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 مقدمة    

ينّ املتنّوع  لبنان دولة دميقراطّية تتمّتع بنظام برملاينّ تتمثّل فيه مجيع أطياف اجملتمع اللبنا             -١
 طائفة يف ظلّ نظام توافقّي للحكم يؤّمن متثيالً مالئماً جلميع هذه الطوائف             ١٨واملؤلّف من   

ويتمّتع لبنان بنظام اقتصادّي حّر يقوم على املبادرة الفردّيـة          . على صعيد مراكز صنع القرار    
ـ            . والتنافس احلرّ  تـشرين  ن  وقد سعى لبنان منذ إعالن استقالله يف الثـاين والعـشرين م

  . للمحافظة على هذه الصيغة التوافقّية يف احلكم اليت تعترب منوذجّية١٩٤٣ًنوفمرب /الثاين
إنّ إنشاء الكيان الصهيوينّ على األرض الفلـسطينّية وقيـام إسـرائيل بتـهجري                 -٢

الفلسطينيني قسرياً من بيوهتم واراضيهم وإنكار حّق عودهتم إىل ديارهم اليت هجروا منـها              
اإلسرائيلّي الذي أدخـل منطقـة الـشرق         - لسالح أدى إىل نشوب الصراع العريبّ     بقّوة ا 

  .األوسط يف سلسلة من األزمات واملشاكل املتالحقة
هذه األزمات كان هلا تداعياهتا على الواقع اللبناينّ حيث تعّرض لبنان الجتياحـات              -٣

اإلجتياحات واإلعتـداءات   واعتداءات مدّمرة ومتكّررة من قبل إسرائيل منذ نشأهتا وأمهها          
ارتكبـت   (١٩٩٦ و ١٩٩٣ و ١٩٨٦ و ١٩٨٢ و ١٩٧٨ و ١٩٧٣اإلسرائيلّية يف األعـوام     

إسرائيل خالله جمزرة قانا األوىل عرب قصفها املتعّمد ملقّر األمم املتحدة الذي ذهب ضـحيته               
حوايل مائة وعشرة مدنيني لبنانيني، فضالً عن بعض عناصر قوات عملّية حفظ الـسالم يف               

، وصوالً إىل العدوان اإلسرائيلّي الكبري علـى لبنـان يف خـالل      )بنان التابعة لألمم املتحدة   ل
وقد أدت مجيعها إىل سقوط عدد كبري       . ٢٠٠٦ من العام    اغسطس/ وآب يوليه/شهرّي متوز 

من القتلى واجلرحى، فضالً عن دمار هائل يف البىن التحتّية املدنّية احليوّية واملنـاطق اآلهلـة                
ن املدنيني، وانتشار القنابل العنقودّية يف أراضي املزارعني اللبنانيني، حارمةً إياهم مـن       بالسكا

  . ويف استثمار أراضيهم الزراعّيةالتمّتع باحلّق يف السكن
أمهّها القـرارات   (وقد تال هذه االعتداءات صدور عّدة قرارات عن األمم املتحدة            -٤

 الصادر عن   S-2/1 والقرار رقم    ١٧٠١ و ٤٢٦ و ٤٢٥الصادرة عن  جملس األمن الدويلّ رقم        
متثّل مجيع هـذه اإلعتـداءات      ).  ٢٠٠٦أغسطس  /آب ١١جملس حقوق اإلنسان بتاريخ     

اإلسرائيلّية على لبنان انتهاكاً صارخاً حلقوق اإلنسان، وأمهّها احلّق يف احلياة واحلّق يف السكن   
يل اجلهود املبذولة على الصعيد الـوطين       واحلّق يف التنمية واحلّق يف بيئة سليمة، ساهم يف تعط         

  . تعزيز حقوق اإلنسان يف لبنانمن أجل
               ، ووضـعت أوزارهـا يف     ١٩٧٥لقد كان للحرب اليت نشبت يف لبنان يف العـام            -٥

، أن أنتجت حالةً من عدم االستقرار السياسي واالقتـصادي واالجتمـاعي،            ١٩٨٩العام  
مقدّرات البلد البشرية واملادية، وشكلت عائقاً أمـام إحـداث          وخلّفت آثاراً مأساوية على     

  .اإلنسانالتطور املرجتى على صعيد حقوق 
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 إىل وضع خطط إلعادة اإلعمـار وتعزيـز         ١٩٩٠وقد سعت احلكومة منذ العام       -٦
مؤسسات الدولة والدخول يف مشروع إصالحّي طموح يهدف إىل تطوير البنية اإلقتـصادّية       

وقد عملت احلكومات   . ينّ حتديث املؤسسات العامة، وإىل حتفيز اإلقتصاد اللبنا       اللبنانّية، وإىل 
 على تعزيز احترام حقوق اإلنسان يف لبنان على أسـاس أنّ هـذه              ١٩٩٠ة منذ العام    املتتالي

  .احلقوق تعترب دستورّيةً وتتحّتم محايتها

  املنهجية  
       اجلمعية العامـة لألمـم املتحـدة   من قرار ) ه/٥( للفقرة  مت إعداد هذا التقرير وفقاً     -٧

 الـيت  العامة التوجيهية للمبادئ وطبقا ،اإلنسان حقوق جملس بإنشاء املتعلق) ٦٠/٢٥١(رقم 

 واملواثيـق  املبادئ اجلمهورية اللبنانية باحترام كافة من والتزاما اإلنسان حقوق جملس اعتمدها

 وحتقيـق  صيانة كرامة اإلنسان على العمل شأهنا من واليت اإلنسان حبقوق العالقة ذات والعهود

 أقـوى  واسـتقرار  أفضل حياة وتوفري ،األفراد بني الفرص وتكافؤ االجتماعية والعدالة املساواة

 الوطنيـة  اهليئـات  مبشاركة التقرير هذا وضع على العمل مت حيث رفع للبنان،أ ومكانة دولية

 القوانني التزامه بتطبيق ومدى اإلنسان قحقو ميدان يف جبهود لبنان للتعريف األهلية واجلمعيات

 أرض على اإلنسان حقوق حالة عليها، ولبيان صادق اليت الدولية والعهود واالتفاقيات الوطنية

  .الشامل الدوري االستعراض آلية إىل استناداً الواقع
ـ  اليت ومبادئه وأهدافه االستعراض وأسس ملعايري  تلك اآللّية ووفقاً إىل استناداً  -٨  ددهاح

)١(عمل خطة الدولة وضعت اإلنسان، جملس حقوق
 االلتزام األول املقام يف يعكس تقرير إلعداد 

 حبقـوق  لالرتقاء املمارسات ألفضل الواقع أرض على الدولية وتطبيقها لتعهداهتا وفقاً والعمل

 فئات مجيع مع املوسعة والشراكة ومسؤولية بالتعاون حرية بكل والعمل أوسع آفاق إىل اإلنسان

  .الصلة ذوي من املصلحة وأصحاب اجملتمع
 ول الذي تعتربه مراجعة ملـا متّ  تقدم اجلمهورية اللبنانية تقريرها األ     ،طار ما سبق  يف إ  -٩

لتـدعيم  خطة عمل مـستقبلية     ا ميكن أن يكون هناك من حتديات و       من اجنازات ودراسة مل   
ية إعداد هذا التقريـر علـى       ارتكزت منهجية وعمل   .رض الواقع االجنازات وتطويرها على أ   

نـشطة  ، ولكنه عملية تتضمن عدة أ      وحيداً ن االستعراض الدوري الشامل ليس حدثاً     أساس أ 
  .ربع القادمةالسنوات األخالل 

__________ 

صال بوزارة اخلارجيـة واملغتـربني   متت دعوة الوزارات املعنية الجتماع بعد حتديد مندوبني عنهم ونقطة ات       )١(  
مت ورشة عمل بالتعاون مع األمم املتحدة حبضور املمثل اإلقليمي للمفوضية السامية حلقوق اإلنـسان               ونظّ

طات التنفيذيـة والتـشريعية     وعرضت آلية االستعراض الدوري الشامل على أصحاب الشأن مـن الـسل           
 .والقضائية وغريها من املؤسسات احلكومية وغري احلكومية إلبداء الرأي وإلشراكهم يف إعداد هذا التقرير
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 عات احمللية واملواثيق الدوليةالتزامات لبنان حبقوق اإلنسان وفق التشري  - أوالً 

  الدستور -ألف  
الباب األول،  ( كامالً لتحديد حقوق اللبنانيني وواجباهتم       أفرد الدستور اللبناين فصالً     -١٠

، التزام الدولة اللبنانية حبماية عـدد       ١٥ إىل املادة    ٧، تضمن يف املواد من املادة       )الفصل الثاين 
املساواة أمام القانون جلهة التمتـع      : من حقوق املواطن األساسية واحلريات العامة، وخاصةً      

؛ احلرية الشخصية؛ حرية االعتقاد واحلرية الدينية؛ حرية التعلـيم؛          باحلقوق املدنية والسياسية  
حيث تشكل هذه املواد    . حرية إبداء الرأي قوالً وكتابةً؛ حرية االجتماع وتأليف اجلمعيات        

  .شرعة حقوق وجمموعة أحكام ذات قيمة دستورية" حقوق اللبنانيني وواجباهتم"الواردة يف
 اليت استقّر اجتهاد اجمللس الدستوري على اعتبارهـا         -لقد جاء يف مقّدمة الدستور      -١١

جزءاً ال يتجزأ منه، وأن املبادئ الواردة فيها تتمتع بقيمة دستورية شأهنا يف ذلك شأن أحكام                
لبنان مجهورية دميقراطية برملانية تقوم على احترام احلريات العامة، ويف          " أن   -الدستور نفسه   

لى العدالة االجتماعية واملساواة يف احلقوق والواجبات بني        طليعتها حرية الرأي واملعتقد، وع    
  ".مجيع املواطنني، دون متايز أو تفضيل

هذا وقد نّصت مقّدمة الدستور صراحةً على التزام لبنان مبواثيـق األمـم املتحـدة              -١٢
لق كما اعترب اجمللس الدستوري أن العهد الدويل اخلاص املتع. واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد الدويل اخلاص املتعلق باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة           
  .يؤلفان حلقة متممة لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

  التزامات لبنان على صعيد القانون الدويل حلقوق اإلنسان -باء   
 عـدة    وانـضم إىل   ١٩٤٨ي حلقوق االنسان عام     ساهم لبنان بوضع االعالن العامل      -١٣

 املدنية باحلقوق اخلاص الدويل العهد نذكر منها اتفاقيات وبروتوكوالت دولية يف هذا اجملال       
 ١ يفواالجتماعية وقد انضم اليهمـا       االقتصادية باحلقوق اخلاص الدويل  والعهد والسياسية

لتمييـز  االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشـكال ا        إىلكما انضم   . ١٩٧٢ سبتمرب/أيلول
          امليثاق العريب حلقـوق اإلنـسان يف       إىل، و )٢(١٩٧١نوفمرب  / تشرين الثاين  /١٢العنصري يف   

  .٢٠٠٨العام 
باالتفاقيـة   اللجان املعنيـة     إىلالتزم لبنان مبوجب املعاهدات بتقدمي تقاريره الدورية          -١٤

ة للقـضاء علـى مجيـع    الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، االتفاقية الدولي   

__________ 

  .ستذكر هذه االتفاقيات عند حبث احلقوق واحلريات املتعلقة هبا تباعاً )٢( 
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وهو يعمل على تقدمي التقارير للجان املعنية       .  واتفاقية حقوق الطفل   املرأةأشكال التمييز ضد    
 اخلـاص  الـدويل  العهد ،والسياسية املدنية باحلقوق اخلاص الدويل  العهد :باالتفاقيات التالية 

يب وغريه من ضـروب     مناهضة التعذ أما بالنسبة التفاقية    . واالجتماعية االقتصادية باحلقوق
            املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، فلم يقـدم لبنـان بعـد التقريـر األويل        

تعمل السلطات املختصة على إعداد هذه التقارير تأكيداً على التزام لبنان           . أو التقرير الدوري  
  . تلك االتفاقياتإىلضمامه باحترام املسؤوليات امللقاة على عاتقه والنامجة عن ان

وتشكل املعاهدات واالتفاقيات الدولية لدى لبنان جزءا هاما من التزاماته الدوليـة              -١٥
  .)٣(حبيث تسمو على القوانني وتتقدم عليها يف التطبيق كما تلزم احملاكم هبا

  اإلطار املؤسسايت لتعزيز حقوق اإلنسان -جيم   
 حتقيق محايـة    إىلمن اإلجراءات واملبادرات اليت ترمي      اختذت الدولة اللبنانية عدداً       -١٦

أفضل حلقوق اإلنسان من ضمنها ما هو مؤسسايت وما هو تشريعي، فعلى صـعيد هيكليـة         
 حلقـوق    استحداث مديرية عامـة    إىلت الوزارة مشروع قانون يهدف      وزارة العدل، أعدّ  

نشاء قسم حقوق اإلنسان يف      العامة لقوى األمن الداخلي قامت بإ      كما أن املديرية  . اإلنسان
         لت جلنة من ضباط قوى األمن الـداخلي للتخطـيط االسـتراتيجي           املفتشية العامة، وشكّ  

  .وحقوق اإلنسان
 عمالً بقـرارات  ،١٩٩٥ اللبنانية يف العام املرأةكما مت إنشاء اللجنة الوطنية لشؤون     -١٧

 ١٩٩٤اجمللس األعلى حلقوق الطفل يف العام       املؤمتر العاملي الرابع للمرأة يف بكني، ومت إنشاء         
  .يف إطار وزارة الشؤون االجتماعية، واهليئة الوطنية لشؤون املعوقني

وتأسست اللجنة النيابية حلقوق اإلنسان ضمن جملس النواب اللبناين، وهي تقـوم              -١٨
قبل احلكومـة  بالعمل التشريعي والرقايب ودراسة مشاريع واقتراحات القوانني احملالة إليها من        

 والنواب، ورفع التقارير واالقتراحات بشأهنا هبدف تعزيز حقوق اإلنسان يف لبنـان مـدنياً             
وقد أطلقت اللجنة مشروع إعداد اخلطة الوطنية حلقوق اإلنسان، .  وثقافياً واقتصادياًوسياسياً

يـة،  عرب تنظيم ورش عمل حول حقوق اإلنسان املدنية واالقتصادية والـسياسية واالجتماع           
 املعنية وشرائح بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف بريوت، وإشراك اإلدارات الرمسية  

 نتج عن هذه املناقشات دراسات خلفية حول كافة هذه احلقوق، ستـشكل             .اجملتمع املدين 
         بتوصيات مـؤمتر فيينـا     قاعدة لوضع مسودة اخلطة الوطنية حلقوق اإلنسان يف لبنان عمال           

، اليت سوف يتم حبثها مع احلكومة اللبنانية واجملتمع املدين، هبدف إقرارها النهائي             ١٩٩٣عام  

__________ 

  .ن قانون أصول احملاكمات املدنية م٢املادة  )٣( 
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            هيئة وطنية حلقـوق اإلنـسان وفـق        إنشاء وتأمل احلكومة اللبنانية     .من قبل جملس النواب   
  .معايري باريس

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -دال   
 التعاون مع آليات حقوق اإلنسان املكتب اإلقليمي للمفوض يستضيف لبنان يف إطار  -١٩

وبالرغم من أنّ لبنان مل يقم بتوجيه دعوة مفتوحة لكافة املقـررين            . السامي حلقوق اإلنسان  
فني بواليات يف إطار حقوق اإلنسان، إال أنه منفتح ومستعد للتعاون مع أي             اخلاصني واملكلَّ 

 من املقررين نذكر منـهم      وقد استقبل مؤخراً عدداً   . يارتهمن املقررين اخلاصني الراغبني يف ز     
ار بالبشر وخاصة النـساء     املقرر اخلاص املعين باجلوانب املتعلقة حبقوق اإلنسان لضحايا االجت        

جلنة التحقيـق  ، و٢٠٠٥فرباير /شباط يف  اليت زارت لبنان،Sigma Huda السيدة واألطفال،
             قوق اإلنسان يف دورته االستثنائية الثانية الـيت انعقـدت  املعنية بلبنان بناًء على قرار جملس ح 

احلالة اخلطرية حلقوق اإلنسان يف لبنان الـيت سـببت          " حول   ٢٠٠٦أغسطس  /آب ١١يف  
 مـايو /أيـار  ٢٤ ما بني    ،كما استقبل مؤخراً  . )٤("نشوءها العمليات العسكرية اإلسرائيلية   

 كافة أمـاكن    إىلنع التعذيب، وأّمن هلا الدخول       اللجنة الفرعية مل   ،٢٠١٠يونيه  /حزيران٢و
  .اليت اختارهتا االحتجاز

  تعزيز ومحاية احلقوق املدنية والسياسية يف لبنان  -ثانياً   
يتمتع لبنان مبقدار كبري من احلريات العامة اليت تسعى السلطة القـضائية للحفـاظ                -٢٠

، يف إطار استقالل السلطة القضائية  عليها القانون للقضاة واملتقاضنيعليها وفق ضمانات نّص
العديد إن الدستور اللبناين كّرس     .  قائم على مبدأ فصل السلطات      دستوري  نظام املستمد من 

من احلريات العامة واحلقوق للمواطنني اليت تكفل احلفاظ على العدالة االجتماعية واملـساواة             
  .)٥(متابعة من الدولة اللبنانيةبني مجيع اللبنانيني دون متايز، واليت هي موضع اهتمام و

__________ 

املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات           (املقررين اخلاصني أيضاً  كما استقبل    )٤( 
، املقرر اخلاص املعين حبق كل إنسان يف التمتع بـأعلى مـستوى   Philippe Alstonموجزة أو تعسفاً السيد 

 Walterحني داخليـاً الـسيد  ، املقرر اخلاص املعين بالنازPaul Huntممكن من الصحة البدنية والعقلية السيد 

Kalin                 املقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق كعنصر من عناصر احلق يف مستوى معيشي مناسـب الـسيد ،
Miloon Kothari(  كمـا  . ٢٠٠٦ سبتمرب/أيلول الذين زاروا لبنان على أثر العدوان االسرائيلي عليـه يف

ذي زار لبنان إثر العدوان االسرائيلي علـى لبنـان يف           استقبل لبنان املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء، ال        
  .٢٠٠٦سبتمرب /أيلول

نص الدستور اللبناين على هذه احلريات واحلقوق ال سيما احلق يف اجلنسية واحلرية واملساواة وحرية املعتقد                 )٥( 
  .وإبداء الرأي وحرمة املنازل
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إىل استعراض   أهم التحديات اليت تواجه لبنان يف هذا اجملال باإلضافة           وسنعرض تباعاً   -٢١
ري عدد من هذه احلريات اليت تأيت يف مقدمتها حرية اإلعالم وحرية تأليف اجلمعيات والتعـب              

  .عن الرأي من خالل االنتخابات

  منع التعذيب  -ألف   
 اتفاقية مناهضة التعذيب وغريها من طرق املعاملة أو العقوبة القاسية           إىلنان  انضم لب  -٢٢

 اليت تلزم مؤسسات إنفاذ القانون باحترام حقـوق         ،٢٠٠٠أو الالإنسانية أو املهينة يف العام       
 لبنـان إىل  كـذلك انـضم     . اإلنسان ومنع استعمال القوة املفرطة عند ممارستها لعملـها        

  .٢٠٠٨ذه االتفاقية عام الربوتوكول االختياري هل
 على مراعاة حقوق اإلنسان خـالل        من التشريعات اليت حتضّ    ن لدى لبنان عدداً   إ  -٢٣

 ٣٥٩التحقيق، إذ يتضمن قانون أصول احملاكمات اجلزائية، املعدل مبوجب القـانون رقـم              
، مواداً حتدد احلقوق اليت يتمتع هبا كل مـشتبه بـه قيـد    ٢٠٠١أغسطس /آب ١٦تاريخ 
يق، إذ ُتتلى على املدعى عليه أو املتهم حقوقه، كحقه يف االستعانة مبحام وحق عرضه               التحق

ويتعرض الضابط الذي خيالف أصول التحقيق للمالحقة القانونيـة، كمـا أن            . على طبيب 
القاضي يراعي مبدأ حرية املدعى عليه أثناء استجوابه، ويتأكد من أنه يديل بإفادته بعيداً عن               

  .  عليه، سواًء أكان معنوياً أم مادياًكل تأثري خارجي
 إال أنه ال يزال     ، حتدد بعض جرائم التعذيب    اًتضمن مواد ي قانون العقوبات    أنورغم    -٢٤

. رائم كما وردت يف املادة األوىل من اتفاقية مناهضة التعذيب         هذه اجل قاصراً عن تغطية مجيع     
 ، وتعديله بشكل يتالءم مع االتفاقيـة       وزارة العدل ملراجعة قانون العقوبات     ومثة مساعٍ تبذهلا  

  .جراءات العقابية بوجه مرتكبيها وحتديد اإل، جلرمية التعذيباً تعريفههبدف تضمين
كانوا جلوء  بعدم ترحيل طاليب     قضتأصدر قرارات   قد  القضاء اللبناين   هذا، وكان     -٢٥
ـ  خشية تعرضهم للتعذيب يف بلد       ، األراضي اللبنانية  إىلدخلوا خلسة   قد   تطبيقـاً   صدر،  امل

  .للنصوص الواردة يف اتفاقية مناهضة التعذيب
على صعيد التدابري اإلجرائية، أصدرت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي العديـد              -٢٦

من املذكرات اليت تشدد على عدم اإلساءة للسجناء واملوقوفني أثناء التحقيقات، ال سـيما              
نونية أو اختاذ التدابري املسلكية حبق املخالفني هلـذه          حتت طائلة املالحقة القا    ،األحداث منهم 

كما مت إدخال مادة حقوق اإلنسان يف مناهج التعليم والتدريب عند قوى األمن             . املذكرات
لتعزيز وعي العناصر وفهمهم للقوانني واالتفاقيات ذات الصلة، كما شاركت املديرية العامة            

ف قوق اإلنسان وقامت بوضع لوائح تعـرِّ لقوى األمن الداخلي بعدة ورشات عمل حول ح      
نـة  املوقوفني يف عدد كبري من النظارات وأقسام الشرطة حبقوقهم، وهي بصدد وضـع مدوَّ             

  .ب هبذا الشأنتيِّسلوك لعناصر القوى األمن الداخلي وإصدار كُ
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 بـدليل أمهية قـصوى،    مناهضة التعذيب   مسألة  اللبنانية ملتزمة بإيالء    ن احلكومة   إ  -٢٧
 الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من        إىل ٢٠٠٨م لبنان يف العام     انضما

/ أيـار  يف   ضروب املعاملة القاسية والالإنسانية، وتسهيله لزيارة اللجنة الفرعية ملنع التعذيب         
  .٢٠١٠مايو 
 تشكيل جلنة مهمتها وضع مشروع قانون إلنشاء اآللية     إىلوقد عمدت وزارة العدل       -٢٨

وسلمت هذه  .  االختياري  من الربوتوكول  ١٧الوطنية املستقلة ملنع التعذيب متاشياً مع املادة        
اللجنة خالصة نتائج عملها وتدرس السلطات املختصة حالياً اخليارات املتاحة ما بني إنـشاء              
آلية وطنية أو إنشاء مؤسسة وطنية حلماية حقوق اإلنسان حسب املعايري الدولية يكون مـن               

  .هامها مكافحة التعذيبضمن م

  عقوبة اإلعدام  -باء   
، وتطبق احملاكم   ٥٤٩حلظ قانون العقوبات عقوبة اإلعدام يف حاالت حددهتا املادة            -٢٩

 أن احملاكم غالباً ما متـنح أسـباباً         إىلاللبنانية هذه املبادئ لدى توافر شروطها، مع اإلشارة         
  .دة الشاقة املؤبَّختفيفية تستبدل مبوجبها عقوبة اإلعدام باألشغال

 عـدم تنفيـذ     إىل يرمي   ىكما أن السلطة التنفيذية انتهجت منذ عدة سنوات منح          -٣٠
  .Moratoriumاألحكام اليت تلحظ عقوبة اإلعدام والعمل مبا يسمى 

 يف  َمدِّ قُ ،من جهة أخرى وضعت وزارة العدل مشروع قانون إللغاء عقوبة اإلعدام            -٣١
عية واسعة ودعت األطراف السياسية كافـة لعقـد عـدة            وقامت حبملة تو   ،٢٠٠٨العام  

  .اجتماعات هبذا اخلصوص، غري أن اآلراء ال تزال متضاربة ومتباعدة بني املعنيني هبذا الشأن
وتقوم الوزارة باإلعداد ملؤمتر دويل للبحث يف مسألة إلغاء عقوبة اإلعدام يعقـد يف                -٣٢

 حبضور ومشاركة عـدد مـن كبـار         ،٢٠١٠أكتوبر  /تشرين األول بريوت يف العاشر من     
  .املفكرين القانونيني

                أن عقوبة اإلعدام والسجن املؤبد حبق احلدث املخالف للقـانون           إىلجتدر اإلشارة     -٣٣
 اليت نصت على    ٤٢٢/٢٠٠٢ من القانون رقم     ١٥ من املادة    ٢ق، وذلك بناًء للفقرة     ال تطبّ 

 احلبس من   إىلا باإلعدام أو باألشغال الشاقة املؤبدة ختفض        إذا كانت اجلناية معاقباً عليه    "أنه  
  ". مخس عشرة سنةإىلمخس 

  السجون  -جيم   
ف واقع السجون مبا فيها أماكن التوقيف االحتيـاطي، عـن العديـد مـن               يتكّش  -٣٤

املشكالت لعل أمهها االكتظاظ احلاصل داخلها، وارتفاع نسبة السجناء املوقوفني، وعـدم            
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وهي مشاكل حتظى اآلن باهتمام السلطة التنفيذية،       . خصصة للسجون العادية  وجود إدارة مت  
  .مما دفعها إلنشاء جلنة وزارية تعىن بإجياد احللول لواقع السجون

 نقل إىل ترمي ٢٠١٢ بتطبيق خطة مخسية متتد لغاية العام ٢٠٠٨بدأ لبنان منذ العام       -٣٥
وقـد  . ، وفقاً للمعايري املتعارف عليهـا      وزارة العدل  إىلإدارة السجون من وزارة الداخلية      

  .٢٠٠٩أكدت احلكومة اللبنانية التزامها هبذه اخلطة يف بياهنا الوزاري للعام 
 تنظيم وتفعيل مديرية الـسجون      إىلوقد أعدت وزارة العدل مشروع مرسوم يرمي          -٣٦

بنـاء  وجعلها مديرية عامة، حبيث يتوىل إدارهتا جهاز متخصص يرأسه موظف يعني مبرسوم             
 ،على اقتراح وزير العدل، يكون من ضمن مهامها اقتراح إصالح وجتهيز السجون القائمـة             

وإنشاء سجون جديدة، واقتراح سياسة عقابية شاملة تأخذ بعني االعتبار النظريات العلميـة             
نه أن حيدث تقـدماً نوعيـاً يف        اً على إقرار املرسوم  الذي من شأ       ويتم العمل حالي  . احلديثة
  .مشاكل السجونمعاجلة 
 بإنـشاء سـجنني     ٢٠٠٩ديسمرب  /كانون األول ما اختذ جملس الوزراء قراراً يف       ك  -٣٧

  .ذه الغايةإضافيني، على أن تتبع املعايري اليت ستحددها جلنة خاصة هل
كما مت إعداد دراسة ميدانية حول موضوع الصحة يف السجون من قبـل اللجنـة                 -٣٨

وزارة العدل ضمن إطار نقـل موضـوع الـصحة يف    الدولية للصليب األمحر حتت إشراف   
  . وزارة الصحةإىلالسجون من وزارة الداخلية 

 دعم وتطوير الظروف املعيشية اإلنسانية إىليتم العمل على إجراءات جديدة هتدف      و  -٣٩
تفتـيش  و ،ن حقوق وواجبات املوقوفني واحملكومنيبيِّتوزيع كتيب ُي: يف سجن روميه وأمهها 

 للقوانني املرعية، وإعداد دليل خاص      ام القضاة املعنيني بزيارة السجون إنفاذاً     السجون عرب قي  
 الدولية للصليب األمحر بزيارة السجون والعمل  جنة السماح لل  إىلباإلضافة  ،  بتفتيش السجون 

  .على تدريب موظفيها
  حتسني وضع السجون، مثل مـشروع إىلويشارك اجملتمع املدين يف مبادرات ترمي   -٤٠

  .ة التأهيل النفسي للمساجني يف مشال لبنانإعاد
كما تعمل وزارة العدل على تسريع وتفعيل احملاكمات هبدف القضاء على مـشكلة      -٤١

تأخرها، وتسريع التحقيقات مع املوقوفني احتياطياً للحد من أمد التوقيف االحتياطي حيـث         
 العدل دأبت علـى     كما أن وزارة  . أمكن ال سيما يف إطار التخفيف من اكتظاظ السجون        

 الذي ينص على ختفـيض عقوبـات        ٤٣٦/٢٠٠٢تفعيل تطبيق قانون تنفيذ العقوبات رقم       
  . وخاصة حسين السرية،احملكوم عليهم يف حاالت معينة
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  مكافحة االجتار بالبشر  -دال   
ل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة      الربوتوكول الثاين املكمِّ   إىل ٢٠٠٥انضم لبنان عام      -٤٢
  .مية عرب الوطنية اخلاص مبنع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص وخباصة النساء واألطفالاجلر
ذ بنود الربوتوكول بعد بسبب األوضاع الصعبة اليت مرت هبا البالد           لكن لبنان مل ينفِّ     -٤٣

وعلى الـرغم   . يف السنوات األخرية، إذ أن التشريع اللبناين احلايل ال يتواءم بعد مع أحكامها            
دم صدور قوانني حملية لتطبيق الربوتوكول إال أن قانون العقوبات اللبناين حّرم العديـد              من ع 

من األفعال املشمولة بالربوتوكول املذكور من ضمنها اخلطف واإلكراه بـالعنف والتهديـد     
  .واالستغالل اجلنسي

 مشروع الوقاية ومكافحة جرميـة االجتـار        ٢٠٠٥وقد أطلق وزير العدل يف العام         -٤٤
األشخاص يف لبنان ومت تأليف جلنة وطنية هلذه الغاية يترأسها قاض وتضم ممثلني عن وزارة               ب

 قامت هذه اللجنة بإجناز دراسة مبعاونـة        .اخلية والبلديات والقطاع األهلي   العدل ووزارة الد  
مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية سامهت يف تبيان مدى مالءمة التشريع اللبناين             
مع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة، ووضعت التوصيات مـن أجـل الوقايـة               

  . ومكافحة جرمية االجتار باألشخاص
تبذل احلكومة اللبنانية جهوداً وقائية يف هذا اإلطار وتعمل لتأمني احلماية لـضحايا               -٤٥

 مـع  ٢٠٠٥ينـاير  /ثـاين كانون ال ١٢  مذكرة تفاهم يف  وعلى سبيل املثال مت توقيع     االجتار
مجعيتني غري حكوميتني إلنشاء بيت األمان هبدف إيواء ضحايا االجتار بالبشر اإلناث بشكل             

 العمال األجانب الذين يقعون     إىل بالدهن، إضافةً    إىل تأمني عودهتن الطوعية     مؤقت ريثما يتمّ  
  .ضحية لالستغالل

  االختفاء القسري  -هاء   
 أن احلرية الشخصية مصانة وال ميكن إلقاء القبض علـى            القانون اللبناين على   نّص  -٤٦

            أحد إال مبوجب القانون، إذ منع قانون العقوبات أي موظف مـن توقيـف أي شـخص                
 قانون أصول احملاكمات اجلزائية على معاقبة الضابط العديل يف إال مبوجب قرار قضائي، ونّص

كذلك نص قانون العقوبات على معاقبـة       .تحقيقحال خمالفته األصول املتعلقة باالحتجاز وال     
  .أي شخص حيرم آخر حريته باألشغال الشاقة املؤبدة

ويقدر عدد املفقودين يف لبنان نتيجة للحروب املتتالية اليت وقع لبنان ضحيتها مـا                -٤٧
ع لبنان على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من          وقد وقّ  . مفقود ١٧ ٠٠٠    لايقارب  
عندما  ،٢٠٠٩ تفاء القسري، وينوي املصادقة عليها كما ورد يف البيان الوزاري يف العام           االخ
 معاهدة محاية األشخاص من االختفاء      إىلعلى انضمام لبنان    ستعمل  احلكومة  "ن   على أ  نّص

 يف لبنان وخـارج  وستويل اهتمامها بقضية املخفيني قسرياً  . القسري اليت أقرهتا األمم املتحدة    
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 للمصاحلة الوطنيـة    الكشف عن مصائرهم والعمل على تنقية الذاكرة تعزيزاً        ستكمالاللبنان  
 االختفـاء وستنظر يف إنشاء هيئة وطنية تعىن بقضية ضحايا         .  حلق ذويهم يف املعرفة    واحتراماً

  .)٦("القسري من خمتلف جوانبها

  اإلعالم -واو   
 القـانون يف اجملتمـع       بقوة لقد جاءت محاية حرية الرأي واإلعالم والصحافة ملزمة         -٤٨

 وترعاها وتسهر على حسن تنفيذها وزارة اإلعالم وفقاً للقوانني واملراسـيم الـيت              اللبناين،
  .وضعت هلذه الغاية

ويتم االرتكاز لدى اعتماد خيارات تشريعية وتنظيمية للقضايا اإلعالمية يف لبنـان،              -٤٩
                  والثـاين الرقابـة الالحقـة ولـيس         األول هو مبدأ احلرية وتقليص القيود،     : على معيارين 
  .الرقابة املسبقة

 على أن حرية الصحافة والنشر والتوزيـع        ١٩٦٢ قانون املطبوعات الصادر يف      نّص  -٥٠
مكفولة وال تقيد إال يف نطاق القوانني العامة، وتعترب القيود على هذه احلرية هي االسـتثناء،                

             د النظـام  أو ثورة مسلحة أو اضطرابات أو أوضاع هتـدِّ     كأن تتعرض البالد حلرب خارجية      
كما نص قانون البث    . أو األمن أو السالمة العامة أو عند وقوع أحداث تأخذ طابع الكارثة           

 على االلتزام حبرية ودميقراطية النشاط اإلعالمي       ١٩٩٤التلفزيوين واإلذاعي الصادر يف العام      
هنالك مسعى على صعيد جملس النواب إلعـادة        . خمتلف اآلراء ودوره خاصة يف التعبري عن      

  .)٧(النظر هبذا القانون باجتاه تطويره وتعزيز حرّية اإلعالم وال سيما احلريات الصحفّية

  حرية اجلمعيات  - زاي  
كفل الدستور اللبناين والتشريعات الوضعية واملمارسات التطبيقية حريـة تـأليف             -٥١

وتعترب اجلمعيات اللبنانية غري احلكومية شريكاً أساسياً للدولة        . بنانينياجلمعيات للمواطنني الل  
 على عـدم  ١٩٠٩وينص قانون  .يف سياستها لضمان ومحاية حقوق اللبنانيني وغري اللبنانيني 

إخضاع إنشاء اجلمعيات ألي ترخيص مسبق، وعلى االكتفاء بـإعالم الـسلطة اإلداريـة              
كتساب اجلمعية للشخصية املعنوية، شرط احترام االنتظـام   املختصة بواقعة اإلنشاء من اجل ا     
  .وهذا اإلعالم يسمى بالعلم واخلرب. العام واآلداب العامة وأمن الدولة

__________ 

           ن يكون فيهـا مقـابر مجاعيـة      أاية أماكن ميكن     قضى حبم  صدر قاضي األمور املستعجلة يف بريوت قراراً      أ )٦( 
  .يف بريوت

  .قرارها حق الوصول إىل املعلوماتمن بني احلقوق األخرى اليت تسعى الدولة إل )٧( 
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يقتصر مبدأ حرية اجلمعيات على مرحلة إنشائها بل مجيع مراحل حياهتا حيـث      وال    -٥٢
  .ال ميكن حلها إال مبرسوم من قبل جملس الوزراء

د مراراً على هذا املبـدأ وأمههـا قـرار جملـس شـورى الدولـة                وأكد االجتها   -٥٣
 الذي أعاد التأكيد على مبدأ حرية اجلمعيات، كما وأبطـل تعمـيم         ٢٠٠٤-١٣٥/٢٠٠٣

ومبناسبة الذكرى املئويـة    .  إرساء مبدأ تقييد حرية اجلمعيات     إىلوزارة الداخلية الذي سعى     
 مؤمتر التزمت فيه وزارة     ٢٠٠٩ سمربدي/ أقيم يف كانون األول    ١٩٠٩لقانون اجلمعيات عام    

الداخلية بالعمل على تطوير هذا القانون وبتصويب املخالفات وإعادة النظر بالقوانني اليت ال             
  .تتفق مع املعايري الدولية يف هذا اجملال للحفاظ على هذه احلرية

                الدوليـة   كما تقوم وزارة العمل بتعزيز وتطوير العمل النقايب مبا يتالءم مع املعـايري             -٥٤
  .ال سيما جلهة تشجيع احلوار االجتماعي وحق التنظيم

  دميقراطية االنتخابات  -حاء   
كفل الدستور اللبناين يف مقدمته حرية الرأي واملعتقد معتربا أن الـشعب مـصدر               -٥٥

 وقد دأب لبنان على إجـراء    . السلطات وصاحب السيادة ميارسها عرب املؤسسات الدستورية      
وأجرى االنتخابات النيابية يف    االنتخابات النيابية والبلدية واالختيارية تباعا وبشكل دورّي،        

 مبراقبة من مؤسسات اجملتمع املدين وعدد من املـراقبني العـرب            ٢٠٠٩ وربيع   ٢٠٠٥ربيع  
والدوليني حيث مت هتنئة احلكومة وأجهزهتا العسكرية واألمنية على جناحها باجنـاز العمليـة              

 وبتطبيـق قـانون اإلعـالم    ،تخابية، مع استمرار املطالبة بإصالح شامل لإلطار القانوين     االن
كما سجل تقدم ملموس على صـعيد       . االنتخايب والنأي باملواقع العامة عن العمل االنتخايب      

الـسياسية   املعايري الدولية، مقارنة بالسنوات السابقة، ال سيما جلهة حيادية الـسلطة احترام 
  . تنظيم العملية االنتخابيةاملنوط هبا

 ٢٠١٠يونيه  /حزيران ٢٣يفوزير الداخلية والبلديات احملامي زياد بارود       وقد تسلم    -٥٦
يف مؤمتر املنظمة الدولية الذي عقد يف برشلونة " ٢٠١٠للخدمة العامة  جائزة األمم املتحدة"

بآليـات   ٢٠٠٩م  ابية عا البلديات االنتخابات الني  سبانيا وذلك ملقاربة وزارة الداخلية و     إيف  
                    االنتخابـات  ٢٠١٠كمـا وأجريـت مـؤخراً يف ربيـع          .  وشـفافة  مبتكرة وحديثـة  
 أن لبنان بصدد وضع قانون انتخاب جديد لالنتخابـات         إىلمع اإلشارة    .البلدية واالختيارية 

 االقتراع ويتماشـى  النيابية والبلدية واالختيارية املقبلة هبدف إجياد متثيل صحيح يعكس نتائج         
  .مع خصوصية اجملتمع اللبناين جلهة التقسيمات اإلدارية والنظام اإلداري

إلنتخابـات  اإعادة النظر يف قانون     ب وقد التزمت احلكومة اللبنانية يف بياهنا الوزاري        -٥٧
يراعي القواعد اليت تضمن العيش املشترك بني اللبنانيني وتؤمن صحة التمثيل           بشكل  النيابية،  
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 علـى   اإلصـالحي جياله وفعالية هذا التمثيل ويعتمد النهج       ألدى فئات الشعب و   السياسي  
  .صعيد تنظيم االنتخابات واإلشراف عليها

  تعزيز ومحاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف لبنان     -ثالثاً  
عهدها بتحمل  كرس الدستور اللبناين يف مقدمته اهتمام الدولة بالوضع االجتماعي وت           -٥٨

كامل مسؤولياهتا على هذا الصعيد جتاه مواطنيها من خالل السهر علـى تـأمني العدالـة                
            االجتماعية واملساواة بني املواطنني، وأيضاً من خالل تأمني اإلمنـاء االجتمـاعي املتـوازن             

  .لكافة املناطق
 يف  ٣ل مؤمتر بـاريس     قدمت احلكومة اللبنانية برناجمها اإلصالحي االقتصادي خال        -٥٩

 لـت لضعف يف االقتصاد اللبناين متثّ   الذي تضمن أهدافاً طموحةً ملعاجلة مواطن ا       ٢٠٠٧العام  
ساسي يف ختفيض املستوى العايل من الدين العام، حتفيز النمو وخلق فرص العمـل،              أبشكل  

مـل  والتخفيف من وقع الربنامج اإلصالحّي على الفئات األقل قدرة من خالل برنـامج ع             
  .اجتماعي يتم حتقيقه بالتوازي مع اإلصالحات االقتصادية

يقترح هذا الربنامج خطة عمل يتم من خالهلا التخفيف من مشكلة الفقر وحتـسني                -٦٠
مستوى مؤشرات التعليم والصحة، وحتسني فعالية اإلنفاق االجتماعي، والقيام إىل أقصى حد            

  . ع أفضل للمخصصات املرصودة هلاممكن بتقليص الفوارق بني املناطق وحتقيق توزي
وقد أسست احلكومة جلنة وزارية لتنسيق جهود الوزارات املختلفة املعنية بـاألمور             -٦١

االجتماعية وحتضري استراتيجية تنمية اجتماعية شاملة متوسطة األمد، ووضع األولويات العامة 
 يف اخلـدمات    خفـض التـداخل   : وستشمل االستراتيجية بعض العناصر التاليـة     . للقطاع

االجتماعية والتقدميات بني الوزارات، وتوحيد الصناديق حتت نظام واحـد وإدارة شـفافة،           
تصميم آليات تساعد يف حتسني فعالية وتغطية وتاثري شبكة األمان االجتماعي القائمة حالياً،             

  . توسيع تغطية اخلدمات الصحية األساسية وحتسني كفايتها ونوعيتها
من الربنامج اقتراحات إلصالح شامل يف القطاع التربوي وتقوية صنع           يتض ،وأخرياً  -٦٢

  .درة التخطيطية يف وزارة التربيةالسياسة التربوية وتعزيز الق

  سني ظروف العملحت  -ألف   
 ضمان استفادة اللبنانيني    إىل بالسعي   ٢٠٠٩تعهدت احلكومة يف بياهنا الوزاري عام         -٦٣

 حبيث يطال، وبشكل متكافئ، شرائح اجملتمع كافة وكـل          مجيعاً من منافع النمو االقتصادي    
ويعين ذلك قبل كل شيء مكافحة الفقر وتقليص التفـاوت االقتـصادي            . املناطق اللبنانية 

كما تعهدت احلكومة بالعمل على رسم سياسة اجتماعية تسهم         . واالجتماعي بني اللبنانيني  
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لية وجودة اخلدمات االجتماعية الـيت      يف تأمني االحتياجات األساسية للمواطنني وحتسني فاع      
. فئات االجتماعية األكثر عوزاً  تقدمها الدولة لكي تطال، على حنو أفضل، العدد األكرب من ال          

  .ت املكتب الوطين لالستخدام لتوفري فرص العمل ومكافحة البطالةوأنشأ
ـ             أ  -٦٤ انون ما عالقات العمل فهي منظمة يف قانون خاص هو قانون العمل، باإلضافة لق

وقد جرى الكثري من التعديالت على قانون . املوجبات والعقود الذي حدد مفهوم عقد العمل   
وجيري البحث حالياً . ٢٠٠٠ حىت العام ١٩٦٢ بدءاً من العام ١٩٤٦العمل الصادر يف العام 

يف تغيريات تواكب التشريعات الدولية وحتاكي ما حدث من تغيريات اقتصادية واجتماعيـة             
 توحيد التشريع يف قضايا إىلد العاملي، وهناك مشروع جديد لقانون العمل يهدف على الصعي 

العمل واألخذ باجتهادات جمالس العمل التحكيمية وحتقيق التعاون بني أصـحاب العمـل             
  .ومصاحل األجراء لتحقيق زيادة يف اإلنتاج والدخل

 واالتفاقيات الدولية   يتميز قانون العمل بتنوع مصادره من مصادر تقليدية كالدستور         -٦٥
كمـا  .  املصادر املهنية كعقود العمل اجلماعية     إىلوالقوانني وباقي النصوص التشريعية إضافةً      

 إنزال عقوبـات جزائيـة حبـق        إىلن أية خمالفة ألحكامه تؤدي       إذ إ  ،يتميز بالطابع الردعي  
  .املخالفني، كما أن أحكامه ملزمة وتعترب من االنتظام العام

ارة العمل بوضع مشروع لتطوير قانون التقاعـد واحلمايـة االجتماعيـة        وتقوم وز   -٦٦
كما مت تشكيل جلنة وطنية تترأسها وزارة العمل وتضم مندوبني عـن            . وضمان الشيخوخة 

الضمان االجتماعي ووزاريت الصحة والبيئة واجلامعات احمللية واالحتاد العمايل العام ومجعيـة            
كما سـامهت  . دول باإلصابات واألمراض أثناء العملالصناعيني والنقابات لدرس ووضع ج  

 العاملة مع منظمة العمل الدولية هبـدف        املرأةوزارة العمل يف مشروع العمل الالئق وقضايا        
               تعريف مفهوم العمل الالئق واالتفاقات الدولية اليت تدعم املـساواة يف األجـور ومحايـة              

  .األمومة وغريها
 اتفاقية، مـن    ٥١ به من اتفاقيات العمل الدولية بلغ        كبرياًلنواب عدداً    جملس ا  وأقّر  -٦٧

 اعتربت منظمة العمل الدولية أن على الـدول         ،ضمنها سبع اتفاقيات أساسية من أصل مثاين      
  .  لبنان سبع اتفاقيات عمل عربيةكما أقّر. األعضاء احترام مبادئها والعمل على تعزيزها

  عمالة األطفال  )أ(  
إطار مالءمة التشريعات اللبنانية مع اتفاقيات العمل الدولية اليت صـادق عليهـا             يف   -٦٨

لت احلكومة بعض قوانني العمل لتسهم يف تأمني         عدّ ،)١٣٨/٢٠٠٢ و ١٨٢/٢٠٠١(لبنان  
 خلطـورة    وفقاً ،دىن لالستخدام الشروط األفضل لسالمة األطفال من حيث حتديد السن األ        

األكثر خطورة على حياة األطفال وعدم التفرقـة علـى          العمل وتصنيف األعمال الصناعية     
أساس اجلنس، وأوجدت الضمان االختياري جلميع اللبنانيني على أن حيق لألطفال االستفادة            
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من التقدميات املعطاة ألحد الوالدين من الصندوق الوطين للضمان االجتمـاعي وتعاونيـة             
  .موظفي الدولة

ستراتيجية الوطنية ملكافحة عمل األطفال املبنية على الدراسة الوطنية الوقد مت إعالن ا    -٦٩
اليت أعدهتا وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومؤسسة البحوث واالستشارات،            

 مهمتها إعداد   ٢٠٠٥ فرباير/شباط ١٩ومت تشكيل جلنة وطنية ملكافحة عمل األطفال بتاريخ         
شاريع اهلادفة ملكافحة عمل األطفال بالتنسيق مع منظمة العمـل          وتنفيذ الربامج واخلطط وامل   

  .الدولية والربنامج الدويل للقضاء على عمالة األطفال
ومت انشاء وحدة متخصصة يف وزارة العمل ملعاجلة هذه الظاهرة وإصدار كتيبـات               -٧٠

قـة مبـشكلة   نشاء قاعدة بيانات متعل  إ إىلأسباب إنشائها وجماالت عملها، إضافةً      بللتعريف  
كما مت إعداد دليل خاص ملفتشي العمـل       .  وإنشاء موقع الكتروين هبذا الشأن     ،عمل األطفال 

          لتجهيز وتزويد مفتشي العمل للتعرف على األوضاع الـيت        ،"مكافحة عمل األطفال  "بعنوان  
  .تهاال تتماشى مع معايري العمل الدولية أو التشريعات الوطنية بشأن عمل األطفال ومعاجل

  العمال املهاجرون )ب(  
 قانون األجانب على وجوب االستحصال على موافقة مسبقة من وزارة العمل            نّص  -٧١

كما .  لبنان للعمل  إىلومسة دخول من املديرية العامة لألمن العام لكل أجنيب يرغب بالدخول            
ـ     ،يتطلب دخول أي عامل أجنيب توقيع عقد عمل مع رب العمل            ضاً الذي يتوجب عليه أي

 والتعهـد  ،إجراء الفحوصات الطبية الالزمة والتأمني الصحي اإللزامي وإيداع كفالة مصرفية         
  . بالدهإىلبتأمني تذكرة السفر لعودته 

 ،٢٠٠٩من التحسينات اجلديدة اليت مت إدخاهلا صدور قرار وزير العمل يف العـام                -٧٢
كما يتم التشاور .  العاملة األجنبية لليد محايةً، جديدة لعقد التأمني املوحد  اًالذي وضع أحكام  

لوضع قانون يتعلق بالعمال يف اخلدمة املرتلية هبدف منحهم إجازة سـنوية والتعـاون مـع                
  .مساعدين اجتماعيني للكشف على أوضاعهم

وتقوم املديرية العامة لألمن العام باستقصاءات دورية للوقوف على الوضع احلقيقي             -٧٣
 وتتخـذ   ، ويتم التنسيق مع سفارات بالدهن عنـد الـضرورة         ،لكافة العامالت األجنبيات  

 وحترص املديرية   .بأي شكل من األشكال   ُتساء  تهن  شددة يف حال تبني أن معامل     إجراءات م 
  .العامة على التحقيق الفوري يف كافة ادعاءات التعذيب، أو االجتار أو ما شابه

 املديرية العامة لألمن العـام،      :عناملؤلفة من ممثلني    (كما قامت جلنة التسيري الوطنية        -٧٤
 املكتـب   ،ة أهلية، منظمة العمـل الدوليـة      مجعي ،وزارة الشؤون االجتماعية، وزارة العمل    

حلقوق اإلنسان يف بريوت، وبعض سفارات الـدول املـصدرة          للمفوضية السامية   اإلقليمي  
ن بشكل واضـح    بيِّ يُ ،د للعامالت يف اخلدمة املرتلية     بتطبيق عقد عمل موحَّ    ، مؤخراً ،)للعمالة

  .هن من واجبات جتاه أرباب العملحقوقهن وما يترتب علي
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  احلق يف التعلم  -باء   
 الذي جعل التعليم االبتدائي حـىت سـن         ١٩٩٨ يف العام    ٦٨٦صدر القانون رقم      -٧٥

 إال أن املراسيم التطبيقية له مل تصدر بعد، وهناك مشروع قانون            ،الثانية عشرة إلزامياً وجمانياً   
  . سنة١٥ إىل رفع سن التعليم اإللزامي إىل أمام اهليئة العامة جمللس النواب يرمي مطروح

 ،اليونـسكو  بالتعاون مع منظمة     ،وقد شرعت وزارة التربية الوطنية والتعليم العايل        -٧٦
توسيع : تتضمن) ٢٠١٥-٢٠٠٣(باإلعداد خلطة وطنية للتعليم للجميع متتد ثالثة عشر عاماً          

ية يف مرحلة الطفولة املبكرة، تأمني تعليم إلزامي وجماين جيد جلميع األوالد يف             وحتسني الرعا 
مرحلة التعليم األساسي، توفري برامج حمو وتأهيل األمية القرائية والوظيفية لألوالد والـشباب     

كمـا  .  وضع إنشاءات ومناهج ملالئمة تعليم األطفال ذوي اإلعاقـة         إىلاملتسربني باإلضافة   
 اتفاقية حقوق الطفل يف املواد التعليمية للسنة الثالثة من كل مرحلة أو حلقة من           أُدرجت مواد 

 ضرورة دمج مواد االتفاقية يف السنتني األوىل والثانية من          إىلالتعليم األساسي، وتبقى احلاجة     
  .كل حلقة

 حىت اليـوم، ويف     ١٩٩٤كذلك عمل املركز التربوي للبحوث واإلمناء، منذ العام           -٧٧
 إدماج مفـاهيم حقـوق اإلنـسان        إىللسعي لتحديث وتطوير هيكلية التعليم العام،       إطار ا 

املستوحاة من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واالتفاقات ذات الصلة اليت وقع عليها لبنـان،              
ضمن املناهج التعليمية، والكتب املدرسية، مبا يتالءم مع خصوصيتها، السيما منها منـاهج             

              نية والتنشئة املدنية كوهنا مادة موحـدة وإلزاميـة يف مـدارس لبنـان              وكتب التربية الوط  
  .الرمسية واخلاصة

  احلق يف الثقافة -جيم   
 ١٩٩٣كرست النصوص القانونية احلق يف الثقافة، ومت إنشاء وزارة الثقافة يف العام              -٧٨

احلركـة   تعزيز وتنـشيط     وأوليت الوزارة مهام وصالحيات منها    تأكيداً ألمهية هذا احلقل،     
  .االعتناء باآلثار والتراث واملمتلكات التارخييةالثقافية، ودعم اإلبداع، و

أبرم معظم االتفاقيـات الدوليـة ذات   قد لبنان عضو فاعل يف منظمة األونيسكو، و    -٧٩
وقع االتفاقية املتعلقـة بتعزيـز      كما   .الصلة، ومن ضمنها االتفاقيات املتعلقة حبماية التراث      

  .، مل يتم املصادقة عليها بعد من قبل جملس النوابمحاية تنوع أشكال التعبري الثقايفو

  احلق يف السكن  -دال   
 ،لكل لبناين احلق يف اإلقامة يف أي جزء من لبنان والتمتع به يف ظل سيادة القـانون                  -٨٠

للـسكان  لكن لبنان يواجه مشكلة سكن نامجة عن احلروب املتعاقبة عليه والتهجري القسري             
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 إىل مبالغ كبرية إلعـادة الـسكان        بإنفاقوقد قامت الدولة حلل هذه األزمة       . الناجم عنها 
يوليـه  /متـوز  ان إسرائيل خالل عدواهنا على لبنان يف         إىلجتدر اإلشارة   . يهم وبيوهتم أراض
 بإلقـاء حـوايل     ،حبسب معطيات األمم املتحدة   و ، قامت ٢٠٠٦من العام   أغسطس  /آبو

 انفجر البعض منها يف حني أنّ البعض اآلخر منـها           ،قنبلة عنقودّية على لبنان   األربعة ماليني   
 مـا يـشبه األلغـام       إىلنفجر وحتّولت   املقّدر عددها بأكثر من مليون قنبلة عنقودّية، مل ت        و

 فضالً عن   ، مقتل وجرح والتسبب بإعاقة لعدد كبري من املدنيني اللبنانيني         إىلأّدت  و ،االرضّية
تقرير كما ورد يف    ( اللبنانيني من استثمار أراضيهم الزراعّية اليت يعتاشون منها       منع املزارعني   

 وقد  ).٢٠٠٦جلنة تقصّي احلقائق اليت أنشأها جملس حقوق اإلنسان واليت زارت لبنان عام             
 ويتوقع لبنان استمرار اجملتمع الدويل يف       ،قامت احلكومة اللبنانّية جبهود كبرية من أجل إزالتها       

   .ه يف إزالة هذه األلغام اليت تسبب يومياً املآسي لسكان اجلنوب اللبناينّدعم جهود

  احلق يف الصحة  -هاء   
رغم تفاقم األوضاع االقتصادية، يالحظ تدخل ودور الدولة يف جمـاالت صـحية               -٨١

 ١٢ختصص  حيث أهنا    ،متعددة كنشاطات التثقيف الصحي والكشف املبكر لبعض األمراض       
ويتمتع الشعب اللبناين بتغطية صحية عرب صناديق رمسية        . نتها العامة للصحة   من مواز  يف املائة 

تؤمن وزارة الصحة العامة تغطية صحية للمعوزين من         و )يف املائة  ٧( وخاصة   ) يف املائة  ٩٣(
الشعب اللبناين الذين ال يتمتعون بأي تغطية صحية عامة،  وذلك عرب توفري اخلدمات الصحية   

املستشفيات العامـة    أو   )عرب عقود استثنائية منوذجية   (ملستشفيات اخلاصة   والعالجية إما عرب ا   
اليت تؤمن اخلدمات للمواطنني بتعرفة استثنائية تقل عن تلك املعتمدة يف القطـاع اخلـاص،               

إن التحسن املستمر يف املؤشـرات      .  تأمني اخلدمات الرعائية الصحية األساسية     إىلباإلضافة  
ت عديدة يف النظام الصحي اللبناين ومن ضـمنها الكلفـة           الصحية ال يلغي وجود مشكال    

املرتفعة للخدمات الصحية، خضوع سوق اخلدمات الصحية ملبادئ النظام االقتصادي احلر،           
وحتاول احلكومة اللبنانية معاجلتها بتأمني اإلنـصاف والعدالـة يف          . وغياب اخلريطة الصحية  

ة وفقاً للمعايري العاملية،    ع احلفاظ على النوعي   احلصول على اخلدمة الصحية بأدىن كلفة ممكنة م       
  . نامج حول البطاقة الصحية املوحدة برطلق وزير الصحة مؤخراًوقد أ

  املرأةحقوق   - رابعاً 
         يكرس الدستور اللبناين مساواة مجيع املواطنني أمام القانون دون متييـز، إذ تؤكـد                -٨٢

 سواء لدى القانون ويتمتعون باحلقوق املدنية والسياسية   من الدستور أن كل اللبنانيني     ٧املادة  
              ويتحملون الفرائض والواجبات العامة، ال ميـزة ألحـد علـى آخـر إال مـن حيـث                 

  .االستحقاق واجلدارة
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 إىلكما أن العديد من القوانني الوضعية، سواء السابقة منها أو الالحقة النـضمامه                -٨٣
 تتضمن نصوصاً صرحية تنص     ١٩٩٧ عام   املرأةع أشكال التمييز ضد     اتفاقية القضاء على مجي   

. على املساواة أو حتظر التمييز على أي أساس كان، مبا يف ذلك التمييز على أساس اجلـنس                
ومن يراقب التطور التشريعي يف السنوات األخرية يالحظ رغبة واضحة لـدى املـشرع يف               

كانت مصادقة لبنان على اتفاقية القضاء على       إحدى أهم تلك اخلطوات     . القضاء على التمييز  
، مع  ١٩٩٦يوليه  /متوز ٢٤ تاريخ   ٥٧٢ مبوجب القانون رقم     املرأةمجيع أشكال التمييز ضد     
 )ز(، )و(، )د( ،)ج( ات املتعلقة باجلنسية، وعلى الفقر٩ من املادة ٢إبداء حتفظه على الفقرة   

 ٢٩ال الشخصية، والفقرة األوىل من املـادة         من االتفاقية املتعلقة بقضايا األحو     ١٦من املادة   
  .املتعلقة حبل الرتاعات

إن األسباب الكامنة وراء التحفظات ال سيما يف موضوع األحوال الشخصية تكمن              -٨٤
يف أن اللبنانيني ال خيضعون لقانون واحد لألحوال الشخصية، بل أن كـل لبنـاين خيـضع                 

ذا التعدد التشريعي والقضائي يف جمال األحوال       إن هل . لتشريعات طائفته وحماكم هذه الطائفة    
              الشخصية إطاره الدستوري وقيمه اجملتمعية وجذوره املتـصلة بنـشأة الكيـان الـسياسي             

  .اللبناين واستقراره
اهليئـة   : فهي املرأة إليها متابعة الشؤون املختلفة املتعلقة ب      ةأما اهليئات الرمسية املوكل     -٨٥

، دائرة  ٢٠٠٥ اللبنانية، وقد تشكلت من ضمنها جلنة االتفاقية يف العام           املرأةالوطنية لشؤون   
  . والطفل يف اجمللس النيايباملرأة يف وزارة الشؤون االجتماعية وجلنة املرأةشؤون 

باستثناء قوانني األحوال الشخصية، فإن عملية تنقية القوانني اللبنانية من األحكـام              -٨٦
                 ري بانتظام، مثاالً على ذلك تعديل قـانون الـضمان االجتمـاعي يف             تس املرأةالتمييزية ضد   

 مـن   ٢٦ بشكل ساوى بني املضمون واملضمونة على حد سواء، وتعديل املادة            ٢٠٠٢العام  
 الذي نص على رفع مدة إجازة األمومة وحظر صـرف  ٢٠٠٠قانون العمل اللبناين يف العام     
وهناك مشروع قانون مطروح .  احلمل وأثناء مدة إجازة األمومة األجرية من اخلدمة طيلة فترة    

                      أمام جملس النواب يتعلق بتطبيـق املـساواة الكاملـة يف أنظمـة الـضمان االجتمـاعي                 
  .والقانون الضرائيب

  األهلية القانونية املماثلة لألهليـة القانونيـة       املرأةوعلى الرغم من أن القانون يعطي         -٨٧
للرجل يف إبرام العقود وإدارة املمتلكات، إال أن قانون التجارة الربية يضع قيوداً على أموال               

 إلغـاء هـذه     إىلالزوجة يف حال إعالن إفالس زوجها، وقد مت رفع مشروع قانون يرمـي              
  . األحكام أمام جملس النواب إلقراره

ـ       -٨٨ انون اللبنـاين مـساواة   بالنسبة ألهلية التقاضي وحق االدعاء والدفاع، يضمن الق
أما بالنسبة لشهادة   .  كما الرجل كاملة ببلوغها سن الثامنة عشر       املرأةاملواطنني أمام القضاء، ف   

 االعتراف بأهلية    بعد أن مت    يف القانون بني شهادهتا وشهادة الرجل      فلم يعد هناك متييز   ،  املرأة
  .١٩٩٣ العام يف للشهادة يف السجل العقاري املرأة
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 كما الرجل احلق يف املعونة القضائية، التعويض والتمتع بنظـام           املرأة القانون   ويعطي  -٨٩
  .أما بالنسبة لنفقة الزوجة وحق التوارث فيتبعان قانون األحوال الشخصية. فصل األموال

من أمهها التـدبري     مت اختاذ التدابري اإلدارية اليت تضمن مزيداً من احلقوق للمرأة            وقد  -٩٠
، )٢٠٠٣مرسوم صـادر يف العـام       (صحة اإلجنابية ضمن الصحة األولية      إدماج ال اخلاص ب 

أجازت املديرية العامة لألمن العام منح إقامات       (صلة باجلنسية، ال املؤقت ذي اص  اخلتدبري  الو
منح إقامات جماملة جمانية ملدة ثالث سنوات قابلة    ولبعض الفئات ومنها األوالد من أم لبنانية،        

 ).٢٠٠٣عمالً مبرسوم صادر يف العام       لبنانية أياً تكن جنسية الزوج،       أمللتجديد لألوالد من    
 إىل تؤكد على وجوب اختاذ التدابري اآليلـة          اليت كما مت إقرار اخلطة الوطنية للتعليم للجميع      

كمـا مت تـبين     . التمييز اإلجيايب املرحلي حيال اإلناث من أجل ردم اهلوة اجلندرية يف التعليم           
  . حبصة معينة يف االحتادات الرياضيةاملرأةضمان متثيل إىل  إجراءات هتدف

كذلك مت إحراز تقدم على صعيد األحكام القانونية يف بعـض حمـاكم األحـوال                 -٩١
 حقوقاً أكثر يف موضوع احلضانة، وضمان املرأةالشخصية وعلى صعيد اجتهاد احملاكم ليعطي 

املسائل العائلية باتفاقيات ثنائية    كما متت معاجلة بعض     .حصول الزوجة على النفقة والتعويض    
  .من خارج قوانني األحوال الشخصية

            على صعيد السلطة التنفيذية، التزمت احلكومـة اللبنانيـة يف بياهنـا الـوزاري يف                 -٩٢
علـى  ( يف احلياة العامة،     املرأة بتعزيز دور    ،٢٠٠٩ ويف بياهنا الوزاري يف العام       ،٢٠٠٥العام  

، وبتنفيذ التعهدات الـيت التـزم هبـا لبنـان يف         ) اإلدارية يف املواقع القيادية    صعيد التعيينات 
، واالنتـهاء مـن     املرأةاالتفاقيات الدولية، واعتماد خطة عمل ملكافحة ظاهرة العنف ضد          

 ووضع سياسات وتـشريعات ملكافحـة       ،مناقشة مشروع محاية النساء من العنف األسري      
  للمـرأة   على دور اهليئـة الوطنيـة       احلكومة اللبنانية  ددتكما ش . االجتار بالنساء واألطفال  

  . والتزمت بتمكينها وتفعيل دورها
، وهي متارسها علـى     ١٩٥٣ اللبنانية بكامل احلقوق السياسية منذ العام        املرأةتتمتع    -٩٣

 ، املمارسات التقليديـة إىلصعيد االقتراع بنسب متساوية مع الرجل، إال أهنا وألسباب تعود       
 إىلوصيات بنية النظام السياسي اللبناين، مل ختض اجملال السياسي عن طريق الترشح              خص إىلو

مناصب اهليئات التمثيلية سوى بنسبة قليلة جدا، على الرغم من أهنا عملت يف اجملال احلـزيب         
  .على كافة املستويات ومن ضمنها القيادي

يرات، أما على الصعيد     ضمت احلكومات املتتالية نساء وز     ،٢٠٠٤بتداء من العام    ا  -٩٤
اإلداري، فقد مت تعيني عدد من السيدات يف منصب مدير عام وسفريات يف السلك اخلارجي، 

  .ت القضاء من عديل ومايل وإداريوقاضيات يف كافة جماال
 جملـس   إىل، أعدت وزارة العدل مشروع قانون أحيل        املرأةفيما يتعلق بالعنف ضد       -٩٥

 من العنف األسري الذي يشمل أي فعل عنف ميارس ضـد            أةاملر محاية   إىلالنواب، يهدف   
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 يف األسرة يرتكب من أحد أفراد األسرة ويترتب عليه أذى أو معاناة لألنثى من الناحية                املرأة
             النفسية، او اجلنسية أو االقتصادية، مبا يف ذلك التهديد بأفعال من هـذا القبيـل،                ،اجلسدية

  .األسرة أو خارجهاء حدث ذلك داخل مسكن أو احلرمان من احلرية سو

  حقوق الطفل  - خامساً 
، وعمل  ١٩٩٠أكتوبر  /تشرين األول  ٣٠صادق لبنان على اتفاقية حقوق الطفل يف          -٩٦

ات الرمسية واجلمعيات   على تنفيذ مبادئها وأحكامها ضمن برامج ومشاريع التزمت هبا اإلدار         
ة جلعل القوانني اللبنانية أكثر اتساقاً مع مبـادئ         عرب إحداث تغيريات تشريعية كثري    األهلية، و 

  .ه الدورية أمام جلنة حقوق الطفلاالتفاقية، والتزم بتقدمي كافة تقارير
 اإلطار الوطين املعين مبتابعـة      ١٩٩٤ويعترب اجمللس األعلى للطفولة الذي أنشئ عام          -٩٧

ـ          ي واألهلـي واملنظمـات     تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل بالتعاون والتنسيق مع القطاعني الرمس
الدولية، يرأسه وزير الشؤون االجتماعية وعضوية ممثلني عن اإلدارات الرمسية املعنية بالطفولة            

  .واجلمعيات األهلية
 ومنها مـصلحة    ،كما أن لدى بعض اإلدارات الرمسية وحدات متخصصة بالطفولة          -٩٨

 العمل، مصلحة الرعايـة     االحداث يف وزارة العدل، وحدة مكافحة عمل األطفال يف وزارة         
االجتماعية يف وزارة الشؤون االجتماعية واليت بدورها تتضمن دائرة محاية األحداث، اللجنة            

  . والطفل، اللجنة الوطنية ملكافحة عمل األطفالاملرأةالنيابية حلقوق 
 مل يتم حىت اليوم وضع اسـتراتيجيه وطنيـة          ،يف غياب خطة تنمية اجتماعية شاملة       -٩٩

 هلـذه   اً أساسـي  ستشكل مكوناً  مسودات خلطط قطاعية     إال أنه مت إعداد   ألطفال،  خاصة با 
ستراتيجية، يف جماالت احلماية والوقاية من مجيع أشكال سوء املعاملة واإلمهال، الطفولـة             الا

ويعترب اجملتمع املـدين  . املبكرة، مشاركة األطفال، محاية وتأهيل وإعادة دمج أطفال الشوارع  
 والفاعل يف اجمللس األعلى للطفولة الذي يساهم يف تلبية حاجات الفئـات        الشريك األساسي 

  .املّهمشة وال سيما األطفال
بالنسبة لألحداث، عملت السلطات اللبنانية وخاصةً وزاريت العدل والداخلية علـى             -١٠٠

  . رفع التحدي وحماولة التصدي الحتياجات الطفولة األساسية وخاصةً عدالة األحداث
 القانون املتعلق حبماية األحداث املخـالفني       ٢٠٠٢يونيه  /حزيران ٦ در بتاريخ صو  -١٠١
شكل منعطفاً هاماً لتأمني احلماية القانونية لألطفال       وانني اجلزائية واملعرضني للخطر الذي      للق

حبيث أبرز املساعدة اليت حيتاجها تأهيل احلدث يف جمتمعه ومراعاة صـاحله حلمايتـه مـن                
ملة املنصفة واإلنسانية واخلاصة له، وجتنيبه ما أمكن اإلجراءات القضائية عرب           االحنراف، واملعا 

اعتماد تدابري تربوية غري مانعة للحرية، وإقرار احللول احلبية، واعتماد معيار مصلحة احلدث              
الفضلى، وتوسيع صالحيات القاضي مبا خيدم إصالح احلدث ومحايته من اخلطـر، وفـرض          
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 خص األحداث هبيئة    والذي احلدث خالل كافة مراحل احملاكمة،        جانب إىلحضور احملامي   
  .ى الطفل حق التقدم بشكوى أمامهاقضائية مستقلة للنظر يف قضاياهم، وأعط

وملواكبة القانون عملياً، مت تعزيز قدرات مصلحة األحداث يف وزارة العدل، إضافةً              -١٠٢
وزارة العدل، كما جـرى تطـوير        استحداث صفحة الكترونية هلا على املوقع الرمسي ل        إىل

القدرات املهنية يف جمال عدالة األحداث من خالل تنظيم لقاءات دورية لقـضاة األحـداث             
والنيابات العامة وقضاة التحقيق وتوسيع مادة قانون األحداث يف منهج معهـد الـدروس              

عـالم  وإدراج عدالة األحداث يف املناهج لدى معهد قوى األمن الـداخلي، واإل            القضائية،
والتوعية لسائر املعنيني بشؤون األحداث عرب إصدار عدة مطبوعات موجهة للحدث املخالف          
للقانون اجلزائي وللطفل ضحية اجلرم اجلزائي، رفع مستوى املراكز املانعة للحرية واستحداث            

              إشراك اجلمعيات األهليـة والتنـسيق معهـا يف         إىلمعهد تأديب لألحداث النساء، إضافةً      
  .املواكبة واملعاجلة

وعلى الرغم من هذه اخلطوات اإلجيابية، يالحظ النقص يف املؤسسات اليت من شأهنا               -١٠٣
سن التنفيذ   عدم صدور مراسيم تطبيقية وآليات مراقبة حل       إىلتنفيذ التدابري اإلصالحية، إضافةً     

هدات الدوليـة وتراعـي   ليت باتت مبجملها  تتماشى مع األحكام واملعاواملتابعة للتشريعات ا  
  .مبادئ حقوق اإلنسان

أما على صعيد محاية األطفال من مجيع اشكال العنف وسوء املعاملة واإلمهال، فقد               -١٠٤
 األطفال املعرضني للخطر واعتـربهم مهـددين يف حـال           ٤٢٢/٢٠٠٢حدد القانون رقم    

ب تعرضهم العتداء جنسي أو عنف جسدي يتجاوز حدود ما يبيحه العـرف مـن ضـرو         
كما نص قانون العقوبات اللبناين على محاية الطفل من كافة أشـكال            . التأديب غري املؤذي  

ةً يف حاالت االعتـداء     اإلساءة اجلنسية ففرض عقوبات على مرتكيب اجلرائم اجلنسية وخاص        
  .على قاصر

وقد شكل اجمللس األعلى للطفولة جلنة تنسيقية هلذا الغرض تضم مجيع املعنيني مـن                -١٠٥
ستراتيجية وطنية لوقاية ومحايـة     ارات رمسية ومجعيات أهلية خمتصة قامت بوضع مسودة         إدا

ويكمـن التحـدي    . األطفال، ووضع مسودة  ملشروع قانون إلجياد آليات وطنية للحماية         
األكرب يف سن قوانني تلغي اجلرائم املرتكبة باسم الشرف اليت يكـون يف معظـم األحيـان                 

  .ضحاياها من األطفال
أما على الصعيد اإلجرائي فقد مت إنشاء غرفة خاصة يف قصر العدل للتحقيـق مـع                  -١٠٦

األطفال ضحايا االستغالل اجلنسي، وتعاقدت وزارة العدل مع مجعية متخصصة يف العـالج             
النفسي ملساعدة األطفال الضحايا على التعايف النفسي وإعادة االندماج يف اجملتمع، وجيـري             

  .خط ساخن لتلقي شكاوى األطفالء العمل حالياً على إنشا
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 على الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق ٢٠٠٢وقد صادق لبنان يف العام    -١٠٧
  .الطفل واملتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واملواد اإلباحية عن األطفال

 مـع  خرياً، يقوم اجمللس األعلى للطفولة بإجراء دراسة مقارنة للتـشريع اللبنـاين    وأ  -١٠٨
املواثيق الدولية ذات الصلة حبقوق الطفل اليت سوف تشكل األساس القتراح مشاريع قوانني             

 تطوير ورفـع مـستوى التـدابري التـشريعية          إىلأو تعديالت على القوانني اللبنانية هتدف       
  .واإلجراءات اإلدارية اليت ختص الطفولة ومراجعة احلد األدىن لسن العمل لألطفال

   اإلعاقةخاص ذوواألش  - سادساً 
 املتعلـق حبقـوق     ٢٢٠/٢٠٠٠ القانون رقـم     ٢٠٠٠أقر جملس النواب يف العام        -١٠٩

وتتـابع  .  ضمان حقوقهم على العديد من املستويات      إىلاألشخاص املعوقني والذي يهدف     
وزارة الشؤون االجتماعية مبوجب القانون تنفيذ كل ما يتعلق بشؤون اإلعاقة والتنسيق مـع              

د مت إجناز عدد من اخلطوات نذكر منها منح املعوق بطاقة شخصية، تشكيل اهليئة              املعنيني، وق 
 ،الوطنية لشؤون املعوقني، تشكيل جلنة اخلدمات الصحية وإعادة التأهيل وخدمات الـدعم           

نه هناك متابعة تشخيص حـاالت      كما أ .اعتماد وزارة الصحة آلية تغطية شاملة لالستشفاء      
 .برامج الرعاية للتأخر املدرسي بالتعاون مع مؤسسات متخصصةالصعوبات التعليمية وتغطية 

 ،وقد مت تشكيل جلنة تعليم ذوي االحتياجات اخلاصة برئاسة وزارة التربية الوطنيـة              -١١٠
اليت قامت يف السنوات الثالث األخرية بإجراءات تسهل لألشخاص ذوي اإلعاقـة تقـدمي              

 .االمتحانات الرمسية

 تطوير ملحـوظ علـى الـصعيد        إىل هذه اجلهود اليت أدت      وعلى الرغم من مجيع    -١١١
التشريعي واإلداري واخلدمايت وتوفري اهليكلية املالئمة لتمكني الشخص املعوق مـن التمتـع             
بكافة حقوقه أسوة بغريه من املواطنني دون أي متييز، إال أن متتعه بالعديد من احلقوق ال زال                 

للجان كلجنة احلق بالنقل، وجلنة احلق بالعمل       رهن تنظيمات ورصد موازنات وتفعيل بعض ا      
اليت تعمل على وضع اآلليات اليت تسمح بتفعيل حق كل شخص معوق بالعمل، وبدء تطبيق               

لتـدريب  أحكام مرسوم تعويض البطالة، ودعم املؤسسة الوطنية لالستخدام مـن القيـام با           
  .والتأهيل لذوي اإلعاقة

تفاقية الدولية لألشخاص ذوي اإلعاقـة الـيت        ولبنان الذي شارك يف إعداد نص اال        -١١٢
، ٢٠٠٦ مـن عـام   ديسمرب/لاعتمدت من قبل اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف كانون األو         

 توقيعه الربوتوكول امللحق هبا بـنفس       إىل، إضافةً   ٢٠٠٧ يونيه/زيرانح ١٤ووقعها بتاريخ   
  .٢٠٠٩م التاريخ، التزم باالنضمام  هلما يف البيان الوزاري يف العا
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  الالجئون الفلسطينيون  - سابعاً 
 إىل  حبق الـشعب الفلـسطيين بـالعودة      واإلنساين القومي    ملتزم على الصعيد   لبنان  -١١٣

عاصمتها القدس، وحقه يف تقرير مصريه بكل وستقلة امل تهدولإقامة  واألرض الفلسطينّية احملتلّة
   .الوسائل اليت تقّرها املواثيق الدولية وحقوق اإلنسان

لدولة اللبنانية مسؤولية القيام بواجبات لبنان جتاه إخوانـه الفلـسطينيني            ا تتحملو  -١١٤
 املنصوص عنه يف    رفض التوطني ب هاالتزاممع  ،  قياًخالا و ا واجتماعي  إنسانيا املقيمني على أرضه  

  .   أرضهمإىلمقدمة الدستور، وتأكيدها على مسؤولية اجملتمع الدويل لتأمني عودهتم 
              د مت تطوير رؤيا جديدة للتعاطي مع الالجـئني الفلـسطينيني يف لبنـان منـذ               وق  -١١٥
 أشـكال  شكل من    أي ورفض   ،احترام سيادة واستقالل واستقرار لبنان     تلتزم ب  ٢٠٠٥العام  

 حلـق   م لغاية ممارسـته   م وتأمني حياة كرمية للالجئني الفلسطينيني ودعم صموده       ،التوطني
الـيت  الشراكة مع االونـروا     ، وتعميق   طني بالتعاون مع اجملتمع الدويل     فلس م وطنه إىلالعودة  

 ، فقـط  إنسانية وجود االونروا ليس حاجة      أن حيث   ، وحمورية أساسية شراكة   يعتربها لبنان 
  .هو تعبري سياسي عن املسؤولية الدولية املشتركة لقضية الالجئنيوإمنا 
علـى    من بياهنا الوزاري   ١١ البند   يف احلالية    الوطنية   ةكدت حكومة الوحد  أ وقد  -١١٦

 واالجتماعية للفلسطينيني اإلنسانية والتزمت مبواصلة العمل على  توفري احلقوق    ،هذه السياسة 
  .  وقد نال هذا البيان الثقة يف اجمللس النيايب، اللبنانيةاألراضياملقيمني على 

 وهي ،٢٠٠٥ يف العام  ين    الفلسطي  -تشكيل جلنة احلوار اللبناين     يف هذا السياق، مت       -١١٧
 ،الالجئني الفلسطينيني يف لبنان   يضم ممثلني عن خمتلف الوزارات املعنية ب       عبارة عن فريق عمل   

أوكل مبهمة إجراء حمادثات مع ممثلي اجلانب الفلسطيين، ومـع          مقره رئاسة جملس الوزراء،     
جتماعية واحلياتية واألمنية  املسائل االقتصادية واال  معاجلة  األمم املتحدة، والدول املعنية، هبدف      

  . املرتبطة بالعالقات اللبنانية الفلسطينية وبالوجود الفلسطيين يف لبنان
 دوراً اجيابياً يف حتـسني       اليت تلت تأسيسها    سنوات األربعلعبت اللجنة خالل    وقد    -١١٨

.  لبنـان العالقات اللبنانية الفلسطينية وتطبيق سياسة احلكومة جتاه الالجئني الفلـسطينيني يف        
 األوراق بطاقات تعريف لفاقدي     العمل على إصدار   : منها  حتقيق اجنازات خمتلفة   ومتكنت من   

الثبوتية بالتعاون مع ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية واالونروا وهيئات اجملتمع املدين واملديرية            
 أطلقتـها الـيت    العام يف وزارة الداخلية والبلديات، مبادرة حتسني املخيمـات           لألمنالعامة  

تشجيع احلوار   احلكومة اللبنانية عرب اللجنة بالتعاون مع االونروا ومنظمة التحرير الفلسطينية،         
 أخـرى  السياسية من جهة     األحزاب كافة   عبني اجملتمع املدين اللبناين الفلسطيين من جهة وم       

 والتنسيق بني    التواصل إىلوخلق شبكة للجمعيات غري احلكومية اللبنانية والفلسطينية هتدف         
  .هذه املنظمات
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 مبادرة حتسني حياة الالجئني الفلـسطينيني وظـروفهم         ولعلّ أهم هذه اإلجنازات،     -١١٩
 اليت نصت على عدد من املشاريع  ٢٠٠٦تها احلكومة يف العام      أطلق  املخيمات اليت  املعيشية يف 

مات والتجمعات على    معاجلة احتياجات الالجئني يف كافة املخي      إىلاليت هتدف   األشد إحلاحاً   
وتعقـد احلكومـة    . بناًء على طلب الدولة اللبنانية     األراضي اللبنانية واملعدة من قبل األونروا     

تعاون لتمويل مشاريع   ال من أجل تطوير سبل      اللبنانية اجتماعات دورية مع ممثلي الدول املاحنة      
  .هذه املبادرة

 خميم هنر البارد بفـضل التعـاون        ، وبعد أن مت اجتياز حمنة     ٢٠٠٧سبتمرب  /أيلوليف    -١٢٠
اللبناين الفلسطيين لدعم اجليش اللبناين والقوى األمنية يف دفاعهم عن لبنان وفلسطني معـاً،              

 ، عقد مؤمتريف بريوت للدول املاحنة هبدف إعادة اعمـار املخـيم           إىلدعت احلكومة اللبنانية    
، ٢٠٠٨يونيـه  /حزيـران  ٢٣ يف  الدول املاحنة يف العاصمة النمساوّية ڤييّنـا    راستكمل مبؤمت 

  . املخيمعمارإ الدفعة األوىل إلطالق ورشة إعادة فيهوضعت 
 واألمـوال ونروا لتوفري املـوارد     ألالتعاون مع ا  ويعترب إعادة إعمار خميم هنر البارد ب        -١٢١
 اإلخوة العرب واجملتمع الدويل      ودعم  والنهوض اإلغاثة االعمار واالستمرار يف برنامج      إلعادة
 إىلإضـافةً    ،الفلسطيين - اللبناين على رأس أولويات احلكومة اللبنانية وجلنة احلوار         ،انللبن

سـتراتيجّيات  العرب مناقـشة ا ألوضاع الالجئني الفلسطينيني  نوعي   انتقال تأمني   العمل على 
 على األراضي اللبنانية    بشكل أفضل م   لتلبية حاجاهت  بالتزاماتهحلثّ اجملتمع الدويل على الوفاء      

  .يف مناطق عمليات األونروا اخلمسو
أما بالنسبة للحقوق االقتصادية لالجئني الفلسطينيني وضمنها حق العمل، فقد أصدر     -١٢٢

قراراً مسح للفلسطينيني املقيمني يف لبنان مبزاولة العديد من املهن          ،  ٢٠٠٥وزير العمل يف العام     
 اخلارجية والعمل، يتممثلني عن وزاراليت كانت حمصورة باللبنانيني، كما مت تشكيل جلنة تضم       

واألونروا، ومنظمة العمل الدولية، واجملتمعني املدين الفلسطيين واللبناين، لدراسـة القـوانني            
 املشاريع اليت ميكن أن تسهم      إىلاللبنانية اليت ترعى عمل الفلسطينيني، وسبل تعديلها، إضافةً         

  .إلجراءيف زيادة فرص العمل يف إطار القوانني املرعية ا
 ٣ ويوجـد     مسألة احلقوق الفلسطينية    يف جملس النواب   جلنة اإلدارة والعدل  وتناقش    -١٢٣

 حتت مظلة تفاهم أويل بني معظم القوى السياسية على ورقة           اقتراحات قوانني يتوقع إقرارها   
 .همشتركة متنح الالجئني الفلسطينيني حق العمل ومتفرعات

  الالجئون  - ثامناً 
الصغرية ن لبنان يستضيف حوايل أربعمائة ألف الجئ فلسطيين على أرضه           نظراً لكو   -١٢٤

 باملقارنة مع عدد سكانه، ومبا أن وضعه احلايل االقتـصادي           ) مربع  كلم ١٠٤٥٢(املساحة  
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والسياسي ال ميكنه من استيعاب مزيد من الالجئني، فإنه ال ميكنه إال أن يوفر احلماية املؤقتة                
  . هتم وإعادة توطينهم بالتعاون مع املفوضية السامية لالجئنيهلم بانتظار البت يف ملفا

ويف . سيما اجلنسية العراقيةال يتواجد يف لبنان عدد من الالجئني من جنسيات خمتلفة         -١٢٥
هذا اإلطار، وقعت املديرية العامة لألمن العام يف لبنان مذكرة تفاهم مع املكتب اإلقليمـي               

 حددت إطاراً للعالقة والتعاون بني لبنان       ٢٠٠٣ني يف العام    للمفوضية السامية لشؤون الالجئ   
 ضبط عملية إعادة توطني الالجئني املوجودين يف لبنان بـصفة           إىلهتدف املذكرة   . واملفوضية

حدود التعـاون هـي      .مؤقتة يف بلد ثالث خالل فترة تسعة أشهر من تاريخ اللجوء املؤقت           
 مبادئ حقوق اإلنسان الـواردة يف التـشريعات         التوطني فالدستور اللبناين الذي يؤكد على     

  .الدولية يرفض يف مقدمته توطني الالجئني يف أراضيه
تطبق املديرية العامة لألمن العام املعايري الدولية اخلاصة بالالجئني وأمهها مبدأ عـدم               -١٢٦

طر، وال يتم  البلدان اليت تتعرض فيها حياهتم للخإىلالطرد الذي مينع الدول من إعادهتم قسرياً 
الترحيل إال مبوجب قرار سلطة ذات صالحية، كما أهنا تنفذ إجراءات إدارية وقضائية ملنـع               

كما ستقوم املديرية العامة لألمن العام ببنـاء        . أعمال التعذيب بأي ظروف استثنائية كانت     
وقد صدرت عدة قرارات عن القضاء اللبناين برفض ترحيل الالجئ   . سجن خمصص لألجانب  

  .كان ذلك يشكل خطرا على حياتهإذا 
يف إطار التعامل اإلنساين مع الالجئني، هناك تعاون بني األمن العام ومجعيات خريية               -١٢٧

  .ية للموقوفني يف مراكز االحتجازتقدم مساعدات عينية وطب
حيق ألوالد الالجئني التعلم يف املدارس اللبنانية ويتوىل مكتب املفوضية يف بـريوت               -١٢٨
نفقات التعليم كما يتوىل املكتب املذكور مسؤولية تقدمي املساعدات الغذائية والصحية           تأمني  

  .لالجئني وعائالهتم
 مع املركز الـدويل لتطـوير   ع األمن العام اتفاقاً وق٢٠٠٢ّ مارس/آذار ١١بتاريخ   -١٢٩

ـ         إىلالتنمية يهدف   وهلجرة  سياسات ا  ري  مساعدة احلكومة اللبنانية على إعادة املهـاجرين غ
             بلد األصل، كما مسح للمنظمة الدولية للهجرة بفتح مكتب متثيلـي            إىلالشرعيني من لبنان    

  .يف لبنان

 اخلامتة  

 للدولة اللبنانية ملواكبة ستراتيجياًا  خياراً األساسية وحرياته اإلنسان حقوق احترام يعد  -١٣٠

 من اخليار هذا وقد تأكد .العاملي املسار عن مبعزل تكون ال حىت والضرورات امللحة االعتبارات

 وحرياتـه  اإلنـسان  حبقـوق  املتعلقة املبادئ وتشريعاته صلب دستوره يف لبنان إدراج خالل

 والنمو واالستقرار جيب أن مير عـرب االلتـزام   التقدم خيار لبنان بان كان هنا من. األساسية

  .األساسية حرياته وكفالة اإلنسان حقوق حبماية الواقعي
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 اليت رافقت ذلك    ٢٠٠٥بالرغم من دخول لبنان حبالة من عدم االستقرار منذ العام             -١٣١
 رفع مستوى احملافظة على     إىل البشرية اهلادفة    ةواليت انعكست سلبا وتأخريا يف مشاريع التنمي      

 احلفاظ أجل من العمل يف االستمرار على  إال أن لبنان قد عقد العزم،حقوق اإلنسان يف لبنان

 أفضل تباعا خالل من يف التحسن الدؤوب واالستمرار اإلنسان حقوق جمال يف إجنازه مت ما على

   .اجملال هذا يف العاملية املمارسات
 والصعوبات من التحديات جمموعة يواجه العامل عموماً دول من لبنان كغريه أن شك ال  -١٣٢

 مـن  جمموعـة  هنـاك أن  الإ اإلنسان،  حقوق عتعزيز وض سبيل يف معاجلتها إىل واليت يسعى

  :يلي معها وهي كما التعامل على تركز الدولة التحديات
 والدولية الوطنية املستجدات ومواكبة اإلنسان حقوق حلماية اآلليات من املزيد توفري •

  .والنظم القوانني وحتديث
 واحلقوق الكرامة حيفظ إطارٍ يف والعمال العمل أصحاب بني العالقة ضبط على العمل •

  .املرتلية أو املساعدة بالعمالة يتعلق يف ما وخصوصاً الدولية املعايري م معوينسج
 املمارسات أفضل على االطالع خالل من بالبشر االجتار جرائم مواجهة على العمل •

 طبقاً الدولة يف هبا املعمول التشريعات تطوير وحتسني على والعمل اجملال هذا يف العاملية

 جـرائم   مواجهة على تعمل وأجهزة مؤسسات إنشاء على والعمل العاملية، للمعايري

  .الدولية واهليئات املنظمات مع الدويل التعاون دعائم متتني على والعمل االجتار بالبشر،
حتسني أوضاع الالجئني الفلسطينيني يف لبنان ضمن اإلمكانيات املتاحة وبانتظـار            •

  .قرب فرصة إىل وطنهم األم فلسطنيعودهتم يف ا
م جملس  ماستفادة من مناقشة تقريرها االول أ     هورية اللبنانية حريصة على اال    ن اجلم أ •

 يف جمال محاية  وتعزيـز حقـوق         املمارساتفضل  حقوق االنسان للوصول إىل أ    
 .  الوطنية يف هذا اجملالالقدراتنسان وبناء اإل

       


