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تقرير املخلااعة لخلط يق ل نان للخلوصايال الااال ب اش ناة قاوق ا نساان
اع ااد منا مل ااة تقري ااره ال اادو ي الثال ااث لخلاامات ااد للعه ااد ا اااص ابحلق ااوق
املدنية والسياسية خ ل العام 2018
بريوت ،يف

2020/4/6

يف  15و 16أذار  ، 2018انقش لبنان تقريره الدوري الثالث حول تطبيقه اللتزاماته ضمن مواد
-1
العهددد اصدداق ق قددوي املدنيددة والسياسددية ،أمددام الدددورة  122للجنددة حقددوي االنسددان املنعقدددة يف ينيد
بني  12أذار و 6نيسان .2018
علددإ رثددر هددذه املناقتددة ،اسددتلم لبنددان املالحاددات اصتاميددة الصددادرة عددن نددة حقددوي االنسددان
-2
مبويب الوثيقة رقم  CCPR/C/LBN/CO/3بتاريخ .2018/5/9
وبنددا ع علددإ ال قددرة  50مددن وثيقددة املالحاددات اصتاميددة ،أع د رد لبنددان تقريددر املتابعددة التدداب بت د ن
-3
املراحل اليت قطعها حىت اآلن يف عملية تن يذه ملالحاات نة حقوي االنسان الواردة يف ال قرة  20من
وثيقة املالحاات اصتامية حول العن ض رد النسا مبا يف ذلك العن العائلي وا نسي ،ويف ال قرة 38
العمال املنزليني املهايرين.
حول الاليئني وملتمسي اللجو  ،ويف ال قرة  40حول ر
وأييت تقري ددر املتابع ددة ه ددذا وفقد داع لل ق ددرة  5م ددن امل ددادة  71م ددن النا ددام ال ددداولي للجن ددة حق ددوي
-4
االنسان.
جت د دددر اإىل د ددارة رخل أن و ارة اصاريي د ددة وامل هب د ددني يف لبن د ددان أعد د د ردت ه د ددذا التقري د ددر قس د ددتي ائها
-5
كل من:
املعلومات املتعلقة بتن يذ التوصيات الواردة يف ال قرات  20و 38و 40من ر
•

و ارة العدل،

•

وو ارة العمل،

•

وو ارة الصحة العام،

•

وو ارة التؤون االيتماعية،

•

وو ارة الدفاع الوطين،

•

وو ارة الداولية والبلدايت  -املديرية العامة لقوى األمن الداولي،

•

وو ارة الداولية والبلدايت  -املديرية العامة لألمن العام،

•

واهليئة الوطنية لتؤون املرأة اللبنانية.

ابلنسا ا ة للةق اارب  20املخلعلق ااة ابلعن ااا ن ااد النس اااال ن ااا ا للا ا العن ااا الع ااا ل
وا نس :
(أ) ناانان جتاارم العنااا العااا ل ل وجتاارم ا غخلاااا الاوج ا والخلحاار ا نس ا جترميااا صاارًال
وتنةيذ هذه الخلملريعال ا املنا سة العنلية تنةيذا فعا :
ابلنس ة ملسالة جترم العنا العا ل  ،رن القانون رقم  2014/293املتعلرق حبماية النسا وسائر
-6
يتضمن تعري اع واضحاع هلذا العن .
أفراد األسرة من العن األسري ،والصادر يف لبنان يف العام  ،2014ر
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بعددد مددرور حدواب العددامني ونيرد علددإ صدددور القددانون رقددم  ،2014/293ويف سددبيل سد رد بعد
-7
الث رات اليت ظهرت من ي ردرا عمليدة تطبيقده ،تقد ردما و ارة العددل اللبنانيدة ،قلتعداون مدا اهليئدة الوطنيدة
لتدؤون املدرأة اللبنانيدة واملنامددة ودري ا كوميددة ك دإ عند واسدت الل  ،مبتددروع قدانون يرمددي اخل تعددديل
عدد من مواد هذا القانون.
ددد مدن الندوار متدروع التعدديل الدذي أضدحإ رقدهاو قدانون ،وهردا مناقتدته يف اجمللد
-8
تب ردى ع م
النيددا يف اللجن ددة ال رعي ددة املنبثق ددة ع ددن اللج ددان املت ددهكة و ددالل يلس ددات ع د ردة ىل دداركا فيه ددا ال ددو ارات
واهليئ ددات املعني ددة مبوض ددوع مكافح ددة العند د األس ددري ،ومنه ددا و ارة الع دددل واهليئ ددة الوطني ددة لت ددؤون املد درأة
اللبنانية.
-9

أفضا هذه املناقتة اخل رقرار بع
•

•

•

•

التعديالت املطروحة ،ومن أبر ها:

تعدديل تعريد العند األسدري الددذي قت علدإ التدكل التداب  :أي فعددل أو
امتندداع عددن فعددل أو التهديددد مددا ،يُرتَ َكددب مددن قبددل أحددد أفرادهددا ض د رد فددرد مددن
املبني يف تعري األسرة ،يقع أثنااا احليااب الاوجياة
األسرة أو أكثر ،وفق امل هوم ر
أو اسا ا ا ها ،ويهترد ددب عن د دده قت د ددل أو ري د ددذا يس د دددي أو ن س د ددي أو ينس د ددي أو
رقتصادي .وتعود أسبار هذا التعديل اخل ضرورة توسيا رطار ا ماية ألي من
الزويني رخل ما بعد رحنالل م اعيل الرابطة الزويية.
استحداث فقرة تعاقب يزائياع علدإ الضار يش املعناوي وا خلااالي الندات عدن
العن األسري.
الساانال للقاصاار أو القاصاارب ابلخلقاادم اطلاار للحاااول ل ا أماار احلنايااة
ابلذالل مش لون ويل األمر.
اعطا قاضي األمور املستعجلة ا ق قإستعانة مباىلرعة قلقوة العامدة لتن يدذ أمدر
ا ماية.

 -10مبدا أن اللجندة ال رعيددة املنبثقدة عددن اللجدان املتددهكة هدي الديت أقد ردرت هدذه التعددديالت ،فدال تدزال
هددذه األوددرية عرضددة للت يددري وددالل مناقتددتها الحقداع يف اللجددان املتددهكة ،أو يف اهليئددة العامددة للمجل د
النيا .
دنا امل ددادة  3م ددن الق ددانون رق ددم  2014/293املتعلرددق
 -11ابلنسا ا ة لخلج اارم ا غخلا ااا الاوجا ا  ،ت د ر
حبماية املرأة وسائر أفدراد األسدرة مدن العند األسدري علدإ أن يُعاقدب علدإ يدرائم العند األسدري علدإ
التكل التاب:
•

•
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-7أ -ماش أ ادم اقااد اساخليةا د احلقاوق الاوجياة ا ا ناا أو اسا دل لا
نر زوجد أو ايذا دل و ر إب دى العقاوابل املنااوص ليهاا ا املاوال
 554اىل  559م ااش ااانون العق ااوابلو وا ااال مع اااولب الض اار واإلي ااذاال
ملدَّل العقواة وفقا أل كام املالب  257مش انون العقوابلووو"
تُ َ
-7ر -مش أ دم اقاد اسخليةا د احلقاوق الاوجياة ا ا ناا أو اسا د لا
هتديااد زوجاادل و اار إب اادى العقااوابل املناااوص ليهااا ا املااوال  573اىل
ملاادَّل العقواااة وفقااا
 578مااش ااانون العقااوابلو وا ااال معاااولب الخلهدياادل تُ َ
أل كام املالب  257مش انون العقوابلووو"
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 -12ابلنس ا ا ا ة اىل جت ا ا اارم الخلح ا ا اار ا نساا ا ا  ،أقد د د ردرت ند د ددة امل د د درأة والط د د ددل يف اجملل د د د النيد د ددا
التحرش ا نسي ،الذي تق ردما به و ارة الدولدة
بتاريخ  2019/9/26رقهاو القانون املتعلق مبعاقبة يرمية ر
لتؤون املرأة بتاريخ  ،2017/3/8وقد هرا رحالة هذا االقهاو رخل نة اإدارة والعدل النيابية لدرسه من
قبلهدا .ويف هدذا االطدار ،جتددر اإىلدارة رخل أن رقدهاو القدانون هدذا ،رذا مدا أق ردر ،سديدول عقوبدة متد رددة
تحرش ا نسي يف كافة أماكن العمل.
لل ر

تعديل املالتني  505و 518مش انون العقوابل لضانان منال مارتك ا غخلااا
املسؤولية ا نا ية لون اسخلثناال واارف الن ر ش سش الضحية:
 -13بتدداريخ  ،2018/5/18تق د ردم احددد ن دوار اللملددان اللبنددان قق دهاو قددانون يرمددي اخل تعددديل املددادة
 505املتعلق ددة ددرم قامع ددة قاص ددر ،واخل رل ددا امل ددادة  518املتعلق ددة ددرم رو دوا فت دداة بوع ددد ال ددزواج وف د
بكارهتا .وقد تبرنا اهليئة الوطنية لتؤون املرأة اللبنانية هذا االقهاو.
دتمر ا هددود مددن أيددل رحالتدده رخل اللجددان النيابيددة لدرسدده ،وصددوالع اخل
 -14ومنددذ ذلددك التدداريخ ،تسد ر
مناقتته والتصويا عليه يف اهليئة العامة للمجل النيا .

 -15ويف السياي ن سه ،ووالل املناقتات املتعلرقة إبل ا ندا املدادة  522مدن قدانون العقدوقت(،)1
داوددل اللجددان النيابيددة ،طالبددا و ارة العدددل عددل اثليهددا إبل ددا املددادتني  505و 518املددذكورتني أعدداله،
النوار املعنيني يزئية.
وكانا رستجابة ر

 -16وال تزال قنوات النقاش حول رمكانية رل ا املادتني  505و 518م توحة حالياع ،يف ظ ردل متابعدة
ورصد درار ال ددو ارات واهليئ ددات املعني ددة ،ومنه ددا و ارة الع دددل واهليئ ددة الوطني ددة لت ددؤون امل د درأة اللبناني ددة ،ب دددعم
م ددن هيئ ددات اجملتم ددا امل دددن اللبن ددان الناىل ددطة يف مواض دديا حق ددوي االنس ددان بت ددكل ع ددام وحق ددوي املد درأة
بتكل واق.

(ج) تعايااا الخلاادااو الو ا ي اةل نااا ا لل ا ا ا ل الخلو يااة ملكافحااة العنااا نااد امل ارأبل و ا ا
النساااا ابنخل ااام نااا ااش مااش قااوقل والخلملااجيع ل ا ااا ساالطال نةااال القااانون نااال
العنا هذه:
 -17والل األعوام املاضية ،مبوا اة رقرار القانون رقم  2014/293املتعلرق حبماية النسدا وسدائر أفدراد
األسددرة مددن العن د األسددري ،واالنطددالي يف عمليددة تطبيقدده ،تكث ددا يف لبنددان ا هددود الراميددة رخل تعزيددز
التد دددابري الوقائيد ددة ،مد ددن ود ددالل اد ددالت توعيد ددة واسد ددعة النقد ددا  ،يف وسد ددائل اإعد ددالم ومواقد ددا التواصد ددل
املويه
االيتماعي ،حول موضوع مناهضة العن ميا أىلكاله ،ال سيرما العن األسري ،كما العن ر
ض رد املرأة والقائم علإ النوع االيتماعي.
 -18ومبا أن القانون رقم  2014/293ح ردد آلية واصة لإلبالغ عن العن يف حال حدوثه ،حيث
دتا ،مبدا يضدمن اايدة الندايي أو الناييدة ،أضدحا
يتم فتح حتقيق فوري من قبدل املريدا القضدائي املّ ر
ر
هدذه اآلليدة أيضداع موضدوع اددالت توعيدة واسددعة النطداي ،لتعريد ضددحااي العند األسددري دا ،وبكي يددة
االست ادة منها ،كوهنا تضمن حصول مرتكب العن علإ العقار املالئم ،وفقاع لطبيعة ا رم املرتكب.
__________

__________
تنا علإ رع دا امل تصدب مدن العقوبدة يف حدال وايده مدن ضدحيته ،والديت أق ردر اجمللد النيدا اللبندان
( )1اليت كانا ر
رل ائها بتاريخ .2017/8/16
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 -19وجتداوقع مدا مسداعي اهليئدة الوطنيدة لتددؤون املدرأة اللبنانيدة ،أنتد ت و ارة الداوليدة والبلدددايت -
املديرية العامدة لقدوى األمدن الدداولي ودالل العدام  2018وطداع سداوناع علدإ الدرقم  1745لتلقدي ىلدكاوى
ضددحااي العن د األسددري ،وأطلقددا الددة رعالميددة واسددعة النطدداي للتعري د ددذا اص د ر  ،والتتددجيا علددإ
استعماله.
 -20وأنتجددا و ارة الداوليددة والبلدددايت  -املديريددة العامددة لقددوى األمددن الددداولي فيلمددني قصددريين
دث النسدا علدإ اإبددالغ عدن العند الدذي يتعرضددن لده ،مدن ودالل تسددلي الضدو علدإ ح ردق ا مايددة
ر
الذي يتمتعن به.
 -21كما أطلقا و ارة الداولية والبلدايت  -املديريدة العامدة لقدوى األمدن الدداولي ادالت توعيدة
حول التحرش ا نسي ،أقاما والهلا حوايز هلذا ال رض يف مجيا املناطق اللبنانية.
 -22ومن يابنها أع ردت اهليئة الوطنية لتؤون املرأة اللبنانية اليت توعية ،من والل ررسال رسدائل
علدإ اهلواتد النقالددة طالددا حدواب ماليددني املتدهكني واملتددهكات ،قلتعدداون مددا و ارة االتصدداالت ،و ددا
التعرض أو متاهدة حالة عن أسري  ،والة بلر وا قدوى
الة رتصل علإ اص ر الساون 1745عند ر
األمن علإ اص الساون  1745عند التعرض أو متاهدة حالة عن أسري.
 -23كمددا ىلدداركا اهليئددة الوطنيددة لتددؤون امل درأة اللبنانيددة علددإ مواقددا التواصددل اإيتمدداعي يف الددة
واسددعة النطدداي وددالل  16يومداع ،حتددا عن دوان العند مرفددوض ،ا مايددة "
حقددك  ،ملناهضددة العند ضددد
النسا وال تيات.
 -24وأيض داع ،قامددا اهليئددة الوطنيددة لتددؤون امل درأة اللبنانيددة حبملددة رعالميددة ورعالنيددة ،يف سددبيل ايدة
الوعي حول أ ية جترمي التحرش ا نسي ،إبنتاار رقرار القانون املقهو حول هذا املوضوع.
 -25فيما يتعلق قملساعدة القانونية اليت ميكن أن يست يد منها ضحااي العن  ،وقرعا و ارة العددل
بتداريخ  2019/9/4علدإ مبدادرة متدهكة هلدذا ال ددرض ،قلتعداون مدا نقدابيت ايفدامني يف بدريوت والتددمال،
كل من برانم األمم املترحدة اإمنائي وم وضية األمم املتحدة السامية لتؤون الاليئني ،بدعم من
وما ر
ا كومة الكندية.
تعول و ارة العدل علإ هذه املبادرة املتهكة لتحسني سبل توفري أدوات وودمات متنوعة مدن
-26
ر
املس دداعدة القانوني ددة يف القض ددااي املدني ددة وا زائي ددة واإداري ددة ،وال دديت ميك ددن أن تس ددت يد منه ددا فئ ددات عد د ردة
املتوق د ددا أن تُررك د ددز ه د ددذه املب د ددادرة قلتد د دوا ي عل د ددإ ثالث د ددة
يتعرض د ددن للعند د د  .وم د ددن ر
ومنه د ددا النس د ددا اللد د دوايت ر
أنتطة رئيسية ،وهي:
•

•
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تط د ددوير رشي د ددة مت د ددهكة ح د ددول املس د دداعدة القانوني د ددة د دددخ وض د ددا وط د ددة عم د ددل
واسدهاتيجية تددتال م مددا السدياي اللبنددان ،وتتددمل قموعدة واسددعة مددن اصدددمات،
ومنه ددا التوعي ددة القانوني ددة ق ق ددوي واملعلوم ددات واملت ددورة ،والوس ددائل البديل ددة ددل
النزاعات كامل اوضات والوساطة ووريها ،والتمثيل القدانون ،قإضدافة اخل تطدوير
آليات املراقبة والتقييم لضمان يودة اصدمات املق ردمة.
رطالي متاريا منوذيية علإ املستوى ايفلدي ددخ تلبيدة االحتيايدات القانونيدة
ألكثددر ال ئددات حرمدداانع ،وتملاانل فاااة النساااا اللااوال يخلعرنااش للعنااا ،س دوا
أكددانوا لبنددانيني أو عدددميي ا نسددية أو أيانددب ،وتعزيددز الوصددول اخل العدالددة مددن
و ددالل ت ددوفري و ددمات نوعي ددة للمس دداعدة القانوني ددة اجملاني ددة .وس دديتم هل ددذه ال اي ددة
رنتا مكاتب للمساعدة القانونية يف املناطق النائية أيضاع.
5

CCPR/C/LBN/FCO/3

•

تعزيددز ودددمات املسدداعدة القانونيددة لألحددداث ،مددن وددالل بنددا قدددرات املندددور
االيتمداعي التددابا لدو ارة العدددل ،ورنتدا قائمددة تتضدمن ايفددامني املتّصصددني يف
قضااي األحداث ،كما مجيا أماكن التوقي العائدة لألحداث.

 -27بتدداريخ  ،2019/2/8أُطلقددا االس دهاتيجية الوطنيددة ملناهضددة العن د ضددد امل درأة الدديت أع د ردها
مكتددب و يددرة الدولددة لتددؤون التمكددني االقتصددادي للنسددا والتددبار ،قلتعدداون مددا نددة األمددم املتحدددة
االقتصادية وااليتماعية لترقي آسيا اإسكوا وصندوي األمم املتحدة للسكان ،ومبتداركة اثلدني عدن
الو ارات املعنية كالعدل واملالية والداوليدة والبلددايت واهليئدات ا كوميدة األودرى كاهليئدة الوطنيدة لتدؤون
املرأة اللبنانية  ،قإضافة رخل هيئات اجملتمدا املددن اللبندان الناىلدطة يف مواضديا حقدوي االنسدان وحقدوي
املرأة.
 -28ويددا رطددالي هددذه االس دهاتيجية الوطنيددة نتيجددة لسلسددلة مددن اإيتماعددات التحضددريية للقددا
الددوطين التتدداوري حددول تقدددير كل ددة العند ضددد املدرأة يف لبنددان ُ ،عرضددا والهلددا نتددائ تقريددر عمددل
ميدددان تضد ردمن عدددداع مددن النقاىلددات بددني اثلددي الددو ارات واملؤسسددات وهيئددات اجملتمددا املدددن ،للتعد ردرخ
بتد أ
دكل أفضددل علددإ اصدددمات املق ردمددة رخل ضددحااي العند  ،وللناددر يف مدددى تد ردوفر املعلومددات والبيدداانت
الال مة ،ولتحديد نطاي العمل ا رايف واملنهجية واصطة التت يلية ونوع العن  ،يف سدبيل املضدي قددماع
يف عملية تقدير الكل ة االقتصادية هلذا العن .

(ل) ناانان تلق ا مااوفة نةااال القااانون والعاااملني ا الساال القضااا والعاااملني ا جخلنااا يني
وامل ااوفةني الط ي ااني الخل ااد ير املناس اار لا ا اليةي ااة االخلمل اااف ااا ل العن ااا ن ااد املا ارأبل
والخلعامل معها اطريقة م نة:
 -29ىلد ركل القدانون رقدم  2014/293املتعلردق حبمايدة النسدا وسدائر أفدراد األسدرة مدن العند األسددري
م دداد عة أساس ددية لت دددريبات مكث ددة ومتواص ددلة ح ددول كي ي ددة تطبيق دده ،وض ددا هل ددا الع دداملون والع ددامالت يف
القطاعني العام واصاق ،ارن هم يف الص وخ األمامية للتعاطي ما ضحااي العن .
 -30ونُارددم الع دددد األك ددل م ددن ه ددذه الت دددريبات قلتع دداون ب ددني ال ددو ارات واهليئ ددات ا كومي ددة املعني ددة
مبوض ددوع العند د  ،ومنام ددات األم ددم املتحد د ردة واملنام ددات الدولي ددة األو ددرى ،واملنام ددات و ددري ا كومي ددة
وهيئات اجملتما املدن الناىلطة يف قال مناهضة مجيا أىلكال العن .
 -31أوض ددعا و ارة الت ددؤون االيتماعي ددة املس دداعدين االيتم دداعيني الع دداملني ل ددديها رخل ت دددريبات
مكثر دة حدول كي يدة تطبيدق القددانون رقدم  ،2014/293وهدي تعد رد حاليداع ر مدة مدن األدوات الوطنيدة اهلادفددة
رخل رصد وردارة حاالت العن القائم علإ النوع االيتماعي ،رضافةع رخل بنا ناام رحالة وطين يف هذا
السياي.
 -32ويف رطد ددار اصطد ددة الوطنيد ددة مايد ددة األط د ددال والنسد ددا الد دديت وضد ددعتها قلتعد دداون مد ددا منامد ددة
املتّصص ددة لل تي ددات والنس ددا
اليونيس ددي  ،ق د د ردما و ارة الت ددؤون االيتماعي ددة قموع ددة م ددن اص دددمات
ر
الناييات من العند  ،تتمحدور حدول الددعم الن سدي وااليتمداعي ،والرعايدة الصدحيرة األوليدة ،والتمكدني
االقتصادي وااليتماعي ،وردارة ا االت ،والتوعية علإ ا قوي.
 -33تعاونا و ارة العدل ما اهليئة الوطنيدة لتدؤون املدرأة اللبنانيدة عنددما نارمدا هدذه األودرية ورش
عمل مويهة رخل القضاة ،وال سيما قضاة األمور املستعجلة ،حول تطبيق القانون رقم  .2014/293كما
تسعإ و ارة العدل رخل تدوفري املدوارد املطلوبدة ،لتدتمكن مدن تناديم ورش عمدل للقضداة واالطبدا التدرعيني
حول تطبيق القانون رقم .2014/293
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 -34من يهتها ،تقوم و ارة الصحة العامة مبهامها فيما يتعلرق بتدريب املوظ ني الطبيني علإ كي ية
اكتتدداخ حدداالت العن د ضد رد امل درأة ،والتعامددل معهددا قلطريقددة املالئمددة .فحرصددا و ارة الصددحة العامددة
علإ تنايم عدد من الدورات التدريبية حدول هدذا املوضدوع ،الديت وضدا هلدا العداملون الطبيردون يف ىلدبكة
مراكز الرعاية الصحية األولية التابعة لدو ارة الصدحة العامدة ،والديت تض ردم  239مركدزاع مو عداع يف كدل املنداطق
اللبنانية.
 -35مبددا أهنددا ا هدة الدديت تلعددب دوراع أساسددياع يف اصطددو األماميددة لتطبيددق القددانون رقددم ،2014/293
وضعا و ارة الداولية والبلدايت  -املديرية العامة لقوى األمن الداولي بتاريخ  2018/7/3مذكرة عامة
حول أصول التّاطب والتعاطي الديت بدب اتباعهدا مدن قبدل عناصدرها األمنيدني املعنيدني مبتابعدة ىلدكاوى
ضحااي العن األسدري ،وحدول ضدرورة التتد ردد يف معاقبدة أيدة رسدا ة السدتعمال السدلطة مدن قبدل هدؤال
العناصر الذين تتم رحالتهم رخل اجملل الت دييب.
 -36وتتع دداون و ارة الداولي ددة والبل دددايت  -املديري ددة العام ددة لق ددوى األم ددن ال ددداولي م ددا منام ددات
وهيئات اجملتما املدن ،ومنها أبعاد و ك إ عن واست الل  ،يف سبيل تنايم دورات تدريبية مكثر دة
للعناصر األمنيني املعنيني مبتابعة حاالت العن  ،وبتقدمي ا ماية لضحااي العن  ،وال سيما النسا .
 -37كما تعمل و ارة الداولية والبلدايت  -املديرية العامة لقوى األمن الدداولي إبسدتمرار ،ضدمن
اإمكانيددات املتد ردوفرة ،علددإ تعزيددز قطعاهت دا املتّصصددة يف مالحقددة ا درائم الناجت دة عددن حدداالت العن د ،
ورصدها ،وجتميا البياانت حوهلا.
 -38علإ صعيد نتا و ارة الدفاع الوطين وا يش اللبنان ،وضا عدد من الضبا املو ني مبهام
التحقيددق ،رخل عدددد مددن الدددورات التدريبيددة يف قددال االجتددار قلبتددر والعن د القددائم علددإ أسددا النددوع
ددربني مددن منامددات األمددم املتحدددة ومنهددا امل وضددية السددامية لتددؤون الاليئددني،
االيتمدداعي ،إبىلدراخ مد ر
حرصاع من قيادة ا يش اللبندان علدإ تلقدي ضدباطه التددريب حدول كي يدة التعامدل املناسدب مدا ىلدكاوى
العن األسري.
 -39يف ايفكمة العسكرية ،ومبا أنه يدول ضمن مهام م روض ا كومة لديها ،وهو قاضدي عددب،
مهمة تلرقي ىلكاوى العن األسريُ ،ىل ركلا نة مؤل ة من ضبا متّصصدني قلتددريب ،ومدن فريدق
مددن املنامددة وددري ا كوميددة ك ددإ عن د واسددت الل  ،ومددن أحددد مسدداعدي م د ردوض ا كومددة ،لتدددريب
عناصر الضابطة العدلية العسكرية املو ة قلتحقيقات يف حاالت العن األسري ،عندما يكون امل ردعإ
عليه أحد أعضا السلك العسكري.

(ه) ناانان ااع اياااحل ااش ااوالّ العنااا نااد امل ارأبل وفااخليف مقيااق فااو ي و ااامل ا يااع
ا ل العنا ند املرأبل ومقاناب مرتك يادل و نااال العقاوابل املناسا ة ا قهاح وا اال
الانخلهحل وننان اول الضحااي ل احلناية وس ل ا نخلااف الةعالة:
 -40قلنسبة لضمان مجا البياانت عن حاالت العن ضد املرأة ،تعمل و ارة العدل حالياع ،ضدمن
يتحسددن
اإمكانيددات املتددوفرة لددديها ،علددإ تطددوير ناددام حددديث ملكننددة عمددل ايفدداكم وأقالمهددا ،الددذي ر
التوصددل رخل رمكانيددة االستحصددال فددوراع علددإ األعددداد الدقيقددة لألحكددام الدديت صدددرت
تدددربياع ،دددخ ر
وتصدر عن ايفاكم ،يف حاالت العن علإ أنواعها ،ومنها العن ض رد النسا .
 -41أما قلنسبة ل دتح حتقيدق فدوري وىلدامل يف مجيدا حداالت العند ضدد املدرأة ومقاضداة مرتكبيده،
ورن دزال العق ددوقت املناس ددبة حبقهددم ويف ح ددال ردان ددتهم ،ولضددمان حص ددول الض ددحااي علددإ ا ماي ددة وس ددبل
االنتصدداخ ال عالددة ،ال يت دواى القض ددا اللبنددان عددن التحقيددق وايفاكم ددة واالقتصدداق مددن مجيددا م درتكيب
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العند  ،وال سدديما العند ضددد النسددا  ،سدوا مددن وددالل القضددا ا زائددي أو مددن وددالل القضددا املدددن،
وحتديددداع قضددا األمددور املسددتعجلة الددذي ال يبّددل يف رصدددار ق درارات ا مايددة يف هددذا اصصددوق ،كلمددا
دعا ا اية رخل ذلك.
 -42يف ايفكم ددة العس ددكرية ،تباىل ددر الض ددابطة العدلي ددة العس ددكرية املو ددة قلتحقيق ددات يف ح دداالت
العن األسري ،إبيرا حتقيق فوري يف حاالت العن املرتكبدة ضد رد العسدكريني االانث ،حتدا رىلدراخ
النيابة العامة العسكرية ،دخ ضمان مقاضاة مرتكبيه ،ومنح الضحااي ا ماية الال مدة ،وفقداع لألنامدة
والقوانني الوطنية املرعية االيرا .

ابلنس ة للةقرب  38املخلعلقة ابل جاني وملخلنس اللجوا:
(أ) ناانان الخلقيااد الخلااام ن اادأ اادم اإل ااالب القسارية ا املنا سااة العنليااةل و اادم صااد أي ملاخلن
ااوا نااد احلاادولل وعكااني يااع ملخلنس ا اللجااوا مااش ا س اخلةالب مااش ج ارااال مديااد مرالااا
ال جئ:
 -43من ددذ رن دددالع األح ددداث ال دددائرة يف س ددوراي يف الع ددام  ،2011وي ددد لبن ددان ن س دده يف الص د د وخ
األمامية الستضافة النا حني الذين ت رد فقوا رخل أراضيه أبعداد كبرية ،وبتكل ي دوي رمكانياتده املتواضدعة،
ارا يعله الدولة األوخل املضي ة لاليئني قملقارنة ما عدد سكانه.
 -44قلددروم مددن أن لبنددان لددي طرفداع يف رت اقيددة الاليئددني للعددام  ،1951رال أندده ي يتدواى عددن القيددام
بوايبه اإنسان كامالع ،بدعم من اجملتما الدوب ومنامات األمم املتحدة ،الستضدافة الندا حني ولتد مني
املساعدة الال مة هلم ،ارا رأدى رخل ت اقم الض و اهلائلة علإ مجيا الصعد ويف كافة اجملاالت ،يف ا دايد
األوضاع االقتصادية واملالية وااليتماعية والسياسية والبيئية واألمنية صعوبة ،سنة بعد سنة.
 -45حتددهم سددلطات لبنددان املعنيددة مبوضددوع النددزوو ،مددن رداريددة وقضددائية ،مبدددأ عدددم رعددادة النددا حني
القسرية أي  Non-Refoulementاحهاماع مطلقاع.
 -46وال تعم ددل ه ددذه الس ددلطات علد ددإ رع ددادة أي ان و رخل ب ددالده ،رال بتد ددكل آم ددن ومتواف ددق مد ددا
رلتزامات لبنان األورى ضمن مبادئ القانون الدوب اإنسان ،ومواد ات افيات حقوي االنسان اليت هو
طرخ فيها.
 -47كمددا ال يُصددار اخل ترحيددل اي ىلددّا وددارج لبنددان ،حددني يويددد قد ردرد اعتقدداد أبندده س دديكون
معرضاع للتعذيب يف بلده ،وذلك عمالع قلتزامات لبنان ضمن ات اقيات حقوي االنسان ،ومنها املادة 3
من ات اقية مناهضة التعذيب ووريها مدن املعاملدة القاسدية واملهيندة والالرنسدانية الديت انض ردم اليهدا لبندان يف
العام .2000
 -48يست يد مجيا ملتمسي اللجدو مدن ريدرا ات حتديدد مركدز الاليدخ ،مدن ودالل اآلليدة املويدودة
لدى امل وضية العليا لتؤون الاليئني ،ولي من والل التتريعات الوطنية اللبنانية ،لعدم ويود قوانني
واصة قللجو .
 -49تت روخل وحدات ا يش اللبنان املنتترة علإ ا دود أتمني الدوول اآلمن للنا حني ،كما تتّ رذ،
رخل يانب األيهزة األورى ،سلسلة مدن اإيدرا ات األمنيدة الضدرورية يف خمدي يمدات و/أو جتمعدات
النا حني ،لت ادي حصول أي عمل ميكن أن ُُي رل أبمنها ،وح اظاع علإ سالمة القاطنني فيها.
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( ) جعل تملريعاهتا ومما ساهتا املخلعلقة اب خلجاز ملخلنسا اللجاوا وال جااني مخلوافقاة ماع املاالب
مش العهدل مع مرا اب تعليق اللجنة العام ح  ( 35سينا الةقرب )18

9

(ج) ات ة جرااال الطعش ا را ال ا خلجاز والرت يل:
 -50رن مجيا القرارات اإدارية قابلة إعادة النار ،بنا ع علإ طلب صاحب العالقدة ،حتدا سدق
األنامة والقوانني اللبنانية املرعية اإيرا .

(ل) ننان ااية ال جاني ا اإل الب القسرية ااية فعالة:
(ه) الخلاال ااد م ااش جع اال اار الخلج ااولل ن فُاارإل جا اراا اس ااخلثنا يا مل اادب ا ااوب و لا ا من ااا ق
اعينهاا فقا،ل وأن يكاون انونياا وما ا ت يارا ل يقااا ا اا أ كاام العهادل ناا فيهاا املااوال 9
و 12و:17

وا ريرا حار التجول اإستثنائي وايفدود يف الزمان واملكان فهو ،ورن رعتُ "م َد سابقاع
 -51فيما ر
مددن قبددل بع د البلدددايت املضددي ة ألعددداد مددن الاليئددني حبد ردق هددؤال  ،نتيج دةع لاددروخ أمنيددة وريتماعيددة
داولية وضعا لتقييم كل بلدية ،رال أنه متر العدول عن هذا االيرا والل فهة قصرية.

(و) توسيع نطاق ا ةاا مش الرسوم ليملنل ال جاني غو اململنولني اليا:
 -52بت دداريخ  ،2017/2/10ص دددر ق درار ع ددن و ي ددر الداولي ددة والبل دددايت إبع ددا الاليئ ددني الس ددوريني
املسجلرني قبل  2015/1/1لدى امل وضية العليا لتؤون الاليئني ،وا املني لتهادة تسجيل صادرة عن
امل وضية ،من رسوم اإقامة لدى املديرية العامة لألمن العام ،ما اإىلارة رخل أن هذا االع دا ال يتدمل
السوريني الذين دولوا رخل لبنان والل ن ال هة بداعي العمل ،والذين ينتمون قلتاب رخل فئة العمال
املهايرين.

ابلنس ة للةقرب  40املخلعلقة ابلعنال املناليني املهاجريش:
ين غا ا للدول ااة الطا ارف توس اايع نط اااق احلناي ااة ال ااو يخليحه ااا ااانون العن اال لخلمل اانل العن ااال
املن االينيل و ات ااة مكانيااة احلاااول ل ا س ا ل ا نخلااااف القانونيااة الةعالااة حلنايااة قااوق
العنال املناليني املهاجريش لون خوف مش ا نخلقام أو الرت يلل و لغاا ن ام الكةالة و ص ل
ج ارااال الخلوفيااا كاادف الةالااة ا اارتام قااوق العنااال املن االيني واااايخلهح مااش ا سااخلغ ل
وا نخلهاك ا نسا ل وتكثياا الخلادااو الرامياة ىل زايلب الاو املاان قاوق العناال املنااليني
املهاجريش والس ل املخلا ة حلنايخلهح:
 -53تتد ركل العمالددة املهددايرة رخل لبنددان يددز اع هام داع مددن القددوى العاملددة ،ومنهددا فئددة العمددال املن دزليني
املهايرين اليت والبيتها من النسا .
 -54وتواي دده قض ددية تنا دديم العمال ددة األينبي ددة الكث ددري م ددن التح دددايت عل ددإ ص ددعيد احد دهام حق ددوي
االنسان ،اردا يعلهدا يف السدنوات املاضدية ذات أولويدة قلنسدبة للحكومدات اللبنانيدة املتعاقبدة الديت تسدعإ
رخل حتسددني التت دريعات واألنام دة والتدددابري والسياسددات ،دددخ اايددة حقددوي العمددال املهددايرين ،ورفددا
مجيا أىلدكال التمييدز واالنتهاكدات والتجداو ات الديت يقعدون ضدحيتها ،ودالل اقدامتهم ومدزاولتهم عملهدم
يف لبنان.
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 -55قلنسبة رخل التتريعات ،صدر قانون معاقبة يرمية اإجتار قألىلّاق رقم  2011/164بتاريخ
 2011/8/24الددذي ىلد ركل نقلددة نوعيددة يف تعدداطي لبنددان مددا ظدداهرة اإجتددار قألىلددّاق وجترميدده ،وأتمددني
ناام ا ماية واملساعدة للضحااي ،قالستناد رخل اإت اقيات الدولية ذات الصلة ،وواصةع رخل بروتوكول
قلريمو بت ن رعتماد التدابري التتريعية ووريها لتجرمي اإجتار قألىلّاق.
 -56يقددا تطبيددق القددانون رقددم  2011/164ض دمن صددالحيات و ارة الداوليددة والبلدددايت  -املديريددة
العامة لألمن العام هة تنايم دوول العمال املهايرين ورقامتهم يف لبنان ،وو ارة الداولية والبلدايت -
املديريددة العامددة لقددوى األمددن الددداولي مددن وددالل التددرطة القضددائية ومكتددب اإجتددار قألىلددّاق واايددة
اآلدار .ويف هدذا االطددار ،تواصدل املديريددة العامدة لقددوى األمددن الدداولي رختدداذ التددابري الراميددة رخل هكددني
العمددال املهددايرين ،ومددن بيددنهم العددامالت املنزليددات ،مددن الوصددول رخل العدالددة ،وأتمددني ا ماي دة هلددم مددن
مجيا أىلكال اإست الل والعن  ،دون أي هييز.
 -57مددن يهتهددا ،أجنددزت و ارة العمددل متددروع قددانون يتعلرددق بتنادديم ظددروخ العمددل الالئددق للعمددال
املنزليني ،قملوا مة ما ات اقية العمل الدولية رقم  189بت ن العمل الالئق للعمدال املندزليني الصدادرة يف
العددام  ،2011والدديت صد ردوت عليهددا لبنددان وددالل الدددورة  100مددن مددؤهر العمددل الدددوب يف يني د  ،ومددا
التوصية رقم  201التابعة هلذه االت اقية .وقد أحيل متروع القانون هذا بتاريخ  ،2014/3/14رخل قلد
الو را لبتره.
 -58مددؤوراع ،وقلتعدداون مددا منامددة العمددل الدوليددة ومنامددات وهيئددات اجملتمددا املدددن املعنيددة حبمايددة
املوح ددد اص دداق
حق ددوي العم ددال املند دزليني امله ددايرين ،أعد د ردت و ارة العم ددل مت ددروع تع ددديل لعق ددد العم ددل ر
قلعمددال املن دزليني واملعمددول بدده من دذ العددام  ،2009والددذي ضددمن حقددوي صدداحب العمددل والعمددال يف آن
معاع ،عل رحقاي التوا ن يف وايبات وحقوي الطرفني.

 -59قمل دوا اة ،يصدددر دورايع عددن و يددر العمددل العديددد مددن الق درارات املنامددة للعمالددة األينبيددة ومنهددا
املنزلي ددة ،م ددن أبر ه ددا الق درار رق ددم  1/168بت دداريخ  2015/11/27املتعلرددق بتنا دديم عم ددل مكات ددب اسد دتقدام
العامالت املنزليات الذي مينا أصحار هذه املكاتب من نتر اإعالانت اصاصة خبدماهتم يف وسائل
االعالم ايفلية ،كما حيارر عليهم فرض بدل ماب مباىلر أو وري مباىلر علإ العامالت املهايرات مقابل
رباد عمل هلن يف اصدمة املنزلية.
 -60خبصوق سبل االنتصاخ القانونية ال رعالة ،ويف حال حصول نزاع بني العامل املنزب وصاحب
العمددل ،أو أي ىلددكل مددن أىلددكال سددو املعاملددة مددن قبددل صدداحب العمددل كعدددم دفددا األيددور املسددتحقة
املوحددد ووريهددا ،أو مددن قبددل أصددحار مكاتددب االسددتقدام ،حيد ردق للعامددل
وعدددم تن يددذ بنددود عقددد العمددل ر
املنزب أن يتق ردم بن سه أو عل س ارته أو عل هيئات اجملتما املدن ،بتكوى لدى و ارة العمل ،ددخ
ودايع.
السعي رخل تسوية النزاع بني الطرفني ر
 -61ويف حددال فتددل تسددوية الن دزاع ودايع ،لل ريددق املتضد ردرر ،رن كددان العامددل أو صدداحب العمددل ،أن
املّتصد ددة ،ومنهد ددا قد ددال العمد ددل التحكيميد ددة حيد ددث تُقد ددام الد دددعاوى حبسد ددب
يُر "ايد ددا ايفد دداكم اللبنانيد ددة
ر
"
دجل صددور العديدد مدن األحكدام القضدائية حدول أتمدني واايدة
ايفافاات .ووالل السنوات األوريةُ ،س ر
العمال املهايرين  ،من والل تعوي العطل والضرر ،وفرض االلتزام بدفا األيور املستحقة.
حقوي ر
متص د ددل ،ف رعل د ددا و ارة العم د ددل ودم د ددة وطره د ددا الس د دداون لتلق د ددي ىل د ددكاوى العم د ددال
 -62ويف س د ددياي ر
موظد مت د ردرغ هلددذه اصدمددة ،ويتددوخل معا ددة
املهددايرين ،دون أي وسددي بيددنهم وبددني الددو ارة ،مددن وددالل ر
التكاوى ما ا هات املعنية.
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تنسددق و ارة العمددل دورايع مددا النقابددة اصاصددة أبصددحار
 -63قلنسددبة إصددالو ريدرا ات التوظيد  ،ر
مكاتب استقدام الع رمال يف اصدمة املنزلية ،دخ نتر الوعي لدى أصحار هذه املكاتب ،من والل
العمددال ومددنهم املهددايرين ،وم هددوم العمددل يف اصدمددة املنزليددة ،وسددبل
ورش عمددل حددول قضددااي حقددوي ر
االسددتقدام العددادل .وبعددد أن ثبُتددا فعاليددة مثددل هددذه الددورش يف املمارسددة العمليددة ملكاتددب االسددتقدام،
تسعإ و ارة العمل حالياع رخل تنايم املزيد منها يف عدد من املناطق اللبنانية ،قلتنسيق ما منامدة العمدل
الدولية.
دا
 -64يف ن اإطار ،تواصل و ارة العمل اعتماد تدابريها الرادعة حبق مكاتب االستقدام رذا ثدَبُ َ
أهن ددا تس ددت رل العم ددال امله ددايرين ،م ددن و ددالل امل تت ددني ال ددذين يقوم ددون ب دزايرات ميداني ددة دوري ددة رخل ه ددذه
املكاتددب ،ويقمعددون ال اهتددا عددل ريقدداخ نتدداطها ملد ردة معينددة ،أو وضددعها علددإ الالئحددة السددودا لددو ارة
العمل ،أو رل ا تراويصها.
 -65و دددخ ايدة وعددي العمدال املهددايرين حبقددوقهم ووايبدداهتم ،أعد ردت اللجنددة التسدديريية الوطنيدة
اصاصة مبتابعة أوضاع العمال املهدايرين يف العدام  2012دلديالع ارىلدادايع مهمجداع رخل ل دات الددول املصد ردرة
للعمالة رخل لبنان ،قلتعاون ما منامة العمل الدولية.
املوحدد الدذي ي روقعدده صداحب العمدل والعامدل املهداير أمدام كاتدب العدددل
 -66وملدا كدان عقدد العمدل ر
مكتوقع قلل ة العربية ،رتوصلا و ارة العمل رخل ترمجته رخل ل ات الدول املص ردرة للعمالة رخل لبنان .وهدي
رودت أيضاع قل كتار العددل بنسدخ مدن الددليل االرىلدادي املدذكور أعداله ،يف كافدة الل دات األينبيدة
األم ،ول دديطلعهم عل ددإ
ال دديت تُد دريم رليه ددا ،ليُسد دلرمه كات ددب الع دددل رخل العم ددال امله ددايرين حبس ددب ل ددتهم ر
املوحد.
مضمونه ،قبل التوقيا علإ عقد العمل ر
 -67ومبددا أن بع د العمددال املهددايرين ال يتقنددون الق درا ة والكتابددة حددىت يف ل ددتهم األم ،تعمددل و ارة
املوحددد يف ل ددات الدددول
العمددل حالي داع علددإ رجنددا متددروع جت درييب لوضددا فيددديو يتددرو بنددود عقددد العمددل ر
املصدرة للعمالة رخل لبنان.
 -68من يهتها ،تنت و ارة التدؤون االيتماعيدة علدإ ود ر اايدة حقدوي العمدال املهدايرين ،مدن
املويهة رخل كافة ال ئات املهمتة ،ومنها
والل اصدمات الصحية وا ماية االيتماعية واللام الوقائية ر
العامالت املنزليات املهايرات.
 -69وتواصدل و ارة التدؤون االيتماعيددة دورهدا يف تدوفري استتددارات طبيدة وأدويدة بصددورة ىلدبه قانيددة
يف مراكز اصدمات اإمنائية التابعة هلا ،ومن والل متاريا متهكة بينها وبني مجعيات وهيئات اجملتمدا
املدن ،وهي متاريا تست يد منها أيضاع العامالت املنزليات املهايرات علإ نطاي واسا.
 -70كما تدير و ارة التؤون االيتماعية عقدوداع مدا ماليدخ اتبعدة معيدات أهليدة ،تتدوخل اسدتقبال
ورعاية عددد مدن النسدا ذوات ا داالت االيتماعيدة الصدعبة ،ومدن بينهدا العدامالت املنزليدات املهدايرات
اللوايت يقعن ضحية العن واالست الل.
 -71وىل ردد امليثداي االيتمداعي الصدادر عدن و ارة التدؤون االيتماعيدة علدإ ضدرورة تناديم ظداهرة
العمال املهايرين ،وواصةع ض رد العامالت
العمالة املهايرة رخل لبنان ،ومعا ة مجيا أىلكال التمييز ض رد ر
املنزليات.
وصص د ددا االس د دهاتيجية الوطني د ددة للتنمي د ددة االيتماعي د ددة الص د ددادرة ع د ددن و ارة الت د ددؤون
 -72كم د ددا ر
االيتماعيددة موضددوع العددامالت املنزليددات املهددايرات ب قددرة واصددة ،حيددث س دلرطا الضددو علددإ ضددرورة
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حتسددني ظددروخ العمددل العددادل واآلمددن ،ومكافحددة عدددم املسدداواة يف العمددل ،وتددوفري فددرق عمددل متسدداوية
تستند رخل القدرات واملؤهالت ،بدون هييز.
 -73وم ددن األنت ددطة وال ددلام املن ددذة م ددن قب ددل و ارة الت ددؤون االيتماعي ددة ،وال دديت اس ددتهدفا أيضد داع
العددامالت املنزليددات املهددايرات ،تن يددذ الددة رعالميددة حددول موضددوع ال ددا ناددام الك الددة للعددامالت
املنزليد ددات امله د ددايرات ،وحلقد ددات توعوي د ددة يف تل د د املند دداطق اللبناني د ددة ألص د ددحار العمد ددل م د ددن يه د ددة،
وللعامالت املنزليات من يهة أورى ،حول حقوي ووايبات العامالت املنزليات.
 -74كما بدأت و ارة التدؤون االيتماعيدة رعدداد املرسدوم التنايمدي املتعلردق إبنتدا حسدار وداق
يدعإ حسار مساعدة ضحااي االجتار قألىلّاق  ،يف سبيل هكدني العدامالت املنزليدات املهدايرات
من االست ادة من الرعاية واصدمات ،يف حال وقوعه رن ضحية يرمية االجتار قألىلّاق.

 -75جتدر اإىلارة رخل أن األنتطة امل صلرة أعاله ختضا ملتابعة من اللجنة التسيريية الوطنيدة الديت
أطلقتهددا رةسددة قل د الددو را بقرارهددا رقددم  ،2007/40والدديت أوكلددا رليهددا مهمددة رعددداد وتن يددذ املتدداريا
اهلادفددة رخل تعزيددز واايدة العددامالت املنزليددات املهددايرات ،وهددي تضد ردم اثلددني عددن كافددة الددو ارات واهليئددات
املعنيددة ددذا املوضددوع ،ومنهددا تلددك الدديت سددا ا يف رعددداد هددذا التقريددر املرحلددي ،وتتعدداون قسددتمرار مددا
منامددات وهيئددات اجملتمددا املدددن ،هددة متابعددة ىلددكاوى العددامالت املنزليددات املهددايرات والتحقيقددات،
أو أتمني بع اإحتيايات ا ياتية هلن.
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