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لإلجممراتاا املتةممذة مممن دومم  الدولممة ز امماق ت  يمم  ا قممو   ا  عرضمم تضمممن هممذا التقريممري -1
ملواضيع امع األخذ ب ني اإلعتوار ، 2016-1997املدنية والسياسية وضمان إحرتامها ز الفرتة 

الممأ اثممارا إهتمممام الملعنممة امل نيممة نقممو  اإلنسممان وتقممدو األجوبممة عملمم  التو ممياا واملالح مماا 
 .1996ز ال ام ذي ددمه لونان ز التقرير الدوري ال اخلتامية الأ ابدهتا خالق الن ر

املصمممماددة عمليممممه  ال هممممد الممممدوا اخلممممان بمممما قو  املدنيممممة والسياسممممية منممممذ تمممماريخا ممممو   -2
يتمتممممع، نسمممم  اح ممممام  ال يتعمممم ا مممممن الن ممممام القممممانوين الملونمممماين. وهممممو ا  جمممم ت 3/11/1972 ز

دانونيممة تسمممو عملمم  اح ممام القمموانني ال اديممة مممن دممانون ا مموق ا املممماا املدنيممة، بقمموة  2 املممادة
 ول نها ادىن من األح ام الواردة ز الدستور.

مسألة إحرتام حقو  اإلنسان ممن املسما   األساسمية المأ إلت ممو الدولمة ضمما ا وت ترب  -3
. وهممي ت ممم  ممما ز وسمم ها لإلرتقممات بممالقوانني واملمارسمماا ملافممة    اجملمماالا وا قممو  وجتسمميدها ز

ممع مضمامني اإلتفاديماا الدوليمة ز لونمان افض  مستوى مم ن ملواتمة وضمع حقمو  اإلنسمان إىل 
 واإلدمليمية هبذا الشأن.

مبمما  اإلدمليميممةوا ممرو   لونممان مممن الوملممدان الممأ حتمملممو تو مماا األةممماا السياسمميةيُ تممرب  -4
(، 2006حمر  وموة  ا  ي املثرها تدماإلعتداتاا اإلسرا يملية املت ررة عمل  األراضي الملونانية )و  فيها
وممما تمماله مممن تممداعياا خاممية عملمم  الوضممع  2005بإغتيمماق ر مميك ا  ومممة األسممو  عممام  ا  مممرور 

، وإن  اسماا وو وال  اىل األةمة السياسية األمنية ز سوريا وز املناقة ال ربيمة بأملمملهما الداخملي
ةيممممادة ز حممممدة ز لونممممان. وذهممممر ذلمممم  مممممن خممممالق واإلجتماعيممممة  عملمممم  ا يمممماة السياسممممية ذلمممم 

 اخلالفاا بني امل وناا السياسية وز الشمل  الذي ا ا  عم  املؤسساا الدستورية.
فملونممان ي يقفمم   عملمم  سممي عممم  الدولممة.األملثممر خاممورة  وملممان لمةمممة السممورية التو مماا  -5

الدولمممة عممم ت  فتحمملمممو نممماةو سممموري،ممليمممون حمممدوده بممم  إسمممتقو  مممما ي يمممد عمممن ممليمممون ونصممم  
حيمماة ال قممة ممممم، مممما ادى اىل ةيممادة الضممدوةاا اإلدتصممادية واإلجتماعيممة وحمم  ومسممؤولية تممأمني 

خار اإلرها  ومسؤولياا جديدة عمل  ملاه  الدولة الأ ملانو ت اف ، ومنذ سنواا، األمنية، 
التفعياا ا ا مممممملة ز اتملممممم  املنممممماة  الملونانيمممممة وإغتيممممماق ال ديمممممد ممممممن ملمممممالمممممذي ت رضمممممو لمممممه،  

را م حممر   ممر الومممارد وتفعممياا عممني عملمم  وغيهمما مممن القضمممايا الشةصممياا السياسممية، اىل جمم
 (.ومتفعرة فردان اإلرهابية )آخرها تفعياا الضاحية اجلنوبية

إن غالويمة ا قمو  امل رسمة مبوجم  ال همد المدوا فم اا،عمل  الرغم من مل  همذه الصم وب -6
 بمماإلنفراد -والقضمما ية  والتشممري ية التنفيذيممة -الممثال   السممملااا . وت ممم يممتم إحرتامهمما ز لونممان

 حقمو  إحمرتام جلهمة الدوليمة ملوجواهتما الدولمة إنفماذ تمأمني اجم  ممن المو ،، ب ضها مع وبالت اون
 اإلداريممة والقممراراا القمموانني مممن عممدد إ ممدار اىل ادى مممما ال هممد، هممذا مبوجمم  املضمممونة اإلنسممان
ني ز الملعمممان املتةصصمممة داخممم  املمممك إعمممداد إدرتاحممماا دممموانملمممما     .اجملممماق همممذا ز الضمممامنة
وهمممي ، يمممتم إدرارهممما بسمممو  األوضمممال السياسمممية الصممم وة ا نفمممة المممذملر ، يول مممن ولتار مممه النممموا 

ول مم  إزمماة . اوضممال مممن  ممأ ا ان ت يمم  وضممع ال هممد الممدوا الممراهن موضممع التنفيممذ بصممورة ملامملممة
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 ملممممممممممممن عنهمممممممممممما وامل 2019-2014اجململممممممممممممك النيمممممممممممماس لملةاممممممممممممة الوةنيممممممممممممة  قممممممممممممو  اإلنسممممممممممممان 
اإلدارة وال مممممممدق ز املمممممممك النممممممموا  و ، وإعتمممممممماد جلنمممممممأ حقمممممممو  اإلنسمممممممان 10/12/2012 ز

إدمممرتاو دمممانون إنشمممات امميةمممة الوةنيمممة املسمممتقملة  قمممو  اإلنسمممان، ي  مممك  08/04/2014 بتممماريخ
 ضمانة الدولة لملحقو  املدنية والسياسية ملافة .

واخلاممممور اإلر ممممادية واملومممماد  التوجيهيممممة  َّ إعممممداد هممممذا التقريممممر وفمممم  املوا ممممفاا دممممد و  -7
امل تمدة من دو  جلنة حقو  اإلنسان امل نية بإنفاذ هذا ال هد. ويتمأل  ممن مقدممة وثالثمة اجم ات 

 تتواةى مضامينها مع مضمون مواده.

  الجزء ا     
عق الشع  بلق نر  ايري و  عقرا باللير   لري ه  ا را  اروامدو  - 1 المادة
 الطبيعية

 الشع  بلق ن  ايي و بنفسا عق -أ لا  

)وثيقمة الاما  ( املمواد المأ    1989تضمنو وثيقة الوفا  الوةين الأ ادرا ز ال مام  -8
ز مقدمممة جممات  . ودممدز لونممان السياسممي واإلدتصممادي واإلجتممماعياإلتفمما  عمليهمما حمموق الن ممام 

 :21/9/1990الدستور الصادرة مبوج  القانون الدستوري تاريخ 

    هو مصدر السملااا و اح  السيادة الأ ميارسها عرب املؤسساا ان الش
 ؛الدستورية

  الن ام السياسمي ههموري دميقراةمي برملماين، ممرتم مومدا فصم  السمملااا وتواة ما
 ؛وت او ا

 ؛لونان عرس امموية واإلنتمات 

  الن ممام اإلدتصممادي حممر ي فمم  املوممادرة الفرديممة واململ يممة اخلا ممة، ويضمممن اإل ممات
 اةن لملمناة  ثقافيا  واجتماعيا  وادتصاديا .املتو 

عملم   ا  غي ان األةماا السياسية اإلدمليمية وإمتدادها اىل الداخ  الملوناين، فرضو حدود -9
، اىل ا اف ممممة، بقمممممدر  حمممم  الشمممم   بتقريممممر مصمممميه بنفسممممه. والسممممملااا تسمممم  ، بشمممم    دا ممممم 

 يي عم  مؤسساته.االم ان، عمل  استقرار الوملد وامنه وتس

 عق الشع  باللي   الح  بث  ا ا  اوامدو الطبيعية -هانياا  

فرضمه يإن الش   حر ز التصرف بثرواته وموارده الاوي ية، وال ديود عمل  ذل ، إال ما  -10
حسن إدارهتا وإست مامما ز إةار تنفيمذ سياسمة التنميمة املسمتدامة ممن دون املسماأل نم  األجيماق 
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وتتةذ الدولة اإلجراتاا الرامية اىل ا اف ة عمل  همذه الثمرواا واملموارد الاوي يمة املا يمة  املستقوملية.
 والدابية وموارد الاادة.

الممذي   444/2002ادممر املممك النمموا  دممانون يايممة الويةممة ردممم  29/7/2002فوتماريخ  -11
 ممممن املا يمممة والثمممرواا واملممموارد ملمممرأل املوممماد  األساسمممية  مايمممة املممموارد والثمممرواا الاوي يمممة والدابيمممة

 والتنممممول الوحريممممة والثممممروة اجلوفيممممة وامليمممماه واأل ممممار الوحممممر وميمممماه ال ذبممممة وامليمممماه الوحممممري السمممماح 
بممماألمال   عملممم  ان ا ممم  باإلنتفمممال 4809/1966املرسممموم ردمممم ودمممد نممم   .الوحمممري الويولممموجي
و إجمممرات إسمممتثنا ي ي مممود اىل هيمممع املمممواةنني وان إعامممات المممرخ  اخلا مممة باإلسمممتثمار هممم الوحريمممة

 حصري، عمل  الرغم من إةدياد عدد رخ  اإلستثمار بصورة واس ة.
 دد سو  لملدولة و اددو عمل  اموعة من امل اهداا الدولية  ماية املوارد املا ية وامهها:و  -12

 نيو ااتفاديمممممممممة األممممممممممم املتحمممممممممدة لملتنمممممممممول الويولممممممممموجي املود مممممممممة ز ريمممممممممو دي جممممممممم
 ؛1/8/1994تاريخ  360: القانون 5/6/1992 ز

 ن باتفاديمممممممة يايمممممممة الوحمممممممر املتوسممممممم  املود مممممممة ز بر مممممممملونة ان مملحقمممممممبروتوملممممممموال
 ؛22/2/1994تاريخ  292القانون : 16/2/1976 بتاريخ

  االتفاديممممة  مايممممة الويةممممة الوحريممممة واملناقممممة السمممماحملية لملوحممممر املتوسمممم : القممممانون
 .16/10/2008 تاريخ

 69/212دمممرار اجلم يمممة ال اممممة لمممممم املتحمممدة ردمممم اإل مممارة ز همممذا اجملممماق اىل وجتمممدر  -13
الذي ال م ال يان اإلسرا يملي بوجمو  دفمع ت موي، اىل الدولمة الملونانيمة نتيعمة لملضمرر الويةمي المذي 

. إال ان ال يممان اإلسممرا يملي ال يمم اق 2006احدثتممه ز امليمماه والشممواةن الملونانيممة إبممان حممر  ومموة 
 ر.عن إنفاذ القرا ا   ح  تار ه متمن

بالنسوة  ماية الثروة الدابية، تن  القموانني عملم  األح مام ا ما يمة وت مرأل حم  املمواةنني  -14
ي ب مد إسممتةرا  عباإلسمتفادة منهما، ال سمميما إعمالن منمماة  بميماا ةوي يمة، وفممر  موجم  التشمم

والصةور )مثال ز تراخي  املقالع( ومنع داع األ معار )دمانون الدابماا(، همذا فضمال عمن  الرموق
 فصال  خا ا  منه  ماية الويةة األرضية وجوف االر . 444/2002ت ريك دانون الويةة ردم 

 و اد  لونان عمل  امل اهداا الدولية التالية: -15

 ؛22/7/1993تاريخ  253 القانونن مبوج  ن باوقة األوةو ااملت ملقت تانامل اهد 

 نيو: اإتفاديمممة األممممم املتحمممدة اإلةاريمممة بشمممأن تدمممي املنممما  املود مممة ز ريمممو دي جممم
 ؛1/8/1994تاريخ  359القانون 

 حممموق يايمممة ةوقمممة األوةون:  مونرتيممماق ت مممديالا ملوبنهممماجن املت ملقمممة بربوتوملممموق
 ؛25/10/1999تاريخ  120القانون 

  ؛29/7/2002تاريخ  432ال ضوية الثابتة: القانون اتفادية ستوملهوي لملمملوثاا 
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  : بروتوملوق مليوتو اململح  باتفادية األمم املتحمدة اإلةاريمة بشمأن تدمي املنما
 ؛15/5/2006تاريخ  738القانون 

  باإلضممافة اىل اإلتفاديمماا الدوليممة ل يممو ال يتممون وةيتممون املا ممدة وتشممعيع ةراعممة ال يتممون
 تفادياا الت اون الفين ز ااق ال راعاا ا مية.املؤدية اىل واس  الرتبة، وإ

 بالنسمموة  مايممة ممموارد الاادممة، تناولممو األح ممام القانونيممة يايممة مصممادرها وإسممت مامما.و  -16
املمن م لملمؤسسماا  8018/2002فإنتا  املمواد النفايمة والدماة واملمواد املنعميمة  ضمع لملمرسموم 

، جممات ليحممدد 132/2010النفايممة ز امليمماه الوحريممة الملونانيممة دممانون املمموارد الصممناعية. ملممما وان 
إسممتثمار بامماا  اممما الشممرور القانونيممة لملتنقيمم  واسممتدالق ممموارد الممنف  والدمماة ز امليمماه الوحريممة.

 .5509/1994بيع وتوةيع ا روداا فيةضع ألح ام املرسوم 

  الجزء الثاني  
 ق الحقوق  إعل ااهاالمبادئ ا ساسية لي  طبي - 5الى  2المواد 

 ا  د ن أي  مييز  كفاللها الحقوق إعل ام الحق بالمسا اة لي - 2المادة  -أ لا  

مممممن دون اي وييمممم ، هممممو مممممن املومممماد  ز إحممممرتام ا قممممو  وضممممما ا موممممدا املسمممماواة إن  -17
 9و 7واد األساسممية الدسممتورية امل رسممة ز الن ممام الملونمماين )الفقممرة     مممن مقدمممة الدسممتور واملمم

التقريمممر همممذا موضمممول  -ممممن الدسمممتور، واإلعمممالن ال ممماملي  قمممو  اإلنسمممان وال همممد المممدوا  11و
واالتفاديممة الدوليممة لملقضممات عملمم  هيممع ا مم اق التمييمم  ال نصممري املصمماد  عمليهمما مممن دومم  الدولممة 

ومدا ممن دون وييم  املويقع عمل  عات  اجه ة الدولة الرمسية إحمرتام همذا  (.12/11/1971بتاريخ 
مممع  -او حممّ  الممّدين  الملّممون او الّنسمم  او األ مم  القممومي او اإلثممين موممين عملمم  اسمماأل ال ممر  او

املساواة ز مسا   األحواق الّشةصمّية ملمون الّن مام امل مموق بمه ز همذا مودا الّتحّفظ جلهة تاوي  
 .إىل دانون األحواق الّشةصّية اخلاّن باا فته اجملاق هو ن ام ةا في ُ ضع مل  لوناين

إختممذا الدولممة ال ديممد مممن اإلجممراتاا لملقضممات عملمم  هيممع ا مم اق التمييمم  الممأ ي مماين و  -18
 ال سيما املوين عمل  اساأل اجلنسية والدين. ،منها اجملتمع ز تاوي  ا قو  امل رتف هبا

فممإن  لبالنسرربة لر رر اءام الملخررضة للقىرراء هلررى أيررضا  اللمييررز  رر  ا  انرر   -19
حقممو  اإلنسممان، فممت  حممدوده جلميممع األ ممةان  حممرتاملت امممه إدممراز وإبسممو  مود ممه اجللونممان، و 

 فإسمتقو  منمذ امل رضة حيماهتم لملةامر بسمو  اإلضماهاد او ا مرو  او األوضمال األمنيمة السميةة.
ب ممد ديممام إسممرا ي  باإلعتممدات عملمم  اراضمميهم  الفملسمماينينيمممن الالجةممني  ا  ملوممي   ا  عممدد 1948ال ممام 

بسممو  الصممرال ز ممليممون نمماةو سمموري عملمم  ارضممه  1.5مممن وجممود  ا  حاليمموإغتصمماهبا. وهممو ي مماين 
سوريا، باإلضافة اىل الالجةني ال راديني الذين جلأوا اىل لونان ز ذ  األوضال األمنيمة السميةة المأ 
 مممممهدهتا بالدهمممممم، واىل اليمممممد ال امملمممممة األجنويمممممة األخمممممرى ممممممن مصمممممرية، وسمممممريالن ية، وفملوينيمممممة، 

ا قممو  امل ممرتف هبمما ز هممذا ال هممد ممممؤالت  جاهممدة  ل فالممة الدولممة  سمم وت... جنسممياا اخممرى و 
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األجان  عمل  ددم املساواة مع الملونانيني، عمل  الرغم من الت الي  االجتماعية واالدتصمادية المأ 
 تت ودها وال يادة ا ادة ز الفقر والواالة وإختام ن م الصحة والت مليم وخدماا الونية التحتية.

 فةاا: 3يم األجان  ز لونان اىل ومي ن تقس -20
 ؛الالجةون الفملساينيون 

 ؛الناةحون السوريون 

  ال ماق ز اخلدمة املن لية - ال ماق األجان. 

حقمممو  األجانممم  املدنيمممة والسياسمممية،  فالمممة إن اإل ممم الياا القانونيمممة املثمممارة بالنسممموة ل -21
 تت مل  باملسا   التالية:

  ؛(16صية القانونية )املادة ح  األجنيب باإلعرتاف بالشةملفالة 

 14و 11و 10و 9و 7ح  األجنيب بالملعوت اىل ا املمة ال ادلة )املواد  ملفالة 
 ؛(15و

 ؛(12ح  األجنيب بالتنق  وحرية إختيار م ان إدامته )املادة  ملفالة 

  (22و 21لتعمع وإنشات اجلم ياا )املادة اح  األجنيب بملفالة. 

هلررررى  رررر م  عررررق ا  نبرررري برررراإلهل ا  بالشخيررررية القانونيررررة كفالررررة  النسرررربة الررررىبل -22
الالجةممني الفملسمماينيني والنمماةحني السمموريني الممذي جلممأوا اىل  ، اثممار وضممعالمسررا اة اررل اللبنرراني

لونممان مممن دون ايممة اورا  ثووتيممة ممممم او ل مما الهتم، او ي ي مممدوا اىل تسممعي  المموالداا اجلديممدة 
 الياا.ا ا ملة ز لونان، ال ديد من اإل  

 جلنممة  - رمسيممة هيةممة دضم  بتشمم ي الممذي  89/2005القممرار  لمذل  ا ممدرا ا  ومممة -23
 الفملسممايين  لتحسممني اوضممال الفملسمماينيني عملمم  هيممع املسممتوياا والممأ و نممو - ا مموار الملونمماين

يشم   إجمرات  ، ممما الثّووتيّمة األورا  لفادمدي ت ريم   مدار باادماامن إختاذ اخلاواا ا يملة اىل إ
 ن دو  ا  ومة لضمان ح  الفملسايين باإلعرتاف بالشةصية القانونية.م

الممممذي  29/2011الّت ممممميم  14/11/2011وا ممممدرا ر اسممممة املممممك المممموةرات بتمممماريخ  -24
تاملممم  فيمممه ممممن اإلداراا واملؤّسسممماا ال اّممممة والوملمممديّاا اعتمممماد الوثممما   الّصمممادرة عمممن الّسمممملاة 

شةصمممية )ديممممد الممموالداا والوفيّمممماا وتسمممعي  الممممّ وا  الفملسممماينّية ز مممما  مممم  ديمممود األحممممواق ال
 من هذا ال هد. 16والاال ( وذل  مراعاة  ألح ام املادة 

ود مممو ا  وممممة عملممم  ممممذملرة تفممماهم ممممع مفوضمممية األممممم املتحمممدة  لملنممماةحني السممموريني،و  -25
عملمم   ، بممالرغم مممن ان الدولممة ي تودممعلشممؤون الالجةممني ومنحتهمما ا مم  مبمارسممة نشمماةها ز لونممان

وتقممموم السمممملااا بالت ممماون ممممع م تممم  املفوضمممية  .1967وبروتوملممموق عمممام  1951إتفاديمممة عمممام 
بوممذق اجلهممود ز سمموي  تممأمني تسممعي  الوافممدين اىل لونممان واإلعممرتاف بالشةصممية القانونيممة ممممم، 

 وبتسعي  الوالداا اجلديدة.
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لى  ر م المسرا اة عق ا  نبي باللجوء الى المحاكمة العادلة ه ضفالةبالنسبة لأاا  -26
حممّ  الّتقاضممي )الملعمموت اىل مممن دممانون ا مموق ا املممماا املدنيممة  9تضمممن املممادة ف اررل اللبنرراني 

 دون الّتميي  بني المّلوناين واألجنيب.من القضات وحقو  الدفال( جلميع األفراد املقيمني ز لونان، 
مممن  ممأ ا  اح ممام اي القضمما ية الرسمموم ال يتضممّمن دممانون ز ممما يت ملمم  نمم  اإلدعممات،و  -27

 .والرسوم القضا ّية الّنفقاا جلهة ديمة واألجنيب المّلوناين بني التميي  ز امل امملة
ان تُفسمممر عملممم  ا ممما  يرررانهاول مممن دمممانون ا ممموق ا املمممماا اجل ا يمممة تضممممن نصو ممما  ممممن  -28

ى موا مرة اممام عمل  عمات  األجنميب المذي يتقمدم بشم و  ا  إضافي ا  ذا املودا، جلهة فرضه موجوممإستثنات 
اال وهمممممو وجمممممو  تقدميمممممه ملفالمممممة إضمممممافية، ملشمممممرر  لقوممممموق  ممممم واه ز الشممممم    - القضمممممات اجل ا مممممي

ون  القانون عمل  إم انية إعفات األجنيب من دفع ال فالة ز حماق   (.ا.م.  155و 68 )املادتني
هذا مع ال ملمم بمأن امممدف ممن  ذل .تربر ملان اجلرم يش   جنحة وراى القاضي بأن هنا  اسوابا  

بدفع ملفالة، هو ا د من سوت إسمت ماق حم  اإلدعمات. وفمر    - الملوناين واألجنيب -ل ام الشاملي إ
 ا  بالش وى.فلوالد ب د التقدم ت ساملفالة إضافية عمل  عات  األجنيب ي من ز إم انية مدادرته 

 ة جتي  لمجان  املقيممني بصمورةيمن دانون ا وق ا املماا املدنّ  416ة هذا وإّن املاد -29
إجمممراتاا ت يمممني ان ز لونمممان اإلسمممتفادة ممممن امل ونمممة القضممما ّية  مممرر امل امملمممة باملثممم ، ملمممما   مممرعية

 عن ذل ، ي وي  بني الملوناين واألجنيب. ا  بامي ز القضايا اجل ا ية لم ةان ال اج ين مادي

املت ملٌّمم   24/8/2011در بتمماريخ الصمما 164املشممرّل ز القممانون دممام فضممال  عممن ذلمم ،  -30
ضمحّية ملمايمة حمّ  األجنميّب ز اإلّدعمات، ممن خمالق السمماو لنمب ادوة جرميمة اإلجّتمار باأل مةان 

باإلدامة ز لونان ةيملة املّدة المّأ تقتضميها إجمراتاا الّتحقيم ، مبوجم  دمرار دضما ي  يم   األجنوّية
 مما ذل .

عررق ا  نبرري بح نرة اللنقرر   ع نررة إنليررام اضران اإل ااررة هلررى  رر م  ضفالررةبالنسربة ل -31
إن مسممألة ضمممان همممذ ا مم  اثممارا اجلممدق بالنسمموة لمل ممماق ز اخلدممممة  المسررا اة اررل اللبنرراني 
 نيوبالنسموة لملفملسماينيني املقيمم )الذين ي يصار اىل بنمات ايمماا مممم( املن لية والناةحني السوريني

 ز املةيماا.
، يقتضي التوضي  بأن الدولة ت م  عملم  22عمل  التو ية ردم  ا  هة  اوىل، وجوابفمن ج -32

 تصمدر التصدي وم ادوة اإلنتهاملاا    ال ماق ز اخلدمة املن لية جلهة التمتع نرية التنق  والمأ
وبالف م ،  اربما  ال مم  ممن خمالق اإلحتفماو بماألورا  الثووتيمة ال ا مدة مممم وحع هما لمديهم.عن 

، تو ما  لمل ريضممة املقدممة اليممه ممن عامملممة ز اخلدممة املن ليممة، 2014-6-23ضمات، وبتمماريخ فمإن الق
بمأن ا م  نريمة التنقم   ا  دضم  بمإل ام  ماحوة ال مم  بإعمادة جمواة سمفر ال امملمة، م تمرب  ا  ا مدر دمرار 

 هو من ا قو  الدستورية امل رسة جلميع األفراد ز اجملتمع بد، الن ر عن جنسياهتم.
املقصممممود هبممممم  -جهممممة  ثانيممممة، إن دممممراراا ب مممم، الوملممممدياا مبنممممع جتمممموق األجانمممم   ومممممن -33

ب د الساعة الثامنة مسات ، جماتا ممن دون ادىن  م  االفمة ملومدا املسماواة  -الناةحني السوريني 



CCPR/C/LBN/3 

GE.16-22951 8 

و مم  املقيمممني ز لونممان بممالتمتع نريممة التنقمم ، وهممي دابملممة لملا ممن، ل ممدم املشممروعية، امممام املراجممع 
 والقضا ية املةتصة.اإلدارية 

ومن جهة  ثالثة، إن الدولة توذق اجلهود ال ثيفة لتأمني وتسهي  دخوق الفملساينيني اىل  -34
املةيممماا واخلممرو  منهمما، مممواةاة  مممع ضممرورة ا فمماو عملمم  األمممن والن ممام ال ممام ز ذمم  األوضممال 

 األمنية السيةة داخ  املةيماا.

للجمررررل   اسرررريا الجمعيررررام هلررررى  رررر م عررررق ا  نبرررري بح نررررة ا ضفالررررةبالنسرررربة ل -35
لشممرور دانونيممة  ا  اجلم يمماا وفقمم األجانمم  بتأسمميكي ممرتف القممانون نمم   المسررا اة اررل اللبنرراني 

ال ممممماق ز اخلدمممممة املن ليممممة تأسمممميك نقابممممة لملممممدفال عممممن  اعملممممن ،25/1/2015بتمممماريخ و  م ينممممة.
ممثمم  عمن املمدير ال ممام  حقمودهم بمدعم ممن اإلحتمماد الموةين لنقابماا ال ممماق واملسمتةدمني ونضمور

 ول ن هذا اإلعالن ي مَظ مبوافقة وةير ال م . لممن ال ام.
ن  املتضممممرر ا مممم  مبممممداعاة اجلهممممة وممممان اإلنتهاملمممماا ممممممذه ا قممممو ، اىل  جتممممدر اإل ممممارةو  -36

 املنته ة ومقاضاهتا امام ا املم املةتصة لملحصوق عمل  الت وي، عن الضرر املتأيت عن ذل .

بالنسرربة لر رر اءام الملخررضة للقىرراء هلررى أيررضا  اللمييررز بسررب  الرر ن  لرري  ااررا -37
وهمي نصمون  - الّشةصمّية األحمواق باسمتثنات مسما   - القانونيّمة إن الّنصمون الحقروق ااي   

 عمدد يوملم  حيم  ،ا  دينيم ا  المّلونماين تنّوعم اجملتممعي مرف و   .وييم اي دون املمواةنني هيع تشم  عاّمة
 ملسما   خمانّ  دمانوين ةا فمة، ل م  منهما ن مام 18المّلونانيّمة  الّدولمة دوم  ممن هبما فامل رت  الّاوا  
 الّسياسمي الّن مام عملم  ا  ايض إن  ك الاّا في هذا الّتنول إنّ  بأفرادها. املت مّلقة الّشةصّية األحواق
 لمل مي  الّضمامنة الرمّلما  ممن  ان التنول الاما في وي ترب الو ، ال امة. الوذا  ب ،  توةيع وعمل 

 ا  مممم ز الفّ المممة مشمممارملتها ويمممؤمن الاوا ممم  ممممن ملممم  خصو مممية يايمممة يضممممن، ألنمممه املشمممرت 
ز ا  مممم  ياألخمممذ ب مممني اإلعتومممار لملتنمممول الاممما ف نوز همممذا اإلةمممار،  ممم  اإلدمممرار بمممأ .واإلدارة

ا ممد مممن تاويمم  موممدا املسمماواة ز ا قممو  بممني هيممع الملونممانيني،  واإلدارة، مممن  ممأنه ان يممؤدي اىل
بممني الملونممانيني، هممذا مممع ال ملممم  ا  ويي يمم ا  بإعتوممار ان اإلنتمممات الامما في مممن املم ممن ان يشمم   عنصممر 

، ول نهمممما ي تتةممممذ السياسممممية الاّا فيممممة إلدمممماتبممممأن الدولممممة ت هممممدا، مبوجمممم  مقدمممممة الدسممممتور، ب
 اجملاق بسو  عدم اإلستقرار السياسي واألمين.اإلجراتاا اجلدية ز هذا 

 الحقوق كفالة  الحق بالمسا اة بي  ال     الم أة لي - 3 المادة -هانياا  

إن تصدي  الدولة عمل  إتفادية األمم املتحدة لملقضات عمل  هيع ا  اق التمييم  ضمد املمراة  -38
منهمما ألسمموا  تت ملمم   29و 16و 9، عملمم  الممرغم مممن التحف مماا عملمم  املممواد 1/8/1996بتمماريخ 

، ي  ممك ز ا قيقممة، إلت امهمما إحممرتام حقممو  املممراة وإختمماذ هيممع التممدابي يخبصو ممية الن ممام الامما ف
 ا يملة اىل القضات عمل  هيع ا  اق التميي  ضدها وحتقي  املساواة التامة بينها وبني الرج .
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 إىلالراميممة  القمموانني مممن ادممرا عممددا  الدولممة ن فممإ، 19و 18عملمم  التو مميتني ردممم  ا  وجوابمم -39
 او ا مال   املوجمودة الّنصمون عملم  ت مديالا إدخماق ةري  عن بني املراة الرج  إّما املساواة حتقي 
 ، وامهها:جديدة دوانني إدرار ةري  عن

  املت ملمم  بإنشممات امميةممة الوةنيممة لشممؤون  5/10/1998ز الصممادر  720القممانون
املمراة الملونانيممة لمدى ر اسممة املمك المموةرات، ومممن مهامهما ت  يمم  وضمع املممراة وإعممداد 

 ؛إدرتاحاا مشاريع القوانني ا يملة اىل حتقي  املساواة بينها وبني الرج 

  باملوافقمممة عملممم  اإلسمممرتاتيعية الوةنيمممة  12/6/2012تممماريخ دمممرار املمممك الممموةرات
وت ميمهمممما عملمممم  المممموةاراا مممممن اجمممم  ضمممممان  2021-2011ملمممممراة ز لونممممان ل

حقمممممو  املمممممراة ز هيمممممع اجملممممماالا اإلجتماعيمممممة املدنيمممممة والسياسمممممية واإلدتصمممممادية 
 ؛والثقافية

  املتضممممممممن إلدمممممممات األسممممممموا  التةفيفيمممممممة  17/8/2011تممممممماريخ  162القمممممممانون
او إيممممذات  عملمممم  دتمممم  قممممدمعقوبمممماا، عنممممدما يُ  562املمنوحممممة لملرجمممم  ز املممممادة 

ةوجتمممه او احمممد ا مممموله او فروعمممه او اختمممه ز جممممرم الممم ىن املشمممهود او ز حالممممة 
 ؛«(جبرا م الشرف»اجلمال غي املشرول )اي ما يسم  

  عمانررة النسرراء  سرراا  ألرر اد ا سرر ة » 01/04/2014تمماريخ  293القممانون
، الممذي خصمم  املممراة بتممدابي يايممة تضمماف إىل ا مايممة «ارر  العنررس ا سرر ي

 تؤمنهمما مممما القمموانني ال امممة ال سمميما دممانون ال قوبمماا، وبتشممديد ال قوبمماا الممأ
 523و 618عملممممم  جمممممرا م ال نممممم  ضمممممدها، وإدخممممماق الت مممممديالا عملممممم  املمممممواد 

  ررررررررررررانون العقوبرررررررررررررام مممممممممممممن  489و 488و 487و 559و 547و 527و
ز دضممممايا  ا  وإسممممتحدا  مرملمممم  لنا مممم  عممممام إسممممتةناز ز ملمممم  باف ممممة متةصصمممم

يمممتم وويملمممه ممممن مواةنمممة الدولمممة وممممن  صرررن  ق نررراصإنشمممات ال نممم  األسمممري، و 
 اممواا هبدف مساعدة ضحايا ال ن  األسري وإعادة تأهيملهم.

، ل ماهرة ال نم  293/2014هذا مع ال ملم، بأن القضمات تصمدى، وحم  دوم  القمانون  -40
 اجلسمدي(، والتشمدد - مرت م  ال نم  األسمري )امل نموي - ضد املراة من خمالق مالحقمة الم و 

وب مممد  مممدور القمممانون، ملمممان لملقضمممات دور همممام  .ا  ز باسممموته، ملوسممميملة لملقممممع والمممردل ز آن  م ممم
تصممممحي  الشمممموا   الممممأ تضمممممنها، ال سمممميما جلهممممة توسمممميع مفهمممموم ال نمممم  األسممممري ليشممممم   ز

 امل نوي. ال ن 
بممما    إسممموة   ز ممما خممم  حممم  املمممراة الملونانيمممة مبمممن  اجلنسممية ألوالدهممما ول وجهممما األجنممميب -41

ال ت اق هذه املسألة بور تضار  ز ا رات بمني اتملم  املمنوو لملرج  الملوناين املت و  من اجنوية، 
مممن اجمم   جلنممة وةاريممة 21/3/2012ودممد انشممأا ا  ومممة الملونانيممة بتمماريخ  األحمم ا  السياسممية.

 19/1/1925تممممماريخ  15ت مممممدي  الفقمممممرة األخمممممية ممممممن املمممممادة الراب مممممة ممممممن القمممممرار ردمممممم دراسمممممة 
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ةامممموة اوىل إ ابيممممة ز امممماق م اجلممممة حمممم  املممممراة الملونانيممممة ز نقمممم  جنسمممميتها ملاجلنسممممية(   نون)دمممما
القاضمممي  4186املرسممموم  31/5/2010وز اإلةمممار عينمممه، ا مممدرا ا  وممممة بتممماريخ  ألسمممرهتا.

، ب مد إنقضمات ممدة سمنة لمثال  سمنواا دابملمة لملتعديمد مبن  إداماا اامملة ل و  الملونانية األجنيب
والد الملونانية من ةو  اجنيب سوات ملانوا را دين او دا مرين او ملمانوا ي مملمون ألمنها و  عمل  ةواجه

 ال ي مملون. او
ا ، إن دبالنسممموة لت  يممم  حقمممو  املمممراة ز املشمممارملة ز ا يممماة السياسمممية، ال يممم اق دورهممما بممممدو و  -42

شمؤون املمراة الملونانيمة، بالت ماون وتقموم امميةمة الوةنيمة ل لناحية مشارملتها ز ا  ومة او ز اجململك النيماس.
مع من ماا اجملتمع املدين، بإةال  يالا إعالمية وإجرات دوراا تدريوية لملنسمات ممن اجم  دعمهمن 

وال ي اق اجململك النياس يدرأل مشاريع القموانني اخلا مة باإلنتةابماا  وتقوية دورهن ز ا ياة السياسية.
ختصيصمها نصممة نسموية تضمممن ا يماة السياسممية، ممن خممالق لضممان حتسمني مشممارملة املمراة الملونانيممة ز 

 حصومما عمل  مقاعد ز اجملالك النيابية والوملدية وملذل  ز ا  ومة.
بالنسمموة لتاويمم  موممدا املسمماواة بممني املممراة والرجمم  ز ا قممو  ال وجيممة لممدى إجممرات عقممد و  -43

جلهممة اخممذ التممدابي ا يملممة اىل  19عملمم  التو ممية ردممم  ا  المم وا  وخممالق ديامممه ولممدى إواللممه، وجوابمم
ي يصمممار اىل إختممماذ إجمممراتاا لمممذل ، ال سممميما  فإنمممه إعتمممماد دمممانون ممممدين لمحمممواق الشةصمممية،

 بسو  اخلصو ية الاا فية لملن ام.

 الحقوق ا ساسية لي عالم الطوامئ اإلسلثنااية إعل امالحق ب - 4المادة  -هالثاا  

 سألتني:هاتني امل اإل ارة اىل ، يهمنا10و ية ردم عمل  الت ا  بجوا -44

 ؛الشرور القانونية إلعالن حالة الاوار  اإلستثنا ية )ا( 

 .2016-1997حاالا الملعوت اىل إعالن حالة الاوار  ما بني  ) ( 

 الش  ط القانونية إلهالن عالة الطوامئ اإلسلثنااية (أ) 

مممممن  5  اإلنسممممان، نمممم  الدسممممتور ز الفقممممرة عممممن إلتمممم ام الدولممممة بممممإحرتام حقممممو  ا  ت وممممي  -45
  الممأ ال  ممموة إختمماذ القمممرار ا ساسرريةمنممه عملممم  إعتوممار حالممة الاممموار  مممن املواضممميع   65 املممادة

وعنممد  بإعال ما او بإلدا همما إال نضممور املثريمة ثملثممي اعضممات املمك المموةرات وبأملثريممة ثملثمي اعضمما ه.
مممممن دممممانون الممممدفال المممموةين )املرسمممموم  4املممممادة  إختمممماذ هممممذا القممممرار، يتقيممممد املممممك المممموةرات بأح ممممام

( المأ حتممدد الشمرور التاليمة لملعموت اىل حالممة الاموار  وت مليم  اجلممي  102/83اإل مرتاعي ردمم 
 با اف ة عمل  األمن:

   ؛ماق ضارة بسالمتها او مصا هاألعت ر  الدولة ز مناقة او عدة مناة 

 ان مدد مرسوم فرتة غي بددة، و  ال  وة ان يتم إعالن حالة الاوار  اىل   
. وت ون هذه املمدة دابملمة لملتعديمد بقمرار يتةمذ ز املمك ااملدة ا ددة مما إعال 

 ؛الوةرات بالشرور عينها
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 عمم  ضمار.  ايمن ويايمة الدولمة ضمد ألت ون لملعي   الحية ا اف ة عمل  ا
ملممك ال سمم ري مممرة دا ممد اجلممي  مب اونممة اجملإوتوضممع هيممع القمموى املسممملحة حتممو 

 ؛وبا راف اجململك االعمل  لملدفال

 :إن التدابي اإلستثنا ية الأ من املم ن ان يتةذها اجلي  حفاذا  عمل  األمن هي 

  موافقممة النيابممة ال امممة  بعرر تفتممي  االبنيممة وسمما ر االم نممة ز اي ودممو ملممان
 ؛املةتصة

 ؛مرادوة املواىنت والسفن ز املياه االدمليمية 
  ؛االجان  اىل لونان واخلرو  منهمرادوة دخوق 
 ؛منع االجتماعاا ال امة غي املرخ  هبا او ذاا الاابع ال س ري 
  مالحقة املةملني باالمن واحالتهم عمل  القضات خالق مخسة ايام ممن تماريخ

 ؛توديفهم
  ؛م افحة التهري 

 ام إن  الحية الن ر ز جرمية االفة التدابي املتةمذة او تملم  املةملمة بالن مام ال م
اىل ا  مة ال س رية الأ تستمر بمالن ر فيهما حم  ب مد إلدمات حالمة  ا  ت ود حصر 
 الاوار .

 2016-1997عالم اللجوء الى إهالن عالة الطوامئ لي الفل ة  (ب) 

، 27/2/1996الصادر بتاريخ  7988منذ إلدات حالة الاوار  امل ملنة مبوج  املرسوم  -46
األةممماا األمنيممة املت ممررة واإلعتممداتاا اإلرهابيممة عملمم  اتملمم  ي تملعممأ ا  ومممة، عملمم  الممرغم مممن 

 . 2016و 1997املناة ، اىل إعالن حالة الاوار  اإلستثنا ية ز الفرتة املمتدة ما بني عامي 

 الحق باللطبيق الواسل للحقوق  إهلماد اللفسي  الىيق للقيود - 5المادة  -مابعاا  

ورة واضمممحة وال تقوممم  التأويممم ، إلت امهممما بمممإحرتام ، وبصممم1990اعملنمممو الدولمممة ز ال مممام  -47
حقمممو  اإلنسمممان، ز مقدممممة دسمممتورها المممأ جمممات ز الفقمممرتني     و    منهممما عملممم  ان لونمممان 

ا رياا ال امة، ومملتم م املواثيم  ال ربيمة وال امليمة  قمو   انية تقوم عمل  إحرتامملههورية دميقراةية بر 
، لمممذل  فمممإن الدولمممة اإلنسمممان ومملتممم م جتسممميد مواد هممما ز هيمممع ا قممموق واجملممماالا دون إسمممتثنات.

اي ن  من نصون ال هد الراهن ملذري ة إلهدار ا قو  امل رتف هبما،  ال تتةذ ميع اجه هتا،جب
قيود المأ ممن املم من ان تفمر  عملم  ممارسمة اي ممن ا قمو  وهي تاو ، مودا التفسي الضي  لمل

 من هذا ال هد. 4من املادة  2مع مراعاة اح ام الفقرة 
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  الجزء الثالث  
 الحقوق الم نية  السياسية المعل   بها - 27الى  6المواد 

 الحق لي الحياة - 6المادة  -أ لا  

قيمني عمل  اراضيه مبوج  الدسمتور واإلعمالن إلت م لونان إحرتام ا   ز ا ياة لمفراد امل -48
الممراهن واالتفاديممة الدوليممة  ال هممد الممدواال مماملي  قممو  اإلنسممان وامليثمما  ال ممرس  قممو  اإلنسممان و 

 1977ل مممام  ةوالربوتوملممموالا اململحقممم 1949لتحمممرو اإلبمممادة اجلماعيمممة واتفاديممماا جنيممم  ل مممام 
موضمول إلدمات عقوبمة  ل منو  دية الدولية  قو  الافم .االتفاو  واالتفادية الدولية ملناهضة الت ذي 

. ودمممد إختمممذا الدولمممة ال ديمممد ممممن امل ونممماا السياسمممية يثمممي اجلمممدق بمممني اتملممم ال يممم اق اإلعمممدام 
عملممم  التو ممميتني  بممما  لمممذل ، وجوا اإلجمممراتاا ا يملمممة اىل إنفممماذ موجواهتممما الدوليمممة هبمممذا اخلصمممون.

 ، سنوني:21و 20 ردم
 ؛ة لضمان ياية ا   ز ا ياةاإلجراتاا املتةذ )ا( 

 ؛عمل  إن اق عقوبة اإلعدام ن  مرت ويها اجلرا م الأ ين  القانون ) ( 

 ؛ا لياا القانونية إلستوداق عقوبة اإلعدام او اإلعفات منها ( ) 

حالمممة األةفممماق والنسمممات  -األح مممام القانونيمممة املت ملقمممة بإنفممماذ عقوبمممة اإلعمممدام  (د) 
 .ا وام 

 اإل  اءام الملخضة لىمان عمانة الحق لي الحياة (أ) 
القاضمممممي بتاويممممم  عقوبمممممة  302/94القمممممانون  21/03/1994ا مممممدر املشمممممرل بتممممماريخ  -49

 198عقوبماا( واجلمرا م السياسمية )املمادة  548-547اإلعدام ز جرا م القت  القصدية )املمواد 
فيفيمة وإسمتوداق عقوبمة اإلعمدام عقوباا(، ومنع القضات من سملاته التقديريمة مبمن  األسموا  التة

عممممممال  بأح مممممام  1998ودمممممد إسمممممتمر تنفيمممممذ عقوبممممماا اإلعمممممدام حممممم  ال مممممام  باإلعتقممممماق املؤبمممممد.
(، 1998وح مني ز ال مام  1997اح ام إعدام ز ال ام  4)سع  تنفيذ  302/94 القانون

 2/8/2001خ دفمع باملشممرل بتمماريو  األممر الممذي اثمار إعرتاضمماا داخمليممة )رمسيمة ومدنيممة( ودوليممة.
ال مممم  بأح مممام ممممواد دمممانون  إعمممادةو  302/94القاضمممي بإلدمممات القمممانون  332اىل إدمممرار القمممانون 

ي يصممممممار اىل تنفيممممممذ اي  2003-1999 وممممممما بممممممني عمممممامي نافممممممذة دومممممم  الت مممممدي .الال قوبممممماا 
باإلعممممممدام، إال ان آخممممممر عقوبممممممة إعممممممدام نفممممممذا، ب ممممممد ذلمممممم ، نمممممم  ثالثممممممة ا ممممممةان  عقوبممممممة
 عمليهم باإلعمدام، ويتمنَّمع وةرات ال مدق ا  ب وم ا   ةص 57 ا  يوجد حاليو  .19/1/2004 بتاريخ
 قوبممة إختيمماري لعممن توديممع مراسمميم تنفيممذ إعممدامهم، مممما ي  ممك ودمم  تنفيممذ  2004ال ممام منممذ 

وجتمدر اإل مارة اىل ان عقوبمة  الراهنمة. 6ألح ام املمادة  ا  ، إحرتامDe Facto Moratorium اإلعدام
جل ا يممة الوحيممدة ز لونممان الممأ ال تنفممذ موا ممرة  نمم  اجملممرم عنممد  ممدور دممرار اإلعممدام هممي ال قوبممة ا
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دضمما ي مممربم هبمما، إ مما يقتضممي تنفيممذها  ممدور مرسمموم عممن السممملاة التنفيذيممة مودممع مممن ملمم  مممن 
 ر يك اجلمهورية ور يك ا  ومة ووةير ال دق.

مشمرول دمانون إللدمات عقوبمة اإلعمدام وداممو  2008ودد وض و وةارة ال دق ز ال مام  -50
 نمملة توعية واس ة حوله. ملما تقدم عدد من النوا  بإدرتاو دانون إللدات عقوبة اإلعدام.

فضممممممال  عممممممما تقممممممدم، إن اخلاممممممة الوةنيممممممة  قممممممو  االنسممممممان الممممممأ نادشممممممها الربملممممممان ز  -51
بشمأن  149/62لمممم املتحمدة المردم ال اممة تو ي ا  ومة باعتماد درار اجلم ية  2012 ال ام

 الثاين لمل هد الراهن.االختياري الربوتوملوق والتصدي  عمل   ،ود  تنفيذ عقوبة اإلعدام

 الج اام اللي ننص القانون هلى إنزا  هقوبة اإله ام بحق ا  ضبيها (ب) 

ممن  ا  اجلمرا م المأ تسمتوج  عقوبمة اإلعمدام همي ح مم إن، 20عمل  التو ية ردم  ا  جواب -52
 فةة اجلناياا، ومنصون عمليها ز القوانني التالية:

 امل دق ألح امه؛ 11/1/1958تاريخ  دانون ال قوباا والقانون 

 ؛دانون القضات ال س ري 

   ؛16/3/1998تاريخ  67 - دانون املةدراا واملؤثراا ال قملية والسال 

 64 -   الويةة ضد التملو  من النفاياا الضارة واملواد اخلامرةدانون ا اف ة عمل 
 .12/8/1988تاريخ 

فممممن جهمممة  اوىل، يمممن  دمممانون ال قوبممماا عملممم  وجمممو  إنممم اق عقوبمممة اإلعمممدام مبمممرت يب  -53
 اجلناياا التالية:

  ؛276و 275و 274و 273اخليانة الوةنية: املواد 

  يراجمممممع القمممممانون  310و 309و 308االعتمممممدات هبمممممدف إثمممممارة الفتنمممممة: املمممممادة(
 ؛امل دق مما( 11/1/1958

  ؛315اإلرها  املفضي اىل موا انسان: املادة 

  ؛336القت  او الت ذي  الذي يرت وه افراد عصابة مسملحة: املادة 

  ؛549القت  القصدي: املادة 

 ؛591إل  اق ا ري : املادة  ا  دالقت  وهي 

 ؛599موا انسان: املادة  االعتدات عمل  الار  واملوا الا املفضية اىل 

  643و 642و 640القت  الذي يرافقه سردة: املواد. 
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ومن جهة  ثانية، ين  دانون القضات ال سم ري عملم  وجمو  إنم اق عقوبمة اإلعمدام عملم   -54
 ال س ريني مرت يب اجلناياا التالية:

  ؛112و 110الفرار اىل ال دو: املادتني 

 سممممم رية اذا حصممممم  اممممممام ال ممممممدو: التشمممممويه المممممذايت لملتهمممممر  ممممممن الواجوممممماا ال 
 ؛120 املادة

  ؛121التسمليم اىل ال دو: املادة 

  ؛130و 129و 128و 125و 124اخليانة واملؤامرة ال س رية والتعسك: املواد 

  ؛132السمل  واإلتالف: املادة 

  ؛135التدمي: املادة 

  ؛165و 163و 152رف، الااعة او تر  املرمل  امام ال دو: املواد 

  رجمماق سمممالحي اجلممو والمممرب الممذين يدمممادرون او يسممملمون ممممرملوتهم او يستسمممملمون
 .171و 168و 167لمل دو دو  استنفاد هيع وسا   الدفال: املواد 

ومن جهة  ثالثة، ن  دانون ا اف ة عمل  الويةة ضد التملو  من النفايماا الضمارة واملمواد  -55
 منه. 11و 10ني املنصون عمليهما ز املادتني تياخلارة، عمل  إن اق عقوبة اإلعدام مبرت يب اجلنا

ومممن جهممة  راب ممة، نمم  دممانون املةممدراا واملممؤثراا ال قمليممة والسممال   عملمم  إنمم اق عقوبممة  -56
منمه واملت ملقمة بالت مدي عملم  املموذفني  140اإلعدام ن  مل  من يقدم عمل  إرت ا  جناية املمادة 

 املوجلني بإنفاذه.

 إلسلب ا  هقوبة اإله ام أ  اإلهفاء انهااآلليام القانونية  (ج) 

إن ا  مموم عمليممه ب قوبممة اإلعممدام مي نممه ان ياملمم  مممن ا  مممة النمماذرة ز دضمميته إبممدامما  -57
 منها. تهباإلعتقاق املؤبد، ملما ومي نه ان يامل  إعفا

النسوة إلستوداق عقوبة اإلعدام ب قوبة اخ ، مي ن لملمح ممة، ممن تملقمات نفسمها او وف -58
 ات  لامل  اجلاين او ومليمله، ان تستودق عقوبة اإلعدام باإلعتقاق املؤبد، ز ا االا التالية:بن

  ، إذا توني لملمح مة ان الدافع ز إرت ما  اجلرميمة  مري . وي مون المدافع  مريفا
ن األنانيمة واالعتوماراا عنس  الن ، إذا ملان متسما  باملروتة والشهامة واردا  

 ؛عقوباا( 193ادية )املادة الشةصية واملنف ة امل
  عقوباا(. 198إذا حتققو ا  مة من ان لملعرمية ةاب ا  سياسيا  )املادة 

 252و 251اممممما إذا توممممني لملمح مممممة ان اجلمممماين يسممممتفيد مممممن عممممذر افمممم  )املممممادتني  -59
عقوباا(، تستودق عقوبة اإلعدام إىل ا موك  253عقوباا( او من األسوا  التةفيفية )املادة 
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ملمم  األدمم  وسمموع سممنواا عملمم  األملثممر ز حمماق إسممتفادته مممن ال ممذر املةفمم ، وتسممتودق سممنة ع
عقوبممة اإلعممدام باأل ممداق الشممادة املؤبممدة او األ ممداق الشممادة املؤدتممة مممن سمموع سممنني إىل عشممرين 

 سنة، ز حاق إستفادته من األسوا  التةفيفية.
 قوبمممة اإلعمممدام ممممن ال فمممو، امممما بالنسممموة إلسمممتفادة ا  ممموم عمليمممه مبوجممم  ح مممم دضممما ي ب -60
 150و 147يقتضمممي التوضمممي  بأنمممه مي نمممه ان يسمممتفيد ممممن ال فمممو ال مممام او ال فمممو اخلمممان )املمممواد و 
ويصدر ال فو ال ام مبوجم  دمانون ممن السمملاة التشمري ية. ويمؤدي اىل إسمقار   عقوباا(. 156 اىل

امممما ال فممممو بممماا(. عقو  150)املمممادة  ملممم  عقوبمممة ا مممملية ملانممممو )مثممم  اإلعمممدام( او فرعيمممة إضممممافية
 393و 392و 391)املمممممواد مينحمممممه ر ممممميك اجلمهوريمممممة ب مممممد اسمممممتاالل راي جلنمممممة ال فوو اخلمممممان، 

. هممذا مممع ال ملممم بأنممه ز حمماق ا  ممم ب قوبممة اإلعممدام، ا مموق ا املممماا اجل ا يممة( 399و 395و
ملمة ز مه عقوبماا 170يتوج  الت موي، عملم  املمدعي الشةصمي مبقتضم  الفقمرة الثالثمة ممن املمادة 

 اإلضافية. ادصاها ثال  سنواا. وال يشم  ال فو اخلان ال قوباا الفرعية او
فضممممال  عممممما تقممممدم، يسممممتفيد ا  مممموم عمليممممه ب قوبممممة اإلعممممدام مممممن اح ممممام دممممانون تنفيممممذ  -61

، والمممممأ تممممموا داضمممممي تنفيمممممذ 183/2011وامل مممممدق مبوجممممم  القمممممانون  463/2002ال قوبممممماا 
سمنة،  40سمنة اىل  35ام باإلعتقاق ملدة ترتاوو ما بني ال قوباا  الحية إستوداق عقوبة اإلعد

سمنة ز  30بشرر ان تتوافر ز ا  وم عمليمه الشمرور ال اممة لتةفمي، ال قوبمة ال سميما إنقضمات 
 السعن، وحسن السملو  ودفع الت ويضاا الشةصية او اإلستحصاق عمل  إسقار ح .

 عالة ا  فا   النساء الحواا  –اإله ام ا عضام القانونية الملعلقة بإنفاذ هقوبة  (د) 

ومممما يمليهممما ممممن دمممانون ا ممموق ا املمممماا اجل ا يمممة، ال ينّفمممذ  420نسممم  اح مممام املمممواد  -62
وينّفمممذ ا  ممممم  ا  مممم باإلعمممدام إال ب مممد اسمممتاالل راي جلنمممة ال فمممو وموافقمممة ر ممميك اجلمهوريمممة.

ايام ا حاد واجلمع واألعياد الرمسية. وال  وة إنفاذه  مبوج  مرسوم مدد م ان التنفيذ ووسيملته.
دممانون هممذا ودممد نمم   وال ينّفممذ با اممم  إال ب ممد إنقضممات مممممدة عشممرة اسممممابيع عملمممم  وضممممع يملهمما.

، عملمم  واجمم  ب مممة 422/2002يايممة األحممدا  املةممالفني لملقممانون وامل رضممني لملةاممر ردممم 
ممممن دوممم  القا مممر، ب قوبمممة ا ممموك  جنايممماا األحمممدا  إسمممتوداق عقوبمممة اإلعمممدام لملعمممرا م املرت ومممة

 من القانون(. 15و 6سنة )املادتني  15اىل  5 من

الحرررق بعررر م الخىرررو  لللعرررضن  أ  للمعاالرررة أ  العقوبرررة القاسرررية  - 7المرررادة  -هانياا  
أ  الحا ررررة ارررر  الض ااررررة   الحررررق بعرررر م الخىررررو  للج بررررة  بيررررة  ةالالإنسرررراني أ 
 هلمية ا  د ن الموالقة أ 

ممممن الدسمممتور مومممدا يايمممة حريمممة اإلنسمممان الشةصمممية املناويمممة بصمممورة  8ة ملرسمممو املممماد -63
وحتممرتم الدولممة ا مم  ب ممدم الت ممر   ةوي يممة عملمم  يايممة حقممه ب ممدم الت ممر  لسممالمته الشةصممية.

 اجلسدية وامل نوية، من خالق تأمني ا ماية لملح : -لملسالمة الشةصية 
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او ا اةمة  ةالالإنسمانيالقاسمية او ب دم اخلضول لملت ذي  او لملم امملمة او ال قوبمة  )ا( 
 ؛من ال رامة

 ب دم اخلضول ألي جتربة ةوية او عملمية من دون موافقة الشة  امل ين. ) ( 

أ  الحا رة ار   ةالالإنسانيالحق بع م الخىو  لللعضن  أ  للمعاالة أ  العقوبة القاسية أ   (أ) 
 الض ااة

مممن ال هممد الممراهن، فإنممه مي ممن  7، وإنفمماذا ألح ممام املممادة 16عملمم  التو ممية ردممم  ا  جوابمم -64
الرجممول اىل التقريممر المموةين األوق حمموق إتفاديممة مناهضممة الت ممذي  وغمميه مممن ضممرو  امل امملممة او 
ال قوبممة القاسممية او الالإنسممانية او املهينممة املقممدم مممن الدولممة الملونانيممة اىل جلنممة الت ممذي  ز األمممم 

، والذي يتضمن هيع اإلجراتاا املتةذة من دو  الدولمة 2016حدة ز  هر آذار من ال ام املت
 ز إةار مناهضتها لملت ذي  والوداية منه.

 : من املفيد التذملي مبا يمليو  -65
  ان القممانون الملونممماين مممممي حمم  اإلنسمممان ب مممدم اخلضممول لملت مممذي  او لملم امملمممة او

ا اةممة مممن ال رامممة، وي ادمم  الت ممدي عملمم  هممذا  او ةالالإنسممانيال قوبممة القاسممية او 
ا ممم  ز اتملممم  ممممواد دمممانون ال قوبممماا المممأ ت ادممم  عملممم  اإلعتمممدات اجلسمممدي او 

 573 واملمواد 549اىل  547واملمواد  401 واملمادة 558 اىل 554 امل نوي )املواد
 ؛(371واملادة  584و 582 تانواملاد 578اىل 

 ايمممة القانونيمممة ممممن خمممالق املصممماددة عملممم  ادمممدمو الدولمممة عملممم  توسممميع دا مممرة ا م
إتفاديممممة مناهضممممة الت ممممذي  وغمممميه مممممن ضممممرو  امل امملممممة او ال قوبممممة القاسممممية او 

واملصمماددة  24/05/2000تمماريخ  185الالإنسممانية او املهينممة مبوجمم  القممانون 
 12عملمممم  الربوتوملمممموق اإلختيمممماري إلتفاديممممة مناهضممممة الت ممممذي  مبوجمممم  القممممانون 

ممن هممذا ال هممد،  7ممع اح ممام املممادة  ا  مذلمم  إنسممعا، و 05/09/2008 تماريخ
وبمممذلو اجلهمممود ا ثيثمممة وإختمممذا اإلجمممراتاا الودا يمممة وال قابيمممة ممممن اجممم  إنفممماذ 

 موجواهتا ممذه الناحية.

 الحق بع م الخىو  للج بة  بية أ  هلمية ا  د ن ال  ى الح  (ب) 

 288امل دق لملقانون  22/10/2012تاريخ  240القانون  - دانون ا دا  الاوية إن -66
لملتعمار  الوشمرية، ودمد جماتا اح اممه منسمعمة   ا  ، خص  فصال  خا 22/2/1994 تاريخ

، ال سممميما جلهمممة ا  مممر املفمممرو  عملممم  الاويممم  بو ممم  اي دوات او إسمممت ماق اي 7ممممع املمممادة 
يب عال  جترييب اال ب د إجرات دراساا وانا  عملمية وافية وآمنة ومناسوة ل م  حالمة ز مرملم  ةم

ا موال   جام ي متةص ، وب د موافقة جلنمة االخالديماا ز املرملم  الاميب، وب مد تسمعي  ال مال
 عمل  ان ي ون ال ال  اانيا .، ز وةارة الصحة، وب د موافقة املري، او اهمله اذا ملان دا را  
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اما بالنسوة لإلجها ، فإنه ب ور دانونا. واإلجها  ال الجي ال مي ن إجمراهه إال إذا  -67
ةويوممممني موافقمممة ملمممان الوسممميملة الوحيمممدة إلنقممماذ حيممماة االم امل رضممممة خلامممر  مممديد ومبوافقتهممما ب مممد 

 .إختصا يني إضافة  اىل الاوي  اإلستشاري او اجلراو

 الحق بمنل اإل جام بالبش  - 8المادة  -هالثاا  

اجلهمود  لدرجة خاورهتا، حتار  الدولة جرمية اإلجتار بالوشر ب افمة الوسما   وتومذق ا  ن ر  -68
 ومن ابرة اخلاواا املتةذة: من اج  م افحتها وضمان ياية ضحاياها.

 صممممماددة عملممممم  بروتوملممممموق منمممممع ودممممممع وم ادومممممة اإلجتمممممار باأل مممممةان وخبا مممممة امل
: واألةفمممماق وامل ممممم  إلتفاديممممة األمممممم املتحممممدة مل افحممممة اجلرميممممة املن مممممة النسممممات
 ؛24/8/2005 تاريخ 682 القانون

  باأل ممةان بصممورة متشممددة والممن  عملمم  آليمماا دانونيممة م ادوممة جرميممة اإلجتممار
 ؛24/8/2011 تاريخ 164 القانون :ملساعدة وياية الضحايا والشهود

  حتديمممد  ممممرور ت ادممممد الدولممممة مممممع مؤسسمممماا وه يمممماا اهمليممممة ملسمممماعدة ويايممممة
 مممن نسممات واةفمماق وا مموق تقممدو هممذه املسمماعدة: ضممحايا اإلجتممار باأل ممةان

 ؛10/10/2012 تاريخ 9082 املرسوم
 يما  وضع الملعنة ا  ومية املؤلفة من ممثملني عن اتملم  الموةاراا امل نيمة دلميال  عممل

 ؛حوق مؤ راا اجلرمية ا  ر آخ ا  يحوق جرمية اإلجتار باأل ةان، ودليال  عممل

 ووةارة الشممممممممؤون ووةارة ال مممممممم  ة والوملمممممممدياا ديمممممممام وةارة ال مممممممدق ووةارة الداخمليممممممم
ويممة لم ممةان املمموململني بإنفمماذ القممانون حمموق مليفيممة بالممدوراا التدرياإلجتماعيممة 

 ؛الت ام  مع جرا م اإلجتار بالوشر ومع الضحايا ووسا   تأمني املساعدة ممم

  إدممرار  اخلاممة القااعيممة حمموق اإلجتممار باألةفمماق ز لونممان  مممن دومم  وةيممر الشممؤون
 اإلجتماعية؛

 ي  التنفيذ، مبالحقة فضال  عما تقدم، بدا القضات الملوناين، منذ دخوق القانون ح
و  إسممممتوداق تسمممممية م تمممم  يايممممة  وم ادوممممة مممممرت يب جممممرا م اإلجتممممار بالوشممممر.

ا دا  ز دممموى األممممن المممداخملي مب تممم  م افحمممة اإلجتمممار باأل مممةان ويايمممة 
 ا دا .

إلسمتدالممم ز جمرا م اإلجتمار  ا   قمو  ال مماق املهماجرين ز اخلدممة املن ليمة، ومن م ا  وت  ي   -69
عمممدة تممدابي  ممممايتهم، ال سممميما إنشمممات عقممد عمممم  موحمممد وتوديمممع  وةارة ال مممم  ، إختمممذابالوشممر

التقممدم  اىل 16/7/2014دمدمو بتمماريخ وا ممذملراا تفمماهم ممع ب مم، المدوق الممأ ينتممون إليهمما.
ملن مممة ال ممم  الدوليممة بشممأن  189 شممرول دممانون إنضمممام لونممان اىل االتفاديممة ردممممب مممن ا  ومممة
ايممة خاممواا لملتصممدي  تار ممه  يتةممذ حمم  يل ممن املممك المموةرات و  .لمل ممماق املنمم لينيال ممم  الال مم  
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وواجوماهتم ب مدة لدماا يموةل  ال ماق األجانم  عن حقو  دليال   ملما واعدا وةارة ال م  عمليها.
( 1740 خمم  سمماخن )ردممم انشممأاعملمميهم مبعممرد و مموممم اىل املاممار وز إداراا وةارة ال ممم ، و 

 - دسمم التفتمي  والودايمة والسمالمة - خا ةإدارية   وحدة  انشأا ش اوى، و امل املاا وال يلتملق
ت ممممون مسممممؤولة عممممن ر ممممد هيممممع الشمممم اوى املت ملقممممة بانتهمممما  حقممممودهم ومرادوممممة عممممم  وملمممماالا 

ممما يسممم  بالال حممة  انشممأاالتوذيم  بشمم   دديمم  مممن دومم  مفتشممي ال مم  ملنممع اي اسممتدالق، و 
 ةون م امملة خادماا املناةق.السودات بأمسات ا حا  ال م  الذين يسي

 الحق بالح نة  انل اإلعلجاز اللعسفي - 9المادة  -مابعاا  

من الدسمتور مومدا يايمة ا ريمة الشةصمية وعمدم إم انيمة إلقمات القمو،  8ملرسو املادة  -70
بأجه هتما  - ملما تقمدم، إختمذا الدولمة ا  وإنفماذ عمل  احد او حوسه او توديفه إال مبقتض  القانون.

با ريممة ومنممع اإلحتعمماة الت سممفي، وملممان  هيممع اإلجممراتاا الضممامنة لملحمم  -  ية واألمنيممةالقضمما
وضمان حم   2/8/2001بتاريخ  328القانون  - امهها ت دي  دانون ا وق ا املماا اجل ا ية

 اإلنسان باملسا   اجلوهرية التالية:
 ؛(9من املادة  5و 4و 1ألح ام القانون )الونود  ا  ا   ب دم التودي  إال وفق )ا( 

 ؛(9املادة  2ا   مب رفة ماهية اجلرا م املسندة إليه واسوا  توديفه )الوند ردم  ) ( 

ا ممم  بمممالتحقي  م مممه بسمممرعة وإحالتمممه اىل ا املممممة ضممممن مهملمممة م قولمممة )الونمممد  ( ) 
 ؛(9من املادة  3 ردم

 .(9 من املادة 3ا   بتاوي  التدابي الوديملة لملتودي  )الوند ردم  (د) 

  عضام القانون  اا  مان الحق بع م اللو يس إل  لق (أ) 
سيما القضا ية منها، التدابي الالةمة )ت اميم النيابة ال امة التميي ية  تتةذ السملااا، ال -71

ودوراا تدريوية مستمرة لملقضاة وإجراتاا باسموة( لضممان حريمة األ مةان ومنمع اي إحتعماة 
لمح ممممام التاليممممة املنصممممون عمليهمممما ز دممممانون ا مممموق  ا  إال وفقمممماو اجنمممميب(  ألي  ممممة  )لونمممماين

 ا املماا اجل ا ية اجلديد:
 القيممام بممأي عممم  او اي حتقيمم  او اي إجممرات نمم  اي  ال  مموة لملضمماب  ال ممدا

 ة  إال حتو إ راف القضات وال  وة له إلقات القو، عملم  اي  مة  إال 
-38-16-15ةمت  )املمواد اي النا   ال مام امل -بقرار من القضات املةت  

 ؛(39-40-41-42-46-47-48

  48ال  ممموة ان تت مممدى ممممدة اإلحتعممماة األوا خمممالق التحقيقممماا األوليمممة فمممرتة 
ساعة، مي ن وديدها اىل فرتة إضافية مماثملة بقرار م مل  من النا   ال ام، وذلم  

 ؛(47-42-32سوات املان اجلرم جناية او جنحة )املواد 
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 تحمري المأ تصمدرها النيابمة ال اممة نم  ا مةان متموارين إن بالغاا الوح  وال
ملحممد ممما   يو  30ايممام، مي ممن ان وممدد بقممرار دضمما ي اىل  10عممن األن ممار مممدهتا 

 ؛(24ادص  )املادة 

  ال  وة اإلحتعاة األوا  اجاا التحقي  إال إذا ملانمو عقوبمة اجلمرم تصم  اىل
ب قوبمممة جنا يممة او عقوبمممة  ا  عمليممه سممابق ا  ، او ملمممان الشممة  ب ومممما  السممنة حوسمم

 ؛(107و 46ا وك ثالثة ا هر من دون ود  التنفيذ )املادة 

  إن دممرار التوديمم  الممذي يصممدره داضممي التحقيمم   مم  ان ي ممون م ملممال  وان يوممني
 .(107فيه األسوا  الواد ية واملادية الأ إعتمدها من اج  التودي  )املادة 

ؤدي اىل مسمماتلة الشممة  تممان  ااألح ممام واملومماد  القانونيممة مممن  ممأ  إن االفممة هممذه -72
والقمممانون  ممممن عنا مممر إنفممماذ القمممانون. ا  او عنصمممر  ا  املسمممؤوق عمممن همممذه املةالفمممة سممموات  املمممان داضمممي

 يضمن ح  الضحية با صوق عمل  الت وي، من خالق ا لياا التالية:

 الحمم ، نسمم  ا، يُ إذا ملانممو االفممة ا مموق التوديمم   ممادرة عممن الضمماب  ال ممد
ا مموق باملممماا ج ا يممة، جبممرا م  حعمم  ا ريممة  املنصممون عمليهمما ز  48املممادة 
عقوبمممماا، باإلضممممافة اىل ال قوبمممماا املسمممممل ية الممممأ  369و 368و 367املممممواد 

 .ين مما به رهساهه اإلداريون
ممع  - حع  ا رية - اما إذا ملانو املةالفة  ادرة عن القاضي، يالح  باجلرمية عينها -73

 املرت   جلرمية م ينة. -مراعاة القواعد اإلجرا ية الأ ترع  مسألة مالحقة القاضي 
 لملقممانون، ان تتقممدم بممدعوى امممام القضممات  ا  وممم  لملضممحية الممأ   توديفهمما خالفمم

املمممدين او اجل ا مممي ممممن اجممم  املاالومممة بمممالت وي،. وي مممون الت ممموي، ا  ممموم بممممه 
 مامال  جلميمع األضمرار املاديمة وامل نويمة  ا  فيموملا ا  لضحايا التودي  الت سمفي منصمف

 ؛الأ ا ابتهم

 إىل إعممماق موممدا مسممؤولية الدولممة عممن اعممماق موذفيهمما، الملعمموت  ومي ممن لملضممحية
والتقمممدم بمممدعوى مسمممؤولية اممممام املمممك  مممورى الدولمممة ممممن اجممم  باسممموة الدولمممة 

اي احمممد األ مممةان  - وماالوتهممما بمممالت وي، المممالةم عمممن ديمممام احمممد موذفيهممما
بإرت مما  خاممأ اثنممات ممارسممته مهامممه )االفممة القواعممد  - وجلني بإنفمماذ القممانوناملمم

 ؛لإلحتعاة األوا( ادى إىل اإلضرار هبا ماديا  وم نويا  

 يا  ملما مي ن لملضحية، وز حاق ملان الشة  املةمال  لقواعمد التوديم  داضم ،
 الملعمممموت اىل نصممممون دممممانون ا مممموق ا املممممماا املدنيممممة الممممأ تسممممم  لملمممممواةنني
مبمداعاة الدولمة بشمأن املسمؤولية الناجتمة عممن اعمماق القضماة ال مدليني، سموات ملممانوا 
ممممن يتولممون ا  ممم او التحقيمم  او النيابممة ال امممة، وذلمم  بسممو  اخلاممأ اجلسمميم 

 الناجم عن إخالق القاضي مبوجواته املهنية.
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  مان الحق بمع لة ااهية الج اام المسن ة إليا  أسباب  و يفا (ب) 

 -ان يُ ملمم الشمة  املودموف  - ا  عدلي ا  ام ضابا ا  املان داضي -   القا م بالتحقي عمل -74
ب د التثوو من ملامم  هويتمه، جبميمع األف ماق املنسموبة إليمه وباألدلمة القا ممة ضمده، واال يُدفم  اي 

ويمممؤدي عمممدم إحمممرتام حممم  املودممموف مممممذه الناحيمممة  واد مممة ممممن تملممم  المممأ  مممري التحقيممم  بسمممووها.
ا مممموق باملممممماا ج ا يممممة( ووممممارأل ا مممماملم ردابتهمممما  76إبامممماق بضممممر اإلسممممتعوا  )املممممادة  اىل
بممواالن اإلسممتعوا  خممالق التحقيقمماا األوليممة  ا  إحممرتام حقممو  املودمموفني، وتصممدر اح اممم عملمم 
اإلسممتناادية، ز حمماق توممني ممممما انممه ي يصممار اىل إحممرتام حممم  املودمموف جلهممة إعالمممه بالتهممممة  او

 .املنسوبة إليه

  مان الحق باللحقيق بس هة  اإلعالة الى المحاكمة  م  اهلة اعقولة  (ج) 

إن حمممم  املودممممموف بإسمممممتعوابه بالسمممممرعة املم نمممممة، مسممممتمد ممممممن اح مممممام دمممممانون ا ممممموق  -75
ا املممماا اجل ا يممة اجلديممد وال سممّيما تملمم  الممأ جمماتا ز الفصمم  املةصمم  لصممالحياا داضممي 

 107)املممواد  "هلررى الفرروم"املودمموف  -و  الشممة  التحقيمم  الممذي يقممع عملمم  عاتقممه ان يسممتع
وهمممذا ا ممم  ي مممين ز األسممماأل عمممدم التمممأخر ز إسمممتعوا  املودممموف ممممن دون عمممذر  ومممما يمليهممما(.
وت مممم  السمممملااا القضممما ية واألجهممم ة األمنيمممة عملممم  ضممممان إحمممرتام همممذا ا ممم ، بقمممدر  مشمممرول.

اين منمه مراملم  التوديم  نتيعمة ت م ذياإلم ان، مع وجو  األخذ ب ني اإلعتوار الضد  ال وي الم
 إلةدياد عدد اجلرا م ب د األةمة السورية.

اممممما بالنسمممموة إلحالممممة املودمممموف اىل ا املمممممة ضمممممن مهملممممة م قولممممة، فممممإن دممممانون ا مممموق  -76
 والأ جات فيها: 108ا املماا اجل ا ية اجلديد حدد هذه املهملة بصورة واضحة ز املادة 

 ة التوديمم  اإلحتيمماةي مهملممة الشممهرين، مي ممن ز اجلممن ، ال  مموة ان تت ممدى مممد
، ممع مراعماة اإلسمتثنات الى  مة القيوىوديدها ملهملة إضافية مماثملة ز حاالا 

 ؛ب قوبة ا وك سنة عمل  األد  ا  املت مل  نالة ا  وم عمليهم سابق

  ز اجلنايممماا، ال  ممموة ان تت مممدى ممممدة التوديممم  اإلحتيممماةي سمممتة ا مممهر، مي مممن
، مممممع مراعمممماة اإلسممممتثناتاا املت ملقممممة بقرررر ام اعلرررر إضممممافية مماثملممممة وديممممدها ملهملممممة 

جبنايممماا القتممم  واملةمممدراا واالعتمممدات عملممم  اممممن الدولمممة واجلنايممماا ذاا اخلامممر 
 الشام  وحالة املودوف ا  وم عمليه سابقا  ب قوبة جنا ية.

مممممن  ا  وز هممممذه اإلةممممار، ا ممممدر املممممك القضممممات األعملمممم  والنيابممممة ال امممممة التميي يممممة عممممدد -77
 108الت اميم التوجيهية اىل دضاة التحقي  ودضاة ا  م اجل ا يني بوجو  التقيد باح مام املمادة 

املممذملورة. ويممتم إجممرات دوراا تدريويممة مسممتمرة حمموق مؤسسممة التوديمم  اإلحتيمماةي ووجممو  إحالممة 
 املودوفني اىل ا املمة بأسرل ودو مم ن.
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 لو يس مان الحق بلطبيق الل ابي  الب نلة لل (د) 

ا مموق مممن دممانون  111لممذل  اعاممو املممادة  ا ريممة هممي املوممدا والتوديمم  هممو اإلسممتثنات. -78
 ، مهممما ملممان نممول اجلممرم، وب ممد  ا يممة اجلديممد لقاضممي التحقيمم  ان يسممتودق التوديمماجلاملممماا ا 

املثمر استاالل راي النيابة ال امة، بوضع املدع  عمليه حتو املرادوة القضا ية، وبإل امه مبوجم  او 
 من املوجواا الضرورية ومنها:

 ؛االدامة ز م ان م ني ومن ه من مدادرته واختاذ ب  إدامة فيه 

 ؛عدم الرتدد اىل بالا او اماملن م ينة 

  إيممدال جممواة السممفر لممدى دملممم دا ممرة التحقيمم  وإعممالم املديريممة ال امممة لممممن ال ممام
نونيممممة لملتوديمممم  بممممذل ، عملمممم  اال تت ممممدى مهملممممة إيممممدال جممممواة السممممفر املممممدة القا

 ؛اإلحتياةي

 ؛الت هد ب دم جتاوة دا رة املرادوة وإثواا الوجود دوريا  لدى مرمل  املرادوة 

 ؛عدم ممارسة ب ، املهن مدة املرادوة 

  ؛اخلضول لملفحو اا الاوية واملةربية دوريا  ز خالق مدة ي ينها داضي التحقي 

 .تقدو ملفالة ضامنة ي ينها القاضي 
ويملعأ دضاة التحقي  اىل تاوي  األح ام املذملورة لملمحاف ة عمل  حقو  املتقاضني من  -79

 جهة، ولملتةفي  من مش ملة إملت او السعون من جهة  اخرى.

 عقوق السجناء - 10المادة  -نااساا  

يضمن القانون حقو  األ ةان ا رومني من ا رية، وتتةمذ السمملااا اإلجمراتاا الالةممة  -80
 وسنوني ز ما يملي النصون واإلجراتاا القانونية املتةذة لضمان: املم نة لضمان إحرتامها.

 ؛(1ح  السعنات بامل امملة اإلنسانية )الوند  )ا( 

 ؛ا(-2ودوفني )الوند ا   بإحرتام مودا الفص  بني ا  ومني وامل ) ( 

 ؛ (-2ح  ا د  بإحرتام مودا فصمله عن الرا د )الوند  ( ) 

 .(3ح  السعنات باإل الو وإعادة التأهي  )الوند  (د) 

 عق السجناء بالمعاالة اإلنسانية (أ) 

يتضمن القانون اموعة من القواعد الرامية اىل ضمان م امملة السعنات م امملمة  إنسمانية .  -81
عقوباا  58و 46اساسية  لملسعنات ال  وة إنتهاملها ز اتمل  القوانني )املادتني  ا  ودوملرأل حق
املرسممممممممممموم ممممممممممممن  111و 110و 109و 80و 67و 60و 59و 56و 53و 52و 49 واملمممممممممممواد
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 املت ملممممم  بالسمممممعون اخلاضممممم ة لملمديريمممممة ال اممممممة لقممممموى األممممممن المممممداخملي 14310/1949 ردمممممم
ن ملاملت ملمممم  بالسممممعون واممممما  6236رسمممموم ردممممم مممممن امل 43و 42و 38و 31و 29و 26 وادواملمممم

دمانون ا موق ا املمماا اجل ا يمة  411و 410اإلحتعاة اخلاض ة لوةارة المدفال الموةين واملمادتني 
إن الوادمع ز السمعون  (.17/09/2002تماريخ  463من دانون تنفيذ ال قوبماا ردمم  4واملادة 

 جلميممع حقممو  السمعنات، وذلمم  بسممو   مامال   ا  ومراملم  التوديمم  ال ي  ممك تقيمدا  ملممامال  وإحرتاممم
اةمممممة اإلملت مممماو، وتمممممأخر ا  وممممماا املت ادوممممة ز مواملومممممة إةديمممماد عممممدد السمممممعنات وعممممدم ر مممممد 
اإلعتمممماداا املاليمممة لونمممات سمممعون جديمممدة ز اتملممم  املنممماة  الملونانيمممة، فضمممال  عمممن إةديممماد عمممدد 

السورية، ومواجهة خار اإلرهابيني املودوفني وا  ومني السوريني ز السعون الملونانية ب د األةمة 
 ا  ملومي   ا  وعملم  المرغم ممن ذلم ، تومذق الدولمة جهمد ،ول من جلهة ممارسة نشماةهم داخم  السمعون.
 لضمان م امملة السعنات م امملة إنسانية.

ُعرضمممو بددمممة ز  جهمممود الدولمممة الملونانيمممة لضممممان م امملمممة السمممعنات م امملمممة إنسمممانيةإن  -82
، فيجممم  (2016ممممن التقريمممر الممموةين األوق حممموق إتفاديمممة مناهضمممة الت مممذي  )آذار  16الفصممم  

 لفو الن ر اىل اإلجراتاا املهمة التالية:ال بد من  ول ن .التفض  بالرجول إليه
  إعتممممماد ا  وممممممة إسممممرتاتيعية وةنيمممممة لنقممممم   ممممالحية إدارة السمممممعون ممممممن وةارة

 ؛07/03/2012تاريخ  34ر الداخملية إىل وةارة ال دق مبوج  القرا

  9القاضي بتحديد السنة السعنية بم 30/03/2012تاريخ  216إدرار القانون 
 ؛ هرا   12ا هر بدال  من 

  إسمممتحدا  مديريمممة السمممعون ز وةارة ال مممدق وت مليممم  دممما   برتهسمممها ملمارسمممة
 ؛اإل راف والردابة عمل  السعون وتن يمها

 تاويمممم  دممممانون تنفيممممذ األح ممممام  تشمممم ي  جلممممان دضمممما ية ز ا اف مممماا لملن ممممر ز
 183/2011، امل مممممممممممدق بالقمممممممممممانون 17/09/2002تممممممممممماريخ  463/2002)

( وامههمممما جلنممممة ختفممممي، ال قوبمممماا الممممأ ت يممممد الن ممممر ز 05/10/2011 تمممماريخ
 ؛ال قوباا ا  وم هبا

 ؛تأسيك وةارة الشؤون اإلجتماعية مرمل ا  لملةدماا اإل ا ية ز سعن رومية 

 املديريمة ال امممة لمممن ال ممام  - ى عنا ممر إنفماذ القممانونإنشمات وحمداا إداريممة لمد
لتحسمني ذمروف  - واملديرية ال امة لقموى األممن المداخملي وديمادة اجلمي  الملونماين

 اإلحتعاة وضمان حقو  السعنات لديها.

 الحق بإعل ام اب أ الفي  بي  المحضواي   المو ولي  (ب) 
ز امافر  اإلحتعماة املودوفني، ول ن ذروفي رأل القانون مودا الفص  بني ا  ومني و  -83

الشممرةة والسممعون الملونانيمممة ال تتصمم  باملثاليممة، بممم  يشمموهبا دصممور ز تممموفي الوسمما   واخلمممدماا 
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تاويم   ز والوىن التحتية املناسوة، بسو  ال مروف السياسمية واألمنيمة غمي املسمتقرة، ممما يمؤثر سمملوا  
فموممدا الفصمم  بممني املودمموفني وا  ممومني غممي ماومم   ت.القواعممد النموذجيممة الممدنيا مل امملممة السممعنا

بصمممورة ملامملمممة ز السممممعون، غمممي ان السممممملااا، وإدراملممما  منهممما ملسممممؤولياهتا ز حتسمممني ال ممممروف 
 ا ياتية لملسعنات، تس   ب   إم انياهتا لتأمني إحرتام هذا املودا.

 الحق بإعل ام اب أ الفي  بي  القاص   ال اي  (ج) 
 السممملااا موممدا الفصمم  بممني األحممدا  والرا ممدين ز مراملمم  التوديمم  والسممعون.حتممرتم  -84

، وذلمم  ويممتم إحتعمماة او حمموك القا ممرين ز م ممان اصمم  وم ممد إلسممتقواممم ز سممعن روميممة
 حتو إ راف وةارة ال دق من خالق مصملحة ياية األحدا  التاب ة مما.

 الحق باإلصالح  إهادة اللاهي  (د) 

ن ال يتمت ممون نمم  اإل ممالو وإعممادة التأهيمم ، واجلهممود الرمسيممة و نات الرا ممدال يمم اق السممع -85
ز هذا اجملاق ال ت اق غي ملافية، ال سيما ز ذ  األةمة السياسية األمنية الداخملية واإلدمليمية الأ 

تممأمني ز . وتقمموم اجلم يمماا غممي ا  وميممة الدوليممة والداخمليممة باملسممامهة ال ممربى لونممان  مماين منهمماي
و تملممم  الوضمممع  ماا اإل مممالو والتأهيممم  لملسمممعنات )ال سممميما النفسمممية واإلجتماعيمممة منهممما(.خمممد

بالنسمموة لمحممدا ، ألن ذممروف إحتعمماةهم تراعممي القواعممد النموذجيممة وامل ممايي الدوليممة. وتسممتمر 
الدولمممة ز بمممذق اجلهمممود لتامممموير اجلنممماو اخلمممان هبمممم وتممممأمني ممارسمممة حقمممودهم األساسمممية داخمممم  

 السعن.

 الحق بع م ل ض هقوبة السج  لرنال  بإللزام  عا  ي - 11المادة  -سادساا  

ال جديممد ز هممذا اجملمماق. وتؤملممد الدولممة ان هيممع نصو ممها القانونيممة ت تممرب السممعن مممن  -86
فر  ن  اإلنسان إال إذا اددم عمل  إرت ا  إحدى اجلمرا م اجل ا يمة، ال قوباا اجل ا ية، الأ ال تُ 

ر  بسمممو  عمممدم إيفا مممه إللتممم ام ت ادمممدي )يرجممم  الرجمممول اىل التقريمممر املقمممدم ز فممموال مي مممن ان تُ 
 .(1997 ال ام

 الحق بح نة اللنق   إنليام اضان اإل ااة - 12المادة  -سابعاا  

إن الدولممة حتممرتم ا مم  ز حريممة التنقمم  وز إختيممار م ممان اإلدامممة. وال تقيممد هممذه ا ريممة  -87
 .12من املادة  3الوند لمسوا  املنصون عمليها ز  إال
 اهمذز ودد اثيا مسألة الت ر  ممذا ا   بالنسوة لمجان  ز لونان. ويرج  الرجول  -88

 من ال هد الراهن. 2اخلصون اىل امل ملوماا حوق املادة 
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 اا عق ا  نبي لي ه م إبعادو ه  البالد  عسف - 13المادة  -هااناا  

 ا  . وال يمتم ترحيملمه إال وفادما  الموالد ت سمفعمن ي رأل القانون ح  األجنيب ز عدم إب ماده  -89
 لمح ام القانونية وباإلستناد اىل القراراا الصادرة عن املراجع التالية:

 بتقريمر ممن النا م  ال مام  ا  املك الوةرات بنمات  عملم  إدمرتاو ممن وةيمر ال مدق مشمفوع
 ؛يب عند الوو بامل  إسرتداده من دولتهالتميي ي يقرر فيه تسمليم األجن

 ؛ب مة اجلناياا او القاضي املنفرد اجل ا ي - ا املم الملونانية 

  ام لممن ال امالاملدير . 

ممممن دولتمممه، تراعمممي النيابمممة ال اممممة  لاملممم  إسمممرتداده باإلسمممتناد ة لتسممممليم األجنممميبونسممملاوف -90
( 34 33و 32و 31التميي يممممة ووةارة ال ممممدق واملممممك المممموةرات نصممممون دممممانون ال قوبمممماا )املممممواد 

امممما بالنسممموة لملمحممماملم، فإ ممما ال حت مممم ب قوبمممة  نصمممون امل اهمممداا الدوليمممة الثنا يمممة امل قمممودة. او
من إتفادية  3اىل اح ام املادة اإلخرا  إال مبوج  ن  دانوين واض ، وهي تستو دها باإلستناد 

اسمموا  جديممة تممدعو اىل اإلعتقمماد بممأ م سمموف  اوجممدإذا مناهضممة الت ممذي  بالنسمموة لمجانمم  
 بممإخرا  األجنمميب ا  اممما املممدير ال مام لممممن ال ممام فيصمدر دممرار  ي ونمون م رضممني لملةاممر ز بالدهمم.

 مممام.وز همممذه ا ممماق، مي مممن عملممم  األممممن والن مممام ال ا  إرتمممأى ان وجممموده ز لونمممان يشممم   خامممر  إذا
وجمد ان األسموا  املمدىل إذا  لمجنيب اإلعمرتا  عمليمه وي مود لملممدير ال مام ان يقمرر عمدم اإلخمرا 

وز حمماق ت سمم  املممدير ال ممام لممممن ال ممام ز إختمماذ القممرار  هبمما ممممذه الناحيممة تتمتممع جبديممة ملافيممة.
ات ال عملممة مممن اجمم  منممع تنفيممذ برتحيمم  األجنمميب، مي ممن ممممذا األخممي ان يتقممدم بممدعوى امممام دضمم

 مشروعيته امام املك  ورى الدولة.ز القرار اإلداري بالرتحي ، والا ن 

 عقوق اإلنسان أاام القىاء - 14المادة  - اسعاا  

يمممن  دممممانون ا مممموق ا املممممماا املدنيممممة ودمممانون ا مممموق ا املممممماا اجل ا يممممة اجلديممممد ودممممانون  -91
 امام القضات لملعهاا التالية: - الملوناين واألجنيب -نسان ال قوباا، عمل  اح ام  تضمن حقو  اإل

ا مم  بممالملعوت اىل ب مممة اتصممة مسممتقملة حياديممة منشممأة ن ممم القممانون وتممؤمن  )ا( 
 ؛ا املمة ال ملنية وال ادلة

 ؛ا   بإحرتام درينة الرباتة ) ( 

 ؛ا   بإحرتام الضماناا األساسية لملمحاملمة ( ) 

 ؛ملة اخلا ةح  القا ر بامل ام (د) 

 ؛ا   بالا ن ز القراراا القضا ية (هم) 

 .ا   ب دم مالحقة الف   الواحد املثر من مرة (و) 
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والقضممات ميممارأل  ممالحياته باملرادومممة والت مموي، عملمم  الضمممحايا ز حمماق إنتهمما  اي ممممن  -92
 هذه ا قو .

احضمة اخلية اسلقلة عيادنة انشاة بحضم القرانون   رنا  المحاكمرة  الحق باللجوء الى (أ) 
 العلنية  العادلة

يضمن القانون ا   بالملعوت اىل ب مة اتصة مستقملة حيادية ومنشأة مبوجم  القمانون  -93
وملممرأل املممك  ممورى الدولممة هممذا ا مم  ز دممراره  ا.م.م.(. 7ا املمممة ال ادلممة )املممادة  نوالممأ تممؤم
القاضممي بإبامماق دممرار املديريممة ال امممة لممممن ال ممام مبنممع ا ممامي مممن حضممور  1/4/2014تمماريخ 

ان القمممرار اإلداري إنتهممم  حممم  اإلنسمممان بمممأن ت مممون إجمممراتاا  ا  جملسممماا حتقيممم  موململيمممه، م تمممرب 
 التحقي  م ه عملنية وعادلة.

ا ويثمممي وجمممود ا  ممممة ال سممم رية اإلسمممتثنا ية ال ديمممد ممممن اإلنتقممماداا جلهمممة ضممممان همممذ -94
بإلدا هممما إلنتهاملهممما حقمممو  اإلنسمممان لملنمممواحي  - الدوليمممة والداخمليمممة -املاالوممماا  ت ثمممرا ممم . و 
املاالومة بالت ويضماا ، ال سميما جلهمة عمدم فمت  اجملماق لملضمحايا مبتاب مة المدعوى امامهما و القانونية

 134د ألح ممام املمموا ا  الملعمموت اىل القضممات املممدين وفقمم اول ممن يوقمم  امامهمم نمم  اجلنمماة.الشةصممية 
وممما يمليهمما مممن دممانون املوجومماا وال قممود، مممع ممما متمملممه هممذا األمممر مممن إةالممة امممد ا املمممة وعممدم 

عملمم  التو ممية  ا  وجوابمم ة.إم انيممة ممارسممة هممذا ا مم  إال ب ممد  ممدور ح ممم عممن ا  مممة ال سمم ري
ية إلدممات ا  مممة ال سمم ر حمموق  امممام املممك النمموا  ثالثممة مشمماريع دمموانني ا  توجممد حاليمم ،14 ردممم

 وهي ال ت اق ديد املنادشة. ن ر ز ال ديد من اجلرا م اىل القضات ال دا،الوإعادة  الحية 
هممذا وإن ا مماملم تضمممن موممدا عملنيممة ا املمممة، إال ز ا مماالا الممأ نصممو عمليهمما الفقممرة  -95

 .14من املادة  1األخية من الوند 

مممن  2وبالنسمموة ملوممدا املسمماواة امممام القضممات، يرجمم  الرجممول اىل امل ملوممماا حمموق املممادة  -96
 ال هد الراهن.

فإنممه توجممد ، 15عملمم  التو ممية ردممم  ا  اممما بالنسمموة إلسممتقاللية السممملاة القضمما ية، وجوابمم -97
تنفيذيمة عمن السمملاتني ال لدى السملاة التشري ية مشاريع اتملفة لتأمني إسمقاللية السمملاة القضما ية

 .تشري يةوال

 الحق بإعل ام   ننة الب اءة (ب) 

ي ترب ا   بإحرتام درينة الرباتة من ا قو  اجلوهرية امل رتف هبا لم ةان املسند إليهم  -98
إرت ممما  جمممرم ج ا مممي م مممني، وممممن املوممماد  األساسمممية املاوقمممة ممممن دوممم  القضمممات ز هيمممع مراحممم  

مرحملمة ا املممة حيم  ال مي من ان يصمدر ح مم باإلدانمة  ، ال سميماوإجراتاهتما دعموى ا م  ال مام
 ن   ة  ز حاق توافر الش و  حوق إرت ابه اجلرمية املسندة إليه.
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 الحق بإعل ام الىمانام ا ساسية للمحاكمة (ج) 

من دانون ا وق ا املماا اجل ا ية اجلديمد، المن  االساسمي امل مرأل  47 تش   املادة -99
ممما  ا  وإناالدم ن املودوفني دو  القيام بأي إجرات او وسميملة حتقيم  م همم.والضامن  قو  األ ةا
 ، يتمتع با قو  التالية:2001ديد التودي ، ا و  ب د ت دي  ال ام  -تقدم، فإن الشة  

  لملقيممام هبممذه  ا  ةتصممة دانونمماملا مم  بممأن ت ممون السممملاة املوجلممة بممالتحقي  م ممه هممي
الضمماب  ال ممدا بت مليمم  مممن النا مم  ال ممام  اي دضمماة النيابممة ال امممة او - املهمممة

 ؛املةت  او داضي التحقي  املةت 

  ؛ا   بالسرعة ز إجرات اإلستعوا 

  ا مم  بممأن يممتم إعالمممه مباهيممة اجلرميممة املسممندة إليممه واألدلممة والقممرا ن الممأ ادا اىل
 ؛إهتامه

  دون  التحقيقماا األوليمة بضمرز ا   مبقابملة بام ي ني من دومله بتصري  يدون
 ا اجة إىل وملالة من مة وفقا  لم وق.

وهنا تقتضمي اإل مارة إىل وجمود إخمتالف ز اإلجتهماد جلهمة السمماو لملمحمامي نضمور  -100
جملسة إستعوا  موململه خالق التحقيقاا األولية. فو ، القضاة يسمحون نضور ا مامي، امما 

 الو ، ا خر فيتمس  نرفية الن  وال يسم  بذل .
 ؛مسن الملدة ال ربيةاملودوف ست انة مبرتجم بمل  إذا ي ي ن ا   باال 
  ا ممم  بمممإجرات إتصممماق هممماتفي بأحمممد افمممراد عا ملتمممه او بصممماح  ال مممم  او مبحمممام

 ؛ تاره او بأحد م ارفه

 ؛ا   بامل اينة من دو  ةوي   رعي 

  ؛ا   بالصمو ورف، ال الم وعدم إملراهه عمل  ذل 

  اإلرادة. ز مي ن ان يتضمنه ا ملفان من التأثيا   ب دم حتمليفه اليمني، ملا 
ورة ملاحتعماةه، نقودمه املمذ  لروم ،بمه ويتوج  عمل  عنا ر الضاباة ال دلية توملي  املشمتوه -101

إن عممدم إحممرتام هممذا اإلجممرات مممن  ممأنه ان يممؤدي اىل باممالن و  وتممدوين هممذا اإلجممرات ز ا ضممر.
 بضر اإلستعوا .

، خمممالق التحقيقممماا اإلسمممتناادية واثنمممات ا املممممة،إن ا ممم  باإلسمممت انة مب -102 همممو ممممن  حمممام 
وينومممه  ا قمممو  األساسمممية امل مممرتف هبممما مبوجممم  اح مممام دمممانون ا ممموق ا املمممماا اجل ا يمممة اجلديمممد.

املودممموف هبمممذا ا ممم  دوممم  الومممدت بممماإلجراتاا. وز حممماق ملانمممو  - التحقيممم  واألسممماأل -القضممماة 
، يممتم إعممالم نقابممة ا ممامني هبممذا األمممر ل ممي يصممار اىل اوضمماعه املاديممة ال تسممم  لممه بتومليمم  بمما م 

 توملي  بام له.
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إن ةمل  اإلستمال اىل الشهود يومل  من املودوف الذي مم  لمه اإلعمرتا  عملم  مسماعهم  -103
 وتقدو ال حته بشهود النفي.

 7 بالنسوة لملح  ب دم اإلملراه عمل  اإلعرتاف، يرجم  الرجمول اىل امل ملومماا حموق املمادة -104
 من هذا ال هد.

 عق القاص  بالمعاالة الخاصة (د) 

املت ملمم  نمايممة األحممدا  املةممالفني  422 القممانون 6/6/2002ا ممدر املشممرل بتمماريخ  -105
إحرتامهما  م  باألةفماق،  ناصةلملقانون وامل رضني لملةار، والذي ن  عمل  إجراتاا وحقمو  

 حتو ةا ملة باالن إجراتاا التحقي  م هم، وامهها:
 مملمممممة ا مممممد  املةمممممال  لملقمممممانون م امملمممممة منصمممممفة وإنسمممممانية، وسممممم ي القممممما م م ا

بممممالتحقي  بقممممدر اإلم ممممان اىل جتنيوممممه اإلجممممراتاا القضمممما ية باعتممممماد التسمممموياا 
 ؛وا ملوق ا وية والتدابي غي املان ة لملحرية

 ؛عدم حع  األحدا  مع الرا دين 

  إرت ابمه جرميمة م ينمة مراعاة مودا سرية التحقي  ممع ا مد ، وعمدم إفشمات واد مة
 ؛(40و 33وتفا يملها )املادة 

 او املسمممؤولني عنممممه عمممن واد ممممة إسمممناد جممممرم   ممممهإعمممالم اهممم  القا ممممر فمممورا  او اوليا
 ؛له م ني

 . اإلتصاق فورا  باملندو  االجتماعي امل تمد ودعوته  ضور التحقي 

 الحق بالطع  لي الق امام القىااية (هر) 

فمممالقراراا القضممما ية  القمممراراا القضممما ية عملممم  درجتمممني.ز ن ي مممرأل القمممانون ا ممم  بمممالا  -106
الصادرة عن باملم الدرجة األوىل دابملمة لملا من اممام بماملم اإلسمتةناف، ودمرارا همذه األخمية دابملمة 
لملا مممن اممممام ب ممممة التمييممم ، وذلممم  وفقممما  لملقواعمممد املنصمممون عمليهممما ز دمممانوين ا ممموق ا املمممماا 

انون لملمح مموم عمليممه، وز حمماق  ممدور ح ممم  مما ي باإلدانممة، بإعممادة ويسممم  القمم املدنيممة واجل ا يممة.
 ا املمة ز حاق وجود اسوا  واد ية جديدة، وباإلستفادة من ال فو ال ام او اخلان.

 الحق بع م االعقة الفع  الواع  أكث  ا  ا ة ( ) 

وياومم  عقوبماا ا م  ب مدم مالحقممة الف م  الواحمد ألملثمر ممن ممرة.  182ت مرأل املمادة  -107
عقوبماا  29و 28و 27وتمن  املمواد  القضات اجل ا ي همذا املومدا، مراعماة  ملصمملحة املمدع  عمليمه.

 عمل  األح ام القانونية الأ ترع  مسألة مالحقة املدع  عمليه امام باملم اجنوية.
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 الحق بإعل ام اب أ ي هية الج اام  العقوبام - 15المادة  -هاي اا  

مومدا  مرعية ( 14اىل  6املمواد ه الثامنة( ودمانون ال قوبماا )ز )ز مادتالدستور  ي رأل -108
والقضمات ممرتم همذا املومدا عنمد مالحقمة  مة  جبمرم  اجلرا م وال قوباا وح  التدابي اإلحرتاةيمة.

قضمم  عمليممه ب قوبممة إال جبممرم م ممني او يُ  يُممدانُيالحمم   ممة  او وال مي ممن ان  م ممني او باملمتممه.
إال انه يوجد إسمتثنات  عملم  همذا املومدا ي ممن ز  القانون املاو  ودو إرت ابه اجلرم. باإلستناد اىل

فالقمانون اجلديمد المذي يقضمي ب قوبماا  تاوي  القانون األرحم ن  املمدع  عمليمه مبف موق رج مي.
ف مموق رج ممي، ومب ا  اخمم  او مممن  ممأنه ان يملدممي عقوبممة او  فمم  مممن  ممرور اإلدانممة، ياومم ، فممور 

 الذين إرت ووا اجلرم بتاريخ ساب  لصدوره، وي يصدر نقهم ح م مربم.ن  األ ةان 

 الحق بالشخيية القانونية - 16المادة  -هش  عادي

إن ا مم  بالشةصممية القانونيممة م ممرتف بممه جلميممع األ ممةان الممذين ممموةون عملمم  اورا   -109
 تممومي القيممد ان وتممن  القمموانني عملمم  آليمماا دانونيممة تسممم  مل .عملمميهمدانونيممة تسممم  بممالت رف 

ويرجم  الرجمول اىل امل ملومماا امل اماة  يتو ملوا اىل ديد هوياهتم ز سمعالا األحمواق الشةصمية.
مممممن ال همممد المممراهن بالنسمممموة لإلجمممراتاا املتةمممذة لضمممممان اإلعمممرتاف بالشةصممممية  2حممموق املمممادة 

 القانونية لمجان .

 الحق بإعل ام الحياة الخاصة - 17المادة  -هاني هش 

رأل القانون مودا إحرتام ا يماة اخلا مة، ويضممن م ادومة ملم  إنتهما  يااممما، ال سميما ي  -110
 لملنواحي التالية:

 ؛ا   نرمة املن ق )ا( 

 ؛ا   بسرية املراسالا ) ( 

 ا   بالسم ة والشرف. ( ) 

 إعل ام الحق بح اة المنز   (أ) 

حرمممة املنمم ق الممذي ال ممم  ألحممد الممدخوق  مممن الدسممتور موممدا إحممرتام 14ملرسممو املممادة  -111
ممممن  572و 571ن املممما تقمممدم، جّرممممو املادتممم ا  وإحرتامممم إليمممه إال ز ا ممماالا املوينمممة ز القمممانون.

 دف مم  إنتهمما  حرمممة املنمم ق، ز حممني ان دممانون ا مموق ا املممماا اجل ا يممة اجلديمم دممانون ال قوبمماا
 ( امهها:47و 33ن ا)املادت ن  عمل  تقييد إجراتاا تفتي  املناةق بشرور م ينة

  بقرار من النا   ال ام بنفسمه او بواسماة عنا مر الضماباة يتم تفتي  املناةق إن
 ؛ال دلية حتو إ رافه
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  ويممتم التفتممي  نضممور املشممتوه فيممه او ومليملممه او اثنممني مممن افممراد عا ملتممه الرا ممدين
 ؛ اهدين  تارمها النا   ال ام او

  ة اخلامسمممة  مممواحا  والثامنمممة لممميال . مممما ي يوافممم  ال  ممموة التفتمممي  إال بمممني السممماعو
  اح  املن ق  راحة عمل  ذل  خار  هذه الفرتة. 

 إعل ام الحق بس نة الم اسالم (ب) 

 بتعرو إفشات سرية املراسالا:  ا  خص  دانون ال قوباا فصال  خا  -112
  ت اد  مل  من ملان ن م وض ه او وذيفتمه او مهنتمه او فنمه، عملم   579املادة

 ؛عملم بسر وافشاه دون سو   رعي او است ممله ملنف ته اخلا ة او ملنف ة آخر

  ت ادمم  ملمم   ممة  مملحمم  مبصممملحة الربيممد والممرب  يسمميت اسممت ماق  580املممادة
 فته هذه بأن ياملع عمل  رسالة اتومة او يتملم  او  متملك إحمدى الرسما   او 

ملحة امممممات  يفضممي مبضممممو ا إىل غمممي املرسممم  إليمممه، وملممم  ممممن ملمممان مملحقممما  مبصممم
 ؛وافش  اابرة هاتفية اةملع عمليها ن م وذيفته او عممله

  ت ادممم  ملممم   مممة  يتملممم  او يفممم، دصمممدا  رسمممالة او برديمممة غمممي  581املمممادة
مرسملة إليه، او ياملع باخلدعة عمل  اابرة هاتفية، وملم  ممن اةملمع عملم  رسمالة او 

ن ز إذاعتها مما ، وملافاعملم هبا غي من ارسملو إليه ،عمل  اابرة بردية او هاتفية
 يملح  الضرر بآخر؛

  الراممممي إىل  مممون ا ممم  بسمممرية  140 مممدر القمممانون  27/10/1999وبتممماريخ
 وجمم املةممابراا الممأ جتممري بواسمماة ايممة وسمميملة مممن وسمما   االتصمماق وامل ممدق مب

، والممممذي ممممرتم املومممماد  الدوليمممة لتاويمممم  27/12/2000تممماريخ  158القمممانون 
ملدمر ، لشروعية املقانونية، و التصاالا جلهة مرادوة اإلخبصون  حقو  اإلنسان

والضممرورة، واملالتمممة، والتناسمم ، وبقممرار دضمما ي ز حالممة اجلممرا م امل ادمم  عمليهمما 
ب قوبة ا وك املثر من سنة او بقرار إداري ز حاق م افحة اإلرهما  واجلمرا م 

 الواد ة عمل  امن الدولة واجلرا م املن مة.

 إعرتا  امل املاا امماتفية بدد من حي  املدة.وز هيع األحواق، فإن  -113

 إعل ام الحق بالمحالظة هلى السمعة  الش   (ج) 

ن ا قوبممماا الملتمممممممن دمممانون ال 584و 582همممذا ا ممم  بممممي مبوجممم  اح مممام املمممادتني  -114
 القدو والذم والتشهي بالسم ة والشرف. ت ادوان
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  الحق بإعل ام ع نة المعلق - 18المادة  -هالث هش 

من الدستور حرية امل تقد بصورة ماملقة، وفرضمو عملم  الدولمة وجمو   9ملرسو املادة  -115
إحمممرتام هيمممع األديمممان واملمممذاه  وملفالمممة حريمممة اداممممة الشممم ا ر الدينيمممة ويايتهممما، ممممع مراعممماة عمممدم 

ز يايمة حريمة امل تقمد، وا مدر ال ديمد ممن  ا  هامم ا  ودمد ل م  القضمات دور  اإلخالق بالن ام ال مام.
، اىل 23عملمم  التو ممية ردممم  ا  ونشممي هنمما جوابمم األح ممام القضمما ية الممأ وفممرا ضمممان ممارسممتها.

 ريمة امل تقممد  ا  و مرم ا  واسم  ا  المذي إعتمممد ت ريفم 2012-9-1ا  مم القضما ي الصمادر بتماريخ 
 ريمممة امل تقمممد،  مممدرا  ا  وإحرتامممم .بعررر م إهلمررراد أي هقيررر ةبإعتوارهممما تشمممم  حريمممة الشمممة  

دضممو بت ممريك حمم  الشممة  بتديممي إمسممه ز حمماق دق إمسممه  2014ال ممام  ية ز دممراراا دضمما
 عمل  إنتما ه الاا في.

، وب د تقّدم عدد من المّلونانّيني باملواا  ا  ذملر ةوا فهم 21/10/2008بتاريخ و  -116
ممن سمعاّلا الّنفموأل اخلاّ مة هبممم، ا مدر وةيمر الداخمليمة والوملممديّاا دمرارا  بإجابمة همذه الاملومماا، 

يؤمّلمد فيمه عملم  حم  ملمّ  ممواةن ز عمدم الّتصمري  عمن  ا  ت ميم 6/2/2009اد وا در بتاريخ وع
القيد الاا في اخلاّن به ز سمعاّلا األحمواق الشةصمية، او  ما  همذا القيمد، وعملم  وجمو  

الامما في ز سممعالا النفمموأل. ونسمم  ديممود  إلنتممماتدومموق عممدم تصممري   مماح  ال الدممة عممن ا
واق الّشةصممّية ز وةارة الّداخمليّممة والوملممديّاا، فقممد جممرى حممّ  تار ممه  مما  املديريّممة ال اّمممة لمحمم

 القيد الاّا في  واا ثالمثاية  ة .

 الحق بإعل ام ع نة ال أي  اللعبي  -19المادة  -مابل هش 

ت مممممدي  اح مممممام دمممممانون الوممممم  التملف يممممموين  صمممممر اىل، ي يُ 24عملممممم  التو مممممية ردمممممم  ا  جوابممممم -117
عملمم   ديممود وال مي ممن تفسممي ذلمم ، بوجممود .7997/96واملرسمموم ردممم  382/94واإلذاعممي ردممم 

ممارسممة حريممة الممراي واإلعممالم ز لونممان، ألن هيممع األةممراف السياسممية وحمم  الدينيممة ت ممرب، نريممة  
 املرخ  مما. التملف يونية واإلذاعية  ؤسسااملامملة، عن آرا ها من خالق امل

ز  ا  ان جتممد مممما اساسمم نمضرر عملمم  حريممة اإلعممالم، مممع امهيممة التربيممراا لفرضممها،  قيممودوال -118
الردابممممة املسمممموقة الممممأ وارسممممها املديريممممة ال امممممة لممممممن ال ممممام عملمممم  االعممممماق السممممينما ية املصممممورة، 

ويانمممماا واملنا ممممي واملسممممرحياا وعملمممم  املممممواد الثقافيممممة املسممممتوردة، وعملمممم  املاووعمممماا االجنويممممة وال
ممن دمانون إخضمال  1واملمادة  1/1/1977 مادر ز  - 2من املرسموم اال مرتاعي ردمم  1 )املادة

 2873من املرسوم ردم  9واملادة  27/11/1947هيع األ رةة السينما ية لملمرادوة الصادر ز 
ة ( وز الصممالحي5/8/1967الصممادر ز  55واملرسمموم اال ممرتاعي ردممم  16/12/1959تمماريخ 

 إذا ملمممان هنممما  سمممو  لمممذل  املمنوحمممة لممموةير اإلعمممالم مبنمممع دخممموق ايمممة ماووعمممة اجنويمممة إىل لونمممان
والتربيمممراا المممأ تقمممدمها السمممملااا اإلداريمممة ملنمممع اي عمممم  . ممممن دمممانون املاووعممماا( 50)املمممادة 

ف مممري او فمممين ت ممممن ز ت  مممي األممممن او املمممك بالشممم ور القمممومي او بممما دا  ال اممممة او إثمممارة 
  .19من املادة  3اا الاا فية، وململها تندر  ز إةار القيود املسموو هبا ز الوند الن ر 
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بالنسموة لضممان ا م  ز حريمة المراي والت ومي ي ممن  ا  وما مي ن ان يثي اإلنتقاداا ايض -119
 مراحة عملم   ي ينصمان الدسمتور او القمانون، ال سميما وان ز ضمان ا م  بالو موق اىل امل ملوممة

   مممن ول (.الممموةاراا واإلداراا ال اممممةاملتممموفرة لمممدى  تملممم )وامههممما و ممموق اىل امل ملومممماا حريمممة ال
حموق ا م  ز الو موق اىل امل ملومماا  2009اجململك النياس منذ ال ام اودل إعداد مشرول دانون 

لملتممأخر ز منادشمته اممام املممك النموا  وتودمم   ا  ن مر  ويايمة ملا مفي الفسمماد، ول نمه ي يقمر ب ممد،
 السياسي واألمين غي املستقر.الوضع  بسو  ا  اجلملساا التشري ية الحقعقد 

 الحق بلج نم الح ب  ال هوة الى الض اهية - 20المادة  -هش  نااا

 رم دمانون ال قوبماا المدعوة اىل ا مر  او النم ال بمني اتملم  عنا مر األممة والمدعوة اىل  -120
 الدينية ال سيما:  ال راهية القومية او ال نصرية او

 310، 308، 295لفمما الاّا فيّممة )املممواد ا ممراا او الن األف مماق املتضممّمنة إثممارة ،
 104مممن املرسمموم اإل ممرتاعي ردممم  25عقوبمماا، واملمماّدة  318و 317، 313
 ؛الذي عّدق ب ، اح ام دانون املاووعاا( 1977ح يران  30تاريخ 

  ؛عقوباا( 473الّتعدي  عمل  إسم المّله عالنّية  )ماّدة 

  ؛عقوباا( 474حتقي الّش ا ر الّدينّية عالنّية  )ماّدة 

  ؛عقوباا( 475عردملة املراسم الّدينّية وهدم اماملن ال وادة )ماّدة 

  عقوباا(. 476أل وق املت مّلقة بتديي الّدين )ماّدة ااالفة رجاق الّدين 

لملحمم  ز حريممة  ا  إنتهاملممإن هممذه النصممون ال مي ممن ان ت تممرب ز اي حمماق مممن األحممواق  -121
 .19من املادة  3الراي وامل تقد، ب  ا ا تدخ  ز إةار القيود امل رتف هبا ز الوند 

 الحق لي اللجمل السلمي - 21المادة  -هش  سادس

ب ممد  ا  ، إن ا مم  ز التعمممع السممملمي ز لونممان  ممهد تاممور 26عملمم  التو ممية ردممم  ا  جوابمم -122
لمل ثممممي مممممن  ا  ، ملممممان هممممذا ا مممم  م رضمممم2006خممممرو  القممممواا السممممورية مممممن لونممممان. فقومممم  ال ممممام 

ول ممن وب ممد خممرو  القممواا السممورية، بممذلو الدولممة اجلهممود لضمممان هممذا ا مم  ز  اإلنتهاملمماا.
 ال ديد من املناسواا، امهها:

  املمواةنني ، جتممع عمدد ملومي ممن 2005عمام  ب د إغتياق ر ميك ا  وممة السماب
 ؛لملماالوة خبرو  القواا السورية من لونان

   ب د خرو  القواا السورية، جتمع عدد من املواةنني لتقدو الش ر لسموريا عملم
 ؛مساعداهتا لملونان
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  من اجم  املاالومة بتحسمني  موذفو القاال ال ام ، جتمع وت اهر2013ز ال ام
 ؛الروات  وإدرار سملسملة الرت  والروات 

  لملماالومممة بإ ممماد ا ملممموق  نا ممماو اجملتممممع املمممدين ز لونمممان جتممممع 2015ز وممموة
 ألةمة النفاياا واملاالوة بإسقار ا  ومة ب د تفادم األةمة.

املمممدا السمممملااا إلت امهممما يايمممة وضممممان حممم  الت ممماهر السمممملمي ممممع وجمممو  إحمممرتام و  -123
اثممميا و  خمممرين وحريممماهتم.القيمممود املت ملقمممة با اف مممة عملممم  األممممن والن مممام ال مممام ويايمممة حقمممو  ا 

حموق إنتهمما  السمملااا األمنيمة  م  التعمممع والت ماهر السمملمي ز التعم مماا مت مددة إنتقماداا 
 :من املناس  اإل ارة اىل ما يمليو  املاالوة ن  اةمة النفاياا.

إعتممدات عملمم  رجمماق   ممهد ب ضممها سممملمية، ودممد هي همما ان التعم مماا ي ت ممن -1 
 ؛األمن واملمتمل اا اخلا ة

إن اي إعتمممدات ممممن دوممم  رجممماق األممممن عملممم  سمممالمة املمممواةنني او اي إسمممت ماق  -2 
دابممم  ألن ي مممون موضمممول مراج مممة اممممام القضمممات ممممن اجممم  ا اسممموة  ،فمممرر ممممن دممموملهململ نممم  امل

 والت وي، عمل  املتضررين.

 الحق بإنشاء الجمعيام - 22المادة  -سابل هش 

، نؤملد ان حريمة إنشمات اجلم يماا م رسمة ز لونمان مبوجم  28عمل  التو ية ردم  ا  جواب -124
تمما  تممألي  اجلم يممة ألي رخصممة، بمم  يشممرتر إعممالم وال م .3/8/1909اح ممام القممانون تمماريخ 

وةارة الداخمليممممة والوملممممدياا بتأسيسممممها. وز اةممممار ت  يمممم  ا مممم  بإنشممممات اجلم يمممماا، ا ممممدر وةيممممر 
لتسممممهي  إجممممراتاا مممممن  ال ملممممم  19/5/2006تمممماريخ  2006/ا م/10الداخمليممممة الت ممممميم الممممردم 

   وة رفضه إال:فالواخلرب لملعم ياا، 
   ؛إذا ملان الويان ال يشم  امل ملوماا املفروضة دانونا 

  إذا ملممممان موضممممول اجلم يممممة غممممي مشممممرول او االفمممما  ألح ممممام القمممموانني واالن مممممة
 وا دا  ال مومية.

ن  ال ملمممم واخلمممرب دابممم  لملا مممن ل مممدم مممماإلداري المممراف، القمممرار ، إن وعملممم  ملممم  األحمممواق -125
 املشروعية او لتعاوة حد السملاة امام القضات املةت .

مممن املرسمموم  15، ال يمم اق املنممع املنصممون عمليممه ز املممادة 28عملمم  التو ممية ردممم  ا  وجوابمم -126
اىل  2013إنضمموا ز ال مام  قامال ال مامإال ان مموذفي ال .ا  ، دا مم112/1959اإل رتاعي ردم 

 هيةة التنسي  الوةنية  لملماالوة نقودهم وي مُين وا من حقهم بالتعمع والت اهر، عمل  الرغم من 
 القانوين.  ر االفتهم ا
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اما بالنسموة اىل القضماة، ال يوجمد نم  دمانوين واضم  و مري  ميمن هم ممن إنشمات ه يمة.  -127
ي تمرب ان القمانون ال ميمن هم ممن ممارسمة  وهذا املوضول ال ي اق بور نقاش داخملي بينهم. فمالو ،

املاوقممة عملمم   15حقهممم بإنشممات اجلم يمماا، ز حممني ان الممو ، ا خممر يممتحع  مبضمممون املممادة 
 السملاة القضا ية ومهامها. مفهوماملوذفني والأ تتناد، مع 

 الحقوق العاالية - 23المادة  -هاا  هش 

إال ان ان ممممة األحمممواق الشةصمممية تثمممي  .وتأسممميك اسمممرة وا  ي مممرتف القمممانون بممما   بمممال -128
ب مم، اإل مم الياا جلهمممة اإلعممرتاف بمممال وا  املممدين امل قممود ز لونمممان، عملمم  المممرغم مممن اإلعمممرتاف 

ز والوملمممدياا ففمممي حمممني رفممم، وةيمممر الداخمليمممة  بمممال وا  املمممدين امل قمممود بمممني لونمممانيني ز اخلمممار .
ز لونان اممام ال اتم  ال مدق ممن دوم  تسعي  عقد ةوا  مدين بني لونانيني م قود  2014 ال ام

يةممة اإلستشممارية ال مليمما ز فممإن امم ، ةصممني  مماوا مممذهوهما وا مموحا غممي منتميممني اىل اي ةا فممة
حممم  الملونممماين المممذي ال ينتممممي اىل اي ةا فمممة ب قمممد ةوا   رألي ممم ا  دانونيممم ا  وةارة ال مممدق اعامممو رايممم

 وبتسعي  وثيقة ال وا  ز سعالا النفوأل الملونانية. مدين ز لونان امام ال ات  ال دق
محمواق الشةصمية ممدين لواملت ملقتني بإعتماد دانون  19و 18وجوابا  عمل  التو يتني ردم  -129

يؤمن املساواة ز ا قو  والواجواا بني ال وجني عند عقد ال وا  وخالله وب د إواللمه، فمإن الدولمة 
ودموانني األحمواق  ة القضمات عملم  هيمع ا م اق التمييم  ضمد املمراة.من إتفادي 16حتف و عمل  املادة 

الشةصممية املاوقممة عملمم  الملونممانيني ال ت ممرتف مبوممدا املسمماواة بممني الرجمم  واملممراة ممممذه الناحيممة. وز هممذا 
 سنة. 18اجملاق ال ي اق سن الوملوغ هو امل يار لمل وا  وليك سن الر د اي سن 

 ف عقوق الط - 24المادة  -هش   اسل

 إختذا الدولة ال ديد من اإلجراتاا لتأمني ياية األةفاق من دون اي ويي ، وامهها: -130
  املمممانع إسمممتةدام األحمممدا  دوممم  إملمممماممم 25/5/1999تممماريخ  700املرسممموم 

عمل  ا يماة او الصمحة  ا  ز األعماق اخلارة باوي تها والأ تش   خار  16 سن
الممذي رفممع  29/09/2012تمماريخ  8987او األخممال ، وامل ممدق باملرسمموم ردممم 

 ؛18السن اىل 
  مممممن دممممانون ال ممممم  ملنممممع  23امل ممممدق لملمممممادة  14/6/1999تمممماريخ  91دممممانون

 ؛إستدالق األةفاق ز ال م 

 ؛ملرادوة إستةدام األحدا  26/6/2000تاريخ  3273رسوم امل 

 ملوق اإلختياري اململح  و لملمصاددة عمل  الربوت 5/6/2002تاريخ  414 القانون
إسمتدالق األةفماق ز بإتفادية األمم املتحدة  قو  الاف  بشمأن بيمع األةفماق و 

 ؛املواد اإلباحيةز ودات و ال
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  ؛182لملمصاددة عمل  إتفادية ال م  الدولية ردم  2/8/2001تاريخ  335القانون 

  الرامي اىل ياية األحدا  املةالفني لملقانون  6/6/2002تاريخ  422القانون
 ؛وامل رضني لملةار

  10/9/2005تاريخ  15119واملرسوم  4/10/2002تاريخ  8800املرسوم 
املت ملمممم  بتن مممميم السممممعون وام نممممة  14310املت ملمممم  بإضممممافة مممممادة اىل املرسمممموم 

 ؛التودي  وم هد إ الو األحدا  وتربيتهم

  املت ملم  بتن ميم الودايمة والسمالمة والصمحة  3/1/2004تاريخ  11802املرسوم
 ؛ساا اخلاض ة لقانون ال م املهنية ز ملافة املؤس

  م همممد تأديممم  خمممان  املت ملممم  بإنشمممات 11/2/2004تممماريخ  11859املرسممموم
 ؛ضهر الوا   ا  ومي مستشف بالقا راا ز 

  تش ي  جلنممممة وةنيممممة مل افحممممة املت ملمممم  بمممم 1/10/2010تمممماريخ  5137املرسممموم
 ؛عم  األةفاق

  نيممممة الت ملمممميم ز املت ملمممم  بإل اميممممة واا 17/8/2011تمممماريخ  150القممممانون ردممممم
 .15املدارأل الرمسية ح  سن 

ألح ممام دممانون ديممد  ا  وي ممرأل القممانون حمم  األةفمماق املوجممودين ز لونممان بالتسممعي  وفقمم -131
المم  ةفمم  لونمماين غممي مسممع  )والممردم  80املثممر مممن  ا  ويوجممد حاليمم وثمما   األحممواق الشةصممية.

ه املشمم ملة دممام اجململممك األعملمم  . ولتفممادي تفممادم هممذبسممو  غيمما  اإلحصممات الرمسممي( ا  لمميك رمسيمم
لملافولة بإعداد دلي  موس  حوق آلياا تسمعي  األةفماق وبإنتما  فميملم لملتوعيمة ودوراا تدريويمة 

ف مدم تسمعيمله ا موال  يمؤدي اىل عممدم امما بالنسموة  م  الافم  ز إملتسما  جنسمية،  متةصصمة.
 3ة دملومماا حموق املمايقتضي الرجول اىل امل  حصوله عمل  جنسية. وبالنسوة لمةفاق األجان ،

 من هذا ال هد.

 الحق لي المشامكة لي إدامة الشن ن العااة - 25المادة  -هش  ن 

ي مممممرأل الدسمممممتور حممممم  الشممممم   باملشمممممارملة ز إدارة الشمممممؤون السياسمممممية عمممممرب عممليممممماا  -132
عمل  املستويني ا ملي والوةين. عمل  املستوى ا ملمي يشمار  الملونمانيون تر محا  وادرتاعما   اإلنتةاباا

ز االنتةاباا الوملدية مل  سو سنواا. وي ون ل   لوناين املمم  الواحمدة وال شمرين ممن عممره 
حمم  االدممرتال، ول مم  لونمماين املممم  اخلامسممة وال شممرين حمم  الرت مم . وبممالرغم مممن ال ممروف غممي 

 1998بممممذلو الدولممممة اجلهممممود إلجمممرات االنتةابمممماا الوملديممممة بشمممم   دوري ز األعمممموام املسمممتقرة، 
هممذا  ب مم  زمماو. 2016. ودممد إزمم ا اإلنتةابمماا الوملديممة واإلختياريممة ل ممام 2010و 2004و

الراممي اىل وديمد واليمة اجملمالك الوملديمة  1997مع ال ملمم ان اجململمك الدسمتوري ابام  دمانون ال مام 
ان  حمم  االدممرتال هممو حمم  دسممتوري،  سممد  ا  م تممرب  12/9/1997تمماريخ  1/97مبوجمم  القممرار 
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املودا الدميقراةي الذي يرت   عمليه الن ام الدستوري ز لونان، وله القيمة نفسها ز حاق ممارسته 
عمل  مستوى االنتةاباا النيابية ام عمل  مستوى االنتةاباا ا ملية ، وعمل  انمه  يتولمد عمن حم  

ري آخمممر همممو مومممدا الدوريمممة ز ممارسمممة النممماخوني  قهمممم ز االدمممرتال، المممذي االدمممرتال، مومممدا دسمممتو 
يناممموي عملممم  وجمممو  دعممموة النممماخوني ملمارسمممة حقهمممم ز االنتةممما  بصمممورة دوريمممة وضممممن ممممدة 

 من ال هد الدوا الراهن. 25م قولة ، مستندا  اىل اح ام املادة 
 إختيار اعضات املك النوا اعا  ز عمل  املستوى الوةين، يشار  الملونانيون تر يحا  وادرت  -133

، ممممما عممممدا 21املنتةمممم  ملمممم  اربممممع سممممنواا عممممرب االدممممرتال السممممري املوا ممممر ل مممم  لونمممماين بملمممم  سممممن 
من ال مر ا   بالرت   لالنتةاباا  25ل   لوناين ا  و  ال س ريني وا  ومني بالتعريد املدين.

ي يسمممتقيملوا دوممم  ممممدة م ينمممة ممممن  النيابيمممة، مممما عمممدا ال سممم ريني وب ممم، املممموذفني ال مممامني المممذين
 25/2008االنتةاباا، وا  مومني بالتعريمد املمدين. وجتمدر اإل مارة اىل ان دمانون اإلنتةابماا 

 من اإل الحاا، لضمان ن اهة االنتةاباا وحرية ومساواة الناخوني نذملر منها:  ا  ادخ  عدد
  ؛ز يوم واحدالملونانية إجرات االنتةاباا عمل  هيع األراضي 
 ؛تن يم اإلعالم واإلعالن اإلنتةاس 
 ؛إنشات هيةة اإل راف عمل  ا مملة اإلنتةابية 

 ؛إعتماد فرتة الصمو اإلنتةاس 

  ؛رادوة ال مملية اإلنتةابيةمبالسماو لملعم ياا األهملية 

 ؛وضع سق  لإلنفا  اإلنتةاس 

 إل امية االدرتال ورات امل  ق. 
)واليمممة همممذا  2000و 1996يمممة ز األعممموام ملممما تقمممدم، جمممرا انتةابممماا نياب مممما  وإحرتا -134

، اال ان ال ممممممروف االمنيممممممة 2009و 2005اجململممممممك اسممممممتمرا اربممممممع سممممممنواا ومثانيممممممة ا ممممممهر( و
املفمممممرت  حصمممممومما خمممممالق  مممممهر المممممأ ملمممممان ممممممن االسمممممتثنا ية حالمممممو دون اجمممممرات االنتةابممممماا 

فمممممممممممأدر املمممممممممممك النممممممممممموا  ت مممممممممممديال  لقمممممممممممانون االنتةممممممممممما ، وممممممممممممدد واليتمممممممممممه  .2013 ح يمممممممممممران
وإعتممرب  .20/6/2017مممدد لنفسممه لدايممة و عمماد  11/10/2014وز  .20/11/2014 حمم 

نتيعمممة الا مممن املقمممدم بدسمممتورية التمديمممد  28/11/2014تممماريخ  7اجململمممك الدسمممتوري ز دمممراره 
دوريممة االنتةابمماا موممدا  لملفممراغ ز السممملاة التشممري ية، ان ا  الثمماين، وعملمم  الممرغم مممن رد الا ممن من مم

عمم   هممذا وي يممتم ن اجململممك النيمماس مممن إنتةمما  ر مميك لملعمهوريممة .دسممتوري ال  مموة املممك بممه
 .2014الرغم من الفراغ املستمر ز مودع الر اسة منذ  هر ايار 

بالنسممموة ملومممدا املسممماواة ز تممموا الوذممما   ال اممممة، يقتضمممي الرجمممول اىل امل ملومممماا حممموق  -135
 رادممم وجتمممدر اإل مممارة اىل ان اجململمممك الدسمممتوري ي ملت ملقمممة بمممالتميي  عملممم  اسممماأل المممدين.ا 2املمممادة 

ممممممن مقدممممممة الدسمممممتور  ألح مممممام الفقمممممرة     ا  تاويممممم  همممممذا املومممممدا ممممممن دوممممم  السمممممملااا )إحرتامممممم



CCPR/C/LBN/3 

GE.16-22951 36 

ابا  القانون الرامي اىل تثويو ملتا  ال دق ب د اجرات  3/2014(. ففي دراره 12و 7 واملادتني
تممربا  ان هممذا القممانون، نصممره املومماراة بأ ممةان بممددين، واعفمما هم مممن ب مم، مومماراة بصممورة، م 

الشمممرور املنصمممون عمليهممما ز دمممانون تن ممميم مهنمممة ملتابمممة ال مممدق، دمممد ميممم  بمممني املر مممحني لملموممماراة 
ملممما  ا صممورة واملر ممحني لملمومماراة املفتوحممة، وخممال  موممدا املسمماواة املنصممون عنممه ز الدسممتور.

ز املومماراة مممن دون الن ممر اىل  زحمموااىل ترديممة عسمم ريي األمممن ال ممام الممذين  وابامم  القممانون ا يمم 
تصممنيفهم، وعملمم  وممو يممؤدي اىل وييمم هم عممن سمما ر املر ممحني الممذين رمبمما حصممملوا عملمم  عالممماا 

 اعمل  منهم ز املواراة. 

 2ة المرادلللفى  باإل ال  هلى  - الحق بالمسا اة أاام القانون – 26المادة  - هش  ن عادي
 ا  العه 

 ا  العه  18المادة  - الحق بإعل ام ع نة المعلق  لأل ليام – 27المادة  - هش  ن هاني
    


