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 MDE 18/9821/2019: رقم الوثيقة  2019فبراير/شباط 11: التاريخ

 
 لبنان: فلتضع الحكومة حقوق الإنسان على جدول أعمالها

 

تشععريح ورومةم مي ال رترأ هت تقدئم مشععرول ت علا بعد مرور تسعععة هشععلر تعي تعييتمك ت رئي رايو الو رال العبتاخي هًيرا  مي 

ك ليصععوئع تعي متالا الةقةم مسعو التوئاغ العبتاخيك بادئ 2019فبراير/شععباط  12في  ضعع ي البيات الو ارإ ىلي مسعو التوئاغ ادا ك

 ذاتمك اخُتخب بعد تأًيرم دام ً و ستواعم في تتظيم االختخاباعك ُمتع ًالللا الشعب مي التصويتم

 في ج يعا   هسل ت التي ال ساللةك واياغ التشريعيك والرراغ كةالسياسياأل ماع  تواقب مي طويال   العبتاخي الشعب تاخي وقد

 لإلسراتك العامة ال ؤسسة تديره الذإ ال دتوم اإلسرات برخامج اخلار   ووده ال اضي العام فريم اإلخسات وقوق اختلاكاع است رار

 هي لإلسرات العامة ال ؤسسة ألت مالامك سريالقدرة تعي الوصول ىلي  بدوتمععئقيي  األشخاص مي العديد ترك تي هسرر م ا

 اوُتسزًالل العام ال اضععي ووده هيًععا ك وم وال تدخي ال توسعع  الدًح ذوإ لع واطتيي السععري توفر التي الوويدة الرسعع ية الليئة

را وا االجت اتيك التواصح وسااح تعي تععيقاتلم بسبب لالستسواغ وًًعوا وايرهم وصاريوت خشطال
ُ
 - تعلداع توقيع تعي وه

سو بدوت شرطم  معيتة بأفعال القيام تي باالمتتال - قاخوخية ه  االستغالل يواجلوت األجاخب ال تا ل ت ال وظح سراولم؛ إلطالق ك

قر   الذإ التعذيب متاهًة قاخوت وظح ؛"الررالة" خظام ب وجب ال عامعة وىسالة
ُ
 هظلرع الذإ الوقت في فعالك اير وخيئِّف ستة قبح ه

 ماالوتسا  مراكز في السيئة ال عامعة ضروغ مي وايره التعذيب م ارسة است رار والشلاداع التقارير

 تصععدي  هبر ها ومي ال اضععيةك األشععلر في اإلخسععات وقوق هوضععال تاسععيي خاو اإليسابية الخطواع بعض لبتات اتخذ فقد ذلكك ومع

 الدولي التدف  ت عياع تتظيم ىلي تلدف التي األسععععاة تسارة مي الاد معاهدة تعي 2018 هيعول/سعععبت بر في العبتاخي البرل ات

خشعععئت الذإ 19 رقم القاخوت البرل ات هقر   ك2018 الةاخي تشعععريي/خوف بر وفيم بلا تتسعععبب التي ال عاخاة تخريف بغية لألسععععاة
ُ
 ه

 يف البالد في خشععب الذإ ال سععع  التزال ىبات قسععرا ك ال ختريي هو ال رقودييك األشععخاص آالف مصععير في لعتاقي  آلية ب وجبم

لذإ ك1990 تام وتي 1975 تام مي الرترة رال تسريم تعي خص   وا بة ذلك وكاتم األولي لع رة القسععععرإ االًت  طال   اتتراف ب ةا

 ييريال خ تااالع بلا قامت التي ال دخي ال ست ع و الع مي تقود بعد وجال ألوباالاك ودث ما معرفة في العااالع با  اختظاره

 شعلرك مرور وبعدم األولي لع رة التعذيب يسرئِّم الذإ التعذيب مرافاة قاخوت العبتاخي البرل ات هقر   ك2017 هيعول/سعبت بر وفيم قسعرا  

 تزو جي" باسععم ال عروفة ك522 ال ادة هًيرا   لبتات هلغي ال رهةك وقوق ومتظ اع التسععوية ال تظ اع بلا قامت مسععت رة و عة وىثر

 مضااياهم مي الزواج طري  تي جراا لم تعي العقاغ مي باإلفالع وال غتصبيي لعخاطريي س ات التي ك"مغتصبك

 السعطاع باتت اآلتك السديدة الارومة تشريح ومعم ال وجودة اإلصالواع تعي والبتال الع ح وديةا   ال شر عة الارومة تعي يتعيي

 اكبل واإليرال وو ايتلا الشعب وقوق اوترام خاو واجبلا إلت ال ساخاة فرصة لديلا وهصب  كامحك خاو تعي تع ح لبتات في الةالث

 الخاص الدولي العلد والسععي ا فيلاك طرف هي التي االتراقياع في تعيلا ال تصععوص الدولية االلتزاماع مع الت اشععي ذلك في ب ا

 تعي ًععاللعق الدولية واالتراقية والةقافيةك واالجت اتية االقتصععادية بالاقوق الخاص الدولي والعلد والسععياسععيةك ال دخية بالاقوق

 مهشرالم برافة العتصرإ الت ييز

التسع المقدَّمة من منظمة العفو الدولية إلى السلطات  ةالتوصيات الرئيسي

 اللبنانية

الدولية تدتو السعطاع العبتاخية ىلي ىتطال األولوية لاقوق اإلخساتك  مع مباشرة الارومة السديدة جدول هت اللاك فإت متظ ة العرو
وبشرح ًاص لعتصدإ لعقًايا األساسية التسع التي تعتقد ال تظ ة هخلا ضرورية لً ات مستقبح هكةر تدال  ومساواة بالتسبة 

 لعبتاتم

 

 حقوق المرأة
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مي الدستور العبتاخي التي تتص تعي هت لس يع ال واطتيي الا  في الت تع بالاقوق ال دخية والسياسية  7تعي الرام مي ال ادة 

تعي قدم ال سععاواةك وهخلم متسععاووت همام القاخوتك وتصععدي  لبتات تعي اتراقية القًععال تعي ج يع هشععرال الت ييز ضععد ال رهة 

 ل  ارسة والقاخوتم)سيداو(ك فإت ال رهة ال تزال تتعرأ لخطر الت ييز في ا

فأوال ك ال يتص الدستور صراوة  تعي وظر الت ييز تعي هساس الستو والتول االجت اتيك وال يتً ي هية ىشارة ىلي ال ساواة في 

تارظاع تعي االتراقية مي شععأخلا هت ُتًعععف  ةالتول االجت اتيم وثاخيا ك ظح لبتاتك متذ اخًعع امم ىلي اتراقية "سععيداو"ك يًععع ثالث

التي ت ت  "ال رهة وقا  مسععععاويا   2ك الرقرة 9مم باوترام وقوق ال رهةك وو ايتلا واإليرال بلام وتتعع  هذه التارظاع بال ادة التزا

ك )ج( )د( )هععععع( )و( التي ت ت  ال رهة وقوقا  متساوية مع الرجح 1ك الرقرة 16لاقوق الرجح في ا يتعع  بستسية هطراللا"؛ وال ادة 

والعالقاع األسعععريةك ب ا فيلا الطالق ووًعععاخة األطرال والوصعععاية والتبتيك باإلضعععافة ىلي اًتيار اسعععم العااعة؛  في ا يتعع  بالزواج

سير هو تطبي  هذه االتراقيةم 1ك الرقرة 29وال ادة  شأ بيي دولتيي هو هكةر مي الدول األطراف وول تر ك ال تععقة بتاريم هإ ًالف يت

قطعتم الارومة السعععععابقة في بياخلا الو ارإ با اية وقوق ال رهة وال سعععععاواة في التول وبذلكك وتعي الرام مي التعلد الذإ 

االجت اتيك وذلك تي طري  الع ح تعي ىلغال القواخيي التي تتطوإ تعي ت ييز وترعيف الليئة الوطتية لاقوق اإلخسععععات بًعععع ات 

 لرععي تعي السوالك وتي يومتا هذامالتتريذك فإت ال رهة ال تزال ترضة لخطر الت ييز في القاخوت والواقع ا

ك ا تتعرأ ال رهة لعت ييز ب وجب قاخوت العقوباع وقاخوت األووال الشععععخصععععيةم فقد ذكرع متظ اع الدفال تي وقوق ال رهة هت 

اع ب وجب مي قاخوت العقوباع تسرئِّمات الزخاك وتتطويات تعي ت ييز في ال  ارسةك ويث يزيد تدد التسال ال ت ل  489و 487ال ادتيي 

 القاخوت تعي تدد الرجالم وذكرع هت القاخوت اسُتخدم هوياخا  مي قبح األ واج وايرهم مي هفراد العااعة الذكور بقصد االختقامم

مي قاخوت العقوباع ًدماع الصعععاة اإلخسابيةك وًاصعععة تعك التي تاتاجلا التسعععالك مي قبيح تعك ال تععقة  539-547وتسرئِّم ال واد 

ال  ارسععة الع عية تسرإ ت عياع اإلجلاأك بوجم تامك بواسععطة األدوية وفي تياداع ًاصععةم وظح ارترال تراليف  باإلجلاأم وفي

شي تات  ًعراعك مي قبيح هولئك الالاي يع ست سال ال  شرالت تقبة همام الت شأخلاك ي ت عياع اإلجلاأك وتدم توفر ال ععوماع ب

 اعمً  الرقرك باإلضافة ىلي التسال الالجئاع وال لاجر

ك وفي هتقاغ الا عة ال ست رة التي قامت بلا ج اتاع ماعية ُتعتي باقوق ال رهةك هلغي البرل ات ال ادة 2017في هاسطو/آغ 

مي قاخوت العقوباعك التي هتاوت لعشععخص ال دات بسري تيا االًتطاف هو االاتصععاغك ب ا في ذلك ااتصععاغ القاصععراعك ىمراخية  522

 518و 505ية ىذا ما تزو ج ضععايتمم واسععت رع متظ اع ال ست ع ال دخي في الدتوة ىلي ىلغال ال ادتيي اإلفالع مي ال الوقة القًععاا

صراع الالاي تتراوح هت ارهي بيي  صاغ الزوجي ب وجب القاخوت رقم  18ستة و 15العتيي تبياات  واج القا ستةم وال يتم تسريم االات

سرةك 293 ساار هفراد األ سالك و ُسي  مؤًرا ك ك ا هت ال ادة  ال تعع  با اية الت سرإ الذإ  س  مع القاخوت  503مي العتف األ ال تت

 الدولي وال عايير الدوليةك ألخلا ُتعرئِّف جري ة االاتصععععاغ بأخلا " مي هكره اير  وجم بالعتف والتلديد تعي الس ال"م وال يسرئِّم قاخوت

صراوة  م ارسة الستو بغير التراضيك ك ا ال يقدم تعريرا  سعي ا  لعتارش الستسي بدوت ودوث ت عية  2014العتف األسرإ لعام 

اإليالجك وال يسرئِّم االاتصاغ الزوجيم وتالوة  تعي ذلكك فإت قاخوت العقوباع ال يتً ي تعريرا  لالاتصاغ يقوم تعي هساس التراضي 

 ب ا يتس  مع ال عايير الدوليةم

ألمي الداًعي وقواع األمي العام في مًايقة واوتسا  العامالع في الستوم ووفقا  لتقرير "ج عية العتاية الصاية"ك واست رع قوى ا

امرهة يع عي في مسال الستو مقابح مترعة م ي شععع علي  50وهي متظ ة اير ورومية تعتي بالشعععؤوت الصعععايةك فإت مي بيي 

متلي هخلي تعرضععي  10ىسععالة معامعة في دواار الرتاية الصععاية العامةك وذكرع  امرهة هت ث ة ت ييزا  هو 45مسعع  الس عيةك اد تت 

 إلسالة معامعة جسدية في مراكز االوتسا  هو مخافر الشرطةم

 ومي هجح اوترام وقوق ال رهة في لبتات وو ايتلا واإليرال بلاك تدتو متظ ة العرو الدولية السعطاع العبتاخية ىلي:

  لذإ يسرئِّم العتف األُسرإ بايث يش ح تسريم االاتصاغ الزوجي؛ا 293تعديح القاخوت رقم 

  العتيي تبياات الزواج مي القاصراع؛ 518و 505ىلغال ال ادتيي 

 اتت اد قاخوت يسرئِّم التارش الستسي؛ 

  ضععع ات الاقوق ال تسعععاوية لع رهةك في القاخوت وال  ارسعععةك وذلك ب راجعة ج يع األورام التي تتطوإ تعي ت ييز في

؛ وتًعع يتلا تعريرا  لالاتصععاغ بأخم كح فعح 518–505و 504–503وك 489–487و 546–539وت العقوباعك وًصععوصععا  ال واد قاخ

 جتسي يتً ي اإليالج بدوت موافقةك وب ا يت اشي مع القواخيي وال عايير الدولية لاقوق اإلخسات؛

  ا يتعع  بالطالق واإلبطال والوصعععاية ووًعععاخة تعديح قاخوت األووال الشعععخصعععية ب ا يررح الاقوق ال تسعععاوية لع رهة في

بلدف مت  هطرال وه واج التسعععال العبتاخياع و  ال واطتة  1925لعام  15األطرال وال يراثك وقاخوت الستسعععية العبتاخي رقم 

 كرحمي اتراقية وقوق الط 7مي العلد الدولي الخاص بالاقوق ال دخية والسياسيةك وال ادة  26ك 24ك 3ك 2وفقا  لع واد 

 ساب التارظاع تعي اتراقية القًال تعي ج يع هشرال الت ييز ضد ال رهة )سيداو(م 
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 حقوق أفراد مجتمع الميم

 
ًت مار ة  ضي ال ُتعتبر جري ة جتااية السزااية في جبح لبتات ستئتاف االفي يوليو/ت و ك ق سية ال ةعية بالترا شرة الست بأت ال عا

 2007مي قاخوت العقوباع التي تسرئِّم "هإ مسامعة ًالفا  لعطبيعة"م وفي تامي  534تعي هسععععاس هخلا ال تتدرج تات تعريف ال ادة 

يعتي هت هفراد "مست ع  534جود ال ادة ولري بالرام مي هذه القراراعك فإت مسرد و –صععدر قرارات قًععاايات بال عتي خرسععم  2014و

 ال يم" ما الوا ترضة لخطر ال الوقة القًاايةم

سيل معامعتلمك  ًاي  هفراد "مست ع ال يم" وت ووفقا  إلودى متظ اع ال ست ع ال دخي القياديةك فإت هجلزة همتية مختعرة ال تزال ت

في هاعب األوياتك وىلي قواخيي هًرى تتعع  "بالرسعععع "  534 والسععععي ا في مست عاع الالجئيي وال لاجرييك بالعسول ىلي ال ادة

 و"البغال" و"اإلًالل بالتظام العام"م

فري مايو/هيارك وظرع قوى األمي الداًعي تدة هخشعععطة خظ  تلا ج اتة "فخر بيروع" إلويال ذكرى اليوم العال ي ل تاهًعععة ُرهاغ 

ةم وقد بر رع ذلك ببواتث قع  همتية ىثر ورود تلديداع مي طرف ج اتة ال ةعية والتاول الستسععععيك واوتسزع متظئِّ لا لعيعة واود

 ىسالمية متطرفةم

مي متطقة الشرق األوس  في مسال الستدر والستساخية وفي هكتوبر/تشريي األولك واولت مديرية األمي العام ىلغال مؤت ر لتشطال 

(م وبعد فشعلا في ىراام ال دير التتريذإ ل ؤسسة مإم ىفإم ه)هوش ال هفريقياك خظ  تم "ال ؤسسة العربية لعارياع وال ساواة" 

ض  " تعي توقيع تعلئ مإم ىفإم هه " ضباط األمي العام ىدارة الرتدق بإاالق قاتة ال ؤت رم ولم تو شطة ال ؤت رك همر  د بإلغال ج يع هخ

 مى الس اتاع اإلسالمية ال تطرفةمديرية األمي العام بواتث قعقلاك ولري ذلك اإلجرال جال ىثر ورود تلديداع مي ىود

ومي هجح و اية وقوق هفراد مست ع ال يم في السععالمة والتتظيم والقيام با العك تاث متظ ة العرو الدولية السعععطاع العبتاخية 

 تعي:

  ك ىلي جاخب قواخيي هًرى ُتستخدم ل ًايقة هفراد مست ع ال يم؛534ىلغال ال ادة 

  ومتظ اع مست ع ال يمك وض ات وريتلم في التعبير والتس عموقف و الع الق ع ضد هفراد 

 

 اللاجئون

 
عيي لدى مرتب ال روأ السامي لألمم ال تادة  948,849معيوت الجئك بيتلم  1.5يستًيف لبتات  مي الالجئيي السورييي ال سس 

 ية لالجئيي مي تسسيح القادميي السددمي تع ال روضية السام 2015لشؤوت الالجئييم وظح القرار الارومي الصادر في مايو/هيار 

ًي بأت 2015في هاسطو/آغ  شرط الذإ يق سورييي بإتراالم مي ال سسيح ال واليد لالجئيي ال سليح ت ك بادرع الارومة ىلي ت

شباط  2011األطرال ال ولوديي في لبتات في الرترة بيي يتاير/كاخوت الةاخي  ستة  2018وفبراير/ سسيعلم في اًوت  يسب هت يتم ت

وهي ًطوة ىيسابية خاو تقعيص  –مي والدتلمك وهخم يتعيي تعي الوالديي الاصععععول تعي وثاا  مي ال ار ة لتسععععسيح هطراللم 

 مخاطر هت يصب  هطرال الالجئيي تدي ي الستسيةم

ضلبيد هت الالجئيي السورييي ما الوا يواجلوت صعوباع مالية وىدارية تويصة في الاصول تعي تصاري  ىقامة هو تسديده م اك م ا يعرئِّ

ضععيرت للا الصعععوباع ال عيشععية الخطيرةك فإخلا تدفع الالجئيي ىلي العودة ىلي 
ُ
لخطر التوقيف هو االوتسا  بشععرح مسععت رم وىذا ما ه

صب  تودتلم آمتةم ومي السدير بالذكر هت ال بده القاخوخي الدولي ال تعع   سريةسوريا قبح هت ت  زلا  ك والذإ ُيعتبر جبعدم اإلتادة الق

تعي العودة ىلي مرات يواجلوت فيم ًطر  –بشععرح مباشععر هو اير مباشععر  –مي القاخوت العرفيك ي تع الدول مي ىراام األشععخاص 

 االختلاكاع السسي ة لاقوق اإلخساتم

ذ توباإلضعافة ىلي الالجئيي السعوريييك فإت لبتات يسعتًعيف تشعراع اآلالف مي الالجئيي اآلًرييك معظ لم الجئوت فعسعطيتيوت م

الجئ مي العراقم وظح الالجئوت الرعسععععطيتيوت في لبتات  16,000والجئ مي فعسععععطييك  174,000تي تددهم يزيد  همد بعيد

ًاضعععيي لقواخيي تتسععم بالت ييزك وتارملم مي ويا ة ال  تعراع هو وراثتلاك والاصععول تعي التععيم العام والخدماع الصععايةك ومي 

ملتة ورةم وُيسبر الصععتدوق الوطتي لعًعع ات االجت اتي كح الجئ فعسععطيتي تعي دفع ج يع الرسععوم  36ال يقح تي  في االع ح 

 مي القي ة ال دفوتة فق (م 8.5%مي قي ة الراتب( واالخترال مي تعويض خلاية الخدمة فق  )ما يعادل  %23.5)

صععادية والسععياسععيةك بذريعة هت مت  الاقوق ال دخية وتارم الدولة العبتاخية الالجئيي الرعسععطيتييي مي الاقوق االجت اتية واالقت

شريعية مع  شرح ت ليدا  لتوطيتلم الداام في لبتاتم وتعي الرام مي ىدًال العديد مي التعديالع الت شأخم هت ي سطيتييي مي  لعرع

 –مات االجت اتي مرور السعععتييك فإت الالجئيي الرعسعععطيتييي تاشعععوا في هوضعععال متردية لعغاية في لبتاتك ويث يعاخوت مي الار

الجئ فعسطيتي ال يستطيعوت الاصول تعي وثاا  هوية رس يةك ولذلك يواجلوت  3,000االقتصادإ الشديدم فة ة ما ال يقح تي 

 مزيدا  مي القيودك وال يستطيعوت تسسيح ال واليد والزيساع والوفياعم

 ىت متظ ة العرو الدولية تدتو السعطاع العبتاخية ىلي:
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  الدولية لالجئيي السوريييك وض ات و ايتلم مي مخاطر اإلتادة القسرية ىلي مرات يتعرضوت فيم الختلاكاع توفير الا اية

 جسي ة لاقوق اإلخسات؛

 الس اح لع روضية السامية لشؤوت الالجئيي بتسسيح القادميي السورييي السدد؛ 

 سورييي في البالد باسب شية مالا ة وكري ة لالجئيي ال ساتدة  ض ات توفير ظروف معي ًيم القاخوت الدوليك ب  ما يقت

 ال ست ع الدولي وبالتعاوت معم؛

 تيسير وصول الالجئيي السورييي تعي بطاقاع اإلقامة؛ 

  مت  الالجئيي الرعسععععطيتييي الا  في ويا ة ال  تعراع والوصععععول ىلي ال راف  الصععععاية والتععي ية العامةك واالخترال

 بالً ات االجت اتي؛

  سطيتييي ت تعلم مي الع ح في ى الة القيود مي القواخيي واألخظ ة الداًعية التقابية التي تخع  تقباع همام الالجئيي الرع

 ال لي الارة؛

  الخاص بلام 1967وبروتوكول تام  1951التصدي  تعي اتراقية األمم ال تادة لالجئيي لعام 

 

 المهاجراتعاملات المنازل 

 
هو تبارة تي مس وتة  الررالةفي لبتاتك وال عروف باسم خظام ال لاجراع ىت خظام الرتاية الذإ يتظم ت ح وىقامة تامالع ال تا ل 

 الررالةمي ال راسعععيم واألخظ ة اإلدارية وال عايير وال  ارسعععاع العرفية التي تتظم العالقة بيي العامح وصعععاوب الع حم وىت خظام 

ضة لطاارة مي االختلاكاع الخطيرة لاقوقليم ومي ًالل خظام يسعح تامالع ال تا ل  ًعرة لعغاية وتر ست  تروئِّأ الررالةالوافداع م

 الدولة ىلي صاوب الع ح مسؤولية تدبُّر هوضال اللسرة والع ح ال تععقة بالعامح الوافدم

فدة معت دة تعي العالقة التعاقدية مع صعععاوب ىت هذا االرتباط بيي تصعععاري  اإلقامة والع ح يسعح وضعععع اللسرة لعامعة ال تا ل الوا

 الع حك م ا ي رئِّي األًير مي م ارسة سيطرة كبيرة تعي شؤوت وياة تامعة ال تا ل الوافدةم

صاري  الع ح واإلقامةم وتاتاج العامعة ال تزلية الوافدة ىلي  شيرة دًول العامعة وت صدار وتسديد تأ ست سؤول تي ا صاوب الع ح م ف

 ح كي تسععتطيع تغيير ت علا هو تركمم وفور ىخلال تقد الع ح ترقد العامعة مباشععرة  األسععاس القاخوخي إلقامتلاك ىذت مي صععاوب الع

مي قاخوت الع ح العبتاخي تستةتي  7وتصب  ترضة لخطر الترويح بدوت الاصول تعي و  الطعي في مةح هذا القرارم ك ا هت ال ادة 

مة لعع المالع ح ال تزلي بشرح صري ك وبذلك تارم تام  الع ال تا ل مي الاصول تعي هإ شرح مي هشرال الا اية ال قد 

 ومي هجح و اية وقوق تامالع ال تا ل الوافداعك تدتو متظ ة العرو الدولية السعطاع العبتاخية ىلي:

  مي قاخوت الع حك بايث تش ح و اية تامالع ال تا ل؛ 7تعديح ال ادة 

 :اتت اد خظام هسرة تادلك بايث 

صاوب ت ح ماددك ويري مسؤوالع تي  ال - صاري  ىقامتلم وت علم مربوطة بأإ  تروت تأشيراع دًول تامالع ال تا ل الوافداع وت

 تسديد تأشيراتلي وتصاري  ت علي وىقامتلي بأخرسليك

وافد السععععارية يروت لعامالع ال تا ل الوافداع الا  في االسععععتقالة وىخلال تقود ت علي بإراداتلي مي دوت هت يرقدت صععععرة ال -

 ال رعولك

  يروت لعامالع ال تا ل الا  في تغيير هصعععااغ الع ح بدوت الاصعععول تعي موافقة هصعععااغ الع ح الااليييك ومي دوت هت

 يرقدت صرة الوافد السارية ال رعول؛

  ؛ل تظ ة الع ح الدولية بشأت تامالع ال تا لك وىدماج هوراملا في القاخوت الوطتي 189اتت اد التوصية رقم 

  : القًال تعي اخعدام ال ساواة الاالي بيي العامح وصاوب الع ح تتد ىخلال  (1)مراجعة العقد ال وود الت وذجي ب ا ياق

ضعععع ات و  العامعة ال تزلية الوافدة في مغادرة ال تزل/مرات الع ح ًالل سععععاتاع الراوة وهيام اإلجا ة بدوت  (2)العقدك 

 م؛وجوغ ىشعار صاوب الع ح هو طعب موافقت

 ىخشال وودة ترتيش والتزام في و ارة الع حك تًم آلية لتيسير الشراوى وبرامج تعويًاع؛ 

 توفير ال ساتدة القاخوخية لعامالع ال تا ل الوافداع الالتي يتعرضي لالستغالل وىسالة ال عامعة؛ 

  القاخوخية ال تععقة بلامض ات ت ديد صالوية تأشيراع دًول تامالع ال تا ل ًالل فترة اختظار اإلجرالاع 

 

 تنفيذ قانون مناهضة التعذيب

 
الذإ يسرئِّم التعذيبم ويعرئف القاخوت السديد التعذيبك ويتص تعي  65ك هقر  البرل ات العبتاخي القاخوت رقم 2017في سععععبت بر/هيعول 

تدم قبول اإلفاداع ال تتزتة تات وطأة التعذيبك وياث ال دتي العام تعي اتخاذ ىجرالاع بشأت الشراوىك هو اإلشعاراع ال تععقة 

يب جري ة ال ي ري تبريرها بالًععروراع هو سععاتة مي تقدي لاك ويررئِّس الا  في التأهيحك ويععي هت التعذ 48بالتعذيبك في اًععوت 

مقتًعععياع األمي الوطتيم ومع ذلكك فقد تقاتو القاخوت السديد في التص الصعععري  تي متع ال ار ة العسعععررية مي التاقي  في 
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د مدة تقادم ل قاضععععاة مرتربي التعذيبك وقي د التاقيقاع في مزاتم التعذيب بظروف ماددةك واسععععت ةتي ادتالاع التعذيبك وود 

 استخدام القوة مي قبح الشرطة هثتال االتتقال واالوتساجاعم

ظح ال علد الوطتي لاقوق اإلخسعععاتك ال رع ف ب ل ة اإلشعععراف تعي تتريذ القاخوتك مي بيي  –بيد هخمك متذ اتت اد القاخوت السديد 

ة تسععع ية األتًعععال الخ سعععة مل اع هًرىك اير فعالم وتقاتسعععت الارومة تي تخصعععيص ميزاخية مسعععتقعة لمك وتي بدل ت عي

 ال طعوبيي لتشريح اآللية الوطتية لعوقاية مي التعذيبم

ًي ىلي الوفاة في الاسز  شراوى تعذيب هف ثيرع فيلا 
ُ
ضية بتوثي  واالع ه ستواع الخ و ال ا وقامت متظ ة العرو الدولية في ال

ولرتلا هًرقت في ض ات ال ساللة تعي الرام مي  ضد السيش العبتاخيم وقد هجرع ال ار ة العسررية تاقيقا  في تعك ال زاتمك

 توفر هدلة واضاة تعي وقول التعذيبم

وضعععع ات مسععععاللة الستاة وتاقي  اإلخصععععاف والتعويض لعًععععااياك فإت متظ ة العرو الدولية تدتو  65ومي هجح تتريذ القاخوت رقم 

 السعطاع العبتاخية ىلي:

  ي متع بايث يتواف  ت ا 65مراجعة وتعديح القاخوت رقم ً ًة التعذيبك التي تت صياع لستة األمم ال تادة ل تاه ما  مع تو

 ال ار ة العسررية مي التظر في مزاتم التعذيب وىلغال فترة التقادم؛

 تخصيص ال يزاخية ال ستقعة الًرورية لترعيح ال علد الوطتي لاقوق اإلخسات؛ 

   ؛ض ات تس ية هتًال اآللية الوطتية لعوقاية مي التعذيب تاجال 

  االلتزام ب رافاة التعذيب بًعععع ات ىجرال تاقيقاع تاجعة ومسععععتقعة وماايدة وفعالة في مزاتم التعذيبك وتقديم الستاة

 ال شتبم بلم ىلي ساوة العدالة في مااك اع تادلة؛

 ض ات ىمراخية وصول الًاايا تعي االخصاف وجبر الًرر بشرح فعالم 

 

 حق المعرفة

 
-1975) تقودك ما اخرك  ههالي األشععخاص الذيي ُفقدوا هو اًتروا قسععرا  ىب ات التزال ال سععع  في البالدتعي مدى ما يزيد تعي ثالثة 

يطالبوت الدولة ببيات مصععععاار وهماكي وجود هوباالمم وقد شععععلدوا هًيرا  االتتراف باقلم في معرفة ذلك تتدما هقر  البرل ات ( 1990

ي إلخشال هيئة وطتية تت تع بصالوياع التاقي  في مصاار وهماكي وجود الًاايا وىبالغ ك الذإ يادد اإلطار التشريع19القاخوت رقم 

 هقرباالم بذلكك والذإ يً ئِّي قاخوت العقوباع العبتاخي لع رة األولي تعريرا  لالًترال القسرإ يت اشي مع القاخوت الدوليم

 ىت متظ ة العرو الدولية تاث السعطاع العبتاخية تعي:

  الت ويح وتعييي ال وظريي الًععععرورييي لعليئة الوطتية مي هجح التاقي  في مصععععاار ال ختريي بدوت تأًير وبصععععورة توفير

 شرافة؛

 تصدي  االتراقية الدولية لا اية ج يع األشخاص مي االًترال القسرإم 

 

 حرية التعبير

 
سععياسععيةك الذإ يررح الا  في ورية التعبيرك فإخم ال تعي الرام مي هت لبتات وق ع تعي العلد الدولي الخاص بالاقوق ال دخية وال

مي الدستور العبتاخي تررح  13يري واليا  بالتزاماتم ال تععقة با اية واوترام و  األشخاص في ورية التعبيرم وبالرعحك فإت ال ادة 

لتاقير والتشععععلير والقدح والذم با  مي قاخوت العقوباع العبتاخيك تسرئِّم ا 386-383ورية التعبير "ضعععع ي داارة القاخوت"؛ وال واد 

ال وظف الع وميك وتوقع تقوباع بالسعععسي ل دد تتراوح بيي سعععتة هشعععلر وسعععتتيي تعي ىهاخة الرايو هو العع م هو الرمز الوطتي؛ 

صدار هورام بالسسي ل دة تتراوح بيي ثالثة هشلر وثالث ستواع تعي ىهاخة  157وال ادة  مي قاخوت العقوباع العسررإ تدتو ىلي ى

 السيش هو العع مم

مي العلد الدولي الخاص بالاقوق ال دخية  19]مي ال ادة  1وتقول لستة األمم ال تادة لاقوق اإلخسععععات ىخم ال يتواف  مع الرقرة 

تسريم اتتتاق رهإك وهت مًععايقة وترهيب ووصععم شععخص اجت اتيا ك ب ا في ذلك القبض تعيم هو اوتسا ه هو والسععياسععية  هت يتم 

؛" وهت "مسرد اتتبار هشععرال التعبير 1ك الرقرة 19مااك تم هو وبسععم ألسععباغ تتعع  باآلرال التي قد يعتتقلاك يشععرح اختلاكا  لع ادة 

وباع"ك وهت "الدول األطراف يسب هال تاظر خقد ال ؤسساعك مي قبيح السيش هو مليتة لشخصية تامة همر اير كاف لتبرير فرأ تق

 "ماإلدارة

لقد هد ع هذه الةغراع التشععريعية ىلي تسععليح اسععت رار اختلاكاع و  األشععخاص في ورية التعبيرك ويث تقوم مؤسععسععاع همتية 

التشععطال السععياسععييي السععع يييك وايرهم مي متتوتة باسععتدتال واوتسا  واسععتسواغ تشععراع ال دافعيي تي وقوق اإلخسععاتك و

 األشخاصك بسبب خشر تععيقاع تعي وسااح التواصح االجت اتي يتتقدوت فيلا السعطاع السياسية هو الديتية هو االقتصاديةم

 ومي هجح و اية واوترام و  األشخاص في ورية التعبيرك فإت متظ ة العرو الدولية تدتو السعطاع العبتاخية ىلي:

  الا  في التعبير بً ات تدم اوتسا  األشخاصك ب ي فيلم ال دافعوت تي وقوق اإلخساتك وايرهم مي التشطالك و اية

 بسبب هإ شرح مي هشرال التعبير السع ي؛
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  غال ال واد باعك وال ادة  386ك 385ك 384ك 383ىل قاخوت العقو ية  157مي  باع العسععععررإك التي تسرئِّم ور قاخوت العقو مي 

 التعبير؛

 ًذ التعلداع اير القاخوخية التي ُتسععتخدم البتزا  األشععخاصك ب ي فيلم ال دافعوت تي وقوق اإلخسععات والتشععطال وظر ه

 وال ععئِّقوتم

 

 عقوبة الإعدام

 
است رع ال ااكم في ىصدار هورام اإلتدامك بيد هخم لم يتم تتريذ هية ت عياع ىتدامم وت اشيا  مع اللدف العام ال تعع  بإلغال تقوبة 

 اإلتدام ب وجب القاخوت الدوليك واتساقا  مع االتساه العال ي إللغاالاك فإخم يتعيي تعي السعطاع العبتاخية اتخاذ اإلجرالاع التالية:

 ىلغال تقوبة اإلتدام في القاخوت؛ 

  يا ك ىلغال العقوبة خلااوىلي هت يتم اإللغال التام لععقوبةك يتبغي ىتالت الوقف االًتيارإ لتتريذ ت عياع اإلتدام فورا ك بلدف

عة ب ا يتواف  مع القرا تام راع السععععب ُ دع متذ  مة لألمم ال تادة التي اتت عا ية ال لا القرار رقم 2007لعس ع ك ومي بيت

 ك الصادر مؤًرا م2018ديس بر/كاخوت األول  17بتاريخ  72/175

 

 المحكمة العسكرية
 

ل ااك ة ال دخيييك وهي خظام قًااي مترصح يخًع لسعطة و ارة الدفالم تت تع ال ار ة العسررية بوالية قًااية واسعة التطاق 

وويا ة  وتتعامح هذه ال ار ة مع قًعععايا التسسعععو والخياخة والخدمة العسعععررية اإللزامية واالتصعععاالع اير القاخوخية مع ىسعععراايح

صال  السيش هو قوى األمي هو ايرها مي قو ًرر ب  سعاة؛ ومع السراام التي تعا  ال ضافة ىلي التزاتاع بيي األ اع األمي العامك باإل

 ال دخييي وهفراد السيش واألمي هو موظريل ا ال دخيييم

اسععت رع ال ار ة العسععررية في التعامح مع القًععايا ال تععقة ب زاتم التعذيب وورية التعبيرك م ا ي تع ىمراخية  كوفي هذا العام

 العرو الدولية تدتو السعطاع العبتاخية ىلي: الوصول ىلي اإلجرالاع الواجبة العادلةم ىت متظ ة

  ضعع ات وصععر الوالية القًععااية لع ار ة العسععررية في مااك ة األفراد العسععررييي بسععبب اختلاكاتلم لعتظام العسععررإ

 فق ك وتدم استخداملا ل ااك ة ال دخييي هو في قًايا السراام الستااية العادية هو اختلاكاع وقوق اإلخساتم
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