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 مقدمة  
عقد الفريق العامل المعني باالستتتتتتتتتتعراا الدور  النتتتتتتتتتاملر المننتتتتتتتتت  بموج  قرار م ل  حقو   -1

  . 2021شتتطاف/فبراير    8كانون الثاني/يناير إلى    18ر دورته الستتابعة والثين ن في الفترة الممتدة من  1/ 5اإلنستتان 
. وترأس  2021كانون الثاني/يناير    18دة في نان في ال لستتتتتة الثانية المعقو وُأجر  استتتتتتعراا الحالة في لب 

وفد لبنان ستتتعادة الستتتف ر ستتتليم بدورةر الممثل الدا م للبنان في جني . واعتمد الفريق العامل التقرير المتعلق 
 .2021كانون الثاني/يناير   22بلبنان في جلسته العاشرةر المعقودة في 

ر اختتتتار م ل  حقو  اإلنستتتتتتتتتتتتتتتتتان فريق المقررين التتتتالي 2021ي/ينتتتاير  كتتتانون الثتتتان   12وفي   -2
  المتعددة   - الم موعة الثينية( ألجل تيستتتتتتتت ر استتتتتتتتتعراا الحالة في لبنانغ إندونيستتتتتتتتيار وبلغاريار وبولي يا )دولة ) 

 القوميات(.

ر 16/21من مرفق قراره   5ر وللفقرة  5/1من مرفق قرار م ل  حقو  اإلنستتتتتتتتتتان   15ووفقًا للفقرة   -3
 صدرت الونا ق التالية ألغراا استعراا الحالة في لبنانغ

 ؛  ( 1) )أ(15تقرير وطني/عرا كتابي مقدم وفقًا للفقرة  ()أ 

ت ميع للمعلومات أعدته مفوضتتتية األمم المتحدة الستتتامية لحقو  اإلنستتتان )المفوضتتتية(  )ب( 
 ؛ ( 2) )ب(15وفقًا للفقرة 

 . ( 3) )ج(51موجز أعدته المفوضية وفقًا للفقرة  )ج( 

قتا متة مستتتتتتتتتتتتتتا تل أعتدمتا مستتتتتتتتتتتتتتطقتًا كتل من ألمتانيتار  وُأح لت  إلى لبنتان عن طريق الم موعتة الثينيتة   -4
وأوروغوا ر وبل يكار وبنمار وبولندار والستتتتتتتتتتويدر وكندار وليوتننتتتتتتتتتتتاينر والممل ة المتحدة لبري انيا الع مى  

يكية. ويمكن االطيع على مذه األستتتتتتت لة في  النتتتتتتتماليةر والنمستتتتتتتار ومولندار والواليات المتحدة األمر   أيرلنداو 
 تعراا الدور  النامل.ليس الموقع النطكي

 موجز مداوالت عملية االستعراض -أوالا  

 عرض مقدم من الدولة موضوع االستعراض -ألف 

تولى تقديم التقرير الوطني الثالث للبنان إلى الفريق العامل المعني باالستتتتتعراا الدور  النتتتتامل   -5
للبنان  ًا دا م  العادة م لق الصتيحيةر وممثيً فو   ًا  د لبنانر ستعادة الستف ر ستليم بدورةر المع ن ستف ر ر ي  وف

 لدى األمم المتحدة في جني .

وقال إن مذا التقرير أُعدَّ تح  إشترا  اللية الوطنية إلعداد التقارير ومتابعة التوصتيات الصتادرة   -6
نية  نمرة المنتتاورات التي جرت ب ن الوزارات والمسستتستتات الوطعن اله  ات الدولية. ويمثل مضتتمون التقرير  

التقرير الوطني ال وعي واله  تتات البرلمتتانيتتة ومن متتات الم تمع المتتدني والل نتتة الوطنيتتة المعنيتتة بتت عتتداد  
 .2030لعام  بن ن تنف ذ خ ة التنمية المستدامة

ابع من طابع التعددية التي وأضتتتتا  قا ًي إن تمستتتتب لبنان بمطادإل حقو  اإلنستتتتان في دستتتتتوره ن  -7
 الثقافي ودوره التاريوير كملتقى للثقافات ونق ة تقاطع ب ن النر  والغرب.يتم ز به م تمعه ومن إرنه  

__________ 

(1) A/HRC/WG.6/37/LBN/1. 
(2) A/HRC/WG.6/37/LBN/2. 
(3) A/HRC/WG.6/37/LBN/3. 



A/HRC/47/5 

3 GE.21-04550 

  وقد وجد لبنان نفستتته في  ر  دق ق وخ  ر. ومرَّ بم موعة من األزمات المتنتتتابكةر وعلى رأستتتها  -8
  أشتتهر. وتستتبب  كارنة انف ار 10ت ن اننت ن في غضتتون أزمة مالية واقتصتتادية خانقة أدت إلى استتتقالة حكوم 

مرف  ب روت في خستتتا ر فادحة في األروات وتضتتترر الممتل اتر وفي تفاقم منتتتكلة إنستتتانية متعددة األبعاد. 
 الملقاة على عاتق الدولة.( لتزيد من األعطاء الثق لة 19-نم جاءت جا حة مرا ف روس كورونا )كوف د

لقديمةر مثل االحتيل اإلستتتتتتتتتتترا  لي ألجزاء من الضتتتتتتتتتتتاغ ة مع التحديات اوترافق  مذه ال رو    -9
  جنوب لبنانر وتماد  إسترا  ل في انتها  الستيادة اللبنانيةر والحروب المستتمرة في المن قةر والتهديد اإلرمابير

 عي للسوري ن.وأزمات اليج  ن الفلس  ن  ن والتنريد ال ما

لرفع ًا أقرَّ م ل  النواب قانون ابع التدق ق ال نا ي المالير وقد  وما فت   ر استتتتتة م ل  الوزراء تت  -10
 السرية المصرفية عن المسسول ن.

وفي ستتتيا  الحقو  المدنية والستتتياستتتيةر ستتتع  األجهزة القضتتتا ية واألمنية الموتصتتتة إلى الحفا   -11
زامات الدوليةر وضتتترورة  األستتتاستتتية بما يتماشتتتى مع القوان ن الوطنية وااللت  على التوازن ب ن حماية الحريات
 اسية.الحرص على حفظ الحقو  األس

وفيما يتصتل بكارنة انف ار مرف  ب روتر أعلن  وزارة الدفاع الوطني حالة ال وارإلر وقدم  المعونة   -12
بستتات االنف ار. وأحال م ل   للمتضتتررين وستتاعدت في توزيعها. وستتع  الستتل ات إلى كنتتو الح يقة ومي 

است واب   ء تح يقاتهر بما في ذلب إلى الم ل  العدلير ويعكو المحقق العدلي على إجرا الوزراء مذه ال ريمة 
 .النهود وال طض على المنتطه ف هم وميحقتهم قضا ي

وجه  وشتتتتتتتتتتتكل  الحكومة ل نة وزارية معنية بمعال ة النار الصتتتتتتتتتتتحية واالقتصتتتتتتتتتتتادية المتعددة األ -13
رفع  وزارة الصتتتتتتتتتتتتتتحة العامة مستتتتتتتتتتتتتتتوى الت م  في  و    ر19-المترتطة على اإلغي  بستتتتتتتتتتتتتتب  جا حة  كوف د

 المستن يات الحكومية.

  بمتا في ذلتب ال ي ر وقوى األمن التداخلي وقوى األمن العتام  – واعتمتدت القوات العستتتتتتتتتتتتتكريتة واألمنيتة   -14
 تداب ر خاصة لمنع انتنار ال ا حة في أماكن االحت از. –وقوى أمن الدولة 

 ون االجتماعية االستتتتراتي ية الوطنية ات األضتتتعور أقرت وزارة النتتتس وفيما يتعلق بحماية حقو  الف  -15
الو ة الوطنية ليستتتتتتتتت ابة ألزمة النازح ن الستتتتتتتتوري ن إلى لبنان.  أيضتتتتتتتتًا   لحماية المرأة وال فل. ووضتتتتتتتتع 

واضتتتتتتتتتتتتت لع  الوزارة بهذا العمل بالتعاون مع الوزارات المعنية والم تمع المدني وبدعم من ال هات المانحة  
  مات الدولية.والمن 

وعمل لبنان على ت م ن الحقو  األستتتاستتتية للنازح نر على الرغم من ارتفاع عدد الستتتوري ن الذين  -16
  استتعداده للعمل ب ريقة بناءة مع الم تمع الدولي استتضتافهمر ومو عدد يفو  طاقته على التحمل. وكرر الوفد 

 من أجل التوصل إلى حل لهذه األزمة.

ي إلى تحستت ن  رو  عمل الفلستت  ن  ن المنتتردين ضتتمن اللبناني الفلستت  ن  وستتع  ل نة الحوار -17
 األطر المتاحة.

 ذ خ ة العمل الوطنيةوفي م ال حقو  المرأةر شتترع  اله  ة الوطنية لنتتسون المرأة اللبنانية في تنف   -18
ت ريم نون  ر وافق م ل  النواب على قتتا2021كتتانون الثتتاني/ينتتاير    21(. وفي  2000)1325لتنف تتذ القرار  

حمايتتتتتتتتة  التحرش ال نسير وت م ل ضحاياهر وضمان إعادة دم هن في الم تمعر وعلى القانون المعدل لقانون  
 النستاء وستا ر أفتراد األسترة متن العنتو األستر .

وقد ستتتاعد تنف ذ وزارة العدل للو ة التي أعدتها على تو ي  حدة االكت ا  في الستتت ون وأماكن  -19
  .19-في ضوء انتنار جا حة  كوف د يماس الاالحت ازر و 
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وفيما يتعلق بالحق في التعليمر وضع  وزارة التربية والتعليم العالي خ ة العودة إلى المدرسة في  -20
بهد  إنقاذ الق اع التعليمي على الرغم من كل التحدياتر ومضتتتتتت  الوزارة    2021-2020العام الدراستتتتتتي  

 ى جميع األطفال  إلتاحة فرص التعليم للنازح ن السوري ن.في تنف ذ برنامج  إيصال التعليم إل

وركزت وزارة العمل على وضتتتتع العمال المنزل  ن المهاجرين ومعاناتهمر ووضتتتتع  الترت طات اليزمة   -21
لنستتتتاء الرا طات في العودة إلى بلدانهن األصتتتتلية. وأقرت وزارة العمل الصتتتتيغة المنقحة لعقد العمل لمغادرة ا

 وضعتها بعد إجراء مناورات مكثفة مع المن مات الحكومية وغ ر الحكومية. الموحد التي

األستتاستتيةر  واتوذت وزارة االقتصتتاد والت ارة تداب ر طار ة لتن يم عملية دعم ت ارة المواد الغذا ية  -22
  أ  السلة االستهيكية الموسعةر وموادما األولية والمدخيت الزراعية والمنت ات الصناعية.

 التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض جلسة -باء 

وفود ببيانات. وترد التوصتتتتتتيات المقدمة خيل جلستتتتتتة التحاور   105خيل جلستتتتتتة التحاورر أدلى  -23
 تقرير.في الفرع  نانيًا  من مذا ال

وأعرب  ال زا ر عن تقديرما لل هود التي يبذلها لبنان لتعزيز التضتتتتتتامن الوطني من أجل مواجهة   -24
 تحديات الرامنة وحماية حقو  اإلنسان.ال

 وأشارت أنغوال إلى المطادرات التي اعتمدما لبنان لمكافحة الفساد وضمان حقو  النساء والفتيات. -25

 .وقدم  األرجنت ن توصيات -26

 ورّحب  أرم نيا ب نناء اله  ة الوطنية لحقو  اإلنسان وآلية وطنية مستقلة لمنع التعذي . -27

 ا ب نناء اله  ة الوطنية لحقو  اإلنسان واللية الوطنية المستقلة لمنع التعذي .أسترالي  ورّحب  -28

ل األطفال اليج  نر وأعرب  النمستتتتا عن تقديرما للو وات اإلي ابية المتوذةر بما في ذلب تستتتت    -29
 .2017واعتماد قانون منامضة التعذي  لعام 

ات المنبثقتة التي حققهتا لبنتان في م تال تنف تذ التوصتتتتتتتتتتتتتتيت   وأعربت  أذربي تان عن تقتديرمتا لزن تازات -30
 عن دورات االستعراا الدور  النامل السابقة.

  2015  التوصتيات التي قدم  له في عام وأشتادت الطحرين بال هود التي يبذلها لبنان من أجل تنف ذ   -31
 أنناء دورة االستعراا الثانية.

ال امع  مساعي في سب ل توف ر مستوى ج د من التعليموأنن  بنغيدي  على لبنان لما يبذله من  -32
 والمنصو وانتنال الناس من الفقر المدقع.

 س نات التي أدخل  على التنريعات وأشارت ب يروس إلى است نا  الحوار مع م  ات المعامدات وبالتح  -33
 والمسسسات المعنية بحقو  اإلنسان.

 ات العتطار التعذي  جريمة.ن العقوب من قانو  401ورحب  بل يكا بتن يح المادة  -34

 وأشادت بوتسوانا بتعاون لبنان المستمر مع آليات حماية حقو  اإلنسان التابعة لألمم المتحدة. -35

البرازيل اإلعراب عن تضتتامنها مع ضتتحايا انف ار المرف ر وكذلب تضتتامن أبناء م تمعها وكررت  -36
 المتحدرين من أصل لبناني.

ت ريم التحرش ال نستتي واألحكام القانونية ال ديدة لمكافحة العنو   ا باعتماد قانون وأشتتادت بلغاري  -37
 العا لي.
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 إلى مكافحة العنو ضد العمال المنزل  ن المهاجرين. وأعرب  بورك نا فاسو عن تن يعها لل هود الرامية   -38

  المدفوعة األجر بديًي لطعض   وأشادت كمبوديا بمطادرة لبنان المتمثلة في اعتماد الودمة الم تمعية غ ر  -39
 العقوباتر من أجل معال ة منكلة اكت ا  الس ون.

حت از التعستتتتتتتتفي والتعذي  ودع  كندا لبنان إلى إننتتتتتتتتاء آلية مستتتتتتتتتقلة للتحق ق في ادعاءات اال -40
 وسوء المعاملة.

  ن الماض  ن. وأعرب  ش لي عن تضامنها مع لبنان في ال رو  االستثنا ية التي ألم  به خيل العام  -41

وأعرب  الصت ن عن تقديرما العتماد االستتراتي ية الوطنية لمنع الت ر  العني ر التي تهد  إلى  -42
 ضمان سيمة الناس.

  ديفوار عن تقديرما إلننتتتاء اله  ة الوطنية لحقو  اإلنستتتانر التي تتضتتتمن اللية الوطنية   وأعرب  كوت  -43
 لمنع التعذي .

ن مي األستتتتاس في جهود اإلنعاشر على الرغم من   اإلنستتتتان ينطغي أن ت و وقال  كرواتيا إن حقو  -44
 التحديات ال سيمةر وذلب من أجل بناء م تمع أكثر قدرة على الت ي .

  كوبا عن تقديرما لل هود التي يبذلها البلد لتحستتتتتتتتتتتتت ن الليات واإلجراءات الرامية إلى منع وأعرب  -45
 االت ار بالطنر ومكافحته.

ن على إدخال إصتتتتتتتيحات وتنف ذ التنتتتتتتتريعات القا مة. وأعرب  عن تعازيها في  برص لبناوحث  ق -46
 آب/أغس  . 4ضحايا انف ار 

 ان  قد قدمتها في االستعراا السابق لم تنفَّذ.والح   تنيكيا أن التوصيات التي ك -47

دت الدانمر  على ضتتتترورة إجراء إصتتتتيحات ُنُ ميةر وأعرب  عن قلقها ألن ق -48 وان ن األحوال وشتتتتدَّ
 ضد المرأة.ًا  النوصية التي تستند إلى الدين تتضمن تم  ز 

ي ذلب اعتماد استتتراتي ية  وأشتتارت إكوادور إلى التقّدم الذ  ُأحرز منذ االستتتعراا الستتابقر بما ف -49
 مكافحة الفساد.

التابع ن  مع المقررين الواصتتت ن   ستتتيما الوأشتتتادت مصتتتر بتعاون لبنان مع آليات األمم المتحدةر و  -50
 إلنسان.لم ل  حقو  ا

 وقال  إستونيا إنها ستدعم تقديم المعونة اإلنسانية ليج  ن السوري ن في لبنان. -51

 المحرز في تنف ذ التوصتتيات المنبثقة عن االستتتعراا الستتابقة وأشتتارتوأشتتارت في ي إلى التقدم   -52
 إلى موتلو التعدييت التي أدخل  على التنريعات.أيضًا 

 فنلندا عن تقديرما لتعاون لبنان مع آلية االستعراا الدور  النامل.  عرب وأ  -53

رأت أنه ينطغي تحستتتتتت ن حالة  وأشتتتتتتارت فرنستتتتتتا إلى التصتتتتتتديق على العديد من االتفا ياتر ول نها   -54
 حقو  اإلنسان.

ها وأشتتارت الغابون إلى التقدم المحرز في م ال حماية حقو  اإلنستتانر رغم التحديات ومن جملت  -55
  .19-جا حة  كوف د

وأشتتتتتارت جورجيا إلى تعاون لبنان مع المكلف ن بواليات في إطار اإلجراءات الواصتتتتتةر و لى انضتتتتتمام  -56
 لدولية.البلد إلى الصكو  ا
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أمام إعمال الحقو  االقتصتتتتادية  ًا  وأعرب  ألمانيا عن قلقها إزاء الم ز  الستتتتياستتتتي الذ  يقو عا ق -57
 واالجتماعية والثقافية.

  وحث  ال ونان لبنان على ت ب ق قانون منامضتتتتتة التعذي  بنتتتتتكل متستتتتتق وضتتتتتمان العدالة في أعقاب  -58
 انف ار ب روت.

 ن يفتح ذراعيه ليج  نر وش ع على ت ب ق مبدأ عدم اإلعادة القسرية. وأقر ال رسي الرسولي ب ن لبنا  -59

 ة في عمليات االستعراا السابق. وأشارت مندوراس إلى التقدم المحرز في تنف ذ التوصيات المقدم  -60

 وأعرب  آيسلندا عن أملها في مواصلة تنف ذ الو وات المب نة في التقرير الوطني. -61

 بالتقدم الذ  أحرزه لبنان منذ االستعراا السابق.وأشادت الهند  -62

  بذلها لمنع التعذي ر وأنن  إندونيسيا على لبنان اللتزامه بمبدأ عدم اإلعادة القسرية وعلى ال هود التي ي  -63
 ب ر  من جملتها توف ر التدري .

ق الثناءر على   يستح19-وقال  جمهورية إيران اإلسيمية إن تمكن لبنان من كطح جا حة  كوف د -64
 الرغم من التداب ر القسرية االنفرادية المفروضة على البلد.

 لمنع الت ر  العني  ومكافحة اإلرماب. وأعرب العرا  عن تقديره إلقرار االستراتي  ت ن الوطن ت ن   -65

عرب  أن قانون العقوبات وتنف ذه ال يبلغان حتى الن مستتوى المعاي ر الدولية. وأ   أيرلنداوالح     -66
 عن قلقها إزاء ازدياد عدد الميحقات القضا ية المتعلقة بحرية التعب ر.

دون اكتراث لحياة الطنتر. وأعرب   وأشتارت إسترا  ل إلى أن حزب ش شتدد  طضتته على لبنان من -67
 وة المفرطة.عن قلقها من استودام الق

  نتتتتتتتتتت ن وقو العمل بعقوبة اإلعدامر ب  183/ 75ورحب  إي اليا بالتصتتتتتتتتتتوي  على قرار ال معية العامة  -68
 وأشادت باعتماد القانون الذ  ي ّرم التعذي .

لمتعلقة باإلرماب التي كالتها ستتتل ة  وأخذ وفد لبنان ال لمة ف عرب عن رفضتتته ل ميع االتهامات ا -69
عن   بالن ر إلى صدور مذه االتهامات  سيما  ال من المقاومة اللبنانيةر و ًا  االحتيل لحزب سياسي لبناني يمثل جزء 

قوة احتيل تحاول تنتويه صتورة كل مقاومر ولها ست ل حافل بانتها  حقو  اإلنستان للفلست  ن  ن والنتعوب 
 العربية الم اورة.

ألغراا اختيار مسستستة خاصتةر عن طريق مناقصتات عامةر  6748المرستوم رقم   د لبنانواعتم -70
ع المعدات اليزمة لمعاينة ومرا طة الطضا ع والمركطات في المرافق الحدودية.  ُيعهد إل ها ب نناء وتمويل جمي 

 مسسسة وطنية.   18ون مع  ر أجرت وزارة المالية مسحًا شامًي لتق يم ن ام المنتريات العامة بالتعا 2018وفي عام  

من القوان ن المدنيةر  وال تزال الموافقة على قانون األحوال النتتتتتتتتتوصتتتتتتتتتية الموّحد معلقةر ول ن ُأقرَّ عدد   -71
 في ذلب قانون العنو األسر  الذ  ينص على إنناء م  ة قضا ية متوصصة في مذا النوع من القضايا.  بما 

ووضتتتع  قيل القضتتتاءر بهد  زيادة استتتتقيل القضتتتاءواعتمدت الحكومة منتتتروع قانون بنتتت ن استتتت  -72
القضتتتتتتتتايا المتعلقة بالتعذي  من أجل    حد أل  تدخل. وعيوة على ذلبر ال تنفب الستتتتتتتتل ة القضتتتتتتتتا ية تتابع

 مقاضاة ال ناة و لغاء االعترافات المنتزعة باستودام التعذي .

جتل ت ريم جميع أعمتال االت تار وقتدمت  وزارة العتدل منتتتتتتتتتتتتتتروع قتانون لتعتديتل القتانون القتا مر من أ -73
 الدولي في الم ال ذ  الصتتلةر إلى تعزيز التعاون  أيضتتًا    يرمي منتتروع القانون للمعاي ر الدولية. و ًا بالطنتتر وفق 

 وذلب بوسا ل منها إنناء م  ة وطنية معنية بمكافحة االت ار بالطنر.
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صتتتتتتتحف  نر اعتمدت الحكومة  وفيما يتعلق بادعاءات االستتتتتتتتودام المفرف للقوة ضتتتتتتتد المحت  ن وال -74
ياتر وتمكن العديد قة ال ناة. وقد حاول ال ي  ت ن  تق  د الحر تنتريعًا للتحق ق في مذه االدعاءات وميح

ه للم امرات. وذكر  من المت امرين من تصتتتتتتتتوير اإلجراءات التي اتوذما ال ي ر بما في ذلب أنناء فضتتتتتتتتّك
 را للعنو من المت امرين.الوفد أن ال ي  لم يل   إلى العنو إال عندما تع

 تًا ستتتتتتتتتتتتتتاخنتًا وأننتتتتتتتتتتتتتت  المتدير العتام في وزارة التداخليتةر بتالتعتاون مع المن متات غ ر الحكوميتةر خ -75
لزبيغ عن النتتتتتتتتتتتتتتكتاوىر وعمتل على توف ر التتدريت  في م تال حقو  اإلنستتتتتتتتتتتتتتان للمو ف ن المعن  ن بتلقي 

 النكاوى وللمحقق ن.

للستتتتتتتتتتتمات للعمال    2020آذار/مارس  11اب ر استتتتتتتتتتتتثنا ية منذ وقد اتوذت مديرية األمن العامة تد -76
 ية تصاريح عملهم.المهاجرين بمغادرة البلد أو دخولهر بغض الن ر عن صيح

وأشتتتتتتار الوفد إلى إننتتتتتتاء مرفق احت از مسق  لتقديم جميع الودمات األستتتتتتاستتتتتتية المتعلقة بحقو   -77
ر أُعفي جميع السوري ن  2017ومغادرته. وفي عام  اإلنسانر مما يسهل على اليج  ن السوري ن دخول البلد

 من رسوم اإلقامة.المس ل ن لدى مفوضية األمم المتحدة السامية لنسون اليج  ن 

وأعرب  اليابان عن تقديرما لل هود التي يبذلها لبنان الستتتتتتتتتضتتتتتتتتافة عدد كب ر من اليج  ن الذين  -78
 عاشوا أوضاعًا إنسانية قاسية.

م لبنان في تنف ذ توصتتتيات االستتتتعراا الدور  النتتتامل على الرغم  عن تقديره لتقد  وأعرب األردن   -79
  الم تمع الدولي على تقديم الدعم له من أجل التغل  على مذه التحديات. من التحديات التي تعترضهر وحثَّ 

ى ورحب  كازاخستتتان بالت ورات المستتت دة في م ال تعزيز حقو  اإلنستتان وحمايتها. وأشتتارت إل -80
 .2017القانون ال ديد المتعلق بمنامضة التعذي  الذ  صدر في 

  ان في م ال حقو  اإلنستتتتتتانر على الرغم من الصتتتتتتعوبات وأشتتتتتتارت ال وي  إلى التقدم الذ  أحرزه لبن  -81
 المتعددة التي تعترضه من جراء انف ار المرف ر ومو ما أدى إلى تفاقم األزمة االقتصادية.

  بالتقدم الذ  أحرزه لبنانر بما في ذلب من خيل برنام ه  الديمقراطية النعبية وأشادت جمهورية الو   -82
  في إطار جهوده الرامية إلى مكافحة الفقر.الوطني لدعم األسر األكثر فقراً 

 ورحب  الت يا بالوفد في دورة الفريق العامل وشكرته على تقديم تقريره الوطني. -83

االستتتتتتتعراا الدور  النتتتتتتامل  العديد من التوصتتتتتتيات المنبثقة عن   وأعرب  ل بيا عن تقديرما لتنف ذ -84
 ة للنهوا بق اعي الصحة والتعليم.السابقر وأنن  على البلد لما يبذله من جهود دؤوب 

 ومن ت ل سمبرغ لبنان على اعتماد خ ة العمل الوطنية األولى بن ن المرأة والسيم واألمن. -85

حة استتتتتغيل أطفال النتتتتوارعر  برنام ًا على الصتتتتع د الوطني لمكافوأشتتتتادت مال زيا بلبنان لتنف ذه   -86
 النساء واألطفال.ورحب  بالو ة االستراتي ية لحماية 

وأشتتتتتتادت ملدي  باتواذ لبنان تداب ر من أجل تعزيز وحماية حقو  شتتتتتتعطه على الرغم من تدمور  -87
 الوضع االقتصاد  وبانضمامه إلى عدة معامدات دولية.

لو ة االستتتتتتتراتي ية لحماية النستتتتتتاء واألطفالر بما في ذلب مكافحة العنو  ة ب قرار اورحب  مال -88
 ال نساني.

وأعرب  موريتانيا عن تقديرما لل هود المبذولة لمواجهة الم ستتتتتتتاة الناجمة عن انف ار المرف ر وعن  -89
 ت ي دما لم البته الم تمع الدولي ب عادة اإلعمار.
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  ال المنزل  ن المهاجرين ورحب  بعدم ت ب ق لمبذولة لتحستتتتتتت ن وضتتتتتتتع العم ونوم  المكستتتتتتتيب بال هود ا  -90
 .2004عقوبة اإلعدام منذ عام 

  . العقوبة   مذه  إلغاء   في  والن ر  اإلعدام   بعقوبة  العمل   وقو   مواصتتتتتلة  على   لبنان   األستتتتتود  ال بل   وشتتتتت ع  -91
 .واليج  ن الل وء طالبي الستضافة ال هود  من المزيد بذل على لبنان وحث

والحظ المغرب ال رو  الستتتتياستتتتية واالجتماعية الصتتتتعطة الناجمة عن انف ار المرف . وأشتتتتار إلى  -92
 ير الدورية المقدمة إلى اإلجراءات الواصة والتواصل معها.التقار 

وستتتتتتتتتتتتتتلمت  موزامب ق بت ن لبنتان يواجته تحتديتات تسنر على حقو  اإلنستتتتتتتتتتتتتتانر بمتا في ذلتب جتا حتة  -93
 ف ها انف ار المرف .   والم ساة التي تسب 19- كوف د

  بال هود المبذولة من أجل تنف ذ التوصتتتتتيات وأشتتتتتارت ميانمار إلى التزام لبنان بحقو  اإلنستتتتتان ونوم    -94
 المنبثقة عن دورة االستعراا الدور  النامل السابقة.

  وأعرب  ن طال عن تقديرما الستتتتتتتتتمرار وقو العمل بعقوبة اإلعدامر وأشتتتتتتتتارت إلى التداب ر المتوذة -95
 لحماية العمال المهاجرينر بما في ذلب في م ال العمل المنزلي.

 لبنان على مكافحة العنو ضد المرأةر وأعرب  عن قلقها بن ن حالة حرية التعب ر. وش ع  مولندا   -96

وأشتتتارت ن وزيلندا إلى التحديات الناجمة عن استتتتضتتتافة اليج  نر و لى عدم تنف ذ أ  حكم إعدام  -97
 .2004منذ عام 

  حماية حقو  األشتتواص وأشتتادت ني  ريا بال هود التي يبذلها لبنان لمكافحة االت ار بالطنتتر والفستتاد و  -98
 الذين يعينون أوضاعًا منة.

 ورحب  النرويج باللية الوقا ية الوطنية لمنامضة التعذي  وأعرب  عن قلقها إزاء ت خر إنفاذما. -99

 لبلد بهد  تعزيز حقو  لتنتتريعية والهيكلية التي ُأجري  في ا وأعرب  ُعمان عن تقديرما لزصتتيحات ا  -100
 لبناني.اإلنسان في الم تمع ال

 وأشادت باكستان ب نناء اله  ة الوطنية لحقو  اإلنسان وحث  الم تمع الدولي على دعم لبنان. -101

  ما لتقاستم خبرتهاوأنن  باراغوا  على لبنان إلننتا ه ل نة الوقاية من التعذي ر وأعرب  عن استتعداد  -102
 (.SIMORE Plusفي م ال التعاون مع ن ام رصد التوصياتر المعرو  باسم )

 وأشادت الفلب ن بال هود المبذولة لتعزيز حماية العمال المهاجرين ومكافحة االت ار بالطنر. -103

وات اليزمة ونوم  بولندا بال هود المبذولة لتعزيز ستيادة القانون وشت ع  لبنان على اتواذ الو  -104
 إللغاء عقوبة اإلعدام.

نون العقوبتتات ودعتت  لبنتتان إلى إدختتال المزيتتد من من قتتا  522ورحبتت  البرتغتتال بتت لغتتاء المتتادة   -105
 .518و 505التعدييت على المادت ن  

 وأنن  ق ر على لبنان العتماده تداب ر تنريعية و نناء اله  ة الوطنية لحقو  اإلنسان. -106

 ء اله  ة الوطنية لحقو  اإلنسان.األسود ب ننا وأشاد ال بل -107

  يتة بنتتتتتتتتتتتتت ن االت تار بتاألطفتال وأعربت  عن قلقهتا إزاء ورود تقتارير عن ورحبت  رومتانيتا بتالو تة الق تاع  -108
 تعرا الصحف  ن للتووي .

   ن وأشتتاد االتحاد الروستتي بتعاون البلد مع اإلجراءات الواصتتة وبال هود التي يبذلها الستتتضتتافة اليج   -109
 القادم ن من ال مهورية العربية السورية.
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لي ق وبال هود المبذولة لمواءمة عيقة المستتتتتتودم وصتتتتتاح   وأشتتتتتادت الستتتتتنغال ببرنامج العمل ا -110
 العمل مع المعاي ر الدولية.

مع م  ات المعامدات   ستتتتتتتتتتيما الوأنن  صتتتتتتتتتتربيا على لبنان لتعاونه مع آليات حقو  اإلنستتتتتتتتتتانر و  -111
 اص ن.والمقررين الو

 .2020وأعرب  س رال ون عن حزنها لينف ار الذ  ضرب مرف  ب روت في عام  -112

وأشتتتتادت ستتتتنغافورة بال هود المبذولة العتماد االستتتتتراتي ية الوطنية بنتتتت ن المستتتتاواة ب ن ال نستتتت ن  -113
 والقضاء على الفقر.

   أن فرص األطفال عديمي  ورحب  ستتتتلوفاكيا بال هود المبذولة في إطار استتتتتضتتتتافة اليج  ن والح  -114
 ال نسية في الحصول على التعليم محدودة.

وفتتتد لبنتتتان فقتتتال إن وزارة التربيتتتة تعمتتتل على إعمتتتال الحق في التعليم ل ميع األطفتتتالر  وتتتتدختتتل   -115
 اللبنان  ن منهم وغ ر اللبنان  نر بمن في ذلب اليج ونر على الرغم من التحديات.

مراكز الودمة االجتماعية والم تمع   تماعية على إقامة صتتتتتتتتتيت ب نوعمل  وزارة النتتتتتتتتتسون االج -116
 من كطار السن أو أشواصًا من ذو  اإلعاقة.ًا وقدم  المساعدة لألسر التي تضم أشواصالمدنير  

ومنا  استتتتتتتتتتتتراتي يات وطنية نفذت من أجل دعم كطار الستتتتتتتتتتتنر ومكافحة زواج األطفالر وحماية  -117
 و رر ومكافحة الفقر.النساء واألطفال المعرض ن لل

ارات وعدة من متات دوليتة. وُأجر  أكثر   ممثل ن من شتتتتتتتتتتتتتتتى الوز 19-وقد ضتتتتتتتتتتتتتتمت  ل نتة  كوف تد -118
فحص لتفاعل البوليم راز المتستتتتتتتتتتتتلستتتتتتتتتتتتلر وأننتتتتتتتتتتتت   ل نة معنية ب دارة ملو اللقات وت م ن  220 000 من

 جرعة. مل وني

أيضتًا  مال اللبنان  ن وو ا فهم. وقد ن رتوتستعى وزارة العمل إلى إننتاء آليات لحماية صتحة الع -119
 لفا دة العمال المهاجرين واليج  ن السوري ن. ن ام ال فالةإللغاء ًا ه دفي اعتماد قانون عمل موحد تم

وأقام  ل نة الحوار اللبناني الفلستت  ني عيقات مت نة مع حكومة لبنان لضتتمان حقو  اليج  ن  -120
وتوجه  الل نة بنداء إلى  .غم من المصتتتتتاع  التي يعاني منها البلد حاليالفلستتتتت  ن  ن في لبنانر على الر 

في المويماتر التي تفاقم  بستتب  تدفق  ًا البلدان العربية النتتريكة في ضتتوء األوضتتاع المعينتتية الستت  ة جد
 اليج  ن من ال مهورية العربية السورية.

ه  تتة الوطنيتتة  ان ن التي اقترحتهتتا الر اعتمتتد البرلمتتان القو 2020كتتانون األول/ديستتتتتتتتتتتتتتمبر    21وفي   -121
ن ت ريم التحرش ال نستتتتتير وت م ل ضتتتتتحاياهر وضتتتتتمان إعادة دم هن في  لنتتتتتسون المرأة اللبنانيةر ومما قانو 

الم تمعر والقانون المعدل لقانون حمايتتة النستتاء وستتا ر أفتتراد األستترة متتن العنتتو األستتر . وحث  مذه اله  ة 
 ال ا حة وحماية المرأة من العنو.السل ات على معال ة عواق  

 عن شعورما بالقلق إزاء الفساد. أيضًا   أ عدم اإلعادة القسريةر وأعرب  وأشادت سلوف نيا بااللتزام بمبد  - 122

 وشتت ع الصتتومال الم تمع الدولي على دعم ال هود التي يبذلها لبنان في إطار استتتضتتافة م موعة -123
 من اليج  ن.

 وقو العمل بعقوبة اإلعدام.نان على إسهامه في ومن ت إسطانيا لب  -124

                     عتماد اإلستتتتتتتتتتتتتتراتي ية الوطنية لزنصتتتتتتتتتتتتتا  والمستتتتتتتتتتتتتاواة ب ن ال نستتتتتتتتتتتتت ن ورحب  ستتتتتتتتتتتتتر  الن ا با -125
 .2030-2017للفترة 
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وحث  دولة فلستتتتتت  ن لبنان على مواصتتتتتتلة جهوده الرامية إلى إرستتتتتتاء آلية عملية لضتتتتتتمان تعزيز  -126
 حقو  اإلنسان.

  لرغم من ال رو  االستتتتتتتثنا ية التي ينتتتتتتهدما قديمه التقرير الوطني على ا وأننى الستتتتتتودان على لبنان لت  -127
   وم ساة انف ار مرف  ب روت.19-ب  جا حة  كوف دبس

وأعرب  الستتتتويد عن قلقها إزاء التم  ز ضتتتتد النستتتتاء والفتيات والمثليات والمثل  ن ومزدوجي الم ل  -128
  ن.ال نسي ومغاير  الهوية ال نسانية وحاملي صفات ال نس

 وشددت سويسرا على ضرورة إصيت المسسسات وتعزيز مناخ الثقة. -129

وأنن  تايلند على لبنان الستتتتتضتتتتافته اليج  ن وطالبي الل وء والنازح نر وأشتتتتادت بتوستتتتيع ن ا    -130
 تقديم الودمات الصحية.

من   522ا ه المادة لينتي على لبنان العتماده استراتي ية وطنية بن ن المرأة و لغ -وأنن  تيمور   -131
 قانون العقوبات.

التوصتتتتتتتتتتتتيات التي قدم  له في نهاية الدورة الثانية ليستتتتتتتتتتتتتعراا    وأنن  توغو على لبنان لتنف ذه -132
 الدور  النامل.

وأعربت  تون  عن تقتديرمتا لل هود التي يبتذلهتا البلتد في إطتار مكتافحتة اإلرمتاب والت ر  العني   -133
 ب.وتعزيز تمك ن النساء والنطا

 . 2019- 2014وأشادت تركيا بال هود التي يبذلها لبنان لتنف ذ الو ة الوطنية لحقو  اإلنسان للفترة  -134

وأشتتتتتتتتتتتتتتتادت تركمنستتتتتتتتتتتتتتتتتان بتتال هود التي يبتتذلهتتا لبنتتان لتنف تتذ الو تتة الوطنيتتة لحقو  اإلنستتتتتتتتتتتتتتتان   -135
 .2019-2014 للفترة

بتاألطفتال وتعزيز المستتتتتتتتتتتتتتاواة ب ن االت تار  وأشتتتتتتتتتتتتتتادت أوكرانيتا بتال هود التي يبتذلهتا لبنتان لمكتافحتة   -136
 ال نس ن ومناركة المرأة في الحياة العامة.

أيضتتتتتتًا   ورحب  اإلمارات العربية المتحدة بانضتتتتتتمام لبنان إلى عدد من االتفا يات الدوليةر ورحب  -137
 بالتزامه بكفالة جميع الحقو  األساسية.

ز آليات التحق ق الداخلية وضتتمان االمتثال على تعزي وحث  الممل ة المتحدة قوات األمن اللبنانية   -138
 التام ليلتزامات المتعلقة بحقو  اإلنسان.

وأعرب  الواليات المتحدة عن قلقها إزاء التم  ز ضتتتتتتتد المرأة بموج  قوان ن األحوال النتتتتتتتوصتتتتتتتية   -139
 القا مة على الن ام ال ا فير و زاء الوضع التعاقد  للعمال المنزل  ن.

    بتحستتتتن حالة حقو  اإلنستتتتان واعتماد االستتتتتراتي ية الوطنية للمستتتتاواة ب ن ال نستتتت ن غوا أورو   ورحب   -140
 .2030-2017للفترة 

وأوصتتتت  جمهورية فنزويي البوليفارية ب ن يواصتتتتل لبنان تعزيز الستتتتياستتتتات االجتماعية الناجحةر   -141
 لصالح الف ات األضعو. سيما الو 

 زيز حقو  المرأة وال فل واألشواص ذو  اإلعاقة.ذولة لتعواستحسن  ف    نام ال هود المب  -142

  وأشتتتتتاد اليمن بالتقدم الذ  أحرزه لبنانر بما في ذلب من خيل تعزيز التعاون مع المن مات اإلنستتتتتانية  -143
 ومن مات حقو  اإلنسان.
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 ة لحقو  اإلنسان. ولي الد وأنن  الممل ة العربية السعودية على لبنان لتعاونه وتفاعله البناء مع الليات  -144

  اتفا يات لمكافحة اإلرمابر وأنه في ستتتتب له  10وفي الوتامر أكد وفد لبنان من جديد أنه انضتتتتم إلى  -145
 لينضمام إلى ب ية االتفا يات المتعلقة بمكافحة اإلرماب.

  وفي . وي ر  تنف ذ األحكام المنصتتتتتوص عل ها في موتلو االتفا يات المتعلقة باالختفاء القستتتتتر  -146
 ر ُقدم ملو إلى الحكومة يحدد نص منتتتتروع قانون لت ب ق االتفا ية الدولية لحماية جميع األشتتتتواص 2017عام 

 من االختفاء القسر ر ومو معروا على ن ر الحكومة ال ديدة حاليًا.

وتعمتتل الحكومتتة مع الم تمع المتتدني لتعتتديتتل القتتانون المتعلق بتتالتعتتذيتت ر من أجتتل مواءمتتته مع  -147
 نامضة التعذي  وغ ره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اليإنسانية أو المه نة.ة ما ي اتف

ًا  من قانون العقوباتر ف ن قضتاًة أخذوا على عاتقهم تفست ر مذا الحكم تفست ر   34وفيما يتعلق بالمادة   -148
ما ي رم مو فقط إتيان   و ن ةر فذمبوا إلى أن  يام عيقة بالتراضتتتي ب ن شتتتوصتتت ن بالغ ن ال يعتبر جريم   ًار مرن 

 أفعال جنسية على خي  ال بيعة. وعليهر ف ن العقوبة الم طقة مي الغرامة بداًل من عقوبة الس ن. 

وقد أستتتهم لبنان نفستتتهر بوصتتتفه من الدول المسستتتستتتة لألمم المتحدةر في اإلعين العالمي لحقو   -149
يه. والوفد ملتزم بالمضتتتتتتتي قدمًا في مذه المطادإلر  الواردة ف بالمطادإل  راستتتتتتتوًا  ًا  التزام ًا  اإلنستتتتتتتانر ومو ال يزال ملتزم 

األمم   على الرغم من الع طات ال برى التي تعترضتتتتتتتهر وذلب بالعمل يدًا ب د مع البلدان الصتتتتتتتديقة ومع مفوضتتتتتتتية 
 المتحدة لحقو  اإلنسان.

 االستنتاجات و/أو التوصيات -ثانياا  
 ردوده عليها في الوقت المناسيي ف في موعد ه وتقديم  اردة أدنا سيييقوم لبنان ردراسيية التوصيييات الو  -150

 أقصاه الدورة السابعة واألربعين لمجلس حقوق اإلنسان:

على البروتوكولين االختياريين الملحقين بالعهد الدولي الخاص    التصييييييد ق 150-1
 بالحقوق المدنية والسياسية )سلوفينيا(؛

 لعهد الدولي الخاص الملحق با الختياري التوقيع والتصيد ق على البروتوكو  ا  150-2
 بالحقوق المدنية والسياسية )هندوراس(؛

التصييد ق على البروتوكو  االختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص   150-3
 بالحقوق المدنية والسياسيةف الهادف إلى إلغاء عقوبة اإلعدام )آيسلندا(ف و)إيطاليا(ف و)هندوراس(؛ 

 و  االختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص البروتوك   تصيييييييد ق على التوقيع وال  150-4
 بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية )هندوراس(؛

 النظر في التصيييد ق على البروتوكو  االختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص  150-5
 بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية )السنغا (؛

ة حقوق جميع العمييا  التفيياقييية الييدولييية لحمييايييالتوقيع والتصييييييييييد ق على ا  150-6
 وأفراد أسرهم )السنغا (ف و)هندوراس(؛ المهاجرين 

اتخاذ المزيد من الخطوات الملموسيية من أجل التصييد ق على االتفاقية الدولية   150-7
 جميع العما  المهاجرين وأفراد أسييرهمف والعالء حقوق العما  المهاجرينف بما  تما ييى لحماية حقوق  

 )الفلبين(؛أيضاا  ق العالمي من أجل الهجرة الذي انضم إليه لبنانالتفامع ا



A/HRC/47/5 

GE.21-04550 12 

اعتمياد عمليية مفتوحية تقوم على الجيدارة ليدي اختييار المر يييييييييحين على  150-8
  ات التابعة لألمم المتحدة )المملكة المتحدة لبريطانيا الصييعيد الويني النتخاأ أعضيياء هياات المعاهد 

 الشمالية(؛ أ رلنداالعظمى و 

اعتماد البروتوكولين    سيما  ال المضي قدماا في التصد ق على الصكوك الدوليةف و  150-9
 االختياريين الملحقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ) يلي(؛

على االتفاقية الدولية لحماية جميع األ ييييييخاص من النظر في التصييييييد ق   150-10
ية الدولية لحماية حقوق جميع العما  المهاجرين وأفراد االختفاء القسييري والتوقيع على االتفاق

 الالجاين )األرجنتين(؛أسرهم واالتفاقية الخاصة روضع 

 المتبقية )جورجيا(؛ مواصلة عملية االنضمام إلى الصكوك القانونية الدولية   150-11

التصيييد ق على المعاهدات الدولية الرييسيييية لحقوق اإلنسيييان التي ال تزا   150-12
 16و  13و  11و 5اط البحثف من أجل التقدم في تحقيق أهداف التنمية المسييييتدامة  بسيييي  على

 )باراغواي(؛

 التصييد ق على االتفاقية الخاصيية روضييع الالجاين والبروتوكو  الخاص روضييع  150-13
 الجاين )توغو(؛ال

 مواصلة التعاون القايم مع مجلس حقوق اإلنسان والجراءاته الخاصة )تونس(؛  150-14

 تكثيف الجهود الرامية إلى التصييد ق على البروتوكو  االختياري التفاقية حقوق  150-15
 الطفل بشأن ا تراك األيفا  في المنازعات المسلحةف ضمن اآلجا  الزمنية المحددة )روتسوانا(؛ 

إنفياذ قيانون منياهضييييييييية التعيذ ي  والمعياهيدات اليدوليية الملزميةف بميا في ذلي   150-16
 لوقايية الوينية )تشيكيا(؛عن يريق تفعيل اآللية ا

التصييد ق على البروتوكو  االختياري التفاقية حقوق الطفل بشييأن ا ييتراك  150-17
 في المنازعات المسلحة )أرمينيا(ف و)لكسمبرغ(ف و)هندوراس(؛  األيفا 

التصييد ق على البروتوكو  االختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص   150-18
 )أستراليا(؛اا ياسيةف واللغاء عقوبة اإلعدام رسميبالحقوق المدنية والس

تكثيف الجهود من أجيل زييادة تعزيز حقوق الطفيلف بميا في ذلي  عن يريق  150-19
  التفاقية حقوق الطفل بشيييييأن ا يييييتراك األيفا  في المنازعات التصيييييد ق على البروتوكو  االختياري  

 ؛المسلحة )اليابان(

تفاقية ق على البروتوكو  االختياري ال مواصييلة المسيياعي من أجل التصييد  150-20
 حقوق الطفل بشأن ا تراك األيفا  في المنازعات المسلحة )ميانمار(؛

التفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء التصيد ق على البروتوكو  االختياري   150-21
 تقديم البالغات )سلوفاكيا(؛

عاقة وتنفيذ  النظر في التصييييييد ق على اتفاقية حقوق األ ييييييخاص ذوي اإل 150-22
ماية حقوق األيفا  ذوي اإلعاقةف مع إ الء اهتمام السييييياسييييات واألير التشييييريعية الالزمة لح

 فا  الالجاين الفلسطينيين والسوريين )األرجنتين(؛ أي   سيما  ال خاص لأليفا  الذ ن يعانون الفقرف و 

النظر في التصيييد ق على اتفاقية حقوق األ يييخاص ذوي اإلعاقة في أقرأ  150-23
 وقت ممكن )أذربيجان(ف و)الهند(؛
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  التصيييد ق على اتفاقية حقوق األ يييخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكولها االختياري  150-24
 )رولندا(ف و)موزمبيق(؛

  ق على اتفاقية حقوق األ خاص ذوي اإلعاقة )اليابان(؛التصد 150-25

 يلندا(؛التصد ق على اتفاقية حقوق األ خاص ذوي اإلعاقة وتنفيذها )نيوز  150-26

التصيد ق على اتفاقية حقوق األ يخاص ذوي اإلعاقة واتخاذ الخطوات الالزمة  150-27
 لضمان توفير التعليم الجامع لأليفا  ذوي اإلعاقة )تركيا(؛

التصيييد ق على اتفاقية حقوق األ يييخاص ذوي اإلعاقةف واالتفاقية الدولية   150-28
 وتوكولين االختياريين األو  والثاني الملحقين لحماية جميع األ يييخاص من االختفاء القسيييريف والبر 

 بالعهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسيييياسييييةف والبروتوكو  االختياري التفاقية حقوق الطفل 
 ا تراك األيفا  في المنازعات المسلحة )أوكرانيا(؛ بشأن

الء التصيييد ق على االتفاقية الخاصييية روضيييع الالجاين وبروتوكولهاف مع إ  150-29
لأليفا  وضييمان عدم  اهتمام خاص لأليفا  عن يريق وضييع إجراءات اسييتقبا  تكون ماليمة

 احتجاز أي يفل )الكرسي الرسولي(؛

المناقشيييييية البرلمانية من أجل التعجيل بالتصييييييد ق على االتفاقية تسييييييريع  150-30
 الدولية لحماية جميع األ خاص من االختفاء القسري )أوروغواي(؛

 نظام روما األساسي للمحكمة الجنايية الدولية )قبرص(؛ام إلى االنضم 150-31

  القسيري   التصيد ق على االتفاقية الدولية لحماية جميع األ يخاص من االختفاء  150-32
 وعلى نظام روما األساسي )فرنسا(؛

  التصيد ق على االتفاقية الدولية لحماية جميع األ يخاص من االختفاء القسيري  150-33
 ليابان(؛)هندوراس(ف و)ا

التصيييد ق على البروتوكو  االختياري التفاقية القضييياء على جميع أ يييكا   150-34
 التمييز ضد المرأة )روتسوانا(ف و)الغارون(؛

التصيييد ق على البروتوكو  االختياري التفاقية القضييياء على جميع أ يييكا   150-35
ة ومع نمية المسيتداممن أهداف الت  6-4و  3-4و  4-1التمييز ضيد المرأة تما يياا مع الغايات  

 )باراغواي(؛ 5الهدف 

النظر في سيح  التحفظات على اتفاقية القضياء على جميع أ يكا  التمييز   150-36
 راض التشريعات الحالية لمواءمتها مع االتفاقية )رلغاريا(؛ضد المرأةف واستع

  سيييح  جميع التحفظات على اتفاقية القضييياء على جميع أ يييكا  التمييز ضيييد  150-37
 لمانيا(ف و)تركيا(ف و)كرواتيا(؛أة )أالمر 

رذ  المزيد من الجهود التشيييريعية لمنع العنف العايلي ورفع تحفظاته على  150-38
 لى جميع أ كا  التمييز ضد المرأة )جمهورية كوريا(؛اتفاقية القضاء ع

من اتفاقية القضييياء على جميع  9من المادة    2سيييح  التحفل على الفقرة   150-39
 ة وضمان حقوق المرأة في نقل جنسيتها إلى زوجها وأرنايها )البرتغا (؛ يز ضد المرأ أ كا  التمي 
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وتخزين والنتاج ونقل األلغام المضيادة  االنضيمام إلى اتفاقية حظر اسيتعما    150-40
 لألفرادف وتدمير تل  األلغام )الكرسي الرسولي(؛

أ يييكا  التمييز  من اتفاقية القضييياء على جميع  9رفع التحفل على المادة   150-41
 ماح للمرأة رنقل الجنسية ألرنايها وزوجها )النرويج(؛ضد المرأة والس

لمحكمة الجنايية الدولية والبروتوكو   التصيد ق على نظام روما األسياسيي ل 150-42
 االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن ا تراك األيفا  في المنازعات المسلحة)باراغواي(؛

  سيييي للمحكمة الجنايية الدوليةف والنفاذ أحكامه ظام روما األسيييا االنضيييمام إلى ن  150-43
 في التشريعات الوينية )رولندا(؛

األسيييياسييييي للمحكمة الجنايية الدولية ومواءمة التصييييد ق على نظام روما  150-44
 الوينية مع جميع االلتزامات الواردة فيه مواءمة تامة )التفيا(؛ التشريعات

ي وتعزيز التماسيييي   نية على التضييييامن الوينالتشييييجيع على سييييياسيييية مب 150-45
 )الجزاير(؛الويني لمواجهة التحديات السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي تعترض لبنان 

  317إلغاء أحكام التشهير الجنايي الواردة في قانون العقوباتف والصالح المادة   150-46
المتحيييدة  عييداء والعنف )المملكيية  من القييانون من أجييل تخفيف تجريم التحريى على التمييز وال 

 الشمالية(؛ أ رلندالبريطانيا العظمى و 

مجا  عملية اإلصيالح وتعزيز حقوق االسيتمرار في اتخاذ خطوات جادة في  150-47
 اإلنسان )اليمن(؛

إنفياذ قيانون منياهضييييييييية التعيذ ي  والمعياهيدات اليدوليية الملزميةف بميا في ذلي   150-48
 الوينية )كرواتيا(؛ عن يريق تفعيل اآللية الوقايية

لضمان قدرة اآللية الوقايية الوينية على االضطالع    62تعد ل القانون رقم  150-49
فعالية واسيييييتقالليةف وحصيييييولها على ميزانية كافية لها وأداء عملها بشيييييفافية كاملة روال تها ب

 )الدانمرك(؛

التي تقدمها    مواصيييلة تقديم الدعم الالزم لةلية الوينية إلعداد التوصييييات 150-50
 اآلليات الدولية ومتابعة تنفيذها )األردن(؛

وق اإلنسيييييان واآللية تخصييييييا ميزانية كافية لكل من المعهد الويني لحق 150-51
الوقايية الوينية لكي يضيييطلعا بعملهما بفعالية والتصيييد ق على المراسييييم المالية ذات الصيييلة 

 )كازاخستان(؛

لمنع قوق اإلنسيييييييان واآللية الوينية  ضيييييييمان حصيييييييو  الهياة الوينية لح 150-52
 التعذ   على الموارد الالزمة للقيام بعملهما بشكل مستقل )ملديف(؛

صييلة تعزيز اآلليات الوينية لحقوق اإلنسييان لحماية الشييرايف األضييعف  موا 150-53
 في المجتمع )ُعمان(؛

 مواصيييييييلة تعزيز الهياة الوينية لحقوق اإلنسيييييييانف بما في ذل  من خال  150-54
 توفير الموارد الالزمة )باكستان(؛

تزويييد الهيايية الوينييية لحقوق اإلنسييييييييييان بييالموارد الالزميية لتمكينهييا من  150-55
 الضطالع بمهامها بشكل مستقل وفعا  )قطر(؛ا
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تكثيف الجهود المبذولة في سيييبيل تفعيل عمل كل من المةسيييسييية الوينية  150-56
كل كاملف من أجل مكافحة اإلفالت من العقاأ  لحقوق اإلنسيييان ولجنة الوقاية من التعذ   بشييي

 وضمان تطبيق اإلجراءات القضايية المناسبة )جمهورية كوريا(؛

واصيييييلة الجهود الرامية إلى اسيييييتحداس يياكل مةسيييييسيييييية معنية بحقوق م 150-57
 اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني )البحرين(؛

رد الالزمة لضيمان اسيتقالليتها  تزويد الهياة الوينية لحقوق اإلنسيان بالموا 150-58
)مبادئ   مبادئ المتعلقة بمركز المةسيسيات الوينية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسيانتما يياا مع ال

 ؛باريس( )دولة فلسطين(

 (؛ليشتي -تيمور اعتماد خطة عمل وينية لحقوق اإلنسان ) 150-59

سيياسييية  المضييي في اتخاذ خطوات عملية تهدف إلى اسييتحداس الهياكل األ 150-60
قي البلد بعملية تنفيذ التزاماته في المةسييييسييييية والهياكل األسيييياسييييية لحقوق اإلنسييييان لكي  رت

 اإلنسان )تركمانستان(؛مجا  حقوق 

مواصييلة الجهود المبذولة من أجل مكافحة الفسيياد في القطاع العام وتعزيز  150-61
 دور الهياة الوينية لمكافحة الفساد )مصر(؛

ييد المةسيسيات الحكوميةف وتوخي العدالة  صية في سيبيل تو رذ  جهود مخل 150-62
 ات )الكرسي الرسولي(؛والمساءلةف إلى جان  مكافحة الفساد على جميع المستوي

تحسييين النهج المتعدد القطاعات لتشييجيع الشييفافية والجهود المبذولة من  150-63
 أجل مكافحة الفساد )إندونيسيا(؛

 )نيجيريا(؛ مجا  مكافحة الفساد والفقر مضاعفة الجهود المبذولة في 150-64

  ف بما في ذل  مواصيلة التقدم نحو رفع كفاءة األداء في المةسيسيات الحكومية  150-65
 عن يريق االستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية )ُعمان(؛

 تكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد )البحرين(؛ 150-66

سيتقطاأ تأ يد المجتمع للجوان  الرييسيية من االسيتراتيجية الوينية دة ازيا 150-67
  على جميع المسيييتويات االجتماعية للتوعية رهذه الجوان ف للمسييياواة رين الجنسيييين وتنفيذ أنشيييطة 

 والعمل مع الشركاء الدوليين على تحقيق هذه األهداف حس  االقتضاء )سنغافورة(؛

بادئ حقوق اإلنسييييييان تعزيز قدرات موظفي إنفاذ القانون في مجا  إنفاذ م 150-68
 )الصوما (؛

ن الدولي اإلنسييييييياني في مواصيييييييلة تعميم مراعاة حقوق اإلنسيييييييان والقانو 150-69
  القطاع العامف بما في ذل  عن يريق إنشيييييياء وحدات معنية بحقوق اإلنسييييييان في مختلف الوزارات 

 امية إلى رناء قدرات الموظفين العسكريين والمدنيين )الفلبين(؛الحكوميةف وتنفيذ األنشطة الر 

تكثيف الجهود من أجل القضيييياء على جميع أ ييييكا  التمييز والعنف ضييييد  150-70
 لمواءمته مع اتفاقية القضييياء على جميع  1925المرأةف والنظر في مراجعة قانون الجنسيييية لعام  

 د المرأة )أوروغواي(؛ أ كا  التمييز ض
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تعزيز المسيييييييييياواة رين الرجييل والمرأة في الحقوق المتعلقيية بييالزواج والميراس  150-71
 ونقل الجنسية إلى األرناء )البرازيل(؛والطالق 

سيييينر تشييييريعات تحظر التمييز القايم على أسيييياس الميل الجنسييييي والهوية  150-72
 الجنسانية أو التعبير الجنساني )كندا(؛

  خصين من نفس الجنس ) يلي(؛إلغاء تجريم إقامة عالقة رين  150-73

 من قانون العقوبات بحيث ُيحدد نطاقها روضييوح وال تميز  534تنقيف المادة   150-74
 ضد األ خاص على أساس ميلهم الجنسي وهويتهم الجنسانية )تشيكيا(؛

التمييز  تنا على حظر ومعاقبة أعما   اا  تضييييييييمين اإليار القانوني أحكام 150-75
 ي سييييب  من األسييييباأف بما في ذل  األصييييل القومي أو اإلثنيف والميل والتحريى على الكرايية أل 

 الجنسي والهوية الجنسانية )إكوادور(؛

على تضييييمينه اا مواصييييلة الجهود الرامية إلى تعزيز اإليار القانوني حرصيييي 150-76
ذل  الميل الجنسييي والهوية  قايمة  يياملة باألسييباأ التي يحظر على أسيياسييها التمييزف بما في

 انية )فيجي(؛الجنس

التمييز    سيما التعد ل اإليار القانوني القايم فيما  تعلق بمكافحة التمييزف و  150-77
 على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية والجنسية )األرجنتين(؛

يل  التصييدي لمضييايقة وترهي  الصييحفيين والمثليات والمثليين ومزدوجي الم 150-78
نية وحاملي صيفات الجنسيين والمدافعين عن حقوق اإلنسيانف الجنسيي ومغا ري الهوية الجنسيا

 وضمان االحترام التام للحق في االحتجاج السلمي )فرنسا(؛

سيين تشييريع يحظر التمييز على أسيياس الميل الجنسييي والهوية الجنسييانية   150-79
 من قانون العقوبات )ألمانيا(؛ 534واللغاء المادة 

م التحرش الجنسييييييي والعداد خطة عمل اعتماد مشييييييروع القانون الذي ي 150-80 جر ر
 وينية لمنع التحرش الجنسي في مكان العمل وخارجه على حد سواء )آيسلندا(؛

ع صيفة الجرم عن إقامة عالقات جنسيية بالتراضيي رين أ يخاص بالغين  نز  150-81
من نفس الجنس وتوسييييع نطاق تشيييريعات مكافحة التمييز لتشيييمل حظر التمييز على أسييياس  

 جنسي والهوية الجنسانية )آيسلندا(؛الميل ال

مواصيلة الجهود المبذولة من أجل ضيمان المسياواة رين الجنسيينف بما في  150-82
 293/2014ف وتنفييذ القيانون رقم 2019ال  تنفييذ خطية العميل المتعلقية بيالمرأة لعيام ذلي  من خ

 يا(؛بشأن العنف العايليف والصالح األحكام ذات الصلة في قانون األسرة )إيطال

م المثلية الجنسيييية ومكافحة جميع أ يييكا   150-83 إلغاء األحكام القانونية التي تجر ر
 التمييز )إيطاليا(؛

من قانون العقوبات وسيين تشييريعات لحماية حقوق المثليات    534ء المادة  إلغا  150-84
 تراليا(؛ والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغا ري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين )أس 

اتخاذ جميع التدارير الالزمةف في القانون والممارسيية على حد سييواءف لمكافحة  150-85
 أساس الجنس والعرق والد ن والميل الجنسي )التفيا(؛عدم المساواة والتمييز على 

 حظر التمييز القايم على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية )لكسمبرغ(؛  150-86



A/HRC/47/5 

17 GE.21-04550 

الجميع على المعلومات والخدمات المتعلقة بالصييحة الجنسييية ضييمان حصييو    150-87
لأل يييييخاص ذوي اإلعاقةف والمثلياتف ومزدوجي الميل الجنسييييييف والمثليينف   سييييييما  ال واإلنجاريةف و 

 ومغا ري الهوية الجنسانيةف وحاملي صفات الجنسينف والمهاجرين والالجاين )المكسي (؛ 

نون العقوبات اللبناني التي ُتسييييتخدم لتجريم وسيييياير مواد قا   534إلغاء المادة   88- 150
 ارق الهوية والتعبير الجنسانيْين مع ما هو متعارف عليه )هولندا(؛ العالقات الجنسية المثلية وعدم تط 

وضييع حد للتمييز على أسيياس الميل الجنسييي والهوية الجنسييانيةف بما في  150-89
 من قانون العقوبات )النرويج(؛ 534ذل  إلغاء المادة 

نزع صيفة الجرم عن إقامة عالقات مثلية بالتراضيي عن يريق إلغاء المادة   150-90
 من قانون العقوبات )إسبانيا(؛ 534

مواصييلة إدخا  إصييالحات قانونية حسيي  االقتضيياءف وتنفيذ ررامج لضييمان   150-91
 المساواة رين الجنسين )سري النكا(؛

ى حظر التمييز على أسيياس إقرار تشييريع  ييامل لمكافحة التمييز  نا عل 150-92
 ف فعا  للضحايا )السويد(؛الميل الجنسي أو الهوية الجنسانيةف وتوفير سبيل انتصا

اعتماد قانون موحد بشيييأن األحوا  المدنية الشيييخصيييية يضيييمن للمواينين   150-93
 المساواة في المعاملة ويلغي التمييز القايم على نوع الجنس )سويسرا(؛

لي ووكياالت األمم المتحيدة على العميل مع السيييييييييلطيات  حيث المجتمع اليدو  150-94
 مة االقتصادية والمالية على الشع  اللبناني )الجزاير(؛اللبنانية للحد من تأثير األز 

  مواصيييلة الجهود الرامية إلى إعما  الحقوق االقتصيييادية واالجتماعية والثقافية  150-95
 )المملكة العربية السعودية(؛

ضييييييييع األير التشييييييييريعية الالزمة وتعزيزهاف والتصييييييييدي  تكثيف الجهود لو  150-96
الشييييييياملة لعدة قطاعاتف بما في ذل  أير التكيف مع تغير المناف والتخفيف  للتحديات البياية  

من آثارهف وضيييمان مشييياركة النسييياء واأليفا  واأل يييخاص ذوي اإلعاقة والمجتمعات األصيييلية  
 (؛والمحلية مشاركةا مجديةا في تنفيذ هذه األير )فيجي

امج  ييبكات  وضييع سييياسييات محددة لتعزيز األنشييطة االقتصييادية وتنفيذ رر  150-97
 األمان االجتماعي )إندونيسيا(؛

مواصييييلة التنسيييييق مع الدو  والمنظمات الدولية لتقديم المسيييياعدة والدعم   150-98
 إلى لبنان )األردن(؛

صيياد اللبناني  تكثيف الجهود الدولية من أجل إنشيياء آليات آمنة لدعم االقت 150-99
 )الكويت(؛

إلى نهج قايم على حقوق اا  تنفيذ سييييياسييييات وينية للحد من الفقر اسييييتناد 150-100
 من أهداف التنمية المستدامة )باراغواي(؛ 10و 1اإلنسان مع التركيز على الهدفين 

مواصييلة الجهود المبذولة من أجل تعزيز الحقوق االقتصييادية واالجتماعية   150-101
 ركمانستان(؛والثقافية )ت

ود الراميية إلى مكيافحية اإلرهياأ والتطرف العنيف )المملكية مواصيييييييييلية الجه 150-102
 العربية السعودية(؛
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المضييي في اتخاذ تدارير صييارمة لمكافحة التطرف العنيف واإلرهاأ اللذ ن   150-103
جسييييييييمة   ارُتليت رهما المنطقة والمنايق المجاورة للبلد منذ فترة يويلة وتسيييييييببا في انتهاكات

 انية )جمهورية إ ران اإلسالمية(؛لحقوق اإلنسان وكوارس إنس

 تفعيل التعباة الدولية لدعم لبنان في مكافحة اإلرهاأ )الكويت(؛ 150-104

االلتزام بمبدأ عدم اإلعادة القسيييييييييرية وفقاا لاللتزامات المنصيييييييييوص عليها   150-105
ة  و العقوبة القاسيييية أو الالإنسييياني اتفاقية مناهضييية التعذ   وغيره من ضيييروأ المعاملة أ في
 المهينة )هولندا(؛ أو

تعزيز حميياييية حقوق الالجاين وحريتهمف بمييا في ذليي  احترام االلتزامييات   150-106
 المتعلقة بمبدأ عدم اإلعادة القسرية )النرويج(؛

تطبيق وقف قيانوني للعميل بعقوبية اإلعيدام وتخفيف األحكيام التي ال تزا   150-107
 نهايياا )أوروغواي(؛عو ف رهدف إلغايها سارية المف

مواصيييييييييلية الجهود من أجيل إقرار وقف العميل بعقوبية اإلعيدام والعميل على  150-108
 إلغايها )روركينا فاسو(؛

إلغيياء عقوبيية اإلعييدام بيياعتبييارهييا عقوبيية واجبيية التطبيق بموجيي  القييانون   150-109
عقوبات رد لة  أد نوا بالفعل إلى الوينيف مع تخفيف األحكام الصييييادرة بحق األ ييييخاص الذ ن  

 أخري ) يلي(؛

 التمس  روقف تنفيذ أحكام اإلعدام والنظر في إلغاء هذه العقوبة )كوت ديفوار(؛  150-110

 فرض وقف رسمي لتنفيذ أحكام اإلعدام )قبرص(؛ 150-111

التمسي  روقف تنفيذ أحكام اإلعدام المفروض حالياا واتخاذ خطوات إيجارية  150-112
 عدام )فيجي(؛إللغاء عقوبة اإلاا دتمهي

النظر في فرض وقف رسيييييييييمي لتنفييذ أحكيام اإلعيدام رهيدف إلغياء عقوبية  150-113
 اإلعدام )األرجنتين(؛

 إلغاء عقوبة اإلعدام بحكم القانون )فرنسا(؛ 150-114

 إللغاء عقوبة اإلعدام بموج  القانون )جورجيا(؛ اا  اتخاذ خطوات إضافية تمهيد  150-115

تنفيذ أحكام اإلعدامف والعمل من أجل إلغاء عقوبة اإلعدام  التمسيييييي  روقف   150-116
 بموج  القانون وبشكل دايم )الكرسي الرسولي(؛

مواصييييييلة تحسييييييين ظروف عيل السييييييجناء وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم   150-117
 األساسية )ليبيا(؛

 تسريع عملية إلغاء عقوبة اإلعدام )موزامبيق(؛  150-118

هيد إللغياء عقوبية اإلعيدام بيالكياميلف بميا في ذلي  عن يريق اتخياذ خطوات تم 150-119
فرض وقف لتنفيذ أحكام اإلعدامف والتصيييد ق على البروتوكو  االختياري الثاني الملحق بالعهد  

 الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )نيوزيلندا(؛

 البرتغا (؛إلغاء عقوبة اإلعدام في جميع الحاالت والظروف ) 150-120

 مواصلة التقدم صوأ إلغاء عقوبة اإلعدام تماماا )رومانيا(؛ 150-121
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 إلغاء عقوبة اإلعدام )إسبانيا(؛ 150-122
إنشييييييياء آلية في إيار النظام القضيييييييايي للفصيييييييل في حاالت األفراد الذ ن   150-123

)الواليات   يخشيييييون التعرض لالضيييييطهاد أو التعذ   قبل الترحيل وذل  منعاا لرعادة القسيييييرية
 المتحدة األمريكية(؛

مواءمة قانون مناهضيييية التعذ   مع اتفاقية مناهضيييية التعذ   وغيره من  150-124
 ضروأ المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة وضمان إنفاذه )إستونيا(؛

 ةاعتماد قانون  يييييامل لمكافحة التعذ  ف  تفق تماماا مع اتفاقية مناهضييييي 150-125
التعذ   وغيره من ضييييييروأ المعاملة أو العقوبة القاسييييييية أو الالإنسييييييانية أو المهينةف ويلغي 
أحكام التقادمف وينا على تعريف  يامل للتعذ  ف وينهي اختصياص المحاكم العسيكرية بالنظر  

 (؛أ رلندافي بعى القضايا المدنية )
  )إيطاليا(؛الا تنفيذاا كام 2017تنفيذ قانون مناهضة التعذ   لعام  150-126

االمتثيا  لاللتزاميات المحليية واليدوليية المتعلقية بمكيافحية التعيذ ي ف بميا في  150-127
 ذل  عن يريق تعزيز القدرات في مجالي الرقابة والتحقيق )أستراليا(؛

مواصيييلة اتخاذ الخطوات الالزمة لتنفيذ قانون مناهضييية التعذ   على نحو  150-128
 متسق )رومانيا(؛

بييإدراج قييانون كييامييل لمكييافحيية التعييذ يي ف    65/2017د ييل القييانون رقم  تعيي 150-129
اسيتناداا إلى اتفاقية مناهضية التعذ   وغيره من ضيروأ المعاملة أو العقوبة القاسيية أو الالإنسيانية 
أو المهينةف وذل  رهدف ضمان وضع تعريف مناس  للتعذ  ف ووقف فترات التقادم القانونيةف  

 ة للضحايا )سويسرا(؛فيوتقديم المساعدة الكا
  مواصيييلة الجهود الرامية إلى معالجة مشيييكلة األ يييخاص المفقود ن والمختفين  150-130

 قسراا )قبرص(؛
النظر في اتخاذ المزيد من الخطوات لزيادة تدري  مسةولي مراكز االحتجاز   150-131

 على رناء القدرات )كمبوديا(؛

لى تحسييييييييين أداء نظام السييييييييجون  إ االسييييييييتمرار في اتخاذ الجهود الرامية 150-132
 )االتحاد الروسي(؛

ضيييييمان محاكمة المدنيين أمام المحاكم المدنيةف وضيييييمان قيام السيييييلطات   150-133
 بالتحقيق بشييييفافية في التقارير المتعلقة باسييييتخدام التعذ   في مرافق قوات األمن وفي االدعاءات 

اهرين السييلميينف ووقف مقاضيياة  تظالتي تنسيي  لقوات األمن االسييتخدام المفرط للقوة ضييد الم
المتظاهرين والصيييحفيين والمدونين بموج  قوانين التشيييهير الجنايية بسيييب  ممارسيييتهم الحق 

 في حرية التعبير )الواليات المتحدة األمريكية(؛
مكافحة الفسيييياد الرسييييمي وزيادة الشييييفافيةف بما في ذل  عن يريق تعيين  150-134

ياسييف والنشياء لجنة انتخارية مسيتقلةف وضيمان الشيفافيةف سي  قضياة مسيتقلين ال  تمتعون رنفوذ
بما في ذل  من خال  مشييييييياركة المجتمع المدني ردور نشيييييييو في تخصييييييييا الموارد العامة 

 )الواليات المتحدة األمريكية(؛
ضيييييمان إجراء تحقيقات كافية في جميع حاالت االعتداء على الصيييييحفيين   150-135

عن حقوق اإلنسيان وضيمان تنفيذ مبدأ سييادة القانون على   ينواإلعالميين والمدونين والمدافع
 أكمل وجه )إستونيا(؛
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باعتماد قانون لهذا الغرضف ومكافحة   سيييما الضييمان اسييتقال  القضيياءف و  150-136
اإلفالت من العقاأف من خال  إنجاز تحقيق مسيييتقل وموثوق به بشيييأن أسيييباأ االنفجار الذي 

  تحمل مسةولية هذا االنفجار )فرنسا(؛ وتحد د من 2020آأ/أغسطس  4وقع في 

ضييمان إجراء تحقيقات  ييفافة ومسييتقلة في االنفجار الذي وقع في ريروت  150-137
 ومحاسبة المسةولين عن وقوعه )ألمانيا(؛

 تعزيز مبدأ سيادة القانونف بطرق منها ضمان استقال  القضاء )التفيا(؛ 150-138

كاوي ُتخوَّ  صيييالحية التحقيق في أعما   لتقديم الشيييإنشييياء آلية مسيييتقلة   150-139
 التعذ   وسوء المعاملة )لكسمبرغ(؛

ضييييمان إجراء تحقيقات سييييريعة ونزيهة في جميع البالغات المتعلقة بالتعرض   150-140
 للتعذ   وسوء المعاملة على أ دي الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين )الجبل األسود(؛ 

 ص المختفين والمفقود ن في الحرأ األهلية التيايا األ ييخا التحقيق في قضيي 150-141
 لم ُتحل بعد )الجبل األسود(؛

التحقيق في جميع االدعاءات التي تنسيييي  إلى قوات األمن االسييييتخدام المفرط  150-142
 للقوة لفىر  االحتجاجات والمظاهرات )النمسا(؛

ر الدولية والنفاذ  اا للمعا يإقرار قوانين ترمي إلى تعزيز اسييتقال  القضيياء وفق 150-143
 هذه القوانين )النرويج(؛

مضيييييياعفة الجهود المبذولة لتحسييييييين توفير الخدمات العامةف بما في ذل    150-144
من خال  اتخاذ تدارير تهدف إلى ضييييمان زيادة الكفاءة والمسيييياءلة في تقديم الخدمات العامة 

 )أذربيجان(؛

تي تشيير إلى تعرض الصيحفيين  التقارير ال مواصيلة إجراء تحقيقات  ياملة في   150-145
  واإلعالميين والمدونين والمدافعين عن حقوق اإلنسييييان والنا ييييطين للعنف والمضييييايقة والتخويفف 

 واتخاذ التدارير المناسبة )رومانيا(؛

 مواصلة رذ  الجهود للتحقيق في قضايا المفقود ن المفتوحة )صربيا(؛ 150-146

ومحاسييبة   2019قوة أثناء مظاهرات عام  م المفرط للالتحقيق في االسييتخدا 150-147
 آأ/أغسطس )سلوفاكيا(؛ 4المسةولين عن انفجار 

مواصييلة الجهود المبذولة لضييمان اسييتقال  السييلطة القضييايية بما  تما ييى  150-148
 مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية )دولة فلسطين(؛

عادلة باعتماد قوانين الحق في محاكمة تعزيز اسيييتقال  القضييياء وضيييمان   150-149
تنظم عمل السييييلطة القضييييايية والسييييلطات اإلدارية والماليةف بما  تما ييييى مع المعا ير الدولية  

 )سويسرا(؛

 حماية حق اإلعالميين في حرية التعبير )كندا(؛ 150-150

 إستونيا(؛ مراجعة التشريعات المتعلقة بالتشهير ومواءمتها مع المعا ير الدولية )  150-151

 ضمان الحق في االحتجاج السلمي في جميع األوقات )ألمانيا(؛ 150-152
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 اتخاذ تدارير إضيافية لتعزيز سيالمة الصيحفيين وتنفيذ خطة عمل األمم المتحدة  150-153
 بشأن سالمة الصحفيين ومسألة اإلفالت من العقاأ )اليونان(؛

ف بما في ذل   التشهير بالكاملنزع صفة الجرم عن التجديفف واللغاء تجريم  150-154
 (؛أ رلنداإهانة المسةولين الحكوميين وانتقادهم )

إعالء الحق في حرية التعبير وفي التجمع السييلميف بما في ذل  من خال   150-155
وضيع حد الحتجاز األ يخاص بسيب  التعبير عن انتقادهم للحكومة وضيمان تحلر ي قوات األمن 

 االحتجاجات )أستراليا(؛بضبو النفس في مواجهة 

تعزيز وحماية الحق في التجمع السييلمي وحرية التعبيرف بما في ذل  حرية  150-156
 وسايو اإلعالم )التفيا(؛

  ضيمان وصيو  جميع الناس في لبنان دون عوايق إلى وسيايو اإلعالم المحلية  150-157
 واألجنبية على السواءف بما في ذل  خال  االحتجاجات )التفيا(؛

يايية ريايية آمنيية ومواتييية يحظى فيهييا المجتمع المييدني  اتخيياذ تييدارير لته 150-158
 والمدافعون عن حقوق اإلنسان باالحترامف بمنأي عن االضطهاد والترهي  والمضايقة )التفيا(؛

 رفع جميع القيود المفروضة على حرية التعبير )لكسمبرغ(؛ 150-159

حرية الصييييحافةف هذا الحقف بما في ذل     تعزيز الحق في حرية التعبير والعالء  150-160
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق   19وضيييييمان مواءمة تشيييييريعات الدولة وممارسيييييتها مع المادة  

 المدنية والسياسية )هولندا(؛

والعماله  احترام الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات وحماية هذا الحق   150-161
 المنظميات غير الحكوميية  فيين والنيا يييييييييطينف وتمكين بيالكياميلف واتخياذ إجراءات لحميايية الصيييييييييح 

 والمجتمع المدني بالكامل من االضطالع بأنشطتها بحرية وأمان )نيوزيلندا(؛

ضييييييمان حرية التعبير والتجمع ومنع العنف ضييييييد المتظاهرين السييييييلميين   150-162
 )النرويج(؛

السييلميين    اتخاذ الخطوات الالزمة لضييمان سييالمة الصييحفيين والمتظاهرين 150-163
 حرية التعبير والتجمع )جمهورية كوريا(؛ كوسيلة لضمان

االعتيييداءات على  150-164 التعبير والرأي والجراء تحقيقيييات في  ضيييييييييميييان حريييية 
 الصحفيين )سلوفاكيا(؛

 ضمان تعد ل قانون اإلعالم الجد د وفقاا اللتزامات البلد الدولية )سويسرا(؛ 150-165

 وخارجها )أوكرانيا(؛ التعبير والرأي على  بكة اإلنترنتضمان حرية  150-166

اتخاذ تدارير لزيادة تعزيز الحوار رين األديان والتسيييييامف إزاء التنوع الد ني   150-167
 )مالطة(؛

تكثيف الجهود الرامية إلى مكافحة االتجار بالبشيييرف بما في ذل  النظر في  150-168
ارير إضيييييافية  في هذا المجا ف فضيييييالا عن اتخاذ تدإمكانية اعتماد اسيييييتراتيجية أو خطة عمل  

رين األيفا ف وضييمان حما تهم والعادة تأهيلهم على   سيييما اللتحد د ضييحايا االتجار بالبشييرف و 
 نحو  امل )ريالروس(؛



A/HRC/47/5 

GE.21-04550 22 

مواصيييلة الجهود المحمودة الرامية إلى مكافحة االتجار بالبشيييرف على نحو  150-169
 ما أكدته لجنة حقوق الطفل )المغرأ(؛

كافحة االتجار باأل يخاص وضيمان حماية حقوق اعتماد تدارير إضيافية لم 150-170
 الضحاياف فضالا عن حقوق العما  المهاجرين )نيجيريا(؛

الصبيان    سيما الإدخا  تعد الت تشريعية لحماية ضحايا االتجار بالبشرف و  150-171
من أهداف التنمية المسييتدامة   8والفتيات والنسيياءف وتأمين الدعم لهم بما  تما ييى مع الهدف  

 من األهداف )باراغواي(؛ وغيره

مواصييييييلة الجهود في سييييييبيل تعزيز المسيييييياواة رين الرجل والمرأة ومكافحة  150-172
 االتجار بالبشر )االتحاد الروسي(؛

  اعتماد قانون موحد لألحوا  الشخصية من خال  إلغاء جميع األحكام التمييزية  150-173
 (؛ضد المرأة )رلجيكا

 حوا  الشيييخصيييية  نطبق على جميع األ يييخاص بغى اعتماد قانون موحد لأل  150-174
 النظر عن نوع الجنس واالنتماء الد نيف ويجيز الزواج المدني )الدانمرك(؛

وضييييع قانون بشييييأن األحوا  المدنية الشييييخصييييية لضييييمان المسيييياواة رين  150-175
  الزواج والمسييييةوليات المتعلقة باألرناءفالجنسييييين فيما يخا جنسييييية األرناء والزواج وفسيييي  

 فضالا عن األحكام المتعلقة بالمساواة في الحقوق رين الزوج والزوجة )إسبانيا(؛

 ضيييييمان دخو  العقد المعياري الموحد حيز النفاذ من دون تأخيرف واسيييييتحداس  150-176
 نظام للرقابة واإلنفاذ الفعالين )النمسا(؛

سيها المتاحة تعد ل قانون العمل لضيمان تمتع العما  المنزليين بالحماية نف 150-177
لغيرهمف وبما  تما يييييى مع اتفاقية منظمة العمل الدولية بشيييييأن العمل الاليق للعما  المنزليين  

 ( )السويد(؛189)رقم  2011لعام 

  سيييما  ال مواصييلة تعزيز السييياسييات االجتماعية الناجحة لفايدة أفراد الشييع ف و  150-178
 الشرايف األضعف )جمهورية فنزويال البوليفارية(؛

مواصييييييلة الجهود الرامية إلى التغل  على التحديات الحالية والنا يييييياة من  150-179
 حقوق النسياء واأليفا  واأل يخاص   سييما  ال أجل زيادة تعزيز تمتع أفراد الشيع  بحقوق اإلنسيانف و 

 (؛المنتمين إلى ساير الفاات الضعيفة )فييت نام

لمضيي في تعزيز جهود  مواصيلة تشيجيع التنمية االقتصيادية واالجتماعية وا 150-180
 الحد من الفقر )الصين(؛

مواصلة عملية تحسين الظروف المعيشية لأل خاص مسلوبي الحريةف مع  150-181
 التركيز على ررامج إعادة التأهيل والعادة اإلدماج االجتماعي )كوبا(؛

لرامية إلى توفير الحماية االجتماعية الشييييييياملة لجميع مواصيييييييلة الجهود ا 150-182
 لسكان وتكثيف هذه الجهود )الغارون(؛ رايف ا

 تعزيز الحقوق االقتصييييييييادية واالجتماعية والثقافية لجميع المواينين اللبنانيين  150-183
 )العراق(؛
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االقتصادية واالجتماعية  تعزيز جهود االستجابة الوينية لمواجهة التحديات   150-184
 )األردن(؛

اا امج الويني لدعم األسييير األكثر فقر مواصيييلة الجهود المبذولة إلنجاز البرن 150-185
 من أجل التخفيف من حدة الفقر في البلد والقضاء عليه )جمهورية الو الديمقرايية الشعبية(؛

ام جميع العمل بالتضييييامن مع أسيييير ضييييحايا انفجار مرفأ ريروتف واسييييتخد 150-186
 " )ليبيا(؛19-خال  فترة جايحة "كوفيد سيما الالموارد المتاحة لتخفيف المعاناةف و 

 مواصلة اتخاذ تدارير للتغل  على التحديات االجتماعية واالقتصادية )باكستان(؛  150-187

النظر في تحسييين نظام الحماية االجتماعية الشييامل لجميع فاات الشييع ف  150-188
 األضعف )صربيا(؛ واستهداف الفاات

 لفقرف رهيدف الحيد من زييادة اليدعم الميالي المقيدم إلى األسيييييييير التي تعياني من ا  150-189
 إ داع األيفا  في مةسسات الرعاية )سيراليون(؛

مواصيلة الجهود الرامية إلى مكافحة الفقر وتحسيين حياة الفاات الضيعيفةف  150-190
 النساء والفتيات وكبار السن )الصوما (؛ سيما الو 

  ليشيمل النظر في توسييع نطاق البرنامج التجريبي المسيمى "الخالص من الفقر"   150-191
 أكبر عدد ممكن من ذوي الدخل المنخفى )اإلمارات العربية المتحدة(؛

تعد ل أحكام قانون الضييمان االجتماعي لكفالة المسيياواة في االسييتفادة من  150-192
 صندوق الويني للضمان االجتماعي )ملديف(؛ال

 رين الشباأ والنساء )ماليزيا(؛ سيما الالتصدي للبطالةف و  150-193

العملف قدر اإلمكانف على تعزيز التدارير التي تسيييتهدف الفاات الضيييعيفةف  150-194
 ويشمل ذل  على وجه الخصوصف دعم فرص االستفادة من الضمان االجتماعي )المغرأ(؛

مواصيلة الجهود الرامية إلى تحسيين نوعية الخدمات الصيحية واالجتماعية   150-195
 ية(؛المقدمة لكبار السن )المملكة العربية السعود

زيادة االستثمار في قطاعْي الصحة والتعليمف وزيادة ضمان حق الناس في  150-196
 الصحة والتعليم )الصين(؛

نطاق الخدمات الصييحية وتوافرها   مواصييلة اعتماد تدارير ترمي إلى توسيييع 150-197
  الطوارئ " وغيره من حاالت  19- وأثرها على جميع المسيتوياتف مع إ الء اهتمام خاص لجايحة "كوفيد 

 المتعلقة بالصحة العامة )كوبا(؛

مواصييييلة تعزيز التدارير الرامية إلى توفير خدمات الرعاية الصييييحية لجميع  150-198
  رايف المجتمع )مصر(؛

في السييياق الحي لجايحة   سيييما  ال تعزيز حماية حقوق اإلنسييان لكبار السيينف و  150-199
 " )األرجنتين(؛19-"كوفيد

مل في وضييع خطة اإلنعاش لمرحلة ما بعد جايحة "كوفيد"  اعتماد نهج  ييا 150-200
صيوناا للحقوق االقتصيادية واالجتماعيةف مع التركيز روجه خاص على التعليم )جمهورية إ ران 

 (؛اإلسالمية
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تعزيز خييدمييات الرعيياييية الصيييييييييحيييةف بطرق منهييا التعيياون مع المنظمييات   150-201
خال  جايحة   سييما الرعاية الصيحية الجيدةف و الدوليةف لضيمان إمكانية االسيتفادة من خدمات ال

"ف لجميع األ يييييخاصف بمن فيهم األ يييييخاص غير المشيييييمولين بالتأمين الصيييييحي 19-"كوفيد
 بية(؛)جمهورية الو الديمقرايية الشع

ضييييييمان حصييييييو  الجميع على مياه الشييييييرأ المأمونة وخدمات الصييييييرف   150-202
 الصحي )ماليزيا(؛

ن حصيو  المتضيررين من االنفجار على السيكن مواصيلة العمل على ضيما 150-203
عادالا  اا  الاليق والغذاء والماء والرعاية الصييييييحيةف مع توزيع جميع المسيييييياعدات بشييييييكل توزيع

 )مالطة(؛اا ونزيه

مواصيييلة العمل مع أصيييحاأ المصيييلحة المعنيين لوضيييع الصييييغة النهايية   150-204
"  19-ة واالقتصييييييييياديية لجيايحية "كوفييدلخطية الحميايية االجتمياعييةف مع مراعياة اآلثيار االجتمياعيي

 على الفقراء )سنغافورة(؛

تعزيز التدارير الرامية إلى تعزيز الحق في الصحة وتوفير إمكانية الحصو    150-205
 الرعاية الصحية للجميع )سري النكا(؛على 

مواصييييييلة الجهود الرامية إلى ضييييييمان حقوق المهاجرين والالجاين وتوفير  150-206
النسياء واأليفا  واأل يخاص ذوي اإلعاقة    سييما الة الالزمة للفاات األضيعفف و الرعاية الصيحي
 )السودان(؛

اسيييتفادة جميع تسيييريع عملية تحقيق التغطية الصيييحية الشييياملة وضيييمان   150-207
 المواينينف بمن فيهم المهاجرونف من هذا النظام )تا لند(؛

في نا اليييدسيييييييييتور    تكريس الحق في التعليم للجميعف من دون تمييزف 150-208
 ديفوار(؛ )كوت

  إدماج التثقيف الجنسيييييييي الشيييييييامل في مناهج التعليم الوينيةف وتطوير الموارد  150-209
 التعليميةف وتدري  المربين من أجل ضمان تطبيقه بفعالية )آيسلندا(؛

مواصيلة الجهود الرامية إلى توفير التعليم الجيد والمنصيف والشيامل للجميع  150-210
 )قطر(؛

مواصيلة الجهود الرامية إلى تحسيين التعليم في المدارس وعدم تقييد فرص  150-211
 الجنسية أو وضع الهجرة )دولة فلسطين(؛الحصو  على التعليم ألسباأ تتعلق ب

اا مواصيلة الجهود الرامية إلى ضيمان توفير التعليم األسياسيي اإللزامي مجان 150-212
 للجميع )السودان(؛

التوعية والتدري  في مجا  حقوق اإلنسيان لفايدة موظفي  مواصيلة أنشيطة 150-213
 حاء البلد )تركمانستان(؛الدولة وعامة الناس رهدف نشر الوعي القانوني في جميع أن

 اتخاذ تدارير إضافية لوضع حد لزواج النساء والفتيات باإلكراه )أنغوال(؛ 150-214

تمثيل المرأة في جميع مجاالت  اتخاذ تدارير فعالة من أجل تسيريع رفع مسيتوي  150-215
في المعاملة   يسيياوي رين جميع النسيياء والرجا    الحياة العامة والسييياسييية وتعد ل التشييريعات تعد الا 

 في  ةون الزواج والطالق وحقوق اإلرسف ويقضي بمنف الجنسية لألرناء والزوج )تشيكيا(؛ 
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خا الزواج واإلرس سينر تشيريع لضيمان المسياواة في المعاملة للمرأة فيما ي 150-216
 والطالق وحضانة األرناء وجنسيتهم )ألمانيا(؛

عادالا    إلى تمثيل المرأة تمثيالا مواصيييلة الجهود المبذولة من أجل الوصيييو    150-217
 في المجالين العام والسياسيف بما في ذل  في الهياات التشريعية والتنفيذية )اليونان(؛

لمنع االسييييييتغال  والتمييز القايمين على مواصييييييلة تعزيز القوانين الوينية   150-218
 نوع الجنس )الهند(؛

ة من اتخاذ القرارات وتحقيق مواصيلة تنفيذ التشيريعات من أجل تمكين المرأ 150-219
 االستقال  االقتصادي )إندونيسيا(؛

مواصييييلة تعزيز حقوق المرأة في المشيييياركة في الحياة السييييياسييييية والعامة  150-220
 )العراق(؛

عزيز التدارير الرامية إلى حماية النسياء واأليفا  من جميع أ يكا  العنفف ت 150-221
 ؛بما في ذل  العنف العايلي )كازاخستان(

 تجريم العنف العايلي واالغتصاأ الزوجي والتحرش الجنسي )التفيا(؛ 150-222

في اا  صيريح اا  تجريم العنف العايلي واالغتصياأ الزوجي والتحرش الجنسيي تجريم  150-223
 شريعاتف واعتماد االستراتيجيات الالزمة لتطبيق هذه التشريعات )المكسي (؛الت

تكثيف الجهود أكثر من أجل القضياء على جميع أ يكا  التمييز ضيد المرأة   150-224
 )ميانمار(؛

المضيييييي في رذ  الجهود الضيييييرورية لتمكين المرأة اقتصيييييادياا وسيييييياسيييييياا   150-225
 الالزمة للقضاء على جميع أ كا  التمييز ضد المرأة )نيبا (؛   لتدارير واجتماعيااف واتخاذ جميع ا 

 اتخاذ مزيد من التدارير لضمان تمكين المرأة في جميع المياد ن )أذربيجان(؛  150-226

مواصيييلة التقدم في رفع مسيييتوي مشييياركة المرأة في الحياة العامةف بما في  150-227
 ف والسلطة القضاييةف والقوات المسلحة )الفلبين(؛ النتخاأ ذل  في المناص  الحكومية التي ُتشَغل با 

 تشيييييجيع التقدم في تكريس الحقوق االقتصيييييادية واالجتماعية للبنانيين وتمكين  150-228
 النساء والشباأ )تونس(؛

 زيادة الجهود الرامية إلى الحد من التمييز ضد النساء واأليفا  )تركيا(؛ 150-229

 الحالي بما  تما ى مع المعا ير الدولية )تركيا(؛   األسري   إصالح قانون العنف  150-230

  ضييييييييميان زييادة إدمياج المرأة في مختلف ييياكيل اإلدارة العيامية وتحيد يث القوانين  150-231
 التي تدعمها )اإلمارات العربية المتحدة(؛

العايلي  اعتماد تشريع يجرم جميع أ كا  العنف الجنسانيف بما في ذل  العنف   150-232
 زوجي والتحرش الجنسيف ووضع خطة عمل لضمان تنفيذ هذا التشريع )رلجيكا(؛ واالغتصاأ ال 

من قييانون العقوبييات اللبنيياني التي تجرم "كييل مجييامعيية   534إلغيياء المييادة   150-233
 على خالف الطبيعة" )النمسا(؛

 تعزيز الجهود رهدف مكافحة العنف ضد المرأة )رومانيا(؛ 150-234
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تنفييذ القوانين المتعلقية بيالعنف ضيييييييييد المرأة والعنف  اتخياذ خطوات عمليية ل 150-235
 ريا(؛العايليف وزيادة الوعي رين عامة الجمهور )رلغا

 سييييما الاتخاذ تدارير لمكافحة العنف العايلي ضيييد المرأة على نحو فعا ف و  150-236
 العامالت المنزليات المهاجرات )روركينا فاسو(؛

جهود القضيياء على جميع أ ييكا  التمييز   اتخاذ تدارير ملموسيية للتقدم في 150-237
وحضانة األيفا ف واإلرسف وحق في مجاالت مثل الزواجف    سيما الضد المرأة والعما  حقوقهاف و 

 التمل  ) يلي(؛

  تعزيز الجهود الرامية إلى تجريم العنف العايلي واالغتصيييييييياأ الزوجي والتحرش  150-238
 الجنسي )فيجي(؛

 غتصاأ الزوجي وزواج األيفا  )كندا(؛سن تشريع ُيجرر م اال 150-239

اإلنسيان لأليفا     تكثيف ررامج التدري  والتوعية بشيأن مبادئ وقيم حقوق  150-240
 والنساء وكبار السن )الجزاير(؛

اتخاذ خطوات لحظر زواج األيفا  واعتماد اسيتراتيجية وينية لمعالجة هذه  150-241
 المشكلة )البرازيل(؛

الجهود الراميية إلى العنيايية بياأليفيا  ضيييييييييحياييا االتجيار   النظر في تكثيف 150-242
 وحما تهم والعادة تأهيلهم )كمبوديا(؛بالبشر والمعرضين منهم لخطر االتجار 

تعزيز التيدارير الراميية إلى مكيافحية عميل األيفيا  من خال  ضيييييييييميان توفر  150-243
 حماية قانونية فعالة أكثر )أنغوال(؛

بيدنيية على األيفيا  في جميع األمياكن ورفع السييييييييين حظر إيقياع العقوبية ال 150-244
 ؛)كرواتيا( 18الدنيا للمسةولية الجنايية إلى 

بشيأن حماية األحداس    2002لعام    422حظر زواج األيفا  وتعد ل القانون رقم   150-245
 للمعا ير الدولية )تشيكيا(؛ اا  المخالفين للقانون من أجل رفع السن الدنيا للمسةولية الجنايية وفق 

وضييع خطة عمل  يياملة بشييأن الطفولةف تشييمل تدارير لمنع تجنيد األيفا    150-246
ات المسييلحةف ومكافحة الزواج المبكر واالسييتغال  الجنسييي والقضيياء على في صييفوف الجماع

 عمل األيفا  )إكوادور(؛

حظر تعريى األيفيا  للعقوبة البيدنيية بجميع أ يييييييييكيالهيا في جميع األماكن  150-247
 لى نظام روما األساسي للمحكمة الجنايية الدوليةف حس  التوصية السابقة )إستونيا(؛ واالنضمام إ 

ضييييمان تعزيز وحماية جميع حقوق الطفلف بما في ذل  وضييييع حد لجميع  150-248
 سييما الأ يكا  العنفف وضيمان فرصية الحصيو  على تعليم جيد رتكلفة معقولة لأليفا  كافةف و 

 ت الضعف )فنلندا(؛األيفا  الذ ن يعانون أ د حاال

أ ييييييكا  عمل اتخاذ الخطوات الالزمة لحظر زواج األيفا  ومكافحة أسييييييوأ   150-249
 األيفا  )الهند(؛

 عاماا )إيطاليا(؛ 18تحد د السن الدنيا القانونية للزواج في  150-250
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تخصييا الموارد الكافية لضيمان تقديم خدمات إعادة التأهيل أليفا  الشيوارعف  150-251
 التشريعات الرامية إلى التصدي لمسألة عمل األيفا  )ماليزيا(؛ والنفاذ

 ية من أجل منع الزواج المبكر )موزامبيق(؛تسريع العمل 150-252

 تعزيز التدارير الرامية إلى القضاء التام على عمل األيفا  )ميانمار(؛ 150-253

 ليشتي(؛ -مضاعفة الجهود لمنع زواج األيفا  )تيمور  150-254

تعزيز تنفيذ خطة العمل الوينية لمنع إ يييييراك األيفا  في العنف المسيييييلف   150-255
 ليشتي(؛ -لتصدي لذل  )تيمور في لبنان وا

 مواصلة الجهود الرامية إلى معالجة مشكلة الزواج المبكر )أوكرانيا(؛ 150-256

 معالجة مشييييكلة عمل األيفا  رتخصيييييا المزيد من الموارد ألغراض الحماية  150-257
 والعادة التأهيل )جمهورية إ ران اإلسالمية(؛  وقاية وال 

لوينية لمنع إ يييييراك األيفا  في العنف المسيييييلف  تعزيز تنفيذ خطة العمل ا 150-258
 ليشتي(؛ -في لبنان والتصدي لذل  )تيمور 

دون أيفاالا من ذوي اإلعاقة   150-259 تعزيز الدعم المقدم إلى األ يخاص الذ ن  تعهَّ
 )اليونان(؛

 وضع استراتيجية وينية بشأن تعليم األيفا  ذوي اإلعاقة )أوكرانيا(؛ 150-260

توفير الحميياييية القييانونييية الكييامليية للعمييا  المهيياجرين بمييا  تمييا يييييييييى مع  150-261
التزاميات لبنيان اليدوليية فيميا يخا العميل الجبري والتمييز )المملكية المتحيدة لبريطيانييا العظمى 

 الشمالية(؛ أ رلنداو 

ع نطاق حماية حقوق العمل لتشيييييمل العامالت المنزليات المهاجرات  توسيييييي 150-262
 ترام حقوقهن )رلجيكا(؛من أجل ضمان اح

تطبيق العقيييد المعيييياري الموحييد الجيييد ييد والنفييياذه لحمييياييية حقوق العميييا    150-263
 المنزليين المهاجرينف كخطوة رييسية نحو تفكي  نظام كفالة العما  )كندا(؛

تيييدارير   150-264 العيييامالت المنزليييياتف بمن فيهن اتخييياذ  لتعزيز حميييايييية  محيييددة 
 المهاجرات )أنغوال(؛

تعزيز سيييييبل الحصيييييو  على سيييييبل العيل وتحسيييييين الظروف المعيشيييييية  150-265
 لالجاين السوريين والفلسطينيين )فرنسا(؛

منف مفوضيية األمم المتحدة السيامية لشيةون الالجاين الصيالحية من جد د   150-266
 التسجيل لالجاين )ألمانيا(؛إلصدار  هادات 

قوق األ يخاص النازحين في مواصيلة العمل مع الشيركاء من أجل حماية ح 150-267
 تلبية احتياجاتهم األساسية )إندونيسيا(؛

تقيديم اليدعم لتمكين لبنيان من تخفيف معيانياة الالجاين والنيازحين النياجمية   150-268
 أ في الجمهورية العربية السورية )الكويت(؛عن االحتال  اإلسراييلي لألراضي العربية والحر 

 المهاجرين والالجاين )لكسمبرغ(؛ مكافحة التمييز ضد العما  150-269



A/HRC/47/5 

GE.21-04550 28 

إصييييييالح نظام كفالة العما  المهاجرينف وضييييييمان أال يكون وضييييييع هةالء  150-270
بأرباأ عملهمف وتشيييجيع اسيييتخدام عقد موحد يشيييمل توفير الحماية  اا العما  كمهاجرين مرهون

 ما  المنزليين المهاجرين )المكسي (؛للع

لحميايية الفعيالية لجميع العميا  المنزليين  اتخياذ التيدارير الالزمية لضيييييييييميان ا 150-271
 المهاجرين من التمييز في جميع جوان  عملهم )نيبا (؛

 السماح لالجاين باإلقامة القانونية وحرية التنقل )نيوزيلندا(؛ 150-272

توسييييييييييع نطياق الحميايية التي  نا عليهيا قيانون    تكثيف الجهود من أجيل 150-273
احة سيييييييبل االنتصييييييياف القانونية الفعالة للعما  المنزليين  العمل ليشيييييييمل العما  المنزليين والت

 المهاجرين )سري النكا(؛

تكثيف الجهود لتعزيز حالة حقوق اإلنسيييييان لالجاين الفلسيييييطينيين )دولة  150-274
 فلسطين(؛

ل زيادة تحسيييين رفاه العامالت المهاجراتف بما في مواصيييلة الجهود من أج 150-275
 تدارير الحماية االجتماعية التي تستهدفهن )رنغالديل(؛ذل  من خال  تعزيز 

 مواصييييلة العمل مع المجتمع الدولي إليجاد حلو  دايمة ألزمة النزوح وتيسييييير  150-276
 عودة النازحين إلى رلدانهم )رنغالديل(؛

ينيين على عمل عن يريق إزالة القيود التمييزية تسييييهيل حصييييو  الفلسييييط 150-277
مهنية وتعد ل التشيييييييريعات التي تمنع الالجاين الفلسيييييييطينيين من تمل  في جميع المجاالت ال
 العقارات )السويد(؛

مواصيلة الجهود من أجل ضيمان حقوق األ يخاص النازحين وضيمان الحق  150-278
يفيا  الالجاين واأليفيا  ذوي اإلعياقيةف والنظر  في التعليم الجييد أليفيا  العميا  المهياجرين واأل

  لة الحتجاز األيفا  )تا لند(؛في استخدام تدارير رد

اتخياذ تيدارير صيييييييييارمية لتنظيم العميل المنزليف وحظر اسيييييييييتغال  العيامالت   150-279
المنزلييات المهياجراتف والتحقيق في المعلوميات الواردة في التقيارير المتعلقية بحياالت وفياة رين 

ير يبيعييةف الت منزلييات مهياجراتف والتي تفييد بيأن هيذه الوفييات نياجمية عن أسيييييييييبياأ غعيام
 ومالحقة من تسببوا فيها ومعاقبتهمف عند االقتضاء )توغو(؛

مواصييييلة جهودها لدعم الالجاين السييييوريين وتحسييييين ظروفهم المعيشييييية  150-280
 )تركيا(؛

 (؛العما  المهاجرين )فنلندا نظام كفالةإلغاء  150-281

 للعما  المهاجرين   واسيتحداس إيار قانوني حد ث   رنظام الكفالة إلغاء ما يسيمى   150-282
 لمعا ير منظمة العمل الدولية )ألمانيا(؛اا وفق

 )إيطاليا(؛ نظام الكفالةحماية حقوق العما  األجان  بإلغاء  150-283

 العمل )سيراليون(؛ والدراج فاة العما  المنزليين في قوانين    نظام الكفالة إلغاء   150-284

ن العميل لتشيييييييييميل العميا   توسييييييييييع نطياق الحميايية التي  نا عليهيا قيانو 150-285
نظيام المنزليينف وتوفير سيييييييييبيل انتصييييييييياف قيانونيية فعيالية للعميا  المنزليين المهياجرينف واللغياء  

 )سلوفينيا(؛ الكفالة
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 نايها )قبرص(؛ ضمان نيل المرأة اللبنانية لحقها في نقل جنسيتها إلى زوجها وأر  150-286

المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي تعد ل قانون الجنسييييييية لضييييييمان قدرة   150-287
 على نقل جنسيتها إلى أرنايها وزوجها على قدم المساواة مع الرجل ردون تأخير )فنلندا(؛

ضييمان المسيياواة رين المرأة والرجل والسييماح للمرأة رنقل الجنسييية اللبنانية   150-288
 يها )فرنسا(؛إلى أرنا

الشييخصيييةف وتعد ل قانون الجنسييية لمنف المرأة  سيين قانون موحد لألحوا    150-289
نفس الحقوق الممنوحة للرجلف واعتماد إيار قانوني  يامل لمنع العنف والتحرش على أسياس 

 نوع الجنس والتصدي لهما )أستراليا(؛

نسييييييية اللبنانية  بشييييييأن الج 1925لعام   15إلغاء أو تعد ل المرسييييييوم رقم  150-290
ن حق المرأة في نقل جنسيييتها إلى زوجها وأرنايها األجان ف  وتكييف تشييريع أو اعتماده لضييما

 على قدم المساواة مع الرجل )النمسا(؛

 اتخاذ تدارير للحد من حاالت انعدام الجنسية ومنعها )موزامبيق(؛ 150-291

 ها إلى أرنايها )سيراليون(؛ تعد ل القانون الويني للسماح للمرأة رنقل جنسيت  150-292

العمل على تعد ل قانون الجنسييية لضييمان حق الطفل في اكتسيياأ جنسييية  150-293
 أمه )السودان(؛

 تعد ل قانون الجنسية للسماح للمرأة رنقل الجنسية إلى أرنايها )السويد(.  150-294

  رفى لبنان التوصيات الواردة أدناه: -151

وتوفير رياة خالية من   الزمة لضييييييمان سييييييالمة المحتجين السييييييلمييناتخاذ جميع الخطوات ال 151-1
 الخوف والترهي  والعنف )إسراييل(؛

  لتجنيد الجنود األيفا  في صييفوف الجماعات المسييلحة والتصييد ق على البروتوكو  اا وضييع حد فور  151-2
 .يل(االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن ا تراك األيفا  في المنازعات المسلحة )إسراي

( عن يريق حيييل جميع 2006)1701( و2004)1559لس األمن  التنفييييذ الفوري لقراري مج 151-3
حزأ هللاف ونزع سيييالحها حتى يسيييتت  األمن واالسيييتقرار من   سييييما الالميليشييييات والكيانات اإلرهاريةف و 

 جد د )إسراييل(.

أنها توصيات مقدمة من قوة  رفى لبنان هذه التوصياتف ألن لبنان ال يعترف بإسراييلف ويري   -152
جزء من األراضي اللبنانية. وهي توصيات ذات دوافع سياسية وخارجة عن نطاق االستعراض    احتال  إلى

الدوري الشييامل. وباإلضييافة إلى ذل ف فإن التوصيييات تشييوه سييمعة حزأ سييياسييي لبنانيف وهو جزء من 
 .وينكره 3-151رهاأ الوارد في التوصية االتهام باإل أيضاا  المقاومة اللبنانية. ولبنان  رفى بشدة

وتعكس جميع االسيتنتاجات و/أو التوصييات الواردة في هذا التقرير موقف الدولة )الدو ( التي  -153
 قدمتها و/أو الدولة موضوع االستعراض. وال  نبغي تأويلها على أنها تحظى رتأ يد الفريق العامل ككل.
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