

الوثائق المعنية باآلليات الدولية لحقوق اإلنسان

 مفوضة األمم المتحـدة السـامية لحقـوق اإلنسـان المقـدم إلى المجلـس االقتصادي واالجتماعي ،المبـادئ والمبـــادئ التوجيهيــة الموصــى
بهــا فيمــا يتعلــق بحقــوق اإلنســان واالتجار باألشخاص)2002( E/2002/68/Add.1 ،
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N02/401/66/PDF/N0240166.pdf?OpenElement
 اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان ،مبادئ توجيهية بشأن التشريد الداخلي)1998( E/CN.4/1998/53/Add.2 ،
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/IDPersons/GPArabic.pdf



لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،التعليق العام رقم  23بشأن الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية
()2016
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12
%2fGC%2f23&Lang=en



مجلس حقوق اإلنسان ،دور الحكومة المحلية في تعزيز وحماية حقوق اإلنسان  -التقرير النهائي للجنة االستشارية لمجلس حقوق
اإلنسان(2015) A/HRC/30/49 ،
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/AdvisoryCom/LocalGvt/A-HRC-30-49_ar.doc
http://www.hlrn.org/img/documents/A_HRC_30_49_AR.pdf



اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ،التوصـية العامـة رقـم  ٣٢بشـأن األبعـاد الجنسـانية المرتبطـة بـالمرأة فيمـا
يتعلق بمركز الالجئ واللجوء والجنسية وانعدام الجنسية ()2014
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C
/GC/32&Lang=en


مجلس حقوق اإلنسان ،حقوق اإلنسان للمهاجرين)2013( A/HRC/RES/23/20 ،
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/23/20



اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ،التعليق العام رقم  2بشأن حقوق العمال المهاجرين الذين
هم في وضع غير نظام ي وأفراد أسرهم ()2003
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CMW%2f
C%2fGC%2f2&Lang=en
اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ،التوصـية العامـة رقـم  30بشأن وضع المرأة في سياق منع نشوب النـزاعات
و في حاالت النزاع و ما بعد انتهاء ال نز اع)2003( ،
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C
/GC/30&Lang=en
لجنة حقوق الطفل ،التعليق العام رقم  13بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف)2011( ،
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC
%2fGC%2f13&Lang=en
اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ،التعليق العام رقم  1بشأن العمال ال منزل يين
المهاجرين)2011( ،
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CMW%2f
C%2fGC%2f1&Lang=en
اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ،التوصية العامة رقم  ٢٨بشأن االلتزامات األساسية للدول األطـراف بموجب
المادة  ٢من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة)2010( ،
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C
/GC/28&Lang=en
اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،التعليق العام رقم  20عدم التمييز في الحقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية ()2009











http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12
%2fGC%2f20&Lang=en
)2008(  الحق في الضمان االجتماعي19  التعليق العام رقم،اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12
%2fGC%2f19&Lang=en
)2008(  بشأن العامالت المهاجرات٢٦  التوصية العامة رقم،اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C
/2009/WP.1/R&Lang=en
)2005(  معاملة األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدهم المنشأ6  التعليق العام رقم،،لجنة حقوق الطفل
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fG
C%2f2005%2f6&Lang=en
)2004(  طبيعة االلتزام القانوني العام المفروض على الدول األطراف في العهد31  التعليق العام رقم،اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC
%2f21%2fRev.1%2fAdd.13&Lang=en
)2004(  بشأن التمييز ضد غير المواطنين30  التوصية العامة،لجنة القضاء على التمييز العنصري
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCE
RD%2fGEC%2f7502&Lang=en
)2002(  الحق في الماء:15  التعليق العام رقم،لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12
%2f2002%2f11&Lang=en
)2000(  المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء:28  التعليق العام رقم،اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC
%2f21%2fRev.1%2fAdd.10&Lang=en
 الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه14  التعليق العام رقم،لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
(2000)
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12
%2f2000%2f4&Lang=en
(1999)  حرية التنقل:27  التعليق العام رقم، لجنة حقوق اإلنسان،اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC
%2f21%2fRev.1%2fAdd.9&Lang=en
)1999(  بشأن المرأة والصحة24  التوصية العامة رقم،اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT/CEDA
W/GEC/4738&Lang=en
)1999(  الحق في التعليم:13  التعليق العام،لجنةالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12
%2f1999%2f10&Lang=en
)1999(  الحق في الغذاء الكافي:12  التعليق العام،لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12
%2f1999%2f5&Lang=en
)1997(  بشأن المرأة في الحياة السياسية والعامة23  التوصية العامة رقم،اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT/CEDAW/GEC/4
736&Lang=en
 حاالت إخالء المساكن باإلكراه: الحق في السكن المالئم:7  التعليق العام رقم،لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
)1997(








































http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCESCR%2fG
EC%2f6430&Lang=en
اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان ،التعليق رقم  :25الحق المشاركة في الشؤون العامة ،حقوق التصويت وحق تقلد الوظائف العامة
()1996
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2f21%
2fRev.1%2fAdd.7&Lang=en
لجنة القضاء على التمييز العنصري ،التوصية العامة الثانية والعشرون بشأن المادة  5من االتفاقية المتعلقة بالالجئين والمشردين ()1996
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCERD%2fGE
C%2f7494&Lang=en
لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،التعليق العام رقم  :6الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لكبار السن ()1996
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCESCR%2fG
EC%2f6429&Lang=en
لجنة القضاء على التمييز العنصري ،التوصية العامة  11المتعلقة بغير المواطنين ()1993
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCERD%2fGE
C%2f7483&Lang=en
لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،التعليق العام رقم  :4الحق في السكن المالئم ()1992
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCESCR%2fG
EC%2f4759&Lang=en
لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،التعليق العام رقم  :3طبيعة التزامات الدول األطراف ()1990
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCESCR%2fG
EC%2f4758&Lang=en

تقارير عن لبنان
 مجلس حقوق اإلنسان ،تقرير الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل – لبنان)2015( A/HRC/31/5،
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/289/53/PDF/G1528953.pdf?OpenElement
 مجلس حقوق اإلنسان ،تقرير المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد عن بعثته إلى لبنان مذكرة مقدمة من األمانة(2015) ،
A/HRC/31/18/Add.1
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/271/79/PDF/G1527179.pdf?OpenElement
 الجمهورية اللبنانية ،تقريروطني مقدم وفقا للفقرة  5من مرفق قرار مجلس حقوق اإلنسان  - 21/16الجمهورية اللبنانية،
)2015( A/HRC/WG.6/23/LBN/1
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/197/58/PDF/G1519758.pdf?OpenElement
 مجلس حقوق اإلنسان ،موجز أعدته مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان وفقا للفقرة ( 15ب وج) من مرفق قرار مجلس حقوق
اإلنسان  1/5والفقرة  5من مرفق قرار المجلس  – 21/12لبنان A/HRC/WG.6/23/LBN/2 ،و A/HRC/WG.6/23/LBN/3
()2015
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/195/95/PDF/G1519595.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/176/02/PDF/G1517602.pdf?OpenElement
 مجلس حقوق اإلنسان ،اآلراء التي اعتمدها الفريق العامل المعني باالحتجلز التعسفي في دورةه الحادية والسبعين ( 21/17تشرين
الثاني/نوفمبر  – 2014لبنان)2014( A/HRC/WGAD/2014/57 ،
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/091/32/PDF/G1509132.pdf?OpenElement
 مجلس حقوق اإلنسان ،تقرير المقررة الخاصة المعنية بأشكال الرق المعاصرة ،بما في ذلك أسبابها وعواقبها ،غولنارا شاهينيان – إضافة
 البعثة إلى لبنان)2012( A/HRC/21/41/Add.1 ،https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/149/38/PDF/G1214938.pdf?OpenElement
 مجلس حقوق اإلنسان ،تقريـر المقـرر الخـاص المعـني باألشـكال المعاصـرة مـن العنـصرية والتمييـزالعنصري وكراهية األجانب وما
يتصل بذلك مـن تعـصّب ،بـشأن تنفيـذ قرار الجمعية العامة (2011) A/66/312 ،199/65
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/458/10/PDF/N1145810.pdf?OpenElement
 مجلس حقوق اإلنسان ،تقرير الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل – لبنان)2011( A/HRC/16/18 ،
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/102/09/PDF/G1110209.pdf?OpenElement












الجمهورية اللبنانية ،تقريروطني مقدم وفقا للفقرة  15من مرفق قرار مجلس حقوق اإلنسان  - 1/5الجمهورية اللبنانية،
)2010( A/HRC/WG.6/9/LBN/1
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/156/40/PDF/G1015640.pdf?OpenElement
مجلس حقوق اإلنسان ،تجميع للمعلومات أعدته المفوضية السامية لحقـوق اإلنـسان ،وفقـا ً للفقرة ( 15ب و ج) من مرفق قرار مجلس
حقوق اإلنسان – لبنان A/HRC/WG.6/9/LBN/3 ،و )2010( A/HRC/WG.6/9/LBN/2
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/157/93/PDF/G1015793.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/157/86/PDF/G1015786.pdf?OpenElement
مجلس حقوق اإلنسان ،تقرير المفوضة السامية لحقوق اإلنسان عن متابعة تقرير لجنة التحقيق المعنية بلبنان)2007( A/HRC/5/9 ،
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G07/127/26/PDF/G0712726.pdf?OpenElement
مجلس حقوق اإلنسان ،تقرير لجنة التحقيق المعنية بلبنان المنشأة بموجب قرار مجلس حقوق اإلنسان دإ)2006( A/HRC/3/2 ،١/٢-
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/150/95/PDF/G0615095.pdf?OpenElement
مجلس حقوق اإلنسان ،تقرير المقرر الخاص المعني بحاالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسـفاً ،فيليـب ألستون؛
والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية ،بول هنت؛ والممثل الخا لألمـين العام
المعني بحقوق اإلنسان للمشردين داخلياً ،والتر كالين؛ والمقرر الخــاص المعــني بالســكن الالئــق كعنصــر مــن عناصــر الحــق في
مستوى معيشي مناسب ،ميلون كوثري  -البعثة إلى لبنان وإسرائيل ( ١٤-٧سبتمبر/أيلول )٢٠٠٦
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/141/93/PDF/G0614193.pdf?OpenElement
مجلس حقوق اإلنسان ،حالة حقوق اإلنسان في لبنان  -تقرير المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء ،جون زيغلر ،عن البعثة التي قام
بها إلى لبنان)2006( A/HRC/2/8 ،
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/141/69/PDF/G0614169.pdf?OpenElement
مجلس حقوق اإلنسان ،تقرير السيدة سيغما هدى ،المقررة الخاصة ،المعنية بجوانب حقوق اإلنسان لضحايا االتجار باألشخاص ،ال سيما
النساء واألطفال  -البعثة التي قامت بها إلى لبنان)2006( E/CN.4/2006/62/Add.3 ،
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/109/69/PDF/G0610969.pdf?OpenElement

