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حول لناهضة كافة أشكال التمييز العنصري
عرض عان
 -1ميث ل التقريللر احلاضللر التقري للر اللبنللاي الرمسللي اجلللام للتقري لرين الثال ل والعش لرين والراب ل
والعشلرين الواجل تقللدميها وفل الفقللرة  1مللن املللادة  9مللن االتفاقيللة الدوليللة للقضللا علل مجي ل
اشكال التمييز العنصري اليت إنضم اليها لبنان بتاريخ  12تشرين الثاي .1971
 -2يتناول هذا التقرير آخر التطورات احلاصلة عل صعيد القضا عل التمييز العنصلري يف
لبنللان خللالل الف ل ة املمتللدة مللن  2016ولغايللة اتريللخ التقللد م ل التللذكر بللبع املبللاد اهلامللة
اخلاصللة هبللذا املوضللوع واألخللذ بعللن اإلعتبللار التوصلليات واملالحظللات اخلتاميللة اللليت أبللد ا جلنللة
القضا عل التمييز العنصري خالل النظر يف التقرير اجلام للتقارير الدورية ملن الثلامن عشلر اىل
الثاي والعشرين للدول االطراف عام .2016
 -3لقللد إ إعللداد هللذا التقريللر بلتعللاون بللن الللواارات املعنيللة واهلياللات امل تصللة اللليت قامللت
بدورها بلتشاور م منظمات وهياات اجملتم امللدي الليت تتعلاون معهلا كل حسل إختصاصل
وإنطالقاً من التقرير الوطين املقدم علام  2015الصلادر كوثيقلة رمسيلة )(CERD/C/LBN 18-22
والللذي م للت مناقشللت ع للام  2016مللن قب ل الللن للة والتوصلليات الص للادرة عللن ه للذه األخ للرة يف
الوثيقللة ) (CERD/C/LBN/CO/18-22ووف ل القواعللد التوجيهيللة العامللة اللليت أقر للا الللنللة إلعللداد
التقارير الوطنية.
 -4لقللد أعل إد هللذا التقريللر هبللدف حتللدي املعلومللات اللليت سللب تزويللد الللنللة هبللا يف التقللارير
السابقة وإستلابةً لتوصيات األخرة وهو مواع عل األقسام التالية:


املقدمة



القسم االول الذي يتناول املسائ املتعلقة بملواد من  1اىل  7من اإلتفاقية.



القسم الثاي الذي سيتضمن الردود عل توصيات الللنة.

املقالة
 -5يق للدر ع للدد س للكان لبن للان حبل لواي  4مالي للن نس للمة .وفضل لالً ع للن املل لواطنن اللبن للانين
يستضيف اجملتم اللبناي منذ اكثر من ستن عاماً الالجان الفلسطينين وامللواعن يف  12خميملاً
واألراضي اجملاورة هللا انهيل علن النلااحن السلورين والالجالن العلراقين نتيللة االوضلاع االمنيلة
العمال األجان عل األراضي اللبنانية.
يف دوهلم .كما يسل وجود اعداد كبرة من إ
 -6أج للرت احلكوم للة اللبناني للة وبواس للطة جلن للة احل لوار اللبن للاي  -الفلس للطيين اإلحص للا األول
مللن نوعل لتعللداد الالجاللن الفلسللطينين املقيمللن يف لبنللان والللذي مشل امل يمللات ال ل  12و135
جتمع لاً غ للر رمس للي وبلل ل ع للدد الالجا للن املقيم للن يف تلل ل امل يم للات وال للذين مشله للم اإلحص للا
مللا يقللار  200000ألللف الج ل  .وقللد أعلنللت هللذه النتللائج يف الس لراي الكبللر وحبضللور دولللة
رئلي جملل الللوارا السلليد سلعد احلريللري الللذي إعتللرب أن هنلا مسلللولية إاا اولال إال انل مللن
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غ للر املمك للن ت للوطينهم او م للنحهم اجلنس للية .وتصل ل تلل ل املس للاعي يف ص للل جه للود احلكوم للة
اللبنانيل للة إلع ل للداد السياسل للات واألط ل للر العام ل للة واإلسل للتمرار يف مطالب ل للة اجملتم ل ل ال ل للدوي يف حتم ل ل
مسلللوليات إاا هلللال الالجاللن جلهللة تللوفر التموي ل الللالام لوكالللة األونللروا والعم ل عل ل ضللمان
تنفيللذ القلرارات الدوليللة ذات الصلللة ويف مقللدمتها القلرار الصللادر عللن اجلمعيللة العامللة رقللم .194
تشر األرقام املتوفرة للدى منظملات األملم املتحلدة امل تصلة السليما وكاللة االملم املتحلدة إلغاثلة
وتشللغي الالجاللن الفلسللطينين يف الشللر األدىن ) (UNRWAاىل أن عللدد الالجاللن املسللللن
لللدى الوكالللة يقللار  450000الج ل يضللاف اللليهم ح لواي  31000الج ل فللروا مللن احلللر
الدائرة يف سوراي وجلأوا اىل لبنان .وتقدر احلكومة اللبنانية أن أعداد النااحن السورين املتواجدين
علل أراضليها بلل  1 5مليلون شل  ،يف حلن بلل علدد املسلللن ملنهم للدى املفوضلية العليلا
لشللون الالجاللن يف آ  2018حلواي مليللون ش صلاً .وال بل إد مللن اإلشللارة اىل أن هنللا عللدداً
من الالجان الفلسطينين والنااحن السورين املوجودين يف لبنلان دون أن يكونلوا مسلللن للدى
أي م ل للن الوك ل للالتن .يض ل للاف إل ل لليهم ع ل للدد م ل للن الالجا ل للن األجانل ل ل غ ل للر املش ل للمولن يف ه ل للذه
اإلحص ل للا ات .تش ل للر احص ل للا ات واارة العم ل ل ل ان اج ل للااات العم ل ل ل املمنوح ل للة للم ل للرة االوىل يف
العام  2017بل عددها  82279مبقاب  77205يف العام 2016ل املا علدد اجلااات العمل
اجملللددة مللن قب ل الللواارة يف العللام  2017فبل ل  169538مبقاب ل  155125يف العللام .2016
كمللا بل ل عللدد املوافقللات املسللبقة املمنوحللة  108704يف العللام  2017مقاب ل  105286يف
العمال االجانل اللذين منحلوا
العام  .2016وتشر قيود املديرية العامة لالمن العام اىل ان عدد إ
إقامات سنوية هو  364285يف العام  2017بملقارنة م  310235يف العام .2016
 -7ش للهد لبن للان خ للالل الفل ل ة ال لليت يغطيه للا التقري للر وبل للرغم م للن التحل ل إدايت ال لليت ال يل لزال
يواجهها تطورات إجيابية عل مستوايت عدة:
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عل صعيد إنتظلام عمل ملسسلات الدوللة إنت ل العملاد ميشلال علون رئيسلاً
لللمهوريللة وتشللكلت حكومللة "إسللتعادة الثق للة" برائسللة السلليد سللعد احلري للري
ضمت وللمرة االوىل واارة دولة حلقو اإلنسان وواارة دولة لشلون املرأة.
واليت إ
كما تضمن البيان الوااري الذي حصلت مبوجب هذه احلكومة عل ثقلة الربمللان
أتكيللداً عل ل احملافظللة عل ل النظللام الللدميقراطي وعل ل الش لراكة م ل اجملتم ل املللدي
وعلل ل تعزي للز دور املل لرأة وعلل ل العمل ل م للن أجل ل إنش للا اآللي للة الوطني للة حلق للو
اإلنسللان .وجتللدر اإلشللارة اىل ان واارة الدولللة لشلللون حقللو اإلنسللان تواصلللت
مل ممثلللي املنظمللات الدوليللة ذات الصلللة ودأبللت علل تنظلليم عللدد مللن الللدورات
التدريبيللة بلتنسللي مل ممثلللي املفوضللية العليللا حلقللو اإلنسللان واملكتل اإلقليمللي
للمفللو السللامي حلقللو االنسللان كمللا شللاركت يف عللداد الوفللد الللذي عللر
التقريللر الللذي قدم ل لبنللان حللول العهللد الللدوي للحقللو السياسللية واملدنيللة .أمللا
واارة الدولللة لشلللون امل لراة فنشللطت يف جمللال إختصاصللها ونظمللت بلتعللاون م ل
اهلياة الوطنية لشلون املرأة اللبنانية وعدد من منظمات اجملتم املدي سلسللة ملن
محالت التوعية حول ضرورة تعزيز دور امللرأة ومكينهلا وضلمان مثيلهلا يف خمتللف
اوج احلياة العامة.
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كما جرت اإلنت لابت التشلريعية يف لبنلان منلذ علام  2009يف شلهر ااير 2018
وف قانون إنت ايب حدي يرتكز عل التمثي النسيب للملةرة األوىل يف اتريلخ لبنلان.
وق للد أفضل ل الق للانون إىل مثيل ل كاف للة الق للوى السياس للية واىل تن للوع أك للرب يف جملل ل
الن لوا بغي للة إِّ
تعزي للز احليللاة الدميقراطي للة .وق للد مكللن املواطن للون اللبن للانيون املقيم للون يف
اخلللار مللن التص لويت يف بلللدان إقللامتهم حي ل فتحللت البعثللات اللبنانيللة يف معظللم
أحنللا العللام ( 6دول عربيللة و 33دولللة أجنبيللة مراكللز لإلق ل اع وكللان إقبللال النللاخبن
توايل االنت لابت
املغ بن عالياً بن أولال اللذين تسلللوا .أملا يف أوروب حيل
بللن  12دولللة فبلغللت نسللبة اإلقبللال علل التصلويت  .٪59.50وقللد واكل إجلرا
ه للذه االنت للابت ع للدد م للن امل ل لراقبن وم للنهم البعث للة األوروبي للة ملراقب للة االنت للابت
ومراحل اإلعللداد هلللا وعمليللات اإلقل اع اللليت جللرت يف الللداخ واخلللار وقل إدمت يف
شهر موا  2018تقريرها الذي عك إنطباعاً إجيابياً عن العملية اإلنت ابية.
وعل اثر تشك اجمللل النيلايب اجلديلد مسإلت أغلبيلة النلوا املنت بلن اللرئي سلعد
احلريري لتشكي احلكومة اجلديدة الذي ترأس حكومة منذ العام  2016لتارخي .
منذ تسميت يعم الرئي املكلف عل إجياد الصيغة املالئمة لتشلكي حكوملة
وفللا وط للين تقتض لليها التحللدايت الداخلي للة واخلارجي للة .ومللن املتوق ل أن يس للتمر
النهج املتب لتعزيز حقلو اإلنسلان ومحايلة احللرايت العاملة ومكلن امللرأة واإللتلزام
بتقد التقارير الدورية املتعلقة بتنفيذ لبنان التزامات وف االتفاقيات الدولية ذات
الصلة بشك دوري إىل اجلهات املعنية بعد تشكي احلكومة اجلديدة.
إن احلفل للا عل ل ل اإلسل للتقرار الل للداخلي وأني لبنل للان عل للن الص ل لراعات اخلارجيل للة مهل للا
أولويتللان اثبتت للان .كم للا أن هن للا توافق لاً وطني لاً عل ل أمهي للة ص للون النظ للام ال للدميقراطي
الذي يعك يف جوهره رسالة لبنان بلداً للتعايش والتنوع والغىن احلضاري والثقايف.


عل الصعيد االقتصادي والتنموي:
جنح للت احلكوم للة ال لليت ترأس للها ال ل لرئي س للعد احلري للري من للذ ع للام  2016إبجن للاا
إستحقاقات عديلدة ولعل إ أبراهلا تنظليم اإلنت لابت النيابيلة وإقلرار ملواانيت العلامن
 2017و .2018وحتلت شلعار اإلادهللار واإلنسلان أعلدت هللذه احلكوملة خطللة
هنو إقتصادية لتطوير اإلقتصاد وإجياد فرص عمل وتلوفر ظلروف ملاتيلة للقطلاع
اخلللاص لإلسللتثمار عل ل املللدى املتوس ل والطوي ل األمللد ويف صللميم ذل ل خطللة
مويل ) Capital Investment Plan (CPIالليت حلددت املشلاري ذات األولويلة للبلىن
التحتي للة وك للذل اإلص للالحات القطاعي للة والبنيوي للة .وق للد ق للدمت احلكوم للة رؤيته للا
حللول اإلسللتقرار والنمل إلو والتوظيللف خللالل ملللمر  CEDREالللذي عقللد يف بري ل
يف  6نيسل للان  .2018كم ل للا وقإ ل ل لبن ل للان أوىل عق ل للود إستكشل للاف ال ل للنف والغ ل للاا
يللوم  29كللانون الثللاي  2018وذل ل هبللدف محايللة امل لوارد النفطيللة املوجللودة يف
مياه ل ل اإلقليمي ل للة واملنطق ل للة االقتص ل للادية اخلالص ل للة واحلف ل للا عليه ل للا بإلض ل للافة اىل
إستكش للاف جت للاري بش للك سل لري والعمل ل علل ل تص للديرها .وكل ل ذلل ل يف إط للار
اس للتمرار اجله للود املبذول للة ملعاجل للة التح للدايت غ للر املس للبوقة ال لليت تواجهه للا ال للبالد
السيما تل الناجتة عن تداعيات اامة النزوح السوري يف لبنان.
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عل صعيد اهليكلية اإلدارية وبنا قدرات املوظفن:
تعمل ل احلكوم للة اللبناني للة ع للرب ال للواارات املعني للة ويف مق للدمتها واارة الدول للة لش لللون
التنمي للة اإلداري للة عل ل تعزي للز ق للدرات امللسس للات العام للة وامل للوظفن الع للاملن فيه للا
لضمان فعاليتها وذل إنسلاماً م روحية أجندة االمم املتحلدة للتنميلة املسلتدامة
لعللام  2030السلليما العالقللة العضللوية بللن السللالم وسلليادة القللانون وامللسسللات
القويللة مبللا فيهللا االدارات العامللة .و إ إختللاذ جمموعللة مللن التللدابر بللد ًا مللن إعتمللاد
قللانون حل الوصللول اىل املعلومللات عللام  2017وإنشللا موقل إلكل وي خمصلل،
حل ل ل الوص للول اىل املعلوم للات  www.accesstoinfformation.comيت للي للم ل لواطنن
اإلطل للالع عل ل ل التقل للارير السل للنوية لل للإلدارات العامل للة ومشل للاري الق ل لوانن والتعل للاميم
والقرارات وتعلي القرارات اإلدارية مروراً بتنفيذ "مشروع تعزيلز إدارة امللوارد البشلرية
يف القط للاع الع للام اللبن للاي" يف إط للار "بل لرانمج احلك للم الرش لليد" املم للول م للن اإلحت للاد
األورويب .يهلدف املشلروع اىل بنلا قلدرات علدد ملن اللواارات يف جملال إدارة امللوارد
البشل ل لرية وه ل للي واارة الص ل للحة واارة الش ل لللون االجتماعي ل للة واارة الس ل للياحة واارة
الصللناعة بلتنسللي والتعللاون الكام ل م ل جمل ل اخلدمللة املدنيللة .أمللا األنظمللة اللليت
نتلت عن هذا الربانمج فهي التالية:
نظللام عصللري لتعيللن املللوظفن بإلسللتناد اىل توصلليف وظيفللي حم ف/نظللام لتقيلليم أدا
امل ل للوظفن بإلس ل للتناد إىل الكف ل للا ات وإىل مب ل للدأ التواص ل ل البنإل للا وال ل للدائم ب ل للن ال ل لرئي
واملرؤوس/منهلي ل للة مبس ل للطة لتقي ل لليم احلاج ل للات التدريبية/آلي ل للة موض ل للوعية ل قي ل للة وترفي ل ل
املوظفن .يف اخلتلام نلذكر علل سلبي املثلال ال احلصلر التلدابر املت لذة ملكننلة اإلدارات
العامة وتفعي دور األجهزة الرقابية مبا يضمن إنتظام العم يف املراف العامة.



عل الصعيد التشريعي:
شللهد عامللا  2017و 2018نشللاطاً تشلريعياً برااً تنللاول جمللاالت خمتلفللة وتللرجم
هنض ل للة متل ل للددة إلع ل للداد األط ل للر القانوني ل للة وحت ل للديثها ملواكب ل للة تط ل للورات العص ل للر
وملكافحللة الفسللاد وصللون امل لوارد الطبيعيللة وك ل ذل ل مللن أج ل احملافظللة عل ل
اإلنسان واإلقتصاد والبياة يف سبي حتقي التنمية املسلتدامة .وسلنورد يف القسلم
االول مللن التقريللر اخلللاص بمللواد مللن  1اىل  7مللن االتفاقيللة عللدداً مللن النصللوص
التشريعية اليت إ إعتمادها.

وجت للدر اإلش للارة اىل أن اجملل ل ل الني للايب عقل للد جلس للات تش ل لريعية يف ايل للول وتش ل لرين
الث للاي  2018وذل ل إلعتم للاد ق لوانن جتي للز للبن للان الوف للا بلتزامات ل دولي لاً ومعاجل للة
املسائ اليت تطال امللواطنن يف قلو م وأملنهم اإلجتملاعي .ونلذكر علل سلبي املثلال
ال احلصللر القللانون املتعل ل بملعللامالت اإللك ونيللة والبيللاانت ذات الطللاب الش صللي
رقم  81اتريخ  2018/10/10والقانون رقم  82اتريلخ  2018/10/10املتعلل
بلوس للاطة القض للائية وصل لوالً اخل لراً اىل ق للانون املتعلل ل بالشل ل اص املفق للودين قسل لراً
الذي اقر خالل اجللسة التشريعية يف تشرين الثاي .2018
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عل صعيد التعاون الدوي:
دأبللت احلكومللة اللبنانيللة علل اإلسللتمرار يف حشللد التأييللد الللدوي لللهللود اللليت تبللذهلا
ملواجهة التحدايت غر املسلبوقة السليما تلل الناجتلة علن تلداعيات النلزوح السلوري
عل البالد .ويف هذا السيا شاركت احلكوملة يف املللمر اللذي عقلد يف روملا حلول
بنا قدرات اجليش وملمر  CEDREيف بري وغرمها من امللمرات الدولية.
كم للا ق للدمت احلكوم للة اللبناني للة ع للدداً م للن التق للارير الدوري للة يف مواعي للدها وف للا ً منه للا
إبلتزاما للا الدولي للة وفل ل اإلتفاقي للات الدولي للة ذات الص لللة ون للذكر علل ل س للبي املث للال
لرد علل
ال احلصر التقريلر اللدوري حلول العهلد اللدوي للحقلو املدنيلة والسياسلية ال إ
لرد عل ل التوصلليات
التوصلليات ذات األولويللة املتعلقللة مبناهضللة التعللذي وكللذل الل إ
ذات األولوية بشأن إتفاقية مكافحة كافة اشلكال التمييلز ضل إد امللرأة .كملا قلدم لبنلان
تقريره الطوعي االول حول متابعة تنفيلذ بلرانمج االملم املتحلدة للتنميلة  .2030وملن
املتوق ان يستمر هذا النهج م إنشا اآللية الوطنية إلعداد التقارير الوطنية.

القسم األلل
املعلولات اخلاصة املتعلقة ابملوا  1إىل  7لر اإلقيا ية
املا 1
ألاا -لباأ املسالا يف الاستوث اللبناين
 -8يع إد مبدأ املساواة من املباد األساسية الليت تقلوم عليهلا الدوللة اللبنانيلة وهلو منصلوص
عن بصورة عامة حبي يشم مجي أوجل التمييلز سلوا ً كانلت مبنيلة علل أسلاس العلر أو الللون
أو النس أو األص القومي أو اإلثين.
 -9فتللن ،الفقللرة " " مللن مقدمللة الدسللتور اللبنللاي عل ل أن اجلمهوريللة اللبنانيللة تقللوم عل ل
مبدأ إح ام احلقو األساسية واحل إلرايت العاملة ويف طليعتهلا حريلة اللرأي واملعتقلد وعلل العداللة
اإلجتماعيللة واملسللاواة يف احلقللو والواجبللات بللن مجي ل امل لواطنن دون مللايز أو تفضللي  .وتللن،
سوا أملام القلانون وهلم يتمتعلون سواسليةً بحلقلو
املادة  7من الدستور عل أن مجي اللبنانين إ
املدنية والسياسية ويتحملون الفرائ والواجبات دومنا فر بينهم .كما تن ،امللادة  12منل علل
لوي الوظل للائف العامل للة فل للال ميل للزة ألحل للد عل ل ل آخل للر إإال مل للن حي ل ل
أن لك ل ل إ لبنل للاي احل ل ل يف تل ل إ
اإلستحقا واجلدارة حس الشروط اليت ين ،عليها القانون.
اثني ا -اإلطاث اجلزائي ملكافحة التمييز العنصري
 -10جترم القوانن اللبنانية وحتديداً قلانون العقلوبت وقلانون املطبوعلات وقلانون البل إ التإلفزيلوي
واإلذاعي األفعال اليت إ
تنم عن مييز عنصري .بشك عام يعل إد جنحلة معاقل عليهلا يف القلانون كل إ
عم ل يقصللد من ل إاثرة النع لرات املذهبي للة أو العنص لرية أو احل ل إ عل ل الن لزاع ب للن خمتلللف الطوائ للف
األمة كما يعترب جنحةً اإلنتملا إىل مجعيلة أنشلات هللذه الغايلة وكلذل قيلام أيلة
وخمتلف مكوانت إ
وسيلة إعالمية بنشر ما من شأن إاثرة النعرات املذهبية أو العنصرية .وأخراً تع إد جنايةً القيام بلدعوة
ترمي إىل إيقا النعرات الطائفية .مراجعة الفقرات  119و 120من هذا التقرير.
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اثلشا -النظان اإل تصا ي احلر
 -11نص للت الفق للرة "و" م للن مقدم للة الدس للتور اللبن للاي علل ل أن النظ للام اإلقتص للادي ح ل إلر
ويكف املبادرة الفردية وامللكية اخلاصة .كما نظإم قانون التلارة اللبناي جماالت العم امل تلفة
س ل لوا األعمل للال التلاريل للة واألعمل للال احلرفيل للة إضل للافة إىل أن ل ل أوجل للد أنظمل للة قانونيل للة خاص ل للة
نظم املش ع اللبناي يف القانون عين
بمللسسات التلارية والشركات عل خمتلف أنواعها .كما إ
قواعد املضاربة املشروعة.
 -12ويف العام  2015وتنفيذاً إللتزامات لبنان من جرا إنضمام إىل إتفاقية األملم املتحلدة
ملكافح للة الفس للاد أُق للرت جمموع للة م للن القل لوانن املتعلإق للة إببل لرام اتف للا إنش للا األكادميي للة الدولي للة
ملكافحة الفسلاد بصلفتها منظملة دوليلة القلانون رقلم  27اتريلخ  2015/11/24وإقلرار القلانون
رقم  42واملتعل بلتصلري علن نقل األملوال علرب احللدود وقلانون احلل يف الوصلول اىل املعلوملات
والقللانون رقللم  44املتعل ل مبكافحللة تبيللي األم لوال وموي ل اإلرهللا وصللوالً اىل إق لرار القللانون
رقم  53بلتاريخ نفس الذي أجاا للحكومة اللبنانية االنضلمام اىل اإلتفاقيلة الدوليلة لقمل مويل
اإلرها املوقإعة يف نيويور بتاريخ .1999/12/9
 -13وبتللاريخ  2016/10/27اقللر اجملل ل النيللايب القللانون رقللم  55حللول تبللادل املعلومللات
الضريبية والذي تُطبإ أحكام عل حاالت التهر أو االحتيال الضرييب.

 -14كمللا إ يف شللهر نيسللان  2017إعللداد اإلسل اتيليإة الوطنيإللة ملكافحللة الفسللاد ومهمتهللا
محايلة امللال العلام ملن اهللدر والضلياع واسللتعمال يف تنفيلذ اللربامج واملشلاري اإلمنائيإلة صلوانً حلقللو
امل لواطنن ولتمكي للنهم م للن احلص للول عل ل أفض ل اخل للدمات وت للوفر الرفاهيإللة والع لليش الك للر هل للم
وأحيلللت إىل جمل ل الللوارا إلقرارهللا .وتقتضللي اإلشللارة اىل أن جمل ل الن لوا أقل إلر حللديثًا قللانون
احلل ل بلوص للول اىل املعلوم للات  -الق للانون ال للرقم  28اتري للخ  2017/2/10والق للانون رق للم 83
محايللة كاشللفي الفسللاد وذل ل تعزيل ًلزا ملكافحللة الفسللاد ولضللمان حريللة التعبللر والقللانون رقللم 84
اتريخ  2018/10/10دعم الشفافية يف قطاع الب ول.
 -15حيرص لبنان عل تعزيز هذا النظام االقتصادي احللر بللرغم ملن التحلدايت الليت تعصلف
االقتصللادي اللليت إ تقللدميها خللالل ملللمر CEDRE
بلللبالد .وقللد تللرجم ذل ل يف خطللة النهللو
يف  6نيسللان  2018أو يف التش لريعات ال لليت إ إعتماده للا لتعزيللز الش لراكة ب للن القط للاعن الع للام
واخل ل للاص (الق ل للانون رق ل للم  47يف آ  2017بعن ل ل لوان "تنظل ل لليم الش ل ل لراكة ب ل للن القط ل للاعن العل ل للام
واخل للاص"  .وق للد ب للدأ بلفعل ل العم ل يف إط للار ه للذه الش لراكة لتنفي للذ  3مش للاري ك للربى يف جم للال
االتصللاالت والنق ل  .وهللذا مللا عللاد واكللد علي ل تقريللر املراجعللة الطوعيللة الللذي قدم ل لبنللان يف 18
موا  2018حول متابعة تنفيذ اجندة التنمية لعام .2030
ثا ع ا -خصائص اجملتمل اللبناين
 -16ان اجملتم ل اللبنللاي قللائم عل ل اإلنفتللاح والتنللوع والتعدديللة .ويلكللد الدسللتور اللبنللاي عل ل
مبللدأ املسللاواة بللن مجيل امللواطنن .كمللا ان النصللوص القانونيللة تتسللم بلعموميللة وتطبل بلتسللاوي
عل اجلمي ما خال قانون االحوال الش صية الذي يرعل خصوصلية الطوائلف املعل ف هبلا ملن
قب الدولة اللبنانية والبال عددها  18طائفة وهي جز من النسيج االجتماعي اللبناي.
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 -17ان هللذا التنللوع اجملتمعللي امللرتب خبصوصللية نظللام االحلوال الش صللية الللذي يللنعك علل
النظام السياسي وعل حفظ عدد من الوظائف العامة لطوائف معينة يعترب ضمانة للعيش املش
وصوانً لكافة الطوائف ومحاية ملشاركتها يف احلكم واالدارة اىل حن حتقي الغلا الطائفيلة السياسلية
وف خطة مرحلية وبلتواف كما نصت علي الفقرة "ح" من مقدمة الدستور واملادة  95من .
 -18إأدت هللذه التعدديللة اىل تنللوع ثقللايف راسللخ يف اجلللذور التارخييللة للمكللوانت الثقافيللة اللليت
أسسللت سللويةً اجملتم ل اللبنللاي .واجلللدير ذكللره يف هللذا اإلطللار أن مجي ل هللذه املكللوانت الثقافيللة
لديها ملسسا ا اإلجتماعية والثقافية وال بوية اخلاصلة هبلا لتشلك مل امللسسلات الوطنيلة البنيلة
اإلجتماعية والثقافية للبنان.
 -19ان هللذا التنللوع الثقللايف مبللين علل التسللام والقبللول بآلخللر تللرجم خللالل حقبللات التللاريخ
مبلموعة من احلوارات استمر بعضها حىت خالل احلر اليت شهدها لبنلان يف منتصلف السلبعينات
والثمانينات .ولعل هيالة احللوار االسلالمي  -املسليحي خلر دليل علل ذلل  .وتسلتمر هلذه الثقافلة
اليوم سوا بحللوار بلن ملسسلات الدوللة ومنظملات اجملتمل امللدي او يف احللوارات بلن امللسسلات
الشبابية من خمتلف الطوائف وذل يف إطار توحيد اجلهلود لتعزيلز الوفلا اللوطين وحتصلن اللداخ
بشباب وشابت ض إد اي حماولة إلستمالتهم بجتاه الفكر اإلقصائي وإبعاد االخر.
 -20وال ب ل إد مللن اإلشللارة يف هللذا السلليا إىل املبللادرة اللليت أطلقهللا ف امللة رئللي اجلمهوريللة
العمللاد ميشللال عللون أمللام اجلمعيللة العامللة لألمللم املتحللدة يف دور للا ال ل 72جبعل لبنللان مقل إلراً دولي لاً
حل لوار احلضللارات واألداين واألع لرا واللليت بلورهللا ف امت ل أمللام اجلمعيللة العامللة يف دور للا الل ل73
عندما أعلن بد العم إلنشا أكادميية اإلنسان للحوار والتالقي.
املا 2
اليق ررر االىل :سياس ررات القض رراء عل ررى التميي ررز العنص ررري كاف ررة أش رركاله لقعزي ررز
التياهم و مجيل األجناس
ألاا -يف لررا يتعلر ابلترزان السررلتات العالررة لاملؤسسررات العالررة عرران القيرران أبي
عمل لر أعمال التمييز العنصري ،ا ا لر ااشاث اىل لا يلي:
 -21إنضلمت احلكوملة اللبنانيلة اىل علدد كبلر ملن اإلتفاقيلات الدوليلة الضلامنة حلقلو االنسللان
بشك عام وحقو املرأة بشك خاص ويف مقدمها اتفاقية القضا عل كافة اشكال التمييز ضد
املرأة .كما تبنت احلكومة عام  2012اخلطة العشرية اليت أعد ا اهلياة الوطنية لشلون للمرأة اللبنانية
لالعوام  2021-2011وأهدافها االثنا عشرة اليت تطال وض املرأة يف خمتللف اوجههلا .وتقلدمت
واارة الدولللة لشلللون امل لرأة بقل اح للحكومللة لت صللي ،حصللة للنسللا يف التعيينللات االداريللة .وتشللر
االحصا ات الصادرة عن املنتدى االقتصادي الدوي وجمموعة الل  GGRاىل حتسن ملحو يف حتقي
املساواة بن اجلنسن .وبلفع بل عدد النسا يف السل الدبلوماسي  %27و %30ملن هيالة
إدارة االنت ابت و %23من املناص العسكرية واالمنية و %17من عضوية اجملل االقتصادي
واالجتماعي  %47,5من السل القضائي .وبلغت نس التحا النسا يف امللسسات التعليمية
الثانوية واملراحل النهائيلة  %64 9للألوىل و %45 7للثانيلة مبقابل  %64,75للألوىل و%39,5
للثانية لدى الرجلال .وبلغلت نسل حملو األميلة  %88,09للنسلا ملا فلو  15عاملاً و%99,34
للنسا اليت ت اوح اعمارهن بن  15و 24عاماً.
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 -22وال ي لزال جيللري العم ل عل ل خمتلللف االصللعدة لضللمان حتسللن مشللاركة امل لرأة اللبنانيللة يف
احليللاة السياسللية مللن خللالل ختصيصللها حبصللة نسللبية تضللمن حصللوهلا عل ل مقاعللد يف اجملللال
النيابيللة والبلديللة وكللذل يف احلكومللة .هللذا فض لالً عللن أن العديللد مللن األح لزا اللبنانيللة أعلنللت
إلتزامها أبن ختص ،للنسا نسبة من عدد ترشيحا ا يف اية انت ابت مقبلة.
 -23تق للوم واارة الش لللون االجتماعي للة وبلش ل لراكة م ل ل اجملتم ل ل امل للدي وبلتنس للي م ل ل واارات
الداخليللة والصللحة العامللة والعللدل بوضل اجلرا ات تشللغيلية وطنيللة موحللدة خاصللة بلعنللف القللائم
عل النوع االجتماعي يف لبنان من خالل وض اجلرا ات لنظلام االحاللة وتطلوير ادوات تنسليقية
وتعاونيللة بللن اجلهللات الفاعلللة الرئيسللية هبللدف الت فيللف مللن عواق ل العنللف والتعزيللز مللن جللودة
اخلدمات املقدمة للناجن والناجيات.
 -24وق ل ل لبنل للان عل ل ل االتفاقيل للة الدوليل للة املعني ل للة بالش ل ل اص ذوي االحتياجل للات اخلاص ل للة
وبروتوكوهلللا االختيللاري يف  2007/6/14واحالللت احلكومللة القللانون الرامللي البرام ل اىل اجملل ل
وجيللري العم ل حالي لاً عل ل تفعي ل هللذا املوضللوع .وتقللوم واارة الشلللون االجتماعيللة وبلتعللاون م ل
جمل اخلدمة املدنية بعداد ورقة مفاهيمية لتيسر وصلول األشل اص ذوي اإلحتياجلات اخلاصلة
اىل الوظائف العامة مهيداً إلعتمادها من قب السلطات اللبنانية امل تصة.
اثنيا -اخلتوات لاإلجراءات املتعلقة ابلالجئو اليلستينيو:


تشكي جلنة احلوار اللبناي  -الفلسطيين:

 -25تشللكلت هللذه الللنللة مبوج ل ق لرار رقللم  89الصللادر عللن جمل ل الللوارا عللام 2005
وه للي تض للم ممثل للن ع للن واارات متع للددة ومهمته للا األساس للية تطبيل ل سياس للة احلكوم للة املتعلق للة
بلالجاللن الفلسللطينين .تلللدي هللذه الللنللة دوراً إستشللارايً وتنفيللذايً مهم لاً بلنسللبة إىل احلكومللة
اللبنانيللة ذلل مللن حيل تنسللي السياسللات بللن الللواارات وتنسللي عمل احلكومللة اللبنانيللة مل
وكالللة االمللم املتحللدة إلغاثللة وتشللغي الالجاللن الفلسللطينين يف الشللر األدىن ومنظمللة التحريللر
الفلسطينية إضافة إىل الشركا اللبنانين والفلسطينين واجملتم املدي واجملتم الدوي.
 -26ولع إ أبرا مهام هذه الللنة معاجلة املسائ احلياتية واإلجتماعية واإلقتصادية والقانونية
واألمنية لالجان الفلسطينين املقيمن يف لبنان داخ امل يمات أو خارجها بلتعلاون مل وكاللة
الل.UNRWA
 -27يف هللذا اإلطللار أطلقللت الللنللة حلواراً بللن القللوى السياسللية األساسللية املمثلللة يف جملل
توص ل إىل تعزيللز التوافقللات
الن لوا واحلكومللة حللول قضللااي الللللو الفلسللطيين يف لبنللان والللذي إ
موحلدة لقضلااي اللللو الفلسلطيين يف لبنلان" تع ِّإلرب
اللبنانية عرب وثيقة سياسية بعنوان "رؤيلة لبنانيلة إ
عل للن املوق ل للف اجلل للام هل ل للذه الق ل للوى والل لليت إ رفعه ل للا إىل احلكوم ل للة لتحويلهل للا إىل سياس ل للة رمسي ل للة
للحكومات املقبلة.


خ ،قيود األحوال الش صية:
إعتماد الواثئ الصادرة عن السلطة الفلسطينية يف ما إ

 -28صدر عن رائسة جمل الوارا بتاريخ  2011/11/25التعميم رقم  2011/29املتعل
بألورا الص للادرة ع للن الس لللطة الفلس للطينية يطل ل في ل إىل مجي ل اإلدارات وامللسس للات العام للة
والبلدايت إعتماد الواثئ الصادرة عن السللطة الفلسلطينية يف ملا خيل ،قيلود األحلوال الش صلية
وحتديداً لناحية تسلي الوالدات والوفيات ووقوعات الزوا والطال .
GE.19-01370
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احل يف العم وتعوي

الصرف من اخلدمة وتعوي

هناية اخلدمة:

 -29ص ل للدر بت ل للاريخ  2010/8/24الق ل للانون رق ل للم  129ال ل للذي عل ل ل إدل الفق ل للرة الثالث ل للة م ل للن
لللن أصلوالً يف سلللالت
العملال الفلسلطينين املس إ
امللادة  59ملن قلانون العمل اللبنلاي وأعطل إ
واارة الداخلي للة والبل للدايت  -مديري للة الش لللون السياس للية والالجا للن ح ل اإلس للتفادة م للن تع للوي
الصرف من اخلدمة بلشروط اليت يستفيد منها العامل اللبنلاي بعلد أن أعفلاهم ملن شلرط املعامللة
العمال األجان كما أعفاهم من رسم إجااة العم .
بملث املفرو عل إ
 -30كملا صلدر بلتلاريخ عينل القلانون رقلم  128الللذي عل إدل الفقلرة الثالثللة ملن امللادة  9مللن
لللن أصلوالً يف
العملال الفلسلطينين املس إ
قانون الصندو اللوطين للضلمان اإلجتملاعي وأخضل إ
س لللالت واارة الداخلي للة والبل للدايت  -مديري للة الش لللون السياس للية والالجا للن إىل أحك للام ق للانون
العم ل دون س لواه جلهللة تعللوي هنايللة اخلدمللة وط لوار العم ل كمللا مللنحهم ح ل اإلسللتفادة مللن
تقللدميات تعللوي هنايللة اخلدمللة بلشللروط اللليت يسللتفيد منهللا العامل اللبنللاي بعللد أن أعفللاهم مللن
العمللال األجان ل واملنصللوص عن ل يف قللانون العم ل وقللانون
شللرط املعاملللة بملث ل املفللرو عل ل إ
الصندو الوطين للضمان اإلجتماعي.
 -31مل ل للن انحيل ل للة أخل ل للرى أصل ل للدرت هيال ل للة التش ل ل لري واإلستشل ل للارات يف واارة العل ل للدل ال ل ل لرأي
رقللم  2011/661الصللادر عللام  2011والللذي أفللادت مبوجب ل أبن ل مللا مللن مللان قللانوي حيللول
دون أتسللي مجعيللة فلسللطينية يف لبنللان املسللتوفية فيهللا كافللة الشللروط اللليت فللر القللانون الصللادر
بلقرار رقم /369ل.ر.
 -32فيمللا خيلل ،إجللااات العم ل فهللي ُمللن لالجاللن الفلسللطينين عنللد إب لرااهم املسللتندات
العملال
املطلوبة؛ هذا وقد صلدرت امللذكرة رقلم  1/7ل.م .يف علام  2015والليت يعفل مبوجبهلا إ
الفلسل ل للطينين امل ل ل للدونن يف س ل ل لللالت واارة الداخلي ل ل للة والبلل ل للدايت م ل ل للن تق ل ل للد بوليص ل ل للة أتم ل ل للن
والفحوصات الطبية ضمن طل حصوهلم عل إجااة العم .
 -33وخبطلوة مماثللة ألسللالف أصلدر وايلر العمل احللاي السليد حممللد كبلارة بتللاريخ 2018/02/15
قلراراً واارايً حيمل الللرقم  1/29حيل إدد فيل املهللن الواجل حصللرها بللبنللانين مسللتثنياً مللن تطبيل
أحكللام ه للذا الق لرار الفلس للطينين املول للودين عل ل األراض للي اللبناني للة واملس للللن بش للك رمس للي يف
سلللالت واارة الداخليللة والبلللدايت اللبنانيللة بسللتثنا املهللن احلللرة وسللائر املهللن املنظمللة الصللادرة
بن ،قانوي وحيظر ممارستها من غر اللبنانين.
 -34فيمللا خيلل ،الق لوانن املنظإمللة للمهللن احلللرة يف لبنللان ال ميكللن للفلسللطينين مزاولللة هللذه
املهن احلرة كاحملاماة واهلندسة والط والصيدلة وغرها ألن بع القوانن حصرت حل العمل
يف املهن للة املعني للة بللبن للانين دون سل لواهم فيم للا وض للعت القل لوانن األخ للرى ش للروطاً ملمارس للة غ للر
اللبنانين املهنة يف لبنان مث شرط املعاملة بملث أو رسوم مرتفعة جداً .إإال أ إن متطلبلات سلو
العم ل ل إأدت يف بع ل ل األحيل للان إىل ختطل للي الل للن ،القل للانوي وافسل للاح اجملل للال أمل للام املهنيل للن غل للر
اللبنللانين والالجاللن الفلسللطينين حتديللداً بلعم ل يف اجملللاالت احملصللورة بللبنللانين (مث ل قطللاع
رغم أن هذا األمر خاض لقرار وسياسة وايري العم والصحة.
التمري
 -35بألرقام أظهرت نتائج التعداد أن حلم القوة العاملة بن الالجان الفلسلطينين بلغلت
أكثللر مللن  51ألللف فللرد ووصلللت نسللبة البطالللة بيللنهم اىل  .%18.4كمللا بلغللت عللدد إجللااات
العم ل املعط للاة لالجا للن الفلس للطينين ح للىت ع للام  253 2017إج للااة جدي للدة و 637إج للااة
جم إددة بعدما كانت  487إجااة جمددة و 104إجااة جديدة يف عام .2016
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اثلشا -اخلتوات لاإلجراءات املتعلقة ابلعمال األجانمل:


إقرار عقد العم املوح إد:



إحصل ل للا ات ح ل ل للول الع ل ل للامالت املنزلي ل ل للات ضل ل للحااي حم ل ل للتمالت لس ل ل للو املعامل ل ل للة
واالستغالل والتدابر املت ذة إلنصافهن والتعوي عليهن:

 -36إضافة اىل ما ورد يف الفقرة  19من التقرير اجلام الذي قدمة لبنان علام  2015والليت
ملت فيهللا االشللارة اىل القلرار رقللم  1/38الصللادر عللن وايلر العمل بتللاريخ  2009/3/16املتعلل
العملال إبعتملاد منلوذ
بلعمال املنزلين الذي يللزم مبوجبل أصلحا العمل و إ
بعقد العم اخلاص إ
عقلد موحلد جتللدر االشلارة اىل ان واارة العمل اجنللزت مشلروع قلانون يتعلل بتنظليم العمل الالئل
للعللاملن يف اخلدمللة املنزليللة بملوا مللة م ل اتفاقيللة العم ل الدوليللة رقللم  189بشللأن العم ل الالئ ل
للعم للال املنل لزلين ( 2011ال لليت ص للوت عليه للا لبن للان يف امل لللمر العمل ل ال للدوي (ال للدورة املا للة يف
جنيف والتوصية التابعة هلا رقم  201وقد احي هذا املشروع اىل جمل الوارا مهيداً القراره.

 -37جتللدون يف مللا يل للي جللداول إحص للائية أبعللداد العللامالت املنزلي للات الضللحااي احمل للتمالت
لسو املعاملة واإلستغالل قامت هبا مجعية كف وهي من اجملتم املدي:
عدد العامالت يف اخلدمة املنزلية الضحااي احملتمالت
2016
2015
2014

اجملموع

أجور
ضر
سو معاملة
ديد
GE.19-01370

 3سرالنكية
 10فيليبينية
 7بنغالدشية
 3كامرونية
 3نيبالية
 1بوركانية
 1ملغاشية
 2توغولية
 1كونغولية
 9كينية
 42أثيوبية
 1مدغشقرية
83

 2سرالنكية
 3فيليبينية
 5بنغالدشية
 4نيبالية
 2توغولية
 1غانية
 3كينية
 22أثيوبية
 1سيراليونية

 4بنغالدشية
 2كامرونية
 6نيبالية
 1بوركانية
 1ملغاشية
 1توغولية
 1غانية
 5كينية
 24أثيوبية
 2مدغشقرية

 2فيليبينية
 9بنغالدشية
 3نيبالية
 1غامبية
 3كينية
 30أثيوبية
 1غانية

43

47

49

أنواع الشكاوى للضحيات احملتمالت حبس ورود الشكوى
2016
2015
2014
25
31
20
3

2017

19
14
14
1

13
3
5
-

2017

6
7
3
-
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أنواع الشكاوى للضحيات احملتمالت حبس ورود الشكوى
2016
2015
2014

2017

املعاجلات
2014

2017

حترش جنسي
إحتلاا
إغتصا
سو وجهة اإلست دام
كثرة العم
حام
عدة كفال
مر
إستغالل
قاصر
تعذي

6
2
1
1
7
1
2
1
2
2
-

م يثبت اإلدعا
غادرت إىل بالدها
التوص إىل تسوية
العودة للعم لدى الكفي
إخضاع حب الكفي
إحالة امللف إىل القضا
إحالة ملف األجور إىل القضا
اإلستحصال عل احلقو
اإلستحصال عل قسم من احلقو
اإلستحصال عل احلقو املادية
صدور تعميم بضرورة التدخ الفوري
الكفي خار البالد
معلومات غر دقيقة
عدم إجرا حتقي بسب عدم اإلتزان العقلي


1
1
2
1
1

14
22
1
2
3
3
5
3
8
1
1
-

1
1
2
2
-

2015

9
22
1
2
3
3
1
3
1
1

2016

6
15
3
1
2
2
-

1
3
1

1
13
3
4
1
1
1
-

حتديد شروط قبول بوليصة التأمن لألجرا األجان :

 -38أصدر واير العم القرار رقم  1/52اتريخ  2009/4/14املتعل بتعلدي القلرار 1/117
العمال املنزلين.
اتريخ  2004/7/6املتعل ببوليصة التأمن عل األجرا األجان و إ
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 -39أصدر واير العم القرار رقم  2011/1/3 1/1املتعلل بتنظليم عمل مكاتل إسلتقدام
العم ل ل للال املن ل ل ل لزلين إضل ل ل للافة اىل العديل ل ل للد مل ل ل للن الق ل ل ل لرارات عل ل ل ل ل سل ل ل للبي املثل ل ل للال ق ل ل ل لرار168/1
إ
اتريخ  2015/11/27الذي مين عل اصحا مكات استقدام العامالت االعالن يف وسائ
االعللالم عللن اسللتقدام العللامالت .كمللا الللزم وايللر العم ل مبوج ل هللذا الق لرار اصللحا مكات ل
االسللتقدام عللدم التعللر للعاملللة أبي سللو س لوا للضللر او االضللطهاد او االهانللة حتللت طائلللة
حتمل املسلولية اجلزائيلة .والزملت صلاح املكتل حتمل نفقلات اعاد لا اىل بللدها وأتملن بلدي
عنهللا او اعللادة املبل ل املللدفوع مللن صللاح العم ل يف حللال رفضللت العاملللة العم ل او تبللن اهنللا
حام ل او مصللابة مبللر عقلللي او سللار او معللد او اعاقللة ال مكنهللا مللن العم ل بشللك طبيعللي
وذل يف مهلة ستة اشهر من اتريخ دخوهلا .كما ان الواارة تعم حاليلا علل اعلادة تنظليم عمل
مكات االستقدام اخلاصة وف املعاير الدولية املتعلقة مبكافحة االجتار بلبشر.
اختاذ سلسللة إجلرا ات علل مسلتوى املديريلة العاملة لألملن العلام وواارة العمل لتلأمن
-40
محايتهن عرب سلسلة تدابر إستباقية من ضمنها عدم ملن مسلة دخلول للعامللة اىل لبنلان يف حلال
تب للن ان ص للاح العمل ل اللبن للاي لديل ل مش للكلة امني للة او عدلي للة او وض للع امل للادي واالجتم للاعي
ال يسم ل إبستقدام عاملة منزلية او اذا تبن ان قد اسا معاملة عاملة يف اخلدملة املنزليلة لديل
سابقاً .ويتم التأكد من خالل العم اإلستقصائي بعلد قلدومها ملن صلحة عملهلا للدى صلاح
العم وحسن املعاملة هلا.


العمال املنزلين:
تشكي جلنة وطنية بشأن وض إ



العملال
اإلتفاقيات الثنائيلة املوقعلة بلن اللدول اللبنانيلة واللدول الليت يسلتقدم منهلا إ
األجان :

العمللال املن لزلين األجان ل يف لبنللان مبوج ل الق لرار
 -41إ تشللكي جلنللة وطنيللة بشللأن وض ل إ
رقم  2007/40الصادر عن رئي جمل الوارا بتاريخ .2007/4/10

العملال املهلاجرين ملن
 -42قام لبنان بتوقي اتفاقيات ثنائيلة مل علدد ملن اللدول الليت ترعل شللون إ
بينهللا مصللر وسللوراي كمللا جتللري واارة العم ل حاليللا مفاوضللات م ل عللدد مللن السللفارات املعنيللة إلب لرام
معاهللدات حللول محايللة حقللو العللامالت يف اخلدمللة املنزليللة مل عللدد مللن الللدول مللن بينهللا سلريالنكا
الفيليبن اثيوبيا مدغشقر بنغالديش كمبوداي أوغندا تنزانيا كامرون تركيا والعرا ...
ثا ع ا -إ راث القانو املتعل مبكافحة اإلجتاث ابلب ر.
 -43صللدر القللانون رقللم  2011/164اتريللخ  2011/8/24الللذي نلل ،يف مادتل األوىل علل
أن يضاف إىل البا الثلامن ملن الكتلا الثلاي ملن قلانون العقلوبت فصل جديلد هلو الفصل الثالل
وحيمل عنلوان "اإلجتلار بألشل اص" .ميثل إقلرار هللذا القلانون خطلوة إجيابيللة يف االجتلاه الصلحي وهللي
ال تزال حباجة اىل إستكمال .فهذا القانون وإن كان يعاق مرتكيب جرم اإلجتار بلبشلر فهلو ال يلوفر
احلمايللة املطلوبللة لضللحااي هللذا اجلللرم .ولكللن تقتضللي اإلشللارة اىل وجللود مشللروع قللانون عرض ل عل ل
وحتديدا يف موضوع ممارسة الدعارة.
جمل النوا يهدف اىل عدم معاقبة الضحية
ً
 -44وتق للوم واارة الع للدل بلتعاق للد مل ل ملسس للات ومجعي للات أهلي للة ملس للاعدة ومحاي للة ض للحااي
اإلجتللار بألش ل اص مللن نسللا وأطفللال .إن أصللول تقللد هللذه املسللاعدة حمللددة مبوج ل أحكللام
املرس للوم  9082اتري للخ  .2012/10/10ويف ه للذا اإلط للار تق للوم املديري للة العام للة لق للوى األم للن
GE.19-01370
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الداخلي بلتعاون م واارة العدل وواارة الشللون اإلجتماعيلة ونقابلة احمللامن هبلدف إعلداد دليل
لضحااي وشهود اإلجتار بلبشر.
 -45وتق ل للوم الس ل لللطات القض ل للائية اللبناني ل للة وحتدي ل ل ًلدا الني ل للابت العام ل للة اإلس ل للتانافية يف خمتل ل للف
احملافظات وقضاة التحقي إبستقصا جرائم اإلجتار بلبشلر ومالحقلة مرتكبيهلا وإحلالتهم اىل حملاكم
اجلناايت إلنزال العقلوبت املالئملة واملشلددة حبقهلم .هلذا مل العللم أبنل إسلتبدال تسلمية مكتل
محاية اآلدا يف قوى األمن الداخلي مبكت مكافحة اإلجتار بألش اص ومحاية اآلدا .
 -46كمللا أقيمللت دورات تدريبيللة بلتعللاون م ل الل ل UNHCRللوحللدات املنتشللرة عل ل احلللدود
خ للالل الع للامن  2016و 2017إ خالهل للا ت للدري  60ض للاب م للن أف لوا احل للدود والش للرطة
العسكرية علل محايلة النلااحن والفالات املستضلعفة ومكافحلة اإلجتلار بلبشلر .ويف اإلطلار عينل
وضللعت جلنللة مراقبللة احلللدود املشل كة بللن اجللليش وقللوى األمللن الللداخلي إسل اتيلية وطنيللة إلدارة
وضب احلدود إبشراف من اإلحتاد األورويب.
 -47جتللدون يف مللا يلللي جللداول إحصللائية حللول اإلجتللار بلبشللر مصللدرها مكت ل مكافحللة
اإلجتار بألش اص ومحاية اآلدا :

اجملموع

عدد إدعا ات اإلجتار بلبشر املسللة حبس حماضر التحقي املنظمة
2016
2015
2014
54

34

54

2017
23

عدد األش اص الذي إستدعاؤهم أمام الشرطة أو القضا بسب الشبهة أو التوقيف بتهمة اإلجتار
بلبشر
2017
2016
2015
2014

اجملموع
رجال إ إستدعاؤهم

15
-

13
11

نسا إ إستدعاؤهن

-

موقوفتان
 2بالغ

اجملموع
رجال
نسا

14

28
 23موقوف
 16بالغ
 5موقوفات
 2بالغ

29
 14موقوف
 15بالغ
 5موقوفات
 2بالغ

عدد األش اص اليت بدأت حماكمتهم بتهمة اإلجتار بلبشر
2016
2015
2014

2017

15
-

13
11
2

28
23
5

29
24
5
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عدد األش اص الذي حكم عليهم جبرم اإلجتار بلبشر
2016
2015
2014

اجملموع

-

 15لبناي
 11سوري
 1أردي

 21لبناي
 24سوري
 1فلسطيين
 1مكتوم القيد
 1روسي

-

27

48

اجملموع
نسا

GE.19-01370

 26لبناي
 13سوري
 2فلسطيين
 2مكتوم القيد
 1أردي
 1أثيويب
 1بنغالدشي
46

عدد األش اص الذي إ حتديدهم كضحااي اإلجتار البشر
2016
2015
2014

2017

عدد ضحااي اإلستغالل اجلنسي
2016
2015
2014

2017

عدد الضحااي يف اخلدمة املنزلية
2015

2017

اجملموع
األطفال الذكور
األطفال اإلانث
جمموع األطيال -
الرجال
النسا
جمموع الراشاير -

اجملموع
الرجال
النسا
األطفال الذكور
األطفال اإلانث

2017

-

2014
-

19
2
2
17
17

18
17
1

-

87
1
1
1
85
86

86
85
1

2016
-

57
4
3
7
9
41
50

18
17
1

1
1
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اجملموع
الرجال
النسا
األطفال الذكور
األطفال اإلانث

اجملموع
الرجال
النسا
أطفال ذكور
أطفال إانث

2014
-

2014
-

2014
-

عدد ضحااي اإلستغالل املادي
2015
1
1

عدد ضحااي التهري
2015
-

2016
-

2016

1
1
-

أعداد ضحااي اإلجتار بلبشر حبس اجلنسيات
2016
2015
 2لبنانية
 12سورية
 2فلسطينية

 2لبنانية
 82سورية
 2فلسطينية
 1مكتومة القيد

2017
25
23
2

2017
12
9
3
-

2017

 10لبنانيات
 13سورية
 1توغولية
 63أثيوبية
 7بنغالدشية

اليقر الشانية :حظر لإهناء التمييز العنصري الذي يصاث عر األفررا أل اجلماعرات
لاملنظمات:
ألاا :انو العنف األسري:
 -48إختذت الدولة اللبنانية العديد من اإلجرا ات للحل إد ملن ظلاهرة العنلف األسلري اململارس
ضد النسا و إلع موافقة احلكومة اللبنانيلة يف جلسلتها امللتاملة بتلاريخ  2017/8/3علل إقل اح
تعدي القانون الرقم " 2014/293قانون محاية النسا وسائر أفراد األسلرة ملن العنلف األسلري"
املقللدم مللن قب ل وايللر العللدل بلش لراكة م ل وايللري الدولللة لشلللون امل لرأة ولشلللون حقللو اإلنسللان
واجلمعيات املدنية املعنية مبناصرة قضااي املرأة يعرب أفض تعبر عن نية الدولة أبجهز ا كافةً عل
أتم ل ل للن احلماي ل ل للة للنس ل ل للا واألطف ل ل للال وس ل ل للائر أف ل ل لراد األس ل ل للرة املعنف ل ل للن .كم ل ل للا تق ل ل ل إدم  10ن ل ل لوا
بتاريخ  2018/11/26إبق اح قانون لتعدي القانون رقم .2014/293
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 -49ومن أهم التعديالت املق حة يف القانون ما يلي:


إعتم للاد تعري للف للعن للف األس للري يتناس ل م ل املع للاير الدولي للة يق للوم عل ل س للو
إستعمال السلطة داخل األسلرة .وقلد جلا يف اللن ،املقل ح أبن العنلف األسلري
ه للو "أي فعل ل أو إمتن للاع ع للن فعل ل أو التهدي للد هبم للا يعكل ل س للو إس للتعمال
للسلللطة داخل األسللرة بلقللوة اجلسللدية أو غرهللا يرتكل مللن قبل أحللد أفرادهللا
ضد فرد من األسرة أو أكثر وف املفهوم املبلن يف تعريلف األسلرة وي تل عنل
قت أو إيذا جسدي أو نفسي أو جنسي أو إقتصادي".



لوحا أكثلر يف اللن،
إعتبار جرمية العنف األسري جرمية قائمة بذا ا مبا يلمن وض ً
القانوي وسهولة أكرب يف التطبي ومعاقبة جلمي النتائج اجلرميلة الليت ملن املمكلن
أن ت ت ل ل عل ل ل العنل للف األسل للري مل للن القت ل ل القصل للدي والقت ل ل غل للر املقصل للود
لرورا حبلللز احلريللة واإليللذا اجلسللدي واملعنللوي
واإلسللتغالل اجلنسللي والتسللول مل ً
وصوالً اىل معاقبة العنف اإلقتصادي.



إدخللال مبللدأ الت صلل ،يف قضللا املالحقللة والتحقي ل واحلكللم األمللر الللذي مللن
شأن أن يلدي اىل محاية أكرب وأكثر فعالية وأسرع اىل النسا وكافة أفراد األسرة
من العنف املرتك حبقهم.



إعتمللاد سللن الرشللد كمعيللار لتللأمن احلمايللة لألطفللال مللن العنللف األسللري ولللي
سن احلضانة.



ختصللي ،النسللا واألطفللال بحلمايللة الكافيللة إبعتبللار أن العنللف األسللري يتسللم
لرا عللن عالقللات السلللطة داخ ل األسللرة وخارجهللا واللليت
خبصوصللية بوصللف تعبل ً
تستح املعاجلة اخلاصة.

 -50كمل للا جتل للدر اإلشل للارة إىل أن املفتشل للية العامل للة يف املديريل للة العامل للة لقل للوى األمل للن الل للداخلي
واملتضمنة قسم متعل حبقو اإلنسان قد أنشلأت خطلاً سلاخناً لتلقلي الشلكاوى املتعلقلة بلعنلف
األسللري .كمللا نظمللت املديريللة بلتعللاون مل مجعيللات مللن اجملتمل املللدي تعللىن هبللذه القضللااي دورات
تدريبية لعناصر قوى األمن الداخلي حول املمارسة الفضل يف تطبي قانون العنف األسري.
 -51جت للدون ربطل لاً ج للدوالً إحص للائياً ح للول ح للاالت العن للف األس للري
الداخلية والبلدايت بلتعاون م مجعية كف املعنية هبذه القضااي:
طبيعة ونوع اجلرم

اإلغتصا
التهلم
حتري قاصر عل تر املنزل
ديد
ديد هبدف اجلماع
ديد بلقت

2016
1
1
1
35
49

(1

2017

4
7
41
49

الص للادرة ع للن واارة
2018
1
2
9
1
23

__________

(1
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2016

طبيعة ونوع اجلرم

4
حلز حرية
3
خطف أوالد
1
اان
3
شروع بلقت
109
ضر وإيذا
10
طرد من املنزل
1
قت
حماولة قت
حتري عل القت
28
وذم
قدح إ
6
خمالفة قرار قضائي
احل إ عل الفلور
ضر وإيذا الزوجة بداف اجلماع
إسا ة األمانة
اإلعتماد يف كس املعيشة عل دعارة الغر -
تر املنزل الزوجي
دف قاصر إىل التسول
سرقة
حماولة إجها
غر حمدد
252
اجملموع

2017

8
9
1
194
12
2
3
46
4
1
2
4
387

2018
1
7
117
11
1
6
2
20
5
1
1
1
1
1
1
1
2
215

اثني ا -جترمي اإلغتصاب الزلجي:
 -52أن تع للدي ق للانون العن للف األس للري املقل ل ح تط للر إل ه للذه املس للألة حبيل ل ألغل ل عب للارة
"احلقررو الزلجيررة" وإعتللرب أن ممارسللة العنللف عل ل امل لرأة بقصللد اجلمللاع أو بسللبب يشللك سللبباً
مشدداً للعقوبة.
اثلش ا -إلغاء التمييز و املرأ لالرجل يف ضااي الزىن:

ل ،القللانون رقللم  293حللول "محايللة النسللا وسللائر أفلراد االسللرة مللن العنللف االسللري"
 -53نل إ
عل تعدي امللواد  489-488-487ملن قلانون العقلوبت للمسلاواة بلن امللرأة والرجل يف جملال
ما يعرف جبرائم الزان.
ثا ع ا-

جرائم ال رف:

 -54أص ل للدر اجمللل ل ل الني ل للايب بت ل للاريخ  2011/8/17الق ل للانون ال ل للرقم  162املتض ل للمن إلغ ل للا
األسللبا الت فيفيللة املمنوحللة للرج ل يف املللادة  562عقللوبت عنللدما يُقللدم عل ل قت ل أو إيللذا
اوجتل أو أحلد أصلول أو فروعل أو أختل يف جللرم اللزىن املشلهود أو يف حالللة اجلملاع غلر املشللروع
(أي ما يسم "جبرائم الشرف" .
18
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خالسا -إلغاء املا  522لر انو العقوابت:
 -55بتللاريخ  2017/8/16أقل إلر جمل ل الن لوا قللانون يلحللظ الغللا املللادة  522مللن قللانون
العقوبت اللبناي اليت تن ،عل وقلف املالحقلة أو تعليل تنفيلذ احلكلم إذا إ عقلد اوا صلحي
بللن مرتكل إحللدى اجللرائم (االغتصللا اخلطللف بغيللة الللزوا  ...واملعتللدى عليهللا (قللانون 53
الصللادر يف  14ايل للول  . 2017إاال ان مفاعي ل امل للادة امللغللاة ق للد انتقلللت اىل امل للادة  505بع للد
تعللديلها مبوج ل هللذا القللانون وجيللري العم ل عل ل تعللديلها .وقللد ق ل إدم وايللر الدولللة لشلللون امل لرأة
مشللروع قللانون إىل جمل ل الللوارا يرمللي إىل تعللدي املللادة  505مللن قللانون العقللوبت حبي ل يللتم
تشديد عقوبة من جام قاصراً حىت ولو تزوجها وإلغا املادة  518من القانون نفس .
سا سا -لعا بة التحرش اجلنسي يف ألاكر العمل األلاكر العالة:

 -56أعللدت واارة الدولللة لشلللون امل لرأة مشللروع قللانون يرمللي اىل معاقبللة التحللرش اجلنسللي يف
أمللاكن العمل واألمللاكن العامللة وقللد وافقللت احلكومللة يف جلسللتها امللتامللة بتللاريخ 2017/3/8
عل مشروع القانون وأحالت اىل جمل النوا إلقراره.
املا 3
 -57نش للر يف ه للذا االط للار اىل م للا ورد يف الفق لرات  26اىل  29م للن التقري للر اجل للام للبن للان
ونعيد التأكيد عل مبدأ املساواة بن مجي املواطنن وضلرورة حتقيل االمنلا املتلواان جلميل املنلاط
املكللرس يف الدسللتور اللبنللاي .كمللا نللذكر إسللتمرار احلكومللة اللبنانيللة يف سللعيها لتنفيللذ سياسللات
إجتماعيللة واقتصللادية واختللاذ تللدابر لتحقي ل العدالللة االجتماعيللة والرفاهيللة لللمي ل  .وال بللد مللن
التوق للف عن للد ال للنم االجي للايب لض للمان املس للاواة ب للن اجلنس للن ويف تزاي للد اإلهتم للام يف سياس للات
احلماي للة االجتماعي للة الس لليما جه للود واارة الص للحة لت للوفر التغطي للة الص للحية لالش ل ل اص ال للذين
ال ميلكون أتميناً صحياً وكذل توسي شبكة خدمات الصحة االولية شب اجملانية .ويف ما يتعل
بسياسلات العمل والرواتل جتللدر االشللارة اىل ان واارة العمل تقللوم وبلتعللاون مل منظمللة العمل
الدوليل للة عل ل ل إعل للداد اس ل ل اتيلية شل للاملة خلم ل ل سل للنوات  2020-2017هبل للدف  -1تعزيل للز
االتس للا يف السياس للات ذات ال كي للز عل ل ل إدارة العمال للة وانظم للة التفت لليش العم للاي  -2حتس للن
ظروف عم لللمي وفل القلوانن واالنظملة اللبنانيلة وبإلنسللام مل املعلاير الدوليلة  -3تشللي
التوظيف املنتج م اولوية للشبا اللبناي  -4حتسن مسامهات الضمان االجتملاعي ملن اجل
توفر احلد االدىن من احلماية االجتماعية.
 -58ان الوق للائ تش للر اىل اس للتمرار ع للدم املس للاواة سل لوا يف امل للداخي ب للن القط للاعن الع للام
واخل للاص او يف التب للاين االمن للائي ب للن امل للدن واملن للاط النائي للة ويف امل للدن نفس للها .وق للد فاقم للت
تداعيات النلزوح السلوري هلذه االوضلاع سليما ان هلذا النلزوح وبعل اف اجملتمل اللدوي يشلك
ضللغطاً متزايللداً عل ل البللىن التحتيللة للدولللة ومواردهللا احملللدودة .وهللو يلللدي اىل مشللاك إجتماعيللة
واقتص للادية وص للحية تط للال الن للااحن وجمتمع للا م املض لليفة .ل للذل مض للي الدول للة وع للرب ال للواارات
امل تصة ىف إعداد اخلط واالسل اتيليات الالاملة ويف مقلدمتها خطلة لبنلان لالسلتلابة الطارئلة
لالعوام  2017و .2022أعدت هلذه اخلطلة بلتعلاون بلن احلكوملة اللبنانيلة وشلركائها اللدولين
واملنظمللات الدوليللة امل تصللة كللربانمج االمللم املتحللدة للتنميللة واليونيسلليف وغرهللا .واطلقللت يف
كللانون الثللاي  2017يف مقللر رائسللة احلكومللة .وتضللمنت نللدا حلشللد  2,8مليللار دوالر أمركللي
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لتقد املساعدات االنسلانية املباشلرة واحلمايلة ل ل 1.9ل مليلون فلرد يف وضل هلش وتلوفر اخللدمات
االساسللية لل ل 2,2مليللون ش ل  ،إضللافة اىل االسللتثمار يف البللىن التحتيللة واالقتصللاد وامللسسللات
الرمسية اللبنانية .وقدر البن اللدوي اخلسلائر الليت حلقلت بلبنلان منلذ بلد النلزوح يف العلام 2012
بل  13,1مليار دوالر أمركي  5,6مليار منها يف العام  2015وحده.
 -59ويف اخلت للام ل للي الي حال للة م للن االحل لوال امل للذكورة اع للاله ج للذور عنصل لرية إمن للا تع للود
اسباهبا اىل الظروف اإلقتصادية احملضة.
املا 4
 -60تسلتعيد الفقلرات ملن  31اىل  36ملن التقريلر اجللام لعلام  2015امللواد الدسلتورية اللليت
تكللرس حريللة االعتقللاد وممارسللة الشللعائر الدينيللة ضللمن إطللار النظللام العللام (املللادة  9وحريللة اللرأي
(امل للادة  13ق للوالً وكتاب للة وحري للة اإلجتم للاع وأتلي للف اجلمعي للات وك للذل التل لزام لبن للان بالع للالن
العاملي حلقو اإلنسان واإلتفاقيات الدولية ذات الصلة بإلضافة اىل األطر القانونية الناظملة يف
قانون العقوبت وقانون الب االذاعي وغرها من القوانن اليت تعاق نشر االفكار القائملة علل
التفللو العنصللري .وسللنورد الحق لاً بلتفصللي يف الفق لرات 119و  120االج لرا ات اللليت اختللذ ا
الدولة لتعزيز هذا املناخ.
املا :5
اليقر االىل :املعاللة على ران املسرالا ألران احملراكم لمجيرل اهليئرات األخرر الري
قتوىل إ الة العال:
 -61إن مبللدأ فصل السلللطات الللذي يللنلم عنل عللدة مبللاد متعلقللة بلسلللطة القضللائية منهللا
مبللدأ اسللتقالل القضللا (مللادة  20مللن الدسللتور ومبللدأ حيللاد القاضللي ونزاهت ل (قللانون أصللول
احملاكمات املدنية ومبدأ شلفافية تب إلو املنصل القضلائية (قلانون التنظليم القضلائي هلو ملن أهلم
املبللاد اللليت حتكللم األنظمللة الدميوقراطيللة .هللذه املبللاد يعتمللد كل إ منهلا علل اآلخللر فل ن غللا
أحدها أو اخت إ التواان بينها أدى ذل اىل تقوي العدالة.
 -62تقتضللي اإلشللارة اىل أنل توجللد يف اجمللل النيللايب عللدة مشللاري لتعزيللز إسللتقاللية السلللطة
القضائية عن السلطتن التنفيذية والتشريعية تراعي املباد الدولية إلسلتقاللية السللطة القضلائية
ومنها معاير تعين القضاة وعدم نقلهم والضماانت املادية واملعنوية املع ف هبا هلم دولياً.

 -63ان اسللتقاللية القضللا ومبللادرات تعزيللزه اللليت وبلللتالام م ل صللون حل التقاضللي لللمي ل
دون التمييللز بللن اللبنللاي واالجنلليب وفل املللادة  7مللن قللانون أصللول احملاكمللات املدنيللة تصل يف
إطار ضمان املساواة امام احملاكم ومجي اهلياات االخرى اليت تتوىل إقامة العدل.
اليقر الشانية :احل يف األلرر ال خصري لعران التعررض لألفررا سرواء لرر املروفيو
الرمسيو أل أية مجاعة أل أفرا :
 -64نصللت املللادة الثامنللة مللن الدسللتور اللبنللاي عل ل أن "احلريللة الش صللية مصللونة ويف مح ل
القللانون وال ميكللن أن يقللب عل ل أحللد أو حيللب أو يوقللف إإال وفق لاً ألحكللام القللانون وال ميكللن
إال مبقتض القانون".
حتديد جرم أو تعين عقوبة إ
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 -65أقإللر املش ل ع اللبنللاي يف  20أيلللول  2017القللانون رقللم  65املتعل ل بل لل"معاقبة التعللذي
وغره من ضرو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة" والراملي اىل تعلدي أحكلام
امل للادتن  401و 185م للن ق للانون العق للوبت وامل للادتن  10و 24م للن ق للانون أص للول احملاكم للات
اجلزائية .كملا تضلمن هلذا القلانون أحكاملاً خاصلة ترعل األسلبا احملإللة والت فيفيلة واألواملر غلر
املشروعة ولرور الزمن وحيدد أصول خاصة لإلستقصا والتحقي يف جرائم التعذي .
 -66م للن انحي للة أخ للرى إن أحك للام ق للانون أص للول احملاكم للات اجلزائي للة اللبن للاي ت للن ،بص للورة
واضللحة وصللرحية عل ل من ل أي إحتلللاا مللن قبل أف لراد الضللابطة العدليللة أو مللن قب ل غرهللا دون
موافقة القضا .
 -67وبلفعل ل فل ل ن الق للانون مينل ل اإلحتل للاا التعس للفي لألشل ل اص املقيم للن علل ل األراض للي
اللبنانية وذل من خالل ضب وتقييد عم أفلراد الضلابطة العدليلة ملن قبل القضلا وملن خلالل
حتديللد مللدة التوقيللف -اللليت ال جيللوا تع ل إديها أو ختطيهللا  -واللليت حيتلللز خالهلللا األف لراد لللدواعي
التحقي األوي اجملرى من قب عناصر الضابطة العدلية .ويف هذا اإلطار أصدر النائ العام لدى
حمكم ل للة التميي ل للز التعم ل لليم رق ل للم /76ص 2018/اتري ل للخ  2018/11/13إىل التقي ل للد يف تطبيل ل ل
النصللوص القانونيللة وعللدم توقيللف األشل اص علل ذمللة التحقيل يف احلللاالت اللليت ال جييللز فيهللا
القانون التوقيف اإلحتياطي.
 -68إن خمالفة األحكام واملباد القانونية الليت ترعل التوقيلف ملا قبل احملاكملة  -مثل إحتللاا
ش ل ل  ،مل للن دون اي ق ل لرار قض للائي  -مل للن شل للأن أن يل لللدي اىل مس للا لة أف ل لراد الضل للابطة العدليل للة
ومالحقتهم جبرمية "حلز احلريلة" املنصلوص عليهلا يف امللادة  367عقلوبت بإلضلافة اىل العقلوبت
املسلكية (وهذا ما نصت علي صراحةً املادة  48من قانون أصول احملاكمات اجلزائية .
 -69كمللا أن القللانون رقللم  1999/140يضللمن احل ل بخلصوصللية ويرمللي اىل "صللون احل ل
بسلرية امل لابرات الليت جتلري بواسلطة أيلة وسليلة ملن وسلائ اإلتصلال" .إن احلل يف سلرية الت للابر
مص للان ويف محل ل الق للانون وال خيضل ل ألي ن للوع م للن أنل لواع التنص للت أو املراقب للة أو اإلعل ل ا أو
اإلفشللا إال يف احلللاالت اللليت يللن ،عليهللا هللذا القللانون :مبوج ل ق لرار قضللائي أو مبوج ل ق لرار
إداري .إن املرجل ل ل الص ل للاح إلخت ل للاذ القل ل لرار اإل اثي إبعل ل ل ا امل ل للابرات ه ل للو :واي ل للر الداخلي ل للة
والبلدايت أو واير الدفاع عا لوافقة ثئيس جملس الوزثاء .جي أن يكلون القلرار خطيًلا ومعللالً
(عل سبي مج املعلومات يف إطلار مكافحلة اإلرهلا واجللرائم الواقعلة علل أملن الدوللة واجللرائم
املنظمللة  .جيل أال تتلللاوا مهلللة إعل ا امل للابرات الشللهرين .وتكللون املهلللة غللر قابلللة للتمديللد
إال وف األصول والشروط عينها.
اليقر الشالشة :احلقو السياسية ،لا سيما اإلشرتاك يف اإلنتخاابت إ رتاعر ا لقرشريح ا،
اإلسهان يف إ اث ال ؤل العالة لقويل الوفائف العالة على ان املسالا :
 -70كم للا س للب وذك لران يف الفق للرة  7أع للاله ج للرت االنت للابت التش لريعية يف لبن للان يف ش للهر
ااير  2018وهي االنت ابت اليت حتص بعد فل ات مديلد للواليلة منلذ علام  2009وذلل وفل
قانون انت ايب حدي يرتكز عل التمثي النسيب للمةرة األوىل يف اتريلخ لبنلان .وقلد أفضل القلانون
إىل مثي لكافة القوى السياسية واىل تنوع أكرب يف جمل النوا بغية إِّ
تعزيز احلياة الدميقراطية.
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 -71وللمل للرة األوىل مك ل للن املواطن ل للون اللبن ل للانيون املقيمل للون يف اخل ل للار بلتص ل للويت يف بل ل للدان
إقامتهم حي فتحت البعثات اللبنانية يف معظم أحنا العام مما ضمن مشاركة اإلغ ا اللبناي
يف اإلنت للابت النيابي للة إق اعل لاً مهي للداً لض للمان املس للاواة هل للم ترش لليحاً ومث لليالً يف اجمللل ل خ للالل
االنت ابت املقبلة أسوًة بللبنانين املقيمن.
 -72من انحية أخرى ال يوجلد أي حائل قلانوي مينل امللرأة ملن املشلاركة يف احليلاة السياسلية
لدودا إن
وتللوي املناص ل الوااريللة أو النيابيللة .ولكللن وعل ل الللرغم مللن ذل ل ال ي لزال دورهللا حمل ً
لناحية مشاركتها يف احلكومة أو يف اجملل النيايب .وتقوم واارة الدوللة لشللون امللرأة واهليالة الوطنيلة
لشلللون امل لرأة اللبنانيللة بلتعللاون م ل منظمللات اجملتم ل املللدي إبطللال محللالت إعالميللة وإج لرا
دورات تدريبية للنسا من أج دعمهن وتقوية دورهن يف احلياة السياسية.
 -73جيري إعلداد مشلاري او اق احلات قلوانن خاصلة بإلنت لابت لضلمان حتسلن مشلاركة امللرأة
اللبنانية يف احليلاة السياسلية ملن خلالل ختصيصلها حبصلة نسلبية (كلوات تضلمن حصلوهلا علل مقاعلد
يف اجملال النيابية والبلدية وذل كتدابر ملقتة لتمكينها من خو غمار احلياة العامة والسياسية.
 -74ومللن انحيللة أخ للرى جتللدر اإلش للارة اىل ان ل بن للا عل ل اق ل اح القللانون املق للدم مللن اهليا للة
الوطنيللة لشلللون امل لرأة اللبنانيللة عللدل جمل ل الن لوا املللادة  25مللن املرسللوم اإلش ل اعي رقللم 118
اتريللخ ( 77/6/30قللانون البلللدايت عللرب اايدة بنللد يللن ،علل "حل النسللا املتزوجللات والللواي
نقلت سلالت قيلدهن حكملاً بللزوا إىل نطلا بلديلة أخلرى بل شل اىل جملل البلديلة حيل
كانللت امسللاؤهن تللرد يف القائمللة االنت ابيللة قب ل اواجهللا"( .قللانون رقللم  61الصللادر بتللاريخ 17
تشرين االول  2017واملنشور يف اجلريدة الرمسية رقم  49اتريلخ  . 2017/10/19كملا اعلدت
واارة الدولة لشلون املرأة مشروع قانون يرمي اىل تعدي قانون البلدايت حبيل ال تفقلد امللرأة الليت
انت بت عضواً يف اجملل البلدي مركزها بفع انتقال مكان قيدها بفع الزوا .
اليقر الرا عة :احلقو املانية:

الاا :حرية احلركة لاإل الة اخل حال الاللة:
 -75يضمن القانون اللبناي حرية احلركة للمواطنن اللبنانين يف البالد بسلتثنا احللاالت الليت مل
بالمن العام والسلم االهلي .ونتيلة املساعي اليت بلذلتها منظملات اجملتمل امللدي ويف مقلدمتها "حنلن"
جرى إعادة فت حرش بروت امام اللبنانين بعد إغال استمر منذ عام .1992
اثنيا :احل يف لغا ث أي لا ،مبا يف ذلك لاه لالعو إليه:
 -76نظللم ق للانون االجان ل اتري للخ  1962-7-10وتعديالت ل كيفي للة دخللول االجان ل اىل
لبنان جلهة واثئ السفر املطلوبة وأتشلرات اللدخول وبطاقلات االقاملة .كملا ملنحهم جمموعلة ملن
احلقو وف االتفاقيات الدولية ذات الصلة كالعهد الدوي للحقو املدنية والسياسية .كما حدد
لفاات من االجان الدخول اىل لبنان واخلرو من مبوج مستندات معينة.
 -77إاملا يف ملا يتعلل بالجنليب مللن اجلنسلية السللورية فيعطل بطاقللة إقاملة ملقتللة يطلبهلا عنللد
إبراا بطاقة هويت الصادرة عن دوائلر النفلوس السلورية .ومل تزايلد النلزوح السلوري أصلدرت واارة
الداخليلة والبللدايت جمموعلة ملن التعلاميم والبيللاانت املتعلقلة بتنظليم دخلوهلم وخلروجهم ملن لبنللان
وقد طلبت من املنظمات الدولية املعنية إعالم النااحن هبا واإللتزام بحكامها.
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 -78منلذ كللانون الثللاي  2015إتبلاع معللاير حمللددة للدخول السللورين إىل لبنللان خصوصلاً
أهنللم خيرجللون بصللورة نظاميللة مللن سللوراي .إن التللدابر املت للذة مللن جانل واارة الداخليللة  -األمللن
العام اللبناي للسماح بدخول الرعااي السورين إىل لبنان هي وفقاً ملا يلي:


سياحة (حلز فندقي ال يتع إدى أسبوعن



اايرة عم (إقامة ملقتة ملدة شهر



مال أو مستأجر عقار يف لبنان



الدراسة



القادمون للسفر عرب املطار واملوان البحرية



صفة اناح (الدخول يف حاالت استثنائية



العال الطيب



ملراجعة سفارات دولية أجنبية



الدخول مبوج تعهد مسب بملسلولية (يسم ألي لبناي بدعوة أي سوري

 -79وجتدر اإلشلارة إىل أن األملن العلام يقلوم إبعطلا مهل لتلديلد إقاملات الرعلااي السلورين
املقيمللن يف لبنللان مللن خللالل عللدة قلرارات كللان آخرهللا يف  3كللانون الثللاي  2018والللذي مللدد
مهلة التلديد لغاية  .2018/3/31كما أن مس بتلديد اإلقامات يف لبنان وتغير الكفيل ملن
دون احلاج للة إىل املغ للادرة إىل س للوراي ممإللا ي لري الن للااحن الس للورين ال للذين يتمتع للون فعليل لاً بلص للفة
املذكورة وخيشون العودة إىل سوراي.
 -80كذل ف ن األمن العام اللبناي أصدر يف  10شباط  2017قراراً يقضي مبن إقامات
إىل النللااحن السللورين املسللللن يف قلوائم املفوضللية العليللا لشلللون الالجاللن أو بعللد إبلراا مسللتند
يثبت التسلي لدى املفوضية العليا لشلون الالجان قب اتريخ .2015/1/1
اثلشا :احل يف اجلنسية
 -81ال ي لزال ق للانون اجلنس للية اللبن للاي الص للادر ع للام  1925يعتم للد علل ل رابط للة ال للدم فيلي للز
للمول للود م للن ا لبن للاي اكتس للا اجلنس للية اللبناني للة مم للا حي للد ق للدرة النس للا اللبناني للات م للن م للن
اجلنسللية اىل اوالدهللن املولللودين مللن ا اجنلليب .جتللدر اإلشللارة إىل أن جهللوداً عديللدة تبللذل مللن
أج إلغا هذا التمييز لع أبراها:
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مش للروع ق للانون مق للدم م للن واارة الداخلي للة إىل األمان للة العام للة جمللل ل ال للوارا يف
نيسللان  2009حيل يتضللمن صلليغتن األوىل تضلليف إىل الفقللرة األخللرة مللن
املللادة الرابعللة مللن الق لرار  15اتريللخ  1925/1/19الللن ،التللاي "وكللذل حي ل
للمرأة اللبنانية املتزوجة من أجنيب أن من أوالدها اجلنسية اللبنانية ".إأملا الثانيلة
ل ،قللانوي آخللر يعللد لبناني لاً ك ل ش ل  ،مولللود مللن أم لبنانيللة
"خالف لاً ألي نل إ
ش للرط أن تك للون جنس للية األ ص للادرة ع للن دول للة مع ل ف هب للا وال تتع للار م ل
أحكام الدستور جلهة رف التوطن".
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مشللروع قللانون مقللدم إىل جمل ل الن لوا يف نيسللان  2009حي ل يللن ،عل ل
تعدي املادة األوىل من قانون اجلنسية حبي يعد لبنانياً كل شل  ،موللود ملن
أ لبناي أو من أم لبنانية.



مشروع قانون مقدم إىل جمل النوا سنة  2010ويتألف من  9ملواد يتضلمن
إنش للا البطاق للة اخلض لرا ل للزو امل لرأة اللبناني للة األجن لليب وأوالده للا .ومبوج ل ه للذه
البطاقة بتم منحهم احلقو املدنية إبستثنا السياسية.



مش ل للروع ق ل للانون مق ل للدم م ل للن واارة الداخلي ل للة إىل األمان ل للة العام ل للة جمللل ل ل ال ل للوارا
سنة  2012واليت تتطلاب أحكامل مل مشلروع القلانون السلاب املقلدم ملن واارة
الداخلية عام .2009



مشللروع ق للانون مق للدم م للن اهليا للة الوطني للة لش لللون امل لرأة اللبناني للة إىل األمان للة العام للة
لرائسللة جمل ل الللوارا ورئللي الللنللة الوااريللة املكلفللة بملوضللوع .ويتللألف مشللروع
القانون من مادتن تنصان عل أن إبستثنا األوالد من لبنانية وأ فلسلطيين يعل إد
لبناني لاً ك ل ش ل  ،مولللود مللن أ و/أو أم لبنانيللة .إأمللا األوالد املولللودون مللن أم
لبنانيللة وأ فلسللطيين الج ل مسللل وفق لاً لألصللول يف سلللالت واارة الداخليللة
والبلدايت فيعط بطاقة خضرا عرب الطر اإلدارية منح احلقلو املدنيلة إبسلتثنا
احلق للو السياس للية وح ل التمل ل عل ل أن يس للتثىن م للن من ل التمل ل ح ل األوالد
مبلراث والللد م .وحيل للبللالغن مللن حللاملي البطاقللة اخلضلرا خللالل مهلللة سللنة مللن
اتريخ بلوغهم الل 18سنة وخالل سلنة ملن اتريلخ صلدور هلذا القلانون الطلل ملن
القضللا احلصللول علل اجلنسللية اللبنانيللة .ال تعطل اجلنسللية اللبنانيللة حلامل البطاقللة
اخلضلرا إاال بعللد التحقل مللن إقامتل علل األراضللي اللبنانيللة إقامللة شللرعية ملللدة 10
سنوات عل األق وأن ال يكون حمكوماً وإن سابقاً جبرم شائن.



مشللروع قللانون مقللدم مللن واارة اخلارجيللة يف آذار  2018لتعللدي قللانون اجلنسللية
حبي ل يتللاح للم لرأة اللبنانيللة مللن جنسلليتها ألسللر ا عنللد الللزوا مللن أجنلليب م ل
إس للتثنا ح للاالت ال للدول اجمل للاورة للبن للان .إن مش للروع الق للانون ه للذا مب للين عل ل ل
مللا نصللت علي ل إتفاقيللة لللواان لعللام  1923اللليت أنشللأت اجلنسللية اللبنانيللة بعللد
إنتها احلر العاملية األوىل.

 -82مللن انحيللة أخللرى أقل إلر اجملل ل النيللايب بتللاريخ  2015/10/12إق ل اح قللانون "إسللتعادة
اجلنسللية اللبنانيللة" الللذي حيللدد شللروط إسللتعادة اجلنسللية اللبنانيللة للمغ بللن املتحللدرين مللن أص ل
لبن للاي .وإس للتناداً إىل ه للذا الق للانون ف ل ن إس للتعادة اجلنس للية أص للب إج لرا اً إدارايً دون احلاج للة إىل
تقللد دعللوى أمللام القضللا امل للت .،كمللا أن إلسللتعادة اجلنسللية اللبنانيللة مفعللول إعللالي أي أن
ملن إسلتعاد جنسليت يعتلرب لبنانيلاً منلذ اللوالدة وللي منلذ اتريلخ البلت بلطلل إجيلابً .علل الللرغم
من إجيابيات هذا القانون إإال أن أتل منقوصلاً فهلو ميإلز بلن الرجل وامللرأة حبيل أن األول عنلد
إستعادت اجلنسية اللبنانية مينحها تلقائيلاً إىل اوجتل وأوالده القصلر يف حلن أن الثانيلة تسلتعيدها
فق لنفسها.
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ثا عا :ح الزلاج لإختياث الزلج:
 -83إن املسلاواة بللن امللرأة والرجل يف احلقللو الزوجيللة لللدى إجلرا عقللد الللزوا وخللالل قيامل
ولللدى إحنالل ل ختض ل لنظللام االح لوال الش صللية اخلاصللة بك ل مللذه مللن املللذاه الدينيللة.
ويف  2017/12/19إ احال للة مش للروع ق للانون (املق للدم م للن قب ل واي للر الدول للة لش لللون امل لرأة اىل
جمل النوا والرامي اىل من اال اجااة ابوة .كذل ويف التاريخ نفس إ احاللة مشلروع قلانون
(املقللدم مللن قب ل وايللر الدولللة لشلللون امل لرأة اىل جمل ل الن لوا والرامللي اىل تعللدي بع ل احكللام
قللانون الضللمان االجتمللاعي لتللأمن املسللاواة بللن اجلنسللن يف االسللتفادة مللن تقللدميات الصللندو
الوطين للضمان االجتماعي.
خالسا :ح ابإلثث:
 -84إن املساواة بن امللرأة والرجل يف قضلااي اإلرث ختضل بملبلدأ لنظلام االحلوال الش صلية
اخلاصة بك مذه من املذاه الدينية .لكن جتلدر اإلشلارة إىل وجلود قلانون إرث وهلو مبثابلة
قللانون مللدي يطبل علل الطوائللف غللر احملمديللة ويسللاوي بللن احلصلل ،احملفوظللة للملرأة والرجل .
إأمللا لللدى الطوائللف احملمديللة فلكل مللذه قانون ل اخلللاص .كمللا جتللدر اإلشللارة إىل أن ل تعللدي
القانون اخلاص برسم االنتقال جلهة إقرار املساواة بن الوري والوريثة.
سا س ا :حرية اليكر لالعقيا لالاير:
 -85ان املادة  9من الدستور تلحظ أن حرية االعتقاد مطلقة وان الدوللة حتل م مجيل األداين
واملللذاه وأبهنللا تضللمن أيضللا لألهلللن عل ل اخللتالف مللهللم اح ل ام نظللام األح لوال الش صللية
واملصاح الدينية.
سا ع ا :حرية الرأي لالتعبري:
 -86إن حرية التعبر يف لبنان مصانة مبوج أحكام الدستور والقانون .كما أن إنتقلاد رئلي
اجلمهورية اللبناي أو السياسين أو رؤسلا اللدول األجنبيلة علرب وسلائ اإلعلالم أو علرب اإلن نيلت
غ للر ممن للوع ذلل ل ألن نص للوص ق للانون العق للوبت ال تعاقل ل علل ل جم للرد اإلنتق للاد ال للذي يبقل ل
مسموحا ب ويدخ ضمن إطار حرية التعبر ولكنها تعاق علل التحقلر والقلدح واللذم .وهلذا
ً
لللي مللن شللأن يف أي حللال مللن األح لوال أن يشللك إنتها ًكللا للح ل حبريللة التعبللر ال سلليما وأن
حدودا بعدم اإلضرار بلغر أو بلنظام العام وهي حدود مع ف هبا دوليًا.
ممارسة احل جتد هلا ً

 -87أن مركللز اجللرائم املعلوماتيللة يف قللوى األمللن الللداخلي يسللتدعي االشل اص يف احلالللة اللليت
تشك أعماهلم جرمية ترتك عرب اإلن نيت ولي جمرد إنتقاد فق .
 -88إأمللا بلنسللبة اىل حريللة اإلعللالم فل ن موجل اإلستحصللال علل تللرخي ،مسللب ال ميكللن
تفسره ضمن إطار تقييد ممارسة حرية الرأي واإلعالم يف لبنان ألن مجي األطراف السياسية وحلىت
الدينية تعرب حبرية كاملة عن آرائها من خالل امللسسات التلفزيونية واإلذاعية املرخ ،هلا.
 -89وبلنسبة لنشر األعمال الفنية أو الفكرية اخلاضعة ملوافقة مسلبقة ملن امللدير العلام لألملن
العللام ف ل ن التربيلرات املقدمللة تتمثل مبن ل نشللر أو ب ل أي عمل فكللري أو فللين مللن شللأن تعكللر
األمن أو امل بلشعور القومي أو بآلدا العامة أو إاثرة النعرات الطائفيلة وهلي ملن االسلبا
اليت تندر يف إطار القيود املسموح هبا يف إطار القانون الدوي حلقو اإلنسان.
GE.19-01370
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 -90وال يوجد حاليًا أي مشروع قانون إلنشا هياة مسلتقلة إلعطلا ال اخلي ،أو املوافقلات
املسللبقة لعللدم إستشللعار احلاجللة إليهللا يف ظ ل أن احل لرايت مللارس مللن دون أي حللدود هلللا يف
لرا تقتضللي اإلشللارة اىل أن جمل ل الن لوا أقل إلر حللديثًا عللدداً مللن الق لوانن سللب واش لران
لبنللان .أخل ً
اليهللا آنف لاً كقللانون احل ل بلوصللول اىل املعلومللات وقللانون حلمايللة كاشللفي الفسللاد وذل ل تعزيل ًلزا
ملكافحة الفساد ولضمان حرية التعبر.
اثلنا :حرية التجمل لقكوير اجلمعيات السلمية لاإلنتماء إليها:

نصللت املررا  13لررر الاسررتوث اللبنرراين علررى" :حريللة إبللدا اللرأي قللوالً وكتاب لةً وحريللة
 -91إ
الطباع للة وحري للة االجتم للاع وحري للة أتلي للف اجلمعي للات كله للا مكفول للة ض للمن دائ للرة الق للانون" وان
املادة  83من قانون العم الصادر يف  1946/9/23اعط احل لك فالة ملن فالات املهلن سلوا
اصحا عم ام اجرا بتأليف نقابة خاصة هبم يكون هلا الش صية املعنوية وح التقاضي.
 -92ان احلكومة اللبنانية ابرمت اتفاقية العم الدولية رقم ( 98بشأن "مبلاد حل التنظليم
واملفاوضللة اجلماعيللة" وذل ل مبوج ل املرسللوم االش ل اعي رقللم ( 70اتريللخ  .1977/6/25ويف
سللنة  2013احالللة مشللروع قللانون اىل جمل ل الن لوا يرمللي إىل اإلنضللمام اىل اتفاقيللة العم ل
الدولية رقم ( 87بشأن "احلرية النقابية ومحاية ح التنظيم".
 -93تلكد السلطات اللبنانية إلتزامها محاية وضمان ح التظلاهر السللمي مل وجلو إحل ام
القيللود املتعلقللة بحملافظللة علل األمللن والنظللام العللام ومحايللة حقللو اآلخلرين وحلراي م .ويف معللر
الرد عل التساؤالت حول بع املمارسات لقوى االملن خلالل علدد ملن املظلاهرات ال بلد ملن
إ
االشارة اىل ما يلي:


إن أي إعتدا من قب رجال األمن عل سالمة امللواطنن أو أي إسلتعمال للعنلف
املفرط من قبلهم قاب ألن يكون موضوع مراجعة أملام القضلا ملن أجل احملاسلبة
والتعوي عل املتضررين .وبلفع أصلدر القضلا العديلد ملن األحكلام الليت أدت
اىل معاقبة عناصر القوى األمنية الذين ثبت إعتدائهم املفرط عل املتظاهرين.



قامت واارة الداخلية بلتنسي م فري دعم الشرطة يف السفارة الربيطانيلة إبصلدار
دليل عمليللات حفللظ االمللن والنظللام وتللدري ضللباط وعناصللر انفللاذ القللانون علل
ادوارهللم ومسلللوليا م اثنللا تنظلليم التظللاهرات وذل ل وف ل املعللاير الدوليللة الواجبللة
االتبللاع وال سلليما منهللا مبللاد نيويللور حللول اسللت دام القللوة واالسلللحة الناريللة -
مدونة االمم املتحدة لقواعد سلو املوظفن املكلفن بنفاذ القانون.

اليقر اخلالسة :احلقو اإل تصا ية لاإلجتماعية لالشقافية:
ألاا :احل يف العمل لحرية إختياث العمل:
 -94يللنظم قللانون العمل الصللادر يف  23ايلللول  1946مل التعللديالت اللليت طالت ل "الشللروط
االساسلية للعمل والسلاعات والعطل والصلرف ملن اخلدملة وتعلوي هنايلة اخلدملة" .كملا تتضللمن
امل لواد  9و 10و 15و 22و 23و 30الس للن الق للانوي لعم ل احل للدث واملس لللولية اجلزائي للة امل تب للة
عل ل ل ك ل ل مل للن يسل للت دم او يسل لله اسل للت دام االحل للداث .كمل للا حتظل للر املل للادة  26من ل ل املعدلل للة
عللام " 2000علل صللاح العمل التفرقللة بسللب اجلللن بللن العامل والعاملللة يف مللا خيلل ،نللوع
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العم مقدرا االجر التوظيف ال قية ال في التأهي املهين واملللب " .وقلد افلرد هلذا القلانون
م تعديالت بلقانون رقلم  220الصلادر يف  2000/5/29امللواد 68و69و70و71و72و73
و 74و 75و 79لتحدي للد احلق للو يف العمل ل والنسل ل العائ للدة لالشل ل اص ذوي االحتياج للات
اخلاصة يف القطاعن العام واخلاص.
 -95أن الق للانون رق للم  46اتري للخ  2017/8/21املتعلل ل بل ل "رفل ل احل للد االدىن للرواتل ل واالج للور
واعطللا اايدة غ للال املعيشللة للم للوظفن واملتعاقللدين واالج لرا يف االدارات العامللة ويف اجلامع للة اللبناني للة
والبلللدايت واحتللادات البلللدايت وامللسسللات العامللة غللر اخلاضللعة لقللانون العم ل وحتويل روات ل املللال
االداري الع للام واف ل لراد اهليا للة التعليمي للة يف واارة ال بيل للة والتعل لليم الع للاي واالس للال العس للكرية" نل لل ،يف
املللادة  24من ل عل ل ح ل املوظفللة املتزوجللة بالسللتفادة بنللا عل ل طلبهللا مللن دوام نصللفي خللالل ف ل ة
خدمتها ملدة أقصاها ثالث سنوات .إاال أن هذه املادة أضافت أن سلنة اللدوام النصلفي حتتسل نصلف
سللنة خدمللة فعليللة بلنسللبة للتللدر وتع لوي الصللرف أو املعللاش التقاعللدي أو احملسللومات التقاعديللة .ويف
هذا اإلطار اع إد وايلر الدوللة لشللون امللرأة مشلروع قلانون يرملي اىل تعلدي هلذه امللادة حبيل حتتسل سلنة
الدوام النصفي سنة كاملة يف حال قررت املوظفة تسديد كام احملسومات التعاقدية.
 -96كما إ إقرار وتعدي العديد من القوانن ذات الصلة ومنها:


قللانون ض لريبة الللدخ  :جلهللة إق لرار املسللاواة بللن الوالللد والوالللدة بلنسللبة للتنزي ل
الضرائيب اإلضايف وتوحيد شروط اإلفادة من التنزي .



قللانون الللدفاع الللوطين :جلهللة اسللتفادة او أو اوجللة املتطوعللة واملتطللوع يف قللوى
اجليش يف حال الوفاة اثنية من املعاش التقاعدي.



املساواة يف شروط االستفادة من التعوي العائلي بلن املوظلف أو املوظفلة جلهلة
املساواة يف شلروط االسلتفادة ملن التعلوي العلائلي علن اللزو واألوالد فيملا بلن
ال للزو والزوج للة عل ل أن يك للون ح ل األفض لللية لتقاض للي ه للذا التع للوي الع للائلي
للموظف أو املوظفة األعل رتبة.



مس للاواة األج للرة بملوظف للة يف القط للاع الع للام جله للة م للدة إج للااة األموم للة :حبيل ل
أ ِّ
ُعطيللت األجللرة احلام ل عنللد وضللعها ملولودهللا إجللااة أبجللر كامل ملللدة مماثلللة
لتل اليت تعط يف احلالة ذا ا للموظفة اخلاضعة لنظام املوظفن.



نظام املوظفن :جلهة مديد إجااة األمومة للموظفة لتصب عشرة أسابي برات كام .



قللانون العم ل  :جلهللة رف ل إجللااة األموم للة للم لرأة العامل للة يف القطللاع اخل للاص إىل
عشرة أسابي مدفوعة برات كام .

 -97واجلللدير بلللذكر ان وايللر العمل احلللاي وقإل بتللاريخ  2نيسللان  2017م ل كل مللن رئللي
االحتاد العماي العام ورئي مجعية الصلناعين وامللدير االقليملي ملنظملة العمل الدوليلة يف بلروت ملذكرة
تفاهم تتعل بللربانمج اللوطين للعمل الالئل يف لبنلان .لدف هلذه امللذكرة اىل تعزيلز تلراب السياسلات
م ل ال كيللز عل ل ادارة العم ل وانظمللة تفتلليش العم ل وحتسللن شللروط العم ل الالئ ل يف لبنللان وتعزيللز
فرص العم املنتللة مل ال كيلز علل تشلغي الشلبا اللبنلاي وحتسلن تقلدميات الضلمان االجتملاعي
وتوفر ح إد ادىن من احلماية االجتماعية وايضا حتسن احلوكمة وتنظيم هلرة اليد العاملة.
GE.19-01370

27

CERD/C/LBN/23-24

اثنيا :احل يف قكوير النقاابت لاإلنتماء إليها:
 -98يف هللذا اإلطللار ال بل إد مللن اإلشللارة إىل إنشللا رابطللة مللوظفي االدارة العامللة مبوجل التعللدي
رقللم  1619يف سللنة  2012لبيللان العلللم واخلللرب السللاب (رقللم /378اد اتريللخ  1993/10/8اللليت
كان امسها رابطة خرجيي ومتدرييب املعهد الوطين واالمنا .
منعلا نظلرًاي
 -99إن املن املوجود يف القانون ملوظفي القطاع العام بإلضرا والتلم أصلب ً
ذل ألن موظفي القطاع العام قاموا إبنفاذ العديد من اإلضرابت كان آخرها تلل املتعلقلة برفل
احلد األدىن لألجور وسلسلة الرت والروات (أيلول . 2017
 -100وبلنسللبة للعمللال األجان ل وحريللة إنشللا اجلمعيللات ال ب ل إد مللن إلقللا الضللو عل ل إمكانيللة
االنتسا اىل اي من النقابت يف لبنان املرخصة من قب واارة العم (املادة  92من قانون العم .
اثلشررا :حر التمتررل خبررالات الصررحة العالررة التبيررة لالضررما اإلجتمرراعي لاخلررالات
اإلجتماعية:
 -101يس للع لبن للان اىل حتس للن القط للاع الص للحي فيل ل بش للك دائ للم م للن اجل ل ض للمان نوعي للة
اخلدمات ومشولية التغطيلة وذلل بللرغم ملن التحلدايت الداخليلة والعوامل اخلارجيلة ولعل ابراهلا
ملرتب ب لزايدة الطل ل عل ل هللذا القطللاع نتيلللة النللزوح السللوري .فعل ل الصللعيد التش لريعي أقللرت
الللللان النيابي للة املعنيللة وآخره للا جلنللة امل للال واملواانللة يف جلس للتها اللليت التأم للت يف 2018/11/6
مشروع قانون البطاقة الصحية وأحالت إىل اهلياة العامة للملل النيايب القراره .ويضمن مشروع
القللانون هللذا اعتمللاد البطاقللة الصللحية لكل اللبنللانين واللليت تتضللمن السللل الصللحي لكل فللرد
وسلتوفر العللال املطلللو مللن دون حاجللة لتقللد امللري تقللارير طبيللة عللن مراحل عالجل يف كل
مرة خيض للمعاينة او دخول مستشف .
 -102وملعاجلللة الللنق ،ال للذي يعللاي من ل القط للاع العللام للصللحة س لوا يف امل لوارد املالي للة او يف
العنصللر البشللري (ممرضللات واطبللا ومسللعفن ...تعمل واارة الصللحة علل اعللداد اسل اتيليات
ملكافح للة االوبا للة واالمل لرا املستعص للية كم للا يق ل ل ت للوفر التغطي للة الص للحية الش للاملة يف ص للل
اس ل اتيلتها لع للام  2025ال لليت إطالقه للا ع للام  2017وتق للوم عل ل مب للدأ "الص للحة ح ل لك ل
مواطن" و دف اىل حتقي ما يلي:


تطوير واارة الصحة وإدار ا.



حتسن القطاع العام للصحة يف جمال الوقاية وتعميم عل خمتلف مراح العمر



إختاذ خطوات ملموسة لتوفر التغطية الصحية الشاملة وبنوعيلة عاليلة مل اعطلا
االولوية للفقرا واالش اص يف اوضاع هشة



تعزي للز ق للدرات القط للاع الص للحي ملواكب للة دقيق للة ومبني للة عل ل املعلوم للات يف إط للار
مكافحة انتشار االوباة.

 -103تعتمد واارة الصحة حالياً عل شبكة من  213مركلز لل لدمات الصلحية االساسلية يف
خمتلل للف املنل للاط اللبنانيل للة وتتعل للاون م ل ل واارة الشل لللون االجتماعيل للة والبلل للدايت واملنظمل للات غل للر
احلكومية لتمكن املرض من مراجعة االختصاصين ببدالت مقبوللة وتلوفر االدويلة والعالجلات
لالم ل لرا املستعصل للية ومنهل للا السل للرطان .ان  36مرك ل لزاً مل للن تل ل ل املراكل للز هل للي معتمل للدة دولي ل لاً.
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وق للد اس للتفاد  160000ال للف لبن للاي م للن تق للدميات ه للذه املراك للز ال لليت تس للتقب ايضل لاً الن للااحن
السورين .وال بد من التوقلف عنلد بعل االحصلائيات الليت تشلر اىل نتلائج إجيابيلة حمققلة بللرغم
م للن التح للدايت الكب للرة ال لليت يواجهه للا القط للاع إذ اوف ل ع للدد النس للا املتوف للاة خل لالل ال للوالدة
م للن  14لك ل ما للة ال للف يف ع للام  2015اىل  8 7لك ل ما للة ال للف يف ع للام  .2017ام للا نس للبة
وفيات االطفال عند الوالدة فهي ايضاً من فضة وبلغلت  4 3لكل اللف طفل  .كملا ان %95
م للن عملي للات ال للوالدة ت للتم بش لراف اختصاص لليي ص للحة .و تق للد مبش للروع ق للانون ح للول االم للن
الغذائي يف عام  .2015كما مكنت الواارة من احتلوا االملرا املعديلة واالوبالة وذلل لللميل
مللن لبنللانين وغللر اللبنللانين فعلل سللبي املثللال إجنللاا عللال  % 90مللن اللبنللانين مللن السل
و %50ملن غلر اللبنلانين وان التفلاوت يف النسل ملرده ان هللال يغلادرون لبنلان قبل االنتهلا
من العال .
 -104يغطي صندو الضمان االجتماعي ثل املواطنن اللبنانين كما هنا صلنادي خمتلفلة
تغط للي الع للاملن يف القط للاع الع للام كتعاوني للة امل للوظفن وص للنادي خمتص للة للقض للاة والعس للكرين
واسلاتذة اجلامعللة اللبنانيللة .وتتللوفر التغطيللة الصللحية عللرب شللركات التللأمن اخلاصللة .وهنللا مسللاعي
دائمة لتحسن التغطية الصحية (البطاقة الصحية املشار اليها أعاله واالجتماعية.
ثا ع ر ا :احل ر يف التعلرريم لالترراثيمل لخالس ر ا :ح ر اإلسررهان علررى رران املس ررالا يف
الن اطات الشقافية:
 -105تتضللمن الفقلرات املدرجللة حتللت املللادة  7معلومللات كاملللة حللول ترمجللة هللذا احلل الللذي
كرس الدستور اللبناي يف التعليم والتدري .
املا 6
 -106إن امل للادة  9م للن ق للانون أص للول احملاكم للات املدني للة تض للمن حل ل إ التإقاض للي (اللل للو اىل
القضا وحقو الدفاع جلمي األفراد املقيملن يف لبنلان ملن دون التإمييلز بلن اللإبنلاي واألجنليب.
وال يتضمن قانون الرسوم القضائية أية أحكام من شأهنا التمييلز يف املعامللة بلن اللإبنلاي واألجنليب
جلهة قيمة النإفقات والرسوم القضائية .ولكن قانون أصول احملاكمات اجلزائية فر موجبًا إضافيًا
عل عات األجنيب الذي يتقدم بشكوى مباشرة امام القضا اجلزائي يتمث بوجو تقدمي كفالة
إضللافية كشللرط لقبللول شللكواه يف الشللك (املللاداتن  68و 155أ.م .علل أنل ميكللن إعفللا
لباب تلربر
األجنيب من دف الكفالة يف حلال كلان اجللرم يشلك جنحلة ورأى القاضلي أبن هنلا أس ً
ذلل  .وهنللا يقتضللي التشللديد علل أن اهلللدف مللن إللزام الشللاكي  -األجنلليب  -بللدف كفالللة هللو
احل إد من سو إستعمال ح اإلدعا  .وفر كفاللة إضلافية علل علات األجنليب ترملي إىل تفلادي
إمكانية مغادرت البالد بعد التقدم تعس ًفا بلشكوى.
 -107جتيللز املللادة  416مللن قللانون أصللول احملاكمللات املدنإيلة لألجانل املقيمللن بصللورة شللرعية
يف لبنلان اإلسللتفادة ملن املعونللة القضلائيإة شللرط املعاملللة بملثل كمللا أن إجلرا ات تعيللن حمللامي يف
ماداي عن ذل ال ميز بن اللبناي واألجنيب.
القضااي اجلزائية لألش اص العاجزين ً

 -108تنظر احملاكم اللبنانية يف دعاوى يقدمها العمال االجان بوج مسلت دميهم ويف حلال
ثبت حصلول تعسلف يف فسلخ العقلد وكلان الصلرف ملن اخلدملة غلر ملربر يصلدر احلكلم لصلاح
املدعي وتصرف ل التعويضات وف قانون املوجبات والعقود.
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املا 7
 -109نصللت املللادة  10مللن الدسللتور عل ل ان "التعللليم حل إلر مللا م خي ل بلنظللام العللام أو ينللايف
اآلدا أو يتعر لكرامة أحد األداين أو املذاه وال ميكن أن م حقو الطوائف ملن جهلة
إنشللا مدارسللها اخلاصللة عل ل أن تسللر يف ذل ل وفاق لاً لألنظمللة العامللة اللليت تصللدرها الدولللة يف
شللأن املعللارف العموميللة" .وقللد تعهللدت احلكومللة اللبنانيللة يف بياهنللا الللوااري "عل ل أتمللن التعللليم
النوعي جلمي املوجودين عل اراضيها".
 -110يتميللز لبنللان بقللوة رأمسالل البشللري النللاب مللن جللودة نظامل التعليمللي .وانطالقلاً مللن التلزام
لبنللان مبيثللا االمللم املتحللدة كدولللة ملسسللة هلللذه املنظمللة وكدولللة سللامهت يف صللياغة االعللالن
العللاملي حلقللو االنسللان تسللتمر واارة ال بيللة والتعللليم العللاي يف وض ل اخلط ل واالس ل اتيليات
لضمان مشولية هذا القطاع ونوعيت  .كما تعم واارة الثقافة عل تعزيز الرواب الثقافيلة بلن لبنلان
والدول واجملموعات السياسية التابعة هلا كملموعة الفرنكفونية واجملموعة العربية.
 -111وبعللد عللام مللن إطالقهللا خطللة تطللوير قطللاع التعللليم لالعلوام  2015-2010اضللطرت
واارة ال بي للة والتعل لليم الع للاي العط للا اولوي للة للتل للاو اإلنس للاي عل ل اث للر الن للزوح الس للوري .وق للد
فتحللت أب لوا املللدارس العامللة منللذ العللام  2011امللام الطللال السللورين النللااحن وبللدعم مللن
االسللرة الدوليللة .وقللد ادى ذلل اىل مضللاعفة عللدد الطللال املسللللن يف املللدارس الرمسيللة مملإلا ااد
االعبا عل هذه املدارس اليت كانت حتتا اصالً اىل صيانة .وقد حلظلت اسل اتيلية Reaching
) all children through education (RACE 2لالعلوام  2021- 2017تلدابر ملعاجللة حتلدايت
"توفر نوعية تعليم عادل وشام " لللمي .
 -112كما اطلقت واارة ال بية والتعليم العلاي مشلاري رايديلة يف  30مدرسلة رمسيلة وجهلزت 100
مدرسللة مبلوارد يف قاعللات التللدري لتقللد املسللاعدات يف التعللليم لالطفللال ذوي االحتياجللات اخلاصللة
(البصرية والسمعية والتعليمية .
 -113واعل للدت واارة ال بيل للة بلتعل للاون م ل ل واارة الشل لللون االجتماعيل للة وواارة العل للدل واليونسل لليف
سياس ل للة حلماي ل للة االطف ل للال م ل للن العن ل للف .واطلق ل للت ال ل للواارة يف النص ل للف االول م ل للن ع ل للام 2018
االس ل اتيلية الوطنيللة للتعللليم التقللين لالع لوام  2022-2018وذل ل بلتعللاون م ل الللواارات املعنيللة
(الزراعللة والعم ل وجمل ل اخلدمللة املدنيللة واليونسلليف ومنظمللة العم ل الدوليللة وغرهللا مللن اجلمعيللات
امل تصللة .و للدف هللذه االسل اتيلية اىل إعللداد القللوى العاملللة املطلوبللة وفل الحتياجللات االقتصللاد
وسللو العم ل  .ومللن املتوق ل ان تطل ل واارة ال بيللة اواخللر العللام  2018اس ل اتيلية لتحديللد رؤيتهللا
واهدافها يف إطار اجندة التنمية املستدامة لعام  2030السيما اهلدف الراب منها "التعلليم اجليلد".
سللت جم هللذه االس ل اتيلية خبريطللة طري ل لتطللوير ادا القطللاع التعليمللي لالع لوام .2030-2019
س كز هذه االس اتيلية عل ما يلي:

30



جمموعة اولوايت تتناول تغيرات قانونية ومستلزمات ومناذ مالية وحتديد لعم
تقين عل مستوى املدارس واحملافظات والواارة.



مقاربللة لتغيللر ثقافللة املسللاعدات االنسللانية القصللرة االمللد واللليت ميللزت التلللاو
م االامة السورية اىل تطوير شلراكات طويللة االملد تفيلد النظلام ال بلوي اللبنلاي
لكافة التالميذ.
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خط للة لض للمان مشولي للة القط للاع ال ب للوي يف لبن للان ليس للم االطف للال االكث للر فقل لراً
وهشاشة يف لبنان.



خريط للة طري ل ل االتسل للا ال بي للة والتعلل لليم يف املل للدارس واملعاه للد واجلامعل للات م ل ل
املهارات املطلوبة يف االقتصاد اللبناي يف القرن الواحد والعشرين.

 -114كم للا يلع ل املرك للز ال للوطين للبح للوث العملي للة دوراً حي للوايً يف تط للوير نوعي للة التعل لليم عل ل
املستوى الوطين وبن امللسسات التعليمية يف لبنان واملنطقة وذل وف الربامج التالية:


من البكالوراي اللبنانية تعط للمتفوقن يف االمتحاانت الرمسية .وقد مشللت منلذ
عام  272 2002طالباً.



اجلل لوائز علل ل التف للو العمل للي وم للن للمتف للوقن يف اجمل للاالت الكبي للة وال ص للحة
والعلوم االنسانية والزراعة والبياة .وقد منحت منذ عام  2011لل 45بحثاً.



ملن الدراسللات العليلا والللدكتوراه :مللن للمتفلوقن يف خمتلللف اجمللاالت .وقللد بلل
عدد املستفيدين منها  600طالباً خالل العقدين املاضين.

 -115تق للدم واارة التنمي للة االداري للة بل لرامج تدريبي للة مل للوظفي القط للاع الع للام لل لزايدة ال للوعي ح للول
املساواة بن اجلنسن وحقو االنسان والبياة والطاقة املتلددة.
 -116يوي لبنان امهية للوقاية من العنف املتطرف وذل يف ظل اخلطلر اللذي مثلل اجملموعلات
االرهابية والفكر املتطرف الذي تنشره مما يزعزع السلم واالمن الدولين والتنمية املستدامة وحقو
االنسللان .وقللد شللك جمل ل الللوارا فري ل عم ل مللا بللن الللواارات العللداد اس ل اتيلية وقائيللة م ل
تدابر ممنهلة ملعاجللة االسلبا املوجبلة للتطلرف العنيلف ولعل ابراهلا تنلاق ،الفلرص االجتماعيلة
واالقتص للادية التهم لليش البطال للة التميي للز ض للعف احلك للم انتهاك للات حق للو االنس للان اس للا ة
استعمال املعتقدات والنزاعات املستمرة .وبعلد ان اعتملد ا احلكوملة اللبنانيلة سلتق ن خبطلة عمل
ش للاملة لكاف للة القطاع للات .وبلت لوااي تش للرف واارة اخلارجي للة واملغ ب للن عل ل إع للداد اس ل اتيلية
وطنية ملكافحة االرها .
 -117إاما قوى االمن اللداخلي فقلد اعتملدت اسل اتيلية لالعلوام  2022-2018ملن اجل
جمتمل اكثللر امنلاً لتعزيللز االسللتقرار واالمللن والشلراكة مل اجملتمل ومحايللة حقللو االنسللان واايدة
املسا لة وبنا قدرات القوى االمنية وفعاليتها.
 -118ويف إط للار اجله للود املبذول للة أطلق للت احلكوم للة اللبناني للة يف ك للانون الث للاي  2018خط للة
االسللتلابة الطارئللة لالع لوام  2020-2017ملعاجلللة تللداعيات النللزوح السللوري والت فيللف مللن
معاانة النااحن واجملتمعات املضيفة.
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القسم الشاين
الر ل على التوصيات الواث لر اللجنة:
قعريف التمييز العنصري لحظره:
 -119لقد سرد التقريلر اجللام املقلدم علام  2015امللواد الدسلتورية كامللادة  7املتعلقلة بملسلاواة
بللن امل لواطنن والفقللرة " " مللن مقدمت ل بشللأن اح ل ام احل لرايت العامللة واملللادة  9املتعلقللة حبريللة
املعتقللد وامل للادة  12املتعلق للة حب ل ك ل لبن للاي يف تللوي الوظ للائف العام للة .كمللا اورد االط للر اجلزائي للة
ملكافحة التمييز العنصري (مراجعة الفقرات 7و 8ومن  31اىل  37من التقرير املذكور آنفاً .
 -120م االشارة اىل ان م يصدر بعد يف لبنان قانون خاص يتضلمن تعريفلاً للتمييلز العنصلري
ويعللاج قواعللد اإلثبللات املتعلقللة ب ل وبنتظللار صللدور مثل هللذا القللانون ميكللن للمحللاكم اللبنانيللة
اعتماد التعريف الوارد يف اإلتفاقية الدولية للقضا عل مجي أشكال التمييز العنصلري الليت انضلم
اليه للا لبن للان وال لليت تش للر يف امل للادة  1منه للا إىل مفه للوم "التميي للز العنص للري" وذلل ل إنطالقل لاً م للن
املللادة  2مللن قللانون أصللول احملاكمللات املدنيللة اللليت تللن ،علل وجللو تطبيل نصللوص اإلتفاقيللات
اللليت ينضللم إليهللا لبنللان وعل ل مسل إلو هللذه اإلتفاقيللات عل ل أحكللام القللانون الللوطين عنللد التعللار
بينهما.
 -121إأما يف ما خ ،قواعد اإلثبات فعند وقوع أي فع يدخ ضمن خانة التمييز العنصلري
فتتم العودة إىل القواعد العامة املنصوص عنها إما يف القوانن اجلزائية أو يف القوانن املدنية.
ختاب الكراهية العنصرية:
 -122اعتمد لبنان يف مقدمة دستوره وجو اح ام املواثي واملعاهدات الدوليلة واالعلالن العلاملي
حلقللو االنسللان وهللو بلتللاي ينبللذ كافللة اشللكال الكراهيللة والتمييللز العنصللري ويطب ل القللانون عل ل
اجلمي  .وتسع قوى إنفاذ القانون عل التعامل مل امللواطنن والنلااحن والالجالن كقيملة انسلانية
دون اي مييز قائم عل العر او الدين او اجلنسية او اي شك من اشكال التمييز العنصري.
 -123استقب لبنان الالجان الفلسطينين (منذ عام  1948والنااحن السورين منذ انلدالع
االامة يف سوراي وتعام معهم من منطل إنساي وأخوي ويسع لتوفر املسلتلزمات الضلرورية هللم
مل للن سل للكن وغل للذا واستشل للفا بلل للرغم مل للن اإلمكانيل للات احملل للدودة ويف ظ ل ل التل للداعيات االمنيل للة
واالقتصللادية واالجتماعيللة .وتلكللد الدولللة اللبنانيللة أهنللا ال تتهللاون مل أي مييللز أو خطللا كراهيللة
جتاه النااحن والالجان عل أساس العر أو اللون أو األص القومي أو اإلثين.
 -124وبلفع ل تقللدم السلللطات املعنيللة  -أمنيللة وقضللائية  -التسللهيالت يف تطبي ل الق لوانن إن
جلهلة إجلرا ات إقللامتهم أو جلهللة احللللول دون إعلاد م إىل بلللدهم بإلسللتناد إىل اإلتفاقيللات الدوليللة.
وتتحر خمتلف النيابت العامة (اإلستانافية أو التمييزية يف ك مرة يردهلا شلكوى أو إخبلار تتنلاول
أفعال أو كتابت أو خطابت يقصد هبا أو ينتج عنها إاثرة نعرات عنصرية وأفعال كراهية.
األفعال األخر احملظوث مبوجمل املا 4
 -125سوف تعد واارة العدل مشروع قانون هبذا اخلصوص مهيداً لرفع إىل جمل الوارا .
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لواءلة القانو اجلنائي للاللة لل املا  4لر ااقيا ية.
 -126يتضمن قلانون العقلوبت اللبنلاي امللادة  317الليت تلن ،علل ملا يللي" :كل عمل وكل
كتابة وك خطا يقصد منها أو ينتج عنهلا إاثرة النعلرات املذهبيلة او العنصررية أو احلل علل
الن لزاع ب للن الطوائ للف وخمتل للف عناص للر األم للة يعاق ل علي ل بحل للب م للن س للنة إىل ث للالث س للنوات
وبلغرامللة مللن ماللة إىل مثامنائللة ألللف لللرة وكللذل بملن ل مللن ممارسللة احلقللو املللذكورة يف الفق لرتن
الثانية والرابعة من املادة  65وميكن للمحكمة أن تقضي بنشر احلكم".
 -127إن نلل ،هللذه املللادة يعاق ل علل األفعللال املللذكورة ضللمن واللليت تثللر النعلرات العنصلرية
وهو يف حال اعتباره غر كاف من انحية املبلدأ إال أنل ويف هلذا اخلصلوص جييلز للقضلا مالحقلة
ومعاقبة األعمال واألقوال العنصرية ال سيما أن صياغة هذا الن ،جا ت بصورة عامة وشلاملة.
مللن انحيللة أخللرى إن اإلجابللة علل هللذه التوصللية بدقللة ال بل إد أن تتللوفر يف مللن مشللروع القللانون
املشار إلي يف اإلجابة عل التوصية السابقة يف حال السر ب .
ختة العمل الوطنية حلقو اإلنسا للؤسسة حقو اانسا :
 -128نشرت جلنة حقو االنسان النيابية عل املوق االلك وي جملل النوا " اخلطلة الوطنيلة
حلق للو االنس للان" لالعل لوام  2019-2014وه للي حص لليلة عمل ل تش للاوري ب للن كاف للة االطل لراف
املعنية .وهي تشك ما ارتضلت السللطات الدسلتورية كل حسل اختصاصلها لرفل التوعيلة بشلان
ض للرورة محاي للة حق للو االنس للان يف لبن للان وتعزيزه للا يف خمتل للف اجمل للاالت الس لليما منه للا احلق للو
واحلرايت االساسية واملدنية والسياسية او االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
 -129يعتللرب إجنللاا هللذه اخلطللة خطللوة متقدمللة لتعزيللز االجتاهللات االجيابيللة واجلهللود املبذولللة يف
س ل للبي ض ل للمان احلق ل للو واحل ل لرإايت االساس ل للية تض ل للاف اليه ل للا االحك ل للام الدس ل للتورية واالتفاقي ل للات
واملعاهدات العديدة اليت أبرمها لبنان واليت تعيد التأكيد عل التزام لبنان يف هذا اجملال.
 -130وقد حددت هذه اخلطة واحداً وعشرين موضوعاً ميكن توايعها كما يلي:


احلقللو واحللرايت املتعلقللة بتحقيل العدالللة (اسللتقاللية القضللا اصللول التحقي ل
والتوقيف من التعلذي مكافحلة االختفلا القسلري رعايلة السللون سللون
االحداث التوج اللغا عقوبة االعدام...



احلق للو واحلل لرايت املدني للة والسياس للية :وتش للم حري للة التعب للر والل لرأي واالع للالم
ومحاية احلياة اخلصوصية وحرية التلم .



احلق للو االقتص للادية واالجتماعي للة والثقافي للة :وتش للم احل ل يف العم ل والض للمان
االجتماعي والصحة والتعلم....



حقللو الفاللات واالش ل اص االكثللر عرضللة لالنتهاكللات :حقللو امل لرأة حقللو
الطف حقو ذوي االحتياجات اخلاصة.

 -131كما تناولت هذه اخلطة ك قطاع عل حدة مستعرضة اوضاع احلقو واحلرايت العامة
في ل واق حللت توصلليات حمللددة ومسللتلزمات العم ل عل ل مسللتوى جمل ل الن لوا وجمل ل الللوارا
واالدارات العامللة .وإذ حللددت اجلهللود املطلوبللة اقللرت بلرصلليد التشلريعي للبنللان يف هللذا اجملللال
وبملس للاعي النض للمام اىل معظ للم االتفاقي للات الدولي للة ذات الص لللة .وم للن املس للائ االساس للية اي
اوصت هبا "إنشا اهلياة الوطنية املستقلة حلقو االنسان وف مباد بري ".
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 -132ويف هذا السيا وبتاريخ  2016/10/19أق إلر اجمللل النيلايب اللبنلاي القلانون رقلم 62
القاضي "إبنشا اهلياة الوطنية حلقو اإلنسان" اليت تتضمن "جلنة الوقاية من التعذي " ويكلون
لبن للان م للن خ للالل ه للذه اخلط للوة ق للد أ إك للد التزام ل بملواثي ل واألع لراف الدولي للة ال لليت تتعل ل حبق للو
اإلنسان .إن مهمة هذه اهلياة هي محاية حقو اإلنسان وتعزيزها يف لبنان وف املعاير اللواردة يف
الدستور اللبناي واإلعالن العاملي حلقو اإلنسلان واإلتفاقلات واملعاهلدات الدوليلة يف هلذا الشلأن
(ومنهللا اتفاقيللة القضللا علل مجيل أشللكال التمييللز العنصللري  .وهلللذه اهلياللة سلللطة التواصل أيضلاً
بشللك مسللتق مل اهلياللات الدوليللة واحملليللة املعنيللة حبقللو اإلنسللان وهللي تتمتل بسللتقالل مللاي
وإداري .وهلذه اهلياة مهمات عدة أبراها :رصد مدى تقيإد لبنان حبقو اإلنسان والقانون الدوي
اإلنساي ووض التقارير اخلاصة أو الدورية يف شأهنا واملسامهة املستقلة يف التقارير املتوجبة عل
الدولللة اللبنانيللة وإبللدا اللرأي يف كل مللا تستشللار بل مللن املراجل امل تصللة لناحيللة احل ام حقللو
اإلنسل للان كمل للا هلل للا مل للن تلقل للا نفسل للها إبل للدا ال ل لرأي يف مجي ل ل التش ل لريعات واملراسل لليم والق ل لرارات
والسياسللات املتبعللة هبللذا اخلصللوص إضللافةً إىل تلقللي الشللكاوى واإلخبللارات اللليت تردهللا واملتعلقللة
بنتهاكللات حقللو اإلنسللان واملسللامهة يف معاجلتهللا ويف رصللد اإلنتهاكللات وتوثيقهللا طيلللة ف ل ة
النزاع املسلل واملتابعلة بكل إ الوسلائ املتاحلة لوضل حل إد لإلفلالت ملن العقلا إضلافةً إىل نشلر
ثقافللة حقللو اإلنسللان وحتفيللز تنفيللذ ب لرامج ال بيللة عليهللا وتطويرهللا وإعللداد الدراسللات وتنظلليم
امللمرات والدورات التدريبية يف هذا اجملال مل تلف اهلياات الرمسية واخلاصة.
 -133وال بللد مللن االشللارة اىل جمموعللة مللن الللدورات التدريبيللة اللليت جللرى تنظيمهللا مببللادرة مللن
واارة الدولللة حلقللو االنسللان بلتعللاون والتنسللي م ل املفوضللية العليللا حلقللو االنسللان وذل ل يف
إطللار اايدة الللوعي حللول آليللات محايللة حقللو االنسللان وبنللا قللدرات ممثلللن مللن الللواارات املعنيللة
واصحا املصلحة وذوي االختصلاص وبنلا شلبكة للتواصل يف ملا بيلنهم ملن جهلة ومل ممثللن
عن اجملتم املدي من جهة اخرى.
أقر جمل الوارا اللبناي املرسوم الراملي إىل تعيلن أعضلا اهليالة
 -134وبتاريخ  2018/5/21إ
الوطنيللة حلقللو اإلنسللان وهللم قللا سللاب وثالثللة انشللطن مللن اجملتم ل املللدي يف جمللال حقللو
اإلنسان وحمامين وأستاذ جامعي وطبي نفسي وآخر شرعي ومراس صحفي(. 2
 -135وقللد نظللم الربملللان اللبنللاي بلتعللاون م ل مكت ل املفوضللية وبلرانمج االمللم املتحللدة للتنميللة
جلسة مشاورات حلول التحضلرات العلداد تقريلر اإلسلتعرا اللدوري الشلام للبنلان خالهللا
اسللتعرا تقريللر منتصللف املللدة الللذي قدمت ل منظمللات اجملتم ل املللدي وحبضللور ممثلللن عللن اهلياللة
الوطنية حلقو االنسان.
البياانت املتعلقة تتبي الت ريعات:
 -136تصلع اإلجابلة علل هلذه التوصللية نظلراً لعلدم وجلود مكننللة بعلد يف قصلور العلدل يف لبنللان
األمر الذي حيول دون احلصول عل إحصا ات دقيقة يف ما خ ،الشلكاوى الليت رفعلت واحملاكملات
اللليت جللرت والعقللوبت اللليت فرضللت يف قضللااي متعلقللة بلتمييللز العنصللري .علملاً ان الللواارة بصللدد إجنللاا
مشروع تقين ملكننتها وأتمن الرب االلك وي مما سيمكنها مستقبالً من تقد الداات املطلوبة.
__________

(2
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النظان السياسي

التائيي:

 -137ان النصوص القانونية إبستثنا تل اليت ترع االحوال الش صية  -تتسلم بلطلاب العلام
وتشللم كافللة امل لواطنن دون اي مييللز .ان النظللام الطللائفي يعك ل النسلليج اإلجتمللاعي والسياسللي
وينطل من مبلدأ الغلىن يف التنلوع ضلمن سلقف املواطنلة والعمل ملن اجل ضلمان التكافل والتعاضلد
بن املواطنن حول قواعد وأس مش كة تشك عنصراً جامعاً وركيزة جوهرية للعيش معاً.
 -138تت ذ الدولة العديد من التدابر ملعاجلة أتص الشعور الطائفي يف النفوس مبعىن التحيإلز
والتعصل واالسللتاثار وهللي تلدابر تنظيميللة وتربويللة وإعالميللة لدف إىل تغليل الشللعور الللوطين
العام عل الشعور الطائفي اخلاص.
 -139يتم دراسة مشروع قانون يف جمل النوا لتعزيز الالمركزية اإلدارية وعم البلدايت.
احل يف اجلنسية:
 -140ال بل ل إد أوالً م للن التأكي للد علل ل أن اجلنس للية ه للي رابط للة سياس للية وقانوني للة تفي للد ان للدما
الش  ،يف جمموع السكان يف الدولة بوصف من العناصر املكونة هلا فالقانون هلو اللذي حيكلم
نشللأ ا واواهلللا ويبللن اآلاثر اللليت ميكللن أن ترتبهللا .واملقصللود بكوهنللا رابطللة سياسللية هللو أهنللا ترتكللز
عل ل ال للوال السياس للي ال للذي يتوج ل أن يتمت ل ب ل ك ل ش ل  ،جت للاه دولت ل  .وإن دور اجلنس للية
ال يقتصللر عل ل كوهنللا صللفة قانونيللة يف الش ل  ،ب ل إهنللا تعتللرب األسللاس الللذي يقللوم علي ل كيللان
الدولة ألهنلا حتلدد ركلن الشلع فيهلا .ويعتلرب مبلدأ حريلة الدوللة يف تنظليم جنسليتها نتيللة طبيعيلة
لفكللرة سلليادة الدولللة فيكللون هلللذه األخللرة احلريللة يف تنظلليم جنسلليتها وتنفللرد بوضل نظللام قللانوي
جلنسيتها يالئم أوضاعها وبتحديد القواعد واملبادى اليت تكتس اجلنسية عل أساسها أو اليت
تفقد اجلنسية تبعاً هلا مل إمكانيلة تعلدي هلذه القواعلد كلهلا أو بعضلها حبسل الظلروف .وجتلدر
اإلشللارة إىل أن أحكللام اجلنسللية اللبنانيللة ترتللدي طابع لاً حص لرايً واسللتثنائياً وتفسللر بصللورة ضلليقة
بعتبار أن أحكامها متعلقة بلنظام العام.
 -141إن قانون اجلنسلية اللبنلاي يلن ،علل كلون اللبنلاي هلو املوللود أل لبنلاي فقل أي أن
املولود (ذكراً أو أنث ألم لبنانية وأل أجنيب ال يعترب بنظر القانون لبنانياً وهو إعتبار كانت لل
دواعيل حلن صلدر قلانون اجلنسلية يف بللداايت القلرن ال ل( 20يف العلام  1925وهلو حاليلاً خيضل
إلعللادة تقيلليم إسللتناداً إىل التحللوالت اإلجتماعيللة والسياسللية والدميغرافيللة اللليت تراكمللت وتفاعلللت
منذ صدوره حىت اآلن ويبق حلن تعديل ساري املفعول وواج التطبي .
 -142وتعم اهلياة الوطنية لشلون املرأة وبطل من رائسة جمل الوارا عل إعداد مشروع
قللانون يعل ف حبل النسللا اللبنانيللات يف نقل جنسلليتهن إىل أوالدهللن .كمللا نفيللد أبنل سللوف يللتم
تقد مشروع القانون فور اإلنتها من إعداده إىل جمل الوارا .
 -143جتللدر اإلشللارة إىل أن الدولللة اللبنانيللة تيسللر إقامللة األسللر املولللودة ألمهللات لبنانيللات مللن
أب أجان ل م للن خ للالل املرس للوم رق للم  10188اتري للخ  1962/7/28ال س لليما امل للادة  21منل ل
حي ل مينحللون إقامللات جماملللة لل ل 3سللنوات قابلللة للتلديللد بعللد إنقضللا مللدة سللنة عل ل الللزوا
وأوالد اللبنانية من او أجنيب سوا كلانوا راشلدين أو قاصلرين ملن جهلة يعمللون أو ال يعمللون
إصدار القرار رقلم  1/122يف أيللول  2011ملن واارة العمل اللذي
من جهة أخرى .كذل
يتعل ل ل بملس للتندات املطلوب للة م للن األجان ل ل املت للأهلن م للن لبناني للات أو املول للودين م للن لبناني للات
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للحصول عل تراخي ،عمل (تسلهي احلصلول علل إجلااة عمل علرب إلغلا الكفاللة الليت كانلت
األم اللبنانيلة املتزوجلة ملن
مطلوبة  .كما طلبت اهليالة الوطنيلة لشللون امللرأة اللبنانيلة إسلتفادة أبنلا إ
رج أجنيب من البطاقة الصحية أسوةً جبمي اللبنانين.
 -144من انحية أخرى شل إك جملل اللوارا بقلراره رقلم  46اتريلخ  2012/3/21جلنلة وااريلة
برائسلة انئل رئللي احلكومللة لدراسللة إق احللات تعللدي قللانون اجلنسللية ويف حللن أوصللت الللنللة
امللذكورة بتلاريخ  2012/12/14بعلدم ملن امللرأة اللبنانيللة حل إعطلا اجلنسلية اللبنانيلة ألوالدهللا
واوجها وإستندت يف ذلل إىل املصللحة العليلا للدوللة اللبنانيلة ومنإلت علل جملل اللوارا إقلرار
سلة من التسهيالت لزو وأوالد املرأة اللبنانية املتزوجة من أجنيب.
 -145صلدر علن حمكمللة الدرجلة األوىل يف جبل لبنلان يف  2009/6/16حكللم مبلن اجلنسللية
اللبنانية ألوالد قاصرين من أم لبنانية تويف اوجها األجنيب أسوةً أبوالد األم اليت إكتسبت اجلنسية
اللبنانية .جتدر اإلشلارة إىل أنل وبنتيللة إسلتاناف ملن قبل الدوللة اللبنانيلة فسلخ هلذا احلكلم ملن
جان حمكمة اإلستاناف يف جب لبنان.
 -146تعم هياات اجملتم املدي عل عدة مستوايت من أج تعدي قلانون اجلنسلية اللبنانيلة
وإلغا التمييز ض إد املرأة وذل من خالل عدة محالت مطلبية :محلة "جنسلييت حل ي وألسلري"
منذ سنة  2001محلة "ألهنم أوالدي جنسييت ح هلم" منذ سنة  2005ومحللة "جنسلييت إي
وإلن" منذ .2008
قسجيل الوا ات يف سجالت النيوس:
 -147نشلر اىل انل وفيملا يتعلل بألطفلال املولللودين ملن أب عللدميي اجلنسلية وغللر املسللللن
ن ،القانون اللبناي صراحة علل إعتبلار أن ملن وللد ضلمن األراضلي اللبنانيلة ملن واللدين جمهلوي
التابعية يعتلرب لبنانيلاً (ملادة  1ملن القلرار رقلم  15اتريلخ  . 1925/12/9وكلذل األملر بلنسلبة
للمواليد من آب جمهولن أي اللقطا فهم أيضلاً يسلللون مبوجل القلانون يف سللالت األحلوال
الش صية عمالً بملادة  16من قانون قيد واثئ األحوال الش صية.
 -148وسارعت الدولة اللبنانيلة إىل معاجللة مسلألة علدم توثيل الزجيلات واللوالدات للدى النلااحن
الس ل للورين فك ل للان أن أص ل للدر جملل ل ل ال ل للوارا اللبن ل للاي القل ل لرار رق ل للم  93اتري ل للخ  2018/2/8رق ل للم
احملضر  58والذي إفو مبوجب واارة الداخلية وض آلية لقيد الزجيلات وتسللي اللوالدات اجلديلدة
للن للااحن الس للورين وقي للد بق للي الوقوع للات يف دائ للرة وقوع للات األجان ل م للن  2011/1/1بطريق للة
إداريللة ودون الللللو إىل القضللا ليصللار إىل إرسللال الل لوائ املتعلإقللة هبللا إىل واارة اخلارجيللة واملغ بللن
تصلة .وقللد السلر هبلذه اآلليلة حبيل يلتم قيلد وإصللدار
الليت تقلوم بتبليغهلا إىل اجلهلات السلورية امل إ
شهادات ميالد رمسية لكافة األطفال السورين الذين ولدوا يف لبنان بد اً من العام .2011
 -149بلنسللبة للمواليللد السللورين وعللدم حصللوهلم علل واثئل والدة بسللب املتطلبللات املكلفللة
للحصللول عل ل واثئ ل اهلويللة وإثبللات اإلقامللة القانونيللة كمللا جللا يف التقريللر .تلكللد املديريللة العامللة
لالح ل لوال الش صل للية أن الغالبيل للة العظم ل ل مل للن املواليل للد السل للورين عل ل ل األراضل للي اللبنانيل للة منل للذ
العام  2011قد تسليلهم يف سلالت وقوعلات األجانل يف كافلة احملافظلات اللبنانيلة وهلم
حيصلللون عل ل واثئ ل والدة منفللذة أصللوالً وحمالللة إىل واارة اخلارجيللة واملغ بللن مهيللداً لقيللد هلللال
املواليللد يف السلللالت السللورية .ومنللذ ذلل احلللن صللدر عللن املديريللة العامللة لألح لوال الش صللية
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عللدد مللن التعللاميم واملللذكرات أدت إىل تبسللي إج لرا ات تسلللي وتنفيللذ واثئ ل والدة السللورين
وتقلي عدد املستندات املطلوبة إىل احل إد األدىن ومنها ما يتعل بل:


اإلستعاضة ببيان القيلد السلوري احللدي واملصلد بلدف العائللة السلوري املتلوفر
لدى مجي السورين.



القبول جبواا السفر السوري لتنفيذ الوقوعات وهو أمر م يكن مقبوالً من الساب .



طل بطاقة اإلقامة الصاحلة ألحد الزوجن السورين ولي كالمها.



اإلعتم للاد علل ل ش للهادة تس لللي الجل ل الص للادرة ع للن مفوض للية الالجا للن وه للو
م يكن معتمداً من قب كبدي عن بطاقة اإلقامة.



تسلللي والدات السللورين حللىت يف حالللة عللدم تللوفر إقامللات صللاحلة ألي مللن
الوالدين.



مراسلة جمل الوارا وإستصدار القرار رقلم  93اتريلخ  2018/2/8اللذي مسل
بتسلللي املواليللد السللورين الللذين جتللاواوا عمللر السللنة إدارايً وهللو ق لرار إسللتثنائي
يرمي إىل إجياد ح هنائي لوجود أش اص ملن اجلنسلية السلورية يف حاللة إنعلدام
اجلنسية لعدم حياا م مستندات ثبوتية ولعدم تسليلهم .كما أنل حصلر التنفيلذ
بلش ل اإلداري دون احلاجللة ملراجعللة القضللا وهللي تسللهيالت م تتللوفر ألي فاللة
اناحة أخرى.

 -150جتدر اإلشارة إىل أن هذه التسليالت مشلت الالجان الفلسطينين من سوراي أيضاً.
 -151تن ،املادة  12من قانون قيد واثئ األحوال الش صية عل ملا يللي" :بعلد انقضلا سلنة
عل اتريلخ اللوالدة ال ميكلن قيلد املوللود إال مبقتضل قلرار قضلائي يصلدر يف غرفلة امللذاكرة بنلا ً علل
طلل النيابللة العامللة أو صللاح العالقللة ".فعنللد حللدوث والدة طف ل لبنللاي يتوجل عل ل األ أو
األم أو اللوي أو الطبيل أو القابللة تنظليم وثيقلة اللوالدة خللالل ثالثلن يوملاً تللي اتريلخ اللوالدة .بعللد
انقضا سنة عل اتريخ الوالدة ال ميكن قيد املولود إال مبقتض قرار قضائي يصدر يف غرفة املذاكرة
بنا ً عل طل النيابة العامة أو صاح العالقة وفقاً ملا هو اثبت يف ن ،املادة  12أعاله.
 -152إأما إذا ولد أجنيب يف لبنان فتنظم لل وثيقلة والدة كلاليت تلنظم للموللود اللبنلاي وتقلدم إىل
املديريللة العامللة لألح لوال الش صللية فتسللل هنللا مث ترس ل نس ل ة عنهللا إىل السللفارة امل تصللة
بواسطة واارة اخلارجية واملغ بن .أما إذا جتاوا املولود السلنة ملن العملر فلال يقيلد إال مبوجل قلرار
قضللائي وفقلاً لللن ،املللادة  12املللذكورة علملاً أنل ال ميكللن إصللدار حكم/قلرار قضللائي يلللزم دوائللر
النفللوس األجنبيللة بقيللد املواليللد يف سلللال ا ب ل أن احلكم/الق لرار املللذكور يقضللي فق ل إبثبللات
النفوس أي إثبات أن واقعة والدة هلال املواليد قد مت عل األراضي اللبنانية.
 -153يتبن من ن ،املادة  12املذكورة أعاله أهنا تنطب علل اللبنلانين واألجانل سلوايً دون
أي مييز بينهما وإن مدة السنة هذه فرضها القانون عل اعتبار أهنا مهلة كافية لقيد املواليد .أما
إذا م يتم القيد خالهلا فيتوج اإلستحصال عل حكم قضائي نتيلة تقاع وتقصر أصحا
العالقة يف قيد مواليلدهم ضلمن هلذه املهللة والليت تعلد ملدة كافيلة ومعقوللة إلجلرا القيلد .هلذا مل
العلللم أن الرسللوم املفروضللة يف هللذه الللدعوى غللر مرتفعللة (رسللم مقطللوع قللدره/25,000/ل.ل.
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أي مللا يلوااي /17/د.أ .بإلضللافة إىل بعل الطوابل وميكللن تقللدميها مللن قبل صللاح العالقللة
مباشرة دون احلاجة إىل توكي حمام .وميكن لصاح العالقة إذا كان وضع املادي رديااً أن يتقدم
بطل حصول عل معونة قضائية حىت إذا حص عليها يتم إعفائ من الرسوم والنفقات كافة.
 -154إن تسلللي املواليللد بعللد العللام األول عل ل والد للم قضللائياً عم لالً بملللادة  12مللن قللانون
قيد واثئ األحوال الش صية الصادر بتاريخ  1951/12/7واليت تن ،عل أن " :بعلد إنقضلا
سنة عل اتريخ الوالدة ال ميكن قيد املولود إاال مبقتض قرار قضائي يصلدر يف غرفلة امللذاكرة بنلا
علل طلل النيابللة العاملة أو صللاح العالقللة" .إن هلذا الللن ،ال ُخيضل كافلة واثئل الللوالدة اللليت
إنقضل سللنة عليهللا للتنفيللذ قضللائياً إمنللا فقل الواثئل اللليت م تللورد يف إقللالم النفللوس (م تعل رقللم
وارد يف اخلانة رقم  15أي هلي الواثئل الليت م ينظمهلا واللدي املوللود هنائيلاً خلالل سلنة كامللة.
إأما الواثئ اليت توريدها يف األقالم وإن م تنفذ وم يسل املولود علل خانلة والديل ف هنلا تبقلي
ضمن صالحية التنفيذ إدارايً مهما بل عمر املولود.
 -155وهنللا نشللر إىل أن ل ميكللن النظللر إىل مهلللة السللنة بشللك إجيللايب وهللام جلهللة حل األهل
علل قيللد املواليللد بلسللرعة الالامللة حتسللباً للزايدة حللاالت مكتللومي القيللد نتيلللة إمهللال التسلللي
وعللدم إعتبارهللا مهلللة يلللدي عللدم اإللتلزام هبللا إىل إلزاميللة إتبللاع إجلرا ات قضللائية طويلللة ومكلفللة.
ويفر قانون األحوال الش صية يف بالد أخرى جملاورة عقلوبت مشلددة تصل إىل حلب الواللد
يف حال من عن قيد أوالده خالل مهلة معينة.
 -156إأما بلنسبة إىل إجرا ات التسلي قضائياً ف ن أمر تبسليطها وتسلريعها أو جعلهلا جمانيلة
أم للر يتعلل ل بعمل ل واارة الع للدل .كم للا أن واثئل ل ال للوالدة للبن للانين ول للدوا يف اخل للار تبقل ل ض للمن
صالحية التنفيذ إدارايً حىت بعد مرور سنة عل الوالدة.
الوصول إىل األلاكر العالة:
 -157تقللوم الدولللة اللبنانيللة برصللد كافللة التقللارير ومتابعللة أي شللكوى ض ل إد ك ل مللن مين ل أو حيظللر
وصول أي ش  ،إىل األماكن العامة عل أساس اللون أو العر أو األص القلومي أو اإلثلين .وتتإبل
الدولة اللبنانية سياسة إعالمية توعوية دف إىل تشلي التواص بن اجملتم املضيف والنااحن.
ااطاث القانوين للجوء:
 -158إن اإلطار القانوي الناظم ملوضوع الللو يف لبنلان هلو قلانون ( 1962/7/10اللدخول
إىل لبنان واإلقامة في واخلرو من سيما املواد  26حىت  31من واملقصود بلللو هنلا اللللو
بملعىن السياسي فق ولي اإلنساي نظراً لكون لبنان ال يستطي يف ظ الظروف اجليوسياسية
احمليطة ب أن يكون بلد جلو وبلتاي ينبغي أخذ ملا تقلدم بعلن اإلعتبلار عنلد معاجللة ملا ورد يف
هذا البند جلهة "عدم وجود إطار قانوي مناس بشأن الللو ".
 -159إ إن الدولة اللبنانية ليست بللد جللو وهلي رغلم كوهنلا م توقإل علل اتفاقيلة العلام 1951
أو عل الربوتوكول لعام  1967قد طب إقت طوعياً مبدأ عدم اإلعادة القسرية Principle of Non
 -Refoulementفضل لالً ع للن أهن للا م إك للن الن للااحن الس للورين والالجا للن الفلس للطينين م للن ممارس للة
حقوقهم األساسية م مراعاة األنظمة والقوانن اللبنانية.
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عملا تقلدم فقلد وضل إطلار إتفلاقي لتنظليم موضلوع اللللو مبعلىن "اللللو إىل
 -160فضلالً إ
بلللد اثل ل " ولللي إىل لبنللان وذل ل مللن خللالل املرسللوم رقللم  11262اتريللخ 2003/10/30
الذي أبرم مذكرة التفاهم املوقعة بن املديرية العامة لألمن العلام واملكتل اإلقليملي ملفوضلية األملم
املتحدة لشلون الالجان.
 -161إن الدوللة اللبنانيلة يف ظل اإلطللار القلانوي والتنظيملي املشلار إليل آنفلاً أدركلت التبعللات
اجلس لليمة لإلع للادة القس ل لرية بلنس للبة للعدي للد م للن فا للات الن للااحن وخصوص ل لاً الس للورين م للنهم
فل للم تق للدم عل ل ل ممارس للة هل للذه اإلع للادة حبقه للم كم للا أن ل ل كل للان وال ي ل لزال أم للام الن للااحن الل للذين
ال يسللتوفون شللروط اإلقامللة أو حللىت ال يسللتوفون شللروط النللزوح يف بع ل األحيللان أن يتقللدموا
مللن املديريللة العامللة لألمللن العللام بطلبللات إلعللادة النظللر بوضللعهم وهللو إج لرا تعرف ل املنظمللات
العاملة يف هذا الشأن وكذل النااحون أنفسهم.
 -162إن القيل للود الل لليت فرضل للت عل ل ل احلل للدود إمنل للا فرضل للت جتل للاه األش ل ل اص غل للر النل للااحن
أي أولا ل العللابرين بللن البلللدين عل ل حنللو إعتيللادي ويريللدون املكللوث لف ل ة حمللددة ولللي لف ل ة
دائمة والدلي عل ذلل أنل يف بعل مراحل األاملة السلورية ويف ظل وجلود هلذه القيلود علل
الدخول فقلد إ التغاضلي عنهلا لصلاح إسلتيعا نلزوح أعلداد ليسلت بقليللة علل ضلو تطلورات
األوضاع السورية وتصاعد املعار وإنتقاهلا من مكان إىل آخر هنا .
 -163يف الوقت الراهن هنا مسع لتسوية أوضاع األجان امل الفن لنظام الدخول إىل لبنلان
واإلقامة في واخللرو منل وذلل ملن ضلمن ملا تسلم بل النصلوص القانونيلة ذات الصللة وكلذل
تبعاً للحاجة ملواكبة املساعي الدولية الرامية إىل أتمن العودة الطوعية اآلمنة هللال النااحن.
 -164مسل القللانون املتعلإل جبرميللة اإلجتللار بلبشللر رقللم  2011/164لضللحية اجلللرم اإلقامللة يف
لبنللان ط لوال املللدة اللليت تقتضلليها إج لرا ات التحقي ل وذل ل مبوج ل ق لرار قضللائي جييللز هلللا هللذا
العمللال األجانل الللذين يللتم اسللتغالهلم
األمللر ويف ذلل مراعللاة لواقل أن الضللحية قللد تكللون مللن إ
لعلدم حيلاا م علل األورا القانونيلة املثبتلة لشللرعية دخلوهلم اللبالد وإقللامتهم فيهلا .وهلذه القاعللدة
من شأهنا أن تطمان الضحية وجتعلها تتقدم بشلكوى ضلد اجللاي ملن دون أن ختلاف ملن أن يلتم
افتضاح أمرها وترحيلها خار البلد قب حصوهلا عل التعوي املناس .

 -165إن موضوع وصول النااحن إىل القضا بغ النظر عن إمتالكهم للواثئ الالامة هو
أمللر يعللود تقللديره للقضللا نفس ل وللق لوانن املرعيللة اإلج لرا يف هللذا اخلصللوص .ويف هللذا اإلطللار
تضللمن املللادة  9مللن قللانون أصللول احملاكمللات املدنيللة حل إ التإقاضللي (الللللو اىل القضللا وحقللو
الللدفاع جلمي ل األف لراد املقيمللن يف لبنللان مللن دون التإمييللز بللن اللإبنللاي واألجنلليب .وال يتضللمن
قانون الرسوم القضائية أيلة أحكلام ملن شلأهنا التمييلز يف املعامللة بلن اللإبنلاي واألجنليب جلهلة قيملة
النإفقللات والرسللوم القضللائية .ولكللن قللانون أصللول احملاكمللات اجلزائيللة فللر موجبًللا إضللافيًا عل ل
عات األجنيب الذي يتقدم بشكوى مباشرة املام القضلا اجلزائلي -أال وهلو موجل تقلد كفاللة
كشللرط لقبللول شللكواه يف الشللك (املللادتن  68و 155أ.م .علل أنل ميكللن إعفللا األجنلليب
أسباب تربر ذلل  .إن
من دف الكفالة يف حال كان اجلرم يشك جنحة ورأى القاضي أبن هنا
ً
املللادة  416مللن قللانون أصللول احملاكمللات املدنإيلة جتيللز لألجانل املقيمللن بصللورة شللرعية يف لبنللان
اإلسللتفادة مللن املعونللة القضللائيإة شللرط املعاملللة بملثل كمللا أن إجلرا ات تعيللن حمللامي يف القضللااي
لاداي عللن ذلل م ميللز بللن اللبنللاي واألجنلليب .ويللتم أتمللن املعونللة
اجلزائيللة لألشل اص العللاجزين مل ً
القضائية جلمي املوقوفن دون مييز بينهم حبس جنسيا م وذل بلتنسي بن واارة الداخلية -
قسم حقو االنسان يف قوى االمن الداخلي ومنظمات يف اجملتم املدي ونقابيت احملامن.
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ابلنسبة أللضاع الالجئو اليلستينيو:
استكمااا ملا لث يف التقرير الوطين يف اليقرات لر  14اىل  ،18نوث لا يلي:
 -166أصدرت احلكوملة اللبنانيلة يف العلام  2005القلرار رقلم  2005/89اللذي قضل بتشلكي
هيال للة رمسيل للة " -جلنل للة احل ل لوار اللبنل للاي  -الفلسل للطيين" لتحسل للن أوضل للاع الفلسل للطينين عل ل ل مجي ل ل
املسللتوايت واللليت مكنللت مللن إختللاذ اخلط لوات اآليلللة إىل إصللدار بطاقللات تعريللف لفاقللدي األورا
الثبوتي للة مم للا يش للك إج ل لرا ً م للن قب ل ل احلكوم للة لض للمان حل ل الفلس للطيين بإلع ل ل اف بلش ص للية
القانونيللة .كمللا تسللع جلنللة احل لوار اللبنللاي الفلسللطيين إىل تطللوير السياسللات العامللة اللليت تسللتهدف
الالجان الفلسطينين يف لبنان .وخالل األعوام املاضية قد أجنزت الللنة عملن أتسيسين:




ألاا ،إط للال حل لوار ب للن الق للوى السياس للية األساس للية املمثل للة يف جملل ل النل لوا
توص ل إىل تعزي للز
واحلكوم للة ح للول قض للااي اللل للو الفلس للطيين يف لبن للان وال للذي إ
موحلدة لقضلااي اللللو
التوافقات اللبنانية عرب وثيقة سياسية بعنوان "رؤية لبنانية إ
الفلسللطيين يف لبنللان" تعل ِّإلرب عللن املوقللف اجلللام هلللذه القللوى واللليت رفعهللا إىل
احلكومة لتحويلها إىل سياسة رمسية للحكومات املقبلة.
اثني ر ا ،إجنللاا أول تعللداد رمسللي للم يمللات والتلمعللات يف لبنللان عللام 2017
مللا يسللم بتطللوير السياسللات العامللة اسللتناداإ إىل معطيللات دقيقللة حللول أوضللاع
الالجان االقتصادية واالجتماعية والدميغرافية.

 -167علررى صررعيا التعلرريم عملي لاً ال وجللود أليللة عوائ ل من ل الفلسللطينين مللن الللدخول إىل
املدارس احلكومية اللبنانية .حىت أن هنا مساواة بن الطلال الفلسلطينين واللبنلانين ملن انحيلة
تقل للد وشل للروط طلبل للات التسل لللي واملسل للتندات والرسل للوم املطلوبل للة .وقل للد بل ل ل جممل للوع الطل للال
الفلسطينين يف لبنان للعام الدراسي  2018-2017أكثر من  48أللف تلميلذاً (أي %4,5
مللن جممللوع الطللال يف لبنللان مللنهم  5,530تلميللذ يف املللدارس الرمسيللة مقاب ل  32,376يف
مدارس األونروا .
 -168تستحوذ مواانة التعليم يف االونروا وحلدها علل  %80ملن مواانلة اللربامج وبلتلاي فل ن
أي اقتطاع يف املواانة ينعك بشك مباشر عل برانمج التعليم .فيملا اعتملدت إدارة االونلروا يف
لبنلان حاليلاً جمموعلة إجلرا ات منهلا دملج بعل امللدارس ورفل القلدرة اإلسلتيعابية الصل إفية إىل 55 – 50
لتم هلذه
طالباً يف الصف الواحد وختفي أعداد الكوادر التعليمية واإلدارية يف الوقت عينل س إ
اإلج لرا ات بش للك مباش للر ج للودة التعل لليم ألبن للا الالجا للن الفلس للطينين يف لبن للان األم للر ال للذي
توج ل ه لللال حن للو امل للدارس الرمسيللة اللبناني للة مم للا س لليزيد الض للغ عل ل النظ للام
سلليلدي حتم لاً إىل إ
لواع
التعليمللي يف لبنللان ابتللدا ً مللن العللام اجلللاري  .2019/2018أمللا جلهللة التعللليم اجلللامعي فيتل إ
الطال اجلامعيون الفلسطينيون عل حواي  45ملسسلة للتعلليم العلاي العلام واخللاص يف لبنلان.
وتعام اجلامعلة اللبنانيلة الطلال الفلسلطينين كملا تعامل الطلبلة اللبنلانين جلهلة الرسلوم الواجل
دفعها لدى التسلي .
 -169علررى الصررعيا الصررحي ،مللا اال التعللاون بللن وكالللة األونللروا وواارة الصللحة العامللة مللن
عملان إىل لبنلان حيل
حي تسلهي اإلجلرا ات والسلماح لألونلروا إبدخلال شلحنات طبيلة ملن إ
تساهم واارة الصحة العاملة يف تسلري اإلجلرا ات اإلداريلة اخلاصلة بشلحنات األدويلة قبل دخوهللا
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إىل لبنللان .كمللا تغطللي الدولللة اللبنانيللة الرسللوم الطبيللة املرتبطللة بللبع األملرا واللقاحللات داخل
املراكز الصحية .كما مثة تعاقد مل املستشلفيات احلكوميلة يسلم لألونلروا ملن خاللل بالسلتفادة
موح للد .أيضل لاً فيم للا يتعلل ل بت للوفر األدوي للة ملرضل ل
م للن خ للدمات ه للذه املستش للفيات لق للا رس للم إ
الس للرطان وغس للي الكلل ل وغره للا م للن األمل لرا اخلط للرة توص لللت األون للروا اىل اتف للا مل ل واارة
املورد.
الصحة العامة لالستفادة من األسعار امل إفضة اليت حتص عليها واارة الصحة من إ
 -170على صعيا ااستيا لرر خرالات الصرنال الروطين للضرما اإلجتمراعي أصلدر
جمل ل الن لوا اللبن للاي التعللدي التش لريعي عللرب الق للانون رقللم  128الص للادر يف 2010/08/24
والذي ع إدل املادة  9من قانون الضمان اإلجتملاعي اللبنلاي معفيلاً بلذل العامل الفلسلطيين ملن
شرط املعاملة بملث حبي يستفيد فق من تقدميات تعوي هناية اخلدملة بلشلروط الليت يسلتفيد
لاب منفص ل ل لالً مس ل للتقالً
منه ل للا العام ل ل ل اللبن ل للاي ومف ل للرداً إدارة الص ل للندو ال ل للوطين للض ل للمان حس ل ل ً
لإلشل ل اكات العائ للدة للعم للال الفلس للطينين علل ل إأال تتحمل ل اخلزين للة أو الص للندو أي إلتل لزام أو
موجل مللاي جتاهل  .بنللا ً عليل أصللب إبمكلان الالجاللن الفلسللطينين اإلسللتفادة مللن تعويضللات
هنايللة اخلدمللة بشللرط أن يكللون مقيم لاً يف لبنللان ومسلللالً يف واارة الداخليللة والبلللدايت بإلضللافة
إىل أن يكللون حللائزاً علل إجللااة عمل وفقلاً للقلوانن واألنظمللة املرعيللة .إال أنل يبقل علل العامل
الالج الفلسلطيين وعلل صلاح عملل موجل تسلديد املبلال املتوجبلة ملا نسلبت  %23.5ملن
أساس الرات كاش اكات مستحقة عن صنادي الضمان اإلجتماعي الثالثلة بينملا يسلتفيد هلذا
العام فق من نسبة  %8من حسا صندو هناية اخلدمة.
 -171علررى صررعيا املتلررو و اليلسررتينيو صللدر عللن جمل ل الللوارا يف عللام  2014ق لراراً
يقضللي إبلغللا واثئ ل االتصللال وواثئ ل االخضللاع الصللادرة عللن األجهللزة األمنيللة والصللادرة حبقهللم
احكام قضائية ومبعظمها احكام غيابية .يطال هذا القرار آالف اللبنلانين والفلسلطينين الصلادرة
حبقهم لوائ إخضاع من األملن العلام وواثئل اتصلال ملن اسلت بارات اجلليش اللبنلاي؛ مملا يسلاهم
يف الت فيللف مللن حللدة األامللات األمنيللة اللليت للدد السلللم يف لبنللان رغللم أن هنللا مللن يقللول أن
التنفيذ لي شامالً.
 -172على صعيا العمل اجملتمعي

تناول هذه املسألة يف الفقرتن 31و 32أعاله.

 -173على صعيا إعماث هنر الباث يتاب رئي احلكوملة كل القضلااي املتعلقلة مبشلروع إعلادة
اإلعملار خاصللة تنفيلذ الوعللود الليت سللب وقطعتهلا الللدول العربيلة لللدعم مشلروع اسللتكمال إعمللار
خملليم هنللر البللارد يف ظل مللا يواجهل املشللروع مللن علللز يف ميزانيتل مبللا يقللار  90مليللون دوالر.
كمللا تتللاب جلنللة احل لوار اللبنللاي الفلسللطيين موضللوع إدارة امل لليم املسللتقبلية مبللا يراعللي خصوصللية
الللللو الفلسللطيين والنسلليج اإلجتمللاعي حتللت سلليادة القللانون؛ ففللي هللذا اإلطللار أصللدر رئللي
جمل الوارا القرار رقلم  2018/48بتلاريخ  2018/05/21حلول "تشلكي فريل عمل لوضل
آلية إلدارة خميم هنر البارد" .ومن املتوق أن يرف الفري اق احات يف وقت قري .
 -174يف اخلتللام حتللاول الدولللة اللبنانيللة أبقص ل مللا أتللي هلللا أن تتلن ل اختللاذ أي إج لرا ات
مييزيللة حب ل أي كللان عل ل أراضلليها  ..م ل تك لري مب لدأي عللدم التللوطن وح ل العللودة علم لاً أن
لوض الفلسطينين يف لبنان نوع من اخلصوصية اليت جي أخذها دائماً بعن اإلعتبار.

GE.19-01370

41

CERD/C/LBN/23-24

احل يف العمل:
 -175بعللد التللذكر مبللا ورد يف الفق لرات اعللاله املتعلقللة بعم ل الالجاللن الفلسللطينين نللورد أن ل
ال يتم رف من جواا إقامة ألي ش  ،أجنيب إال إذا توافرت أسبا من ذل .
 -176ان تللدهور الوض ل االقتصللادي وغيللا النمللو منللذ سللنوات عللدة وارتفللاع نسللبة البطالللة
الكث للر م للن  %36لتصل ل اىل  % 40ل للدى الش للبا  .وانطالق للا م للن مب للدأ محاي للة الي للد العامل للة
اللبنانيللة ج للا ق لرار واي للر العم ل حبص للر االعم للال وامله للن بللبن للانين وح للددت بع ل القطاع للات
للنااحن السورين ال سيما قطاع الزراعة والبنا والنظافة.
 -177ان املللادة  8مللن مرسللوم تنظلليم عم ل االجان ل تللن ،عل ل " :م ل مراعللاة مبللدأ تفضللي
اللبناي  "....وكما ان امللادة  9ملن نفل املرسلوم تلن ،علل " :حيلدد وايلر العمل خلالل شلهر
كانون االول من ك عام بنا عل اقل اح امللدير العلام وبعلد اسلتطالع رأي االدارات واهليالات
امل تصللة عنللد االقتضللا االعمللال واملهللن واحلللرف والوظللائف اللليت تللرى الللواارة ضللرورة حصللرها
بللبنانين فق ".
 -178إامل للا بلنسل للبة لالجال للن الفلسل للطينين ال يوجل للد ايل للة ممارسل للات توظيل للف مييزيل للة ضل للدهم
والقلرارات اللليت تصللدر سللنواي عللن وايللر العمل بملهللن احملصللورة بللبنللانين تللدل علل عللدم التمييللز
ضد هلال .
احل يف التعليم:
لتم بتعللليم اللإبنللانيإن .ومللن األدلإللة عل ل
 -179للتم ال إدولللة اللإبنانيإللة بتعللليم غللر اللإبنللانيإن كمللا ل إ
ذلل هلو أ ةن معللاي وايلر ال إ بيللة والتإعلليم العللاي أصلدر قلر ًارا يتعلإل بتمديلد أعمللال التإسللي للعللام
الرمسيإللة يف ال ل إدوام
ال إدراسل إلي  2018/2017وقبللول تسلللي التإالمللذة غللر اللإبنللانيإن يف املللدارس إ
تعميمللا يتعلإ ل بتسلللي التإالمللذة غللر اللإبنللانيإن يف
إ
لباحي .كللذل فقللد أصللدر معللاي الللواير ً
الصل إ
اسي .2018/2017
املرحلة الثإانويإة للعام ال إدر إ
 -180ويف إطللار آخ للر أعلللن مع للاي الللواير ع للن ع للزم الللواارة اس للتقبال مجي ل ال ل إلراغبن بإللتح للا
لانوايت
بملدارس وحدةد رقم هاتف للمراجعة .وجا يف اإلعالن" :مللإا كلان التإسللي يف امللدارس والثإ إ
اسي  2018/2017يشهد إقباالً كثي ًفا بسب رغبة األهاي بتسللي أوالدهلم يف
الرمسيإة للعام ال إدر إ
إ
ة
امللسسات ال إ بويإة وحي إن قد يتع إذر عل البع من األهاي تسللي أوالدهلم لعلدم تلوفإر
هذه إ
مقاعللد هلللم يف هللذه املللدارس والثإللانوإايت وحي ل إ ةن واارة ال إ بيللة والتإعللليم العللاي تعم ل لررر ضررمر
لانوايت
أهرراافها لعلررى لبرراأ حر الررتعلم للجميررل علل أتمللن مقعللد لكل إ تلميللذ يف املللدارس والثإل إ
الرمسيإ للة فل ل ةن واارة ال إ بي للة والتإعل لليم الع للاي ت للدعو مجيل ل األه للاي ال ل إلراغبن بتس لللي أوالده للم للع للام
إ
الرمسيإلة االتإصلال
ال إدراس إي  2018/2017والإذين م يتم إكنوا من تسلليلهم يف امللدارس والثإ إ
لانوايت إ
علل ل رق للم اهل للاتف  01/772101أو مراجع للة املن للاط ال إ بويإللة يف احملافظ للات أو مديريإللة التإعل لليم
ل ،التإسلللي يف
ل ،التإسلللي يف الثإل إ
ئي مبللا خيل إ
لانوي مبللا خيل إ
الثإل إ
لانوايت إ
الرمسيإللة ومديريلإلة التإعللليم االبتللدا إ
اسي احلاي".
املدارس إ
الرمسيإة من أج تسهي تسلي أوالدهم للعام ال إدر إ
الصللادرة عللن واارة ال إ بيللة والتإعللليم العللاي يف لبنللان
 -181وبلتإللاي يتبل إلن أ ةن كثللرة التإعميمللات إ
للعللام ال إدراسل إلي  2018/2017ال تقيإللد تسلللي قبللول التإالميللذ غللر اللإبنللانيإن بل تسللع لتللأمن
مقعد لك إ منهم .بلتاي ال تقيإد ال إدولة عمليإة الوصول إىل التإعليم علل أسلاس اجلنسليإة أو وضل
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اهلللرة .وال نعتقللد أب ةن ال إدوللة اللإبنانيإللة حتلرم األطفللال مللن تصلاري إقللامتهم بسلب عللدم التحللاقهم
ليب يف
بملللدارس نتيلللة إنفللاذ هللذه التإعميمللات .ومللن املعلللوم ف نةل عنللدما يتسل إ
لل الطإال ل األجنل إ
أي جامعللة لبنانيإللة علي ل التإق ل إدم بطل ل لللدى األمللن العللام اللإبنللايإ للحصللول عل ل إقامللة طال ل .
تعقيدا ب هذا ما جيري يف دول العام لتنظيم إقامة األجان لديها.
وال يُعترب هذا األمر ً
 -182من جهة اثنية جي لتسلي التإالمذة اللإبنانيإن وغر اللإبنانيإن تقد الواثئ التإالية:
أورا ثبوتيإة لك إ طف .





بصورتن مشسيإتن لك إ طف .
الص إحيإة لك إ طف .
بطاقة اللإقاحات و إ
الشهادة إ
لف
ش للهادة أو عالم للات الع للامن املاض للين
الص ل إ
وخصوص للا عن للد اإللتح للا يف إ
ً
الصلفوف
الص إ
أي ملن إ
التإاس و إ
ف الثإاي عشر .وإن كلان للدى التإلميلذ عالملات إ
الرمسيإللة
السللابقة يرج ل إحضللارها .وإن م تكللن لدي ل العالمللات سللتعقد املدرسللة إ
إ
اختبار حتديد املستوى.

 -183إذا م تكل للن لل للدى التإلميل للذ مجي ل ل الواثئ ل ل املطلوبل للة ال ي ل لزال إبمكان ل ل التإسل لللي وُميكل للن
االستفسار عنلد إدارة املدرسلة بشلأن اخليلارات املتلوفإرة لتقلد واثئل بديللة حسل تعليملات واارة
ال إ بية والتإعليم العاي.
الرمسل إلي كالل إدوام
 -184وجتلدر اإلشللارة إىل أ ةن دوام بعللد الظإهر/املناوبللة الثإانيللة يللوفإر نفل التإعللليم إ
لف األ ةول والتإاسل علل
الص إ
لللون بلن إ
إ
باحي/املناوبة األوىل .وحيص األطفال النإلاجحون املس إ
الص إ
ِّ
ِّ
لف
الصل إ
شللهادة رمسيإللة ُمع ل ف هبللا مللن قب ل واارة ال إ بيللة والتإعللليم العللاي .كمللا ُميكللن للتإالمللذة يف إ
لف الثإللاي عشللر تقللد االمتحللاانت إالرمسيإللة .ونشللر هنللا إىل أ ةن التإلميللذة الإلليت انلللت املرتبللة
الصل إ
التإاس ل و إ
املتوس للطة عل ل مس للتوى لبن للان للع للام ال إدراس ل إلي  2017/2016حتم ل
األوىل يف امتح للاانت إ
الش للهادة إ
السوريإة.
اجلنسيإة إ
 -185كمللا أ ةن هنالل بلرامج تعليميإللة خمتلفللة يف لبنللان تسللهيالً لللدخول التإالمللذة غللر اللإبنللانيإن
العامة وأمهإها:
الرمسيإة /إ
إىل املدارس إ
يله ل ل
لامي الإ للذي إ
 -186ر رررانل التعلر رريم املعجر ررل ) :(ALPوه للو ال للربانمج الوحي للد غ للر النإظ ل إ
الرمسيإ للة للتإالم للذة غ للر اللإبن للانيإن .ة تط للوير ه للذا ال للربانمج لت للوفر ال إدراس للة
التإس لللي يف امل للدارس إ
عاما والإذين مض عل خروجهم من املدارس أكثلر
لألطفال الإذين ت اوح أعمارهم بن  7وً 17
لامي اللإبنللايإ .إ ةن الئحللة املللدارس الإلليت تق ل إدم
مللن عللامن مهيل ًلدا النللدماجهم الح ًقللا يف التإعللليم النإظل إ
ومفوضلليإة شلللون الالإجاللن ويف مراكللز التإنميللة االجتماعيإللة
هللذا الللربانمج متللوفإرة لللدى اليونيسللف إ
ومراكز اإلمنا االجتماعيإة وكذل عل اإلن نت علل  www.refugees-lebanon.orgوعلل موقل
واارة ال إ بي ل للة والتإعل ل لليم الع ل للاي  .www.mehe.gov.lbيف هناي ل للة ال ل للربانمج س ل لليتم إكن األطف ل للال م ل للن
مسي يف لبنان .كما خيض األطفال للتإقييم يف بدايلة وهنايلة اللربانمج للتإأ إكلد
االندما يف التإعليم إ
الر إ
السنوات التإالية.
من أ إهنم جاهزون إلعادة اندماجهم يف نظام التإعليم إ
مسي يف إ
الر إ
 -187قتوفر ا
أيضا ررال قعليميرة أخرر (لقسرمى ررال التعلريم غرري النظرالي) وذلل بنلا ً
ِّ
ِّ
الحتياجللات الطإف ل التإعليميإللة .إ ةن هللذه ال لربامج مق إدمللة مللن قب ل منظإمللات غللر حكوميإللة وهللي
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ال ختل إلول احلصللول عل ل شللهادة ُمع ل ف هبللا .تقللوم واارة ال إ بيللة والتإعللليم العللاي بللدعم مللن األمللم
لامي يسللم للمنظإمللات غللر احلكوميإللة بتنفيللذ بلرامج
املتإحللدة بوض ل إطللار عمل للتإعللليم غللر النإظل إ
ومع ف هبا.
تعليم غر
نظامي مص إدقة ُ
إ

لامي
 -188إ ةن الاعم يف أ اء اليرلض املنزلية متوفإر لبع الطإالإ املس إ
لللن يف التإعلليم النإظ إ
معرضللون خلطللر التإسلإلر املدرسل إلي .إ ةن هللذا
الرمسيإللة ويراتدوهنللا بشللك منللتظم .ولكللنإهم إ
يف املللدارس إ
ال ل إدعم متللوفإر يف أوقللات حم ل إددة ويف أطللر خمتلفللة حي ل حيضللر التإالميللذ كتللبهم املدرسلليإة وتل إقللي
لاان يف مراكللز اتبعللة
لتم تنفيللذ هللذه اللربامج أحيل ً
الل إدعم مملإلا يسللم هلللم بلنإلللاح يف العللام املدرسل إلي .يل إ
الرمسيإلة والإلذين حيتلاجون هللذا النإلوع ملن
لواارة ال إ بية والتإعليم العاي للطإالإ
إ
املسللن يف املدارس إ
الل ل إدعم .وإذا ك للان ل للدى الطإفل ل اللإبن للايإ وغ للر اللإبن للايإ ص للعوبت يف التإعل لليم ُميكنل ل التإس لللي يف
لتم االتإص للال علل ل
الرمسيإللة .ك للذل األم للر إن كان للت لديل ل احتياج للات إ
خاص للة أشل ل إد .وي ل إ
امل للدارس إ
صصللة.
لتم إحالت ل إىل ال لربامج املُت إ
السللاخنة املوجللودة يف واارة ال إ بيللة والتإعللليم العللاي لتل إ
اخلطللوط إ
لف األ ةول إىل الثإللاي عش للر
الص ل إ
وال بُل ل ةد م للن التإ للذكر أب ةن األون للروا تقل ل إدم خ للدمات التإعل لليم (م للن إ
لالإجان الفلسطينيإن املقيمن يف لبنان مبلا يف ذلل الالإجالن الفلسلطينيإن القلادمن ملن سلوراي.
ُ
اان بإلضافة إىل الكتل وعل إدة "العلودة إىل املدرسلة" .هنلا  68مدرسلة
وتوفإر األونروا التإعليم جمإ ً
الرمسيإة كما التإالمذة اللإبنلانيإون .وبلتإلاي
تدعمها األونروا يف لبنان ويتق إدم تالمذ ا لالمتحاانت إ
لف الثإللاي عشللر يف مدارسل أو يف بلللد
الصل إ
فل ةن مجيل الالإجاللن والنإللااحن يف لبنللان الإللذين أكمللوا إ
اخلاصة املص إدقة يف لبنان.
الرمسيإة أو
األص يستطيعون االلتحا بجلامعات إ
إ ُ
 -189قسجيل التاللذ لر ألهات لبنانيات لتزلجرات لرر أجنري :لقلد سلب وأوضلحنا أ ةن
دائمللا إىل تعزيلز احلل إ يف التإعلليم لللميل  .فقلد أ ررر روانو عررا قرنظم حر التعلرريم
لبنلان يسلع ً
للمواطنو ،نذكر لنها على سبيل املشال ا احلصر:




لن ،عل ل "جمانيررة
اعي رقللم  134اتريللخ  1959/6/12الإللذي يل إ
املرسللوم االش ل إ
التعليم".
الق للانون رق للم  686اتري للخ  1998/3/16مب للدأ "إلزالي ررة التعل رريم اا ت رراائي
لجمانيته".

القانو ث م  ،150اتثيخ  ،2011/8/17الذي ضى تعرايل املرا 49

 ،القانون
لر املرسون ااشرتاعي ث م  ،134اتريخ 1959/1/12؛ حي ن ة
لاان يف
امي يف مرحلة التإعليم
ومتاح جمإ ً
األساسي ُ
إ
اجلديد عل ما أيي" :التإعليم إلز إ
ِّ
ةد مبرسوم
املدارس الةرمسيةة .وهو ح إ لك ِّإ لبنايإ يف س إن ال إدراسة هلذه املرحلةُ .حتد ُ
امي".
يلُتة ُذ يف جمل الوارا شروط وتنظيم هذا التإعليم اجملإايإ اإللز إ
 -190كما أ ةن التزام لبنان بتحقي أهداف التإنمية املستدامة ( 2030 -2015أوجل علل
ُ
تعزا احل إ يف التإعلليم لللميل  .كملا أ ةن ثؤيرة ااسررتاقيجية الوطنيرة
العاي أن إ
واارة ال إ بية والتإعليم إ
لام إيللال عمليإللة تسلللي التإالميللذ مللن
لاي مهل إ
للتعلرريم وضللعت يف عهللدة واارة ال إ بيللة والتإعللليم العل إ
ليب االهتم للام ال لالإام للع رراللتهم ككاف ررة التاللي ررذ لع رران
إأمهللات لبنانيإللات إ
متزوج للات مللن أجنل إ
ِ
فصلهم أثناء الاثاسة ،لقوفري لقاعا ثاسية لكل ثاغمل لنهم لف األصول.
العاي عل تعزيز احل إ يف التإعليم لللمي من خالل:
 -191كما قعمل واارة ال إ بية والتإعليم إ
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تعزيز "اسرتاقيجية التعليم 2030

"“The Education 2030 Strategy

لاي بتعزيل للز "أجنل للدة التإنميل للة
قيل للام جلنل للة برائسل للة معل للاي وايل للر ال إ بيل للة والتإعلل لليم العل ل إ
لن ،عل ل
لوي منهللا والإللذي يل إ
الراب ل التإنمل إ
املسللتدامة  "2030وال سلليإما اهلللدف إ
الش ِّام لللمي وتعزيز فلرص اللتإعلإم ملدى احليلاة
"ضمان التإعليم اجليإد املنصف و إ
ُ
لللمي "“MEHE Steering Committee” .

لاي أتمل للن التإعلل لليم جلمي ل ل التإالمل للذة مبل للن فل لليهم

تتل ل إ
لوىل واارة ال إ بيل للة والتإعلل لليم العل ل إ
التإالمذة غر املواطنن من أوالد وأاوا النإسا اللإبنانيإات .وهي بلتاي ال تفر
أي كلفة عل التإالمذة غر املواطنن ملن أوالد وأاوا النإسلا اللإبنانيإلات وذلل
إ
الرتياد املدرسة االبتدائيإة أو الثإانويإة.
السليا إىل التإعمليم رقلم /12م 2018 /اتريلخ  2018/3/1الإلذي
لر يف هلذا إ
 -192ونش ُ
اخلاصللة إيللال عمليإللة
الرمسيإللة و إ
تطل ل الللواارة مبوجب ل مللن مجي ل املسلللولن عللن الثإل إ
لانوايت واملللدارس إ
ليب االهتملام اللالإام للعراللتهم ككافرة
تسلي التإالميلذ ملن إأمهلات لبنانيإلات إ
متزوجلات ملن أجن إ
التالليذ وعدم فصلهم أثنا ال إدراسة وتوفر مقاعد دراسيإة لك إ راغ منهم وف األصول.
 -193لق للد أوردان ه للذه التإفاص للي لل إدالل للة علل ل أ ةن ال إدول للة اللإبنانيإللة ت للوفإر كل ل إ التإس للهيالت الالإام للة
عنصري عل صعيد التإعليم.
عليمي يف لبنان وأنة ال مييز
إ
إلدما التإالمذة غر اللإبنانيإن يف النإظام التإ إ
يف حرية التنقل:

 -194إن النااحن السورين يف لبنان يتمتعون حبريإة احلركة والتنق داخل لبنلان كيفملا يشلاؤون
وال قيللود حت ل إد مللن حللركتهم إال يف حللاالت أسللتثنائية حمللددة مللن قب ل البلللدايت للليالً حرص لاً عل ل
النظام العام دون أن يكون ذل عل خلفية عنصرية.
احل يف لعاللة لتسالية الان احملاكم:
 -195يضمن قلانون اصلول احملاكملات املدنيلة السليما امللادة  9منل حل التقاضلي (اللللو إىل
القضا وحقو الدفاع جلمي األفراد املقيملن يف لبنلان ملن دون التمييلز بلن اللبنلاي واألجنليب.
ويف مللا يتعلل حبل اإلدعللا ال يتضللمن قللانون الرسللوم القضللائية أي أحكللام مللن شللأهنا التمييللز يف
املعاملة بن اللبناي واألجنيب جلهة قيمة النفقلات والرسلوم القضلائية أي أحكلام ملن شلأهنا التمييلز
يف املعاملللة ب للن اللبنللاي واألجن لليب جله للة قيمللة النفق للات والرس للوم القضللائية إال أن ق للانون أص للول
تفسر علل أهنلا إسلتثنا هللذا املبلدأ جلهلة فرضل
احملاكمات اجلزائية يتضمن نصوصاً من شأهنا أن إ
موجبلاً إضللافياً عل ل عللات األجنلليب الللذي يتقللدم بشللكوى مباشللرة أمللام القضللا اجلزائللي أال وهللو
وجو تقدمي كفالة كشرط لقبول شكواه يف الشك (املادتن  68و 155أ.م .إال أنل علاد
ون ،عل إمكانية إعفائ من دفل الكفاللة يف حلال كلان اجللرم يشلك جنحلة ورأى القاضلي أن
إ
هنللا أسللبابإ تللربر ذل ل وإن القضللا اللبنللاي غللر متشللدد هبللذا اخلصللوص هللذا م ل العلللم أبن
اهلللدف مللن إللزام الشللاكي  -اللبنللاي واألجنلليب  -بللدف كفالللة هللو احلللد مللن سللو إسللتعمال حل
اإلدعا وفر كفالة إضافية عل عات األجنيب ل تربيره ويكمن يف إمكانية مغادرت البالد بعد
التقدم تعسفاً بلشكوى.
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 -196من انحية أخرى جتيز املادة  416من قانون أصول احملاكملات املدنيلة لألجانل املقيملن
بصورة شرعية يف لبنان اإلستفادة من املعونة القضائية شلرط املعامللة بملثل كملا أن إجلرا ات تعيلن
حمامي يف القضااي اجلزائية لألش اص العاجزين مادايً عن ذل م ميز بن اللبناي واألجنيب.
العمال املنزليو املهاجرل :

 -197نعيد ذكلر ملا ورد يف القسلم االول ملن هلذا التقريلر إذ اجنلزت واارة العمل مشلروع قلانون
يتعل ل ل بتنظ لليم العم ل ل الالئ ل ل للع للاملن يف اخلدم للة املنزلي للة بملوأم للة م ل ل اتفاقي للة العم ل ل الدولي للة
رقم  189بشأن العم الالئ للعمال املنزلين ( 2011اليت صوت عليها لبنان يف امللمر العمل
الدوي (الدورة املاة يف جنيف والتوصية التابعة هلا رقم  201وقد احي هذا املشلروع اىل جملل
الوارا لوضع عل جدول اعمال واقراره.
 -198إ تعي ل للن مس ل للاعدات اجتماعي ل للات هل ل للذه الغاي ل للة حيمل ل للن اج ل للااات يف جم ل للال االرش ل للاد
االجتماعي للنظر يف ظروف عم العامالت يف املناال نظرا لعلدم امكانيلة دخلول مفتشلي العمل
اىل املنللاال .ولقللد اتبعللن دورات تدريبيللة مت صصللة يف جمللال محايللة حقللو العللامالت يف اخلدمللة
املنزلية وح املشاك ليت تتعر هلا.
 -199ان القرار  168/1اتريخ  2015/11/27الذي يتعل "بتنظيم عمل مكاتل اسلتقدام
العامالت يف اخلدمة املنزلية" مينل علل اصلحا مكاتل اسلتقدام العلامالت االعلالن يف وسلائ
االعالم عن استقدام العامالت وحيظلر علل اصلحا مكاتل اسلتقدام العلامالت احلصلول علل
اي بدل مادي مباشر او غر مباشر من العامالت يف اخلدمة املنزلية.
 -200انش للأت واارة العمل ل مكتب للا مركل لزايً للش للكاوى واخلل ل الس للاخن لتلقل ل الش للكاوى م للن
عللامالت املنللاال املهللاجرات دون اي وسللي ويقللوم املوظللف املتفللرغ هلللذه اخلدمللة مبعاجلتهللا م ل
اجله ل للات امل تص ل للة .ويف ح ل للال ورود ش ل للكوى م ل للن العامل ل للة نفس ل للها او م ل للن اص ل للحا مكاتل ل ل
االسللتقدام او مللن السللفارات املعنيللة حللول سللو املعاملللة مللن قبل صللاح العمل تللتم معاجلللة يف
واارة العم ويف النيابت امل تصة .وتقدم الشكاوى إىل:
واملعاملة السياة



االمن العام يف واارة الداخلية والبلدايت يف حاالت اهلر



واارة العم يف حاالت عدم دف االجور وعدم تنفيذ بنود عقد العم املوحد

كمللا تقللدم الللدعاوى امللام جمللال العم ل التحكيميللة يف احملافظللات .وصللدرت احكللام قضللائية عديللدة
منحت العامالت يف اخلدمة املنزلية تعوي عن العط والضرر وااللزام بدف االجور املستحقة ...
 -201يتم تنظيم محالت من قب واارة العم
االعالم املرئية واملسموعة.

دف اىل التوعية حول هلذا املوضلوع يف وسلائ

 -202اجنزت جلنة التسير الوطنية بشأن عامالت املناال املهاجرات بلتعاون م منظمة العمل
الدولية واجلمعيات امل تصة الدلي االرشادي للعامالت يف اخلدملة املنزليلة هبلدف تلوعيتهن حلول
حقوقهن وواجبا ن الذي وض بتصرف العامالت وابلغت نسل ا عنل اىل سلفارات رعلااي اللدول
املعتمدة يف لبنان وقد ترمجة عقود العامالت االجنبيات املهاجرات والدلي االرشادي اىل لغة
بلداهنن أتمينا حلماية افض هلن وجيري تزويد كل عامللة فلور وصلوهلا اىل لبنلان بنسل ة علن هلذا
الكتي وبلغتها االصلية.
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 -203ص للدرت يف لبن للان ع للدة تشل لريعات ملكافح للة ظ للاهرة اإلس للتغالل أو م للا يع للرف بإلجت للار
بلبشر منها القوانن  2002/408و 2002/474و 2005/682و 2006/739واملرسوم
الللرقم  2010/3631وأيض لاً املرسللوم  2010/4986ومجيعهللا تتعل ل إبب لرام اتفاقيللات م ل عللدة دول
مللن أج ل تعزيللز مكافحللة اجلرميللة جبمي ل أشللكاهلا .ويف العللام  2011صللدر القللانون رقللم 2011/164
الللذي أشللار يف مادت ل األوىل عل ل أن يضللاف إىل البللا الثللامن مللن الكتللا الثللاي مللن قللانون
العقوبت الفص اجلديد التاي "الفص الثال  -اإلجتار بألش اص".
 -204لقللد حللدد هللذا القللانون عناصللر هللذا اجلللرم واللليت يش ل ط توافرهللا جمتمعللة لتحقق ل وهللي
(الفع املتمث بلبند األول (والوسيلة املنصوص عنها يف البند الثاي (واهلدف احملدد يف البند
عرفللت
الثال ل مللن املللادة  /586/عقللوبت .هللذه املللادة وبعللد أن حللددت عناصللر هللذا اجلللرم إ
ضحية اإلجتلار إذ نصلت علل أنل ألغلرا هلذا القلانون إن "ضلحية اإلجتلار بألشل اص تعلين
أي شل  ،طبيعللي ممللن كللان موضللوع إجتللار بألشل اص أو ممللن تعتللرب السلللطات امل تصللة علل
حنو معقول أبن ضحية إجتلار بألشل اص بصلرف النظلر عملا إذا كلان مرتكل اجللرم قلد عرفلت
هويت أو قب علي أو حوكم أو أدين".
 -205ويعت للرب إس للتغالالً وفق لاً ألحك للام ه للذه امل للادة إرغ للام ش ل  ،عل ل اإلش ل ا يف أي م للن
األفعال التالية:


أفعال يعاق عليها القانون



الدعارة أو إستغالل دعارة الغر



اإلستغالل اجلنسي



التسول



اإلس قا



العم القسري أو اإللزامي



جتنيد األطفال القسري أو اإللزامي إلست دامهم يف النزاعات املسلحة



التورط القسري يف األعمال اإلرهابية



نزع أعضا أو أنسلة من جسم اجملين علي .

أو املمارسات الشبيهة بلر

 -206يتبللن مللن األحكللام أن القللانون أدخ ل مفهللوم اإلسللتغالل للمللرة األوىل يف إطللار قللانون
العقوبت وهذا األمر ل إنعكاس كبر عل كيفية معاجلة قضااي إجتماعية متعددة وعل رأسها
القضااي املتعلقة بلفناانت والعامالت يف الدعارة السلرية الللواي إسلتغالهلن جنسلياً وبعلامالت
اخلدمة املنزلية اللواي إستغالهلن للعم وف شلروط منافيلة للكراملة اإلنسلانية وأطفلال الشلوارع
الذين استغالهلم يف االلتسول.
 -207وجتللدر اإلشللارة أخ لراً يف هللذا الصللدد إىل أن املشلإلرع حلللظ أيض لاً يف مللن هللذا القللانون إمكانيللة
عق ل ل للد إتفاق ل ل للات ومس ل ل للاعدات حلماي ل ل للة ض ل ل للحااي ه ل ل للذه اجلل ل ل لرائم فق ل ل للد نص ل ل للت الفق ل ل للرة التاس ل ل للعة م ل ل للن
املادة /586عقوبت عل ما يلي" :لواير العدل أن يعقد اتفاقات م ملسسات أو مجعيات مت صصلة
لتقللد املسللاعدة واحلماي للة لضللحااي هللذه اجل لرائم .وحتللدد الشللروط الواج ل توافرهللا يف هللذه امللسس للات
واجلمعيات وأصول تقد املساعدة واحلماية مبرسوم يت ذ يف جمل الوارا بنا عل اق اح واير العدل".
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 -208إن الثغ لرات اللليت تع ل ي القللانون املللذكور دفعللت بللواارة العللدل إىل اعللداد اق ل اح قللانون
ارس ل ل إىل جمل ل ل ال للوارا بت للاريخ  2018/5/24يرم للي إىل تع للدي الق للانون رق للم 2011/164
ويهللدف إىل وض ل قللانون حللدي ومسللتق ملكافحللة ج لرائم اإلجتللار بألش ل اص يللتم في ل األخللذ
جبمي مندرجات بروتوكول بلرمو سلوا جلهلة تفعيل مكافحلة اجلرميلة أو جلهلة محايلة الضلحااي أم
جلهة تفعي التعلاون اللدوي وإنشلا هيالة وطنيلة ملكافحلة جرميلة اإلجتلار بألشل اص وأخلراً وضل
آلية إجرائية إلعالن حالة الضحية وصوالً إىل محايتها.
 -209من انحية أخرى إن عدد األحكام الصادرة علن احمللاكم اللبنانيلة خبصلوص أعملال تلدخ
ضمن إطار اإليذا أو اإلستغالل هي يف تصاعد دائلم بلدلي وجلود علدد الأبس بل منهلا يف التقريلر
الدوري السنوي الذي تنظم واارة العدل اللبنانية حول موضوع مكافحة اإلجتار بلبشر.
ق ررجل اللجنررة أيضر ر ا الاللررة الت رررف علررى التص رراي علررى اقيا ي ررة لنظمررة العم ررل
الاللية ( )189أ العمال املنزليو لعان .2011
 -210ميكن مراجعة الفقرة املذكورة اعاله حتت بند احل يف العم .
التشقيف لر اجل لكافحة التمييز العنصري (التوصيتا  44ل:)45
لري
الراميل للة إىل مكافحل للة التإمييل للز العنصل ل إ
 -211فبالنإسل للبة للتإوصل للية املُتعلإقل للة بتعزيل للز اجلهل للود التإثقيفيإل للة إ
عامة اجلمهلور فل إن املسلاعي تبلذل ملن أجل التإنسلي مسلتقبالً يف ملا بلن
توسعها لتص إىل إ
ووجو إ
واارة الإ بية والتإعليم العاي وواارة الثإقافة واإلعالم وغرها من الواارات من أج حتقي هذا اهلدف.
التوصيات ااخر :
التصاي على صكوك اخر (التوصية :)46
 -212إن الظروف التارخيية للدولة اللبنانيلة وكلذل البنيلة اإلجتماعيلة هللذه الدوللة فضلالً ملن
اإلعتبارات الراعية إلنبثا السللطة وتكوينهلا وممارسلتها قلد أوجبلت أن ال يكلون لبنلان بللد جللو
بملعلىن الللذي يرمللي إليل هللذا البنللد وبلتللاي ف نل مللا دامللت هللذه اإلعتبللارات قائمللة ف نل يصللع
اإلستلابة إىل تشلي الللنة الوارد يف هذا البند التصدي علل الصلكو واإلتفاقيلات الدوليلة
اليت من شأهنا أن تنق موقف لبنان من موضوع الللو أو أن تلتف علي يف أحسن األحوال.
 -213ك للذل نش للر إىل أنل ل وبل للرغم م للن كاف للة القي للود القانوني للة واحمل للاذير األمني للة واهلل لواج
اإلقتص للادية فق للد إس للتقب لبن للان خ للالل األام للة الس للورية وعل ل م للدى الس للنوات املاض للية م للا يزي للد
من  1,5مليون اناح سوري.
 -214فضلالً عللن مللا تقللدم نقل ح ضللرورة إبلراا موقللف لبنلان املللتحفظ جتللاه إسللت دام مصللطل
"الج " بملعىن الذي تقصده املنظمات الدولية واجلهات امل تصة ان املقصود ب بلنسبة للبنان
بتوصيف الالج الذي تطلق املنظمات هو "الالج إىل بلد اثل " ولي إىل لبنان.
 -215ان واارة العم ستعر الصكو الدولية املتعلقة حبقو االنسان وال سليما املعاهلدات
الليت تتصل أحكامهللا اتصللاالً مباشلراً بجملموعللات اللليت قللد تتعللر للتمييللز العنصللري مبللا يف ذلل
االتفاقيللة الدوليللة حلمايللة حقللو مجيل العمللال املهللاجرين وأفلراد أُسللرهم علل منظمللات اصللحا
العم والعمال وعل املنظمات غر احلكومية االهلية البدا الرأي فيها.
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العقا الاليل للمتحاثير لر اصل افريقي:
 -216م يت للذ لبنللان تللدابر خاصللة يف مللا خلل ،الشللعو املتحللدرة مللن أصل إفريقللي إال أن
احلكومللة اللبنانيللة قامللت ملللخراً إبقلرار اإلسل اتيلية الوطنيللة ملنل التطللرف العنيللف اللليت شللاركت يف
إعلدادها خمتلللف اللواارات واملكللوانت اجملتمعيلة واللليت انبثقللت عنهلا جلنللة ملتابعلة تنفيللذها .وتتضللمن
اإلس ل اتيلية امل للذكورة جمموع للة م للن األه للداف الوطني للة اإلس ل اتيلية وم للن ض للمنها اهل للدف الث للاي
الرامللي إىل عللدم تنمللي أي فاللة أو مجاعللة أو منطقللة أو معتقللد بعينل وهللذا اهلللدف مللن شللأن أن
يشلم مجيل الشلعو األجنبيللة سلوا أكانلت متحللدرة ملن أصللول إفريقيللة أو سلواها مللن األصللول
األخرى اليت قد تتعر أحياانً للتنمي والتمييز.
امل الثات لل اجملتمل املاين:

 -217تتسللم العالقللة القائمللة بللن خمتلللف السلللطات اللبنانيللة واجملتم ل املللدي بلطللاب التعللاوي
والتشل للاوري .عمل للدت واارة العم ل ل اىل ان تضل للم جلنل للة التسل للير الوطنيل للة بشل للأن عل للامالت املنل للاال
املهللاجرات مخسللة وعش لرين جهللة (واارات معنيللة ونقابللة مكات ل اسللتقدام العللامالت ومنظمللات
اجملتمل ل امل للدي العامل للة يف جم للال محاي للة حق للو اإلنس للان ومنظم للات دولي للة واقليمي للة والس للفارات
املعنية  .وكذل االمر عندما انشا بيت االمان بلتعاون م مركز األجان يف كاريتاس لبنلان
هبللدف اي لوا العللامالت يف اخلدمللة املنزليللة الل لواي ي لواجهن مشللاك وانتهاكللات حلقللوقهن للليقمن
بنتظللار بتل ل املراكللز حلللن اجيللاد احل ل املالئللم هلللن .وهنللا رغبللة يف توقي ل مللذكرات تفللاهم م ل
املنظمات غر احلكومية اليت تعىن هبذا الشأن.
 -218وقللد إعتمللدت اهلياللة الوطنيللة للم لرأة اللبنانيللة هللذه املنهليللة لللدى اإلعللداد لإلس ل اتيلية
الوطنيللة للملرأة يف لبنللان ( 2021-2011بلتعللاون مل الشللركا مللن الللواارات واإلدارات الرمسيللة
ومنظمات اجملتم املدي ووكاالت األمم املتحدة .كما وللدى وضل مشلروع اخلطلة الوطنيلة لتنفيلذ
القلرار  1325حللول النسللا السللالم واألمللن واللليت سللوف يللتم عرضللها علل رائسللة جملل الللوارا
ملناقشتها وإعتمادها .كذل تعتمد اهلياة املقاربة التشلاركية يف إعلداد التقلارير الرمسيلة الليت تكلفهلا
هبا احلكومة اللبنانية و إ إعتمادهلا للدى إعلداد التقريلر اجللام للتقريلرين اللدورين الرابل واخللام
حول إتفاقية القضا عل كافة أشكال التمييز ض إد املرأة.
 -219تعم خمتلف اآلليات الوطنية املعنية حبقو املرأة بشك تشلاركي مل هيالات ومنظملات
اجملتم املدي إن من خالل تطلوير اإلسل اتيليات ووضل خطل العمل الوطنيلة وتنفيلذ مشلاري
مش كة واليت دف إىل إلغا مجي أشكال التمييز ض إد املرأة.
 -220جت للدر اإلش للارة إىل أن اجمللل ل الني للايب ص للاد يف  2016/10/19علل ل ق للانون إنش للا
امللسسللة الوطنيللة حلقللو اإلنسللان واللليت سللتعزا التواصل واحل لوار م ل خمتلللف أصللحا املصلللحة
وخاصةً املنظمات غر احلكومية وذل إلتزاماً مبباد بري .
 -221كما ستعم خمتللف اآلليلات الوطنيلة املعنيلة حبمايلة حقلو اإلنسلان علل إعلداد التقريلر
ومتابعة املالحظات اخلتامية وذل بشك تشاركي م منظمات اجملتم املدي.
ملفوضلليإة األمللم املتإحللدة
 -222نشللر إىل أنةل ة إنشللا املكت ل اإلقليمل إلي إ
للشللر األوس ل التإللاب إ
السامية حلقو اإلنسلان يف بلروت علام  .2002كملا ة تشلكي "اهليئرة الوطنيرة حلقرو اإلنسرا
إ
املتضر ررمنة جلنر ررة الو اير ررة لر ررر التعر ررذيمل" مبوج ل ل املرس للوم رق للم  3267اتري للخ .2018/6/19
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كمللا صللدر املرسللوم رقللم  3268اتريللخ  2018/6/19املتعلإ ل إبنشللا "اللجنررة الوطنيررة إلعرراا
التقاثير للتا عة التوصيات" والإيت تقلوم إبعلداد التإقلارير املتعلإقلة بملعاهلدات ال إدوليإلة املعنيإلة بقضلااي
ُ
الصللادرة عللن اآلليإللات ال إدوليإللة حلمايللة حقللو اإلنسللان برائسللة
حقللو اإلنسللان ومتابعللة التإوصلليات إ
دول للة رئ للي جملل ل ال للوارا  .وبل ل إلرغم م للن ذلل ل م ت للزل منظإم للات حق للو اإلنس للان احمللإيإ للة والعامليإ للة
املتواجللدة يف لبنللان غللر فاعلللة بشللك ك للاف وبلتإللاي يقتضللي التإنسللي يف مللا بينهللا وب للن واارات
ري بكافإة أشكال .
ال إدولة اللإبنانيإة يف سبي تعزيز حقو اإلنسان والقضا عل التإمييز العنص إ
الوثيقة ااساسية املوحا (التوصية ث م :)52
 -223تلك للد احلكوم للة اللبناني للة علل ل ان قل لرار إنش للا االلي للة الوطني للة الع للداد التق للارير ومتابع للة
التوصلليات وهللي عبللارة عللن هياللة مش ل كة تضللم الللواارات املعنيللة سللتعزا مسللار الت لزام لبنللان يف
إعللداد وتقللد التقللارير الدوريللة املتعلقللة بالتفاقيللات الدوليللة .وسلليكون يف طليعللة عملهللا إعللداد
الوثيقة االساسية وتقدميها يف الوقت املناس .
اليقرات الي قكتسي أمهية خاصة (التوصية ث م :)54
 -224تود احلكومة اللبنانية ويف معلر تلوفر املعلوملات وفقلاً للتوصليات اللواردة يف الفقلرتن 11
و 42مللن توصلليا ا االفللادة مبللا يلللي :لتللوفر ظللروف عمل منصللفة هلللن وضللمان احلمايللة القانونيللة
من العنف واالستغالل جلمي العامالت املهاجرات ان مشروع قانون "العم الالئ للعاملن يف
اخلدمللة املنزليللة يلللزم اصللحا العمل بلتللاي :اجلرا أتمللن الزامللي علل العللاملن يف اخلدمللة املنزليللة
لتغطية نفقات املر وطوار العم واالستشفا ونقل الرفلاة يف حلال الوفلاة أتملن تلذكرة سلفر
للعاملة االجنبية بعد انتها ف ة العقد الزام صاح العم بح ام حقو وخصوصية العام يف
اخلدمة املنزلية وأتمن مكان الئل لل داخل حلرم املنلزل تتلوافر فيل الشلروط الصلحية الالاملة وبيالة
العم الالئ التأكيد عل مبدأ االجر العادل للعم يف اخلدملة املنزليلة لطبيعلة املهلام املوكللة اليل
عل ان يدف يف هناية كل شلهر بواسلطة حواللة مصلرفية او حسلا مصلريف او أي وسليلة اخلرى
ميكللن اثبا للا علل ان حيللتفظ ك ل فريل بنسل ة عللن ايصللال الللدف التأكيللد علل اعتبللار صللاح
العمل مسلللوال عللن اجنللاا اقامللة واجللااة عمل العاملللة وكل النفقللات والرسللوم التأكيللد علل احل ام
ح العاملة يف بوم راحة اسبوعية ال تق علن  24سلاعة خلار املنلزل اذا رغبلت بلذل التأكيلد
عل ح العاملة بإلجااة السنوية ( 15يوم واالستفادة منهلا حتديلد سلاعات العمل اليوميلة
بل  8ساعات اضافة اىل  4ساعات بنا لطل صاح العم عنلد احلاجلة احل ام حل العامللة
براحة يومية ال تق عن تس ساعات متواصلة ليال.
 -225إ اخت للاذ سلس لللة اجل لرا ات علل ل مس للتوى املديري للة العام للة لألم للن الع للام وواارة العمل ل لت للأمن
محايتهن عرب سلسلة تدابر استباقية من ضمنها علدم ملن مسلة دخلول للعامللة اىل لبنلان يف حلال تبلن
ان صلاح العمل اللبنللاي انل قللد اسللا معامللة عاملللة يف اخلدمللة املنزليلة لديل سللابقا .ويلتم التأكللد مللن
خالل العم االستقصائي بعد قدومها من صحة عملها لدى صاح العم وحسن املعاملة هلا.
 -226ان لبنان قام وقل اتفاقيلات ثنائيلة مل علدد ملن اللدول الليت ترعل شللون العملال املهلاجرين
من بينها مصر سوراي  ...جتري واارة العم حاليا مفاوضات م عدد من السلفارات املعنيلة إلبلرام
معاهدات حول محاية حقو العامالت يف اخلدمة املنزلية مل علدد ملن اللدول ملن بينهلا سلريالنكا
الفيليبن اثيوبيا مدغشقر بنغالديش كمبوداي أوغندا تنزانيا كامرون تركيا والعرا .
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 -227وهنا تعلاون دوي مل منظملة العمل الدوليلة والعربيلة ومل املنظملة الدوليلة للهللرة ويلتم
املشاركة يف امللمرات اليت تنظم حول هذا املوضوع سوا كانت حملية او دولية.

GE.19-01370

51

