتمنس و متا ي  قـدااا ةنـو ا ـااا امين نـتا اماينسـدوين  ينـة مسـت دة ام  ئـني اماينسـدونوني    -128

 يذداة أ س ول امنةا  ارا  ا  ستن يامااق ا  ستا م  ئني اماينسدونوني أ م نتن:

  13امين نت وـــــو املتاتق ـــــو يآخ اـــــت ام وـــــتن ام ـــــتهتا أ يطضـــــسنه ام وت ـــــتا اما اايـــــو مينحكامـــــتا 
 يا ي اً مديا ةنو ا ااا امين نتا اماينسدوين  ينة امنحا امتتيل: 2011إل ي ان يا و  

  ؛2013ماافرو ا كامو  ينة مق ي  امينأنو يمتايينةت ماتم 

   هتااة امينأنــو  ي ــتد آخــ  اــقة امتاوونــتاخيتــتايهنم ياوــني الســتد ا كامــو ملستقــتاي  
إلوــا متحت يكينوــ  امــا ي   2014 وســتن  ا يل  17يــتاي   2014 79  ــة امرــ اا اقــم

 امستا  امديتاا إلس  منوسنو ا  تسو ةنو ا ااا؛

  ام ــتهتا  2014 182ياوــني   طضــتد  ــدهت مم ينــني مينــا اااا أ امينأنــو  ــة امرــ اا اقــم
املانوـو   ممـت  يـت  مينأنـو ياسـوق   قتةـت مـق امـا اااا 2014آف  غسـدن  27 اتتاي 

ينقتمـــو يقـــ و  متـــني ملاتةـــو يتفـــو املاااـــوق امـــيت ختـــا املينـــ  اماينســـدوين أ ا هتاااا 
 امين نت وو.

 ي مــحلأ ناــتا امل ا اــو امقايوــو امــيت يرــام تــت ةنــو ا ــااا  مت ياــق ييدــاي  مقــ ي  م ســام  -129
. يمـ  ن  نإلتمو مق ي  قـت ان ن قـتد  اهلوئـو اماينوـت مقـرين ام حت ئـني اماينسـدونوني  ن  جمينـن امنـااف

 اني املةتم اميت يتاالات اهلوئو املرلإلو:

 مت ول ا كامو امين نت وو أ احملتفل اما اوو يامديموو اميت يُا  اتمقذن اماينسدوين؛ 

 ؛قطضوو ام حت ئني اماينسدونوني يإل  امااهتة املستمهو أ ن داهت مين  م نتن امتاتياحل إلال 
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  امتاـــتين اما وـــ  مـــق ييتمـــو األمـــم املتحـــدة مضـــاث ييقـــضول ام  ئـــني اماينســـدونونيUNRWA 
ييرــدا يفوــق امتســةو ا امــيت يســت د امايتمــو  ينــة فروــ   اــدافةت ييناوــق  قــتاتمت احتصــو 

 تم  ئني اماينسدونوني؛ا
  مبذوحتســـــتا  ياالقت ـــــتهتيو يامرت ا وحتـــــو ياألمنوحتـــــو املتاينحترـــــو  وـــــو ماتةـــــو املســـــت ل ا وتيوحتـــــو ياال تست

م نتن اتمتاتين مق يتفو األاـ اإ املانوـو  يـل اـس   دـت  ياايطضـ   اماينسدونوني أ ام  ئني 
 ياخت تص ؛

 امتنسو  اني اما اااا ياملرسستا يا هتاااا ام موو مبت خيتا اتمقذن اماينسدوين؛ 
  َّ2014ا كامو أ مة   يتا متيا ا ون وئو ن  اقلا  ن قتد اهلافق يقد مت. 
 مـــت أ جمـــتل ام ـــحو  فا ـــ  لـــ  م  ئـــني املروســـني  ينـــة األاااـــحل امين نت وـــو االســـتاتهتة مـــ   -130

خـــــدمتا املستقـــــاوتا اماتمـــــو ياحتصـــــو ي   مـــــ  احـــــدمتا ام ـــــحوو األخـــــ ى امـــــيت يرـــــدمةت ي ااة 
د يـــداي (  يذمــ   ـــة  رـــاهت اياـــت  جت يةـــت اـــ ام - هتييــو  ستســـوو  -ام ــحو اماتمـــو  اـــ امد يينرـــوح 

األي ـــ يا مـــق املستقـــاوتا املانوـــو مترـــدا خـــدمتا صـــحوو ي   وـــو. يقـــد متَّ يدـــاي  ا  ـــتمد األي ـــ يا 
ام ــححل موقـــسل خــدمتا استقـــات وو يتمينــو م  ئـــني اماينســدونوني أ م نـــتن ي سينوــتا م ـــل امرينـــ  

وو يامل منــو  ــة يدــاي  ييذهتيــو اــقة احــدمتا املاتــا  يغســل امكينــة ييــذمني األهتييــو مألمــ ا  امســ ات 
أ املستقـــــاوتا ا كاموـــــو مـــــق ا تســــــتهت يا فـــــتا ا وـــــو ختصـــــو متــــــذمني اـــــقة احـــــدمتا ام ــــــحوو 

 األستسوو  مق  تيمو يداي  احدمتا ام  ت وو األستسوو  ا  تمد امتينروح ...(.
ماينســـدونوني ي ســـتل اـــقا ات اـــتفو ن  ااـــا احـــدمتا امـــيت يرـــدمةت ي ااة ام ـــحو اماتمـــو  -131

  ت ــ  اتضدوـــو يماافرــو اســـت نت وو مــ  ي يـــ  ام ــحو اماتمـــو أ إلــتل ا اـــدام آموــتا امتضدوـــو األخـــ ى 
 ألس تف ا تست وو.

  
، 41-80، 40-80، 31-80، 30-80العمررررررررران ا  انرررررررررل )التوترررررررررياج  - يب 

81-24) 
 

 ليما يوص حقوق العمَّان ا  انل  

ــتل األ ت ــ  امــقي  استح ــيناا يرــام املدي يــو اماتمــو مألمــ   -132 اماــتم اتــاف  ا ستيــو ام  مــو ميناسَّ
 ينـــة نقتمـــتا ســـنايو يال ســـوست اماـــتم ا أ احدمـــو املن موـــو يفرـــتً ملـــت  يمتةـــت هلـــت امرـــاا ني. يســـت يرـــام 

 اا   يداا  نهتاايو ا  امكاول امق  يسحلد ن  اماتمل  ي اماتمينو.
تـــذمني ام ـــحوو يامــيت يينـــ م اماتمـــل األ نــيب اوت مـــت مـــق أ جمــتل ام ـــحو  متَّ يدـــاي   رــاهت ام -133

افـــــق ســـــر  امتضدوـــــو ام ـــــحوو ياحـــــدمتا األخـــــ ى  ـــــة  ســـــل مقـــــلح مت اـــــني ي اااا امداخينوـــــو 
يام ينـديتا يام ـحو اماتمـو ياماسـل ياالقت ـتهت امـااين يامتأـتاة تـدإ ا تسـتهت يضدوـو صـحوو يتنتســ  

 مق املاتي  امديموو املاتسدة.
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ـــــتل ياماـــــتم ا األ ت ـــــ  أ احدمـــــو املن موـــــو  متَّ ين ـــــوم  سينةـــــم منـــــق فوســـــت يت -134 اينـــــ  اتماسَّ
 مبا  : 2010  تم

  ين وم  سل األ ت  (؛ 1964 يينال س تسة  18يتاي   17561امل سام اقم    
  يامـــيت  1946 يينال ســـ تسة  23مـــ  قـــت ان اماســل ام ـــتهتا أ  59امارــ ة ام تم ـــو مـــ  املــتهتة

 ات را  اميت يتستق تت األ  اد امين نت وان م ر املاتمينو اتمل ل؛ ينا  ينة متتق األ  اد
  ااااال اماسل( ييد ور   ينة  1993 يينال س تسة  16يتاي   136امل سام االملا حل اقم 

 اماسَّتل األ ت  ؛
   املســـــتياة أ املاتمينـــــو  امتاـــــايا  ـــــ  إلـــــااهتث اماســـــل( 19اياتقوـــــو اماســـــل امديموـــــو اقـــــم )

ــــــيت  1925 ميناــــــتم ــــــتن مبا ــــــ  امل ســــــام اقــــــم ام ــــــتاي   70ا طضــــــم نموةــــــت م ن ــــــ ان  25ي  إل ي
 ؛1977 يا و 

  1 52يــذمني ا ستيــو ام ــحوو مأل ــ اد األ ت ــ  اماــتمينني أ م نــتن. يقــد صــدا امرــ اا اقــم 
ياملتاين  ا امو ـو امتـذمني  ينـة األ ـ اد األ ت ـ  ياماسَّـتل أ  2009 وستن  ا يل  14يتاي  

   إلكتمتً يتاين  اتمتاايا     دل هتا م يينحل  ي    ـحل أ إلـتل احدمو املن موو يامق  يطضس
ستقــاتد اماتمــل األ نــيب أ إلتمــو اياــ   األ نــيب  ــتهتث   نــتد  سينــ  يــقم  يــذمني  ارــتا 

 ؛امل    ي يا ا   تهتث   نتد  سين 
  ــــتل  اماــــتم ا أ احدمــــو املن موــــو  قــــ اا اقــــم  16يــــتاي   1 38 رــــد اماســــل احــــتص اتماسَّ

( ييتطضــــس  ا  ــــت ة امســــنايو   ـــــدهت ســــت تا اماســــل امواموــــو  اـــــستن 2009آذاا مــــتاس 
 ؛ستقاتد  إلل امن ا تا  ا   ااهنتد  رد اماسل ميناتمل يصتإل  اماسلاال

  أ احدمـــو يامـــق  يســـينم مكـــل  تمل  تمينـــو  2012امـــدمول ا امـــتهت  امـــق   حـــ  أ اماـــتم
اــقا امــدمول اتمتاــتين مــق من ســو اماســل املن موــو  نــد هتخامــ  هتخاهلت ن  م نــتن. يقــد متَّ ن ــداهت 

 ؛امديموو ييا   اادة مضتا
  ســتردام ااحــتص اتن ــوم  ســل مكتيــ   2011يــت ان ام تا ينــتي    3يــتاي   1 1امرــ اا اقــم

 امود اماتمينو األ ن وو  اماتم ا املن موتا املةت  اا( يياق ااااه ماسل اقة املكتي .
 يقد متحت نحت  امتداا  امتتموو: 
 تست وــــو ييفاوــــو يتايتــــتس  االاهت مســــاهتة مــــقي ة ياــــتام اــــني ي ااة امقــــرين ن ــــد CARITAS) 

 ؛سوست احتيت ا جتتا منة  ختصو اتا ي  يفسني  يات  اماتم ا املن موتا املةت  اا ال

   نم اإ ي ااة اماسل  م ينحو اماسـل ياما قـتا املةنوـو(  ينـة م اق ـو  سـل  صـحتف مكتيـ
ستردام يمتتااـو  ياـت  اماـتم ا األ ن وـتا ي  قـتة  اذصـحتف اماسـل يين ـوم اما قـو اال

 ؛ستذدام ي صحتف اماسلاالاني مكتي  
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  ياق مق ي  قت ان ختص يتاين  اتن وم اماسل ام    ميناـتمينني ياماـتم ا أ احدمـو املن موـو
سلمـــد أ مـــااهتة ا(. يمرـــد 2013آذاا مـــتاس  14  إلوـــل ن  مرـــتم جمينـــن امـــا ااد اتـــتاي  

( امــيت  ق مــت من ســو اماســل امديموــو إلــال إلرــا  اماــتمينني ياماــتم ا 189ياتقوــو  االمباــتي  
أ احدمــو املن موــو ياملةــت  اا ياملةــت  ي   ال ســوست املــااهت املتاينرــو اطضــست تا األ ــ  يفــلاا 

  صــتإل  اماســل يام اإلــو يا  ــت اا األســ ا وو يامســنايو يامل اــوو  يمــدى مســريموو يــل مــ
اماسل ياماتمـل أ احدمـو املن موـو أ إلـتالا فسـ  امارـد يامتاايطضـتا املتا  ـو مكـل منةسـت.  
ــَد  ينــة م ــد   ــدم امتسووــ  أ اماســل اســ   اماــ    ي امينــان  ي امــدي   ي اةــنن  ي  يســت  يَّ

 اـــم  12 يتطضـــس  املينحـــ  اقـــم   تســـت حل.االامـــ    امسوتســـحل  ي األصـــل امـــااين  ي األصـــل 
 ؛اميت ينا  ينوةت مق ي  امرت ان(امطضست تا 

  ـــتل املنـــ موني يامتاصـــوو  189ياتقوـــو اماســـل امديموـــو اقـــم انإلتمـــو املتاينرـــو اتماســـل ام  ـــ  ميناسَّ
 اتملااا   اس  ن  جمينن اما ااد  يدا ةت جمينن امنااف يامتر ي  اقذهنت. 201 اقم

  
 الصعوباج والت دياج  

 
نن األ مــتا يام ــاااتا امــيت ياا ــ  م نــتن أ اماقــه امــ اا   يامتحــديتا امك ــ ة ياماديــدة  -135

اــد ااتا ا قينوسوــو    متنــق ا كامــو امين نت وــو مــ  االســتس اا أ اــقل  ق ــة اةةــاهت االامنتمــئو  ــ  
اا ســـــتر  االمبـــــاا اة  ـــــدم   ســـــتن ييا ي اـــــت. نال   ـــــ  عـــــ  ا مـــــتاة ن   ن م نـــــتن ا  ستيـــــو إلرـــــا  

املتموــو امــيت ياــتا منةــت املرسســتا ا كاموــو  ياا ــ  فــديني ا وســوني ياورــتن  يامطضــضااتا امسوتســحل
 يمهت يتس  ن أ: (UPRستا ا  امديا  امقتمل  االامتردم أ يد و  ياصوتا 

ــــو اــــحل  -136 ــــتً ما يــــو م ســــو اــــد ا ااــــتف  يسوتســــو ا كامــــو امين نت و ــــتن إلتمو  ياًل  خيــــا  م ن
ا ااــتف اكــل اماســت ل امــيت أ إلا مــت مبســت دة  صــدقتد م نــتن يإلينات ــ . يقــد  هتا ماا ةــو مديــد 

 هتيـــــتهت مينحـــــاظ أ  ـــــدهت املاقـــــافني يامســـــأنتد أ امســـــأان ايـــــدا وتا اـــــقا امتحـــــد  املتنـــــتمحل ن  
امين نت وـــو  مـــت ي يـــ     ـــتد ي ـــ ة  ينـــة امديمـــو. يمبـــاا اة ا اـــتظ  ينـــة ي امـــو يـــل امســـأنتد يإلرـــاقةم 

فــوةم املتةســان ياحملكامــان اتةســو امروــتم اذ ســتل نااتاوــو  فــان  تااــو ا ااــتف اــحل  ا  ســت وو  مبــ 
 ختقا يل ا   اداا ام  مو  تتت .اسوتسو  تاتو مينديمو امين نت وو يقد 

 توتإلـــتً هترض افوـــتً ا ت وـــتً  ياا ـــ  م نـــتن   مـــو امنـــت إلني امســـاايني امـــيت يقـــكل   يإلـــتً اـــذستً ي  -137
 تســـت حل االي   ت ةـــت املتموـــو يامدرض افوـــو امنســـود  اتيمـــه اـــقة األ مـــو مبذتا اـــتيةـــدحتهت ي ـــاهتة. يقـــد 

مرـد يـذ  ا ام نوـو امتحتوـو مردت ـتا  قت ـتهت  ييفـاة.االسـتر ااة اامين نتا  ياتيمه يقم   م  م نـتن ي 
 40 هتاهتا    ــتلة انســ و اا  تـترت ياحــدمتا  مبـت فوةــت قدت ـت ام ــحو ياملاوــو. يسـت  ن قدــت  امدتقـو 

اقـكل  سـتة ح ا اـتأ ميننـت إلني امسـاايني. ييدـتل اـقا امتـذ  اال ست يت ه  ينوـ  اسـ    أ املت و
قت ــتهتيتً ام تمـ  ا تساــتا احملينوـو امــيت يستطضــو  اـرالد امنــت إلني يامـيت اــحل  ستســتً جمتساـتا   يمــو 

 إلني قت ــــــــتهت  ياملات ــــــــتة ميننــــــــتاال تســــــــت حل يام يــــــــاهت االي س ا وــــــــتً. ياــــــــتم غم مــــــــ  إلتمــــــــو امطضــــــــضه 



A/HRC/WG.6/23/LBN/1 
 

 

GE.15-14837 37/37 

 

يمينسأتساــتا املطضــواو    يتســينم م نــتن إلــل اآلن املســت داا امديموــو امــيت ي ــد تــت مــ  ق ــل امــديل 
املتاـــو أ املـــرمت اا املتاـــدهتة امـــيت  رـــدا م حـــا  ياـــت  امنـــت إلني امســـاايني  مبـــت ركنـــ   سينوـــتً مـــ  

 ماا ةو األ متا احد ة اميت ي خحل ا رينةت  ينو .
يـــــل ا ـــــ ص  ينـــــة  امتحـــــديتا يام ـــــاااتا  فـــــان م نـــــتن إلـــــ يا  اـــــتم غم مـــــ  يـــــل اـــــقة  -138
ســـتس اا أ اـــقل يـــل مـــت أ يســـا  متد وـــ  امسوتســـتا اهلتهتفـــو ن  ةتيـــو ييا يـــ  إلرـــا  ا  ســـتن اال

 ةسوق مااانو   ييقم  ةتيو ييا ي  إلرا  ا  ستن ةسوق األ ت   املروسني  ينة  اا .
 


