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 تقرير عن االجتماع

 

 مقدمة:

( UPRسيقدمه لبنان لالستعراض الدوري الشامل )، ومع اقتراب موعد تقرير منتصف المدة الذي 2017أيلول/سبتمبر  12في 
وبناء على الجهد السابق المتعّلق باالستعراض الدوري الشامل في خريف  2018حول حقوق اإلنسان في شهر تشرين الثاني 

لمجموعة كبيرة من منظمات المجتمع المدني )بمساهمة مباشرة من ست وثالثين  1، والذي أسفر عن تقرير مشترك2015
ة وموقع من ثمانية وسبعين منظمة(، سّلط الضوء على مجمل انتهاكات حقوق اإلنسان في البلد، وبناء على توصيات منظم

بالشراكة مع المكتب عقدت شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية  2،نان بالموافقة على جزء مهم منهااللجنة التي قام لب
ورشة عمل تحضيرية للتفكير بكيفية مواكبة هذا سان وبدعم من االتحاد األوروبي اإلقليمي للمفوضية السامية لحقوق اإلن

 االستحقاق مع التركيز على الحقوق االقتصادية واالجتماعية للنساء في لبنان.

 

 القسم األول: التحضير للمراجعة النصفية

في القسم األول من االجتماع، شاركت مجموعةمتنوعة من المنظمات الحقوقية في إطالق التحضير للمراجعة النصفية وذلك 
من خالل االنقسام إلى مجموعات عمل قطاعية ناقشت أهم القضايا التي من الممكن أن تكون في التقرير. أما القطاعات 

                                                           
1
 http://www.annd.org/data/item/pdf/211.pdf 
2
 http://www.ohchr.org/Documents/countries/LB/UPR23_Lebanon_Thematic_list_of_recommendations.pdf 

http://www.annd.org/data/item/pdf/211.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/countries/LB/UPR23_Lebanon_Thematic_list_of_recommendations.pdf


 

سياسية، الحقوق االقتصادية واالجتماعية، المرأة، اإلعاقة في المجتمع الفلسطيني، الممثلة في االجتماع فهي: الحقوق المدنية وال
 الالجئين السوريين، الالجئين الفلسطينيين )الرجاء مراجعة الملحق لتفاصيل عمل المجموعات(.

 

تماع لصياغة وقد تم االتفاق على عقد اجتماعات قطاعية والتواصل مع جمعيات معنية بقطاعات لم تكن ممثلة في االج
 أشهر. 3-2التقارير القطاعية خالل 

 

 تعزيز الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية للنساء في لبنانالقسم الثاني: 

 ه، أنشطته والنتائج المرجوة منه.جتماع عرض للمشروع: خلفيته، أهدافبداية اال

 ثالث عناوين: تال ذلك نقاس موسع شارك فيه الجميع وتناول 

 دية واإلجتماعية للنساء في لبنانالتي تتعلق بالحقوق اإلقتصاأبرز األولويات  .1
 ماعية للنساء من منظور السياساتأبرز إحتياجات المنظمات للعمل على الحقوق اإلقتصادية واإلجت .2

 :إلقتصادية واإلجتماعية للنساء فهي بخسب المجموعةالي تتعلق بالحقوق اأبرز األولويات أما عن 

 اإلقتصاد غير الرسمي 
 قانوني العمل والضمان اإلجتماعيلتمييز في القوانين سيما ا 
 السياسات الضريبية 
 الحماية اإلجتماعية 
 تفعيل مشاركة النساء في النقابات 
 فرص العمل للنساء 
 العمل من منظور النوع اإلجتماعي سياسات 
 ر الخاصة المؤقة في مجاالت العملالتدابي 
 الالئقة والتعليم والسكن والعمل قضايا الصح 



 

 التمييز في األجور 
 ستلالل االقتصادياال 
 التحرش الجنسي 
 اللبنانيات جتماعية لليرغياب الحماية اال 
 زانيات الحساسة للنوع اإلجتماعيالمي 

 

 خالل عرض األولويات على جملة من القضايا أبرزها: شددت المجموعة 

  اإلنطالق مما هو قائم أهمية 
  اإلطالع على التجارب أهمية 
  أهمية نقاش مقاربات التمكين اإلقتصادي التي أعتمدت وما زالت 
  أهمية تقييم التجارب والتدخالت في محال العمل على الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية للنساء 
 ات \، الالجئاتـ، الطفالت، المثليوناهمية العمل على الفئات األكثر تهميشا: المزارعات، العامالت المنزليات 
 نطالق من اإلطار البحثي المعرفي الذي يقدم صورة واضحة البرز المشكالت أهمية اإل 
  أهمية العمل على الجانب اإلحصائي 
  أهمية التحليل الجندري ألثر السياسات اإلقتصادية واإلجتماعية على النساء 

 في: بحسب النقاش أما عن أبرز اإلحتياجات لدى المنظمات فتتجلى 

  السابقة تقييم التدخالت والتجارب 
  اإلنتاج المعرفي 
  تعميق تحليل السياسات اإلقتصادية واإلجتماعية من منظور النوع اإلجتماعي 
 بالسياسات اإلقتصادية واإلجتماعية  تعميق الوعي والمعرفة 

 

  



 

 ملحق: مجموعات العمل

 

 الحقوق المدنية والسياسية

 المفقوين والمخفيين قسرًا: (1
a. اإلنسان وانتقاله إلى لجنة اإلدارة والعدل. إقرار القانون من قبل لجنة حقوق 

 التعذيب: (2
a.  إقرار قانون المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان ومن ضمنها اآللية الوقائية الوطنية. تم إقرار القانون في

 ولكن اللجنة لم تتألف بعد وهي في عهدة مجلس الوزراء. 2016تشرين الثاني 
b. مجلس النيابي سيتم بحثه، وهناك بعض المالحظات عليه.وهناك مشروع قانون لتعريف التعذيب في ال 

 المحرومين من حريتهم: (3
a.  هناك تقدم في إقرار قانون المؤسسة الوطنية وزيارة أماكن االحتجاز. أما التوصيات المتعلقة بالسجون فال

 يوجد تقّدم فيها.
 االتجار بالبشر: (4

a.  عمل القضاء(هناك قانون ولكن ال يوجد تقدم في تطبيقه )يجب النظر إلى 
 الفساد والحكم الرشيد: (5

a. .تم إقرار قانون الحق في الوصول إلى المعلومات ولكن يجب تفعيل آليات التطبيق 
 الديمقراطية واالنتخابات: (6

a. إقرار قانون جديد لالنتخابات النيابية وهناك مالحظات على إمكانية تطبيقه 
b. 2017آب  17 تطيير االنتخابات الفرعية وعدم دعوة الهيئات الناخبة في. 

 التجمع السلمي: (7
a. )ال تقدم )اعتداءات على تجمعات سلمية 

 التعليم والتدريب على حقوق اإلنسان (8
a. التوصية بحاجة للتطوير 

 اإلطار الوطني لحقوق اإلنسان: (9



 

a. )معظم التوصيات تتعلق بالمؤسسة الوطنية )تقدم طفيف 
 الخطة الوطنية لحقوق اإلنسان: (10

a.  التقارير الدولية )مثاًل: مناهضة التعذيب(هناك تقدم على صعيد بعض 
 جرائم الحرب والمحكمة الجنائية: (11

a. ال يوجد تقدم 
 اإلعدام: (12

a.  خطب رسمي يشجع على إعادة العقوبة –هناك تراجع 
 المثليين والمثليات....: (13

a. ال تقدم 
b. قمع بعض التحركات والنشاطات 

 المدافعين عن حقوق اإلنسان: (14
a. ال تقدم 

 ة:القضاء والمحكمة العسكري (15
a. ال تقدم 
b. التوصيات بحاجة للتطوير 

 مكافحة اإلرهاب: (16
a. يجب النظر إلى هذه المسألة 

 

 الحقوق االقتصادية واالجتماعية

 هناك تقاطع مع قطاعات ثانية (1
 التوصيات غير المتقاطعة: (2

a. توصيات الحماية 
b. العمل 
c. الصحة 



 

d. التعليم 
 الكثير من التوصيات متعلق بالتعليم (3
 آلية العمل: (4

a.  :الحركة االجتماعيةتنسيق اللجنة 
b. سيتم الدعوة الجتماع قطاعي موسع 

 

 المرأة:

 أقسام 5تم تقسيم التوصيات إلى  (1
a. مشاركة النساء في الحياة السياسية والعامة 
b. مكافحة اإلتجار بالبشر 
c. التمييز في قانون العقوبات واألحوال الشخصية وغرها من القوانين 
d. العنف ضد النساء والتحرش الجنسي 
e. األجنبيات والنساء الالجئات حقوق العامالت 

 نظرة نقدية الستراتيجية الهيئة الوطنية لشؤون المرأة (2
 يمكن األخذ بعين االعتبار الحق في التعليم والحق في الصحة (3
 يمكن االستفادة من التعليقات العامة للجنة حقوق الطفل والسيداو (4

 

 اإلعاقة في المجتمع الفلسطيني

 حرمان من البطاقة –، ال يوجد اعتراف رسمي 220رغم عدم التمييز في القانون  (1
 الدمج في المجتمع بطيء (2
 حق التنقل غير مؤمن )الطرق غير صالحة، الحواجز...( (3
 عدم وجود مرافق في المخيمات (4



 

 

 الالجئين السوريين

ومزاجية في ، هناك ازدياد في االنتهاكات )موت تحت التعذيب، اعتقاالت تعسفية، ترحيل من دون ضمانات...( 2015منذ 
 إعطاء اإلقامة.

 التركيز على:

 حماية كرامة الالجئين (1
 األطفال والتعليم (2
 تسجيل األطفال حديثي الوالدة (3
 دعوة جمعيات سورية أخرى (4

 

 الالجئين الفلسطينيين:

 وتوزيع المهام: 2015التنسيق مع الجمعيات التي شاركت في تقرير  (1
 التركيز على: (2

a. الشخصية القانونية 
b. الحماية 
c. العمل 
d. التملك 
e. االتجار بالبشر 

 األخذ بعين االعتبار أن لبنان لم يوافق على أي من التوصيات المتعلفة بالالجئين الفلسطينيين (3

 

 


