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مقدمة
 -1صق ق ققادق لبن ق ق ققان ع ق ق ققى إت اقي ق ق ققة حق ق ق ققوق الط ق ق ققل مبوج ق ق ققب القق ق ققانون رق ق ق ققم  20الص ق ق ققادر
بتاريخ  ،1990/10/20كما صادق ع قى الربوتوكقو اإل تيقاري امل حق بقت اقيقة حققوق الط قل
بش ققأن بي ققع األ ققا وبغ ققاء األ ققا وامل قواد اإلباحي ققة ع ققن األ ققا مبوج ققب الق ققانون رق ققم 414
تاريخ .2002/6/5
 -2عمال بال قرة  1من املادة  44من إت اقية حققوق الط قل ،تتعهقد الدولقة بتققدر تقاريرهقا
الدوري ققة ع ققن تن ي ققذ اإلت ا قي ققة م ققرة ك ققل ققس س ققنوات .وق ققد ق ققدم لبن ققان ثالث ققة تق ققارير ،االو يف
عققام  ،1994والتقريققر الثققاين عققام  ،1998والتقريققر الثالققث يف عققام  .2003وسققوف يعمققد اىل
تقققدر التقريققر االو عققن تن يققذ الربوتوكققو اإل تيققاري امل ح ق بقت اقيققة حقققوق الط ققل بشققأن بيققع
األ ا وبغاء األ ا واملواد اإلباحية عن األ ا لح و اهاية العام .2016
 -3نظ ققرت جلن ققة حق ققوق الط ققل يف التقري ققر ال ققدوري الثال ققث ل بن ققان بت ققاريخ ،2006/5/24
وقدمت مالحظاهتا اخلتامية يف .)CRC/C/LBN/CO/3( 2006/6/2
 -4متّ إعداد التقرير احلايل وفقا ل مبادئ التوجيهية العامة اليت تتع بش ل وىتوا التقارير
الدورية اليت يتعني ع ى الدو اال راف تقد ها وفقا ل ققرة (1ب) مقن املقادة  44مقن اإلت اقيقة،
والققيت إعتمققدهتا ال جنققة يف دروهتققا اخلامسققة واخلمسققني ( .)CRC/C/58/Rev.2يغطققي التقريققر احلققايل
ال ققرتة املمتققدة مققن العققام  2005حققهن اهايققة العققام  ،2014وفقققا ل مبققادئ التوجيهي قة العامققة ،مققع
االشارة اىل العودة اىل بعض املع ومات اليت سب ذكرها يف التقرير القدوري السقاب  ،والقيت مل يطقرأ
ع يها أي تغيري.
 -5أعد التقريقر احلقايل اس قس األع قى ل ط ولقة يف وزارة الشقؤون االجتماعيقة بالتعقاون الوثيق
م ققع مجي ققع ال ققوزارات املعني ققة وه ققي :الش ققؤون االجتماعي ققة ،الع ققد  ،الدا ي ققة والب ققديات ،الص ققحة
العامة ،الرتبية والتع قيم العقايل ،العمقل ،وزارة اخلارجيقة واملغرتبقني ،املاليقة ،القدفاع القو ين ،االعقالم،
الثقاف ققة ،الش ققباب والرياض ققة ،الس ققياحة ،االش ققغا العام ققة والنق ققل ،املديري ققة العام ققة لق ققوا االم ققن
الققدا ي ،املديريققة العامققة لالمققن العققام ،املركققز الرتبققوي ل بحققوا واإلدققاء ،إدارة االحصققاء املركققزي،
اهليئ ققة الع ي ققا لملغاث ققة ،املؤسس ققة الو ني ققة لملس ققتخدام ،جلن ققة احل ق قوار ال بن ققاين ال س ققطيين ،ققس
اجلنوب ،س اإلداء واإلعمار ،بدعم تقين من منظمقة اليونيسقف يف لبنقان ومبشقاركة اجلمعيقات
األه ية األع اء يف ال جان التنسيقية يف اس س األع ى ل ط ولة.

GE.16-12409

5

CRC/C/LBN/4-5

الارري ق الق ر و ا اا رم ر ا ااقرا ر در الاي سررا لمم سررة حقرروق
الطفل اا لبن (تنفيق إتف قية حقوق الطفل)
 -6عاىن لبنان ال السنوات املنصرمة من عدم إستقرار سياسقي ،اقا أعقاق عم يقة التنميقة
واإلداء اىل حد كبري .وشهدت السنوات العشر األ رية أحقداا أمنيقة عقدة ،مبقا يف ذلقك إغتيقا
رئيس الوزراء ال بناين رفي احلريري ،والعدوان اإلسرائي ي ع ى لبنان يف متوز عقام  ،2006والشق ل
ال ققدوري واملؤق ققت ل مؤسس ققات واملرافق ق احل ومي ققة األساس ققية ،كم ققا املع ققار والنزاع ققات الدا ي ققة
ال س ققيما معرك ققة اه ققر الب ققارد ع ققام  2007ونتائجه ققا .ه ققذا ف ققال ع ققن إن ققدالع األزم ققة يف س ققوريا
العققام  2011ومققا نققته عنهققا مققن نققزوي كثيققف ملققا يقققارب مققن  1،5م يققون سققوري والققذي زاد مققن
األعباء وال غو ات ع ى البىن اهلشة أصال يف الدولة.
 -7ه ققذا ال قرتاكم يف األزم ققات السياس ققية واإلقتص ققادية والص قراعات أع ققاق دون ش ققك جه ققود
تطبي ق إح قرتام بعققض مبققادئ حقققوق اإلنسققان واإلي ققاء بالتعهققدات الدوليققة .اإل أن ذلققك مل ققل
دون حتقيق تقققدم ىققرز يف ققا احل ققم الرشققيد والتنميققة البشقرية ،ولققوحيف دققو إقتصققادي مطققرد يف
سققياق حتسققن اإلسققتقرار يف السققنوات األ ققرية ،مبققا يف ذلققك إج قراء إنتخابققات برملانيققة يف موعققدها
قدد اس قس
ال العام  .2009ل ن ذلقك مل ينسقحب ع قى اإلنتخابقات الربملانيقة الالحققة إذ م ّ
النيققال لن سق مقرتني متتققاليتني ،مققع إعقرتاض كبققري مققن الناشققطني احلقققوقني .وزاد الوضققع السياسققي
تأزما ال راغ الرئاسقي وعقدم التوافق ع قى إنتخقاب رئقيس ل جمهوريقة منقذ أيقار  ،2014وإنع قاس
ذلك يف تعطيل احلركة التشريعية.
 -8هنققا العديققد مققن العوامققل الققيت تعي ق اارسققة حقققوق الط ققل يف لبنققان والتبققا ؤ يف تن يققذ
إت اقيققة حقققوق الط ققل وغريهققا مققن املعاهققدات الدوليققة ،وحتنققد مققن تطبيق األنظمققة واإلسقرتاتيجيات
احمل ية .ع ى سبيل املثا  ،ضعف التنسي اجليقد ع قى املسقتويني القو ين واحمل قي يف مسقائل حققوق
ومّحققة .ولبنققان ال ي قزا تققاج اىل
الط ققل ،عققدم رصققد املوازنققات وإقرارهققا ،وبققروز أولويققات ارئققة ه
فعالققة وعم يّققة
املزيققد مققن اإلرادة السياسققية والققوعي واملعرفققة وامل قوارد البش قرية واملاليققة إلنشققاء نظققم ّ
لتن يذ حقوق اإلنسان وحقوق الط ل.
أهم العوامل اليت تعوق التن يذ ال وري حلقوق الط ل يف لبنان هي:

ااقرا د ة
 -9إن ع ققددا كب قريا م ققن األ ققا ال بن ققانيني يعيش ققون يف فقر(م ققا نس ققبت  ،)%28فاملش ققاكل
السياسق ققية املسق ققتمرة حتق ققو دون النهق ققوض باالوضق ققاع اإلقتصق ققادية ،وبالتق ققايل ،فق قققن اإلصق ققالحات
اإلقتصققادية ال تتقققدم بققوترية مقبولققة .إذ يبق قى عققدد كبققري مققن العققائالت غققري قققادر ع ققى ضققمان
التنشئة الس يمة والتع يم اجليد ألبنائها بنتيجة الت اليف الباهظة املتع ققة بقالتع يم النقوعي وإنعقدام
فرص العمل املالئمة.
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الاي سية
 -10إن الوضققع السياس ققي ال قراهن ونظ ققام الدول ققة الق ققائم ،يعي ق يف بع ققض األحي ققان فرص ققة ت ققوفري
أج ق قواء مناسق ققبة تعق ققزز وحتمق ققي حقق ققوق االنسق ققان ك ق ققل ،وإدراج االحتياجق ققات استمعيق ققة االساسق ققية
ل موا نني كأولويقات و نيقة لتطقوير القنظم البنيويقة ،وتقوفري احلقد االدىن مقن اخلقدمات القيت مقن شقأاها
حتسني نواحي حياة األ ا ورفاههم .ويف الواقع ،غالبقا مقا تغيقب ق قايا حققوق الط قل وإحرتامهقا
عن اخلطاب السياسقي العقام ،اقا يقؤدي اىل قصقور يف التن يقذ ال ع قي هلقا .اإل أن هنقا وعيقا متزايقدا
يف االوساط الشعبية ال بنانية ويف املؤسسات احل ومية ب رورة متابعة اجلهود يف هذا اسا .

اا رم ية
 -11أما العوامل االجتماعية يف لبنان فتظل واحدة من العقبات الرئيسقية القيت تعقرتض اارسقة
حقوق الط قل .إذ يواجق استمقع ال بنقاين حتقديات مسقتمرة .فقال يوجقد إمجقاع سياسقي وإجتمقاعي
ع ققى رةيققة واضققحة وموحققدة لسياسققات وإس قرتاتيجيات مققن شققأاها دعققم ال ققرد واألسققرة ع ققى وج ق
اخلصوص ملواجهة املشق الت اإلجتماعيقة .ولعقل التحقدي األكقرب الققائم حاليقا ،مقا شقهده لبنقان
وال زا من تداعيات إجتماعية بنتيجة أزمة النزوي السوري ،وحتّمل تبعاهتا اإلنسانية واالقتصادية
معرض ل ت اقم مقع عقدم بقروز ح قو سقريعة ل نقزاع ،وتقدين حجقم قدمات
واألمنية .وهذا الوضع ّ
اإلسققتجابة اإلنسققانية ،وعققدم التقزام استمققع الققدويل بتعهداتق واإلي ققاء ققا ،وبالتققايل تققأثر استمعققات
ال بنانيققة امل ققي ة ،وإنع ققاس االنقسققام السياسققي القققائم حققو هققذا الصقراع ع ققى النسققيه استمعققي
ال بناين والسوري.
 -12وتعتققرب األسققرة ال بنانيققة البيئققة احلاضققنة لأل ققا  ،إال أن العوامققل اإلقتصققادية والسياسققية
واإلجتماعي ققة امل ققذكورة أع ققاله هل ققا ت ققأثري س ق ع ققى أمنه ققا ومتاس ق ها وحيويته ققا ،وبنتيج ققة ض ققعف
الربامه املخصصة لدعم اآلباء واألمهات قد يؤدي ذلك إىل إاما األ ا وسوء املعام ة.
 -13مققع اإلشققارة اىل ان مواقققف وسققائل اإلعققالم جتققاه األ ققا غققري متناسقققة .غالبققا مققا ققر
بع ققها اإلحسققاس يف تغطيتهققا لق ققايا معينققة ققدف إثققارة إهتمققام ال قرأي العققام .باملقابققل لققوحيف
بعض التحسن من حيث إحرتام أكرب حل الط ل يف اخلصوصية.
 -1حم ة تخز ز حقوق اا ا  -ااب الخ م
 -14حتسققنت حالققة حقققوق اإلنسققان واحل ققم الرشققيد يف لبنققان بش ق ل متواضققع يف السققنوات
األ ققرية ،ول ققن احلاجققة ال ت قزا ماسققة ل ثققري مققن التقققدم .فمعظققم الق قوانني يف لبنققان تسققعى إىل
محايققة حقققوق اإلنسققان ،ول ققن التن يققذ يشققوب بعققض اخل ققل .ويبقققى التحققدي الرئيسققي يف تعزيققز
املش ققاركة ع ققى ق ققدم املس ققاواة وت ققافؤ ال ققرص يف اارس ققة احلق ققوق املدني ققة والثقافي ققة واإلقتص ققادية
والسياسية واإلجتماعية ،ف ال عن املساواة بني اجلنسني ،واحل يف بيئة س يمة.

GE.16-12409

7

CRC/C/LBN/4-5

 -15وبالرغم من كون لبنان رفا يف عدد من الص و الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان ،بيد
أن ال جوات ال تقزا قائمقة بقني اإللتزامقات القانونيقة واإلجقراءات واملمارسقات ع قى أرض الواققع.
وق ققد ب ققذلت جه ققودا لتحس ققني حال ققة حق ققوق اإلنس ققان حي ققث متّ يف الع ققام  2012إ ققالق اخلط ققة
الو ني ققة حلق ققوق اإلنس ققان ( ،)NPAHRواملص ققادقة ع ققى الربوتوك ققو اال تي ققاري الت اقي ققة مناه ققة
التعذيب وغريه مقن ضقروب املعام قة القاسقية أو الالإنسقانية أو املهينقة واملعاقبقة ع يهقا ()OP-CAT
عام  .2008واإلمجاع الواسع ع ى مناه ة التعذيب ب افة أش ال  ،كذلك اجلهقود املبذولقة مقن
احل ومة ال بنانية إلزالة عقوبة اإلعدام من قانون العقوبات .وكذلك التزامات بتققدر تققارير الدولقة
ح ققو حال ققة حق ققوق االنس ققان ( )UPRوالس ققيداو ( )CEDAWوغريه ققا م ققن التق ققارير الدوري ققة وفق ق
ما يتط ب إن مام لبنان اىل عدد من اإلت اقيات الدولية حو حقوق اإلنسان.
-2

دم الرمييز الما اة
 -16ي ل الدستور املساواة ،ومع ذلك فقن لبنان لحاجة اىل املزيد من اإلصقالي يف الققوانني
واملمارسققات ل ققمان احلمايققة مققن التمييققز وتققوفري املسققاواة ل جميققع .ويف  2014/4/8إعتمققدت
جلنققة حقققوق اإلنسققان النيابيققة وجلنققة االدارة والعققد يف ققس الن قواب إق قرتاي قققانون إنشققاء اهليئققة
الو نية املستق ة حلقوق االنسان ( )NHRIمبا يتماشى مع مبادئ باريس .اال أن التقأ ري احلاصقل
يف إقرارها يعود اىل مجود العمل التشريعي يف الربملان يف الوقت احلاضر.

 -3الوصوب إلى سبل اال ا

الخدالة

 -17النظققام ال بنققاين لديق العديققد مققن آليققات املسققاءلة العدليققة والرقابققة اإلداريققة .يتمتققع الق ققاء
بس ق ق طة مس ققتق ة ،ول ققن نظ ق قرا لالي ققات واإلج ق قراءات التن يذي ققة وك ققذلك ىدودي ققة امل ق قوارد املالي ققة
والبشرية ،فان فعالية هذه املؤسسات ال تزا مقيدة .كمقا ان جوانقب أ قرا حتتقاج إىل حتسقينات
كسرعة البت بالق ايا العالقة ،وإقرار التشريعات املناسبة ....
 -4االرزام ت حقوق الطفل
 -18وإن كان لبنان قد تقأ ر يف تققدر التقريقرين الرابقع واخلقامس حقو إت اقيقة حققوق الط قل
ضققمن امله ققة الزمنيققة املقققررة ،ل ققن ذلققك ال يق ققل مققن إلتزام ق املعنققوي والقققانوين باإلت اقيققة .ويققأ
تقدر هذا التقريقر تأكيقدا ع قى قناعقة لبنقان باإلي قاء بتعهداتق  .وسقوف يشق ل هقذا التقريقر فرصقة
لت عيققل آليققة اعققداد التقريققر االو عققن الربوتوكققو اإل تيققاري امل حق بقت اقيققة حقققوق الط ققل بشققأن
بيق ققع األ ق ققا واستغق ققال األ ق ققا يف البغق ققاء ويف امل قواد اإلباحي ققة ،وال ققذي س ققب وباش ققر اس ققس
االع ى ل ط ولة ذه املهمة اال أن ظروفا حالت دون املتابعة.
 -19عمققال بتوصققيات جلنققة حقققوق الط ققل ع ققى التقريققر الققو ين الثالققث ،عمققد اس ققس األع ققى
ل ط ولققة اىل باعققة التقريققر وم خققص عن ق بققال غتني العربيققة واإلن يزيققة ونشققره ع ققى نطققاق واسققع،
ومتّ توزيع ع ى كافقة القوزارات واجلمعيقات األه يقة واملنظمقات الدوليقة .وهلقذه الغايقة نظّقم لققاءات
منا قية يف كافة احملافظات عرض فيها م خص عن أوضاع األ قا يف لبنقان ،ومالحظقات جلنقة
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حقققوق الط ققل ع ققى التقريققر الثالققث ،وذلققك ققدف مسققاعدة اجلمعيققات واملؤسسققات العام ققة يف
ققا الط ولققة ع ققى تصققويب عم هققا ووضققع ططهققا ومشققاريعها إسققتنادا إىل األولويققات الو نيققة.
كما نظّم اس س االع ى ل ط ولة عام  2011لقاءا مقع أع قاء جلنقة املقرأة والط قل النيابيقة عقرض
في مالحظات جلنة حقوق الط ل ع ى التقرير الو ين الثالث.
كذلك أعد اس س األع ى ل ط ولقة ونشقر كتابقا ت قمن مالحظقات جلنقة حققوق الط قل
ع ى التقارير الدوريقة القثالا السقابقة ،اإلت اقيقة الدوليقة حلققوق الط قل والربوتوكقولني احمل ققني قا،
واملبادئ التوجيهية إلعداد التقارير عن اإلت اقية والربوتوكوالت.

GE.16-12409

9

CRC/C/LBN/4-5

الفال اج ب
تدا يي الرنفيق الخ مة
أ الا -الرشي ا
 -20إن محايققة حقققوق الط ققل يف لبنققان تتحقق مققن ققال عققدد مققن الققوانني القطاعيققة نظقرا
موحقد ل ط قل .كمقا ت عقب املراسقيم والتعقاميم وغريهقا مقن الققرارات دورا
لعدم وجقود ققانون شقامل ّ
يف س ق ق ّد الثغ ق قرات يف التش ق قريعات ،الق ققيت تسق ققاعد ع ق ققى التطبي ق ق وختطق ققي ال ق ققرتة إىل حق ققني إعتمق ققاد
التش قريعات املناسققبة .ونتيجققة اجلمققود السياسققي يف ن قواي عديققدة ،فقققن إعتم قاد تعققديالت جديققدة
ل تش قريعات القائمققة تسققري بققب ء ،اققا ققو يف معظققم األحيققان دون التوفي ق بققني الق قوانني احمل يققة
وأح ام إت اقية حقوق الط ل واملواثي الدولية األ را.
 -21نورد يف ما ي ي بعقض االاقازات التشقريعية الصقادرة قال ال قرتة  2014-2005وفققا
لتس س ها الزمين:
عام :2006


املرسوم رقم  2006/16417حو حتديد حاالت اإلع قاء لقذوي الصقعوبات التع ميقة
من اإلمتحانات الرمسية ل شهادة املتوسطة.

عام :2008


الق ققانون رق ققم  12ت ققاريخ  2008/9/5املتع ق ق باملص ققادقة ع ققى الربوتوك ققو اإل تي ققاري
إلت اقيققة مناه ققة التعققذيب وغققريه مققن ضققروب املعام ققة القاسققية أو الالإنسققانية أو املهينققة
واملعاقبة ع يها؛



الق ققانون رق ققم  47ت ققاريخ  2008/12/11ال ققذي ي ققنص ع ققى تنظ ققيم تس ققوي منتج ققات
تغذية الرضيع والوليد ووسائ ها وأدواهتا.

عام :2010


التعميم رقم /7م 2010/تاريخ  2010 /2/3الصادر عن وزير الرتبية والتع يم العايل،
املتع ق بقبقو تسقجيل التالمقذة والطقالب ال سقطينيني مبوجقب بطاققة هويقة يف املققدارس
الرمسية واخلاصة واجلامعات.

عام :2011
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القققانون رقققم  150تققاريخ  2011/8/17الققذي جعققل التع ققيم الزاميققا و انيققا يف مرح ققة
التع يم األساسي ( 15سنة) يف املدارس الرمسية؛



القانون رقم  174تاريخ  2011 /8 /17حو "منع التد ني يف االماكن العامة املغ قة"؛
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الق ق ققانون رق ق ققم  162ت ق ققاريخ  2011/8/17املت ق ققمن الغ ق ققاء امل ق ققادة  562م ق ققن ق ق ققانون
العقوبات حو جرائم الشرف؛



القانون رقم 164تاريخ  2011/9/1املتع مبعاقبة جر ة اإلجتار باألشخاص يف لبنان؛



املرسق ققوم رقق ققم  7194تق ققاريخ  2011/12/16الصق ققادر عق ققن وزارة االشق ققغا العامق ققة ،املتع ق ق
بتحديد معايري البناء الواجب التقيد ا اثناء تشييد كافة املباين ذات امل ية اخلاصة والعامة.

عام :2012


املرس ققوم رق ققم  8987ت ققاريخ  2012/12/29ال ققذي حظّققر إس ققتخدام األح ققداا قب ققل
ب وغهم سن الثامنة عشرة.

عام :2014


القققانون رقققم  293تققاريخ " 2014/4/1قققانون محايققة النسققاء وسققائر أف قراد االسققرة مققن
العنف االسري"؛



القانون رقم  266تاريخ  2014/4/1الذي رفع مدة إجازة االمومة إىل عشرة أسابيع؛



القانون رققم  286تقاريخ  2014 /4/ 30القذي الغقى البنقد ( )1مقن املقادة  186مقن
قانون العقوبات حو تأديب اال ا ؛



املرسوم رقم  11930الذي حدد فرتة رياض األ ا بقثالا سقنوات دراسقية بقدال مقن
سنتني ،وعمر قبو الط ل يف املدرسة الرمسية بثالا سنوات بدال من أربع.

 -22عمقال بتوصققيات جلنقة حقققوق الط ققل ،وقّقع اس ققس االع قى ل ط ولققة بتققاريخ 2007/11/19
إت ققاق تعققاون مققع جامعققة القققديس يوسققف بققدعم مققن منظمققة اليونيسققف ومنظمققة إنقققاذ الط ققل،
إلجقراء دراسققة قانونيققة مقارنققة ل تشقريع ال بنققاين مققع إت اقيققة حقققوق الط ققل .هشق ن ل فريق عمققل مققن
اخل قرباء القققانونيني ،حيققث ن ققذت يف املرح ققة االوىل دراسققة مسققحية ل تش قريع ال بنققاين ،ويف املرح ققة
الثانيققة أاققزت املقارنققة مققع إت اقيققة حقققوق الط ققل وبالتققايل حتديققد الثغ قرات يف النصققوص القائمققة،
وصوال اىل املرح ة النهائية وتقدر مسودات مشاريع قوانني حو :
 -1تعققديل بعققض م قواد قققانون العقوبققات وإضققافة أح ققام جديققدة الي ق  ،لناحيققة رفققع
سن احلقدا املعتقدا ع يق اىل الثامنقة عشقرة م تم قة ،وتشقديد العقوبقات والغرامقات ع قى اجلقرائم
الواقعة ع ى اال ا  ،وسن نصوص جترم إستغال القاصرين يف املواد اإلباحية.
 -2إلغققاء بعققض أح ققام القققانون رقققم  550تققاريخ 1996/7/24املتع ق بقعتمققاد
سجل صحي ل ل مولود جديد وإستبداهلا بأح ام جديقدة ،جلهقة تعميمهقا ع قى مجيقع األ قا
مهما كانت جنسيتهم ،وفرض عقوبات ع ى املخال ني.
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 -3إضققافة أح ققام جديققدة اىل املققادة  5مققن قققانون اجلمعيققات ،ليسققم ل ح ققدا
دون اخلامسة عشرة من عمره اإلنتساب اىل اجلمعيات ،وأن ي ون ع قوا يف اهليئقة اإلدارة ضقمن
شروط ىددة.
 -4تعقديل بعققض أح ققام القققانون رقققم  220تققاريخ  2000/5/29املتع ق لحقققوق
األشخاص املعوقني وإضافة أح ام جديدة الي  ،لناحية حلِيف نصوصا اصة بالط ل املعوق.
 -5إضافة املقادة  1/218اجلديقدة اىل ققانون املوجبقات والعققود ،ل قي تقويل "القويل
اجلربي" إدارة أموا أوالده سواء بالزواج أو بالتبين لدا الطوائف اليت تهققنر التبين.

 -6تعققديل بعققض أح ققام القققانون رقققم  382تققاريخ  1994/11/4املتع ق بالبققث
الت زيوين واإلذاعي ،لناحية إحرتام حقوق الط ل ومحايت .

 -7إضققافة مققادة جدي ققدة اىل املرسققوم االش قرتاعي رقققم  104ت ققاريخ1977/6/30
املع ق ققد بالق ق ققانون رق ق ققم  330ت ق ققاريخ  1994/5/18واملت ق ققمن تع ق ققديل بع ق ققض أح ق ققام ق ق ققانون
املطبوعات الصادر بتاريخ  1962/9/14لناحية إحرتام حقوق الط ل ومحايت .
 -8تعققديل بعققض أح ققام القققانون رقققم  422تققاريخ  2002/6/6املتع ق لحمايققة
األحداا املخال ني ل قانون أو املعرضني ل خطر واىل إضافة أح ام جديدة الي  ،لناحية رفع سن
املسؤولية اجلزائية ،توسيع م هوم احلماية اإلجتماعية وإستحداا أجهزة خمتصة  ...جتدر االشارة
اىل ان مشروع القانون الوحيد الذي عرض ع ى ال جان النيابية املختصة.
-9

مشروع قانون حو الشرعة الو نية حلقوق الط ل يف لبنان.

 -23وقققد سققعى اس ققس االع ققى ل ط ولققة اىل عققرض مشققاريع الققوانني هققذه ع ققى ققس الققوزراء
إالّ أن التغيقريات احل وميققة مققن جهققة وشق ل حركققة التشقريع مققن ناحيققة أ ققرا ،حققاال دون عرضققها
ل نقاش ضمن األ ر القانونية املرعية اإلجراء.

ث ي ا -الوطة الوبنية لاطفولة
 -24عققام  ،2013أ قققت وزارة الشققؤون االجتماعيققة "الربنققامه الققو ين ل تنميققة االجتماعيققة
واالقتصققادية احمل يققة" الققذي يهققدف اىل املسققاامة يف تن يققذ م ققمون اإلس قرتاتيجية الو نيققة ل تنميققة
اإلجتماعيققة ،ويعمققل ع ققى ت عيققل وتطققوير دور مراكققز اخلققدمات االدائيققة يف وضققع ب قرامه و ط ق
تنمية منا قيقة بالشقراكة مقع ال رققاء احمل يقني املعنيقني ،ودعقم مشقاريع تنمويقة إجتماعيقة ضقمن آليقة
قائمققة ع ققى مت ققني ال ئققات املهمشققة وال سققيما الشققباب ،والعمققل مققع النسققاء السققجينات احلوامققل
لتحسني نوعية اخلدمات املقدمة هلن يف السجون ،وكذلك دعم وجتهيز مراكز صقحية إلسقتيعاب
اخلدمات املتزايدة لت بية حاجات النازحني السوريني اىل لبنان.
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 -25ويف إ ققار اجلهققود الققيت يبققذهلا اس ققس االع ققى ل ط ولققة يف تطققوير اخلطققة الو نيققة ل ط ولققة،
شرع يف إعداد ط قطاعية أاز مسودات منها :محاية وتأهيل وإعادة إندماج أ ا الشوارع،
مشاركة اال ا  ،الط ولة املب رة ،ذوي اإلعاقة ،اإلجتار باأل ا (سوف يتم عرضقها يف سقياق
التقرير) و عت ل نققاش مقع ال رققاء املعنيقني إال أن اإلسقرتاتيجية الو نيقة لوقايقة ومحايقة األ قا
من العنف هي الوحيدة اليت أقرت يف س الوزراء عام .2012
 -26بنتيج ققة ت ققاقم أزم ققة الن ققزوي ال ثي ققة م ققن س ققوريا اىل لبن ققان ،أدرك ققت الدول ققة ال بناني ققة أن
التعا ي مع األزمات حتت عنوان اإلستجابة هقو وسقي ة غقري مباشقرة إلسقتخدام هقذه املسقاعدات
لتمتني البىن التحتية حرصا ع ى محاية ال ئات املهمشقة بعقد اخلقروج مقن االزمقة .وع يق تن قذ وزارة
الشققؤون االجتماعيققة منققذ تش قرين االو عققام " 2014اخلطققة الو نيققة حلمايققة النسققاء واأل ققا "
بالشراكة مع اليونيسيف وبتمويل من اإلحتاد األورول ،دف حتسني نوعية احلياة والتخ يف مقن
املخ ققا ر ال ققيت تواجق ق محاي ققة النس ققاء واأل ققا املست ققع ني م ققن ققال تعزي ققز دور وزارة الش ققؤون
االجتماعيققة بقعتبارهققا اجلهققة الو نيققة الراعيققة والناظمققة لقطققاعي محايققة الط ققل والعنققف القققائم ع ققى
النوع اإلجتماعي ،وتوفري بيئة آمنة وتقدر دمات دعم مباشرة لالسرة.

ث لث ا-

ما المخاوم ت
 -27تعت ق ققرب إدارة االحص ق ققاء املرك ق ققزي م ق ققن ك ق ققربا املؤسس ق ققات املس ق ققؤولة ع ق ققن مج ق ققع البيان ق ققات
واإلحصاءات يف لبنان .باالضقافة إىل ذلقك ،تققوم القدوائر احل وميقة كافقة جبمقع البيانقات اخلاصقة
ققا .ويهش ق ّ ل املركققز الرتبققوي ل بحققوا واإلدققاء قاعققدة املع ومققات الرتبويققة ع ققى املسققتوا الققو ين،
لحيققث يعققىن بوضققع املؤشقرات ل نظققام التع يمققي ال بنققاين ومتابعققة تطورهققا ،وكققذلك إجقراء الدراسققات
اإلحصققائية األساسققية عققن خمت ققف م ونققات النظققام الرتبققويّ .أمققا املؤسسققات األكاد يققة والبحثيققة
واملنظمققات الدوليققة واملنظمققات غققري احل وميققة فهققي مققن اجلهققات ال اع ققة األساسققية يف األلحققاا
حو األ ا  .كما يتوافر الدعم األساسي لأللحقاا ومجقع البيانقات مقن جانقب منظمقات األمقم
املتح ققدة ومنظم ققات دولي ققة أ ققرا .ول ققن ع ققى ال ققرغم م ققن ذل ققك ،حتت ققاج األلح ققاا وعم ي ققة مج ققع
البيان ققات يف ققا األ ققا إىل التحس ققينات ،فع ققدم تق قوافر بع ققض البيان ققات واأللح ققاا ع ققل م ققن
الصعب تقييم الوضع يف بعض االت حقوق الط ل.
 -28عام  ،2011ويف إ ار مذكرة الت اهم مع احل ومة اإليطاليقة ،إسقتحدا "املركقز القو ين
ل توثي حو األ ا يف لبنان" ،كمركز موارد متخصص عن الط ولة ،ي م حهن اآلن أكثقر مقن
ألف مرجع ورققي وإل قرتوين متخصقص مبوضقوعات الط ولقة ،يشق ل قاعقدة بيانقات تسقهل عمقل
املهنيققني العققام ني مققع اال ققا والشققباب واملقرأة ،ويققزودهم باملعرفققة واملنهجيققات واخلقربات الناجحققة
يف لبن ققان والع ققامل ،ويس ققهل عم ققل الط ققالب والب ققاحثني .يه ققدف ه ققذا املرك ققز اىل إ ققاد آلي ققة لت ققدف
املع ومات وتنسيقها وتيو ها ووضعها بتصرف اجلهات املعنية.
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 -29ع ققى ص ققعيد آ ققر ،وض ققمن مب ققادرة تعزي ققز نظ ققام محاي ققة الط ققل اخلاص ققة ب ققوزارة الش ققؤون
اإلجتماعية ومنظمة اليونيسف ،ك ت هذه اال رية بقريا دوليقا يف نظقم إدارة املع ومقات اخلاصقة
لحماية األ ا إلجراء مس لقنظم املع ومقات املتقوفرة يف لبنقان واملعمقو قا لرصقد وتوثيق وإدارة
حققاالت األ ققا املعرضققني ل خطققر وال ققحايا ققدف إق قرتاي نظققام عم ققي وموحققد لتوثي ق وإدارة
حقاالت اإلسققتغال والعنققف وسققوء املعام ققة مبققا يققتالءم مققع اإلجقراءات التشققغي ية واملعياريققة وأدوات
احلمايققة .وقققد متّ تطققوير املواص ق ات التقنيققة والشققروط اإلداريققة والتقنيققة لتطققوير نظققام إدارة حققاالت
محاية الط ل يف لبنقان بقشقراف وزارة الشقؤون اإلجتماعيقة بالتعقاون مقع وزار الدا يقة والب قديات
والعققد  ،كققذلك متّ وضققع الشققروط املرجعيققة لت ققزر شققركة متخصصققة بت نولوجيققا املع ومققات لتطققوير
النظام وبدء تطبيق من قبل كافة العام ني يف ا إدارة احلالة.

ا خ ا -الرنايق
 -30حرصققا مققن اس ققس االع ققى ل ط ولققة ع ققى الش قراكة والتنسققي مققع خمت ققف اجلهققات املعنيققة
بالط ول ققة يف القط ققاعني الرمس ققي واأله ققي ،فق ققد ش ق ل  13جلن ققة تنس ققيقية تش ققمل كاف ققة قطاع ققات
حقققوق الط ل(التش قريع ،األ ققا ذوي اإلعاقققة ،الصققحة ،الثقافققة واإلعققالم ،مشققاركة األ ققا ،
الوقايققة واحلمايققة مققن العنققف واإلسققاءة ،األ ققا املخققال ني ل قققانون أو املعرضققني خلطققر اإل قراف،
الرتبي ققة ،الط ول ققة املب ققرة ،البيئ ققة األس قرية والرعاي ققة البدي ققة ،أ ققا الش قوارع ،األ ققا الالجئ ققني،
احلماي ققة م ققن س ققوء إس ققتخدام اإلنرتن ققت) ت ققم اث ققني ع ققن مجي ققع ال ققوزارات ،اجلمعي ققات األه ي ققة،
النقابات وعدد من اجلامعات واخلقرباء يف قا الط ولقة .ت عقب هقذه ال جقان دورا أساسقيا كق قار
تنس ققيقي وتش ققبي ي ل س ققب ال ققدعم والتأيي ققد ح ققو توجه ققات وأه ققداف اس ققس األع ققى ل ط ول ققة
وكذلك املشاركة وتقدر الدعم ال ين يف إعداد اخلطة الو نية ل ط ولة.

خ ما ا -توايص الموا د
 -31نتيج ققة الظ ققروف األمني ققة وع ققدم اإلس ققتقرار السياس ققي واإلض ققطرابات ال ققيت ش ققهدها لبن ققان
ققال هققذه احلقبققة ،مل تقققر أيققة موازنققة عامققة ل دولققة ال بنانيققة منققذ العققام  2005لغايققة تار.ق  .لققذا
إعتمدت القاعقدة االثقين عشقرية لصقرف اإلعتمقادات إسقتنادا اىل موازنقة العقام  2005وسقندا اىل
املق ق ققادة  60البنق ق ققد رقق ق ققم  1املعدلق ق ققة وفقق ق ققا ل قق ق ققانون رقق ق ققم  80/4تق ق ققاريخ  1980/4/7والقق ق ققانون
رقققم  88/42تققاريخ  1988/6/23والققذي يققنص ع ققى مققا ي ققي :توضققع املوازنققات االثنتققا عشقرية
ع قى أسققاس اإلعتمققادات الدائمققة املرصقدة يف موازنققة السققنة السققابقة ع قى أن يؤ ققذ بعققني اإلعتبققار
ما أضيف اليها وما أسق من إعتمادات دائمة .أما إعتمادات إحتيا ي املوازنة فال تعترب املبقال
املنقولة منها مسقطة.
 -32ومققن الققرارات الققيت إختققذت ملتابعققة إققرار املوازنققة ل عققام  2005البنققد ( )2ضققرورة احلققرص
ع ق ققى احل ق ققان ع ق ققى مسق ققتوا اإلن ق ققاق اإلجتم ق قاعي ل تقق ققد ات اإلجتماعيق ققة مق ققن صق ققحة وتع ق ققيم
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وعطققاءات إجتماعيققة إسققتنادا اىل الق قوانني واملعققايري املعتمققدة حاليققا وبالتققايل عققدم املسققاس بت ققك
التقد ات .وع قى ت قك القاعقدة جقرا تققدير الن ققات يف مشقروع املوازنقة ع قى أسقاس عقدم املقس
لحجم التقد ات اإلجتماعية بل العمل ع ى زيادهتا.
 -33جتققدر اإلشققارة اىل أن نسققبة اإلن ققاق اإلجتمققاعي ب غققت  %25،92مققن أصققل اسمققوع
العققام ل موازنققة يف عققام  .2005واملوازنققة العامققة املعتمققدة يف لبنققان ال تأ ققذ بعققني اإلعتبققار ميزانيققة
يتم رصد مبال لتن يقذها موزعقة بقني القوزارات
خمصصة لال ا ول ن هنا عدة مشاريع وبرامه ّ
اليت تعىن م.

س دس ا -الما دة الد لية
 -34تشق ق ق ل إت اقي ق ققات التع ق ققاون م ق ققع منظم ق ققات األم ق ققم املتح ق ققدة العام ق ققة يف لبن ق ققان وبق ق قرامه
املؤسسققات الدوليققة ،الرافققد األساسققي لققدعم ومتويققل ال قربامه احل وميققة املتخصصققة ،مرت ققزة ع ققى
تنميققة احلقققوق وتعزيزهققا وتققأمني مبققدأ املسققاواة بققني األف قراد لتق قيص ال قوارق يف مسققتوا اخلققدمات
وت بية اإلحتياجات.

س خ ا -هيكاية اليصد المارقاة
 -35بتاريخ  2012/12/10أهع نت اخلطة الو نية حلققوق االنسقان ( )2019-2014مقن
قبققل جلنققة حقققوق اإلنسققان النيابيققة بالتعققاون مققع امل وضققية السققامية حلقققوق اإلنسققان ،وأهحي ققت اىل
اهليئة العامة س س النواب .تناولت هذه اخلطة  21قطاعا تغطي االت حقوق االنسان.
 -36أق ققرت جلنت ققا اإلدارة والع ققد وحق ققوق االنس ققان يف ققس النق قواب بت ققاريخ 2014/4/8
مشققروع قققانون إنشققاء اهليئققة الو نيققة املسققتق ة حلقققوق االنسققان ،ومتّ إحالققة إققرتاي القققانون اىل اهليئققة
العامة س س النواب من أجل اإلقرار الرمسي.
 -37باملقابققل ،إسققتهحدثت أجهققزة ح وميققة لرصققد االنتهاكققات الواقعققة ع ققى حقققوق االنسققان
عامق ق ققة منهق ق ققا :قسق ق ققم حقق ق ققوق االنسق ق ققان يف امل تشق ق ققية العامق ق ققة لقق ق ققوا االمق ق ققن الق ق ققدا ي(املرسق ق ققوم
رقققم  ،)2008/755عهققد الي ق صققالحية نشققر م ققاهيم حقققوق االنسققان ومحايتهققا مققن اإلنتهققا
دا ققل املؤسس قة .وعققام  2009أنشققأت وزارة الققدفاع الققو ين "م تققب القققانون الققدويل االنسققاين
وحقوق االنسان" يف قيادة اجليش لنشر وتع يم مبادئ القانون الدويل اإلنسقاين وحققوق اإلنسقان
ل باط وعناصر اجليش ال بناين.
 -38ال يوج ققد حالي ققا أي مؤسس ققة تق ققوم بشق ق ل مس ققتقل برص ققد التطبيق ق الص ققحي حلق ققوق
الط ل .ول ن بعض املنظمات غري احل ومية تقوم مبثل هذا الرصد املستقل مب ردها ،ول نق يبققى
تزءا وغري فعا بقعتبار أن ال يوجد جتربة دوذجية مت ام ة.
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ث من ا -الرد

شي االتف قية

 -39يعتم ققد اس ققس االع ققى ل ط ول ققة الت ققدريب ع ققى حق ققوق الط ققل كم ققد ل ع ققام اىل مجي ققع
ودرب ع يق
التدريبات اليت تعاجل ق ايا اال ا  ،وأع ّد دليال لألنشطة حقو إت اقيقة حققوق الط قل ّ
العام ني مع اال ا واملسؤولني عن املخيمات الصي ية ،ويوزع انا ع ى اجلمعيات االه ية.
 -40أضققي ت مقققررات دراسققية اصققة حققو حقققوق اإلنسققان والقققانون اإلنسققاين الققدويل يف
مناهه تدريب الوحدات العس رية يف اجليش ال بناين ويف قوا االمن الدا ي.
 -41بغيققة تعريققف اال ققا بطريقققة مبسققطة ع ققى م قواد اإلت اقيققة ،نظققم اس ققس االع ققى ل ط ولققة
عققام " 2008منتققدا ا ققا لبنققان" ،شققار في ق ح قوايل  100ققل مققن خمت ققف ال ئققات واملنققا
ال بنانيققة مققن عمققر  9اىل  16سققنة ،عم قوا ققال هققذه ال قققاء ع ققى صققياغة إت اقيققة حقققوق اال ققا
بأسق و م ،متّ باعققة  40ألققف نسققخة بال غققة العربيققة ،وأعققدت دققاذج بققال غتني اإلن يزيققة وال رنسققية،
كما صدرت بال غة االرمنيقة .هقذا ف قال عقن إنتقاج العديقد مقن املطبوعقات واالدلقة التدريبيقة ل توعيقة
ع ى حقوق الط ل ،وإنشاء املوقع االل رتوين ل مج س االع ى ل ط ولة .www.atfalouna.gov.lb
 -42أنتجت منظمة اليونيسف لعبة تربوية عن مواد اإلت اقية ،ونشقرت إت اقيقة حققوق الط قل
بنصها ال امل وبصيغة موجهة ل يافعني .كمقا أصقدرت منظمقة إنققاذ الط قل كتيبقا بعنقوان "اعقرف
حقوقك ومسؤولياتك" وغريها ....

ت سخ ا -الرخ

ما الجمخي ت االهاية

 -43ي عققب القطققاع االه ققي دور الش قريك ل دولققة ال بنانيققة يف تقققدر اخلققدمات املخت ققة جلميققع
ش ق قرائ استمق ققع وال سق ققيما ال ئق ققات االكثق ققر هتميشق ققا ،مق ققن ق ققال ت ق ققويض هق ققذه الصق ققالحيات اىل
اجلمعيققات عققرب عق ققود تربمهققا اإلدارات احل وميققة معه ققا ع ققى أسققاس مس ققاامات ماليققة يت ق ع يه ققا
الطرفان ،ل نها يف كثري مقن األحيقان تبققى عقاجزة عقن تقوفري التغطيقة املالئمقة ل مسقت يدين .كمقا ان
هذه العالقة التعاقدية خت ع لرقابة غري انهجة أو ع مية قائمة ع ى معايري ىددة وش افة.
 -44دف تعزيز التعاون مع اجلمعيات األه ية يف لبنان ،أنشأ اس قس االع قى ل ط ولقة جلانقا
تنسققيقية والققيت ت ققم ح قوايل  130مجعيققة أه يققة تعققىن جبميققع ق ققايا حقققوق الط ققل ضققمن مقاربققة
تشاركية وتنسي ل خدمات ملا في مص حة اال ا .
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الفال الث ا
تخي ف الطفل
 -45مل يعق ق ق التشق ق قريع ال بن ق ققاين تعري ق ققا واض ق ققحا وموح ق ققدا مل ه ق ققوم" الط ق ققل" ،وق ق ققد ج ق ققاء يف
املادة  215من قانون املوجبات والعقود ،أن" كل شخص أمت الثامنة من عمره هو أهقل لمللتقزام،
مققا مل يصققري بعققدم أه يت ق يف نققص قققانوين" .كمققا ان القققانون رقققم  2002/422حققدد سققن 18
سنة إلختاذ تدابري احلماية ع ى األحداا املعرضني ل خطقر .بينمقا يققع التبقاين يف ققوانني االحقوا
الشخصية ل طوائف املعرتف ا يف لبنان لناحيقة حتديقد السقن القدنيا ل قزواج .وسقوف ننقاقش سقن
املسؤولية اجلزائية وسن اإللتحاق بالعمل يف ال صو الالحقة.
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الفال الث لث
المب دئ الخ مة
أ الا -الحق اا دم الرمييز
 -46ت ققل الق قوانني ال بنانيققة عققدم التمييققز بققني االف قراد ،وتبققذ الدولققة جهققودا لتعزيققز اإلدققاء
املتوازن وتوفري اخلقدمات ل ئقات املهمشقة وذلقك مقن قال الربنقامه القو ين لألسقر األكثقر فققرا،
إال ان ضآلة املوارد املالية وتقردي األوضقاع االقتصقادية واالجتماعيقة وتقدهور الوضقع األمقين وعقدم
اإلسق ققتقرار السياسق ققي ،ك هق ققا عوامق ققل تق ققؤثر ع ق ققى مق ققدا وصق ققو اال ق ققا وال ئق ققات ال ق ققعي ة اىل
اخلدمات بش ل متساو.
 -47ملزيد من املع ومات ،يرجى العودة اىل التقرير الو ين الثالث ،ال قرات .112-99

ث ي ا -مااحة الطفل الفضاى
موحققد لأل ققا يف لبنققان ،فققق ّن مص ق حة الط ققل ال ق ى غققري
 -48نظ قرا لعققدم وجققود قققانون ّ
همع نة بش ل واض ع ى مستوا التشريعات الو نية ،إال يف مقا قال ققانون األحقداا املخقال ني
ل قانون واملعرضني ل خطر الذي نص ع ى األ ذ مبص حة احلدا أثناء إقرتاي التدابري ومحايت .
 -49ققال العققام  2009صققدرت ق قرارات ق ققائية ش ق ت صققدمة إ ابيققة يف النظققام العققام
حلمايققة اال ققا  ،مققن ققال تصققدي ى مققة التمييققز ع ققى التوجهققات اإلجتهاديققة لققبعض ق ققاة
االحققداا ،وقققد متثققل ذلققك يف املوافقققة ع ققى ققرار قاضققي االحققداا القرئيس "فققوزي ققيس" الققذي
فرض إبقاء الط ل يف منز والدتق بقرغم ب وغق السقن القذي توجقب نققل ح قانت حسقب احملقاكم
الشرعية اىل والده ،ضقمن معيقار مصق حة الط قل ال ق ى .والققرار الصقادر عقن قاضقي االحقداا
الرئيس "جناي عبيد" والذي ألزم الوالد بتسديد ن قة أوالده القاصرين الذين هم لح انة والدهتم.
 -50وق ق ق ققد ص ق ق ققدر ق ق ق ققانون "محاي ق ق ققة النس ق ق ققاء وس ق ق ققائر أف ق ق قراد االس ق ق ققرة م ق ق ققن العن ق ق ققف االس ق ق ققري"
بتققاريخ  ،2014/4/1مؤمنققا محايققة الط ققل اىل جانققب االم ال ققحية وفقققا ملققا نققص ع ي ق القققانون
رق ققم  422جله ققة محاي ققة الط ققل املع ققرض ل خط ققر ،إال أن قق قرار إبق ققاء الط ققل م ققع والدتق ق يس ققتند
اىل قوانني األحوا الشخصية اليت تطب حسب كل حالقة .ل قن بعقض الققرارات الصقادرة حقديثا
عققن احملققاكم إسققتندت اىل ات اقيققة حقققوق الط ققل وأ ققذت بعققني اإلعتبققار مصق حة الط ققل ال ق ى
املعقو ع يق يف هقذا السقياق إسقتقال الق قاة إجتهقادات وح مقتهم
يف البقاء مع والدت  ،ويبققى ّ
يف التعامل مع هذه الق ايا.
 -51ملزيد من املع ومات ،يرجى العودة اىل التقرير الو ين الثالث ،ال قرات 121-115

18

GE.16-12409

CRC/C/LBN/4-5

ث لث ا -الحق اا الحي ة البق ء النمو
 -52صققدر القققانون رقققم  162تققاريخ  2011/8/17املت ققمن إلغققاء املققادة  562مققن قققانون
العقوبات اليت كانت متن اسبابا خت ي ية ل شخص الذي يقدم ع ى قتل أو إيقذاء زوجتق أو أحقد
اصول أو فروع أو إ ت يف جرم الزىن أو يف حالة اجلماع غري املشروع.
 -53ملزي ققد م ققن املع وم ققات ح ققو إنتح ققار اال ققا  ،مراجع ققة امل حق ق  ،اجل ققدو رق ققم  :1ع ققدد
اال ا الذين انتحروا حسب اجلنسية.

ا خ ا -إحريام أر الطفل
 -54وضققعت جلنققة املشققاركة املنبثقققة عققن اس ققس االع ققى ل ط ولققة مسققودة إس قرتاتيجية اصققة
حو مشاركة األ ا  ،تقوم ع قى حتقديث الققوانني واالنظمقة ال قامنة إلشقرا األ قا  ،وإنشقاء
قاعدة لرصد واقع مشاركتهم ،كذلك تطوير وبناء قدرات اال ا والعقام ني معهقم ،وبقث القوعي
والتثقيف حو أامية مشاركة اال ا .
 -55ن ققذ اس ققس االع ققى ل ط ولققة عققددا مققن االستشققارات مققع اال ققا لملسققتماع اىل آرائهققم
حققو مسققودات كققان يعمققل ع يهققا منهققا :إس قرتاتيجية وقايققة ومحايققة اال ققا مققن مجيققع أش ق ا
العنف واإلستغال عام  ،2009اخلطة الو نية ملشاركة اال ا عقام  ،2010شقرعة أ القيقات
التعامل االعالمي مع اال ا  ،و مساندة الط ل.
 -56ضمن برنامه التعاون بني اس س االع قى ل ط ولقة واس قس العقرل ل ط ولقة والتنميقة ،أ ق يف
عام  ،2011منتدا أ ا لبنان ،دف التوعية ودعم إعداد سياسات عربيقة ملشقاركة األ قا  ،مقن
ال رصد االجتاهات العاملية اجلديدة وت وين شب ة عربية يف ا مشاركة األ ا .
 -57كمققا نظققم "برملققان اال ققا " عققام  ،2011برئاسققة رئققيس ققس النقواب وح ققور رئققيس
س الوزراء وعدد من الوزراء والنواب .شار يف هقذا النشقاط  128قال مقن خمت قف االعمقار
وال ئق ققات مق ققن ال بنق ققانيني ومق ققن جنسق ققيات عربيق ققة عديق ققدة .كق ققذلك عقق ققدت ج سق ققة " ق ققس وزراء
لأل ققا " عققام  2013ضققمت  " 30ققال وزي قرا" ث ققون وزراء الدولققة لطققري مشققاك هم .ت قرأس
اجل سة رئيس س الوزراء لح ور الوزراء مجيعا.
 -58يعمققل اس ققس االع ققى ل ط ولققة حاليققا ع ققى تطققوير مشققروع برملققان األ ققا الققذي يتققألف
من  128ال ( 15-12عامقا) ث قون القطاعقات األه يقة ومؤسسقات استمقع املقدين واملقدارس
ومن املنا ال بنانية كافة مبعد  25ال مقن كقل ىافظقة .ويققوم املشقروع ع قى تع قيم األ قا
وتنميققة مهققارات القيققادة لققديهم ملققدة سققنتني ،وسققيتم تققدريبهم ع ققى اإلجقراءات والقواعققد واألصققو
الربملانيقة ،وصققياغة مشققاريع ققوانني يف الربملققان وإجقراء البحققوا والتحق ّدا أمققام اجلمهققور ،واملنققاظرة
واحلديث إىل وسائل اإلعالم.

GE.16-12409

19

CRC/C/LBN/4-5

 -59ع ققام  ،2011وض ققمن برن ققامه التع ققاون م ققع احل وم ققة اإليطالي ققة ،ن ققذت وزارة الش ققؤون
اإلجتماعيققة مشققروع "املققدن الصققديقة لأل ققا " يف سققت ب ققديات ققدف تعزيققز مشققاركة اال ققا
مققن ققال اشقراكهم يف صققنع الققرار ع ققى املسققتوا احمل ققي ،وإنتخققاب ققس ب ققدي يققؤمن ل ط ققل
التعبري عن رأي وإيصا صوت  .كما متّ إنشقاء شقب ات االمقان االجتمقاعي القيت هتقدف اىل محايقة
ال ئات املهمشة من ال برامه ونشا ات ىددة ،وإلتزمت الب ديات الشري ة يف هقذا املشقروع
ب ققالتوقيع ع ققى ميث ققاق ي ققمن العالق ققة التش ققاركية ب ققني اس ققس الب ققدي الرمس ققي واس ققس الب ققدي
لال ققا  .وقققد متّ اي ققا توقيققع عم يققات توأمققة بققني ب ققديات ايطاليققة والب ققديات الشقري ة ل ربنققامه
لتعزيز احلوار ولتباد اخلربات ،وعم ت  3ب ديات منها ع ى أنشاء أندية اصة بالشباب.
 -60يسققعى اس ققس األع ققى ل ط ولققة اىل تأسققيس"املخترب الققو ين ل مققدن الصققديقة لال ققا "،
ققدف إرسققاء آليققة و نيققة شققام ة ملأسسققة وإسققتدامة م هققوم املققدن الصققديقة لأل ققا يف لبنققان.
وش ت جلنقة متخصصقة مقن اخلقرباء لتققدر االستشقارة واملسقاامة يف إنتقاج وتطقوير أدوات العمقل
ال ي ققة بتطبيق م هققوم املققدن الصققديقة لأل ققا ع ققى صققعيد الب ققديات يف لبنققان ،وتقققدر الققدعم
التقين هلا ل تن يذ ،وذلك ضمن إ ار رةية إسرتاتيجية.
 -61تنش ق مبققادرات غققري ح وميققة لت عيققل مشققاركة اال ققا يف لبنققان .يف عققام  2009قققام
"مركز الد قرا يقة املسقتدامة" بالتعقاون مقع مقدارس ومؤسسقات مقن استمقع املقدين بقنشقاء "نقوادي
املوا نققة والسققالم" مققع أ ققا وشققباب مققن إنتمققاءات ائ يققة وسياسققية خمت ققة ومققن منققا لبنانيققة
عققدة ،تققرتاوي أعمققارهم بققني  13و 17سققنة .وعققام  ،2011ومتّ إق قرتاي دققوذج تعققديالت قانونيققة
ع ققى أح ققام النظققامني الققدا ي واألساسققي ل جمعيققات ،ت ققمن مشققاركة أ ققا وشققباب دون
العشرين سنة من العمر يف سري عمل اجلمعية ،وتت خص املبادرة بقنشاء " قس ا قا " يشقار "
ققس االدارة" و"اهليئققة العامققة" يف عم يققة صققنع وإختققاذ الققرار دا ققل املؤسسققة دون أن تقققع ع ققى
الط ل أية مسؤولية قانونية.
 -62بالنسققبة إىل اإلج قراءات املتبعققة حققو اإلسققتماع اىل رأي الط ققل ،تسققعى اجلهققات املعنيققة
إلخت ققاذ طق قوات يف ه ققذا اس ققا  .يف القق قوانني اجلزائي ققة ،وإس ققتنادا اىل الق ققانون رق ققم 2002/422
يص ققار إىل إستش ققارة الط ققل ص ققوص ي ققار تطبيق ق الت ققدابري الرتبوي ققة البدي ققة .كم ققا ويف القق قوانني
املدنيققة ،عنققدما ي ققون الط ققل بعمققر التمييققز واإلدرا درجققت بعققض احملققاكم املدنيققة والدينيققة ع ققى
أ ذ رأية يف املسائل املتع قة بشخص .
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الفال اليا ا
الحقوق المد ية الحي ت
أ الا -تاجيل المواليد ،االسم الجناية ،الحف ظ اى الهو ة
 -63أشققار املسق العنقققودي املتعققدد املؤشقرات لعققام  2009اىل إرت ققاع نسققبة تسققجيل املواليققد
يف لبنان ( 99،6ل تيات ،و 99،5ل تيان) ،إذ ب ق عقدد اال قا يف عمقر صق ر  59 -شقهرا
غري املسج ني  15ال ،معظمهم من ىافظة لبنان الشمايل.
 -64ملزيد من املع ومات ،يرجى العودة اىل التقرير الو ين الثالث ،ال قرات .144-129
 -65يسققعى اس ققس االع ققى ل ط ولققة ضققمن ال جنققة الو نيققة ملعاجلققة أوضققاع اال ققا ال بنققانيني
م تققومي القيققد الققيت ت ققم اث ققني عققن اجلهققات املعنيققة مققن وزارات ومققديريات ونقابققات ومجعيققات
أه ي ققة ،اىل توعيق ققة االهق ققل واستم ققع ع ق ققى اآلثق ققار الس ق ق بية الق ققيت يتحم هق ققا اال ققا بسق ققبب عق ققدم
تسجي هم ،وىاولة إ اد احل و القانونية والعم يقة هلقذه ال ئقة املهمشقة مقن اال قا  .وققد ققدمت
مقرتحا لتعديالت تشريعية لناحية:


تعققديل املققادة  12مققن قققانون قيققد وثققائ االح قوا الشخصققية جلهققة اضققافة األم وقاضققي
األحققداا إىل اجلهققات الققيت نهققا تقققدر ققب قيققد املولققود ،الققيت تققنص ع ققى ان ق بعققد
انق اء سنة ع ى تاريخ الوالدة ال ن قيقد املولقود اال مبقت قى ققرار ق قائي يصقدر يف
غرفة املذاكرة ،بناء ع ى ب النيابة العامة أو صاحب العالقة أو األب؛



تعققديل املققادة  25مققن القققانون رقققم  422املتع ق لحمايققة األحققداا املخققال ني ل قققانون
واملعرضني ل خطر لحيث يعترب م توم القيقد معرضقا ل خطقر فيخ قع ل حمايقة القيت تقنص
ع يها هذه املادة؛



إضققافة فقققرة ع ققى املققادة  501مققن قققانون العقوبققات املتع قققة بقامققا الواجبققات العي يققة
لحيث يعترب إاما األهل تسجيل املولود جرما جزائيا يعاقب ع ي القانون.

 -66كققذلك ،وضققعت هققذه ال جنققة دراسققة قانونيققة حققو اآلليققات القانونيققة والعم يققة لتسققجيل
املواليد ،وأصدرت دليال مبسطا حو آليات تسجيل املواليقد يف دوائقر الن قوس ال بنانيقة ،وأنتجقت
في ما قصريا وموادا توعوية ،وأضافت ص حة يف السجل الصحي لأل ا الذي يصدر عن وزارة
الص ققحة العام ققة ح ققو كي ي ققة قي ققد املول ققود .كم ققا ن ققذت دورات تدريبي ققة متخصص ققة ل مح ققامني،
األ صائيني اإلجتماعيني ،املخاتري ،والق اة.
 -67بين ققت التق ققديرات ،لحسق ققب دراس ققة ميدانيق ققة غ ققري منش ققورة أجرهتق ققا مجعي ققة "فق ققرونتريز" يف
عققام  2012عققن ظققاهرة عققد ي اجلنسققية ،إىل أن عققدد م تققومي القيققد يف لبنققان يقققدر لحقوايل 40
الف شخصا.
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 -68ت اقم ق ققت مشق ق ق ة م ت ق ققومي القي ق ققد م ق ققع ت ق ققدف الن ق ققازحني الس ق ققوريني اىل لبن ق ققان .وفق ق ققا
إلحصاءات امل وضية السامية لشؤون الالجئقني حقو تسقجيل املواليقد ،فققن  9000قال سقوريا
ول ققدوا يف لبن ققان ب ققني  1آب  2013و 30نيس ققان  ،2014وأظه ققر االس ققتطالع أن  ٪69مق ققن
حققديثي الققوالدة السققوريني ي تقققرون إىل شققهادات مققيالد رمسيققة ،ويعققود السققبب يف معظققم احلققاالت
اىل أن آباءهم ي تقرون إىل الوثائ املط وبة من السجالت املدنية السورية.
 -69يف عققام ّ ،2014زودت امل وضققية الع يققا لشققؤون الالجئققني مققا يقققارب  40000نازحققا
سوريا مبع ومات عن تسجيل املواليقد مقن قال دورات توعيقة وت ققت  9694مقن أسقر األ قا
ح ققديثي ال ققوالدة اإلرش ققاد ال ققردي ع ققى تس ققجيل املوالي ققد .كم ققا ق ققدمت امل وض ققية الت ققدريب ع ققى
تسجيل املواليد إىل  575من العقام ني يف اسقا اإلنسقاين يف مجيقع أ قاء لبنقان ،ومتّ رفقع مسقتوا
الوعي حو أامية تسجيل املواليد واإلجراءات املرتبطة قا عقن ريق اإلذاعقة ،والرسقائل القصقرية،
وتوزيع أكثر من  250000نشرة وم صقا ،ف ال عن في م ل رسوم املتحركة.
 -70صدر بتاريخ  2010/5/31املرسوم رقم  4176القذي يق قي مبقن إقامقة ام قة لقزوج
ال بنانيققة االجنق بعققد إنق ققاء مققدة سققنة ع ققى زواجق منهققا وألوالد املقرأة ال بنانيققة املتأه ققة مققن زوج
أجن سواء كانوا راشدين أو قاصرين أو كانوا يعم ون او ال يعم ون.
 -71وبتاريخ  2009/6/16صدر قرار جريء عن القاضي الرئيس "جقون ققزي" القذي مقن
اجلنسققية ال بنانيققة لققألوالد القاص قرين مققن أم لبنانيققة إثققر وفققاة زوجهققا االجن ق ع ققى أسققاس املسققاواة
باملعام ققة بققني األم ال بنانيققة بققالوالدة وأوالدهققا واألم بققالتجنيس وأوالدهققا .اال أن هققذا الققرار مققا زا
عالقا أمام ى مة التمييز ومل يبت ب .

ث ي ا -حي ة الفكي ،الو دا  ،الد ل
 -72ه ققذا احل ق مص ققان يف الدس ققتور ال بن ققاين اذ نص ققت امل ققادة التاس ققعة من ق " :حري ققة االعتق ققاد
مط قققة والدولققة بتأديتهققا فققروض االجققال تعققاىل حتققرتم مجيققع االديققان واملققذاهب وت ققل حريققة
إقامققة الش ققعائر الديني ققة حت ققت محايته ققا ع ققى ان ال ي ققون يف ذل ققك إ ققال يف النظ ققام الع ققام وه ققي
ت ققمن أي ققا لاله ققني ع ققى إ ققتالف م هققم إحقرتام نظققام االحقوا الشخصققية واملصققاحل الدينيققة".
وقد درجت احملاكم ال بنانية ع ى اإللتزام ذه احلرية ومحايتها من أي تعد.

ث لث ا -حق تكو ل الجمخي ت الرجما الااما
 -73ي ققمن الق ققانون ال بن ققاين حق ق ال ققرد يف تأس ققيس مجعي ققة (رياض ققية ،كشق ق ية أو ش ققبابية)،
واارسققة حق ق يف التصققويت أو الرتش ق لع ققوية اهليئققة اإلداريققة يف أي مجعيققة ل بنققانيني الققذين أمت قوا
الثامنة عشرة من عمرهم.
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 -74وافقت جلنقة الشقباب والرياضقة يف قس النقواب باإلمجقاع عقام  2012ع قى تعقديل املقادة 5
مققن قققانون اجلمعيققات الصققادر بتققاريخ 1909/8/3ع ققى الش ق ل التققايل " :ق ل ققل مققن أمتّ اخلامسققة
عشققرة بعققد موافقققة ويل أمققره أن ينتسققب كع ققو غققري عامققل يف اجلمعيققة مققن دون أن ق ل ق التص قويت
أو تويل ع وية اهليئة اإلدارية فيها أو متثيل اجلمعية بأي ش ل كان أو إختاذ املققررات بقمسهقا أو عنهقا.
ع ققى أن ي تس ققب ك ققل ع ققو يف اجلمعي ققة الص ق ة التقريريققة بوص ق ع قوا كام ققل احلق ققوق لت قويل مجي ققع
املناصققب املققذكورة آن ققا جلهققة اإلنتخققاب والرتشق  ،كققل مققن أمتّ الثامنققة عشققرة مققن عمققره ع ققى أال ي ققون
ى وما ع ي جبناية أو جنحة شائنة" ،وهذا اإلقرتاي ما زا بقنتظار إقراره من اس س النيال.

ا خ ا -الحق اا الواوصية
 -75يرعى ققانون العقوبقات ال بنقاين وققانون أصقو احملاكمقات اجلزائيقة محايقة صوصقية االفقراد وعقدم
قس مبتع ق ق ققاهتم الشخص ق ققية أو مسع ق ققتهم .كم ق ققا حظ ق ققر ق ق ققانون األح ق ققداا
التع ق ققرض خلصوص ق ققياهتم أو امل ق ق ّ
رقم  2002/422نشر صورة احلدا ونشر وقائع التحقي واحملاكمة وفرض عقوبات ع ى املخال ني.

خ ما ا -الحارروب اررى المخاوم ر ت مررل ما ر د مرنو ررة ،الحم ررة مررل المررواد
الض ة له/ه ليا ه/ه
 -76يتحققدد وضققع اال ققا يف لبنققان جبم ققة مققن املققؤثرات االجتماعيققة ،الثقافيققة والسياسققية،
فالنظرة اىل األ ا شديدة اإلرتباط باخلصائص اإلجتماعية وبالرتاا الثققايف ل مجتمقع .وت عقب
مؤسسات التنشئة اإلجتماعية دورا بارزا يف تنمية وتطوير شخصية الط ل الثقافية واإلعالمية.
 -77ق ق ققدمت وزارة االع ق ققالم يف الع ق ققام  2014إق ق قرتاي مش ق ققروع ق ق ققانون جدي ق ققد لالع ق ققالم املرئ ق ققي
واملسموع يف لبنان اىل جلنة االعالم النيابية ،يأ ذ بعني االعتبار إت اقية حقوق الط ل السقيما احلق
بالتعبري ،وإحرتام اخلصوصية ،واحلماية من كل ما يسيئ ل واإلهتمام بذوي اإلحتياجات اخلاصة.
 -78عققام  2013أ ق اس ققس االع ققى ل ط ولققة "شققرعة أ القيققات التعامققل االعالمققي مققع
الط ققل " ققدف تققأمني ا ققار حقققوقي نققاظم لعمققل االعالميققني ووسققائل االعققالم يف لبنققان ،وااللتقزام
مبباداء إسرتشادية توجيهية أثناء مقاربتهم ق ايا الط ولة يف االعالم ،ل نها غري م زمقة ل وسقائل
االعالمية .صدرت الشرعة يف كتيب وم ص ووزعت ع ى املؤسسات االعالميقة العام قة ،كقذلك
ن ذت عدة لقاءات توجيهية حوهلا.
 . -79ققع نشققر املع ومققات عققرب وسققائل االعققالم لققدفرت الشققروط النمققوذجي رقققم ،94/382
لناحيققة إعتمققاد بر ققة مدروسققة مرنققة متحركققة بالنسققبة لسققاعات العققرض تتوافق وأعمققار املشققاهدين
ح اظا ع ى األ الق العامة والراب الو ين والعائ ي ونبذ اإلرهقاب والت رققة العنصقرية أو الدينيقة.
فالربامه املخصصقة لأل قا ق ي قة جقدا ،وققد أنشقأت ىطقات ت زيونيقة اصقة ت اع يقة خمصصقة
لأل ا تققدم القربامه الرتبويقة ،الصقحية ،االجتماعيقة ،االرشقادية الدينيقة يعقرب فيهقا األ قا عقن
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آرائهم ويشاركون يف تقدر رباهتم وتط عاهتم وحتدياهتم .كما ان ققانون االعقالم املرئقي واملسقموع
مل ي حققيف ب قرامه اصققة لققذوي االحتياجققات اخلاصققة ،ويعققود اىل كققل ىطققة إذاعيققة وت زيونيققة أن
تبث ما يتسىن هلا إ انا منها ذه ال ئة من اال ا .
 -80ضققمن سياس ققة دعققم ال ت ققاب وامل تبققات العام ققة ،عمققدت وزارة الثقاف ققة اىل ش قراء كت ققب
األ ققا  ،وذلققك لتغذيققة قسققم األ ققا يف هققذه امل تبققات وب غققات خمت ققة .كمققا ت عققب معققارض
ال تاب الدولية دورا بارزا يف توفري أكرب قدر ا ن من كتب األ ا بال غقات االجنبيقة .وتنتشقر
شب ة من  120م تبة عامة تدعمها وزارة الثقافة ب تب األ ا وب افة وسائل املعرفقة وأجهقزة
الت نولوجيققا احلديثققة ووسققائل التواصققل االجتمققاعي ،اذ يش ق ّ ل األ ققا ح قوايل  %70مققن رواد
هذه امل تبات .ويف مناسبة "أسبوع املطالعة" يف شهر نيسان من كقل عقام تقنظم امل تبقات العامقة
واجلمعي ققات االه ي ققة اخلاص ققة بامل تب ققات ومنه ققا "مجعي ققة الس ققبيل" نش ققا ات ثقافي ققة وفني ققة متنوع ققة
ولق ققاءات م ققع م قؤل ي ال ت ققب وورش عم ققل ون ققدوات ح ققو ريق ققة الق قراءة لال ققا ومهرجان ققات
سنوية تت من احل وا  ،مسري الدمى ،ىرتفات فنية ،عروض السري  ،وهي متاحة ل عموم.
 -81تقوم مبادرات فردية لدعم اال ا املوهوبني مقن قبقل االهقل واملقدارس واجلمعيقات االه يقة
من ال املسابقات واحملرتفات ال نيقة عقرب تقأمني كافقة الوسقائل واالدوات لتنميقة إبقداعاهتم ال ريقة
والع مية وال نية ،و صل العديد من هؤالء اال ا ع ى جوائز ع ى مستوا الو ن او اخلارج.
 -82شق ل اس ققس االع ققى ل ط ولققة جلنققة محايققة اال ققا مققن خمققا ر اإلنرتنققت ،الققيت وضققعت
مدونققة س ق و لتحديققد أدوار ومسققؤوليات مققزودي اخلققدمات ل ققمان محايققة اال ققا مققن خمققا ر
االنرتنققت واحلققد مققن أ طققاره .كمققا وضققع مسققودة مشققروع قققانون لتعققديل قققانون العقوبققات يف مققا
ص جرائم إسقتغال القاصقرين يف املقواد اإلباحيقة ع قى االنرتنقت ،وع قى القرغم مقن هقذه اجلهقود
املبذول ققة تبق ققى مق ققاهي االنرتن ققت مت ققوفرة يف امل ققدن كم ققا يف الق ققرا النائي ققة دون رقاب ققة او ضق قواب ،
ققون معظققم أوقققات ف قراغهم امققام احلواسققيب ،كمققا سققه ت اهلواتققف النقالققة وصققو
واال ققا
اال قا اىل االنرتنققت .وقققد نشق اس ققس االع ققى ل ط ولقة والعديققد مققن مؤسسقات استمققع املققدين
يف إدارة ح قققات توعيققة وتثقيققف لال ققا حققو اإلسققتخدام اآلمققن لالنرتنققت ،وتوزيققع العديققد مققن
املطبوعات املوجهة لالهل واال ا ان سهم.
 -83مع اإلنتشار املتزايد لت نولوجيا املع وماتّ ،أمنت وزارة االتصاالت دمة املراقبة األبوية
( )Parentalcontrolملساعدة األهل ع ى حذف احملتويات غقري املناسقبة ومراقبقة املواققع القيت يزورهقا
األ ا  .وأنشأت وزارة الدا ية والب ديات م تب م افحة جقرائم املع وماتيقة يف وحقدة الشقر ة
الق ققائية التققابع لقققوا األمققن الققدا ي الققذي يعمققل ع ققى رصققد والتحقيق ومالحقققة مجيققع جققرائم
املع وماتية .و ّورت مجعية "محاية" بقدعم مقن منظمقة الرةيقة العامليقة وبالتنسقي مقع اس قس االع قى
يتعرضققون
ل ط ولقة صق حة جديققدة " "e-helplineلت ّققي شق اوا األ قا حقو االنتهاكققات القيت ّ
هلققا ع ققى االنرتنققت .وأ قققت اهليئققة املنظّمققة لالتصققاالت موقعققا ال رتونيققا"  "e-amanلتوعيققة األهققل
واملعّمني والطّالب حو السالمة عرب االنرتنت.
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الفال الو مذ
الخنف ضد االبف ب
أ الا -اال ر ررداء االهمر ر ب مر ر ا ررا نل ررن الروهي ررل الب ررد ا النفا ررا إ ر ر دة
اال دم ج اال رم ا
 -84صدر القانون رقم  286تاريخ  30نيسان  2014الذي نص ع ى إلغاء البند ( )1من
املادة  186من ققانون العقوبقات ،وإسقتبد بقالنص اآل  " :يقز الققانون -1:أنقواع التأديقب غقري
العن ي اليت ارسها اآلباء واألمهات ع ى أوالدهقم ،ع قى أن ال تقرت أي أثقر ع قى جسقد األوالد
أو حتدا ضررا يف صحتهم اجلسدية أو الن سية".
 -85صققدر القققانون رقققم  293تققاريخ " 2014/4/1قققانون محايققة النسققاء وسققائر أفقراد االسققرة مققن
عرف العنف االسري ع ى انق  ":أي فعقل او إمتنقاع عقن فعقل أو التهديقد مقا
العنف االسري" ،الذي ّ
يرت ققب مققن أحققد أع ققاء األسققرة ضققد فققرد أو أكثققر مققن أف قراد األسققرة وف ق امل هققوم املبققني يف تعريققف
األس ققرة ،يتن ققاو أح ققد اجل قرائم املنص ققوص ع يه ققا يف ه ققذا الق ققانون ويرتت ققب عن ق قت ققل أو إي ققذاء جس ققدي
أو ن سي أو جنسي أو إقتصادي" .كما ش ّدد هذا الققانون العقوبقات ع قى االشقخاص القذين يقدفعون
القاص قرين والنسققاء ل تسققو أو إرت ققاب ال جققور وال سققاد أو الققدعارة ،ونققص ع ققى زيققادة العقوبققات يف
حققا وقققوع اجلققرم ضققمن األسققرة ،وع ققى م ققاع تها اذا راف ق اجلققرم اي ش ق ل مققن العنققف أو التهديققد
صوصققا إذا حصققل اجلققرم مققن قبققل أحققد الققزوجني ضققد اآل ققر .وحلققيف تققدابري محائيققة إحرتازيققة ووقائيققة
تؤمن ل ط ل الرعاية والعناية .ل ن بقي هذا القانون موضع حت يف من اجلمعيات النسوية يف لبنان.
 -86ي من القانون رققم  2002/422محايقة الط قل املعقرض ل خطقر ،حيقث يعطقي لقاضقي
األحداا احلق بقأن ي قرض تقدابري محايقة إجتماعيقة وذلقك اسقتنادا اىل املقادة  27منق  ،كقأن يبققي
الط ققل ق ققدر املس ققتطاع يف بيئت ق ق الطبيعي ققة ،ويه ققف مس ققاعدة إجتماعي ققة أو مؤسس ققة إجتماعي ققة
ل مراقبة وإسداء النص واملشورة لألهل واألولياء ومساعدهتم يف تربيت وع ى أن تقدم تقريرا دوريا
بتطور حالت  .كما أعطى القانون الط قل حق التققدم بشق وا ،ورفقع سقر املهنقة عقن اال صقائيني
ل تب ي عن حاالت اإلساءة لأل ا .
 -87تقدم اس س األع ى ل ط ولقة مبشقروع تعقديل ل ققانون رققم  2002/422جتقري مناقشقت
وسققع م هققوم احلمايققة اإلجتماعيققة وميّققز بينهققا وبققني احلمايققة الق ققائية،
يف ال جققان النيابيققة ،حيققث ّ
وحققدد بشق ل أوضق احلققاالت الققيت يعتققرب فيهققا الط ققل مهققددا بققاخلطر ،وضق ِقمن اإلسققتماع اليق يف
معققرض كافققة اإلجقراءات الق ققائية واإلداريققة .كمققا نققص ع ققى إنشققاء "وحققدة احلمايققة االجتماعيققة
لالحققداا" لققدا وزارة الشققؤون اإلجتماعيققة ،تتبققع هل قا وحققدات فرعيققة يف احملافظققات وت ققم عققددا
من مرشدي محاية االحداا يتولون إجراءات احلماية اإلجتماعية لألحداا .كقذلك ع قى إنشقاء
ق سققا ن لققدا "وحققدة احلمايققة االجتماعيققة لالحققداا" لت قققي االتصققاالت ققدف املسققاعدة
وإسداء املشورة واإلحالة اىل املراجع املختصة.
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 -88أقققر ققس ال قوزراء ال بنققاين بتققاريخ  2012/12/12اإلس قرتاتيجية الو نيققة لوقايققة ومحايققة
اال ا من مجيع أش ا العنف وسوء املعام ة واإلاما  ،اليت ت منت  5ىاور أساسية توزعت
ع ى أهداف إسرتاتيجية عامة .وقد إرت زت هذه االسرتاتيجية ع ى توصيات دراسة االمني العام
لالمم املتحدة حو العنف ضد اال ا  .ومن التحديات القيت ققد تعيق تن يقذ االسقرتاتيجية هقي
عققدم رصققد امليزانيققات ال ققرورية لتن يققذ االهققداف ،وغيققاب القققدرات املؤسسققية وغيققاب التخطققي ،
وعدم ك اية التنسي بني أجهزة القطاع الرمسي املعنية.
 -89قال العققام  2012صققدرت موعقة مققن التعققاميم الوزاريققة القيت ع سققت تنققامي إهتمققام
الوزارات املعنية بظاهرة العنف بدءا من الوقاية مرورا برصد احلاالت والتب ي عنها ومقن االسقراع
يف البت ا ،وهي ع ى الش ل التايل:


وزارة الصحة العامة حتذر العام ني يف اخلطوط االمامية مع اال ا يف القطقاع الصقحي
من التغاضي عن التب ي عن اية حقاالت عنقف ضقد اال قا تصقل اىل املراكقز الصقحية
ب افة انواعها حتت ائ ة املالحقة املس ية واجلزائية؛



وزارة الرتبية والتع يم العايل حتظر ع ى االساتذة واملع مني التوج باالساءة اىل التالميذ؛



م ق ققذكرات دا ي ق ققة يف وزار الع ق ققد والدا ي ق ققة والب ق ققديات لملس ق قراع يف الب ق ققت بق ق ققايا
اال ا واحرتام اخلصوصية.

 -90كما راف صدور هذه التعاميم يف مواجهقة ظقاهرة العنقف ضقد األ قا وإسقتغالهلم وضقع
ط ققيت عم ققل مش ققرتكة ب ققني ك ققل م ققن وزارة الش ققؤون االجتماعي ققة ووزارة الرتبي ققة والتع ققيم الع ققايل ووزارة
الدا ي ققة والب ققديات ،وي ققت خص م ققمون اخلطت ققني ح ققو وض ققع آلي ققة مش قرتكة لرص ققد احل ققاالت م ققن
ال تسمية أشخاص مرجعيني واحالتها اىل وزارة الشؤون االجتماعية ملتابعتها وف األصو .
 -91من جهتها عم ت وزارة الشؤون اإلجتماعية ال العقام 2013ع قى تطقوير آليقة عمقل
لت عي ققل نظ ققام احلماي ققة اإلجتماعي ققة ع ققى املس ققتوا املرك ققزي واحمل ققي ،وذل ققك م ققن ققال تس ق قمية
أشققخاص مققرجعيني حلمايققة الط ققل مققن املسققاعدات واملرشققدات االجتماعيققات يف الققوزارة ومراكققز
اخلدمات االدائية ،إضافة اىل تدريبهم وتنمية قدراهتم ومت ينهم من مهارات التعامل مقع اال قا
املعرضني ل خطر من جهة ،وع ى آلية العمل من جهة ثانية.
 -92بتققاريخ  19أي ققو  ،2012أ ق وزيققر الشققؤون االجتماعيققة برعايققة السققيدة االوىل مح ققة
التوعيقة الو نيقة حتقت شقعار" ال ل عنقف ضقد اال قا " ،القيت ت قمنت تنويهقات ت زيونيقة تشقجع
املوا نني ل تب ي عقن حقاالت االسقاءة لال قا مقن قال االتصقا ع قى القرقم  ،1714وكانقت
مبثابققة االعققالن عققن دمققة هات يققة لت قققي الشق اوا املتع قققة باإلسققاءة لأل ققا ل نهققا غققري انيققة
وغري متاحة ي ة االيام ،مع اإلشارة اىل أن هذا الرقم كان خمصصا إلستقبا إتصاالت املوا نني
حو دمات وزارة الشؤون االجتماعية .وقد هك ت دائقرة محايقة االحقداا ضقمن القوزارة مبتابعقة
احلققاالت وتققدر الققدعم هلققا .ورغققم عققدم اجلهوزيققة ال ام ققة ،ويف ظققل ضققعف نظققام محايققة اال ققا
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يف لبنان وضآلة اخلدمات املتخصصة ،إستطاع فريق العمقل أن ي ق احلاجقات ضقمن اإلم انقات
املتاحققة .ويف غ ققون اقققل مققن شققهر ع ققى إ الق ق  ،و ققال احلم ققة االعالنيققة عن ق  ،إسققتقبل هققذا
ال ري ق ح قوايل  80اتصققاال مققن بينهققا  48حالققة ل تب ي ق واالستشققارة حققو العنققف ،بينمققا يققرتواي
متوس عدد احلاالت اليت تتابع بثالا حاالت يوميا.
 -93باملقاب ققل ،كان ققت وزارة الش ققؤون اإلجتماعي ققة ق ققد أبرم ققت بت ققاريخ  2010/9/21إت اقي ققة
تعاون مع احل ومة االيطاليقة اث قة بالسق ارة االيطاليقة يف بقريوت حقو "تعزيقز املؤسسقات ال بنانيقة
ودعققم ال ئققات االكثققر هتميشققا ع ققى املسققتوا احمل ققي" والققذي يت ققمن عققدة م ونققات منهققا انشققاء
وتشغيل ق مسقاندة الط قل يف لبنقان .وبنقاء لقذلك وبعقد إ قالق احلم قة املشقار اليهقا أعقاله ،متّ
إجراء تعديل ع ى أهداف هذا امل ون و طقة العمقل اخلاصقة بق  ،لتطقوير اخلق الققائم حاليقا وفق
قواعد معايري دوذجية تراعي املعايري الدولية .ومن االنشطة اليت ن ذها الربنامه:


تن يققذ مس ق ل افققة امل قوارد الرمسيققة واخلاصققة املتققوفرة ع ققى املسققتوا احمل ققي ،الققيت يتقققا ع
عم هققا مققع موضققوع محايققة األ ققا يف لبنققان ،اققا يسققم بوضققع ريطققة واضققحة املعققامل
ل موارد املتوفرة وبناء نظام و ين لالحالة ي ل است ادة األ ا ال حايا من قدمات
متوفرة ذات جودة.



إعققداد دققاذج ات اقيققات تعققاون وشقراكات مققع خمت ققف اجلهققات الرمسيققة وااله يققة واخلاصققة
ع ققى ضققوء هققذا املس ق املققذكور ،مققن أجققل تقققدر اخلققدمات املخت ققة بنققاء ع ققى نظققام
االحالة املشار الي .



صققياغة اإلجقراءات التشققغي ية االداريققة والتنظيميققة ل خ ق املققذكور بالتعققاون مققع عققدد مققن
اخلرباء واأل صائيني املعنيني.



تن يذ دراسة استطالع رأي اال قا حقو إنشقاء ق املسقاندة ل تعقرف ع قى مقواق هم
واقرتاحاهتم جتاه هذه اخلدمة ،ف ال عن ارساء أوىل قواعد مبدأ مشاركة األ ا .

يعم ققل الربن ققامه حاليق ققا ع ققى مأسس ققة وجتهيق ققز ق ق مس ققاندة الط ق ققل وتط ققوير هي يت ق ق االداريق ققة
والتنظيمية ،ع ى ان تط دمات رمسيا ال العام .2016
 -94كما وضعت بعض اجلمعيات األه ية طو ا هات ية يف دمقة املقوا نني لت ققي االتصقاالت
حو االنتهاكات الواقعة ع ى اال ا با ل مساعدة ،أو االستشارة او اخلدمة املتخصصة.
 -95دأب اس ققس االع ققى ل ط ول ققة س ققنويا وابت ققداء م ققن الع ققام  2006ومبناس ققبة الي ققوم الع ققاملي
لوقايققة ومحايققة اال ققا مققن االسققاءة يف تش قرين الثققاين ،بالتعققاون والتنسققي مققع اجلمعيققات االه يققة
العام ققة يف ققا محاي ققة اال ققا واملنظم ققات الدولي ققة واالدارات احل ومي ققة ،ع ققى تنظ ققيم مح ققالت
توعيققة وتثقيققف ع ققى نطققاق الدولققة هتققدف اىل إثققارة الققوعي لققدا القرأي العققام حققو مناه ققة كافققة
اشق ق ا العن ققف واالس ققتغال وض ققمان محاي ققة اال ققا م ققن ققال انت ققاج مق قواد توعوي ققة إعالمي ققة
وإعالنيققة حتمققل شققعار" محايققة اال ققا مققن العنققف :حقهققم  ...واجبنققا" ،يشققار فيهققا اجلمعيققات
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االه يقة وال شق ية والتطوعيقة واملؤسسقات الرتبويقة واالمنيقة وناشقطون يف قا اخلدمقة االجتماعيققة
واالنسانية والصحية والرتبوية.
 -96صققدرت يف آوا ققر العققام  2012الدراسققة الو نيققة حققو " تعزيققز نظققام محايققة الط ققل يف لبنققان:
حتققديات وفققرص" الققيت ن ققذهتا وزارة الشققؤون االجتماعيققة واس ققس االع ققى ل ط ولققة بالتعققاون مققع منظمققة
اليونيسف يف لبنان وجامعة القديس يوسف ومجعية  :frontiersهدفت الدراسة اىل تقييم النظام الو ين
حلماية الط ل ومسارات عم  ،وتس ي ال وء ع ى نقاط ال عف وم امن اخل ل يف النظقام املقذكور،
وقققد صققت اىل تقققدر اقرتاحققات حققو اج قراءات قصققرية االمققد واصققالي ويققل االمققد لناحيققة تنميققة
اخلدمات ع ى املستوا الو ين واحمل ي ،تطوير اال ار التنظيمي ،وبناء شراكات من اجل التغيري.
 -97ومتابعة هلذه الدراسة ،قام الشركاء املعنيون ال عامي (2014-2013وزارة الشقؤون
االجتماعي ققة ومنظم ققة اليونيس ققف بالتع ققاون م ققع اجلامع ققة اليس ققوعية) بتط ققوير االج قراءات التش ققغي ية
املعياريققة املوحققدة إلدارة حققاالت محايققة الط ققل ع ققى املسققتوا الققو ين وأدواهتققا ،وذلققك ضققمن اهققه
تشققاركي مش ققل اث ققني عققن ال ققوزارات املعني ققة (الش ققؤون االجتماعيققة ،الع ققد  ،الدا ي ققة والب ققديات)
واجلمعيات االه ية الناشطة اا مس بتجربة االدوات وتعدي ها مراعاة ل واقع العم ي .وتال املرح قة
االوىل مققن املشققروع مرح ققة بنققاء القققدرات حيققث مت تققدريب  130متققد ال مققن القطققاع األه ققي
والرمسققي ع ققى اإلجقراءات املشققار اليهققا أعققاله مققن ققال مققنهه تققدري مدت ق  60سققاعة مبشققاركة
رباء دوليني ومبا يشمل الوسقا ة العائ يقة .وتسقعى وزارة الشقؤون االجتماعيقة يف املرح قة الالحققة
اىل إعتماد االجراءات التشغي ية وأدوات إدارة احلالة ونشرها وتعميمها ع ى املستوا احمل ي.
 -98نظققم اس ققس االع ققى ل ط ولققة ققال العققام  2007لقاءاتققا تشققاورية يف املنققا ال بنانيققة
لعققرض توصققيات دراسققة االمققم املتحققدة حققو العنققف ضققد اال ققا ققدف حتسققيس استمعققات
احمل ية حقو أاميقة مناه قة العنقف ضقد اال قا  ،وحتديقد آليقات املتابعقة والعمقل ع قى دمقه هقذه
التوصيات يف برامه التد ل ع ى املستوا احمل ي.
 -99إستمرت وزارة الشؤون االجتماعيقة بقدعم اجلمعيقات االه يقة العام قة ع قى الوقايقة واالسقتجابة
حلققاالت محايققة الط ققل مققن ققال العقققود السققنوية الققيت تربمهققا مققع هققذه اجلمعيققات لتقققدر مج ققة مققن
قتم تقققدر اخلققدمات مققن قبققل فري ق متخصققص يف
اخلققدمات لأل ققا املعرضققني ل خطققر وال ققحايا .يق ّ
املراكقز النهاريقة أو املراكقز الدا يققة القيت تسقتقبل احلققاالت بقشقارة مقن القاضققي أو املقدعي العقام أو ت ققك
اليت يش ل بقاةها ضمن العائ ة طرا حقيقيا ع يها وذلك بدون أي متييز عرقي أو ثقايف.
 -100كمققا أن معظققم اجلمعيققات املتخصصققة والققيت تسققتقبل أ ققاال ضققحايا ومعرضققني ل خطققر،
تقققدم إضققافة اىل ققدماهتا العالجيققة والرعائيققة والتأهي يققة ،املتابعققة واملشققورة والققدعم الن سققي .ومققن
هذه اجلمعيات "مجعية العناية بأ ا احلرب" اليت تقدم اخلدمات العالجية والدوائية واالستشارة
الن سققية ضققمن فريق عمققل متعققدد اال تصاصققات ،وذلققك ع ققى ن قققة وزارة الصققحة العامققة وبعققض
املنظمات املا ة( .مراجعة امل حق  ،اجلقدو رققم  :2عقدد احلقاالت القيت متقت متابعتهقا ن سقيا مقن
قبل مجعية العناية بأ ا احلرب).
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ث ي ا -حظي المم س ت الض ة جميا أشك له
 -101يف إ ققار احلم ققة الو نيققة حلمايققة القاصقرات مققن الققزواج املب ققر الققيت تنظمهققا اهليئققة الو نيققة
لشققؤون امل قرأة ال بنانيققة ،أعققدت اهليئققة دراسققة حققو "محايققة القاص قرات مققن الققزواج املب ققر :الواقققع
واملرجتققى" عققام  ،2014ومشققروع قققانون يرمققي اىل تنظققيم زواج القاصقرين لناحيققة وجققوب إستشققارة
قاضي االحداا لملستحصا ع ى اذونات لزواج القاصرات .ويف حا الرفض ،ال يصب الزواج
با ال بل يتوجب ع ى العائ ة وع ى اجلهة اليت اازت الزواج دفع غرامة مالية.
 -102كمققا نظققم اس ققس االع ققى ل ط ولققة بالتعققاون مققع اس ققس النسققائي ال بنققاين ورشققيت عمققل
ل توعية حو الزواج املب ر موجهة ل محققني يف قوا االمن الدا ي واإلعالميني.
 -103وفق ق املسق ق العنق ققودي املتع ققدد املؤشق قرات لع ققام  ،2009تب ق ّقني ان نس ققبة النس ققاء ال ق قوا
تق ققزوجن دون س ق ققن الثامنق ققة عش ق ققرة م ق ققن العمق ققر ب ق ق  %23،1 ،%13،4مق ققنهن ت ق ققابعن التع ق ققيم
االبتدائي ،و %2فق وص ن اىل التع يم اجلامعي.

ث لث ا -ااسرررل ب الجناررا اا رررداء الجناررا م ر اررا نلررن الروهيررل البررد ا
النفاا إ دة اال دم ج اال رم ا
 -104إذا تع ققرض الط ققل إلعت ققداء جنس ققي يعت ققرب معرض ققا ل خط ققر ،وتس ققتوجب محايت ق حس ققب
القققانون رقققم  ،422كققذلك فقققن مسققودة مشققروع تعققديل هققذا القققانون تتبققىن التعري ققات ال قواردة يف
الربتوكققو اال تيققاري امل ح ق بقت اقيققة حقققوق الط ققل بش قأن بيققع اال ققا وإسققتغال اال ققا يف
البغقاء واملقواد االباحيققة .كمققا أعققد اس ققس االع ققى ل ط ولققة مسققودة مشققروع قققانون ملعاقبققة إسققتغال
القاصرين يف املواد اإلباحية.
 -105يف عام  2012صدر تعميم عن وزارة السياحة حقو منقع اسقتخدام اال قا دون سقن
الثامنة عشرة يف املالهي ال ي ية .وأعدت طة عمل مشرتكة مع وزارة الشؤون االجتماعيقة لوضقع
آلية تنسي فيما بينهما ل تب ي عن احلاالت ومتابعتها.
 -106أع ق ّد اس ققس االع ققى ل ط ولققة عققام  2008بالتعققاون مققع منظمققة "ك ققى عنققف وإسققتغال "
وبدعم من منظمة انقاذ الط ولة ،دراسة حو " اإلساءة اجلنسية ل ط ل :الوضع يف لبنان" اليت بينت
ان  %16،1مق ققن اال ق ققا يف لبنق ققان يتعرضق ققون ل تحق ققرش اجلنسق ققي %45،1 ،يتعرضق ققون ل عنق ققف
اجلسدي %40،8 ،يشهدون حوداا عنف منزيل و %64،9يتعرضون ل عنف املعنوي/الن سي.
 -107عام  ،2010صت نتقائه دراسقة حقو االحتياجقات التدريبيقة ل مهنيقني العقام ني مقع
اال ققا  ،اىل ع ققدم وج ققود مؤسس ققات رعائي ققة متخصص ققة إلس ققتقبا ح ققاالت اال ققا املعن ققني
جنسققيا ،والققنقص يف امل قوارد البش قرية واملاليققة ،والققنقص يف التخصصققية .عققام  ،2011وقّعققت وزارة
الشؤون االجتماعية  -اس س االع ى ل ط ولة مذكرة ت اهم مع مجعية دار االمل واي بيت فرنسقا
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ح ققو "وقاي ققة ومحايق قة اال ققا م ققن العن ققف اجلنس ققي" ،ققدف تط ققوير ق ققدرات الع ققام ني يف ققا
م افحققة العنققف اجلنسققي ع ققى اال ققا  .ت ققمنت املققذكرة تنظققيم س س ق ة مققن الققدورات التدريبيققة
ل ع ققام ني يف اجلمعي ققات واملؤسس ققات املتعاق ققدة م ققع وزارة الش ققؤون االجتماعي ققة ومراك ققز اخل ققدمات
االدائي ققة يف املرح ققة االوىل .ويف مرح ققة ثاني ققة ل ع ققام ني املتخصص ققني يف اجلمعي ققات ال ققيت تس ققتقبل
ا اال معرضني .كما ن ذ لقاء توجيهي مع االعالميني حو العنف اجلنسي.
 -108ويف ا ققار مققذكرة جديققدة هوقنعققت عققام  ،2013ملتابعققة تققدريب العققام ني حققو "العنققف
اجلنسققي" وتققدريب مسققاعدات اجتماعيققات حققو برنققامه "تعزيققز س ق وكيات احلمايققة الذاتيققة عنققد
اال قا ملواجهقة العنقف اجلنسقي" ،بقدأ يف عقام  2014تن يقذ "دراسقة و نيقة كميقة ونوعيقة حقو
العنف اجلنسي ع ى اال ا يف لبنان" ،إستهدفت الدراسة فئتني من اال قا املتمدرسقني وغقري
املتمدرسق ققني ضق ققمن ال ئق ققة العمريق ققة مق ققن  7اىل  18سق ققنة ،واعتمق ققدت ال قق ققاءات التشق ققاورية ل ئق ققة
العمري ققة 9-7س ققنوات ،بينم ققا اس ققتخدمت االس ققتمارة م ققع ال ئ ققة العمري ققة  18-10س ققنة .كم ققا متّ
تدريب حوايل  33مساعدة اجتماعية كمحققات ميدانيات مللء االستمارات ،وأعقدت النمقاذج
اخلاصققة بالعمققل ع ققى الدراسققة (مدونققة الس ق و ل عامققل امليققداين ،موافقققة االهققل ،االحالققة ،موافقققة
املدارس واملؤسسات الرتبوية ،دليل تطبيق االسقتمارة  .)...كقذلك هشق ّ ت شقب ة مقن املعاجلقات
الن سيات ملساعدة احملققات حتسبا ألية أزمة أو صدمة أثناء تن يذ اإلستمارة مع الط ل.
 -109اال أن صققعوبات عديققدة أعاقققت عمققل هققذه الدراسققة وأامهققا حساسققية املوضققوع وبالتققايل
إعتققذار مؤسسققات تربويققة عققن املشققاركة ،صققعوبة الوصققو اىل أ ققا غققري متمدرسققني ،وىدوديققة
التمويل ...ل ن من املتوقع صدور نتائه هذا الدراسة اهاية العام .2015
 -110أعد اس س االع ى ل ط ولقة و"منظمقة ك قى عنقف وإسقتغال " رزمقة تدريبيقة بعنقوان "اىل
األمان سر" ،هدفها توعية اال ا ع ى احلماية الذاتيقة مقن قال موعقة مقن املواققف القيت ققد
يتعرض ققون هل ققا بقسق ق وب ناشق ق  .مت ت ققدريب الع ققام ني االجتم ققاعيني ع ققى ه ققذه الرزم ققة يف خمت ققف
املنا والذين بدورهم ينق واها اىل اال ا واالهل ضمن س س ة من اجل سات اهلادفة.
 -111تت ققل اجلمعي ققات االه ي ققة ال ققيت تس ققتقبل ا ققاال ض ققحايا اعت ققداءات جنس ققية ،برع ققايتهم
وتقوفري التأهيقل والتعققايف الن سقي هلققم .كمقا ان وزارة العققد ومقن ققال التعاققد مققع مجعيقة "العنايققة
با ققا احلققرب" تقققدم ققدمات متابعققة ن سققية لال ققا ال ققحايا ،بنققاء ع ققى ق قرار مققن قاضققي
االحداا( .مراجعقة امل حق  ،اجلقدو رققم  :3عقدد احلقاالت القيت متقت متابعتهقا ن سقيا بنقاء ع قى
ت يف من قاضي األحداا)
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ا خ ا -الحق اا ردم الرخريل لارخرق أ هيريه مرل ضري ا المخ مارة الق سرية
أ ال إ ا ية أ المهينة أ الخق ا ،م اا نلن الخق ا البد ا
 -112يتخ ق ققذ لبن ق ققان إجق ق قراءات ملن ق ققع ومناه ق ققة التع ق ققذيب أو غ ق ققريه م ق ققن ض ق ققروب املعام ق ققة القاس ق ققية
أو الالإنسانية أو املهينة .فققد صقادق ع قى الربوتوكقو اال تيقاري الت اقيقة مناه قة التعقذيب وغقريه مقن
ضققروب املعام ققة القاسققية أو الالإنسققانية أو املهينققة واملعاقبققة ع يهققا بتققاريخ  .2008/9/5وأعققدت جلنققة
حقققوق االنسققان النيابيققة إققرتاي قققانون حققو مناه ققة التعققذيب مبقا يتوافق مققع التعريققف القوارد يف ات اقيققة
مناه ة التعذيب وإعتماد عقوبات متناسبة مع اجلر ة ،بقنتظار عرض ع ى اهليئقة العامقة س قس النقواب
من أجل إقراره .كما أن مشروع قانون إنشاء اهليئة الو نية املستق ة حلقوق اإلنسان يت من أي ا إنشاء
اهليئة املستق ة ل وقاية من التعذيب ،وهو كذلك بقنتظار إقراره من اس س النيال.

 -113ص ققدر قق قرار ع ققن ققس ال ققوزراء ال بن ققاين رق ققم  34بت ققاريخ  ،2012/3/7ح ققو إعتم ققاد
إسرتاتيجية و نية ل مباشرة بنقل صالحية إدارة السجون اىل وزارة العد  ،لحيث حلقيف إسقتحداا
مؤسسققة عقابيققة متخصصققة يف إدارة السققجون تابعققة لققوزارة العققد وتعمققل حتققت إشقرافها .وبتققاريخ
 2012/10/30بوشقر بوضقع الدراسقات واألسقس والنصققوص الالزمقة لقيقام مديريقة السققجون يف
وزارة العد .
 -114كما هإختذت تدابري إجرائية من قبل االجهزة املعنية ملناه ة التعذيب ،منها:


بتققاريخ  2011/5/9جققرا التعمققيم ع ققى ال ققابطة العدليققة العس ق رية بوجققوب التقي ققد
بأح ام املادة  47من قانون أصو احملاكمات اجلزائية اليت ت من محاية املشتب بق مقن
أي ققة أعم ققا تع ققذيب يف مرح ققة التحقي ق االويل ،وت ققؤمن ل ق احلق ققوق ال ققيت نص ققت ع يه ققا
إت اقية مناه ة التعذيب؛



متّ إنشققاء جلنققة مناه ققة التعققذيب ل تحق ق مققن حققاالت التعققذيب يف النظققارات ومراكققز
االحتجققاز التابعققة لقققوا االمققن الققدا ي ،الققيت ترفققع تقاريرهققا مباشققرة اىل املققدير العققام،
إلختاذ التدابري املناسبة وفقا ل ل حالة؛



عققام  ،2012صققدرت عققن املديريققة العامققة لالمققن العققام تع يمققات تطبيقيققة حققو إت اقيققة
مناه ة التعذيب ومتّ تشق يل جلنقة ت تقيش ل مراقبقة والتأكقد مقن تطبيق بنقود التع يمقات
ورصد الش اوا وإعرتاضات املوقوفني ومتابعتها؛



أض ققافت وزارة ال ققدفاع ال ققو ين تعري ققا جلر ققة التع ققذيب يف التع يم ققات التطبيقي ققة ل نظ ققام
العس ري العام يف اجليش ال بناين.

 -115أصققب تققدريس حقققوق االنسققان الزاميققا يف معهققد قققوا االمققن الققدا ي جلمي قع العناصققر،
كذلك مدونة قواعد الس و اليت تت من أح اما حو إحرتام حقوق االنسان وجتنب إستخدام
العنف وعدم إ قاع االشقخاص ألي شق ل مقن أشق ا العقوبقة القاسقية .كمقا يت قمن املنهقاج
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التققدريب ع ققى الشققر ة استمعيققة ،القققانون الققدويل والعنققف االسققري .و ققري تققدريب العققام ني يف
الس قجون ل تع ققا ي م ققع الن ققزالء بطريق ققة مهني ققة .ك ققذلك تنظ ققيم دورات إع ققداد م ققدربني يف الق ققانون
الدويل االنساين واعتماد مدونة مبادئ عامة لس و العس ري يف اجليش ال بناين.
 -116يف ما يتع باحلرمان من احلرية ،ع ى الرغم من اجلهقود القيت تبقذ إلعتمقاد التقدابري غقري
املانع ققة ل حري ققة يف م ققا ققص األح ققداا املخ ققال ني ل ق ققانون ،اال ان م ققا نس ققبت حق قوايل  ٪20م ققن
األح ققام الص ققادرة لحق ق األح ققداا ه ققي م ققن الت ققدابري املانع ققة ل حري ققة .كم ققا أنق ق ققن لعم ي ققات
االحتجققاز قبققل احملاكمققة أن ت ققون وي ققة يف بعققض احلققاالت ،ولبنققان يسققعى الختققاذ تققدابري ملعاجلققة
هذه املسألة.
 -117وضمن التدابري الرامية اىل حتسقني وتطقوير ظقروف االحتجقاز متّ وضقع دليقل عقام  2011مقن
قبققل وزارة العققد بالتعققاون مققع م تققب االمققم املتحققدة املعققين باملخققدرات واجلر ققة حققو املنهجيققة الع ميققة
لت تيش السجون ل مان حسن االدارة والسالمة الصحية والتأهيل دا ل السجون ال بنانية.
 -118وقد إستحدثت وزارة الشؤون االجتماعية مركزا ل خدمات االدائيقة يف سقجن روميقة منقذ
العقام  ،2012قدف إسقتقبا املوققوفني اجلققدد الراشقدين وإجقراء التحقيق االجتمقاعي وتزويققدهم
بقال وازم الشخصقية ،وحتقوي هم اىل اخلققدمات املتخصصقة ضقمن السقجن .ويقتصققر عمقل هقذ املركققز
بالنسق ققبة لالحق ققداا املخق ققال ني ل قق ققانون ع ق ققى دورات تع ق ققيم ال غق ققات ،اذ ب ق ق عق ققدد املسق ققت يدين
حوايل  150حدثا.
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الفال الا دس
البيئة االسي ة الي ة البد اة
 -119إن القوانني ال بنانية اليت حت م األسرة والشؤون العائ ية ،خت ع لقوانني األحقوا الشخصقية
الدينيققة العائققدة ل ققل ائ ققة .وال يوجققد قققانون موحققد اال فيمققا يتع ق لحققاالت التعققرض ل خطققر او
ل عن ققف ،كم ققا نص ققت ع ي ق امل ققادة  2م ققن الق ققانون رق ققم  293ت ققاريخ  2014/5/7املتع ق بق قق"محاية
النس ققاء وس ققائر أفق قراد االس ققرة م ققن العن ققف االس ققري" :يقص ققد باملص ققط حات اآلتي ققة ،أينم ققا وردت يف
القققانون ،مققا يققأ  :األسققرة :تشققمل أي مققن الققزوجني واألب واألم ألي منهمققا واأل ققوة واأل قوات
واألصققو وال ققروع شققرعيني كققانوا ام غققري شققرعيني ومققن جتمققع بيققنهم رابطققة التبققين أو املصققاهرة حققهن
الدرجة الثانية أو الوصاية او الوالية أو ت ل اليتيم أو زوج األم أو زوج األب".

ا الا -الرو يه مل الوالد ل
 -120تن ذ مراكز اخلدمات اإلدائية التابعة لوزارة الشؤون اإلجتماعية ،ومراكز الرعايقة الصقحية
األولية يف وزارة الصحة العامة ،بقرامه تثقي يقة موجهقة لألهقل قدف تقوعيتهم ع قى أاميقة أدوارهقم
جتاه أ اهلم .كما ت عب مؤسسات استمع املدين دورا بارزا يف توجي االهل عرب برا هقا املخت قة
ال ققيت تتع ق ق لحق ققوق الط ققل ومراح ققل تط ققور د ققوه وإحتياجاتق ق الن س ققية والص ققحية والرتبوي ققة لتنمي ققة
شخصيت وتطوير قدرات .
 -121ملزيد من املع ومات ،يرجى العودة اىل التقرير الو ين الثالث ،ال قرات .164-145

ث ي ا -ماؤ لية الوالد ل
 -122إن مس ققؤولية الوال ققدين يف رعاي ققة أ ققاهلم والرقاب ققة ع ققيهم أم ققر م ق ّقرس يف قق قوانني االحق قوا
الشخصققية الققيت تناولققت أدق الت اصققيل يف كققل مققا يتع ق لحقققوق الط ققل ع ققى والديق  .أقققرت ق قوانني
وعرفقت السق طة الوالديقة
ال نائس الشرقية باملسقاواة بقني القزوجني يف احلققوق والواجبقات (ق ّ )777
او الواليققة االبويققة بأاه ققا " موعققة حق ققوق الوالققدين ع ققى أوالدهققم وواجب ققاهتم ققوهم يف ال ققن س ويف
املا  ،اىل أن يدركوا سن الرشد سواء اكان هؤالء االوالد من زواج شرعي أم من تبين صحي ".
 -123بتاريخ  6حزيران ،2011متّ رفع سقن ح قانة اال قا عنقد املقذهب السقين لصقاحل االم
اىل 12س ققنة ل جنس ققني ،و ققن ل قاض ققي أن ققدد ه ققذه الس ققن ح ققهن عم ققر  15س ققنة ،اذا كان ققت
مص حة الط ل تقت ي بقاءه مع والدت  .كما هرفعت سن احل انة عند الطوائف املسيحية لصاحل
األم اىل  14سققنة ل ققذكر ولالنثققى ،مققع تققر الس ق طة اإلستنسققابية ل قاضققي بتقريققر مققا ي قراه مناسققبا
وفقا ملص حة الط ل ال ى.
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 -124ت ققطِع وزارة الش ققؤون االجتماعي ققة ع ققرب مراكزه ققا ووح ققداهتا وبرا ه ققا املخت ققة وك ققذلك
مهمققة تقققدر اخلققدمات الداعمققة لألسققر مققن ققال تقققدر ال قربامه اإلرشققادية
اجلمعيققات االه يققة د
والتوعوية هلم وتزويدهم باملهارات الالزمة لتوعيتهم ع ى واجباهتم الوالدية واالسرية جتاه ابنائهم.
 -125ملزيد من املع ومات ،يرجى العودة اىل التقرير الو ين الثالث ،ال قرات .155-152

ث لث ا -الفال ل الوالد ل
 -126تعترب احملاكم الروحية والشرعية املرجع املعين بقختاذ القرارات املتع قة مبسائل رعايقة الط قل
وح انت  ،وتقرير ما تراه مناسقبا ملصق حت  .غقري انق مبوجقب النصقوص القانونيقة النافقذة ق اي قا
ل نيابققة العامققة ولقاضققي االحققداا بنققاء ع ققى القققانون رقققم  422إختققاذ ققرار ق ققائي يق ققي بعققدم
إبق ققاء الط ققل يف بيئتق ق الطبيعي ققة أو إخت ققاذ ت ققدبري احلماي ققة بتسق ق يم الط ققل اىل إح ققدا املؤسس ققات
االجتماعيققة املتخصصققة املتعاقققدة مققع وزارة الشققؤون االجتماعيققة وذلققك يف حققا تبققني مققن ققال
التحقيقات واحملاكمات بأن االهل او أولياء الط ل هم مصقدر اخلطقر ويقتم تن يقذ الققرار بت يقف
وإشراف ورقابة من قبل قاضي األحداا.

ا خ ا-

ما شمل االسية
 -127تسققعى االجهققزة املختصققة يف الدولققة ال بنانيققة اىل مجققع مشققل العائ ققة لحيققث تسققهل د ققو
و ققروج األ ققا ملالق ققاة وال ققديهما وفق ققا لع ققدد م ققن اإلت اقي ققات الثنائي ققة املوقع ققة اس ققتنادا ملعاه ققدة
فيينا  .1967وهلذه الغاية ّمت إبرام املزيد من إت اقيات التعاون مع اإلحتاد السويسري عام 2006
ومع احل ومة اإلسرتالية عام .2009

خ ما ا -تحايل فقة الطفل
 -128أنا ققت ق قوانني االح قوا الشخصققية اخلاصققة ب ققل ائ ققة مهمققة حتديققد هققذه احلقققوق اىل
احملققاكم الروحيققة والشققرعية ،واملدنيققة .أمققا تن يققذ االح ققام والققرارات املتع قققة بالن قققة فتعققود ل سق طة
الرمسي ققة اإلجرائي ققة املمث ققة يف دوائ ققر التن ي ققذ وفق ققا ألص ققو احملاكم ققات املدني ققة .وال ق ق ل مراج ققع
املذهبية أن توقف تن يذ األح ام إال بقصدار أح ام ااث ة تنق ها.
 -129لدا الطوائف ال اثولي ة" :يراعى يف تقدير الن قة حاجقة مقن ت قرض لق ومققدرة مقن ت قرض
موزعقة ع قى أفقراد العائ قة بالتسقاوي لحيقث
ع ي " ،اذ تهقتطع الن قة استنادا اىل راتب الوالد .وتأ الن قة ّ
يققدفع الوالققد ث ثققي راتب ق لزوجت ق وألوالده و ققت يف بالث ققث .أمققا إذا عم ققت الزوجققة فققال ق هلققا بالن قققة
ال احملاكمة .وقد أعطيت إمتيازات اصقة ل ط قل يف ققرار الوصقاية أو حصقر اإلرا حيقث نصقت
املققادة  134مققن قققانون ال نققائس الش قرقية ع ققى "أن يش ق ّدد يف ح ققيف ح ق القاصققر وعققدم تبققذير إرث ق
وذلك حتت إشراف املطرانية حيث يوضع دفرت اص يسجل في كل املصاريف ال رورية".
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 -130لق ققدا ائ ق ققة الق ققروم االرثق ققوذكس :إن ن قق ققة االوالد ع ق ققى االب ع ق ققى االم ،ويتعق ققاون
الوالدان ع ى تربية أوالداما واإلن اق ع يهم ،ويف حا عدم وجوداما ترجع الن قة اىل االصقو او
القرىب (قانون االحوا الشخصية الصادر عام .)2003
 -131لققدا الطوائققف االسققالمية :تتوجققب الن قققة ع ققى األب ي ققة مققدة ح ققانت اىل أن يب ق
الذكر حد ال سب ويقدر ع ي وتتزوج االنثى ،وتقدر قيمة ن قة ح انة الولد بقدر ك ايت .
 -132ملزيد من املع ومات ،يرجى العودة اىل التقرير الو ين الثالث ،ال قرات .205-199

س دس ا -االبف ب المحي مو مل يئرهم الخ ئاية
 -133أ قققت وزارة الش ققؤون االجتماعي ققة يف ع ققام  2005عم يققة إص ققالي ش ققام ة لناحي ققة وض ققع
شق ققروط ومعق ققايري التعاقق ققد مق ققع مؤسسق ققات الرعايق ققة اإلجتماعيق ققة ،ومش ق ققت حتديق ققد الشق ققروط القانونيق ققة
والتنظيميققة املط وب ققة مققن اجلمعي ققات واملؤسسققات ،اخل ققدمات املط وب ققة ل ققل فئ ققة مققن فئ ققات الرعاي ققة،
واملعايري واملواص ات اخلاصة ذه اخلدمات ،املعقايري واملواصق ات ال نيقة والبشقرية املط قوب توفرهقا يف
املركز املتعاقد ،واملستندات املط وبة لت وين م ف التأهل .أازت هذه الدراسة اال أاها مل تقر رمسيا.
 -134صدر عن وزارة الشؤون االجتماعية يف عام  2004القرار رقم  1/121املتع بتحديد
ال ئققات الققيت ق هلققا االسققت ادة مققن الرعايققة االجتماعيققة يف املؤسسققات املتعاقققدة معهققا :يف مرح ققة
الط ولة املب رة (من عمر يوم اىل  4سنوات)،


الط ل اليتيم الذي أمتّ الرابعة ومل يتجاوز  18سنة؛



الط ل الذي ينطب ع ي تعريف "احلالة االجتماعية الصقعبة"(أمتّ الرابعقة ومل يتجقاوز 18
سنة)؛



الط ل يف حالة التعرض (أمتّ الرابعة ومل يتجاوز  18سنة).



إحالة بقرار ق ائي.



إقرتاي العام ني االجتماعيني وفقا لبحث اجتماعي مع موافقة االهل أو أولياء االمر.



إحاالت من اجلمعيات االه ية مع موافقة االهل.

 -135كمققا حققددت املققادة  4مققن هققذا الق قرار ال ئققات الققيت ققب قبققو
الرعاية اإلجتماعية ،بناء ع ى:



باهتققا يف مؤسسققات

ب من االهل أو أولياء االمر.

 -136ويق ققنص عقق ققد الرعايق ققة االجتماعيق ققة ع ق ققى إبقق ققاء األهق ققل ع ق ققى تواصق ققل مق ققع أوالدهق ققم يف
املؤسسققات وزيققارهتم .كمققا إشققرتط مغققادرة اال ققا املؤسسققة ققال العطققل االسققبوعية واملدرسققية
والصي ية ،يف حا مل يش ّ ل ذلك طرا ع يهم ،أو يف حالة املرض.
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 -137إعم ققاال لتوص ققيات جلن ققة حق ققوق الط ققل ،ن ققذت وزارة الش ققؤون اإلجتماعي ققة ب ققدعم م ققن
منظمققة اليونيسققف عققام  2005دراسققة حققو املؤسسققات الرعائيققة اإلجتماعيققة وأوضققاع األ ققا
واملقيمني فيها .صت اىل ثالا توصيات أساسية:


وقائية ،لناحية جعل الرعاية املؤسسقاتية امل جقأ اال قري وتقدريب املسقاعدين االجتمقاعيني
املعنيني؛



عالجي ققة ،ع ققرب حتوي ققل الرعاي ققة االجتماعي ققة اىل رعاي ققة اهاري ققة أو أي ش ق ل م ققن أش ق ا
الرعاية البدي ة املتاحة؛



محائيقة ،مققن قال االشقراف واملراقبقة والتقيققيم لنوعيقة اخلققدمات املقدمقة ،وإشقرا االهققل
واال ا يف عم ية التقييم.

 -138تعم ققل مصق ق حة الرعاي ققة االجتماعي ققة يف وزارة الش ققؤون االجتماعي ققة ع ققى إعتم ققاد بق قرامه
م ننققة جديققدة لتصققنيف حققاالت اال ققا الققذين يققتم قبققوهلم يف مؤسسققات الرعايققة االجتماعيققة
(احل ال ققة املادي ققة ،املنطق ققة ،وض ققع االس ققرة االجتم ققاعي ،مش ققاكل يف االس ققرة كالس ققجن او اإلدم ققان،
نزاعققات مس ق حة ،أزمققة س ق ن  .)...كمققا يققتم دعققم بعققض املؤسسققات االه يققة الققيت تقققدم ب قرامه
دمققة الط ققل يف اسقرت حيققث يسققت يد الط ققل مققن كافققة اخلققدمات التع يميققة ،الصققحية ،الرتفيهيققة
واملتابعة االجتماعية اليت تاجها تبعا لظروف االسرة ووفقا ملص حة الط ل ال ى.
( -139مراجعة امل ح  ،اجلدو رقم  :4توزع عقدد اال قا يف مؤسسقات الرعايقة االجتماعيقة
املتعاقدة مع وزارة الشؤون االجتماعية حسب نوع الرعاية).
 -140جتققدر اإلشققارة اىل أن السققبب الرئيسققي يف زيققادة عققدد املؤسسققات الرعائيققة املتعاقققدة مققع
وزارة الشققؤون اإلجتماعيققة بققني عققامي  2011و ،2014يعققود بالدرجققة االوىل اىل تققدهور الوضققع
اإلجتمققاعي واإلقتصققادي ل ثققري مققن األسققر ال بنانيققة وإزديققاد الط ققب مققن مؤسسققات استمققع املققدين
ل تعاققد مقع القوزارة ،إضقافة اىل أزمققة النقزوي السقوري .هقذا ف قال عققن عقدم وجقود سياسقة واضققحة
ورةية منهجية ل رعاية البدي ة يف لبنان وصعوبة إعماهلا.

س خ ا -الربنا
 -141مراع ققاة ملص ق ق حة الط ققل ال ق ق ى ،ص ققدر ق ق قرار ق ققائي مب ققدئي ع ققن ى م ققة األح ق قوا
الشخصية يف "جديدة املنت" بتاريخ  2007/2/8ق ى بق تصاص الق قاء املقدين ولقيس القديين
إلق قرار تبققين زوج االم إلبنتهققا القاصققرة غققري الشققرعية ،وقققد ن ققذت الق قرار وزارة الدا يققة وشققطب
القيد غري الشرعي عن هوية الط ة املتبناة آ ذا مبص حة الط ل ال ى.
 -142وبت ققاريخ  2009/5/13ص ققدر قق قرار ع ققن ققس ش ققورا الدول ققة ق ققى بقبط ققا الق ق قرار
الصققادر عققن املققدير العققام لالح قوا الشخصققية الققذي رفققض إعطققاء املسققتدعي إ قراج قيققد عققائ ي
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وإف ق قرادي ققاليني م ققن أي إش ققارة اىل ح ققم التب ققين .وبالت ققايل ققن ل مس ققتدعي احلص ققو ع ققى
إ راجات قيد م ّدون ع يها يف باب املالحظات ان التسجيل متّ مبوجب ح م فق دون اإلشارة
اىل احمل مة الدينية واىل عبارة التبين.
 -143ملزيد من املع ومات ،يرجى العودة اىل التقرير الو ين الثالث ،ال قرات .228-223

ث من ا -النقل هيي المشي ع دم الخودة
 -144ملزيد من املع ومات ،يرجى العودة اىل التقرير الو ين الثالث ،ال قرات .198-194

ت سخ ا -الميا خة الد ة لميا ز اال داع
 -145ت تققزم الدولققة قانونيققا بتققوفري الرعايققة املناسققبة لأل ققا عققرب إيققداعهم يف مؤسسققات رعائيققة
متعاقققدة مققع وزارة الشققؤون االجتماعيققة الققيت تقققوم بققدورها بالرقابققة واملتابعققة والتقيققيم ألعمققا هققذه
املؤسسقات بواسقطة فريق عمقل مقن املسققاعدات االجتماعيقات ال قوا يقمققن بزيقارات دوريقة لت ققك
املؤسسات املتعاقدة ويرفعن تقاريرهن وتشرفن ع ى حسن سري العمل وتقمقن بقعطقاء التوجيهقات
الالزمققة مققن اجققل الوصققو اىل تقققدر اف ققل دمققة ا نققة تتناسققب ومص ق حة الط ققل .ويف حققا
وج ققود أي ققة مالحظ ققات أو شق ق اوا ع ققى املؤسس ققات م ققن قب ققل االه ققل او ح ققهن اال ققا  ،سق قواء
فيمققا يتع ق بالرعايققة الدا يققة مبخت ققف نواحيهققا او فيمققا يتع ق بققالتع يم او بققاالمور املاليققة ،تتققابع
مص حة الرعاية االجتماعية هذه الش اوا مع املعنيني.
 -146ينص العقد الرعائي الذي توقع وزارة الشؤون االجتماعية سنويا مع املؤسسقات الرعائيقة
ع ق ققى إس ق ققتخدام ذوي ال ق ققاءات وامل ق ققؤهالت ،وأن ي ح ق ق ق الع ق ققام ون ل ق ققديها ب ق ققدورات تدريبي ق ققة
متخصص ق ققة .م ق ققن جه ق ققة ثاني ق ققة خت ق ققع املس ق ققاعدات االجتماعي ق ققات الع ق ققامالت يف وزارة الش ق ققؤون
االجتماعية لدورات تدريبية متخصصة لتعزيز مهاراهتن ،وت عيل دورهن يف االشراف والرقابة ع قى
سري العمل وتطبي "نظام الرعاية".
 -147تقققوم بعققض املنظمققات غققري احل وميققة بتققأمني احلمايققة واملسققاعدة اخلاصققتني بالط ققل مققن
ال برامه الرعاية والتأهيل والدعم الن سي واالجتماعي ،إضافة اىل االندماج االجتماعي.
 -148ملزيد من املع ومات ،يرجى العودة اىل التقرير الو ين الثالث ،ال قرات .234-229
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الفال الا ا
الاحة اجس سية اليا ه
أ الا -االبف ب المخوقو
 -149ت ققويل الدول ققة ال بناني ققة إهتمام ققا كبق قريا لأل ققا ذوي اإلعاق ققة م ققن ققال وزار الش ققؤون
اإلجتماعي ققة والرتبي ققة والتع ققيم الع ققايل لناحي ققة تطبيق ق الق ققانون رق ققم  2000/220املتع ق ق لحق ققوق
األش ققخاص املع ققوقني يف لبن ققان .وحتقيق ققا هل ققذه الغاي ققة إخت ققذت اإلدارات احل ومي ققة املعني ققة الت ققدابري
التشريعية واإلدارية التالية:
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صققدر املرسققوم رقققم  2006/16417حققو حتديققد حققاالت االع ققاء لققذوي الصققعوبات
التع ميققة مققن االمتحانققات الرمسيققة ل شققهادة املتوسققطة ،واملرسققوم رقققم 2006/16614
املتع بقع اء التالمذة من ذوي االحتياجات اخلاصة مثل التالمذة املت وقني من متابعة
عدد من السنوات املنهجية يف مراحل التع يم العام ما قبل اجلامعي من قبقل وزارة الرتبيقة
والتع يم العايل؛



صققدر املرسققوم رقققم  7194تققاريخ  2011/12/16عققن وزارة االشققغا العامققة ،املتع ق
بتحديققد معققايري البنققاء الواجققب التقيققد ققا أثنققاء تشققييد كافققة املبققاين ذات امل يققة اخلاصققة
واملعققدة لملسققتعما العققام .كمققا أن مديريققة النقققل الققربي والبحققري وضققعت طققة لقطققاع
النقققل ت حققيف بنققودا اصققة حلمايققة الط ولققة واملعققوقني ضققمن دفققرت الشققروط عنققد إج قراء
مناقصات لشراء باصات جديدة ل نقل املشرت ؛



الققرار رقققم  16تققاريخ  2011/1/22الصققادر عققن وزارة السققياحة الققذي ع ق ّد مراسققيم
سققابقة لناحيققة إعققداد معققايري تصققنيف جديققدة ل مؤسسققات السققياحية اصققة بتسققهيل
حركة املعوقني دا ها؛



صدر املرسقوم رققم  2006/213وتعديالتق عقن وزارة الشقباب والرياضقة املتع ق بتنظقيم
مسققابقات ونشققا ات يف لبنققان يشققار فيهققا ناشققئون وناشققئات مققن ذوي االحتياجققات
اخلاصق ق ققة .والق ق ق قرار رقق ق ققم  2007/1/90املتع ق ق ق بتحديق ق ققد الشق ق ققروط ال نيق ق ققة واخلاصق ق ققة
ل جمعيقات الرياضقية والشقبابية وال شق ية وإحتاداهتقا واجلمعيقات الرياضقية لال ققا ذوي
االعاقة وإحتاداهتا؛



موافق ق ققة ق ققس ال ق ققوزراء س ق ققنة  2014ع ق ققى اع ق ققاء البعث ق ققات الرياض ق ققية العائ ق ققدة ل ق ققذوي
االحتياج ققات اخلاص ققة م ققن رس ققم ققروج املس ققافرين بن ققاء ع ققى كت ققاب اجلمعي ققات املعني ققة
برياضة املعوقني ورأي وزارة الشؤون االجتماعية؛
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الققرار الصققادر عققن وزارة العمققل رقققم  2/56عققام  2013حققو خت ققيض قيمققة شققهادات
االيداع عند إستقدام عام ني ل مناز اليت يقطنها شخص معوق؛



متّ تش يل جلنة اال ا ذوي االعاقة سنة  2006املنبثققة عقن اس قس االع قى ل ط ولقة
عققرب ق قرار إداري مققن وزيققر الشققؤون االجتماعيققة ت ققم اث ققني عققن الققوزارات واجلمعيققات
املعنية .وقد أعدت مسودة إسرتاتيجية لتحسقني أوضقاع اال قا ذوي االعاققة يف لبنقان
ح ققو مواض ققيع الرتبي ققة الدا ققة ،البيئ ققة املؤه ققة ،التأهي ققل امله ققين ،الرياض ققة اخلاص ققة ب ققذوي
االعاقة ،الرعاية الصحية واالعالم املتخصص.

 -150تسققعى وزارة الشققؤون االجتماعيققة منققذ إنشققائها اىل تققوفري ققدمات مت ام ققة مققن ققال
مصق حة شققؤون املعقوقني ،املركققز النمقوذجي ل معققوقني ،وبرنقامه تققأمني حققوق االشققخاص املعققوقني
واملراكققز التابعققة ل ق املنتشققرة يف خمت ققف املنققا ال بنانيققة .وتهظهققر إحصققاءات برنققامه تققأمني حقققوق
املع ققوقني ب ققني ع ققامي  2004و ،2014أن ع ققدد االش ققخاص ح ققام ي بطاق ققة اإلعاق ققة الشخص ققية
هق ققو  ،42128يف حق ققني أن عق ققدد اال ق ققا املسق ققج ني ب ق ق  4067( 10390انثق ققى و6323
ذكرا) ،ذلقك أن تسقجيل االعاققة هقو عم يقة وعيقة وليسقت إلزاميقة .ومقن اخلقدمات القيت تققدمها
الوزارة :تشخيص حاالت الصعوبات التع مية والتأ ر الدراسقي (النسقبة ت قوق ال  )%90وإجقراء
ال حققص الن سققي وإ تبققار الققذكاء لال ققا مققا دون  18سققنة ،التشققخيص والعققالج ال غققوي ل ئققة
العمريققة مققا دون 13عامققا ،تققوفري املعينققات واخلققدمات التاهي يققة ،تركيققب أ قراف اصققطناعية فق ق
ل مصابني بااللغام او القنابل العنقودية ،االع اءات ال ريبية ،املعاينات اسانية واالدويقة يف مراكقز
اخلدمات االدائيقة ،تقأمني التع قيم والتأهيقل والتقدريب لالشقخاص املعقوقني ،إصقدار بطاققة االعاققة
الشخصية ،مساعدات مالية ىدودة.
 -151تتعاقققد وزارة الشققؤون االجتماعيققة مققع مؤسس ققات متخصصققة ل تع ققيم والتأهيققل والرعاي ققة
والتدريب جلميع أنواع اإلعاقة واالعمقار دون متييقز بقني منطققة وأ قرا ،ويب ق عقددها حقوايل 95
مؤسس ققة يف ع ققام  .2014كم ققا تت ققوىل املتابع ققة والرقاب ققة واالشق قراف ع ققى ه ققذه املؤسس ققات .من ققذ
الع ققام  2012متّ إد ققا م ققادة يف العق ققد امل ققربم م ققع املؤسس ققات املتخصص ققة ع ققن االلت قزام بقت اقي ققة
حقوق الط ل والعمقل ع قى تطبيقهقا ضقمن برا هقا .ب ق عقدد املسقت يدين ال ع يقني املتواجقدين يف
املؤسسات من الرعاية  .7579وب ل اجلهود اليت بهذلت لزيادة الوعي عند االهايل لحق الط قل
يف البق ققاء ض ققمن أسق قرت  ،إي ققت نس ققبة اإلي ققداع يف املؤسس ققات :م ققن  %34،7ع ققام 2004
اىل  %20عق ققام  ،2013بينمق ققا تق ققدنت هق ققذه النسق ققبة يف عق ققام  2014اىل %37( %19،37
لالنقاا و %62ل ققذكور) .كمققا إزداد عققدد املسققت يدين مققن الصققعوبات التع ميققة مققن  625ققال
ع ققام  2004اىل  927ققال الع ققام  ،2014وإرت ع ققت اإلعاق ققات الش ققديدة (عق ي ققة ش ققديدة،
توحد ،ش ل دماغي شديد ،تعدد إعاقات) ،بينما إي ت اإلعاقات السمعية واحلركية البسيطة
إلم انية ت قيهم التع يم يف مؤسسقات تربويقة نظاميقة .كقذلك إعتهمقد تصقنيف فئقات جديقدة مثقل
فصل التوحد عن االعاقة العق ية ،وإستحداا التع يم املهين .كما إستحدثت فئة "الرتبية املب رة"
ول ن مل يتم اعتمادها بعد لعدم توفر االعتمادات.
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( -152مراجع ققة امل حق ق  ،اجل ققدو رق ققم  :5ت ققوزع اال ققا املع ققوقني حس ققب احملافظ ققات ،ن ققوع
اإلعاقة ونوع الرعاية ضمن املؤسسات املتعاقدة مع وزارة الشؤون اإلجتماعية).
 -153أ قق ققت وزارة الش ق ققؤون االجتماعي ق ققة يف ع ق ققام  2013آلي ق ققة لتقص ق ققي املع وم ق ققات وت ق ق ققي
الش اوا ومتابعتهقا عقرب القرقم ( ،)1714وأنشقئ مرصقد حققوق االشقخاص ذوي االعاققة القذي
ي م شب ة من مجعيات استمع املدين وااله ي لتأمني نظام ش اوا ت اع ي.
 -154تشققار املؤسسققات واجلمعيققات املسققج ة يف وزارة الشققؤون االجتماعيققة واالشققخاص مققن
ذوي االعاق ققة وأولي ققاء االم ققر يف ص ققناعة الق قرار م ققن ققال متث ققي هم ض ققمن اهليئ ققة الو ني ققة لش ققؤون
املعوقني اليت تعترب املرجعية التقريرية اليت ت ع السياسة العامة وتقرتي اخلط واملشاريع.
 -155أحق ق ققا وزيق ق ققر الرتبيق ق ققة والتع ق ق ققيم العق ق ققايل يف عق ق ققام " 2012اخلطق ق ققة الو نيق ق ققة لق ق ققدمه ذوي
االحتياجات اخلاصة" اليت أع ّدها املركز الرتبوي ل بحوا واإلداء اىل س الوزراء دف إقرارها،
غققري أن ذلققك مل يتحقق لعققدم تققوفر امل قوارد املط وبققة لتطبيقهققا .وقققد أنشققأت الققوزارة "وحققدة الرتبيققة
املختصققة" مبوجققب الققرار رقققم /27م 2012/الققيت ترعققى شققؤون التالمققذة مققن ذوي االحتياجققات
اخلاصة يف املدارس الرمسية .كما إفتتحقت مركقزا انيقا ملعاجلقة ذوي الصقعوبات التعّميقة يف منطققة
جبل لبنان الرتبوية لتحسني أداء التالمذة احملتاجني من ال ئات األقل يسرا.
 -156وع ققى ق م قواز تققابع املركققز الرتبققوي ل بحققوا واإلدققاء يف إ ققار إم انات ق تن يققذ بعققض
ىاور اخلطّة:


قتم بوض ققع ال قربامه واملن ققاهه
أنش ققأ قس ققما ل رتبي ققة اخلاص ققة يف إ ققار اهليئ ققة األكاد ي ققة ،يه ق ّ
واآلليات اليت تسم بتطبي م اعيل الدمه الرتبوي يف املدارس الرمسية واخلاصة ،وذلقك
تطبيقا ل محور األو من اخلطّة الذي يعمل ع ى مأسسة الدمه وتطوير تطبيق ؛



ن ق ّذ مققع منظّمققة الق ق GVCومجعيققة الشققبيبة ل م ققوفني مشققروعا دا ققا يف ققس مققدارس
رمسي ققة ،م ققن ققال جتهيزه ققا مب ققا ي ققتالءم م ققع ذوي اإلعاق ققة البص ق قرية وذوي الص ققعوبات
التعّمية ،كمقا ققام ال ريق املعقين بتقدريب التالمقذة واألهقل واملع مقني ع قى كي يّقة التعامقل
مع فئات ذوي اإلعاقة؛



مدرب ققة م ققن اإل تصاص ققات ال ق ق ب ققارا م ققدي ا ( )Para-Médicaleع ققم ن ققس
إ تي ققارّ 18
تربوي ،إ تصاصية تقور النط  ،إ تصاصية سي و حركية ومعّمقة تربيقة ،لتقدريب أفقراد
اهليئة التع يمية ع ى كي ية إكتشاف ومقاربة تع يم ذوي الصعوبات التعّمية يف املقدارس
الرمسيققة (تققدريب مققا يقققارب الق ق  25ألققف معّققم منققذ مط ققع عققام  .)2006تت ق ّقرر هققذه
الدورات سنويا ويتابعها معّمو الروضات واحل قتني األوىل والثانية.

 -157ب ققني الع ققامني  ،2012-2007ن ققذت مؤسس ققة "س ققيزوبيل" بالتع ققاون م ققع وزارة الرتبي ققة
والتع ققيم العققايل مشققروع الققدمه املدرسققي يف منطقققة ج قزين  -جنققوب لبنققان ،ومققن اخلققدمات الققيت
ق ققدمها :العالج ققات التأهي ي ققة والتع ققيم املخ ققتص ض ققمن إ ققار ال ققدمه املدرس ققي اجلزئ ققي أو ال ققي
بش ل يتماشى مع حاجاهتم وقدراهتم.
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 -158يرتاوي عدد املدارس الرمسية واخلاصة الدا قة يف لبنقان بقني  70و 75مدرسقة تتقوزع ع قى
مجيققع االراضققي ال بنانيققة .قامققت وزارة الرتبيققة والتع ققيم العققايل بالتعققاون مققع املركققز الرتبققوي ل بحققوا
واإلداء بدراسة لرصد التالمذة القذين يعقانون مقن إعاققات وصقعوبات متنوعقة يف املقدارس الرمسيقة،
ل تعق ّقرف ع ققى أعققدادهم وأنقواع إعاقققاهتم مبققا .ققدم املعنيققني واملسققؤولني يف إختققاذ الققرار جلهققة تققأمني
املست زمات أعاله وتأمني املوارد الالزمة وتأهيل البىن التحتية اليت تسم بتقوفري بيئقة آمنقة سق يمة.
وقققد مش ققت العيّنققة مجيققع املققدارس الرمسيققة (1282مدرسققة) يف مجيققع احملافظققات يف مققرح يت الروضققة
والتع يم االساسي ( 275،182ت ميذا).
( -159مراجع ققة امل حق ق  ،ال ق ققرة ( )6البيان ققات اإلحص ققائية ع ققن نس ققبة التالم ققذة ذوي اإلعاق ققة
املد ة يف املدارس الرمسية).
( -160مراجعققة امل ح ق  ،اجلققدو رقققم  :6تققوزع التالمققذة ذوي اإلعاقققة يف املققدارس الدا ققة يف
احملافظات لحسب نوع اإلعاقة)
 -161ع ى الرغم من حدوا تغيقريات عديقدة ع قى صقعيد تبق ّد النظقرة السق بية جتقاه املعقوقني،
ومطالبة االشخاص املعوقني لحقوقهم ،وإعتماد املقاربة ع ى اساس احلق واملشقاركة وإختقاذ الققرار،
والزي ققادة امل حوظ ققة يف ع ققدد االش ققخاص املع ققوقني ال ققذين يت ق ققون التع ققيم يف كاف ققة مراح ق ق  ،يبق ققى
موض ققوع اإلعاق ققة يش ققوب ال ث ققري م ققن التح ققديات بنتيج ققة ع ققدم إقق قرار املراس ققيم التطبيقي ققة ل ق ققانون
رق ققم  ،2000/220وال ققنقص يف املق قوارد املادي ققة وق ققة اجله ققاز البش ققري املتخص ققص ،ع ققدم ك اي ققة
املؤسس ققات املتخصص ققة ،ض ققعف ال ق قربامه االعالمي ققة ومح ققالت التوعي ققة ع ققن ال ققدمه االجتم ققاعي
والرتبوي ،البيئة املؤه ة ،عدم وجود مراكز تد ل وإكتشاف مب ر ....

ث ي ا -الاحة الودم ت الاحية
 -162يتمت ققع س ققون باملئ ققة م ققن الش ققعب ال بن ققاين بتغطي ققة ص ققحية ع ققرب ص ققنادي ض ققامنة رمسي ققة
( )%93و اص ققة ( ،)%7وت ققوفر وزارة الص ققحة العام ققة اخل ققدمات الص ققحية العالجي ققة ل ققذين ال
يتمتعققون بأيققة تغطيققة صققحية عامققة مققن ققال عقققود مققع املستش ق يات اخلاصققة أو املستش ق يات
احل وميققة الققيت تققؤمن اخلققدمات ل مقوا نني عققرب تعرفققة إسققتثنائية تقققل عققن ت ققك املعتمققدة يف القطققاع
اخل ققاص ،باإلض ققافة إىل تق ققأمني اخل ققدمات الرعائيق ققة الص ققحية األساس ققية مثق ققل رعاي ققة األم والط ق ققل
والت قي اإللزامي.
 -163إسققتحدثت وزارة الصققحة العامققة يف عققام  2011املرصققد الققو ين لوفيققات االمهققات وحققديثي
ال ق ق قوالدة .ويشق ق ققري معق ق ققد وفيق ق ققات االمهق ق ققات اىل حتسق ق ققن م حق ق ققون بق ق ققني االع ق ق قوام  2011و2014
من 23حالة وفاة ل ل مئة الف والدة حية ،اىل 16حالة وفاة ل ل مئة الف والدة حية.
 -164أص ق ققب ع ق ققدد املراك ق ققز الص ق ققحية يف لبن ق ققان ض ق ققمن الش ق ققب ة الو ني ق ققة ل رعاي ق ققة الص ق ققحية
األولية  206مراكز لغاية اهاية العام  2014يتبع حوايل  %68منها إىل القطاع الصحي األه ي
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وح ق قوايل  %20إىل الب ق ققديات باالض ق ققافة اىل مراكق ققز اخل ق ققدمات االدائي ق ققة التابعق ققة ل ق ققوزارة الش ق ققؤون
االجتماعية اليت تشق ل مقا نسقبت  ،%5بينمقا تشق ل املراكقز التابعقة لقوزارة الصقحة العامقة .%7
ويست يد اكثر من ث ث املوا نني ال بنانيني من دمات هذه املراكز.
 -165ال يقل عقدد املسقت يدين حاليقا يف كقل نطقاق جغقرايف ل قل مركقز عقن  15000مسقت يد
يف االرياف ،و 30000مست يد يف املدن .ع ى أن العدد الشهري ل مست يدين حاليا مقن مقل
اخلدمات يف املراكز ال يقل عن  300مست يد يف االرياف و 450مست يد يف املدن.
 -166أدرجت مجيع ال قاحات اإللزامية ضمن الروزنامة الو نية ل تحصني ل افة األ ا
من عمر يوم لغاية  18سنة وهي متوفرة يف كافة املراكز الصحية واملستوص ات.

انا

 -167منذ العام  ،2012ونتيجة أزمة النزوي مقن سقوريا وإنتشقار االمقراض بقني عقداد اال قا
النازحني ،نظمت وزارة الصحة العامة محالت ت قي و نية "من منز إىل منز "ضد مرض شق ل
األ ا منذ الوالدة حهن س سنوات ،وضد مرض احلصبة واحلصبة االملانية من عمر  9أشهر
لغايققة  18سققنة ،مسققتهدفة مجيققع األ ققا  ،مققن ال بنققانيني وغققري ال بنققانيني بغققض النظققر عققن عققدد
وتوقيت اجلرعات السابقة وذلك بالتعاون مع الوزارات املعنية والقطاع األه قي بقدعم مقن منظمقيت
الصحة العاملية واليونيسف.
 -168إس ق ققتحدثت وزارة الص ق ققحة العام ق ققة  4نق ق ققاط ل تحص ق ققني ،يف مراك ق ققز تس ق ققجيل الن ق ققازحني
الس ققوريني التابع ققة ل م وض ققية الس ققامية لشق قؤون الالجئ ققني ويف  5مراك ققز لألم ققن الع ققام ع ققى املع ققابر
احلدوديققة ،وذلققك لتقققدر لقققاحي احلصققبة وشق ل األ ققا كمرح ققة أوىل وإحققالتهم إىل أقققرب مركققز
صحي إلست ما لقاحاهتم الروتينية.
 -169مت حتصني حوايل  1056830ال من عمقر صق ر إىل  18سقنة قال العقام 2014
ضد أمراض ش ل اال ا واحلصبة واحلصبة االملانية ،حوايل  %30مقنهم مقن األ قا النقازحني
السوريني ،ع ما أن أنشطة التحصني مستمرة ومنها حتصني حوايل  353974قل نقازي قال
الع ققام  2014يف مراك ققز تس ققجيل الن ققازحني ،و 98309ع ققى املع ققابر احلدودي ققة .كم ققا ي ققتم توزي ققع
االدوية االساسية واملواد التثقي ية اخلاصة بأمراض القمل واجلرب ....
 -170بالنس ققبة خل ققدمات الص ققحة اإلاابي ققة يس ققت يد  %57م ققن حوام ققل لبن ققان م ققن ققدمات
االمومة املأمونة مبا فيها متابعة احلمل وفقا ألدلقة العمقل العيقادي خلقدمات الصقحة االاابيقة ،القيت
توصقي ب ق  4زيقارات متابعققة محقل ع ققى االقققل ،ومقن ققال بطاققة املقرأة احلامقل الققيت متّ إسققتحداثها
م ققن قب ققل وزارة الص ققحة العام ققة  /برن ققامه الرعاي ققة الص ققحية االولي ققة وبالتع ققاون م ققع منظم ققة الص ققحة
العاملية ،اليونيسف وامل وضية السامية لشؤون الالجئني وبدعم من االحتاد االورول ،تست يد منهقا
كافة احلوامقل ال بنانيقات وغقري ال بنانيقات ال قوا تقتم متقابعتهن يف مراكقز الرعايقة الصقحية االوليقة.
كم ققا يق ققوم برن ققامه الرعاي ققة الص ققحية االولي ققة بت ققوفري وس ققائل تنظ ققيم االس ققرة واالدوي ققة واملس ققت زمات
اال ققرا اخلاصققة بالصققحة االاابيققة عامققة وبتحسققني صققحة االمهققات بشق ل ققاص .ي ققاف اىل
بعض املراكز الصحية ارج شب ة الرعاية الصحية االولية واليت توفر دمات صحية ل نازحني.
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 -171تقوم مراكز الرعاية الصحية األولية بتوفري األدوية االساسية لألمقراض املزمنقة وغقري املزمنقة
ل مسقت يدين مقن ققدماهتا .وققد ب ق عققدد املسقت يدين مققن كافقة قدمات الرعايققة الصقحية األوليققة
 508،541نازحققا سققوريا وف ق اآل  321،969 :مققن األدويققة املزمنققة و 82،318مققن األدويققة
غري املزمنة 133،699 ،مقن الطقب العقام  102،010قب اال قا  64،432 ،مقن قدمات
التحصق ق ققني 38،372 ،مق ق ققن فحوص ق ق ققات احلمق ق ققل 18،243 ،مق ق ققن ق ق ققدمات تنظق ق ققيم االس ق ق ققرة،
و 480،34من دمات صحة ال م واالسنان.
 -172أع ق ققدت وزارة الص ق ققحة العام ق ققة اخلط ق ققة الو ني ق ققة إلسق ق قرتاتي جية ص ق ققحة ال ق ققم واألس ق ققنان
( )2010-2005بالتع ققاون م ققع اجلامع ققة ال بناني ققة ووزارة الرتبي ققة والتع ققيم الع ققايل ونق ققابيت أ ب ققاء
األسنان يف لبنان وعدد من اجلمعيات األه ية ،لتن يذ برنامه وقائي إرشادي ل تالميقذ واالهقل يف
املققدارس الرمسيققة واخلاصققة ،وال شققف املب ققر عققن مشققاكل ال ققم واألس قنان ،وحتويققل األ ققا بعققد
التشخيص إىل مراكقز الرعايقة الصقحية ل عقالج .كمقا متّ تقدريب وتأهيقل  500بيقب وإعتمقادهم
هلذه احلم ة حتقت شقعار " بيقب أسقنان ل قل مدرسقة" .هقذه احلم قة جتقدد سقنويا ،ويسقت يد منهقا
أكثر من  130000ت ميذ سنويا.
 -173بتاريخ  2008/12/11صدر القانون رقم  47القانون الذي ينص ع ى تنظقيم تسقوي
منتجات تغذية الرضيع والوليد ووسائ ها وأدواهتا ،والتأكيد ع ى أامية اإلرضاع الطبيعي ملقدة سقتة
أشهر حصرا وتبين عادات التغذية الت مي ية املناسبة من سن الستة أشهر تقريبا مع التأكيقد ع قى
متابع ققة اإلرض ققاع م ققن الث ققدي مل ققدة ال تق ققل ع ققن س ققنتني كأسق ق وب ل ققدعم تغذي ققة الرض ققيع والولي ققد.
باإلضققافة اىل ضققمان اإلسققتعما الس ق يم ألغذيققة الرضققع واأل ققا واألغذيققة الت مي يققة ،عنققدما
تدعو احلاجة إليها ،وتنظيم اارسات تسويقها وتوزيعها.
 -174كم ققا أق ق ّقر ققس النق قواب الق ققانون رق ققم  2014/ 266ال ققذي رف ققع مبوجبق ق م ققدة إج ققازة
االمومة إىل عشرة أسابيع بد  8اسابيع.
 -175تق ق ققدم اخل ق ققدمات الص ق ققحية اساني ق ققة لالجئ ق ققني ال س ق ققطينيني يف مراك ق ققز األون ق ققروا دا ق ققل
املخيمات .ومن ال تعاون مستمر مع احل ومة ال بنانية ،تزود منظمقة األونقروا ب ققاحي احلصقبة
والشق ل ،اذ صققل كققل ققل الجققئ دون  12سققنة ع ققى ال قاحققات الالزمققة انققا .وقققد إرت عققت
نسبة املست يدين من  27،3يف عام  2013اىل  %72،4يف عام .2014
 -176وتتوفر عالجات األمراض املزمنقة بصقورة انيقة يف املراكقز الصقحية .وأصقب بقم قان كقل
نازي سوري أو الجئ ف سطيين أن دد الدواء املوصوف لق مقابقل مب ق رمقزي ققدره 1000لقرية
لبنانيقة .وققد ب ق عقدد املسقت يدين السقوريني مقن قدمات املراكقز الصقحية حقوايل  35400نقازي
سوري منهم  10549ب ا ا  578 ،دمات ت قي ....
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(أ) صحة المياهقيل
 -177صق ق ققدر القق ق ققانون رقق ق ققم  174حق ق ققو "منق ق ققع التق ق ققد ني يف االمق ق ققاكن العامق ق ققة املغ قق ق ققة" يف
ع ققام  .2011وه ققو يق ققي بت ققأمني أم ققاكن مغ ق ققة الي ققة  ٪100م ققن الت ققد ني ،ومن ققع التس ققوي
والدعايات ورعاية وكاالت التد ني لنشا ات شبابية ورفع ال رائب ع ى التب  ،وفرض عقوبات
ع ى املخال ني.
 -178بين ققت نت ققائه دراس ققة ع ققن نس ققب الت ققد ني ب ققني اال ققا (13 – 11س ققنة يف امل ققدارس
الرمسية) أجرهتا وزارة الصحة العامة عام  2011مع مراكز ألحاا و نية ما ي ي :أن نسبة الذكور
ال ققذين جربق قوا الت ققد ني ه ققي  %42مقاب ققل  %31لالن ققاا ،وأن نس ققبة امل ققد نني ال ققذكور حالي ققا
 %18مقابل ال تيات  .%6ويعترب حوايل  3/2من الطالب أن سهم مقد نني سق بيني يف املنقز
او يف االمق ققاكن العامق ققة ،وح ق قوايل  ٪60مق ققن الطق ققالب املشق ققمولني بالدراسق ققة تع م ق قوا عق ققن خمق ققا ر
التد ني ،واقل من  ٪40منهم ناقشوا االسباب اليت تدفع الشباب من عمرهم اىل التد ني.
 -179كمققا تسققعى وزارة الشققؤون اإلجتماعيققة مققن ققال وحققدة الصققحة اإلاابيققة التابعققة هلققا ،اىل
زيادة القوعي حقو الصقحة اإلاابيقة واجلنسقية ،اصقة يف صق وف اليقافعني .ومقن مهامهقا التقدريب،
التوعية والتثقيف ،املناصرة وكسب التأييد والدراسقات .كمقا احقت الوحقدة يف تطقوير مقنهه تقدري
حق ققو الصق ققحة اإلاابية/اجلنسق ققية ،يسق ققت يد من ق ق حاليق ققا  7مؤسسق ققات رعائيق ققة مق ققن ق ققال تق ققدريب
ح ق قوايل  250مشق ققرف/ة تربق ققوي/ة ،أ صق ققائي/ة ن سق ققي/ة ،مع ق ققم/ة ،مق ققرل/ة ،يعم ق ققون مق ققع أكثق ققر
مققن  5000ققل/ة ومراه ق /ة .باإلضققافة إىل مسققاامة وحققدة الصققحة اإلاابيققة بالتعققاون مققع دائققرة
الرعاي ق ققة الص ق ققحية االولي ق ققة يف وزارة الص ق ققحة العام ق ققة ،وص ق ققندوق االم ق ققم املتح ق ققدة ل س ق ق ان ،منظم ق ققة
اليونيسقيف واملركققز الصقحي التققابع جلامعققة الققديس يوسققف يف تأسققيس " 11مركقز ققدمات صققديقة
ل شباب" ضمن مراكقز اخلقدمات اإلدائيقة ومراكقز شقب ة الرعايقة الصقحية االوليقة واجلمعيقات األه يقة
يف منا خمت ة ،ويست يد من هذه اخلدمات األ ا واملراهقون يف سن  18-10سنة.

(ا) ايي س قص المن ة (اال دز)
 -180ققورت وزارة الصققحة العامققة مشققروع قققانون حلمايققة حقققوق ال ئققات األكثققر ضققع ا والققيت
تش ققمل الش ققباب واالش ققخاص املتعايش ققني م ققع ف ققريوس نق ققص املناع ققة الوب ققائي وأحي ققل اىل ال ج ققان
النيابية .كما متّ إد ا مادة ل توعية حو فريوس نقص املناعة الوبقائي ضقمن املنهقاج يف املقدارس
الرمسية.
 -181حسب إحصاءات وزارة الصحة العامة حقو فقريوس نققص املناعقة وصقل عقدد املصقابني
إىل  109يف شققهر تش قرين الثققاين عققام  2014مققع الع ققم ان العققدد الرتاكمققي هلققذه احلققاالت هققو
 1780لغايققة شققهر تش قرين الثققاين مققن العققام ن س ق  .كمققا سققجل ققال هققذا العققام 114اصققابة
جديدة باالضافة اىل العدد الرتاكمي ل عام ن س وصل اىل  764إصابة.
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ث لث ا -الضم اال رم ا
 -182بتاريخ  2013/4/4عدلت احل ومة املرسوم رققم  3950القذي مقن التعقويض العقائ ي
ل موظ ة املتزوجة العام ة يف القطاع العام إسوة بالرجل املوظف.

ا خ ا -الماروى المخيشا
 -183إعتمقدت احل ومققة ال بنانيقة سياسققة ل حقد مققن ال قققر عقرب إقرارهققا "الربنقامه الققو ين لققدعم
االسر االكثر فقرا" الذي يقوم ع ى حتديد مستوا فقر االسر من ال تقييم احلالة االجتماعية
واالقتصادية عرب  62مؤشر /مع ومة يصري عنها اثل االسرة .و ال املرح ة التطبيقية(-2011
 ،)2013مت تصققنيف  36575أسققرة (عققدد أفرادهققا  171903شخصققا) ع ققى ااهققا تقققع حتققت
ال قر االدىن وبالتايل نها االست ادة من تقد ات الربنامه.
 -184بققدأت وزارة الشققؤون االجتماعيققة يف العققام  2011بتن يققذ هققذا الربنققامه وعم ققت ع ققى
إص ققدار بطاق ققات لألس ققر األكث ققر فق ق قرا ملس ققاعدهتم يف احلص ققو ع ققى بع ققض اخل ققدمات الص ققحية
واإلجتماعية والتع يمية اسانية أو العينيقة مثقل التغطيقة الصقحية ال ام قة يف املستشق يات احل وميقة
واخلاص ققة ( 30مستشق ق ى ح ققومي و 46مستشق ق ى ققاص) ،وتغطي ققة ك ققة األدوي ققة لألمق قراض
املزمنق ققة ،والتسق ققجيل اسق ققاين ل تالمق ققذة يف املق ققدارس الرمسيق ققة (تعمق ققيم وزيق ققر الرتبيق ققة والتع ق ققيم العق ققايل
رقققم  2012/6تققاريخ  2012/10/5املوجق اىل املسققؤولني عققن املعاهققد واملققدارس ال نيققة الرمسيققة)
وتأمني ال تب املدرسية هلم انا ،وتوفري س ة غذائية اذا كان عمر رب االسقرة فقوق ا  60عامقا
وال ك عمال وأفراد أسقرت أققل مقن  3أشقخاص (ققرار قس القوزراء تقاريخ .)2011/11/23
وسققوف يققتم إعتمققاد هققذا الربنققامه إلنتقققاء  150،000مسققت يد سققتتم تغطيققتهم ب ق  6رزم صققحية
عرب برنامه التغطية الصحية الشام ة الذي تن ذه وزارة الصحة العامة والبنك الدويل.
 -185إن آليات االسقتهداف واملؤشقرات القيت يعتمقدها الربنقامه يف تصقنيف االسقر تأ قذ بعقني
االعتبققار مصق حة الط ققل ال ق ى ذلققك ان وجققود اال ققا يف االسققر يزيققد مققن إم انيققة تصققني ها
ضققمن االكثققر فققرا ،كمققا تراعققي عققدم التمييققز ع ققى أسققاس اجلققنس واإلعاقققة .ومققن م اعيققل تطبيق
هذا املشروع ض نسب التسرب املدرسي بنتيجقة تققدر املسقاعدات التع يميقة ،وحتسقني صقحة
الط ل من ال تأمني الغذاء واالستش اء.
( -186مراجعقة امل حق  ،اجلقدو رققم  :7عقدد اال قا املسقت يدين مقن تققد ات برنقامه دعققم
االسر األكثر فقرا).
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الفال الث مل
الري ية ،ا ق ت الفياغ اال شطة الثق اية
أ الا -الرخايم
 -187صققدر يف عققام 2011القققانون رقققم  150الققذي جعققل التع ققيم الزاميققا و انيققا يف مرح ققة
التع يم األساسي ( 15سنة) يف املدارس الرمسية ،تبع طوات تن يذية منها:


إعداد مسودة مشروع مرسوم تطبيقي ل قانون لتحديّد آليات ومسؤوليات كافة اجلهقات
املعنيققة الرمسيققة (وزارة الرتبيققة والتع ققيم العققايل ،وزارة الشققؤون االجتماعيققة ،وزارة الدا يققة
والب ديات ،وزارة العد )...؛



إع ققاء األه ققل م ققن دف ققع رس ققوم التس ققجيل م ققن الص ققف األو ح ققهن الص ققف التاس ققع يف
املدارس الرمسية؛



توزيققع ال تققب املدرسققية انققا ع ققى التالميققذ يف ريققاض األ ققا والتع ققيم األساسققي يف
امل ققدارس الرمسي ققة بن ققاء ع ققى الق ققانون رق ققم  2011/211م ققن ض ققمن موازن ققة وزارة الرتبي ققة
والتع ققيم العققايل واملرسققوم رقققم ( 2014 /11067هبققة ماليققة مق ّدمققة مققن وكالققة التنميققة
الدولية الربيطانية  BFIDل عام 2013ق .)2014

 -188صققدر يف عققام  2014املرسققوم رقققم  11930الققذي حققدد فققرتة ريققاض األ ققا بققثالا
سنوات دراسية بدال مقن سقنتني ،وعمقر قبقو الط قل يف املدرسقة الرمسيقة بقثالا سقنوات بقدال مقن
أربع ،وكان املركز الرتبوي ل بحوا واالداء قد أع ّد عقام  2008منهجقا متطقورا هلقذه املرح قة مبنيقا
ع ى مقاربة ثالثية االبعاد .ون ّذ املركقز  250دورة تدريبيقة ملعّمقي القطقاع الرمسقي تناولقت املقاربقة
اجلديققدة ل منققاهه (املقاربققة بال ايققات) وكي يققة تطبي ق ىتققوا ال تققاب املدرسققي .وأنشققأت وزارة
الرتبية والتع يم العايل مدارس جديدة يف املنا األكثقر إحتياجقا هقزة بريقاض أ قا  ،ومتّ تقرميم
وإعادة تأهيل وجتهيز حوايل  120روضة أ ا رمسية من أصل  800روضة أ ا رمسية.
 -189يعمل اس قس األع قى ل ط ولقة ع قى تن يقذ مشقروع تنميقة الط ولقة املب قرة يف لبنقان ضقمن
إ ار إت اقية تعاون مع برنامه اخل يه العقرل ل تنميقة ،أج نقد ( ،)2015-2014يت قمن إعقداد
إسقرتاتيجية و نيققة لتنميققة الط ولققة املب ققرة مققن ققال آليققة تشققاركية مققع القطققاعني الرمسققي واأله ققي
ققال العققام 2015ع ققى ان ترت ققز ع ققى دراسققة مسققحية لواقققع الط ولققة املب ققرة ،ودراسققة املقاربققة
املسققتندة اىل الققنظم مققن أجققل نتققائه تربويققة أف ققل لتنميققة الط ولققة املب ققرة " "SABERبالتعققاون مققع
البنك الدويل .كما يت قمن تقدريب مربيقات ومسقاعدات اجتماعيقات ع قى تنميقة الط ولقة املب قرة
ومهارات التثقيف الوالدي ،وإعداد أدلقة تقدريب بالتعقاون مقع ورشقة املقوارد العربيقة .كقذلك تنظقيم
مح ة إعالمية ل توعية والرتويه حو تنمية الط ولة املب رة.
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 -190بيّن ققت دراس ققة أع ققدها املرك ققز الرتب ققوي ل بح ققوا واإلد ققاء ح ققو " تط ق ّقور املؤشق قرات الرتبوي ققة
م ققن  2002اىل  ،"2010أن نس ققبة التس ق ّقرب املدرس ققي يف احل قت ققني األوىل والثاني ققة م ققن التع ققيم
األساسي ب غت  %4،7يف العام الدراسي  ،2008-2007كما إرت عت هذه النسبة يف احل قة
الثالثققة مققن العققام ن سق  ،ويعققود هققذا االزديققاد اىل إرت ققاع ك ققة التع ققيم عمومققا يف القطققاعني الرمسققي
واخلققاص بالنسققبة لققذوي الققد ل احملققدود ،واىل إلتحققاق عققدد كبققري مققن التالميققذ يف قطققاع التع ققيم
املهين والتقين كما إلتحاق بع هم اآل ر يف سوق العمل .وهلذه الغاية و قدف قض معق ّدالت
التسرب املدرسقي ،صقدر ققرار عقن وزيقر الرتبيقة والتع قيم العقايل يف عقام  2010ق قى بقلغقاء نظقام
التسرب يف الصف الرابع أساسي.
الرتفيع اآليل يف احل قة األوىل نظرا إلرت اع نسبة ّ
 -191يف شققباط  2013وبققدعم مققن األج نققد ،متّ توقيققع إت اقيققة ت ققاهم بققني امل تققب االق يمققي
لألونيس ق و ووزارة الرتبيققة والتع ققيم العققايل واملركققز الرتبققوي ل بحققوا واالدققاء ققدف تن يققذ مشققروع
املتسربني من احل قة الثانية يف التع يم األساسقي ( 9اىل  11سقنة) اىل املقدارس"،
"إعادة األ ا
ّ
ل رب بني التع يم النظقامي وغقري النظقامي مقن قال مأسسقة التع قيم غقري النظقامي ووضقع برنقامه
تع يمققي ل ق م قوازي ل تع ققيم النظققامي .وقققد وضققع املركققز الرتبققوي ل بحققوا واإلدققاء منهجققا م ثّ ققا
مسق ّقرعا اصققا ومتّ تققأليف كتققب يف ال غققات الققثالا .وسققيتم تققدريب املعّمققني ع ققى هققذا املققنهه
وسققوف تعطققي وزارة الرتبيققة والتع ققيم العققايل األ ققا الققذين يتققابعون هققذا الربنققامه غققري النظققامي
شهادات معادلة إلعادهتم اىل املدرسقة .وسقيتابع تن يقذ هقذا املشقروع يف احل ققة الثالثقة اذا مقا تقوفّر
التمويل ال ايف ل .
 -192يف إ ار تطوير التع قيم وحتسقني البيئقة التع يميقة ،صقدر الققانون رققم  2009/ 73القذي
قص ع ققى آليققة ت يققف املققدراء وإلزاميققة ققوعهم لققدورة إعققداد يف ك يققة الرتبيققة .ويف هققذا اإل ققار
نق ّ
جققرا تققدريب الدفعققة األوىل ( 400مققدير بتمويققل مققن وكالققة التنميققة األمريكيققة  )USAID -وكققان
سب ومت تدريب  700مدير ع ى تنمية مهارات القيادة.
 -193يعمققل مشققروع اإلدققاء الرتبققوي يف وزارة الرتبيققة ع ققى تطققوير إدارة القطققاع الرتبققوي ومتابعققة
اخلطق املمولققة بقققروض وهبققات مققن البنققك الققدويل ،كمققا اإلشقراف ع ققى تن يققذ مشققروع "دراسققيت"
القائم ع ى تدريب األساتذة واملدراء حو مجيقع املقواد الرتبويقة وال سقيّما ال غقة االن يزيقة ،وتقرميم
املدارس الرمسية و صوصا روضات األ ا وجتهيزها مبع ّدات وألعاب بتمويل من .USAID
 -194أ قققت وزارة الرتبيققة والتع ققيم العققايل عققام  2010طققة اسققية تربويققة لتطققوير قطققاعي
التع ققيم العققام واملهققين والتقققين (مققا قبققل اجلققامعي) حتققت عن قوان "جققودة التع ققيم مققن أجققل التنميققة"،
وهي ترت ز ع ى توفري التع يم اجليّد النوعية ل جميع ع ى أساس ت افؤ ال رص ،إال ااها مل توضع
موضع التن ّ يذ.
قج وا يف امل ق ققدارس ال بناني ق ققة ق ققال الع ق ققام
 -195إن نس ق ققبة التالم ق ققذة الس ق ققوريني ال ق ققذين تس ق ق ّ
( )2014-2013هي  %25فق  ،فيما ال يزا  %75منهم ارج النظام التع يمي .كما أن
التققدف املتزايققد ل تالمققذة النققازحني يش ق ّ ل عبئققا إضققافيا ع ققى وزارة الرتبيققة والتع ققيم العققايل وحتديققدا
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ع ى التع يم الرمسي ،اا يؤثر ع ى نوعية وجودة التع يم ،وإرت اع نسب التس ّقرب املدرسقي ومقا اىل
هنالك من إزدياد نسبة العنف وعمل األ ا والزواج املب ر ل تيات ....
 -196تش ل نسبة اإلن اق احل ومي ع ى التع يم العقام  %7مقن مقل املوازنقة العامقة ،واجلقزء
خمصص ل رواتقب ،أمقا اجلقزء البقاقي فهقو غقري كقاف لتن يقذ املشقاريع والقربامه الرتبويقة.
األكرب منها ّ
ورغققم ذلققك فقققن أجققور األسققاتذة غققري كافيققة لتققأمني مسققتوا معيشققي الئق هلققم .ومل يققنج ققس
الوزراء يف إقرار س س ة رتب ورواتب جديدة لألسقاتذة .ومقا يزيقد مقن االعبقاء املاليقة ع قى القطقاع
الرتبوي هقو ان أكثقر مقن ث قث املبقاين املدرسقية الرمسيقة يف لبنقان ال مت هقا الدولقة ،حيقث تسقتأجر
وزارة الرتبية والتع يم العايل أكثر من  400مدرسة.
 -197حتظققر األنظمققة الدا ي قة ل مققدارس الرمسيققة واخلاصققة وال سققيما الق قرار /1130م2001/
(النظققام الققدا ي ل مققدارس الرمسيققة) ع ققى مققوظ ي التع ققيم إنقزا أي عقققاب جسققدي بتالمققذهتم.
وصدرت قرارات عن وزير الرتبية والتع قيم العقايل بقختقاذ إجقراءات (تطبيققا ل ققانون) لحق األسقاتذة
املخققال ني الققذين مارس قوا العنققف ع ققى تالمققذهتم .وهلققذه الغايققة وفّققرت ال قوزارة طققا سققا نا ملتابعققة
الش اوا الواردة من قبل األهل حو العنف املمارس ع قى أ قاهلم .حت ّقو الشق اوا مقن ديقوان
املديريققة العامققة اىل املنطقققة الرتبويققة الققيت تتبققع هلققا املدرسققة ومققن اىل الوحققدة املختصققة يف االرشققاد
والتوجيق الرتبققوي ملتابعققة هققذه احلققاالت .وقققد أظهققرت دراسققة غققري منشققورة أعققدها اس ققس االع ققى
ل ط ولة بالتعاون مع منظمة الرةية العاملية ومنظمة غقوا اال قا عقام  ،2009ان  %24فقق
من األ ا ال يذكرون ااهم قد تعرضوا ب ثرة ل عنقف اجلسقدي يف املدرسقة قال العقام السقاب ،
و%19فقق ق م ققن اال ققا ن ق قوا ا تب ققارهم املط ق ق الي مظه ققر م ققن مظ ققاهر العن ققف ال ظ ققي يف
املدرسة ،وفيما أكد  %20من اال ا إ تبارهم ل عنف ال ظي بش ل هام.
 -198ن ّذ اس قس االع قى ل ط ولقة قال العقامني  2008-2007وبالتعقاون مقع وزارة الرتبيقة
والتع ققيم العققايل وبققدعم مققن منظمققة الرةيققة العامليققة وغققوا اال ققا برنققامه إعققداد مققدربني حققو
الب ققدائل اإل ابي ققة ل عق ققاب املدرس ققي إس ققتهدف  35موجه ققا تربوي ققا م ققن مديري ققة اإلرش ققاد والتوجي ق
مدربا من املركز الرتبقوي ل بحقوا واإلدقاء بغيقة تقدريبهم ع قى مهقارات إعتمقاد الرتبيقة
الرتبوي وّ 25
اإل ابية مع املتع مني ونق ها اىل االساتذة يف املدارس الرمسيّة وف املقاربة الشام ة حلقوق الط ل.
كمقا متّ إنتقاج مطبوعقات وتنويق ت زيقوين .ويف اهايقة هقذا املشقروع مت إد قا همققرر محايقة اال قا
من العنف ضقمن مققررات التقدريب املسقتمر لالسقاتذة ،غقري ااهقا مقادة ا تياريقة ،ومقن الصقعوبات
الققيت حالققت دون نقققل هققذه اخلققربة واملعرفققة اىل االسققاتذة العققام ني يف مجيققع املققدارس الرمسيققة هققي
إنعدام املوارد املالية وضعف املتابعة.
 -199تظهر إحصاءات املس العنقودي املتع ّدد املؤشرات القذي ن ذتق إدارة االحصقاء املركقزي
ومنظّمة اليونيسف لعام  ،2009أن:
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متوسق نسققبة األ ققا يف عمققر  59-36شققهرا امل تحقققني بأحققد أ ققر أو بقرامه التع ققيم
ما قبل املدرسي يب  %63،2( %61،7ل تيات و %60،4ل تيان)؛
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 %88،5من األ قا القذين هقم يف عمقر د قو املدرسقة االبتدائيقة (أي  6سقنوات) يتقابعون
يف السنة اجلارية الصف االبتدائي األو  .وتتطاب تقريبا النسبة بني ال تيان وال تيات؛



نسققبة األ ققا يف سققن املدرسققة االبتدائيققة (أي  11-6سققنة) الققذين ي تحقققون باملدرسققة
االبتدائية أو املتوسطة مرت عة جقدا ،تسقاوي  %98،4( %98،3ل تيقات و%98،3
ل تيق ق ق ققان) ،فيمق ق ق ققا تق ق ق ققنخ ض اىل  %97،5يف ق ق ق ق ققاءي ع ق ق ق ققار واملنيق ق ق ققة  -ال ق ق ق ققنّية،
واىل  %96،2يف باقي أق ية لبنان الشمايل؛



نسققبة األ ققا يف سققن املدرسققة املتوسققطة والثانويققة (أي  17،12سققنة) الققذين ي تحقققون
ققذه املققدارس أو باملسققتويات األع ققى تصققل اىل  ،%81،1وهققي تتبققاين بققني اجلنسققني
حيققث تب ق  %85،2ل تيققات مقابققل  %77،4ل تيققان .كمققا تتبققاين نسققب االلتحققاق
هذه أي ا بني املنا من جهة ،وبني اجلنسني يف كل منطقة من جهة أ را؛



املع ق ق ق ق ّد الص ق ق ق ققايف إلمت ق ق ق ققام املرح ق ق ق ققة اإلبتدائي ق ق ق ققة يب ق ق ق ق  %74،7( %72،4ل تي ق ق ق ققات
مقابل  %70،6ل تيان)؛



نسبة مع ّد االنتقا اىل مرح ة التع يم املتوس والثانوي تساوي .%96،7

ث ي ا -أهدا الرخايم
 -200عمققل املركققز الرتبققوي ل بحققوا واإلدققاء ع ققى تطققوير املنققاهه التع يميققة ل ح قققة األوىل مققن
التع ققيم األساسققي  -وهققي يف مرح ققة جتريبيققة  ،-مبققا يققتالءم وتعزيققز ثقققة الت ميققذ بقدرات ق  ،وبالتققايل
تنمية شخصيت ع ى أسس حتمل املسؤولية ،والقيام بالواجبات ،كما وضع منهجا ل ح ققة الثانيقة
والثالثقة يف املقدارس الرمسيقة حققو "سقالمة األ قا ع ققى االنرتنقت" ،قدف ق بيئقة أكثقر أمانققا
قدربوا ع ققى سققالمة
لأل ققا ع ققى شققب ة االنرتنققت يف لبنققان (1500معّمققا مققن املققدارس الرمسيققة تق ّ
األ ا ع ى االنرتنت ،كما يتابع التدريب يف املدارس اخلاصة) اا يعزز جودة التع يم.
 -201حلظت طة النهوض الرتبوي اليت وضقعها املركقز الرتبقوي ل بحقوا واالدقاء سقنة 1997
إعتمققاد املع وماتيققة كمققادة وأداة تع يميققة يف املققدارس الرمسيققة واخلاصققة املتوسققطة والثانويققة ،غققري أن
ال ثري من هذه املدارس ما زالت حهن اليوم ت تقر إىل خمتربات ومع مني لتع يم منهاج هذه املادة.
كمققا وت ققمنت املنققاهه احلديثققة ل تع ققيم العققام إلقزام املققدارس بتطبيق م قواد ال نققون وال غققة األجنبيققة
الثانية والت نولوجيا يف القطاع الرمسي ،ل نها غري مطبقة يف مجيع املدارس الرمسية واخلاصة بسبب
ضعف املوارد املالية والبشرية.
 -202أنشأ املركز الرتبوي ل بحوا واإلداء جهازا دائما ل تدريب املستمر بالتعاون مقع الت تقيش
مهمتق وضققع طق سققنوية لتققدريب أفقراد
الرتبققوي والبنققك الققدويل بتمويققل مققن احل ومققة ال رنسققيةّ ،
اهليئققة التع يميققة يف مجي ققع مراحققل التع ققيم وفروع ق وحقول ق بش ق ل مس ققتمر وذلققك يف مجيققع امل قواد
األكاد يققة والت نولوجي ققة احلديثققة ،ققدف تط ققوير ك ايققاهتم ورف ققع إنتققاجيتهم ل وص ققو اىل حتس ققني
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جققودة التع ققيم (تققدريب ح قوايل  16000مع مققا سققنويا) ،كمققا يققتم تققدريبهم ع ققى املوا نققة ،عققدم
التمييققز ،التسققام واملسققاواة ،بققدائل العنققف ،حقققوق االنسققان ،حققل النزاعققات وإعتمققاد احلقوار،...
وذلققك بالتعققاون مققع املنظمققات الدوليققة ومؤسسققات استمققع املققدين .كمققا ان منققاهه التع ققيم العققام
ما قبل اجلامعي وكتاب الرتبية املدنية يروج مل اهيم حقوق االنسان والط ل .وتقوم وحقدة التوجيق
الرتبوي بتزويد اال ا يف بعض املدارس الرمسية باملهارات احلياتية ال رورية هلذه الغاية.

ث لث ا -أ ق ت الفياغ الرااية اال شطة الثق اية
 -203تش ققجع وزارة الثقاف ققة األ ققا ع ققى كتاب ققة الش ققعر والقص ققة القص ققرية ،ع ققرب دع ققم باع ققة
إنتاجقاهتم وتوزيعهققا انققا .كمققا تققؤمن احل قور اسققاين لأل ققا يف املسققرحيات الرتفيهيققة أو الرتبويققة
اهلادفة أو البيئية ،ع ى مدار السنة يف خمت ف املنا وال يقل احل ور ل عقرض الواحقد عقن 500
ققل ،وتققنظم املهرجققان املسققرحي املدرسققي السققنوي لأل ققا  .كمققا تققنظم وزارتققا الرتبيققة والتع ققيم
العايل والسياحة العديد من املسابقات الرتبوية وال نية.
 -204ينش ق ق القط ق ققاع االه ق ققي يف إدارة وتنظ ق ققيم ال ق ققدورات التدريبي ق ققة ح ق ققو املس ق ققري الت ق ققاع ي
العالج ققي ل ع ققام ني م ققع اال ققا لتم ي ققنهم م ققن مه ققارات اص ققة يف التعام ققل م ققع اال ققا عق قرب
تقنيققات وأسققاليب احل ايققة والرسققم واالشققغا اليدويققة ...ولتوصققيل م ققاهيم ورسققائل ىققددة حققو
املشققاركة ،املسققاواة واحلقققوق ،قبققو ال قرأي املخت ققف والتواصققل مققع اآل ققر وحققل النزاعققات .وتقققوم
"اهليئققة الو نيققة ل تققب االوالد" بتن يققذ بقرامه منهققا برنققامه مهققارات سق وكية لال ققا يف املققدارس
وبرنامه " "Bibliotherapieلال ا النازحني السوريني والعراقيني الذين يعانون من تأثري النزاعات
املس ق حة عققرب ق قراءة قصققص ملققدة  20اسققبوع .كمققا تقققوم بتوزيققع م تبققات نقالققة ع ققى املؤسسققات
االه ية ت م كل م تبة  1000كتاب ب غات عدة.
 -205ت ققنظم وزارة الش ققؤون االجتماعي ققة يف مراكزه ققا بق قرامه وأنش ققطة فني ققة ترفيهي ققة م ققن ع ققروض
مسرحية ين ذها اال ا ورسقومات وأعمقا يدويقة حرفيقة ،كمقا تن قذ خميمقات تطوعيقة سقنوية يف
خمت ف املنا ال بنانية تت من أنشطة وصي يات أ ا .
 -206أقامققت املؤسسققة العربيققة ملسققري الققدمى والع قرائس ،عرضققا عرائسققيا ت اع يققا ،لق ق 39أل قف
ت ميذ من الالجئني ال سطينيني يف لبنان يف 68مدرسة تابعة لألونروا.
 -207تتع ققاون ال ققوزارات م ققع اجلمعي ققات االه ي ققة واملنظم ققات الدولي ققة يف تن ي ققذ بق قرامه وأنش ققطة
ترفيهية ،فنية وتنموية تعىن باال ا من كافة الشرائ  .وإنشاء حدائ عامقة وجتهيزهقا باأللعقاب،
وجتهيز مراكز ثقافية ل شباب ،وإ اد مساحات آمنة لال ا  .كما تن ذ برامه لتشجيع الشباب
ع ققى إدارة وتن يققذ األنشققطة التطوعيققة ققدف د هققم أكثققر يف تمعققاهتم وتشققجيعهم ع ققى بنققاء
الشراكات مع خمت ف شرائ استمع.
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 -208تدعم منظمة اليونيسيف ومنظمقات دوليقة أ قرا ،إنشقاء املسقاحات الصقديقة لأل قا
واملراهقني الالجئني يف لبنان .كما تدار موعة من االنشطة التع مية والرتفيهية اجلوالة اليت تنتققل
اىل م ان اقامة اال ا وتت اعل معهم.
 -209تعىن وزارة الشباب والرياضة بشؤون الرياضة وال شافة والشباب وهيئاهتا ومجيع األنشطة
املرتبط ققة ققا ،وباملراح ققل اإلعداديق قة لتأس ققيس ال ققنشء رياض ققيا وب ققدنيا وتت ققوىل اإلشق قراف ع ققى كاف ققة
اجلمعي ق ق ق ققات الرياض ق ق ق ققية وال شق ق ق ق ق ية والش ق ق ق ققبابية وفق ق ق ق ققا آللي ق ق ق ققة ى ق ق ق ققددة باملرس ق ق ق ققوم رق ق ق ق ققم 8990
ت ققاريخ ( 2012/9/29تنظ ققيم احلرك ققة الرياض ققية والش ققبابية وال شق ق ية) .وبالت ققايل ت ققر ص ال ققوزارة
قتم برياضقة الط قل ال سقيّما
لألندية الرياضية يف املؤسسقات التع يميقة ول جمعيقات الرياضقية القيت هت ّ
ت ك اليت أسست أكاد يات ل رة القدم اصة باأل ا ابتداء مقن عمقر اخلمقس سقنوات .كمقا
تعققىن الققوزارة أي ققا بققالرت يص جلمعيققات صققي يات األوالد وت زمهققا وجققوب تققوفري شققروط السققالمة
واحلماي ققة ل اف ققة املش ققاركني يف نش ققا اهتا وذل ققك ع ققرب ت ققأمني عق ققد ت ققأمني س ققنوي ض ققد احلق قوادا،
والتأكد من عدم تعا يهم املنشطات والتد ني قبل وأثناء اارسة النشاط.
 -210إ ّن اارس ققة الرياض ققة بشق ق ل ع ققام ليس ققت مت ققوفرة لأل ققا ان ققا ،وال وج ققود لنص ققوص
أو تش قريعات ت ققزم اجله ققات املعني ققة مبجاني ققة اارس ققة الرياض ققة م ققن قب ققل األ ققا  .وتنتش ققر االنديق قة
واملالعققب الرياضققية اخلاصققة غققري اسانيققة ،باسققتثناء املالعققب واالنديققة املدعومققة مققن الب ققديات يف
القققرا والب ققدات .ويققنظم القطققاع اخلققاص موعققة مققن السققباقات الرياضققية الو نيققة (املققاراتون) يف
مناس ققبات ع ققدة م ققن اج ققل إلق ققاء ال ققوء ع ققى ق ققايا اص ققة بالط ول ققة وت ققأمني ال ققدعم امل ققادي
ل جمعيات اليت تعىن باال ا .
 -211تعم ققل الب ققديات ووزارة الش ققؤون اإلجتماعي ققة ع ققى نش ققر املس ققاحات اخل ق قراء الص ققديقة
لال ققا م ققن ققال تأهي ققل احل ققدائ املوج ققودة وإنش ققاء أ ققرا جدي ققدة مؤه ققة ل ققذوي اإلعاق ققة،
وجتهيزهققا باأللعققاب املخت ققة .وتنتشققر املراكققز الرتفيهيققة الرتبويققة والع ميققة اخلاصققة املوجهققة لال ققا
ول ن معظم هذه االماكن مدفوعة وبالتايل ت ون موجهة ل ئة معينة من اال ا دون ا را.
 -212تقوم عناصر ال ابطة السياحية بالت تيش ع ى املؤسسات السياحية والرقابة لناحية عدم
تقققدر املشققروبات ال حوليققة والتبق لأل ققا دون سققن الثامنققة عشققرة ،وتنظققيم ىاضققر ضققب لحق
املخال ني وصوال إىل اإلق ا التام ل مؤسسة.
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الفال الر سا
تدا يي الحم ة الو صة
أ الا -اجبف ب ال

ئو

 -213إن احلدا األبرز يف موضوع األ قا الالجئقني قال ال قرتة املشقمولة بقالتقرير ،يتج قى
يف إرت ققدادات أزم ققة الن ققزوي الس ققوري غ ققري املس ققبوقة ع ققى لبن ققان ،وال ققيت فاق ققت ق ققدرة الدول ققة ع ققى
اإلسققتيعاب .وقققد بققذلت احل ومققة جهققدا كبقريا إلحتوائهققا مققا أم ققن بالتعققاون مققع منظمققات األمققم
املتحدة واجلمعيات الدولية املعنية.
 -214ب ق إمجققايل عققدد الالجئققني املسققج ني لققدا م وضققية األمققم املتحققدة لشققؤون الالجئققني يف
عام  2547 ،2005الجئا معظمهم من العراق والسودان ٪20 ،منهم كانوا من األ ا .
 -215لح ق ققو العق ققام  ،2010كانق ققت امل وضق ققية تركق ققز يف املقق ققام األو ع ق ققى ت بيق ققة إحتياجق ققات
حق ق قوايل  10000الج ق ققئ معظمه ق ققم م ق ققن العق ق قراقيني ،إالّ أنق ق ق بع ق ققد ان ق ققدالع األزم ق ققة الس ق ققورية يف
العققام  2011تققدف مئققات اآلالف مققن النققازحني السققوريني عققرب احلققدود إىل لبنققان ،ولح ققو 31
كققانون األو  ،2014كانققت امل وضققية قققد سققج ت  1146405نازحققا يش ق ون 272784
أسرة ٪54 ،منهم أ ا  ،و ٪26هن فتيات(.)1
 -216متّ تش يل جلنة وزارية ملتابعة موضوع النازحني( )2برئاسة رئقيس احل ومقة وع قوية وزراء:
اخلارجيقة واملغرتبقني ،الشقؤون اإلجتماعيققة ،الصقحة العامقة ،الرتبيقة والتع ققيم العقايل ،القدفاع الققو ين،
الدا يققة والب ققديات واهليئققة الع يققا لملغاثققة ،ومت حتديققد آليققة تنسققي جلهققود اإلغاثققة تت ققمن العمققل
ع ى القطاعات األساسية وهي :الصحة ،الرتبية ،اإليواء ،الغذاء والشؤون اإلجتماعية.

 -217يف مت ققوز  2012هك ققت وزارة الش ققؤون اإلجتماعي ققة بالتع ققاون م ققع اهليئ ققة الع ي ققا لملغاث ققة
وم وضققية األمققم املتحققدة لشققؤون الالجئققني تنسققي أعمققا اإلغاثققة واإلسققتجابة حلاجققات املقوا نني
السوريني الوافدين إضطراريا اىل لبنان .إعتمد  45مركزا ل خقدمات اإلدائيقة يف كقل لبنقان كمراكقز
وجهققزت مققن الناحيققة الطبيققة واإلجتماعيققة ،كمققا متّ تعزيققز
إسققتجابة أساسققية يف حققاالت الط قوارئ ّ
فري عمل الوزارة ربات جديدة لتحسني نوعية التد ل.
 -218تقققوم املديريققة العامققة لألمققن العققام ال بنققاين بتنظققيم وجققود وإقامققة السققوريني وال سققطينيني
النققازحني مققن سققوريا يف لبنققان .ف ققي  31كققانون االو  ،2014أص قدرت املديريققة العامققة لألمققن
العققام موعققة مققن ال قوائ إلدارة تققدف السققوريني إىل لبنققان ،متّ فيهققا حتديققد معققايري قبققو بققات
السوريني الراغبني يف د و لبنان.

__________

()1
()2
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 -219تتع ققاون امل وض ققية الس ققامية لش ققؤون الالجئ ققني م ققع االم ققن الع ققام ال بن ققاين لتجدي ققد اإلقام ققة
ل سوريني لحيث أصقب جقائزا قبقو بطاققة ال جقوء لتجديقد االقامقة .كمقا تعمقل مقع املديريقة العامقة
لألح قوا الشخصققية ع ققى زيققادة عناصققر الققدعم يف املراكققز اإلق يميققة لتخ يققف ال ققغ عققن م قوارد
احل ومة بسبب الط ب اإلضايف ع ى تسجيل املواليد.
 -220تعمد املديرية العامة لالمن العام اىل إيداع القاصرين وذويهم (ال سقيما األمهقات مقنهم)
لدا جهات معنيقة (رابطقة كاريتقاس ،سق ارة ،مجعيقة أه يقة  )...وذلقك حلقني اإلنتهقاء مقن معاجلقة
م اهتم ،وإذا كانت املعاجلة تستغرق فرتة وي ة يتم إيداع اآلباء أي قا مقع عقائ تهم ل قمان عقدم
فصل اال ا عن ذويهم.
 -221ويف حاالت ملّ الشمل تسم املديريقة العامقة لالمقن العقام ل ط قل املوجقود قارج احلقدود
ال بنانية بالقد و لمللتحقاق بعائ تق إمقا بققرار مقن املقدير العقام يف حقا تققدم مقن املركقز احلقدودي
مباش ققرة ،وإم ققا بن ققاء لط ققب وزارة الش ققؤون اإلجتماعي ققة يف ح ققا ق ققررت أن ال ققد و يق ققع ض ققمن
احلاالت اإلنسانية .كما جتدر اإلشارة اىل ان ال يتم توقيف أو إحتجاز أي قاصقر لقدا نظقارات
األمن العام ،ويف حا إقت ى إحتجاز األهل يودع الط ل لدا مؤسسات الرعاية اإلجتماعية.

(أ) اجبف ب ال

ئو الفااطينيو

 -222يقدر عدد ال سطينيني فاقدي األوراق الثبوتية يف لبنان لحوايل  4000شخصا .تهصقدر
سق ارة ف سقطني شققهادة إثبققات جنسققية بعققد أن يقققدم الطالققب مققا يثبققت انق مققن أصققو ف سققطينية
د ققل اىل لبنققان بعققد العققام  .1967متّ اإلت ققاق عققام  2008بققني كافققة اجلهققات الرمسيققة ال بنانيققة
املعنية ع ى تزويد فئة فاقدي األوراق الثبوتية بق "بطاقة تعريف" مدهتا سنة قاب ة ل تجديد.
 -223ع ققام  ،2014ب ق ق الع ققدد اإلمج ققايل لأل ققا ال س ققطينيني الالجئ ققني يف لبن ققان(18-0
سق ققنة) املسق ققج ني لق ققدا األونق ققروا  ،133842م ق ققن بيق ققنهم  16955ق ققال نازحق ققا مق ققن س ق ققوريا،
ث ون  ٪12من األ ا ال سطينيني الالجئني يف لبنان.
 -224ال وج ققود ألي ققة عوائق ق متن ققع التالم ققذة ال س ققطينيني م ققن ال ققد و اىل امل ققدارس احل ومي ققة
ال بنانية ،باإلضافة اىل مساواهتم مع التالمذة ال بنانيني لناحية شروط التسجيل وتقدر املستندات
والرسوم املط وبة.
 -225أصق ققدر وزيق ققر الرتبيق ققة والتع ق ققيم العق ققايل التعمق ققيم رقق ققم /7م 2010/تق ققاريخ ،2010/2/3
الققذي ققب مبوجب ق مققن مجيققع املسققؤولني عققن املققدارس الرمسيققة واخلاصققة ع ققى إ ققتالف أنواعهققا
ومراح ها وعن اجلامعة ال بنانية واجلامعات اخلاصة قبو تسقجيل التالمقذة والطقالب ال سقطينيني
مبوجققب بطاقققة هويققة يعققود تار.هققا لققثالا سققنوات م ققت ،ع ققى أن ي ون قوا مسققتوفني الشققروط
األ را ل تسجيل.
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 -226ع ققى أثققر النققزوي السققوري ال ثيققف اىل لبنققان ،أصققدر وزيققر الرتبيققة والتع ققيم العققايل التعمققيم
رقم /25م 2014/تاريخ  18أي و  2014يط ب في اىل مديري املدارس الرمسية اإللتزام لحصر
قبققو التالمققذة ال سققطينيني املقيمققني يف لبنققان منققذ أكثققر مققن ثققالا سققنوات ،القققدامى واجلققدد،
الذين ال تتوفر مدارس لألونروا يف النطاق اجلغرايف إلقامتهم ،يف مرح ة التع يم األساسي.
 -227لقققد تزايققد عققدد التالميققذ ال سققطينيني املسققج ني يف قطققاع التع ققيم مققن  12832ت ميققذا
عام  ،2010اىل 13460ت ميذا عام  .2013يب عقدد مقدارس األونقروا  67مدرسقة 8 ،منهقا
بنظقام ال رتتققني إلسققتيعاب األ ققا  .وقققد ب ق عققدد التالميققذ يف هققذه املققدارس 30262ت ميققذا يف
العام .2013
 -228صققدر يف ع ققام  2014املرس ققوم رقققم  ،11737ال ققذي ر ققص ملعهققد ف ققين ققاص ت ققديره
االون ققروا ،وإع ققرتف بالش ققهادة الص ققادرة عنق ق يف كاف ققة اإل تصاص ققات املوج ققودة يف منه ققاج الدول ققة
ال بنانية ل تع يم املهين والتقين.
 -229يس ققت يد الالجئ ققون ال س ققطينيون مق قن ققدمات املستشق ق يات العام ققة واخلاص ققة وأي م ققن
اخلدمات الصحية األ را اليت تقدمها وزارة الصحة العامة (برامه ت ققي  ،أدويقة أساسقية ،بقرامه
تدريب )...،من ال عقود تربمها األونروا مع املستشق يات لتققدر قدمات صقحية وعالجيقة،
وقد تعاقدت مع  13مستش ى ح ومي ،اا مس هلا االست ادة من قدمات هقذه املستشق يات
موحد بني كافة هذه املستش يات .وتغطي الدولة ال بنانية الرسوم الطبيقة املرتبطقة مبقرض
لقاء رسم ّ
السققل ولقاحققات احلصققبة الطارئققة لالجئققني ال سققطينيني يف لبنققان .كمققا ققن االستحصققا ع ققى
موافقة اسقتثنائية مقن وزيقر الصقحة العامقة لتغطيقة بعقض اخلقدمات ل سقطينيني وعمقا أجانقب يف
حا إنعدام آليات التغطية األ را.
 -230وبنتيجة اإلت اق بني وزارة الصقحة العامقة ومنظمقة األونقروا ،يسقتطيع الالجقئ ال سقطيين
اآلن شقراء األدويققة اخلاصققة مبققرض السققر ان مققن ققال عيققادات األونققروا بالسققعر املخ ققض الققذي
حتصل ع ي املستش يات احل ومية.
 -231تقدم األونروا دمات الرعاية الصحية األولية الشام ة اسانيقة لالجئقني ال سقطينيني مقن
ققال  28مركق قزا ص ققحيا دا ققل املخيم ققات والتجمع ققات ققارج املخيم ققات .ومتّ تط ققوير برن ققامه
األون ققروا الص ققحي ليش ققمل ققدمات إستشق ق ائية كام ققة لالجئ ققني ال س ققطينيني يف لبن ققان ،وتعم ققل
االون ققروا من ققذ ع ققام  2013ع ققى دم ققه ققدمات الص ققحة الن س ققية وال ققدعم الن س ققي واالجتم ققاعي
دا ققل مراك ققز الرعاي ققة الص ققحية األولي ققة التابع ققة ل وكال ققة م ققن ققال حتس ققني الق ققدرة ع ققى التع ققرف
واإلحالققة وتقققدر اخلققدمات .وتقققدم منققذ العققام  2014اخلققدمات الطبيققة ل معرضققات لملغتصققاب
واالعتداء اجلنسي كجزء من برنامه االستش اء.
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(ا) االبف ب الن زحو الاو و
 -232نتيجة االزمة يف سقورية وإزديقاد أعقداد النقازحني اىل لبنقان ،واجهقت وزارة الرتبيقة والتع قيم
العققايل مشققاكل عققدة مققن بينهققا مسققألة تققأمني مقعققد دراسققي لأل ققا السققوريني يف املققدارس الرمسيققة
باإلضافة إىل موضوع التأق م مع املنهه الرتبقوي ال بنقاين وحتديقدا مقع ال غقات األجنبيقة .لقذا أصقدر
وزير الرتبية والتع يم العايل تعميما محقل القرقم  2014/25قدف تنظّقيم عم يقة تسقجيل التالمقذة
ال بنققانيني والسققوريني يف املققدارس الرمسيققة .وأع ق ّدت وزارة الرتبيققة والتع ققيم العققايل إس قرتاتيجية لققثالا
سققنوات بغيققة تققأمني تع ققيم مجيققع األ ققا يف لبنققان " "RACEمبققن فققيهم األ ققا النققازحني ،حققهن
يققتم ن األ ققا األكثققر عرضققة ل مخققا ر الققذين هققم يف سققن الدراسققة ( 18-3سققنة) واملتققأثّرون
وىصقنة .إالّ
باألزمة السورية من احلصقو ع قى فقرص التع قيم الرمسقي وغقري الرمسقي يف بيئقات آمنقة ّ
أن هذه اإلسرتاتيجية حتتاج إىل املزيد من القدعم التققين واملقايل مقن جانقب امل وضقية الع يقا لشقؤون
الالجئني ومنظمة اليونيسيف وسائر اجلهات املا ة.
 -233ع ى الرغم من الزيادة يف عدد األ قا مقن النقازحني السقوريني القذين يرتقادون املقدارس،
فقن  190000من أصل  295000ال من الذين ترتاوي أعمارهم بني ( 14-6سن التع يم
اإللزامققي يف لبنققان) ال صق ون ع ققى التع ققيم املعتمققد رمسيققا .وال تقزا هنققا ثغقرات كبققرية يف ال ئققة
العمرية  ،18-15حيث ان  3000الد نازحا هم يف املدرسقة بينمقا  90000اقن هقم ضقمن
هذه ال ئة العمرية هم متسربون مدرسيا.
 -234إن األ ققا واأله ققل م قن الن ققازحني الس ققوريني يس ققتطيعون الوص ققو إىل مراك ققز اخل ققدمات
اإلدائيققة التابعققة لققوزارة الشققؤون اإلجتماعي قة واملنتشققرة يف كافققة املنققا ال بنانيققة ،والققيت تعتققرب مبثابققة
مساحات صديقة لأل ا  .تعمد هذه املراكز اىل تنظيم دورات توعيقة وتن يقذ األنشقطة املخت قة
(الرياض ققية ،ال ققدعم الن س ققي اإلجتم ققاعي ،ودورات ال ققتع م ،وم ققا إىل ذل ققك) ،وذل ققك بالتع ققاون م ققع
اجلمعيات األه ية واملنظمات غري احل ومية الدولية.
 -235ي ققتم تغطي ققة بع ققض احل ققاالت اإلستشق ق ائية الطارئ ققة ل ن ققازحني الس ققوريني يف املستشق ق يات
احل ومية ،وتؤمن مجعيات اإلغاثة األجنبية واحمل يقة التغطيقة املاليقة خلقدمات اإلستشق اء واملعاينقات
واألدوي ققة ال ققرورية .م ققن ب ققني ال ققذين اس ققت ادوا م ققن اإلحال ققة إىل املستشق ق يات  ٪70م ققنهم م ققن
اإلنققاا ٪24 ،مققن األ ققا الققذين تقققل أعمققارهم عققن  5سققنوات ٪14 ،مققن الرضققع الققذين تقققل
أعمارهم عن سنة واحدة.
 -236قامت امل وضية السامية لشؤون الالجئني يف عام  2014مبشروع دقوذجي حقو أ قا
الشوارع يف بريوت وققدمت بعقض التقد الت الن سقية واملسقاعدة املاديقة حلقوايل  307مقن أ قا
الش قوارع واأل ققا الع ققام ني م ققن الن ققازحني .كم ققا متّ ت ققدريب  100م ققن الع ققام ني يف ققا محاي ققة
الط ققل وتققوعيتهم ع ققى نقققاط ال ققعف اخلاصققة الققيت يواجههققا أ ققا الش قوارع .ويف العققام ن س ق ،
أ قت امل وضية برنامه إدارة احلاالت ،دف توفري التدريب ل عام ني يف اخلطوط األماميقة ع قى
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التشققخيص اآلمققن واإلحالققة وكي يققة التخطققي إلدارة حققاالت محايققة الط ققل .كمققا متّ إعتمققاد أداة
) Best Interest Determination (BIDوتعميمهققا ع ققى الشققركاء ققدف تققوفري ضقمانات إجرائيققة
إضقافية وتقدابري حلمايققة األ قا املعرضقني ل خطققر وال سقيما األ قا غققري املصقحوبني واملن صق ني
عن ذويهم.

(ج) أبف ب الخم ب المه ي ل
 -237مبوج ققب أح ققام اإلقام ققة ال بناني ققة ،ال يس ققم ل ئ ققات معين ققة م ققن الواف ققدين ذوي األج ققر
املققنخ ض ،والعققامالت املنزليققات بوج ق ققاص ،ب الققة إقامققة أزواجهققن أو أ ققاهلن ،ل ققن كققان
ققن يف املاضققي أل ققا الوافققدات املولققودين يف لبنققان التقققدم بط ققب إقامققة ملققدة عققام حققهن سققن
ب إقامة إذا التحقوا باملدارس .إالّ ان مقع بدايقة العقام  2014متّ إختقاذ تقدبري يطقا
الرابعة،
العما ضمن ال ئتني الثالثة والرابعة ،أي العامالت املنزليات والعام ني يف قطاع الزراعقة والصقناعة
ذوي الد ل املنخ ض .وبناء ع ي ال هجتدد إقامة أ ا العما املهاجرين وبالتايل قد يتم ترحيل
العما املهاجرين مع أ اهلم وان كانوا يعم ون بش ل قانوين .ت يد مصادر االمن العقام أن هقذا
االجقراء يطبق ع ققى االشققخاص املخققال ني لنظققام االقامققة ويققتم إختققاذ هققذا الققرار ع ققى اسققاس كققل
حالة ع ى حده ،كما ان ال يتم ترحيل العما املهاجرين ع ى قاعدة إاا م أ ا يف لبنان.

ث ي ا -االبف ب المنرمو الى اجقاي ت
 -238عققام  ،2010ن ققذت دراسققة( )3لتقيققيم إحتياجققات أ ققا الققدوم( )4املقيم قون يف لبنققان.
وقق ق ق ّدرت أع ق ققداد ال ق ققدوم لحق ق قوايل  3112يعيش ق ققون يف جتمع ق ققات ب ق ققالقرب م ق ققن املن ق ققا املهمش ق ققة
وال ق ققرية %72 ،م ققنهم م ققون اجلنس ققية ال بناني ققة ،إث ققر مرس ققوم التجن ققيس الص ققادر ع ققام ،1994
و %87منهم يعيشون اآلن بش ل ح دري.

حسققن مرسققوم التجنققيس وصققو اخلققدمات العامققة مثققل التع ققيم واخلققدمات الصققحية .إالّ
ّ -239
أن  %68من ا ا الدوم مل يرتادوا املدرسة يوما.
 -240هنا موعة خما ر يعاين منها أ ا هقذه اجلماعقات نتيجقة عقدة عوامقل منهقا :ال ققر
املققدقع ،غيققاب األسققس القانونيققة الققيت تسققم هلققم باإلستحصققا ع ققى إقامققة ،اي ققاض التحصققيل
الع مي ،األ ا بدون وثائ هوية ،نسب مرت عة من حاالت العنف اجلسدي واإلامقا  ،القزواج
واألمومة املب رين ،اإلستغال التجاري واجلنسي ل تيات.
__________

()3
()4
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دراسققة تقيققيم محايققة األ ققا  :الققدوم وأ ال ق يف لبنققان ،تن يققذ مؤسسققة أرض البشققر لبنققان باإلش قرتا مققع مجعيققة
إنسان ،تشرين الثاين .2010
الققدوم :عبققارة ا "دوم" غققري مس ققتخدمة يف ال غققة اليوميققة ويع ققرف الققدوم حتققت اسققم ال " ند ق دقور" وهققم أق يققة عرقي ققة
متواجدة يف عدد من ب دان الشرق األوس .
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ث لث ا -أبف ب الشوا ع
 -241صققنّف القققانون رق ققم  422ققل الشققارع بأن ق معققرض ل خطققر ،ويف ه ققذه احلالققة يتخ ققذ
القاضي لصاحل تدابري احلماية أو احلرية املراقبة أو اإلصالي عند االقت اء.
 -242عام  ،2010أعد اس س االع ى ل ط ولة مسودة اسرتاتيجية و نية حقو "وقايقة ومحايقة
وتأهيققل واعققادة دمققه أ ققا الش قوارع" .وبنتيجققة املتغ قريات الد وغرافيققة الققيت قرأت ع ققى ظققاهرة
أ ا الشوارع ري العمل حاليا ع ى حتديثها.
 -243عام  ،2012ن ّذت وزارة الشؤون االجتماعية مح ة واسعة لسحب أ ا الشقوارع مقن
كافققة املنققا بالتنسققي مققع وزار العققد والدا يققة والب ققديات بالتعققاون مققع اجلمعيققات االه يققة
املعنيققة باملوضققوع .وقققد عمققدت قققوا االمققن الققدا ي اىل سققحب اال ققا مققن الشققارع بققرار مققن
النياب ققة العام ققة لح ققور املسق قاعدات االجتماعي ققات م ققن وزارة الش ققؤون االجتماعي ققة وتسق ق يمهم اىل
اجلمعيققات املعنيققة .اال أن ه ققذه احلم ققة مل ي تققب هل ققا االسققتمرارية لعققدم ت ققوفر اخلققدمات املط وب ققة
املقدمة من قبل اجلمعيات االه ية .واست ماال هلذه احلم ة مت تن يقذ دورتقني تقدريبيتني حلقوايل 50
مسققاعدة اجتماعيققة يف وزارة الشققؤون واالجتماعيققة لبنققاء قققدراهتم حققو التققد ل االجتمققاعي مققع
أ ا الشوارع.
 -244ويف إ ار برنامه التعاون مع اس س العرل ل ط ولة والتنمية ،نه ذت:
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ع ققام  ،2007دورات تدريبي ققة :لملعالم ققني ح ققو "مقارب ققة اإلعالمي ققني املهني ققة ملوض ققوع
أ ققا الشقوارع" ،لتعزيققز معققرفتهم مبشق ة أ ققا الشقوارع ،وتطققوير القققدرات اإلتصققالية
واإلعالمي ققة لملعالمي ققني .وك ققذلك ل ع ققام ني االجتم ققاعيني يف مراك ققز اخل ققدمات اإلدائي ققة
التابع ققة ل ققوزارة الش ققؤون االجتماعي ققة ويف اجلمعي ققات االه ي ققة ح ققو "الت ققد ل األويل م ققع
أ ا الشوارع"؛



ع ققام  ،2008دراس ققة "أ ققا الشق قوارع يف لبن ققان :صائص ققهم ،تص ققوراهتم وتص ققورات
الع ققام ني معه ققم" ققدف تقص ققي م ققدا معرف ققة اال ققا واملعني ققني يف القط ققاعني الع ققام
واخلاص حلياة الشوارع ونتائجها يف ت بية حاجات هؤالء اال ا  .إستهدف  34ال
متواجققدين يف الشققارع و 41مققن فعاليققات القطققاعني الرمسققي وااله ققي .أظهققرت النتققائه
بققروز مشققاكل يف حتديققد اهلويققة الشخصققية واإلجتماعيققة واجلماعيققة ،فاال ققا يرف ققون
االنتم ققاء اىل فئ ققة أ ققا الش ق قوارع (الب ققدو) ويعت ققربون أن س ققهم أشخاص ققا إجتم ققاعيني.
ويعانون من سياسة متييزية إلنعدام إم انية الدمه املدرسي لعدم توفر الص وف املناسبة
إلعمارهم ومستواهم الع مي؛



عققدة تنويهققات ت زيونيققة ،فققي م وثققائقي ،منشققورات ،رزمققة إعالميققة ،ققدف نشققر الققوعي
حو حقوق أ ا الشوارع و فهم تمعي لق يتهم واملناصرة حلماية حقوقهم.
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 -245ضقمن سياسقتها اهلادفقة لتققأمني الرعايقة االجتماعيقة والصققحية والرتبويقة أل قا الشقوارع،
تتعاقد وزارة الشؤون اإلجتماعية مع مجعيات أه ية معنية بتأهيل أ ا الشوارع وتدريبهم املهين،
الرتبوي وإكسا م املهارات الالزمة دف إعادة د هم يف استمع.

ا خ ا -االبف ب اا ح الت االسررل ب ،مر ارا نلرن الروهيرل البرد ا النفارا
إ دة اال دم ج اال رم ا
(أ)

مل اجبف ب
 -246إن تق ققوفري بيئق ققة حامي ق قة لأل ق ققا العق ققام ني ،ت ق ققمنها الق ق قوانني واخلق ققدمات واملمارسق ققات
الرشيدة اليت تعمل الوزارات املعنية ع يها ال سيما وزارة العمقل وشقركائها قدف م افحقة مشق ة
عمل األ ا واحلد منها.
 -247فق ق ققد ص ق ققدر املرس ق ققوم رق ق ققم  8987ت ق ققاريخ  2012/12/29ال ق ققذي حظّ ق ققر إس ق ققتخدام
األحققداا قب ققل ب ققوغهم س ققن الثامن ققة عش ققرة ،السققيما القي ققام باألعم ققا ال ققيت تش ق ل ط قرا ع ققى
صحتهم أو سالمتهم أو س وكهم األ القي ،ومتّ إعداد دليل إرشادي لشري وت سري هذا املرسوم
موج اىل أصحاب العمل واأل ا العام ني واألهل والطالب واألساتذة وكافة شرائ استمع.
ّ

 -248أح ققا وزي ققر العم ققل يف ع ققام  2011مش ققروع تع ققديل ق ققانون العم ققل ال بن ققاين اىل ققس
الوزراء ،وهو ينص ع ى ال ثقري مقن التعقديالت لناحيقة ضقمان محايقة حققوق األحقداا وصقحتهم
وسققالمتهم يف العمققل وفقققا ملعققايري العمققل ال ّدوليققة والعربيققة ،وال سققيما املتع قققة بالسققن الققدنيا الققيت
يسم فيها بتشغيل األحداا ،عدد ساعات العمل القصوا املسموي ا ،حتديد شقروط العمقل
الصققناعات واملهققن الققيت نققع تشققغيل األحققداا فيهققا .كمققا حظققر أس قوأ أش ق ا عمققل
اخلاصققة ،و ّ
األ ا واعتربها جرائم جنائية ،ومنع األسباب املخ ة ،أو احل م بوقف التّن يذ ،يف املخال قات
املرت بة ألح ام ال صل املتع بقستخدام أو عمل األحداا.
 -249ومن التدابري اليت إختذهتا وزارة العمل ل تصدي ملش ة االستغال االقتصادي لال ا :
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تش ق ق ق يل ال جنق ق ققة الو نيق ق ققة مل افحق ق ققة عمق ق ققل اال ق ق ققا مبوجق ق ققب املرسق ق ققوم رقق ق ققم 5137
تاريخ 2010/10/1؛



إ ققالق اخلق السققا ن ( )1740عققام  ،2010لت قققي الشق اوا  ،24/24لحيققث يققتم
متابعتها وإحالتها اىل األقسام املختصة يف الوزارة ومن اىل اجلهات املعنية؛



إعداد إسرتاتيجية و نية ل توعية حو أسوأ اش ا عمل اال ا يف لبنان بالتعاون مع
منظمة العمل الدولية عام 2012؛



إ ق ققالق ط ق ققة العم ق ققل الو ني ق ققة ل ق ق ققاء ع ق ققى أسق ق قوأ اشق ق ق ا عم ق ققل اال ق ققا يف لبن ق ققان
عام  ،2016برعاية رئيس اجلمهورية ال بنانية يف القصر اجلمهوري بتاريخ .2013/11/7
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 -250تعزي قزا حل ق األ ققا يف املشققاركة أسسققت وزارة العمققل ققال شققهر آذار  2013من قربا
اصا لأل ا العام ني ل تعبري وإبداء القرأي وتققدر الشق اوا واإلقرتاحقات ملسقاعدهتم وحتسقني
ظروف حياهتم ،وهو نشاط دوري ارس األ ا العام ون سنويا.
 -251ن ققذت وزارة العمققل ققال العققامني  2014-2013دورات تدريبيققة لملعالميققني حققو
موضوع األ ا العام ني ،كما ن ذت دورات تدريبية لعدد مقن اجلمعيقات األه يقة ع قى الت تقيش
واإلحالة والتد ل املباشر من قبل وزارة العمل.
 -252ققال الع ققامني  2011-2010ن ققذت وزارت ققا العم ققل والش ققؤون اإلجتماعي ققة مش ققروعا
مل افحقة عمقل األ قا بقدعم مقن مجعيقة قل احلقرب  -هولنقدا  ،Holland – War Childحيقث
متّ تدريب م تشي العمقل اإلداريقني وال نيقني ع قى كي يقة م افحقة عمقل األ قا  ،كمقا متّ تقدريب
عدد من املساعدات اإلجتماعيقات يف مراكقز اخلقدمات اإلدائيقة مقن قبقل اس قس األع قى ل ط ولقة
حو م افحة عمل األ ا والتدابري العم يقة لسقحبهم وإحقالتهم اىل املراكقز املختصقة ل حصقو
ع ى املساعدة الالزمة.
 -253تعمل إدارة اإلحصاء املركزي بالتعاون مع ال جنة الو نية مل افحة عمل اال ا وبدعم
منظمة العمل الو نيقة ع قى إعقداد دراسقة املسق القو ين الشقامل عقن اال قا العقام ني يف لبنقان،
وسوف ينتهي العمل ع ى هذه الدراسة آوا ر العام .2015
 -254عام  ،2014ن ذت دراسة حو "األ ا املتواجدون والعام ون يف الشقوارع يف لبنقان:
صققائص وحجققم( ")5ضققمن املشققروع التقققين "دعققم العمققل الققو ين مل افحققة أس قوأ أش ق ا عمققل
األ ققا يف لبنققان" ،ع ققى ضققوء تققدف مئققات آالف النققازحني مققن سققوريا إىل لبنققان .هققدفت هققذه
الدراسة إىل وضع وتن يذ برنامه اص مل افحة هذه الظقاهرة بغيقة سقحب أكقرب عقدد ا قن مقن
األ ا من الشارع .مش ت الدراسة أكثر من  700حالة أل ا لبنانيني وغري لبنانيني ،ن قذت
يف مواقققع ومنققا خمت ققة يف لبنققان يتواجققد فيهققا عققدد مرت ققع نسققبيا مققن األ ققا الققذين يعيشققون
أو يعم ققون يف الشقوارع .وقققد قق ّدر العققدد اإلمجققايل لأل ققا الققذين يعيشققون ويعم ققون يف الش قوارع
بنحو  1،510ال يف  18منطقة لبنانية مش تها عيّنة البحث ،وقد بينت اآل :
نسبةد اىل العدد اإلمجايل لأل ا يف الشوارع ،تب نسبة األ قا يف الشقوارع الققادمني

مققن سققوريا  ،%73حققام و اجلنسققية ال بنانيققة ،%10األ ققا ال سققطينيون ّ ،%8أمققا
اجلزء املتبقي من األ ا يف الشوارع ،فهم مقن عقد ي اجلنسقية أو مقن األق يقات اإلثنيقة
أو العرقية املقيمة يف لبنان ،مبن فيهم النّق دور والرتكمان والبدو العرب؛


يقيم  %51من أ ا الشوارع يف العاصقمة وضقواحيها ويف املنقا اسقاورة ،وتظهقر النتقائه
أي ا أ ّن  %27من األ ا يف الشوارع يقيمون يف العشوائيات واألحياء ال قرية؛

__________

()5
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تن يقذ منظمققة العمقل الدوليققة ،امل تقب اإلق يمققي ل ققدو العربيقة ،بتمويققل مقن احل ومققة األملانيقة ،بالتعققاون مققع وزارة
العمل ،منظمة اليونيسف ومجعية انقاذ الط ل.2014 ،
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ب غ ققت نس ققبة األ ققا ال ققذين ال ي ققدون القق قراءة وال تاب ققة ع ققى اإل ققالق ،%42وإن
 %57مق ققن األ ق ققا قق ققد تسق ق ّقربوا مق ققن املدرسق ققة و %3فق ق ق هق ققم م تحقق ققون باملدرسق ققة
ويعم ون يف الشوارع يف آن واحد؛



يسجل أو د و إىل سوق العمل لدا معظم األ قا يف الشقوارع بقني سقن السقابعة
ّ
سج ت أع ى النسب لدا األ قا بقني الثانيقة عشقرة والرابعقة
وسن الرابعة عشرة .وقد ّ
عشرة ( ،)%39ي يهم األ ا بني السابعة واحلادية عشر()%36؛



ّأمققا بالنسققبة لعققدد سققاعات العمققل اليوميققة ،فقققد ت قراوي ب قني  4سققاعات و 16سققاعة،
مبتوس ب و  8،46ساعة يوميا؛



يتعرض األ قا إىل املخقا ر أثنقاء عم هقم يف الشقوارع :رفقع األمحقا الثقي قة (،)%39
ّ
أشق ا خمت ققة مققن حقوادا السققري واملقرور( .)%30وقققد أفققاد ققو  %29مققن األ ققا
يف الشوارع أ ّاهم قد وردوا أو اعتق وا من قبل رجا األمن والشر ة ،وأن و  %6من
األ ا يف الشقوارع كقانوا ضقحية إعتقداء جنسقي أو إغتصقاب يف م قان عم هقم .كمقا
صق ّقري مققا يقققارب مققن نصققف األ ققا يف الش قوارع بققأ ّن لققيس لققديهم مققن ي جققأون إلي ق
ل ش ق وا أو ب ققا ل حماي ققة ،يف ح ققني ي ج ققأ م ققا يق ققارب الث ققث إىل أح ققد أفق قراد العائ ققة
( %35من هذه احلاالت).

 -255إن نتق ققائه هق ققذه الدراسق ققة اجلديق ققدة ستسق ققم ل ق ققوزارات املعنيق ققة وال سق ققيما وزار العمق ققل
والش ققؤون االجتماعي ققة ول منظم ققات الدولي ققة بالعم ققل بشق ق ل أكث ققر فاع ي ققة إلبع ققاد األ ققا ع ققن
الشوارع وتوفري مستقبل أف ل هلم.

(ا) االسرودام هيي المشي ع ل بف ب اا ا ر ج المود ات المؤثيات الخقاية
 -256تت ققاقم مشق ق ة املخ ققدرات عاملي ققا وى ي ققا ،لناحي ققة تزاي ققد أع ققداد امل ققدمنني بشق ق ل كب ققري،
وإي اض معقد عمقر بقدء التعقا ي ،كقذلك التقدرج قو أنقواع جديقدة مقن املخقدر احلقاد وبالتقايل
و مش ة إدمان جدية ،اا تستدعي االهتمام العاجل.
 -257متّ تش ق يل اس ققس الققو ين مل افحققة املخققدرات بتققاريخ  2011/11/26برئاسققة رئققيس
احل ومققة وع ققوية الققوزارات املعنيققة ،وسققندا ل مققادة  199مققن قققانون املخققدرات واملققؤثرات العق يققة
والسققالئف ،ش ق ت جلنققة م افحققة االدمققان ع ققى املخققدرات الققيت انيطققت ققا كافققة الصققالحيات
املنص ققوص عنه ققا يف الق ققانون لناحي ققة إخت ققاذ الت ققدابري ال ققرورية لت ققأمني الرعاي ققة والع ققالج الت ق ققائي
واإللزامي مبا يف ذلك إرسا املدمن اىل املصحات املتخصصة وإصدار شهادة إمسية تثبت ش اءه
التققام مققن مققرض التعققا ي .وقققد وضققعت آليققة حققددت مبوجبهققا اإلج قراءات املعتمققدة ل تعامققل مققع
املوق ققوفني جب ققرم التع ققا ي لتح ققوي هم اىل الع ققالج ب ققد الس ققجن .ل ققن عم ي ققا تق ققوم ه ققذه ال جن ققة
مرة األوىل فق بتهمقة املخقدرات ،أمقا يف
بقالحالة اىل العالج األشخاص الذين جرا توقي هم ل ّ
حالة الت رار فال يتم إحالتهم.
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 -258ملزيد من املع ومات ،يرجى العودة اىل التقرير الثالث ،ال قرة .607
 -259أ قت وزارة الشؤون االجتماعية يف عام " 2010الربنامه الو ين ل وقاية من اإلدمقان"
لوضع طة و نية شام ة ل وقاية من االدمان بالتعاون مع املؤسسات االه ية.
 -260بيّنق ققت نتق ققائه املس ق ق الصق ققحي العق ققاملي الق ققذي أجق ققري ع ق ققى تالمق ققذة املق ققدارس يف لبنق ققان
عققام  ،2011ضققمن ال ئققة العمريققة  15-13سققنة ،أن مققا نسققبت  %4،7قققد تعققا وا ملققرة واحققدة
نوعا او اكثر من املخدرات ،و %50جربوا التعا ي قبل عمقر  10سقنوات ،و %3،3إسقتعم وا
احلشيش ققة ،بينم ققا  %3،1إس ققتخدموا املنش ققطات ،و %2،4تع ققا وا املخ ققدرات ع ققى االق ققل م ققرة
واحققدة ققال الشققهر السققاب ل دراسققة ،يف حققني أكققد  %3بققااهم سققيتعا ون املخققدرات يف 12
شهرا القادمة.
( -261مراجعققة امل ح ق  ،اجلققدو رقققم  :8عققدد اال ققا دون الثامنققة عشققرة مققن العمققر الققذين
جرا توقي هم جبرائم املخدرات حسب نوع اجلرم واجلنسية).
 -262تتعاققد وزارة الصقحة العامقة مقع مركقزين ل عقالج وتأهيقل املقدمنني .وع يق فققن نسقبة ق ي ققة
االس ققرة
ج ققدا م ققن املتع ققا ني صق ق ون ع ققى العالج ققات الالزم ققة بس ققبب ال ققنقص ال ب ققري يف ع ققدد ّ
املخصصة وك قة االستشق اء العاليقة .وققد ب ق عقدد املقدمنني القذين ت ققوا العقالج ع قى ن ققة وزارة
الصققحة العامققة عققام  2011ح قوايل  1300مققدمنا .كمققا بققدأت وزارة الصققحة العامققة بتبققين مبققدأ
العالج بالبدائل ،وب عدد املست يدين من هذا العقالج  1378حالقة مقن بيقنهم  3أ قا فقق
دون سن الثامنة عشرة.
 -263تتعاقد وزارة الشؤون االجتماعيقة مقع عقدد مقن اجلمعيقات االه يقة املتخصصقة (حقوايل 7
مجعيات) اليت تعىن بقعادة التأهيل وتقدر دمات مت ام ة تشمل املتابعة االجتماعية ،الن سية،
الصققحية والق ققائية .غققري أن القققدرة االسققتيعابية هلققذه املؤسسققات ىققدودة نظقرا إلم اناهتققا البشقرية
واملاديققة احملققدودة ،ف ققال عققن اسققتقباهلا مجيققع فئققات املققدمنني الراشققدين والقاصقرين ومققن اجلنسققني.
متخصصة ملتابعة القاصرين فق اا قد يعرضهم بتواجدهم مع ال بار لتبقين
فال يوجد مؤسسات
ّ
وتع ققم س ق وكيات طققرية .وتهظهققر االعققداد الققيت تسققتقب ها "مجعيققة أم النققور" ،املتعاقققدة مققع وزار
الص ققحة العام ققة والش ققؤون االجتماعي ققة كمرك ققز اس ققتقبا ع ققن الع ققام  ،2014أن حج ققم الط ققب
ي وق  3او  4مرات حجم االستيعاب وان مقا نسقبت  %57مقن قال املسقاعدة بقدأوا التعقا ي
بني عمر 14و 19سنة.
 -264تنش اإلدارات احل ومية واجلمعيات االه ية يف تنظيم محقالت توعيقة وتثقيقف بالتعقاون
مع املنظمقات الدوليقة والقطقاع اخلقاص تسقتهدف مجيقع فئقات استمقع وحتديقدا اال قا والشقباب
يف امل ققدارس واجلامع ققات .كم ققا تعم ققد بع ققض اجلمعي ققات االه ي ققة ع ققى ت ققدريب موع ققات ش ققبابية
لتساهم يف عم ية التوعية وبالتقايل الوصقو اىل ال ئقات االكثقر عرضقة يف البيئقات املهمشقة واجقراء
ال حوصات الالزمة وتشجيعهم ع ى ب العالج.
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(ج) البيا ،االتج  ،الوطف
 -265بتق ققاريخ  2005 /8/ 24صق ققدر القق ققانون رقق ققم  680الق ققذي أجق ققاز ل ح ومق ققة ال بنانيق ققة
اإلن ققمام إىل إت اقيققة األمققم املتحققدة مل افحققة اجلر ققة املنظمققة عققرب الو نيققة ،والقققانون رقققم 681
ح ققو إن ققمام لبن ققان اىل بروتوك ققو م افح ققة هتري ققب امله ققاجرين ع ققن ريق ق ال ققرب والبح ققر واجل ققو،
والق ققانون رق ققم  682املتع ق ق باإلن ققمام إىل بروتوك ققو من ققع وقم ققع ومعاقب ققة اإلجت ققار باألش ققخاص
و اصققة النسققاء واأل ققا  .وتن يققذا هلققذا اإللتقزام ،صققدر بتققاريخ  2011/9/1القققانون رقققم 164
حو "معاقبة جر ة اإلجتار باألشخاص" الذي أضاف نبذة جديدة إىل ققانون العقوبقات ال بنقاين
كما وعد قانون أصو احملاكمات اجلزائية جلهة محاية الشهود .وقد راعقى هقذا الققانون اىل حقد
كب ققري مق ققا نصق ققت ع ي ق ق اإلت اقي ققات الدوليق ققة ذات الص ق ق ة .ويف  2012/10/10صق ققدر املرسق ققوم
التطبيقققي هلققذا القققانون رقققم  9082الققذي حققدد مبوجب ق شققروط تعاقققد وزارة العققد مققع مجعيققات
متخصصة ملساعدة ضقحايا االجتقار مقن النسقاء واال قا  .وع قى أثقره متّ توقيقع مقذكرة ت قاهم مقع
رابطة كاريتاس لتأمني اإليواء والرعاية وتوفري اخلدمات الطبية والن سية ل حايا.
 -266وقّعت املديرية العامة لألمن العام بتاريخ  2005/1/12مذكرة ت قاهم مقع رابطقة كاريتقاس -
مركز االجانب إليواء ضحايا اإلجتار يف "بيت االمان" وتوفري الدعم واملساندة الالزمني.
 -267أعدت وزارة العد بالتعاون مع م تقب االمقم املتحقدة املعقين باملخقدرات واجلر قة دراسقة
عام  2008حو " وقاية وم افحة اإلجتار باالشخاص دراسة الواقع يف لبنان".
 -268من ققذ الع ققام  2009نظ ققم اس ققس االع ققى ل ط ول ققة بالتع ققاون م ققع منظم ققة الرةي ققة العاملي ققة
موع ق ققة م ق ققن ال ق ق ققاءات املتخصص ق ققة وورش العم ق ققل ل تعري ق ققف ع ق ققى م ه ق ققوم االجت ق ققار إس ق ققتهدفت
أ صائيني وعقام ني مقع اال قا وعناصقر مقن ققوا االمقن القدا ي .ونه قذت دراسقة حقو أدقاط
االجتار باال ا يف لبنان وآليقات الوقايقة واحلمايقة عقام  ،2011كمقا صقدرت منشقورات تثقي يقة
وسبل الوقاية من .
لالهل ول عام ني واال ا حو أش ا االجتار ه
 -269ال العام  2013أنيطت صالحيات منع وقمع جر ة اإلجتقار باالشقخاص ومالحققة
املرت بني مب تب م افحة اإلجتار باالشخاص ومحاية اآلداب يف الشر ة الق ائية.
 -270نه ققذت العدي ققد م ققن املب ققادرات املش ققرتكة ب ققني القط ققاعني احل ققومي وااله ققي وب ققدعم م ققن
املنظمققات الدوليققة ،منهققا صققياغة "إج قراءات تشققغيل موحققدة لتحديققد ضققحايا االجتققار وإحققالتهم"،
وإعققداد " طققة العمققل الو نيققة اخلاصققة مب افحققة االجتققار" عققام  2012مققن قبققل املركققز الققدويل لتنميققة
سياسقات اهلجقرة ،وقققد أودعقت رئاسقة احل ومققة ومل يتخقذ اي ققرار بشقأاها .كمقا نظّققم معهقد حقققوق
االنسققان يف نقابققة احملققامني يف بققريوت عقدة م قؤمترات وورش عمققل ،صققدر عنهققا "االس قرتاتيجية العامققة
مل افحة جر ة االجتار باالشخاص" عام " ،2011دليل عم ي حو م افحة االجتار باالشخاص
يف لبنان"" ،جر ة اإلجتار باألشخاص يف لبنان :مؤشرات عم ية" ال العام .2014
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 -271ع ققام  2014أ ق ق اس ققس االع ققى ل ط ول ققة آلي ققة اع ققداد مس ققودة ط ققة قطاعي ققة ح ققو
االجتار باال ا يف لبنان من ال عقد لقاءات تشقاورية مقع اصقحاب اال تصقاص متاشقيا مقع
روحية االسرتاتيجية الو نية لوقاية ومحاية اال ا من العنف.

خ ما ا -االبف ب المو لفو لاق و
 -272ي ق ققمن الق ق ققانون رق ق ققم  2002/422اخل ق ققاص لحماي ق ققة االح ق ققداا املخ ق ققال ني ل ق ق ققانون
واملعرضققني ل خطققر مصق حة الط ققل ال ق ى مققن ققال التأكيققد ع ققى املعام ققة املنصق ة واإلنسققانية
ل حدا يف نزاع مع القانون ،وإعتماد احل و والتسويات احلبية وإختاذ التدابري األكثر مالءمة ل ،
وجتنيب ما أم ن اإلجراءات الق قائية ،وإعتبقار ال جقوء اىل األح قام املانعقة ل حريقة كمقالذ أ قري.
وتقوفري كافقة ال ققمانات االجرائيقة أثنققاء ىاكمقة االحقداا مققع الراشقدين (املققادة  )31مقع االشققارة
اىل ان االح ققداا املعرض ققني ل خط ققر ال  .ق قعون ل ققن س إجق قراءات األح ققداا املخ ققال ني ل ق ققانون
قص ع ققى الزامي ققة ح ققور ى ققام اىل جان ققب احل ققدا يف كاف ققة احملاكم ققات،
(امل ققادة  .)46ك ققذلك ن ق ّ
كما حدد ل مندوب االجتماعي ِمه ة ست ساعات ل ح ور اىل التحقيق االويل بقدال مقن اربقع
وعشرين ساعة ،وضمان سرية التحقيققات واحملاكمقات جلهقة الوققائع كمقا لناحيقة االمسقاء والصقور
ونشرها ،هذا ف ال عن ت عيل دور ومسؤولية االهل جتاه احلدا من ال قرارات النيابقة العامقة
(الققرت لقققاء تعهققد والتس ق يم اىل االهققل) ،وإش قرا احلققدا يف حتمققل مسققؤولية أفعال ق مققن ققال
فققرض تققدابري العمققل ل من عققة العامققة أو تعوي ققا ل ققحية ،وبالتقايل تطققوير الققدور العالجققي حمل مققة
االحداا من قال فقرض التقدابري البدي قة غقري املانعقة ل حريقة ،وتعزيقز دورهقا الرققال جلهقة متابعقة
تن يذ التدابري.
 -273يناقش يف س النواب ال بناين إقرتاي قانون لتعقديل الققانون رققم  2002/422والقذي
أد ل بعض التحسينات لناحيقة رفقع سقن املسقؤولية اجلزائيقة اىل  12سقنة ،ومراعقاة صقاحل احلقدا
يف مجي ققع االجق قراءات يف ح ققا االشق قرتا ب ققاجلرم م ققع الراش ققد ،وض ق ّقم إستش ققاريني متخصص ققني اىل
قاض ققي االح ققداا ،وقاب ي ققة متيي ققز االح ققام الص ققادرة ع ققن ى ققاكم االح ققداا ،وإس ققتحداا ش ققر ة
متخصصة باالحداا لدا املديرية العامة لقوا االمن الدا ي ....
 -274صققدرت مققذكرة عامققة مققن قبققل املديريققة العامققة لقققوا االمققن الققدا ي ل تقيّققد بققاإلجراءات
اليت ينص ع يهقا الققانون رققم  ،422ومتّ إسقتحداا غرفقة التحقيق املركزيقة يف قصقر عقد بقريوت
اسهقزة بالوسقائل البصقرية والسققمعية لملسقتماع اىل احلقدا ضقحية االعتققداء لحيقث تهسقجل اإلفققادة
ويهرفق شقري التسققجيل مبح ققر التحقيق  .كمققا صققدرت مققذكرة دمققة عققام  2013حققو وضققع
ص ققنادي ل ش ق اوا يف الس ققجون حي ققث ققن االس ققتعانة بأ ص ققائيني ملتابع ققة موض ققوع الش ق وا
ومعاجلتها بالتنسي مع إدارة السجن .بالنسبة اىل توفري املساعدة القانونيقة لالحقداا وغريهقا مقن
املوضوعات ذات الص ة ،يرجى العودة اىل التقرير الو ين الثالث ،ال قرات .536-500
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 -275نصت املادة  26من القانون رقم  422ع ى حق الط قل ال قحية يف التققدم بالشق وا
أمام املراجع املختصة ،إضافة اىل التد ل الق ائي الت قائي يف احلاالت الطارئة ....
 -276ق ققال العق ققام  2014جق ققرا تعق ققاون بق ققني وزار العق ققد والشق ققؤون االجتماعيق ققة لتق ققأمني
مسققاعدات إجتماعيققات ل ح ققور مققع احلققدا أمققام ق ققاة االحققداا وإعققداد التقققارير االجتماعيققة
واملتابعة كمرح ة جتريبية ع ى أن يصار اىل مأسستها ضمن مذكرة ت اهم تعد هلذه الغاية.
 -277دف تن يذ نظام شامل ل تدابري البدي ة ،تعاقدت وزارة العد مقع مجعيتقني أه يتقني مقن
أجققل متابعققة تن يققذ تققدبري العمققل ل من عققة العامققة بققدعم مققن منظمققة اليونيسققف ملققدة  6سققنوات،
بعققدها أ ققذت وزارة العققد ع ققى عاتقهققا املتابعققة منققذ العققام  2012مققع مجعيققة واحققدة .و ققري
التنسققي مققع العديققد مققن اجلمعيققات االه يققة ومراكققز اخلققدمات االدائيققة والب ققديات لتن يققذ تققدابري
العمققل ل من عققة العامققة .وحتسققينا ل ظققروف املعيشققية دا ققل اجلنققاي اخلققاص باالحققداا يف السققجن،
تعاق ققدت وزارة الع ققد من ققذ الع ققام  2011م ققع مجعيت ققني أه يت ققني لت ققأمني ال قربامه التأهي ي ققة الرتبوي ققة
واملهني ققة دا ق ق  .كم ققا تعاون ققت م ققع وزارة الش ققؤون االجتماعي ققة يف برن ققامه ى ققو االمي ققة والت ققدعيم
املدرسققي منققذ العققام  .2013وكققذلك مققع وزارة الرتبيققة والتع ققيم العققايل – املديريققة العامققة ل تع ققيم
امله ققين والتق ققين بالتنس ققي م ققع وزارة الدا ي ققة والب ققديات لت ققأمني أس ققاتذة لت ققوفري الت ققدريب امله ققين
لالحداا يف املشاغل.
 -278ويف دراس ققة ح ققو تقي ققيم ت ققدبري املن ع ققة العام ققة ال ققيت ن ققذهتا منظم ققة اليونيس ققف يف لبن ققان
بالتع ققاون م ققع م ت ققب االم ققم املتح ققدة املع ققين باملخ ققدرات واجلر ققة ع ققام  ،2012بيّن ققت ان برن ققامه
العمققل ل من عققة العامققة يهن ققذ بنجققاي وهققو ظققى بنظققرة إ ابيققة مققن كققل اال قراف املعنيققة مبققن فققيهم
االحداا .إذ ظهر مقع مقرور السقنوات أن نسقبة الت قرار اجلرمقي بعقد تأديقة العمقل ل من عقة العامقة
هققي االدىن ،كمققا إزداد ال جققوء اىل تققدبري العمققل ل من عققة العامققة مقارنققة مققع االح ققام غققري املانعققة
ل حريققة الققيت فرضققتها ىققاكم االحققداا .مققع االشققارة اىل وجققود بعققض املعوقققات يف تطبي ق تققدبري
العمل ل من عة العامة كعدم وفرة املوارد والنقص يف التوعية والتدريب ....
 -279إ صققر إعتمققاد التققدابري املانعققة ل حريققة مققن قبققل احملققاكم ،إذ باتققت تشق ل حقوايل %20
م ق ق ققن م ق ق ققل الت ق ق ققدابري املق ق ق ققررة ،بينم ق ق ققا كان ق ق ققت نس ق ق ققبتها تق ق ق ققارب  %47قب ق ق ققل ص ق ق ققدور الق ق ق ققانون
رقق ققم  .2002/422كمق ققا تشق ققري االحصق ققاءات اىل إي ق ققاض نسق ققبة احلق ققبس مق ققن  %17اىل مق ققا
يقارب  ،%8تراف ذلك مع إرت اع نسبة تدبري اإلصالي واإلكت اء مبدة التوقيف .اقا يقد ع قى
أن ق اء االحداا ،حهن عندما ال د أمامق سقوا املنقع مقن احلريقة كسقبيل أاقع وأكثقر مالءمقة
ل حدا واجلرم و مل الظروف ،فهو يتج اىل ت يل اإلصالي ع ى عقوبة احلبس.
 -280إن معد تواجد األحداا يف اجلناي اخلاص م يف سجن رومي كان يصل قبل صدور
القققانون رقققم  2002/422اىل ثالثققة أشققهر ونصققف الشققهر ،واي ققض تققدر يا اىل  54يومققا أي
اققل مقن شققهرين عقام  2005ليصقل اىل  42يومققا أي قرابقة الشقهر ونصققف الشقهر عققام .2013
اما بالنسبة اىل قرارات إ الء السبيل فب غت .%70
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( -281مراجعققة امل ح ق  ،اجل ققدو رقققم  :9نس ققبة التققدابري واالح ققام الققيت ص ققدرت عققن ى ققاكم
األحداا من  2006حهن .)2013
 -282وض ققعت وزارة الع ققد يف ع ققام  2006موع ققة م ققن األدل ققة موجه ققة ل محقق ق  ،ل ط ققل،
لألهققل ،العققام ني االجتمققاعيني واال بققاء حققو إجقراءات التعامققل مققع احلققدا ال ققحية واملخققالف
ل قققانون بالتعققاون مققع م تققب االمققم املتحققدة املعققين باملخققدرات واجلر ققة .وقققد متّ تن يققذ العديققد مققن
الدورات التدريبية ل عام ني االجتماعيني ،ق اة االحداا واحملامني مقن قبقل وزارة العقد وم تقب
االمم املتحدة املعين باملخدرات واجلر ة حو القانون رقم  422وأصو التعامل مع االحداا.
 -283نتيجققة االزمققة السققورية والظققروف املأسققاوية الققيت عاشققها الققبعض والققيت تركققت أثققارا ن سققية،
يتم تأمني املتابعة الن سية لألحداا من اجلنسية السورية يف سجن روميق مقن قبقل مجعيقة "العنايقة
با قا احلقرب"" "trauma assessment and psychosocial follow upمقن قال الربنقامه املمقو
مققن م تققب االمققم املتحققدة املعققين باملخققدرات واجلر ققة .كمققا دعققم امل تققب دورات تأهي يققة مهنيققة
ل تيات القاصرات املخال ات ل قانون يف مركز املبادرة –ضهر الباش .

س دس ا -االبف ب اا النزا ت المااحة
 -284تعققرض لبنققان ققال ال ققرتة املشققمولة بققالتقرير اىل أعنققف االعتققداءات العس ق رية واحلربيققة
الققيت شققنها اجلققيش االس قرائي ي ع ققى لبنققان ،ال سققيما ققال عققدوان متققوز  ،2006والققذي ش ق ل
رققا لالت اقيقات الدوليققة واعقراف محايققة املقدنيني بشق ل عققام واال قا بشق ل قاص ،وإنتهاكققا
فاضحا ل قانون الدويل االنساين وحقوق االنسان.
 -285لققد عققاىن أ قا لبنققان ي قة  30عامققا مقن مآسققي االحقتال االسقرائي ي .صقحي أن االعتققداء
اإلسق قرائي ي اال ققري ك ققان قص ق قريا نس ققبيا اال أن وتريتق ق كان ققت ج ققد عالي ققة ،وإنتهاك ققات حق ققوق اال ققا
االساسية جتاوزت أي عنف ساب  .هوثّقت هذه االحداا كجرائم حرب ضد اال ا منها:


ققزرة مققروحني :يف  15متققوز  2006أسققتهدف اجلققيش اإلسقرائي ي عمققدا قاف ققة مققن املققدنيني
النازحني من بيوهتم ،حصي ة هذا االعتداء كانت  21قتيال من بينهم  14ال؛



ققزرة قانققا :كققان هققذا االعتققداء متعمققدا اي قاد شققن اجلققيش االس قرائي ي ع ققى مبققىن مققدين
حيث قتل ما يزيد عن  28مدنيا من بينهم  16ال ،والعديد من املعوقني()6؛



االعتداء ع ى مبىن الشياي :غارة جوية متعمدة من قبل القوات االسقرائي ية اجلويقة أدت
اىل مقتل  31مدنيا ،من بينهم  18ال؛

__________

()6
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يف  23متوز هامجت الطقائرات احلربيقة االسقرائي ية سقيارات إسقعاف كانقت ترفقع بوضقوي
رايققات الص ق يب االمحققر .رغققم توجي ق الق قوات االس قرائي ية إنققذارا ل مققدنيني بالرحيققل مققع
أ ققاهلم اال أاهققا مل تع ق ِ أيققة ضققمانات ققل إنتقققاهلم والعديققد مققنهم مت إسققتهداف ع ققى
الطرقات مبن فيهم اال ا ( زرة العائالت النازحة من ب دة املنصوري).

 -286هذا ف ال عن التقارير اليت وثقتها منظمة الع و الدوليقة ،لناحيقة احلظقر اجلقوي والبحقري
الذي فرضقت اسقرائيل ع قى لبنقان ،وقصقف معظقم اجلسقور والطرققات الرئيسقية ،وإسقتهداف مطقار
()7
بريوت الدويل .ومنع د و املساعدات االنسانية اىل املنا املن وبة.
 -287أشققارت الققدالئل اىل أن اسقرائيل إسققتعم ت االسق حة احملظققرة واحملرمققة دوليققا كالقنابققل ال وسق ورية
وال يمائية واملسمارية والعنقودية دف إحداا أكرب عم ية إيذاء ل مدنيني مبن فيهم اال ا .
 -288هذه احلرب اليت استمرت  33يوما أوقعت سائر كبقرية يف االرواي .ولحسقب تققديرات
اهليئققة الع يققا لملغاثققة فقققد استشققهد مققا يقققارب  1308شققهيدا مققن بيققنهم  249ققال ومققا يزيققد
ع ققن  60ققال م ققنهم ك ققانوا دون  5س ققنوات ،وأص ققيب ح قوايل  4830جب ققروي م ققن بي ققنهم 908
أ ا  ،مع االشارة اىل أن معظم اإلصابات كانت طرية ،وأحدثت تشوهات وحروقا بالغة.
 -289ي ققاف اىل ذل ققك ،اخلس ققائر املادي ققة ال ققيت حلق ققت باملن ققاز م ققن ت ققدمري كام ققل وأضق قرار يف
املمت ققات الزراعيققة واالنتاجيققة ل س ق ان ،والققدمار يف املؤسسققات الصققحية والرتبويققة ودور العبققادة
واليت فاقت ك ة إعادة إعمارهقا مقا يزيقد عقن امل يقار دوالر أمري قي .كمقا أن االسقتهداف املتعمقد
أصاب البىن التحية وشب ات الطرق واملياه واالتصاالت وال هرباء واليت فاقت ك تها  35م يون
دوالر أمري ي .ناهيك عن االضرار اليت حلقت بالقطاعقات احليويقة والسقياحية واالقتصقادية ،القيت
ما زا لبنان يتحمل تداعياهتا حهن الوقت الراهن.
 -290ال عدوان متوز  2006كانت التقديرات خمي ة حلجقم ومقدا إنتشقار املت جقرات مقن
ألغام وقنابل عنقودية وذ ائر غري من جرة بني املنا اآله ة بالسق ان .و قال شقهر واحقد بعقد
إنتهققاء العققدوان ب ق عققدد اال ققا املصققابني بنتيجققة هققذه االلغققام ح قوايل  30ققال بققني ج قري
وشهيد .وحسب تقديرات وزارة الدفاع الو ين  -قيادة اجليش ب عدد اال ا املصابني نتيجقة
االلغام والذ ائر غري املن جرة  88قال ( 11شقهيدا و 77جر قا) ومقا زالقت عم يقات التنقيقب
مستمرة .كما تعمد وزارة الدفاع الو ين  -اجليش ال بناين اىل توقيقع العديقد مقن مقذكرات الت قاهم
مققع مجعيققات ومنظمققات دوليققة وى يققة لتمويققل وتن يققذ ب قرامه توعيققة مققن خمققا ر االلغققام والقنابققل
العنقودية والذ ائر غري املن جرة.
 -291إن جتربققة األ ققا أثنققاء العققدوان قققد تت ققمن مشققاركة مباشققرة يف مشققاهدة ال ققحايا (إذا
مل ي ونق قوا ه ققم ال ققحايا أن س ققهم) ،الن ققزوي القس ققري والتهج ققري ،ع ققدم األم ققان ،التع ققرض ل عن ققف
الشقديد ،اإلصققابات اجلسققدية ،فقققدان أحققد مققن أفقراد العائ ققة  -إذا مل ت ققن مجيعهققا  -ك هققا تققؤثر

__________

()7
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ع ققى الط ققل ومققدا قدرت ق ع ققى التعققايف منهققا  ...وع ي ق نشققطت املنظمققات الدوليققة ومؤسسققات
استمققع املققدين واالدارات احل وميققة يف إدارة ب قرامه تأهيققل وإعققادة إنققدماج ن سققي هلققؤالء اال ققا
وأسرهم ملساعدهتم ع ى ختطي االزمة ،ل نهقا تبققى مجيعهقا عقاجزة عقن ىقو هقذه التجربقة االليمقة
من ذاكرهتم.
 -292كمققا تعققرض لبنققان ققال السققنوات العشققر املاضققية اىل إضققطرابات أمنيققة طققرية ،ف ققي
العام  2007وقعت معار خميم اهر البارد لالجئني ال سقطينيني بقني اجلقيش ال بنقاين واجلماعقات
االسالمية املتطرفة ،وما نته عنها من دمار شب كامل ل مخيم وهتجري معظقم سق ان اىل املنقا
اس ققاورة االكث ققر أمن ققا .ك ققذلك ش ققهد الع ققام  2008إش ققتباكات وص قراعات دا ي ققة ب ققني االح قزاب
ال بنانيققة ونققته عنهققا ضققحايا بققني ص ق وف املققدنيني وزعزعققة ل س ق م األه ققي .ومققع ت ققاقم االزمققة يف
سققوريا ومققا رافقهققا مققن إنع اسققات ع ققى الوضققع االمققين يف لبنققان ،وقعققت س سق ة مققن اإلعتققداءات
اإلرهابيقة والت جقريات القيت إسققتهدفت بعققض الشخصقيات السياسققية واملنقا السق نية فحصققدت
العديققد مققن اخلسققائر املاديققة والبش قرية يف ص ق وف املققدنيني ومققن بيققنهم اال ققا  ،و ّ ققت أض قرارا
جسيمة ودمارا يف املنا اليت اهلقا اإلسقتهداف .وكقذلك حقدثت معقار بقني الققوا واالحقزاب
السياسققية يف مدينققة قراب س وحتديققدا يف منطقققيت جب ققل ىسققن وبققاب التبانققة  -وهققي مققن أكث ققر
املنا فقرا وحرمانقا  -ع قى يقة التأييقد أو املعارضقة ل نقزاع الققائم يف سقوريا ،اقم عنهقا أضقرارا
يف املمت ققات وضققحايا مققدنيني مققن بيققنهم أ ققا  ،كمققا هوثقققت وسققائل االعققالم املرئققي حققاالت
أ ا ت ّدعي مشاركتها يف هذه النزاعات.
( -293مراجع ق ق قة امل ح ق ق ق  ،اجل ق ق ققدو رق ق ق ققم  :10ع ق ق ققدد اال ق ق ققا ال ق ق ققذين أق ق ق قوا جب ق ق ققرم يتع ق ق ق
باالس حة واإلرهاب).
 -294ويف مواجهققة تققداعيات الواقققع االمققين املسققتجد ،عمققل اس ققس االع ققى ل ط ولققة بالتشققار
مقع القوزارات املعنيقة واملنظمقات الدوليقة واجلمعيقات االه يقة (قيقادة اجلقيش ،ققوا االمقن الققدا ي،
االمققن العققام ،وزارة العققد  ،وزارة الرتبيققة والققتع م العققايل ،ومنظمققة اليونيسققف) ع ققى إعققداد طققة
عم ق ققل و ني ق ققة لوقاي ق ققة ومحاي ق ققة اال ق ققا املق ق قرتبطني ب ق ققالنزاع املسق ق ق يف لبن ق ققان ،ال ق ققيت أقره ق ققا وزي ق ققر
الشققؤون االجتماعيققة بتققاريخ  19آب  .2014هتققدف هققذه اخلطققة اىل مراجعققة قانونيققة مققن اجققل
املصققادقة ع ققى الربوتوك ققو اال تيققاري امل ح ق بات اقيققة حق ققوق الط ققل ح ققو اش قرا اال ققا يف
النزاعققات املس ق حة ،كققذلك وضققع آليققات ل تنسققي والتوعيققة ،بنققاء القققدرات ،واق قرتاي بقرامه إعققادة
التقأهيل واالندماج.
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