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املقدمة:

شــارك لبنــان يف اإلســتعراض الــدوري الشــامل لحقــوق االنســان يف جنيــف عــام 2015حيــث عــرض تقريــره أمــام مجلــس حقــوق اإلنســان للمــرة الثانيــة 

بعــد العــام 2010. وقــد تلقــى 147 توصيــة يف الجولــة األوىل قبــل منهــا 100 توصيــة، باإلضافــة إىل 257 توصيــة يف الجولــة الثانيــة قبــل منهــا 139 توصيــة. 

إال أنــه ســيغيب عــن جلســة عــرض تقاريــر منتصــف املــدة والتــي ســتجري أواخــر هــذا العــام )2018(. 

ويعتــر مســار اإلســتعراض الــدوري الشــامل مــن اآلليــات األساســية للمســاءلة يف مجــال حقــوق اإلنســان، مبــا يف ذلــك تقريــر منتصــف املــدة، كونــه محطة 

ملتابعــة ومراقبــة مــدى التــزام الــدول بتطبيــق التوصيــات التــي تلقتهــا. وعــى الرغــم مــن غيــاب آليــات ملزمــة، إال أن التقريــر يتخــذ أهميــة كــرى 

ملعرفــة اإلتجــاه الــذي يســر بــه لبنــان، خاصــة بالنســبة للقضايــا الحقوقيــة امللحــة والتــي حظيــت باهتــام الــدول األعضــاء مبجلــس حقــوق اإلنســان 

كقضيــة الالجئــن الســورين وقضايــا املســاواة بــن املــرأة والرجــل.

تكمــن أهميــة مســار اإلســتعراض الــدوري الشــامل يف اعرتافــه بــدور أصحــاب املصلحــة مبــا فيهــم املجتمــع املــدين، بصفتهــم رشكاء كامــي الرشاكــة، مــا 

يتيــح أمامــه تقديــم وجهــة نظــره، ويفســح املجــال أمــام الحــوار املتعــدد األطــراف حــول اإلنتهــاكات والتوصيــات. وقــد تالقــت مجموعــة مــن منظــات 

املجتمــع املــدين يف لبنــان )مــا يفــوق األربعــن منظمــة(، ومــن ضمنهــا شــبكات وطنيــة وإقليميــة، لتشــكل ائتالفــاً إلعــداد التقريــر، والــذي تنــاول القضايــا 

التاليــة: الحقــوق املدنيــة والسياســية، والحقــوق اإلقتصاديــة واإلجتاعيــة، وحقــوق النســاء، وحقــوق األطفــال، وحقــوق الالجئــن الفلســطينيين وحقــوق 

الالجئــن واملهاجريــن، وحقــوق املعوقــن. 

ينطلــق املجتمــع املــدين يف صياغــة تقريــره مــن خرتــه التــي راكمهــا عــى مــدى عقــود يف مجــال الدفــاع عــن حقــوق اإلنســان واملنــارصة والضغــط مــن 

أجــل تحقيقهــا ويف مراقبــة مــدى إعالهــا ورصــد انتهاكاتهــا. إن مشــاركة املجتمــع املــدين، بصفتــه ممثــال لفئــات اجتاعيــة متنوعــة ومهمشــة خاصــة 

املنظــات القاعديــة، يجعــل إرشاكــه يف اإلســتعراض الــدوري الشــامل مســاهمة يف تعزيــز الدميقراطيــة. 

إن تاريــخ لبنــان الحديــث، الســيا بعــد اتفــاق الطائــف مثقــل باالنتهــاكات. إذ ان صفحــة الحــرب قــد طويــت مــن دون أن يتــم التأســيس لســلم أهــي 

دائــم ومســتدام. وقــد مــر لبنــان يف ظــروف صعبــة الســيا بعــد الحــروب االرسائيليــة املتكــررة وانفجــار الخالفــات السياســية بعــد انســحاب االحتــالل 

االرسائيــي والتــي أدت اىل سلســلة مــن اإلغتيــاالت السياســية. كــا تعــرض لبنــان لتداعيــات االزمــات املتكــررة يف املنطقــة عــى مختلــف املســتويات 

السياســية واالقتصاديــة واالجتاعيــة. هــذه األمــور كلهــا ســاهمت يف اإلخــالل بتحقيــق اإللتزامــات املطلوبــة مببــادئ حقــوق اإلنســان واإلتفاقيــات الدولية 

ــة  ــع املســؤوليات داخــل النظــام، ويف صياغــة الحقــوق املدني ــة أساســاً لتوزي ــر املحاصصــة الطائفي ــدءاً باملشــاركة السياســية التــي تعت التــي ترعاهــا. ب

املجحفــة بحــق النســاء، وصــوالً إىل الرتاجــع امللحــوظ اليــوم يف الحريــات السياســية، خاصــة حريــة التعبــر، حيــث يتــم توقيــف العديــد مــن النشــطاء 

عــى خلفيــة منشــور أو تغريــدة عــى مواقــع التواصــل اإلجتاعــي. كــا أن اإلنتهــاكات يف مجــال الحقــوق االقتصاديــة واإلجتاعيــة كثــرة أيضــاً، الســيا 

يف سياســات العمــل التــي تفتقــر إىل املقاربــة الحقوقيــة وال تتــواءم مــع اإلتفاقيــات الدوليــة التــي التــزم بهــا لبنــان، باإلضافــة إىل غيــاب أنظمــة حايــة 

إجتاعيــة شــاملة ومتكاملــة. وال زالــت املفاهيــم األبويــة والذكوريــة تســيطر عــى القوانــن، مبــا يعــزز التمييــز بــن النســاء والرجــال، كــا يف قوانــن 

األحــوال الشــخصية، والعقوبــات، والتجــارة، إلــخ. ورغــم أن الخطــاب الرســمي يف لبنــان ركــز عــى »أزمــة الالجئــن« التــي يعــاين منهــا، يالحــظ غيــاب أي 

اســرتاتيجية للتعامــل مــع هــذا املوضــوع مــن الناحيــة الحقوقيــة، مبــا يضمــن كرامــة الالجئــن ويحافــظ عــى اإلســتقرار يف لبنــان، ويؤمــن عودتهــم اآلمنــة 

إىل بالدهــم، أو يقــرتح آليــات لتوطينهــم يف بــالد ثالثــة.  ناهيــك عــن أوضــاع حقــوق االنســان لالجــئن الفلســطينين، عــى الرغــم مــن جودهــم منــذ 

70 عامــا، مل تــزل شــخصيتهم القانونيــة غــر واضحــة والتعامــل معهــم تــارة الجــئن وتــارة أخــرى أجانــب مــن فئــة خاصــة والحقــا عديمــي الجنســية 

ضمــن قانــون التملــك .2001/296

يرتافــق مســار املراجعــة الدوريــة الشــاملة مــع تقــدم لبنــان بالتقريــر الطوعــي حــول التنميــة املســتدامة أمــام املنتــدى الســيايس رفيــع املســتوى لألمــم 

املتحــدة، حيــث عــرض األوضــاع اإلقتصاديــة واإلجتاعيــة، والحقــوق السياســية واملدنيــة، وذلــك التزامــا بأهــداف التنميــة املســتدامة وخطــة عمــل 2030. 

ــة  ــا الحوكمــة والدميقراطي ــة، وصــوالً إىل قضاي ــدءاً مــن الحــق يف التنمي ــادئ حقــوق اإلنســان، ب ــة املســتدامة تلتقــي مــع مب إن معظــم أهــداف التنمي

والســالم واألمــن وســيادة القانــون والوصــول إىل العدالــة واألمــن الشــخيص.

 

ــد  ــة. فق ــي يف السياســات املتبع ــر حقيق ــؤدي اىل تغي ــي ال ي ــة مجــرد إجــراء روتين ــان يف كل هــذه املســارات الدولي ــح مشــاركة لبن ــرتض أن تصب ال يف

أصبــح مــن الــروري اليــوم أن تشــكل هــذه املســارات بدايــة تحــول يف الحــد مــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان وحايتهــا، والســعي نحــو تحســن الواقــع 

لبنان: بني الواقع والنيّات
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 اإلقتصــادي واإلجتاعــي لألفــراد، والحــد مــن التمييــز والتهميــش، ضمــن اســرتاتيجية وطنيــة متكاملــة، تعنــى بحقــوق جميــع الفئــات دون اســتثناء. 

ــع  ــس أو املوق ــب أو الجن ــة أو املذه ــة أو الطائف ــن أو اإلثني ــاس الدي ــى أس ــز ع ــراد، دون متيي ــن األف ــاواة ب ــى املس ــد ع ــاين يؤك ــتور اللبن إن الدس

اإلجتاعــي، باإلضافــة إىل حريــة املعتقــد والــرأي والتعبــر. كــا أكــد التزامــه منظومــة حقــوق اإلنســان واملواثيــق املتفرعــة عنهــا وســعيه إىل تجســيدها 

يف كافــة املجــاالت. ويف أيار/مايــو 2018، انتخــب لبنــان برملانــاً جديــداً، بعــد خمــس ســنوات مــن التمديــد والتأجيــل. وعــى الرغــم مــن الثغــرات التــي 

شــابت العمليــة االنتخابيــة مــن حيــث اإلطــار الترشيعــي واملارســة، إال  أن انتخــاب برملــان جديــد، ومــا يســتتبعه مــن تشــكيل حكومــة جديــدة، 

وتجديــد املؤسســات قــد يشــكل فرصــة لتحســن الواقــع الحقوقــي يف لبنــان والعمــل مــن أجــل التقيــد باملواثيــق الدوليــة ورفــع التحفظــات عنهــا 

وتعديــل القوانــن والسياســات وإعــال آليــات الحايــة واملســاءلة واملحاســبة.

أمــا هــذا التقريــر فيــيء عــى أبــرز اإلنتهــاكات التــي يشــهدها لبنــان يف مجــال حقــوق اإلنســان ويعــرض للتوصيــات التــي يفــرتض أخذهــا بعــن 

اإلعتبــار. وهــو مســاهمة مــن املجتمــع املــدين كرشيــك أســايس يف تعزيــز حقــوق اإلنســان وتحقيــق التنميــة مــن أجــل اإلنســان. 

زياد عبد الصمد  -  شبكة املنظات العربية غر الحكومية للتنمية
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الحقوق االقتصادية 

واالجتامعية 

شبكة املنظات العربية غر الحكومية للتنمية	 
املرصد اللبناين لحقوق العال واملوظفني	 
الحركة االجتاعية	 



الحقوق االقتصادية واالجتامعية 

نظرة عامة:

يقــّدم هــذا التقريــر تقييــاً بشــأن تنفيــذ التوصيــات الــواردة؛ مــع الرتكيــز عــى الحقــوق االقتصاديــة واالجتاعيــة. وهــو مبثابــة تقريــر ملنتصــف املــّدة 

قبــل اســتعراض الــدورة الثالثــة الــذي ســيتم يف عــام 2020.يّصنــف الفصــل التــايل هــذه التوصيــات ضمــن 5 مجموعــات؛ وهــي:

1. التوصيات املتعلقة بالصكوك الدولية لتعزيز وحاية الحقوق االقتصادية واالجتاعية: تقييم التقدم والرتاجع يف اإلطار املعياري.

ــة األطفــال  ــز عــى عال ــة التــي تركّ ــات العامــة ويف األقســام الفرعي ــم الحــق يف العمــل بحســب التوصي ــات املتعلقــة بحقــوق العــال: تقيي 2. التوصي

ــة. ــن وحقــوق العــال الفلســطينين واألشــخاص ذوي اإلعاق وحقــوق العــال املهاجري

3. التوصيات املتعلقة بالحق يف الصحة:  وكذلك تقييم الحاية االجتاعية.

4. التوصيات املتعلقة بالحق يف التعليم.

5. التوصيات املتعلقة مبستوى املعيشة الالئق: الرتكيز عى حالة الفقر وإعادة التوزيع.

ــن  ــذ كل م ــات لتنفي ــر البيان ــب تواف ــم، إىل جان ــؤرشان رئيســيان للتقيي ــج هــا م ــج شــامل ودام ــاع نه ــوق واتب ــى الحق ــة ع ــل قامئ وجــود خطــة عم

ــة بالحقــوق  ــات املتعلق ــكل قســم. إن معظــم التوصي ــدم« ل ــدم محــدود« أو »تق ــدم« أو »تق ــف عــى شــكل »ال تق ــم إعطــاء التصني ــات. ويت التوصي

ــدوداً. ــاً مح ــهد تقّدم م أو تش ــدٍّ ــهد أي تق ــة ال تش ــة واالجتاعي االقتصادي

يف الواقــع، يظهــر تقييــٌم شــامٌل أن لبنــان بطــيء يف التقــّدم؛ مــع اتخــاذ حــّد أدىن مــن اإلجــراءات بســبب االفتقــار إىل اإلرادة السياســية القويــة للتصــدي 

لالنتهــاكات املســتمرة لحقــوق اإلنســان. ال توجــد خطــٌة تنفيذيــٌة - خريطــة طريــق - تســاعد لبنــان عــى االبتعــاد عــن اإلجــراءات املتشــتتة. يف هــذا 

الســياق، تُعتــر مشــاركة لبنــان يف االســتعراض الــدوري الشــامل إجــراًء منفصــالً؛ بــدالً مــن عمليــٍة تعكــس االلتــزام بتعزيــز وحايــة حقــوق اإلنســان 

للجميــع يف البــالد. مــن ناحيــٍة أخــرى، وكــا هــو الحــال يف العديــد مــن الــدول األخــرى، ال تــزال التوصيــات املتعلقــة بالحقــوق االقتصاديــة واالجتاعيــة 

واملوّجهــة إىل لبنــان واســعًة؛ األمــر الــذي يجعــل قيــاس التقــّدم أمــراً ينطــوي عــى تحديــات. ومــع ذلــك، مــن الواضــح أن معالجــة انتهــاكات الحقــوق 

االقتصاديــة واالجتاعيــة يف لبنــان تتطلّــب اتبــاع نهــجٍ شــامٍل ومراجعــة السياســات االجتاعيــة واالقتصاديــة لضــان مواءمتهــا مــع نهــج التنميــة القائــم 

عــى الحقــوق. ويف هــذا الســياق، هنــاك عــّدة خطــوات1  ينبغــي أن تتخذهــا الحكومــة مبــا يف ذلــك:

• اعتــاد نهــج جديــد وشــامل ملعالجــة عــدم املســاواة والبطالــة والحــّد مــن الفقــر والتهميــش االجتاعــي. وهــذا يشــمل التحــّول إىل اقتصــاٍد منتــجٍ 

يعــزز النمــو الشــامل الــذي يولّــد فــرص العمــل. وهــذا يتطلّــب مراجعــة سياســات التجــارة واالســتثار لتنويــع ســوق العمــل، واعتــاد نظــاٍم رضيبــٍي 

يحّفــز اإلنتــاج املحــي.

ــان: مبــا أّن الحــق يف الحاية االجتاعية هــو جــزٌء  ــة يف لبن ــة االجتاعي ــل نهج الحكومــة العام للتنمية، وإعادة النظــر يف طريقــة تصــّور الحاي • تحوي

من سياسات إعادة التوزيــع، يجــب أن تكــون الرامــج مســتندًة إىل مبــدأ التوزيــع العــادل للــروة. يجــب اعتــاد سياســاٍت اجتاعيــٍة تزيــد مــن نطــاق 

التغطيــة ملعالجــة التمييــز ضــد الفئــات األكــر ضعفــاً وضــان إدماجهــا يف املجتمــع. مــن املهــم أيضــاً ضــان اعتــاد الرائــب العادلــة عــى أســاس 

الرائــب املبــارشة التقدميــة وتجّنــب اآلثــار الســلبية الناجمــة عــن زيــادة الريبــة عــى القيمــة املضافــة.

• يف مــا يتعلــق بالحــق يف العمــل، يجــب تنفيــذ قوانــن العمــل، ويجــب إدخــال التعديــالت مبــا يتــاىش مــع االلتزامــات الدوليــة. يجــب إزالــة جميــع 

البنــود التمييزيــة ومعالجــة الفجــوة بــن الجنســن. ويشــمل ذلــك إلغــاء نظــام الكفالــة الــذي يخضــع لــه العــّال املنزليــون ومنــح الالجئــن الفلســطينين 

وغرهــم مــن الالجئــن الحقــوق الكاملــة يف الضــان االجتاعــي والحــق يف االنضــام إىل املهــن الحــرة ومارســتها.

ــب معالجة التفاوت يف التعليــم تعزيــز نوعيــة التعليــم الرســمي وتنفيــذ اســرتاتيجياٍت تهــدف إىل دعــم املــدارس الرســمية يف املناطــق الريفيــة  • تتطلّ

وضــان تســجيل الالجئــن الســورين يف املــدارس. 

• ينبغــي أن تهــدف إعــادة النظــر يف خيــارات السياســات االجتاعيــة - االقتصاديــة إىل تحقيــق رشاكــٍة عادلــٍة للمــرأة. وهــذا يتطلّــب إدراجهــا يف الخطــط 

والسياســات التنمويــة وتوفــر املــوارد الالزمــة. ينبغــي الرتكيــز عــى مســألة امليزانيــات بشــكٍل عــاٍم وخاصــًة امليزانيــة املخصصــة الســتهداف املســاواة بــن 

الجنســن. ومــن املهــم أيضــاً إدمــاج احتياجــات املــرأة يف االســرتاتيجيات وامليزانيــات والرامــج الوطنيــة، عــى أســاس املســاواة وتصنيــف البيانــات حســب 

نــوع الجنــس.

ــذ  ــار تنفي ــع األخــذ يف االعتب ــايل، م ــجٍ شــامٍل، وبالت ــع نه ــدوري الشــامل م ــات االســتعراض ال ــم لتوصي ــروري إجــراء تقيي ــن ال ــك، م ــالوًة عــى ذل ع

 خطــة التنميــة 2030 يف لبنــان. ويف هــذا الصــدد؛ مــا زال لبنــان يفتقــر إىل اســرتاتيجيٍة وطنيــٍة شــاملٍة حــول التنميــة القامئــة عــى الحقــوق. إن اعتــاد

ّدمت هذه التوصيات من قبل مجموعات املجتمع املدين يف لبنان يف تقييمها لتنفيذ خطة 2030 وأهداف التنمية املستدامة، ويف معرض االستجابة ملواجهة التحديات الهيكلية يف لبنان. يعتربها هذا التقرير ذاُت 1
.أهمية حيوية يف ما يتعلق بواجب الدولة يف حامية وتعزيز وإعامل الحقوق االقتصادية واالجتامعية  
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 اســرتاتيجيٍة وطنيــٍة تضمــن دمــج األولويــات الخمــس 5PS )النــاس واالزدهــار والكوكــب والســالم والرشاكــة( وتوطــن الخطــة أمــٌر حيــوٌي للنهــوض 

بحقــوق اإلنســان؛ ومعالجــة انتهــاكات حقــوق اإلنســان. إن النهــج الكمــي الــذي يهــدف إىل تحقيــق املقاصــد املحــددة مبوجــب األهــداف هــو نهــٌج 

قصــر النظــر وال يعالــج األســباب الجذريــة للتحديــات الهيكليــة. ويف هــذا الســياق، يُعــد هــذا التقريــر فرصــُة للتأكيــد عــى الحاجــة إىل وجــود إرادٍة 

سياســيٍة قويــٍة للرصــد والوفــاء بالتزامــات لبنــان املتعلقــة بحقــوق اإلنســان يف آليــات مراقبــة حقــوق اإلنســان مثــل االســتعراض الــدوري الشــامل، 

والهيئــات املنشــأة مبوجــب معاهــداٍت، وكذلــك متابعــة املنتــدى الســيايس الرفيــع املســتوى 2018 الــذي أجــرى لبنــان خاللــه أول اســتعراض وطنــي 

طوعــي. وينبغــي أن يكــون الرصــد أداًة لتعزيــز املســاءلة ويجــب أن يتــم باتبــاع نهــجٍ شــامل. ويف هــذا الصــدد، يجــب عــى لبنــان أن ينشــئ آليــة 

متابعــٍة تهــدف إىل اعتــاد خطــة عمــٍل وطنيــٍة لالســتعراض الــدوري الشــامل ومبــا يتــاىش مــع خطــة تنميــٍة وطنيــٍة - ينبغــي اعتادهــا دون مزيــد 

مــن التأخــر. وينبغــي اســتخدام الهيــاكل املؤسســية الحاليــة مبــا يف ذلــك مؤسســات حقــوق اإلنســان الوطنيــة واللجنــة الوطنيــة ألهــداف التنميــة 

املســتدامة لضــان الحــوار الوطنــي الشــامل بــن أصحــاب املصلحــة املتعدديــن والشــفاف يف لبنــان يف تصميــم هــذه الخطــط واعتادهــا وتنفيذهــا.



الحقوق االقتصادية واالجتامعية 

الصكوك الدولية لتعزيز وحامية الحقوق االقتصادية واالجتامعية

حقوق العاّمل

التوصيات الواردة: 

1. التصديق عىل الصكوك الدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان التي ليس البلد طرفاً فيها بعد.

2. التصديق عىل الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية .

3. سحب تحفظاته عىل اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة.

4. التصديق عىل االتفاقية الدولية لحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم.

5. التصديق عىل اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

6. التصديــق عــىل مختلــف النظــم األساســية واالتفاقيــات الدوليــة املتعلقــة بحقــوق اإلنســان، مبــا يف ذلــك نظــام رومــا األســايس واتفاقيــات منظمــة العمــل 

الدوليــة رقــم 87 و169 و189

مستوى التنفيذ: ال تقّدم

إّن لبنــان دولــٌة طــرٌف يف معاهــدات حقــوق اإلنســان الدوليــة األساســية، ومــع ذلــك هنــاك العديــد مــن املعاهــدات األخــرى التــي مــن شــأنها أن تعــزز 

ــز اإلطــار  ــات املتعلقــة بتعزي ــع التوصي ــان جمي ــة، »الحــظ« لبن ــدورة الثاني ــا. وخــالل اســتعراض ال ــق عليه ــات الضعيفــة يف انتظــار التصدي وضــع الفئ

ــدويل الخــاص  ــاري امللحــق بالعهــد ال ــًة خاصــة الروتوكــول االختي ــا، يكتســب أهمي ــالد. ومــن بينه ــا يف الب ــز حقــوق اإلنســان وحايته ــاري لتعزي املعي

بالحقــوق االقتصاديــة واالجتاعيــة، والــذي يصبــح بعــد التصديــق عليــه وتنفيــذه، »مفتاحــاً لتغيــر الوضــع عــى األرض للنســاء الــاليت يطالــن بحقوقهــن 

عــى املســتوى الوطنــي واإلقليمــي والــدويل حيــث إنهــن يقّدمــن فرصــاً إضافيــًة هامــًة للســعي إىل املســاءلة2« . وعــى الرغــم مــن اســتالم نفــس التوصيــة 

يف اســتعراض الــدورة األوىل، مل يكــن هنــاك أي تقــّدم يف تنفيذهــا.

ــن الفلســطينين، واألشــخاص ذوي اإلعاقــة  ــة األطفــال، وحــق الالجئ ــة بشــكٍل أســايٍس عــى عال ــدورة الثاني ــز اســتعراض ال ــة األوىل، ركّ كــا يف املرحل

والعــال املهاجريــن يف العمــل. وعلی الرغم من أن هــذه القضايــا تشــكّل مشــاكَل رئیسیًة تعيــق التمتع الکامل مــن قبــل الجميــع بالحــق يف العمــل الالئــق 

يف لبنان، لم یکن هناك أي ترکیز علی الحاجة إلی اعتماد سیاسة شاملة للعمالة وإىل دعم القطاع اإلنتاجي الذي یولّد فرص عمٍل مستدامٍة والئقة. هذا عى 

الرغــم مــن حقيقــة أن البطالــة معروفــة بأنهــا الســبب الجــذري ملشــاكل لبنــان3  وتزيــد نســبتها عــن 20%4 . إّن معــدل البطالــة أعــى يف مناطــق معّينــٍة 

مــن البــالد؛ عــى ســبيل املثــال يصــل معــدل البطالــة يف وادي خالــد إىل حــوايل 58%5،  أي الضعــف تقريبــاً. عــالوًة عــى ذلــك، »تظهــر األرقــام فجــوًة 

كبــرًة بــن الجنســن مــن حيــث التوظيــف بــن الرجــال )67%( والنســاء )%25(6. 

•التوصيات العامة املتعلقة بحقوق العّال

التوصيات الواردة:

1. إنشاء آلیة للرصد لمنع اإلساءة، وضمان ظروف العمل الالئقة ودفع األجور.

2. ضامن حقوق متساوية لجميع العاّمل يف البالد وفقاً ملعايري العمل الدولية. 

3. مواصلة بذل الجهود لضامن اتساق عالقات العمل بني العاّمل وأصحاب العمل مع معايري العمل الدولية.

ــه  ــىل وج ــكان ع ــة واإلس ــم والصح ــل والتعلي ــق يف العم ــز الح ــة، وتعزي ــة واالجتامعي ــوق االقتصادي ــز الحق ــة لتعزي ــود إضافي ــذل جه ــىل ب ــل ع ٤. العم

ــوص. الخص

2 https://www.escr-net.org/sites/default/files/Guide%20on%20Women%27s%20ESCR%20-%20Final.pdf
3 http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2018/Apr-٤٤٤٤72/07-unemployment-is-the-root-of-lebanons-problems-machnouk.ashx

٤ https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjt07Kt4bbaAhXLCCwKHRvJC-0QFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fwww. 

 fransabank.com%2FEnglish%2FMediaCenter%2FPressReleases%2FDocuments%2FFransabank%2520finalizes%2520its%2520Economic%2520Bulletin% 

 2520for%2520Q4%25202017.pdf&usg=AOvVaw3kH58fNcRGw-YQdw97Lx6_

5  http://www.3rpsyriacrisis.org/wp-content/uploads/2017/01/Lebanon-Crisis-Response-Plan-2017-2020.pdf

http://www.annd.org/cd/arabwatch2016/pdf/english/13.pdf ،لعام Arab Watch 2016 تقرير 6
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ــات  ــاً يف االتفاقي ــة طرف ــا دول ــة الناشــئة عــن كونه ــذ الحقيقــي اللتزامــات الدول ــاً رئيســياً وراء التنفي ــة تحدي ــاذ الفعال ــات اإلنف ــار إىل آلي ــرب االفتق يُعت

الدوليــة )أي العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة، اتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة( وكذلــك قوانــني العمــل الوطنيــة 

ذات الصلــة. وكــام جــاء يف جــدول األعــامل القانــوين، »يتجــىّل هــذا الضعــف يف التشــغيل البطــيء ملجالــس التحكيــم العامليــة7«.  تســتغرق القضايــا وقتــاً 

طويــالً، واألعضــاء واملشــاركون يف املجالــس ضعفــاء، ويتــم رفــض التقــايض والحــق يف طلــب االنتصــاف يف بعــض الحــاالت.

مــن ناحيــٍة أخــرى، كتطــوٍر إيجــايٍب، تــم تعيــني أعضــاء ورئيــس للمجلــس االقتصــادي واالجتامعــي والرئيــس يف عــام 2017؛ وهــو مؤسســة 

ظلــت غــري نشــطة عــىل مــدى عقــٍد مــن الزمــان. ينبغــي أن يلعــب املجلــس دوراً نشــطاً يف تســهيل الحــوار االجتامعــي، وضــامن مشــاركة 

الحوار تعزز  استباقیة  مؤسسة  وجــود  العامة  العمل  بحقوق  المتعلقة  التوصیات  وتتطلّب  السياســات.  صنــع  يف  املتعدديــن  املصلحــة   أصحــاب 

 االجتماعي الشامل. وبعــد معالجتهــا أيضــاً مبوجــب العديــد مــن التوصيــات املوجهــة إىل لبنــان يف الدورتــني األوىل والثانيــة، تتطلّــب انتهــاكات حقــوق 

ــع  ــني » شــكوى حــول عــدم دف ــواردة يف ســفارة الفلب ــا تتضمــن 75% مــن الحــاالت ال ــاً م ــة. غالب ــة فّعال ــة مراقب ــازل وجــود آلي العــامل لعامــالت املن

األجــور8«،  األمــر الــذي ميكــن معالجتــه مبوجــب هــذه اآلليــة.

•عالة األطفال: 

التوصيات الواردة: 

1. اتخــاذ التدابــري املالمئــة للتصــدي ألعــامل التعذيــب التــي يتعــرض لهــا جميــع األشــخاص، مبــا يف ذلــك املهاجــرون املحتجــزون، والتصــدي لظاهــرة عمــل 

األطفــال وضــامن حصــول جميــع األطفــال الذيــن بلغــوا ســّن الدراســة عــىل التعليــم دون قيــود.

2. وضع اسرتاتيجية ملكافحة عمل األطفال.

3. تنفيذ تدابري ترمي إىل مكافحة عمل األطفال.

٤. مواصلــة جهــود الحكومــة اللبنانيــة لتحســني ســري عمــل النظــام التعليمــي، بســبل منهــا تشــجيع التســجيل يف املــدارس وحاميــة أطفــال الشــوارع مــن 

أســوأ أشــكال عمــل األطفــال.

5. تحقيــق تقــدم يف مــا يتعلــق بتدابــري توفــري الخدمــات النفســية والطبيــة املتخصصــة لألطفــال الذيــن تعرضــوا العتــداء، واملــي قدمــاً يف محاربــة أســوأ 

أشــكال عمــل األطفــال. 

6. املي يف تعزيز وحامية حقوق الطفل مبا يف ذلك تدابري مكافحة االستغالل الجنيس واالستغالل يف العمل.

مستوى التنفيذ: تقّدم محدود

مــع إطــالق »خطــة العمــل الوطنيــة للقضــاء عــىل أســوأ أشــكال عاملــة األطفــال يف لبنــان بحلــول عــام 2016«9 ، تــم توضيــح التــزام لبنــان بســحب 

ــع اليونيســف،  ــة م ــل« بالرشاك ــرأة والطف ــة امل ــة لحامي ــذ »الخطــة الوطني ــة تنســيق تنفي ــدم اإلضافي ــن الشــوارع. وتشــمل خطــوات التق ــال م األطف

وكذلــك وضــع مدونــة لقواعــد الســلوك وآليــة تنســيق بــني قــوى األمــن الداخــي واملنظــامت غــري الحكوميــة ووزارة العمــل والشــؤون االجتامعيــة 10 

للتصــدي لعمــل األطفــال. ويظهــر مســتوى التنفيــذ تقّدمــاً محــدوداً؛ وذلــك بســبب اتخــاذ الخطــوات يف حــني ال تــزال هنــاك تحديــات هيكليــة يجــب 

معالجتهــا وتتطلــب تدخــالً فوريــاً، بحســب مــا اعــرتف بــه أيضــاً التقريــر املقــدم إىل هيئــة املعاهــدة التــي تســتعرض حقــوق الطفــل يف لبنــان. ويشــمل 

ذلــك »ضعــف التنســيق عــىل املســتويني الوطنــي واملحــي يف قضايــا حقــوق الطفــل، وعــدم تخصيــص امليزانيــات واملوافقــة عليهــا، واملزيــد مــن اإلرادة 

ــه  ــىل وج ــل11«.  ع ــوق الطف ــان وحق ــوق اإلنس ــق حق ــٍة لتطبي ــٍة وعملي ــٍة فّعال ــاء أنظم ــة لبن ــة واملالي ــوارد البرشي ــة وامل ــي، واملعرف ــية، والوع السياس

الخصــوص، مــن أجــل القضــاء عــىل عمــل األطفــال، يجــب اعتبــار هــذه القضيــة مبثابــة ظاهــرٍة اجتامعيــٍة بالتعــاون مــع جوانــب التوظيــف والصحــة 

والفقــر، وينبغــي وضــع نظــام فّعــال للرصــد، مبــا يكفــل تنفيــذ اإلطــار الترشيعــي والتنظيمــي.

7 http://legal-agenda.com/en/article.php?id=709&folder=articles&lang=en

8 https://www.hrw.org/report/2010/09/16/without-protection/how-lebanese-justice-system-fails-migrant-domestic-workers

9 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_229103.pdf

10 http://www.ilo.org/beirut/media-centre/news/WCMS_541473/lang--en/index.htm

11 http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d



الحقوق االقتصادية واالجتامعية 

يف حــني أن التوصيــات الــواردة يف مــا يتعلــق بعمــل األطفــال ال تشــري إىل تأثــري األزمــة الســورية، يشــّكل عمــل األطفــال انتهــاكاً كبــرياً لحقــوق األطفــال 

الســوريني الالجئــني. اعتبــاراً مــن عــام 2015، حــوايل 73 يف املائــة مــن األطفــال الذيــن يعيشــون / يعملــون )أطفــال الشــوارع - حســب تعريــف اليونيســف( 

هــم مــن ســوريا، يف حــني أن 10 يف املائــة هــم مــن لبنــان، و8 يف املائــة هــم مــن األطفــال الفلســطينيني. )انظــر الرســم البيــاين 1(. 

سوريون

لبنانيون

الجئون فلسطنيون من لبنان

الجئون فلسطينيون من سوريا

The Dom

عديم الجنسية 

الرسم البياين 1

)1 https://www.unicef.org/lebanon/Final_Study_SBC_En.pdf ،املصدر: اليونيسيف

وتكشــف نفــس الدراســة التــي أجرتهــا اليونيســف أن األطفــال ينخرطــون يف أنشــطٍة اقتصاديــٍة مختلفــٍة، ويعتــر التســّول )43%( األكــر شــيوعاً، يليــه 

البيــع يف الشــوارع )37%. يف حــن أن هــذه األنشــطة تُعــّد أنشــطًة خطــرًة، هنــاك قطــاٌع آخــٌر يشــهد ارتفاعــاً يف عمــل األطفــال هــو الزراعــة التــي حددتهــا 

منظمــة العمــل الدوليــة باعتبارهــا واحــداً مــن »القطاعــات الثالثــة األكــر خطــورًة مــن حيــث الســالمة والصحــة املهنيــة، بغــض النظــر عــن عمــر العامــل، 

ألنهــا - باإلضافــة إىل األمــراض املهنيــة - تــؤدي إىل ارتفــاع معــدل الوفيــات املرتبطــة بالعمــل والحــوادث غــر املميتــة، ويعــود ذلــك إىل حــٍد كبــرٍ بســبب 

اســتخدام اآلالت الزراعيــة اآلليــة12«. 

للتصــدي لعمــل األطفــال، ولكــن أيضــاً لضــان حقــوق الطفــل، يجــب عــى لبنــان إعطــاء األولويــة العتــاد سياســٍة شــاملٍة خاصــة باألطفــال تشــمل 

جميــع املجــاالت التــي تغطيهــا اتفاقيــة حقــوق الطفــل، مــع تخصيــص مــا يكفــي مــن املــوارد البرشيــة والتقنيــة واملاليــة لتنفيذهــا. عــى وجــه التحديــد، 

يف مــا يتعلــق بعمــل األطفــال، ينبغــي اتخــاذ مزيــد مــن التدابــر »ملنــع األطفــال مــن التعــرض لالســتغالل االقتصــادي مــن خــالل ضــان تنفيــذ األحــكام 

ذات الصلــة مــن قانــون العمــل وقانــون العقوبــات، وغرهــا مــن الترشيعــات املتعلقــة بعمــل األطفــال، مبــا يف ذلــك املرســوم رقــم 8987، خاصــًة يف مــا 

يتعلــق بالحــد األدىن لســن العمــل الخطــر، ومواءمــة الحــد األدىن البالــغ 14 ســنة للعمــل مــع ســن 15 ســنة للتعليــم اإللزامــي13«. 

•حق الالجئن الفلسطينين يف العمل: 

التوصيات الواردة:

1. قيــام مجلــس الــوزراء بإصــدار املراســيم التطبيقيــة النفــاذ تعديــل قانــوين العمــل بعــام 2010 ووزارة العمــل بترسيــع متريــر املراســيم التنفيذيــة لقانــون 

العمــل لتســهيل وصــول الفلســطينيني لفــرص العمــل وفتــح آفــاق العمــل يف جميــع املجــاالت املهنيــة، وخاصــة يف املهــن الحــرة.

2. تحســني وضــع الالجئــني عــن طريــق تســهيل تســجيلهم وتجديــد تصاريــح إلقامتهــم، مــن خــالل إنشــاء آليــٍة فّعالــٍة لتســجيل املواليــد لتجنــب إنعــدام 

جنســية األطفــال حديثــي الــوالدة، والســامح لالجئــني، مبــا يف ذلــك الالجئــون الفلســطينيون، بالوصــول إىل قطاعــات مــن ســوق العمــل الرســمي.

3. إزالة القيود التمييزية املفروضة عىل وصول الالجئني الفلسطينيني إىل سوق العمل 

مستوى التنفيذ: ال تقّدم

12 http://www.executive-magazine.com/economics-policy/child-labor-in-agriculture-on-the-rise-in-lebanon
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الحــظ الوفــد اللبنــاين ببســاطٍة جميــع التوصيــات املتعلقــة بحــق الالجئــني الفلســطينيني يف العمــل. وهــذا يعكــس تراجعــاً باملقارنــة مــع التوصيــات 

املامثلــة التــي تــم قبولهــا يف الــدورة األوىل، أي دعــوة لبنــان إىل تحســني إمكانيــات العمــل وظــروف العمــل لالجئــني الفلســطينيني، وعــىل وجــه الخصــوص 

دعــوة لبنــان إىل تعديــل قانــون العمــل وإنفــاذ قانــون الضــامن االجتامعــي الــذي مينــح الالجئــني الفلســطينيني الحــق يف العمــل، يف أقــرب وقــٍت ممكــن. 

ومــع ذلــك، مل يتــم اتخــاذ أي إجــراء ملمــوس لضــامن حصــول الفلســطينيني بالكامــل عــىل فــرص عمــٍل الئقــة.

إن الخطــوة املهمــة واإليجابيــة الوحيــدة لتوفــري بعــض املعلومــات اإلحصائيــة هــي التعــداد األول مــن نوعــه الــذي قامــت بــه لجنــة الحــوار اللبنــاين-

الفلســطيني يف عــام 2017. وشــمل التعــداد 12 مخيــامً فلســطينياً و 156 »تجمعــاً« غــري رســمي، وأشــار إىل رقــٍم أقــل مــن عــدد الالجئــني املســجلني يف 

األونــروا يف البلــد )17٤,٤22 مقابــل 500,000(1٤. 

ويف مــا يتعلــق بحــق الالجئــني الفلســطينيني يف العمــل، ال يــزال هنــاك العديــد مــن االنتهــاكات واملامرســات التمييزيــة، بينــام بلــغ معــدل البطالــة لديهــم 

حــوايل 23.2% )يف 2015(. تتضمــن االنتهــاكات التــي تتطلــب إجــراًء تصحيحيــاً فوريــاً مــا يــي 15:

ــن  ــي ميك ــات الت ــف والقطاع ــواع الوظائ ــى أن ــمية ع ــر الرس ــود غ ــة والقي ــة والوصم ــبب البروقراطي ــل بس ــرص العم ــف وف ــز يف التوظي 1. التميي

ــا. ــم فيه توظيفه

2. العمــل غــر املســتقر بســبب عــدم وجــود عقــود خطيــة )فقــط 14 يف املائــة فقــط مــن العــال مــن الفلســطينين الالجئــن يف لبنــان لديهــم عقــد 

عمــل(؛

3. انتهــاكات ظروف العمل الالئــق، مبا يف ذلــك بســبب غيــاب استحقاقات العمل )ال يســتفيد 87% من الفلســطينين الالجئــن العاملــن يف لبنــان من 

إجازة مرضيــة أو ســنوية(؛ فضــالً عــن وظائــف غــر آمنــة )يتــم الدفــع لـــ 48% مــن الالجئــن الفلســطينين العاملــن يف لبنــان عــى أســاٍس يومــٍي، و 

37% عــى أســاس القطعــة / الخدمــة، و 8% يعملــون يف التوظيــف املوســمي(.

4. املعاملــة التفاضليــة يف مــكان العمــل هــي أيضــاً مشــكلة ألن الالجئــن الفلســطينين غالبــاً مــا يكونــون غــر قادريــن عــى الوصــول إىل وظائــف ذات 

أجــر أفضــل ويتقاضــون أجــوراً أقــل مــن أجــور نظرائهــم مــن اللبنانيــن عــن نفــس العمــل.

ــم ال  ــا أنه ــة. ك ــع الرســوم ذات الصل ــون جمي ــم يدفع ــاً بأنه ــون الفلســطينيون من جميع تعويضــات الضان االجتاعي، عل 5. ال يســتفيد الالجئ

ــون محرومــن مــن التعويــض العائــي والضــان الصحــي الشــامل وضــان إجــازة األمومــة. يزال

العال املهاجرون:

التوصيات الواردة:

ــة التأشــريات  1. تعديــل قانــون العمــل ملنــح العامــالت املنزليــات حاميــة قانونيــة مســاوية لتلــك التــي متنــح للعاملــني اآلخريــن وإصــالح نظــام كفال

بحيــث ميكــن للعــامل إنهــاء العمــل دون موافقــة الكفيــل.

2. إلغاء نظام »الكفالة« يف ما يتعلق بالعامالت املنزليات املهاجرات.

3. تحسني الوضع القانوين للعامل املهاجرين.

٤. املي يف تعزيز وحامية حقوق العامل األجانب.

5. إنهاء نظام الكفالة للعامالت املنزليات املهاجرات.

6. تعديــل قانــون العمــل ونظــام كفالــة التأشــريات مــن أجــل توفــري الحاميــة القانونيــة الالزمــة للعامــالت املنزليــات املهاجــرات عــىل قــدم املســاواة مــع 

العــامل اآلخريــن.

7. اتخاذ التدابیر الالزمة لضمان توفیر الحمایة الفّعالة ضد التمییز يف جمیع جوانب توظيفهن لجمیع العامالت المنزلیات املهاجرات.

8. تعزيز الجهود الرامية إىل تحسني رفاه العامالت املهاجرات يف لبنان وتعزيز حقوقهن.

9. تحديد وحامية ودعم ضحايا اإلتجار باألشخاص والسخرة.

مستوى التنفيذ: ال تقّدم

ــن  ــع العــامل املهاجري ــة حقــوق جمي ــة لحامي ــة الدولي ــق عــىل االتفاقي ــد التصدي ــن، وبالتحدي ــوين للعــامل املهاجري ــاح لتحســني النظــام القان إن املفت

وأفــراد أرسهــم يف لبنــان، ال يــزال عالقــاً. هنــاك حــوايل 220000 عاملــة منزليــة مهاجــرة يف لبنــان يف قــوة عاملــة إجامليــة تبلــغ 1.٤ مليــون شــخص16 ، 

يُعتــرب التصديــق عــىل هــذه االتفاقيــة الدوليــة وتنفيذهــا الفعــال بالنســبة لهــن أمــراً حيويــاً.

1٤ http://www.lpdc.gov.lb/statements/key-findings-of-the-national-population-and-housin/398/en

15 https://www.unrwa.org/sites/default/files/lebanon_protection_brief_october_2017.pdf

16 http://ilo.dataflow.com.lb/facts.aspx



الحقوق االقتصادية واالجتامعية 

ــك عرضــًة لالســتغالل17 .  ــات املهاجــرات يعتمــدن عــىل أصحــاب العمــل وكذل ــة يجعــل العامــالت املنزلي ــزال نظــام الكفال ــك، ال ي عــىل العكــس مــن ذل

وتشــمل انتهــاكات حقــوق العامــالت املنزليــات ســاعات العمــل املفرطــة، وعــدم دفــع األجــور، واالحتجــاز يف مــكان العمــل، ويف بعــض الحــاالت االعتــداء 

الجســدي والجنــيس. وتكشــف دراســة منظمــة العمــل الدوليــة لعــام 2016  مــا يــي18:

1. إن مســتويات رواتــب العامــالت املنزليــات املهاجــرات منخفضــٌة بشــكٍل عــاٍم، حيــث إن أكــر مــن 35% مــن أصحــاب العمــل الذيــن شــملتهم الدراســة 

يدفعــون أقــل مــن 200 دوالر يف الشــهر. ومبــا أنــه ال يوجــد حــّد أدىن ألجــور العامــالت املنزليــات يف لبنــان، فــإن املحــددات الرئيســية للمرتبــات هــي دخــل 

األرسة لــدى صاحــب العمــل وجنســية العاملــة.

2. ال يحصل غالبية العامل )73.8 يف املائة( عىل نسخٍة من العقد بعد التوقيع عليه.

3. ال يزال 9٤.3 يف املائة من أصحاب العمل الذين شملتهم الدراسة يحتفظون بجوازات سفر العامل، كمامرسٍة معتادة19. 

ــاء فــرتة  ــة أثن ــة ســخرة أو اســرتقاق أو عبودي ــات أكــدن أنهــن تعرضــن لحال ــة مــن العامــالت املنزلي ــك، لوحــظ أن حــوايل 65 يف املائ ــة إىل ذل ٤. باإلضاف

ــان20.  وجودهــن يف لبن

يف يناير/كانــون الثــاين 2015، تــم إنشــاء اتحــاد العامــالت املنزليــات، ولكــن وزارة العمــل اعترتــه غــر قانــوين. ويف عــام 2016، تــم ترحيــل عاملــة منزليــة 

نيباليــة، وهــي عضــو يف االتحــاد، مــن البــالد. وتشــر جاعــات حقــوق اإلنســان مثــل منظمــة هيومــان رايتــس ووتــش أن اعتقالهــا وترحيلهــا يســتهدفان 

مشــاركتها الفعالــة يف منتــدى الدفــاع عــن حقــوق العامــالت املنزليــات املهاجــرات21 . وتــم اإلبــالغ عــن 21 حالــة أخــرى عــى األقــل مــن ترحيــل لعامــالت 

منزليــات لديهــن أطفــال يف عــام 22.2016 

تــم اســتخدام اليــوم العاملــي لعامــالت املنــزال يف 2٤ حزيــران / يونيــو كفرصــٍة أخــرى لتســليط الضــوء عــىل االنتهــاكات التــي تتــم مواجهتهــا واإلجــراء 

ــة« وكذلــك:23  ــة إىل إلغــاء نظــام »الكفال التصحيحــي الفــوري، مــع دعــوة الحكومــة اللبناني

1. التصديــق عــى وتنفيــذ اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 189، التــي تقــوم عــى االتفــاق األســايس بــأن العامــالت املنزليــات لســن »خادمــات«، 

وال »أفــراد مــن العائلــة« وال عــال مــن الدرجــة الثانيــة ».

2. ضان حق العامالت يف االستقالة والبقاء بصورة قانونية يف لبنان للبحث عن عمل بديل.

3. وضع حّد لالحتجاز اإلداري للعال الذين يعانون من العنف واالستغالل.

4. ضان املراقبة األوثق لوكاالت التوظيف.

•األشخاص ذوو اإلعاقة: 

التوصيات الواردة

ضان التنفیذ الفعال للخطة الوطنیة إلدماج األشخاص ذوي اإلعاقة، خاصًة يف ما یتعلق بالوصول إلی التعلیم والعمل.

مستوى التنفيذ: ال تقّدم

ينــص القانــون 220 لعــام 2000 عــىل اإلطــار الرئيــيس لحاميــة وتعزيــز حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة، مبــا يف ذلــك الحــق يف التعليــم والتوظيــف )3% مــن 

موظفــي القطــاع العــام(. ومــع ذلــك، فــإن تنفيــذه ضعيــٌف2٤ ، عــىل الرغــم مــن األنشــطة املنظمــة يف لبنــان لزيــادة الوعــي بالقانــون 25، بالتعــاون مــع وزارة 

الشــؤون االجتامعيــة ومنظــامت املجتمــع املــدين. ووفقــاً للبيانــات غــري الرســمية عــن اإلعاقــة يف البــالد، تبلــغ نســبة البطالــة بــني األشــخاص ذوي اإلعاقــة 

83 يف املائــة، وال يتــم تســجيل ســوى أقــل مــن 50 يف املائــة مــن األطفــال ذوي اإلعاقــة يف املــدارس الرســمية العاديــة.

17 http://www.kafa.org.lb/StudiesPublicationPDF/PRpdf47.pdf

18 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_524149.pdf

19 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_524149.pdf

https://www.alaraby.co.uk/english/society/2017/5/16/domestic-workers-death-rate-doubles-in-lebanon ،بحسب كفى 20

21 https://www.hrw.org/news/2016/12/13/lebanon-deports-domestic-worker-rights-organizer

22 https://www.hrw.org/news/2017/04/25/lebanon-migrant-domestic-workers-children-deported

23 http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2018/Jun-25/454258-domestic-workers-protest-ongoing-abuse.ashx

2٤ https://www.globalyoungvoices.com/all-articles/2016/1/16/disabled-people-deprived-from-their-rights-in-lebanon

25  https://www.pressreader.com/lebanon/the-daily-star-lebanon/20171023/281586650839982
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مل يصــدق لبنــان بعــد عــى اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة ويظهــر عــدم التــزام بضــان اإلدمــاج. ويف هــذا الصــدد، تبقــى املشــاريع املتنوعــة 

املصممــة لتشــجيع إدراج اإلعاقــة مبثابــة جهــود عشــوائية. عــى ســبيل املثــال، أطلقــت وزارة التعليــم مؤخــراً مرشوعهــا الوطنــي للتعليــم الشــامل 

يف املــدارس الرســمية. ولكــن، مل يكــن هنــاك أي إعــالن عــن موقــع هــذه املــدارس، بحيــث مل يتمكــن األطفــال ذوو اإلعاقــة مــن التســجيل، وال تــزال 

املعلومــات املتعلقــة بالتحقــق مــن جــودة مبنــى هــذه املــدارس، متحفظــة. وتفتقــر املبــادرات - املمولــة يف إطــار مشــاريعٍ محــددٍة - إىل االســتدامة 

كذلــك. يحتــاج لبنــان إىل نهــجٍ شــامٍل لضــان اإلدمــاج وتخصيــص خطــوط موازنــة وطنيــة شــفافة. يجــب أن تكــون االســرتاتيجية الوطنيــة لإلدمــاج 

شــاملًة؛ مــن أجــل معالجــة الالمســاواة عــى جبهــاٍت مختلفــٍة، مثــل:

1. عدم االعرتاف مبعاير إمكانية الوصول يف النظم االنتخابية للبلد.

2. البنية التحتية الحرية يف البلد، التي ال تزال بعيدًة كل البعد عن أن تكون متاحة لألشخاص ذوي اإلعاقة.

ــتوى  ــى مس ــة ع ــاً، خاص ــة تقريب ــات، غائب ــول إىل املعلوم ــق بالوص ــا يتعل ــيا يف م ــاالت، وال س ــات واالتص ــا املعلوم ــة لتكنولوجي ــج املتاح 3.  الرام

ــة. ــات الحكومي الخدم

يف مــا يتعلــق بالتعليــم الشــامل، يظهــر تقريــر هيومــن رايتــس ووتــش لعــام 2018 26 التحديــات، مــع اإلشــارة إىل تحديــات نقــص البيانــات واإلحصــاءات 

يف البــالد. ويشــري التقريــر إىل أنــه ال توجــد بيانــات واضحــة حــول العــدد اإلجــاميل لألطفــال ذوي االحتياجــات الخاصــة يف لبنــان وال عــدد املســجلني يف 

املــدارس. وبحســب Rights and Access، وهــي الهيئــة الحكوميــة املكلفــة بتســجيل األشــخاص ذوي االحتياجــات، مــن بــني 8,558 طفــالً لبنانيــاً بــني 

5 و1٤ )عمــر التعليــم اإللزامــي يف لبنــان( مســجلني يف وزارة الشــؤون االجتامعيــة كأطفــال ذوي احتياجــات خاصــة، 3,806 يرتــادون مؤسســات ممولــة 

ــادون أي نــوع مــن املرافــق التعليميــة.  مــن الحكومــة، بينــام يتــوزع عــدد قليــل يف املــدارس الخاصــة والرســمية. لكــن العديــد مــن املســجلني ال يرت

وعــالوًة عــىل ذلــك، فــإن هــذه األرقــام منخفضــة، بالنظــر إىل أن اليونيســيف ومنظمــة الصحــة العامليــة والبنــك الــدويل تقــدر أن مــا ال يقــل عــن 5 يف 

املائــة مــن األشــخاص دون ســن 1٤ ســنة هــم مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة. واســتناداً إىل هــذه االحصائيــات، يبلــغ العــدد التقريبــي لألطفــال ذوي 

االحتياجــات الخاصــة اللبنانيــني بــني 5 و 1٤ ســنة، مــا ال يقــل عــن ٤5,000. يثــري هــذا التناقــض مخــاوف مــن أن عــرشات آالف األطفــال اللبنانيــني مــن 

ذوي االحتياجــات الخاصــة غــري مســجلني رســمياً وأن العديــد منهــم قــد ال يحصلــون عــىل التعليــم.

التوصيات الواردة

1. مواصلة السعي إىل وضع تدابري ملعالجة ارتفاع تكلفة الخدمات الصحية والتفاوت القائم يف جودة هذه الخدمات يف السوق.

2. تحسني الوصول إىل خدمات تعليمية وصحية واجتامعية جيدة، ال سيام بالنسبة لألطفال والنساء

3. تعزيــز الجهــود الراميــة إىل ضــامن حاميــة وكرامــة الالجئــني الســوريني، ال ســيام يف مــا يتعلــق بالرعايــة الصحيــة، والحصــول عــىل التعليــم وحاميــة 

األطفــال والنســاء واملســنني واألشــخاص ذوي اإلعاقــة يف حالــة الخطــر.

مستوى التنفيذ: ال تقّدم

ــن الخدمــات الخاصــة  ــان؛ وهــو فجــوة الجــودة ب ــق بالحــق يف الصحــة يف لبن ــاً رئيســياً يف مــا يتعل ــاين تحدي ــدوري الشــامل الث ــرز االســتعراض ال أب

والعامــة والتكاليــف املتزايــدة. يف حــن تحــاول وزارة الصحــة العامــة تنظيــم هــذا النظــام التعــددي، فــإن الخطــة االســرتاتيجية للفــرتة 2020-2016 

التــي اعتمدتهــا الــوزارة تعــرتف بــأن »إيجــاد مقاربــات لتنســيق الجهــود بــن القطاعــن العــام والخــاص مــن املرجــح أن يصبــح التحــدي االســرتاتيجي 

األســايس عــى املــدى الطويــل«27 . يُعــد االعتــاد إجــراًء يتــم تنفيــذه لوضــع املعايــر ولكنــه ال يكفــي لســد الفجــوة بــن املرافــق العامــة والخاصــة. إن 

املستشــفيات الخاصــة هــي الغالبيــة )168(، وتضــم 84 يف املائــة مــن أرسّة املستشــفيات يف البلــد.

إن وجــود قنــوات توصيــل متعــددة كوســيلٍة لتوفــري املزيــد مــن التغطيــة الصحيــة 28 هــو أمــٌر مضلـّـٌل، بالنظــر إىل أن الخدمــات الصحيــة الخاصــة تبقــى 

مكلفــًة للغايــة بالنســبة للعديــد مــن املجموعــات، أي الالجئــني الفلســطينيني والســوريني واألشــخاص ذوي اإلعاقــة. ويشــري تحليــل البنــك الــدويل بشــأن 

القطــاع الصحــي يف لبنــان إىل تحديــاٍت إضافيــٍة تتطلـّـب إصالحــاٍت، مبــا يف ذلــك انخفــاض اإلنفــاق الحكومــي، وتخصيــص ميزانيــة وزارة الصحــة العامــة 

)62%( وصــوالً إىل الرعايــة العالجيــة عاليــة التكلفــة بــدالً مــن الرعايــة الصحيــة الوقائيــة واألوليــة األقــل تكلفــة والفعالــة مــن حيــث التكلفــة 29. ويف 

حــني تبقــى التحديــات الهيكليــة مســتمرًة، فــإن املبــادرات بشــأن »الصحــة اإللكرتونيــة« وغريهــا مــن »األدوات املبتكــرة« ملكافحــة األمــراض املزمنــة، مــن 

أجــل رعايــٍة صحيــٍة أفضــل  30لهــا تأثــري ضئيــل فقــط يف ضــامن التمتــع الكامــل بالحــق يف الصحــة يف البلــد.

26 https://www.hrw.org/report/2018/03/22/i-would-go-school/barriers-education-children-disabilities-lebanon

27 https://www.moph.gov.lb/userfiles/files/%D9%90Announcement/Final-StrategicPlanHealth2017.pdf

.تقرير االستعراض الوطني الطوعي للبنان 28

29 http://www.databank.com.lb/docs/Lebanon%20Economic%20Monitor.pdf

30 https://reliefweb.int/report/lebanon/innovative-tools-fight-chronic-diseases-lebanon

الحق يف الصحة



الحقوق االقتصادية واالجتامعية 

مــن حيــث الحاميــة االجتامعيــة، يعــرتف الخطــاب الرســمي  31بوجــود »شــكل مــن أشــكال التأمــني الصحــي«، لكــن هــذا النهــج ال يتوافــق بالــرورة مــع 

ــل املســنني واألشــخاص ذوي اإلعاقــة والعاطلــني عــن  ــات الســكان ضعفــاً، مث ــزال أكــر فئ ــة الشــاملة«. وال ت ــة الصحي ــان بتحقيــق »التغطي التزامــات لبن

العمــل والعــامل املهاجريــن والالجئــني واملزارعــني وغريهــم ممــن يعملــون يف القطــاع غــري الرســمي، خــارج إطــار تغطيــة معظــم نظــم الحاميــة االجتامعيــة 

ــة  ــة الصحيــة الشــاملة والعامــة، وتوســيع نطــاق تغطيــة الحامي الرســمية. يجــب أن ينصــب الرتكيــز عــىل تبنــي سياســة شــاملة تهــدف إىل توفــري الرعاي

االجتامعيــة بحيــث تشــمل غــري املحميــني.

وكتطــوٍر إيجــايٍب، أصــدر مجلــس النــواب اللبنــاين، يف 16 شــباط/فراير 2017، ترشيعــاً جديــداً مينــح األشــخاص املســجلن بالفعــل يف تغطيــة ضــان املــرض 

واألمومــة يف الصنــدوق الوطنــي للضــان االجتاعــي الحــق يف االســتفادة مــن هــذه التغطيــة حتــى بعــد تقاعدهــم. عــى الرغــم مــن العنــوان، فــإن 

القانــون يشــوش القضايــا لعــّدة أســباب:

1. يفــرض عــىل املســتفيدين دفــع مســاهمة يف هــذا الصنــدوق، عــىل الرغــم مــن أنهــم مل يعــودوا منتجــني أو مل يعــد لديهــم مصــدر دخــل، خاصــًة يف ضــوء 

عــدم التمكــن مــن االنتقــال مــن نظــام تعويــض نهايــة الخدمــة إىل نظــام املعاشــات التقاعديــة والحاميــة االجتامعيــة الــذي ســبق ذكــره. وعــالوًة عــىل 

ذلــك، فــإن املتقاعديــن الذيــن يســتفيدون مــن القانــون ســيكونون قــد دفعــوا يف الســابق جميــع مســاهامتهم خــالل فــرتة توظيفهــم، مــا يثــري مســألة فــرض 

مســاهامٍت إضافيــٍة، عــىل الرغــم مــن أنهــم ال يعملــون.

2. يفيــد القانــون املتقاعديــن الذيــن لديهــم 20 ســنة مــن الخدمــة. ومــع ذلــك، فــإن 50% فقــط مــن العــامل قــد اشــرتكوا يف الصنــدوق منــذ إنشــائه، مــا 

يعنــي أن نصــف القــوى العاملــة املتقاعــدة لــن تســتفيد.

3. بعض القطاعات ال تشملها قوانني العمل أو الصندوق الوطني للضامن االجتامعي، مثل الزراعة، حيث لن يستفيد العامل من القانون افرتاضياً.

٤. يســمح قانــون الصنــدوق الوطنــي للضــامن االجتامعــي ألحــد والــدي )األب أو األم( األبناء/البنــات املشــرتكني يف الصنــدوق باالســتفادة مــن تأمــني الصحــة 

واألمومــة، مــا يعنــي أن قســامً مــن املتقاعديــن ســيفضلون االســتفادة مــن تأمــني أبنائهــم، بــدالً مــن القانــون 27، الــذي يفــرض رســم مســاهمة.

التوصيات الواردة

1. جعل التعليم االبتدايئ إلزامياً ومجانياً ومتاحاً لجميع األطفال.

2. مواصلة الجهود الرامية إىل توفري التعليم لجميع األشخاص املقيمني عىل األرايض اللبنانية.

3. مواصلة الجهود الرامية إىل إرساء تعليم مجاين وإلزامي جيد لجميع األطفال حتى سن الخامسة عرشة.

4. توفري موارد كافية ومستدامة للتعليم.

5. تعزيز وتوسيع البنى التحتية للتعليم من أجل إتاحة تعليم جيد وشامل لجميع األطفال عىل أراضيه.

6. مواصلة الجهود الرامية إىل تعزيز نوعية التعليم وإرساء التعليم املجاين اإللزامي للجميع.

7. ضامن التعليم املجاين واإللزامي والجيد لجميع األطفال.

8. ضامن التنفيذ الفعال للخطة الوطنية إلدماج األشخاص ذوي اإلعاقة، ال سيام يف ما يتعلق بالوصول إىل التعليم والعمل.

9. املــي يف تعزيــز الجهــود الراميــة إىل تحســني حيــاة األشــخاص ذوي اإلعاقــة، بســبل منهــا وضــع وتنفيــذ أدوات سياســاتية لتلبيــة احتياجــات التعليــم 

لألطفــال ذوي اإلعاقــة.

ــي  ــة الت ــة إلدمــاج األشــخاص ذوي اإلعاق ــم، يف إطــار الخطــة الوطني ــك حقهــم يف التعلي ــة، مبــا يف ذل ــة إعــامل حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاق 10. مواصل

اعتمدهــا.

11. تعزيز التدابري الرامية إىل إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف آليات التعليم الرسمي.

12. تنفيــذ سياســات تركــز عــىل إدمــاج األطفــال ذوي االحتياجــات الخاصــة يف نظــام التعليــم العــام، وتهيئــة املبــاين وفقــاً الحتياجاتهــم وتوفــري التدريــب 

للمعلمــني وغريهــم مــن موظفــي التعليــم بغيــة تعزيــز بيئــة متكينيــة وشــاملة للجميــع يف مجــال التعليــم.

13. تكثيف الجهود الرامية إىل إدماج األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة يف املدارس. 

14. مواصلة تعزيز النظام التعليمي وضامن وصول األطفال ذوي اإلعاقة إىل التعليم عىل قدم املساواة مع اآلخرين.

مستوى التنفيذ: تقّدم محدود

ــات  ــا التوصي ــي تتناوله ــا الرئيســية الت ــم الرســمي القضاي ــد وإدمــاج األطفــال ذوي االحتياجــات الخاصــة يف نظــام التعلي ــم اإللزامــي الجي شــكّل التعلي

ــة  ــة واالجتاعي ــوق االقتصادي ــدويل الخــاص بالحق ــد ال ــاً يف العه ــة طرف ــه دول ــان، بصفت ــإن لبن ــل، ف ــم. وبالفع ــق بالحــق يف التعلي ــا يتعل ــواردة يف م ال

ــز  ــوي دون متيي ــم الثان ــع عــى التعلي ــدايئ اإللزامــي املجــاين وحصــول الجمي ــم االبت ــه التزامــاٌت بتوفــر التعلي ــة حقــوق الطفــل، لدي ــة واتفاقي والثقافي
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لجميــع األطفــال. وبلغــت معــدالت االلتحاق 93.17% و85.08% للذكــور واإلنــاث يف التعليــم االبتــدايئ يف عام322016،  يف حيــن أن معــدالت التعليــم 

ــوايل(.  ــاث عــى الت ــور و45.85 لإلن ــاث و39.62% للذك ــور و60.14 لإلن ــرٍ )إىل 59.86% للذك ــوي والجامعــي تنخفــض بشــكٍل كب الثان

ــاً مــا يُســتبعد  كان التعليــم الجامــع نقطــًة مشــرتكًة يف معظــم التوصيــات أيضــاً، ولكــن عــىل النحــو املوثــق يف تقريــر هيومــن رايتــس ووتــش، »غالب

األطفــال ذوو االحتياجــات الخاصــة مــن املــدارس بســبب إعاقتهــم. أمــا أولئــك الذيــن يتمكنــون مــن التســجيل، فــال تتخــذ معظــم املــدارس خطــواٍت 

معقولــٍة لتزويدهــم بتعليــٍم جيــد. بــدالً مــن ذلــك، يقــي العديــد مــن األطفــال ذوي االحتياجــات الخاصــة يف لبنــان أيامهــم يف املؤسســات املدعومــة 

مــن الحكومــة، والتــي ليســت مكلّفــة بتوفــري التعليــم، أو ال يحصلــون عــىل تعليــم عــىل اإلطــالق33 » .

ــاً رئيســياً آخــر، بالرغــم مــن العديــد مــن املامرســات الجيــدة 3٤ التــي تنفذهــا الحكومــة  ويُعتــرب حــق األطفــال الالجئــني الســوريني يف التعليــم تحدي

اللبنانيــة، مبــا يف ذلــك فتــح مناوبــات ثانيــة، وتبســيط إجــراءات التســجيل )لألطفــال دون الصــف الســادس(... الــخ. ويف هــذا الســياق، تبنــى لبنــان، 

يف عــام 2016، خطــة لتنفيــذ املرحلــة الثانيــة مــن سياســة »توفــري التعليــم لجميــع األطفــال« )RACE II( للســنوات الخمــس املقبلــة بهــدف تســجيل 

٤٤0,000 طفــل ســوري يف التعليــم الرســمي بحلــول العــام 2020-2021. لكــن تقريــر منظمــة هيومــان رايتــس ووتــش لعــام 2016 يظهــر أن أكــر مــن 

250,000 طفــل - أي مــا يقــرب مــن نصــف األطفــال الســوريني يف ســن الدراســة املســجلني يف لبنــان - هــم خــارج املدرســة 35.

عــالوًة عــىل ذلــك، ال يــزال هنــاك تحــد كبــري يف لبنــان، وهــو معالجــة الفجــوة بــني املــدارس الخاصــة والرســمية. واعــرتف تقريــر املرحلــة األوىل مــن 

سياســة »توفــري التعليــم لجميــع األطفــال« )RACE I( يف عــام  2016 36بالفجــوة باإلضافــة إىل التحديــات األخــرى ذات الصلــة؛ مثــل وفــرة عــرض أعضــاء 

هيئــة التدريــس غــري املؤهلــني يف املــدارس الرســمية للتعليــم األســايس، مــن خــالل الســامح مبناصــب املعلمــني املتعاقديــن ومتطلبــات الدخــول الضعيفــة. 

تعــرتف وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل بالتأثــري عــىل الجــودة مشــريًة إىل أن »االعتــامد عــىل هيئــة تدريــس غــري مؤهلــة وغــري ماهــرة لــه عواقــب هامــة 

عــىل نتائــج التعلــم الحقيقيــة لألطفــال يف النظــام املــدريس الرســمي، مــع وجــود تباينــاٍت مهمــٍة يف نتائــج التعلــم بــني مختلــف املناطــق، واملزيــد مــن 

االختالفــات بــني الجنســيات37.« 

التوصيات الواردة:

1. مواصلة تعزيز السياسات الوطنية ملكافحة الفقر واإلقصاء االجتامعي لصالح أشد الفئات ضعفاً.

2. مواصلة تنفيذ برنامج دعم أفقر األرس كوسيلة ملكافحة الفقر.

مستوى التنفيذ: تقّدم محدود

إن الفقــر يف لبنــان ليــس جديــداً، لكنــه أصبــح قضيــًة رئيســيًة بعــد التدفــق الهائــل لالجئــني الســوريني إىل البــالد. وعــىل الرغــم من ذلــك، ييقى اســتعراض 

الــدورة الثانيــة لالســتعراض الــدوري الشــامل محــدوداً مــع الرتكيــز فقــط عــىل تنفيــذ برنامــج دعــم أكــر الفئــات فقــراً، والــذي يقــوم لبنــان بتنفيــذه 

منــذ عــام 2011، مــع إطــالق الربنامــج الوطنــي الســتهداف األرس األكــر فقــراً )NPTP(. وتجــدر اإلشــارة إىل أن »التقــّدم املحــدود« يتعلــق بتنفيــذ هــذا 

الربنامــج بالــذات، وال ينبغــي اعتبــاره إيجابيــاً يف التقييــم العــام للحــق يف مســتوى معيــي الئــق. ووفقــاً لذلــك، كــام يف كانــون األول/ديســمرب 2015، 

ــربت 105,811 أرسة )٤60,281 شــخصاً( مؤهلــة للحصــول عــىل اســتحقاقات  قدمــت 1٤8,785 أرسة )حــوايل 589,310 شــخص( طلبــات للربنامــج، واعتُ

االستشــفاء والتعليــم )أي أقــل مــن القيمــة العتبــة(38 . ومــع ذلــك، فــإن نتائــج هــذا الربنامــج محــدودة، ألنهــا ال تعتــرب الفقــر ظاهــرة متعــددة األبعــاد، 

بــل إنهــا تعالــج الفقــر الــذي يســتهدف فقــط رشائــح معينــة مــن املجتمــع. حتــى إن املســؤولني أشــاروا إىل عــدم مالءمــة الربنامــج باعتبــار أنــه »ليــس 

مــن املناســب التعامــل مــع املواطنــني كــام لــو كانــوا متســولني يف حاجــٍة إىل رعايــٍة بدائيــة39« .

ويف هــذا الســياق، ال تــزال الفئــات الضعيفــة، مبــا يف ذلــك الالجئــون الســوريون والالجئــون الفلســطينيون، يف حالــة فقــٍر مبعــدالت متزايــدة. ويكشــف 

تقييــم جوانــب الضعــف لــدى الالجئــني الســوريني يف لبنــان لعــام VASyR( 2017( أن 58 يف املائــة مــن األرس تعيــش يف فقــٍر مدقــعٍ )ارتفعــت النســبة 

ــان  ــوريني يف لبن ــني الس ــن الالجئ ــان و 89 % م ــطينيني يف لبن ــني الفلس ــن الالجئ ــرات إىل أن 65 % م ــري التقدي ــام 2016(٤0 . وتش ــة يف ع ــن 53 يف املائ م
يعيشــون يف الفقــر أيضــاً. ٤1

32  http://uis.unesco.org/country/LB

33 https://www.hrw.org/news/2018/03/22/lebanon-schools-discriminate-against-children-disabilities

3٤ https://www.daleel-madani.org/sites/default/files/Resources/An-Education-for-the-Future.pdf.pdf

35 https://www.hrw.org/report/2016/07/19/growing-without-education/barriers-education-syrian-refugee-children-lebanon

36 http://www.mehe.gov.lb/uploads/file/2016/Oct/RACE%20II_FINAL%20Narrative_29AUG2016.pdf

37 http://www.mehe.gov.lb/uploads/file/2016/Oct/RACE%20II_FINAL%20Narrative_29AUG2016.pdf

38 http://www.pcm.gov.lb/arabic/subpg.aspx?pageid=8972

39 https://www.die-gdi.de/uploads/tx_veranstaltung/20161205_Mena_SP_presentation_El_Jamal_et_al.pdf

٤0 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/VASyR%202017.compressed.pdf

٤1 https://www.unrwa.org/sites/default/files/lebanon_protection_brief_october_2017.pdf

الحق يف مستوى معييش الئق



الحقوق االقتصادية واالجتامعية 

وميكــن ضــان الحــق يف مســتوى معيــي الئــق عندمــا يتخــذ نهــج شــامل للتصــدي للفقــر، مــع جميــع العنــارص ذات الصلــة. وتُعتــر الرائــب واحــدة 

مــن هــذه العنــارص. ومــع ذلــك، فــإن النظــام الريبــي يف لبنــان ال يعالــج عــدم املســاواة؛ ويهــدف يف املقــام األول إىل زيــادة اإليــرادات العامــة. وال تــزال 

األنظمــة الريبيــة غــر عادلــة، وهــي تعتمــد بشــكٍل كبــرٍ عــى الرائــب غــر املبــارشة مــن خــالل رضيبــة القيمــة املضافــة )VAT( عــى االســتهالك، 

والتــي تؤثــر يف نهايــة املطــاف عــى الفقــراء. ويف حــن أنــه خــالل عــام 2017، تــم إدخــال قانــون رضيبــي جديــد )2017/45( وأدخــل القانــون تغيــرات 

مبــا يف ذلــك زيــادة معــدل رضيبــة دخــل الــرشكات إىل 17% )مــن 15%(، وزيــادة رضيبــة القيمــة املضافــة بنســبة 1% لتصــل إىل مــا مجموعــه 11 يف املائــة 

وإخضــاع نقــل العقــارات إىل رســم بنســبة 2 يف املائــة مــن قيمــة مبيعــات العقــار. ومــع ذلــك، هنــاك حاجــة إىل مزيــد مــن التدابــر؛ مبــا فيهــا42 :

1. فرض معدل تصاعدي عى الدخل الريعي
مبــا يف ذلــك األربــاح املتأتيــة مــن بيــع األصــول الرأســاملية )مثــل العقــارات(، وكذلــك الريبــة التصاعديــة عــىل الدخــل مــن الفوائــد والودائــع املرصفيــة. 

وتكــون معــدالت هــذه الرائــب مرتفعــة فتفــوق معــدالت الهوامــش األعــىل تلــك القامئــة عــىل الربــح. هــذا اإلجــراء قــد يقيــده قانــون الرسيــة املرصفيــة، 

الــذي ال يكشــف حجــم الودائــع املرصفيــة، وبالتــايل ال ميكــن معرفــة إيــرادات الفوائــد التــي يحصــل عليهــا كل ُمــودع. ولذلــك، يجــب إمــا رفــع الرسيــة 

املرصفيــة أو تــرك الخيــار للمودعــني بالكشــف عــن حســاباتهم عــىل أن يســتفيد أولئــك الذيــن يكشــفون عــن حســاباتهم مــن رضيبــة أقــل ســتكون يف 

صالــح صغــار املودعــني. وكــام ذكــر أعــاله، فــإن فــرض رضائــب عــىل الريــوع ســيمّول األجــر االجتامعــي، ويف الوقــت نفســه ســيفرض عبئــاً ثقيــالً عــىل تلــك 

األنشــطة حيــث يتوافــر للمســتثمرين مزيــد مــن الحوافــز لتوجيــه اســتثامراتهم إىل األنشــطة اإلنتاجيــة.

2. تشجيع القطاعات اإلنتاجية والعالة املهيكلة: 
ــة الشــاملة، ســيُمّول مــن خــالل الرائــب عــىل الريــوع، ســتُلغى االشــرتاكات الخاصــة  ــة الصحي مبــا أن توفــري الخدمــات االجتامعيــة، مبــا يف ذلــك الرعاي

بتعويضــات الصحــة واألمومــة التــي تُدفــع إىل الصنــدوق الوطنــي للضــامن االجتامعــي، مــا ســيخفض تكاليــف اليــد العاملــة بالنســبة للــرشكات ويشــجعها 

ــل خفــض  ــة املرشوطــة لتشــجيع أنشــطتها، مث ــز الريبي ــه، ســتُعطى الــرشكات بعــض الحواف ــن تســتخدمهم. ويف الوقــت ذات ــة العــامل الذي عــىل هيكل

الرائــب واإلعفــاءات لبعــض القطاعــات. وهــذا مــن شــأنه أن يكــون يف إطــار مــن السياســات االقتصاديــة العامــة التــي تهــدف إىل تحديــد القطاعــات 

اإلنتاجيــة ذات إمكانيــات النمــو وامليــزات النســبية التــي مــن شــأنها أن تشــجع عــىل النمــو مــن خــالل االئتــامن املنخفــض التكلفــة وإعفــاءات رضيبيــة 

)مثــل التكنولوجيــا، والصناعــات الخــراء، والزراعــة، الــخ(.

3. تطبيق رضيبة الدخل الشاملة عى كل الدخول
 )باســتثناء الريــوع كــام هــو محــدد أعــاله إذ ســتُفرَض رضيبــة خاصــة( مبــا يف ذلــك الدخــول مــن أربــاح الــرشكات القابضــة التــي مــن شــأنها أن تخضــع 

للريبــة مثــل األربــاح األخــرى مــن الدخــل. وعــالوة عــىل ذلــك، يجــب إجــراء إعــادة هيكلــة لفئــات الدخــل املختلفــة مــع زيــادة معــدالت الهوامــش 

ــاءات وخاصــة املتعلقــة  ــك أيضــاً إلغــاء مجموعــة واســعة مــن اإلعف ــة الدخــل. ويســتتبع ذل ــدان املتوســطة والعالي ــري البل ــا مبــا يتــامىش مــع معاي العلي

بالنظــام الطائفــي. 

4. إصالح الريبة عى االستهالك:
ــرَض عــىل املنتجــات  ــق املنتجــات فتُف ــة موحــدة مبســتويات مختلفــة وف ــة عــىل القيمــة املضاف ــق رضيب ــري. أوالً، تطبي ــب نوعــني مــن التداب  هــذا يتطل

الغذائيــة األساســية رضائــب أقــل مــن غريهــا. ويف الوقــت نفســه إلغــاء اإلعفــاء عــىل الســلع الكامليــة وفــرض رضائــب عليهــا مبعــدالت أعــىل. ثانيــاً، يجــب 

بــذل جهــود للتخفيــف عــن املســتهلكني النفقــات اإلضافيــة التــي ترتتــب عــىل اســتهالكها وخاصــة تلــك املتعلقــة بالكهربــاء واملــاء والنقــل. وهــذا يعنــي 

اســتثامراً عامــاً مهــامً إلصــالح هــذه القطاعــات الثالثــة مــن دون تخصيصهــا لضــامن التغطيــة الكاملــة واملســتدامة. واملنافــع لــن تعــود عــىل املســتهلكني 

األفــراد فحســب بــل ســتقل التكاليــف عــىل القطاعــات اإلنتاجيــة )مثــل الصناعــة والزراعــة( التــي ســتكون لديهــا البنيــة التحتيــة الالزمــة إلجــراء عملياتهــا 

مــن دون تكبــد تكاليــف إضافيــة.

5. الشفافية: 
 تدابــري لتعزيــز الشــفافية الريبيــة التــي مــن شــأنها أن تشــمل اإلصــدار الــدوري للعوائــد الريبيــة التفصيليــة وفقــاً لفئتهــا، ومعلومــات عــن املكلفــني 

مــن حيــث نطــاق دخلهــم وحصــة الرائــب التــي يدفعونهــا. وعــالوًة عــىل ذلــك، ومــن أجــل ردع التهــرب، ينبغــي اإلعــالن عــن أســامء األفــراد والكيانــات 

ذوي الدخــل املرتفــع الذيــن يتجنبــون الرائــب أو ال يدفعونهــا. أيضــاً، مــن بــني تدابــري أخــرى، يجــب إبعــاد املكلفــني عــن الفســاد مــن خــالل زيــادة 

رواتبهــم، وتنفيــذ تدابــري تأديبيــة أكــر رصامــًة عــىل أولئــك الذيــن يتواطــأون مــع املكلفــني، وضــامن اســتمرار دوران وتنقــل مفتــي الرائــب لتقليــل خطــر 

بنــاء عالقــات مــع املكلفــني.

  بعنوان »الرائب والعدالة االجتامعية: آفاق لبنان: املأزق االقتصادي أو فرصة اإلصالح؟« تعليق عىل )ANND( يتم استخراج هذه التوصيات من موجز سياسات شبكة املنظامت العربية غري الحكومية للتنمية ٤2

http://www.annd.org/data/file/files/ReactiontoArticleIV-Lebanon-March2017%282%29.pdf ، مشاورات املادة الرابعة لصندوق النقد الدويل للعام 2016 يف لبنان، إعداد نبيل عبدو          
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الحقوق السياسية واملدنية

الحق يف الحياة والحرية واألمن الشخيص

تعزيز وحامية حقوق املهاجرين والالجئني

عــى الرغــم مــن مــرشوع قانــون عــام 2012 الداعــم إللغــاء عقوبــة اإلعــدام يف لبنــان، ال تــزال عقوبــة اإلعــدام قانونيــًة مبوجــب املادتــن 37 و 43 مــن 

قانــون العقوبــات اللبنــاين. بالتــايل، ال تــزال عقوبــة اإلعــدام حكــاً شــائعاً، يُســتخدم يف حــاالت الخطــورة الشــديدة. ومــع ذلــك، هنــاك وقــٌف غــر رســمي 

لتنفيــذ أحــكام اإلعــدام منــذ عــام 2004، وبالتــايل مل يتــم تنفيــذ أي حكــم إعــدام منــذ ذلــك الوقــت. غــر أن لبنــان مل يعتمــد الروتوكــول االختيــاري 

الثــاين امللحــق بالعهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية الــذي يدعــو إىل إلغــاء عقوبــة اإلعــدام.

التوصيات:

1. التصديق رسمياً عىل الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية واملتعلق بإلغاء عقوبة اإلعدام.

2. اعتامد وقف رسمي لتنفيذ عقوبة اإلعدام.

3. تعزيز ضامنات املحاكامت العادلة.

٤. تعديل قانون العقوبات اللبناين إللغاء جميع األحكام التي تستلزم عقوبة اإلعدام.

بســبب التناقضــات يف تنفيــذ السياســة، يواجــه املواطنــون الســوريون الذيــن يطلبــون الدخــول إىل لبنــان أو الذيــن يعيشــون بالفعــل يف لبنــان، مجموعــًة 

متنوعــًة مــن العقبــات التــي تنتهــك حقوقهــم اإلنســانية. عــى ســبيل املثــال، يُطلــب مــن بعــض األشــخاص التوقيــع عــى وثائــق للتعهــد بعــدم العمــل، 

ومُينــع آخــرون مــن الدخــول بشــكٍل تعســفٍي ويًطلــب منهــم دفــع رســم إقامــة بقيمــة 200 دوالر أمــريك عــى الرغــم مــن كونهــم مؤهلــن للحصــول 

عــى إعفــاء مــن الرســوم.

تطّبــق وزارة الشــؤون االجتاعيــة اســتثناءات للقبــول يف الحــاالت اإلنســانية بالتنســيق مــع املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن. )كيــف 

تقــرر املفوضيــة مــن يســتحق االســتثناءات اإلنســانية؟ قضيــة ظلــم(. ومــع ذلــك، مل تحــدد وزارة الشــؤون االجتاعيــة »الحالــة اإلنســانية القصــوى« ، 

وهــذا يعنــي أن العديــد مــن الالجئــن املحتملــن قــد يُحرمــون مــن الوصــول إىل األمــان يف لبنــان.

ميكــن لالجئــن املوجوديــن بالفعل يف لبنان واملسجلن لــدى املفوضيــة قبــل كانــون الثاين/ينايــر 2016 تجديــد تصاريح إقامتهــم كل ســتة أشــهر، ولكــن 

مقابــل رســٍم باهــٍظ يبلــغ 200 دوالر أمــريك، وهــو مبلــغ ال ميكــن للعديــد مــن الالجئــن تحملّــه. ويتعــن عــى الالجئــن غــر املســّجلن أو املســّجلن بعــد 

ينايــر 2016 لــدى املفوضيــة تقديــم طلــب للحصــول عــى تأشــرات مبوجــب اللوائــح الجديــدة، وهــذا يعنــي أنــه مــن أجــل عــدم دفــع الرســم، يجــب 

عليهــم تقديــم املســتندات الالزمــة.

قامــت العديــد مــن البلديــات أيضــاً بإصــدار »حظــر تجــول »لألجانــب«، ويســتهدف هــذا الحظــر يف الواقــع الســورين والفلســطينين فقــط. عندمــا يتــم 

القبــض عليهــم بعــد موعــد حظــر التجــول، يتــم اعتقــال الالجئــن وقــد يبقــون يف الســجن بشــكٍل تعســفٍي.

يســتثني قانــون العمــل اللبنــاين العامــالت املنزليــات املهاجــرات مــن أحكامــه ويخضعهــن لســيطرة نظــام الكفالــة. يعطــي نظــام الكفالــة ســلطًة أكــر 

ألصحــاب العمــل، فيمنحهــم الســيطرة املطلقــة عــى الوضــع القانــوين للعامــالت املنزليــات املهاجــرات وترصيــح عملهن. وتشــمل الشــكاوى الشــائعة التي 

تقّدمــت بهــا العامــالت املنزليــات املهاجــرات عــدم الدفــع، والتأخــر يف الدفــع، واالحتجــاز القــري، وعــدم إعطــاء إجــازة، واإليــذاء اللفظــي والجســدي. 

ومينــع نظــام التأشــرات املقّيــد العامــالت املنزليــات املهاجــرات مــن مقاضــاة أصحــاب عملهــن بســبب ســوء املعاملــة، ألنهــن بذلــك ســيواجهن عقبــاٍت 

قانونيــٍة ويخاطــرن أيضــاً بالتعــرّض للســجن والرتحيــل.

عالوًة عى ذلك، ال تزال العامالت املنزليات املهاجرات يحرمن بشكٍل تعسفٍي من الحصول عى تصاريح اإلقامة.

تعزيز وحامية حقوق اإلنسان عىل األرض

 تنفيذ التزامات حقوق اإلنسان
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الحق يف الهوية

الوصول إىل العدالة

هنــاك عــرشات اآلالف مــن األشــخاص عدميــي الجنســية يف لبنــان ألســباٍب مختلفــٍة، مبــا يف ذلــك تــوارث وضعهــم مــن أســالفهم الذيــن مل يتمكّنــوا مــن 

التســجيل يف التعــداد الســكاين الوحيــد لعــام 1932 بعــد إنشــاء دولــة لبنــان أو الفــرار مــن االضطهــاد مــن البلــدان املجــاورة للبنــان يف الثالثينيــات 

مــن دون جنســيٍة محــددة.

ال يوجد إطار قانوين خاص يرعى وضع األشخاص عدميي الجنسية وحقوقهم. إنهم يفتقرون إىل أي وضعٍ قانويٍن أو وثائق.

ال توجــد ســجالت أحــوال شــخصية لألشــخاص عدميــي الجنســية. ال ميكــن تســجيل زيجاتهــم وال يجــوز تســجيل والدات األطفــال املولوديــن ألبويــن 

غــر مســجلن. ونتيجــًة لذلــك، أصبــح األشــخاص عدميــي الجنســية يف وضــعٍ ســيئ ٍللغايــة، مــا يجعلهــم عرضــًة لســوء املعاملــة واالســتغالل الخطــر؛ 

ويُحرمــون بشــكل عــام مــن حقــوق اإلنســان األساســية والجوهريــة.

إن انعــدام الجنســية يشــكّل أيضــاً مشــكلًة لكثــر مــن األطفــال حديثــي الــوالدة الالجئــن ألن العديــد مــن الالجئــن ال يتمكنــون مــن إكــال عمليــات 

تســجيل املواليــد، عــى ســبيل املثــال، ألن الوالديــن ال ميلــكان إقامــة صالحــة.

التوصيات:

ــق لهــم وضــامن  ــم عــىل الحقــوق لألشــخاص عدميــي الجنســية، مــن أجــل تحديدهــم وتســجيلهم وإصــدار الوثائ ــة قائ •وضــع إطــار شــامل للحامي

ــة. ــية والجوهري ــوق األساس ــىل الحق ــم ع حصوله

ــم  ــن حريته ــون م ــخاص املحروم ــرض األش ــن أن يتع ــة. ميك ــل املحاكم ــات العادلة، خاصًة أثناء التحقيقات واالحتجاز قب فشل لبنان يف ضان املحاك

النتهــاكات حقــوق اإلنســان عنــد احتجازهــم، مثــل إبقائهــم قيــد االحتجــاز قبــل املحاكمــة لفــرتٍة تتجــاوز الحــّد املقــرر أو احتجازهــم دون إمكانيــة 

الوصــول إىل الحقــوق األساســية مثــل اســتقبال الزائريــن أو االتصــال مبحــاٍم للحصــول عــى استشــارٍة قانونيــة.

التوصيات:

1. تعزيز الوصول الفّعال إىل املساعدة القانونية.

2. مراقبة أماكن االحتجاز بشكٍل دورٍي.

التوصيات:

1. إنشاء آلية قانونية لضامن حامية الالجئني وملتميس اللجوء، ال سيام من االحتجاز التعسفي واإلعادة القرسية.

2. مواصلــة توفــري الوصــول إىل الالجئــني الســوريني عــىل أســاس عمليــة مراجعــٍة أكــر رصامــًة امتثــاالً للمعايــري الدوليــة لقانــون الالجئــني، ال ســيام مبــدأ 

عــدم اإلعــادة القرسيــة ولقانــون حقــوق اإلنســان.

3. تسهيل الوصول إىل الحامية والوثائق القانونية لالجئني يف لبنان.

٤. إنهاء استخدام منع التجول التمييزي.

5. إصالح نظام الكفالة بحيث ال تعد تأشريات العاّمل مرتبطًة بالكفالء الفرديني، وميكنهم إنهاء العمل دون موافقة الكفيل.
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التعذيب يف لبنان

عــى الرغــم مــن أن التعذيــب محظــور مبوجــب قانــون العقوبــات، إال أنــه ذو طابــع مؤســي ومنتــرش عــى نطــاٍق واســعٍ ومنهجــي يف لبنــان، خاصــًة 

أثنــاء االســتجوابات. وال تــزال االعرتافــات تحصــل تحــت التعذيــب، مــا يحــرم الحــق يف محاكمــٍة عادلــة.

ــع  ــود من ــق جه ــون تعي ــب بشــكٍل صــارٍم، لكــن عــّدة ثغــراٍت يف القان ــم التعذي ــادة 401 لتجري ــاين امل ــواب اللبن ــس الن يف ســبتمر 2017، عــّدل مجل

التعذيــب. مل يتضمــن القانــون املعلومــات األساســية، عــى ســبيل املثــال، يســتبعد ســوء املعاملــة، ملواءمــة الترشيعــات اللبنانيــة مــع التوصيــات الدوليــة 

ضــد التعذيــب، مــع الســاح للجنــاة يف بعــض الحــاالت بإمكانيــة عــدم محاســبتهم. وعــالوًة عــى ذلــك فــإن العقوبــات املفروضــة عــى أعــال التعذيــب 

ال تتناســب مــع خطــورة الجرميــة.

التوصيات:

1. تجريــم التعذيــب وغــريه مــن رضوب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة مبــا يتــامىش مــع تعريفــات كل منهــا يف اتفاقيــة األمــم 

املتحــدة ملناهضــة التعذيــب وغــريه مــن رضوب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة.

2. إنشاء عقوبات لجرمية التعذيب إلظهار خطورة الجرمية.

3. إنشاء آلية حامية لضحايا التعذيب والشهود.

استقالل القضاء

يُعتــر اســتقالل القضــاء إحــدى الضانــات األساســية للحــق يف املحاكمــة العادلــة. ومــع ذلــك، ال توجــد تدابــر حديثــة تضمــن االســتقالل التــام والحيــاد 

التــام للقضــاء يف لبنــان. ويبقــى التصــّور أن املدعــى عليهــم األغنيــاء، الذيــن لديهــم دعــم قــوي أو صــالت قويــة يحظــون مبعاملــٍة تفضيليــٍة ضمــن النظــام 

القضــايئ. لكــن ال يوجــد ســجل ألي قــاٍض يتعــرض لضغــوٍط سياســية.

ال يتــم تعيــن القضــاة مــن قبــل جهــاٍز محايــٍد سياســياً ولكــن بنــاًء عــى مرســوٍم مــن الحكومــة. وقــد أّدى التأثــر الســيايس يف تعيــن القضــاة إىل إفســاد 

لنظام. ا

ترعــى قواعــد املحكمــة العســكرية كل مــن العســكرين واملدنيــن. ويبقــى اختصاصهــا مبهــاً، مــا يــؤدي إىل محاكمــة عســكرين أحيانــاً يف قضايــا غــر 

عســكرية ومدنيــن يف قضايــا غــر عســكرية. ومــن غــر الــروري أن يكــون قضــاة املحكمــة العســكرية حائزيــن شــهادة يف القانــون، ويُســمح للضبــاط 

العســكرين بالتحضــر للدفــاع عــن املتهــم، والتشــكيك يف النزاهــة والحــق يف محاكمــٍة عادلــة.

باإلضافة إىل ذلك، فإن املجلس القضايئ معرّض أيضاً للتأثر السيايس نظراً ألن مجلس الوزراء يحيل القضايا إىل هذه املحكمة.

التوصيات:

1. ضامن أن يكون جميع القضاة مستقلني وحياديني وخارج التسلسل القيادي العسكري.

2. تعيني قضاة من قبل جهاز محايد سياسياً بدالً من تعيينهم بناًء عىل مرسوم من الحكومة.

3. ضــامن أن تكــون املحكمــة العســكرية جــزءاً ال يتجــزأ مــن النظــام القضــايئ العــام، وأن تطّبــق هــذه املحاكــم اإلجــراءات القانونيــة الواجبــة التــي يعــرتف 

بهــا القانــون الــدويل لضــامن محاكمــة عادلــة.

٤. إقــرار قانــون مينــح املحكمــة الحرصيــة االختصــاص التقييــدي عــىل القضايــا العســكرية املناســبة، والــذي يُســمح مبوجبــه للمحاكمــة مقاضــاة الضبــاط 

العســكريني والقضايــا العســكرية فقــط، ونقــل اختصــاص محاكمــة املدنيــني إىل املحاكــم العاديــة.
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املفقودون واالختفاء القرسي

الوصول اىل املعلومات

ينــّص مــرشوع قانــون املفقوديــن واملخفيــن قــراً عــى إنشــاء معهــد أو لجنــة »تكــون هيئــة إداريــة مســتقلة مســؤولة عــن تحديــد مصــر املفقوديــن 

واملخفيــن قــراً«. أُعــّد هــذا املــرشوع مــن قبــل منظــات املجتمــع املــدين وُقــّدم إىل مجلــس النــواب يف عــام 2012، ولكــن مل يتــم التصديــق عليــه 

بعــد.

التوصيات:

1. اعتامد مرشوع القانون الخاص باملفقودين واملخفيني قرساً والتأكد من تنفيذه الفّعال.

2. إنشاء قاعدة بيانات حمض نووي لجميع عائالت املفقودين.13

3. اتخــاذ التدابــري املناســبة لحاميــة املقابــر الجامعيــة املحتملــة مــن أجــل الحفــاظ عــىل املعلومــات التــي قــد تكــون محوريــًة يف أي عمليــة بحــث عــن 

الحقيقــة يف املســتقبل.

تــم تقديــم مــرشوع قانــون حايــة املبلغــن عــن املخالفــات إىل مجلــس النــواب اللبنــاين يف عــام 2010. وال يــزال ينتظــر يف الوقــت الحــايل تقدميــه إىل 

الجمعيــة العامــة للتصويــت عليــه1. 

يف ينايــر 2017، صــّدق لبنــان عــى قانــون الوصــول إىل املعلومــات الــذي يجــر الســلطات اللبنانيــة عــى أن تكــون أكــر شــفافيًة وقابليــًة للمســاءلة 

أمــام املواطنــن. غــر أن تنفيــذ القانــون قــد يواجــه عقبــاٍت، عــى ســبيل املثــال، يُطلــب مــن املكاتــب الحكوميــة اآلن نــرش الوثائــق الرئيســية عــر 

اإلنرتنــت، لعــرض مــؤرشات أدائهــا، لكــن عــدداً مــن هــذه الكيانــات ليــس لديهــا مواقــع إلكرتونيــة، لذلــك ليــس مــن الواضــح متــى ســتتمكن مــن 

االمتثــال لهــذا الجانــب الخــاص2 . باإلضافــة إىل ذلــك، مل يتــم وضــع أي آليــة لضــان توصيــل املعلومــات املطلوبــة الصحيحــة إىل الجمهــور، وضــان 

عــدم انتشــار البيانــات غــر الصحيحــة.

التوصيات:

1. اعتامد قانون حامية املبلّغني عن املخالفات لضامن الشفافية واملساءلة.

2. ضامن فعالية قانون الحق يف الوصول إىل املعلومات.

مل يتغــر دور املــرأة يف السياســة يف لبنــان بشــكٍل ملحــوٍظ خــالل العقــود املاضيــة. ال تــزال املــرأة ممثلــة متثيــالً ناقصــاً يف الحيــاة السياســية. كان هنــاك 

العديــد مــن مشــاريع القوانــن التــي متــت صياغتهــا لضــان أن تشــكل النســاء 33 يف املائــة مــن مجلــس النــواب واملجالــس املحليــة. مل يتــم متريــر أي 

مــن هــذه املشــاريع.

التوصيات:

• اعتامد كوتا نسائية تبلغ 33 يف املائة يف االنتخابات الترشيعية وكذلك يف مجلس الوزراء.

http://transparency-lebanon.org/En/whatwedodetails/1/26/0 الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية 1

2 Executive Magazine http://www.executive-magazine.com/special-feature/access-to-information-law

احرتام مبدأ دورية االنتخابات وقانون اإلصالح االنتخايب



الحقوق السياسية واملدنية

الحق يف الحياة الخاصة )حقوق املثليات واملثليني ومزدوجي 

امليل الجنيس ومغايري الهوية الجنسانية يف لبنان(

أصــدر قــاٍض يف ينايــر 2017 أمــراً مــن املحكمــة ينــص عــى أنــه ال يجــب تجريــم امليــول الجنســية، مــا يعنــي أن املثليــة الجنســية ليســت جرميــة. ومــع 

ذلــك فــإن املــادة 534 مــن قانــون العقوبــات التــي تجــرم »االتصــال الجنــي غــر الطبيعــي« مل تُعــرَّف يف القانــون أو يف املارســة، مــا يســمح بإعطــاء 

تفســر واســع بــن القضــاة، األمــر الــذي يجعــل املثليــات واملثليــن ومزدوجــي امليــل الجنــي ومغايــري الهويــة الجنســانية عرضــًة لالعتقــال التعســفي.

التوصيات:

1. حظر التمییز علی أساس امليل الجنيس والهوية الجنسانية.

2. تعزيز اختصاص املادة 53٤ ملنع التفسريات التعسفية وبالتايل خطر اضطهاد األفراد بسبب ميولهم الجنسية.

3. حمایة املثليــات واملثليــني ومزدوجــي امليــل الجنــيس ومغايــري الهويــة الجنســانية من العنف الناجــم عــن معــاداة املثليــني ورهــاب التحــول الجنــيس من 

خالل إنشاء آلیة مستقلة لمراقبة االنتهــاكات وتوثيقهــا واإلبالغ عنهــا لضمان المساءلة.

حرية الرأي والتعبري واالعتقاد يف لبنان

حرية تكوين الجمعيات

ال تــزال القوانــن الجنائيــة املتعلقــة بالتشــهر، والقوانــن التــي تجــرِّم انتقــاد املســؤولن والرمــوز العامــة، تقمــع حريــة التعبــر يف لبنــان. ليــس لقانــون 

الصحافــة وقانــون العقوبــات وقانــون اإلعــالم املــريئ واملســموع وقانــون القضــاء العســكري ضانــات كافيــة لحايــة الحــق يف حريــة التعبــر.

إن القــدح والتشــهر واإلهانــة مــن املصطلحــات التــي ال تــزال تُســتخَدم بصــورٍة فضفاضــٍة ألنهــا غــر محــددة بشــكٍل جيــٍد يف القانــون اللبنــاين. وهــذا يؤدي 

إىل اعتقــال املواطنــن اللبنانيــن الذيــن ينتقــدون الســلطات اللبنانية أو الشــخصيات السياســية.

تســتخدم الحكومــة اللبنانيــة قانونــاً عفــا عليــه الزمــن منــذ عــام 1947 لتقريــر كيفيــة فــرض الرقابــة عــى وســائل اإلعــالم والتعبــر الفنــي. يحظــر مبوجــب 

هــذا القانــون أي عمــل يُعتقــد أنــه يؤثــر عــى األمــن القومــي أو يثــر النعــرات الطائفيــة أو يهــدد العالقــة بــن لبنــان والــدول الصديقــة. ال يوفــر مكتــب 

الرقابــة داخــل األمــن العــام تريــراً لقراراتــه.

فشلت الحكومة أيضاً يف التحقيق يف الهجات عى وسائط ومرافق اإلعالم واالعتداءات عى الصحافين األفراد.

التوصيات:

جعــل قضايــا القــدح واالفــرتاء والتشــهري قضايــا مدنيــة، وليــس قضايــا جنائيــة، مــع ضــامن الوصــول العــادل إىل نظــام العدالــة وحاميــة األطــراف الضعيفــة، 

مــع الحــرص عــىل أال تعــرّض القوانــني املتعلقــة بالتشــهري الحــق يف حريــة التعبــري إىل الخطــر.

تحديــد املفاهيــم املتعلقــة بالرقابــة عــىل املحتــوى بدقــٍة، مثــل »التشــهري« و«القــدح« مــن أجــل منــع اإلســاءات يف تطبيقهــا ومــا يرتتــب عــىل ذلــك مــن 

زيــادة يف هامــش حريــة التعبــري يف البلــد.

مل يعلن لبنان عن أية خطط لرفع الحظر املفروض عى تكوين جمعيات من قبل املوظفن املدنين.

ال تعــرتف وزارة العمــل أيضــاً باتحــاد العامــالت املنزليــات. وبســبب غيــاب اإلرادة السياســية والقيــود املفروضــة مبوجــب القانــون، يتــم انتهــاك الحــق يف 

حريــة تكويــن الجمعيــات للعــال املهاجريــن يف لبنــان ويتعرضــون ملختلــف أشــكال اإلســاءة.

التوصيات:

1. االعرتاف بنقابة العامالت املنزليات.

2. تعديل املرسوم االشرتاعي رقم 112 الصادر يف عام 1959 للسامح للموظفني املدنيني بتكوين الجمعيات.
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حقوق املرأة 

التجمع النسايئ الدميقراطي اللبناين	 
املجلس النسايئ اللبناين	 
منظمة كفى عنف واستغالل	 
الهيئة اللبنانية ملناهضة العنف ضد املرأة  	 
فيميل 	 
معهد الدراسات النسائية يف العامل العريب يف 	 

الجامعة اللبنانية األمركية .  
منظمة أبعاد	 
مجموعة األبحاث والتدريب للبحث والعمل التنموي	 



حقوق املرأة 

التزامات لبنان الدولية مبا يخص حقوق النساء 

ــاة وحقــوق املواطنــن  ــان خــالل الســنوات األخــرة 2015-2018 عــدة محطــات سياســية واقتصاديــة وأمنيــة كان لهــا أثرهــا عــى كل حي عــرف لبن

بشــكل عــام وحقــوق املــرأة بشــكل خــاص. وقــد كان لهــذه األزمــات أثرهــا عــى صعيــد ضعــف التــزام الدولــة اللبنانيــة باالتفاقيــات واملواثيــق الدوليــة 

الخاصــة بحقــوق اإلنســان، ال ســيا التوصيــات الصــادرة عــام 2015 مــن قبــل مجلــس حقــوق اإلنســان إىل الدولــة اللبنانيــة مبوجــب آليــة االســتعراض 

الــدوري الشــامل. 

ففــي العــام 2015، اعتمــد الفريــق العامــل املعنــي باالســتعراض الــدوري الشــامل مــرشوع تقريــر يتضمــن توصيــات الــدول األعضــاء يف األمــم املتحــدة 

إىل لبنــان. وقــد أعربــت وفــود الــدول عــن قلقهــا إزاء حالــة حقــوق اإلنســان يف البــالد، وقــد أســفر االســتعراض عــن 147 توصيــة موجهــة إىل لبنــان 

مــن قبــل 46 دولــة، تــم قبــول 100 منهــا يف الجولــة األوىل، وعــن 257 توصيــة يف الجولــة الثانيــة تــم قبــول 139 توصيــة منهــا. 

احتلــت حقــوق املــرأة أهميــة كــرى يف التوصيــات بحيــث بلغــت التوصيــات املتعلقــة بهــا 78 توصيــة، قبــل منهــا لبنــان 18 توصيــة، بينــا أحيــط 

علــاً ببقيــة التوصيــات حيــث ال يحــق لــه رفضهــا. 

يــأيت هــذا التقريــر يف منتصــف املــدة ليســتعرض أبــرز الفجــوات التــي تتصــل بقضايــا النســاء والفتيــات يف لبنــان ربطــاً بالتوصيــات التــي ورد ذكرهــا 

للدولــة اللبنانيــة.

ــخ  ــذاً بتاري ــح ناف ــذي أصب ــم 592 ال ــون رق ــز ضــد املــرأة مبوجــب القان ــع أشــكال التميي ــة إلغــاء جمي ــة اتفاقي ــة اللبناني عــام 1996 صدقــت الدول

1996/8/1، لكــن هــذا التصديــق تضمــن تحفظــات عــى موضوعــات أساســية هــي البنــد الثــاين مــن املــادة 9 املتعلقــة بالجنســية والبنــود )ج( و)و( 

و)د( و)ز( مــن الفقــرة األوىل للــادة 16 املتعلقــة باألحــوال الشــخصية، إضافــة إىل التحفــظ عــى املــادة 29 الفقــرة األوىل. وردت إىل لبنــان العديــد 

مــن التوصيــات التــي تحــث لبنــان عــى ســحب تحفظاتــه هــذه وكان موقــف لبنــان رافضــاً لهــا. أن اســتمرار هــذه التحفظــات يعيــق املســار الجــاد 

والحقيقــي يف تفعيــل املســاواة كــا وردت يف اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة. 

التوصيات:

1. انضامم لبنان إىل االتفاقيات الدولية غري املصادق عليها. 

2. سحب التحفظات عن اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة. 

3. االنضامم إىل الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة.

قانون الجنسية 

ال يــزال التمييــز ضــد النســاء اللبنانيــات بعــدم إعطائهــن حــق منــح الجنســية اللبنانيــة ألبنائهــن يف حــال الــزواج مــن أجنبــي قامئــاً يف لبنــان، وال يــزال 

لبنــان يشــهد العديــد مــن مقرتحــات ومشــاريع القوانــن التــي تحــاول معالجــة موضــوع الجنســية ضمــن مقاربــات سياســية وطائفيــة ومذهبيــة، يف حن ال 

تــزال النســاء اللبنانيــات وأرسهــن ضحايــا قانــون العــام 1925 مبــا لــه مــن آثــار وتداعيــات عــى متتعهــن بأبســط الحقــوق التــي يفرتضهــا رابــط املواطنــة.

التوصيات: 

1. رفع التحفظ عن املادة التاسعة من اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة. 

2. تعديل قانون الجنسية اللبناين بحيث تصبح املادة األوىل منه »يعد لبنانياً من ولد ألب أو ألم لبنانية«.
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مشاركة املرأة يف الحياة العامة 

قوانني األحوال الشخصية 

ال جهــود عمليــة رصــدت حتــى اآلن يف تفعيــل مشــاركة املــرأة يف الحيــاة العامــة، بــل ال يوجــد حتــى نيــة يف هــذا االتجــاه، ويتضــح ذلــك مــن خــالل 

رفــض إقــرار حــق املــرأة بالكوتــا يف املجلــس النيــايب. عــى الرغــم أن معظــم األحــزاب السياســية أرصّت عــى أهميــة الكوتــا النســائية وعــى أهميــة 

ــا ضمــن  ــإدراج الكوت ــوزاري كان قــد تضمــن وعــداً للجمعيــات النســائية ب ــان ال ــاة السياســية. وبالرغــم مــن أن البي إعطــاء دور أكــر للمــرأة يف الحي

قانــون االنتخابــات الجديــد، إال أن الكوتــا النســائية ســقطت يف التصويــت مــن قانــون االنتخــاب املّعــد عــام 2017 والــذي متــت عــى أساســه االنتخابــات 

عــام 2018. بالتــوازي، هنــاك غيــاب للسياســات العامــة التــي تعــزز مــن مكانــة املــرأة يف الحيــاة العامــة. عــى املســتوى البلــدي، ترشــحت 1485 امــرأة 

إىل االنتخابــات البلديــة لســنة 2016 يف حــن كان هنــاك 1346 مرشــحة عــام 2010. نســبة النســاء اللــوايت نجحــن يف املجالــس البلديــة 5،4 يف املئــة، 

والالفــت أن نســبة التمثيــل ارتفعــت إىل 0،8 يف املئــة فقــط عــن نســبة متثيــل النســاء يف مجالــس انتخابــات الـــ2010. وقــد بلــغ عدد املرشــحن املســجلن 

يف قوائــم االنتخابــات البلديــة لعــام 2016 يف كل لبنــان 21932 مرشــًحا ومرشــحة، بينهــم 1485 مرشــحة، أي مــا يقــدر بنســبة 6،9 يف املئــة. وحجــزت 

النســاء لنفســها يف االنتخابــات البلديــة 2016 نســبة 5،4 يف املئــة، أي 661 مقعــًدا مــن أصــل 12139 مقعــًدا، بينــا كان عــدد املقاعــد التــي حصلــت 

عليهــا النســاء يف العــام 2010 )536 مقعــًدا( أي مــا يقــدر بـــ 4،6 يف املئــة. يف حــن كان هــذا الرقــم 2.02% يف الـــ2004. امــا االنتخابــات النيابيــة األخــرة 

فقــد شــهدت ترشــح 111 ســيدة، 86 منهــن خضــن العمليــة االنتخابيــة، والنتيجــة كانــت نجــاح ســت نســاء فحســب يف الوصــول إىل النــدوة الرملانيــة.

التوصيات: 

•إقرار التدابري اإليجابية املؤقتة متاشياً مع التوصيات العامة الصادرة عن لجنة القضاء عىل التمييز ضد املرأة.

ال يــزال لبنــان يعــاين مــن تعــّدد الترشيعــات واملحاكــم يف قضايــا األحــوال الشــخصية، والتــي تتســم عــى اختالفهــا بأحكامهــا التمييزيــة ضــد النســاء يف 

ظــل عــدم تبنــي قانــون مــدين وموحــد لألحــوال الشــخصية يرتكــز عــى املســاواة التامــة بــن الجنســن. ال يوفــر لبنــان قانونــاً لرعايــة شــؤون األشــخاص 

الالمنتمــن/ات إىل أي طائفــة مــن الطوائــف املعــرتف بهــا حــرصاً يف القانــون اللبنــاين. مــن ناحيــة أخــرى، يف ظــل تشــعب األنظمــة الراعيــة للــزواج والتــي 

تختلــف بالســن األدىن املعتمــد للــزواج، تســتمر وبشــكل فاضــح انتهــاكات حقــوق الطفــل يف لبنــان مــع اســتمرار ظاهــرة التزويــج املبكّــر للفتيــات. هــذا 

الواقــع ناتــج عــن غيــاب تحديــد ســن أدىن للــزواج يف النصــوص القانونيــة، بشــكل يتوافــق مــع التزامــات لبنــان الــواردة يف اتفاقيــة حقــوق الطفــل لعــام 

1989 التــي تحــدد ســن الــزواج بالثامنــة عــرشة علــاً أن لبنــان مصــادق عــى االتفاقيــة. إن قوانــن األحــوال الشــخصية تكــرس وتجــذر العنــف املبنــي 

عــى النــوع االجتاعــي املوجــه ضــد النســاء والفتيــات مــن خــالل أحــكام الحضانــة والوصايــة واإلرث والطــالق. 

يف لبنــان تبــدو قضايــا األحــوال الشــخصية هــي العقــدة األبــرز يف ظــل مــا يعيشــه البلــد مــن تعقيــدات، يســاهم يف ذلــك تحكــم املؤسســات الدينيــة يف 

قوانــن األرسة وحيــاد مطلــق للدولــة عــن مراقبــة املحاكــم الدينيــة وكل مــا يصــدر عنهــا، إضافــة إىل كــون املجلــس النيــايب غــر مســتقل عــن املؤسســة 

الدينيــة وعــن األخــذ باالعتبــار توصياتهــا ومواقفهــا يف أي تعديــل للقوانــن. 

ــون مــدين إلزامــي وآخــرون يطالبــون  ــون املــدين لألحــوال الشــخصية، منهــا مــن يطالــب بقان ــة عــدة تطالــب بالقان ــان حــركات مدني نشــطت يف لبن

بقانــون مــدين اختيــاري ومثــة طــرف ثالــث يعمــل عــى تعديــالت تطــال بعــض القضايــا يف منظومــة األحــوال الشــخصية وليــس كل املنظومــة )الحضانــة 

كمثــال(. يف واحــدة مــن الفــرص التــي ميكــن البنــاء عليهــا ازديــاد الوعــي عنــد الفئــات الشــابة بالتمييــز الــذي تتضمنــه هــذه القوانــن، مــا يفــر توجــه 

البعــض إلجــراء عقــود مدنيــة خــارج لبنــان، إضافــة ملــا شــهده لبنــان يف الســنوات الثــالث األخــرة، حيــث نظمــت للمــرة األوىل يف تاريــخ لبنــان عقــود 

مدنيــة عــى األرايض اللبنــاين اســتنادا إىل قــرار غــر ملغــى صــادر زمــن االنتــداب الفرنــي يجيــز إجــراء عقــود زواج مدنيــة لألشــخاص الذيــن ألغــوا 

هويتهــم الطائفيــة عــن ســجالت القيــد. عمــد بعــض الشــباب إىل إعتــاد هــذه اآلليــة، وقــد تــم تســجيل أحــد هــذه العقــود، مــا أحــدث ضجــة كبــرة. 

لكــن بفعــل الضغوطــات الالحقــة عمــدت وزارة الداخليــة اللبنانيــة إىل وقــف تنفيــذ عقــود الــزواج املشــابهة، وبالنتيجــة، يعــاين هــؤالء الشــباب اليــوم 

مــن مجموعــة مــن التعقيــدات بســبب عــدم تســجيل الــزواج، ســيا يف مــا يتعلــق بتســجيل األوالد. 

التوصيات: 

1. إقرار قانون مدين ومساٍو لألحوال الشخصية.

2. توفيــرإطار قانــوين وطنــي شــامل لحاميــة الفتيــات مــن التزويــج املبكــر يتامىش مع املعايــري الدوليــة لحقــوق اإلنسان ومــع التزامــات لبنــان مبوجــب 

اتفاقيــة حقــوق الطفــل.



حقوق املرأة 

حامية النساء من العنف األرسي

نجــح القانــون 293 بشــكل نســبي وعــى مســتويات عــدة، أهمهــا كــر الصمــت حــول قضايــا العنــف األرسي يف لبنــان واالعــرتاف بــدور الدولــة يف مجــال 

الحايــة، إضافــة إىل تعزيــز تفاعــل اإلعــالم مــع قضايــا النســاء. واألهــم مــن كل ذلــك النجــاح عــى املســتوى املؤسســايت يف تعزيــز دور القــوى األمنيــة 

والســلطة القضائيــة يف التصــدي للعنــف األرسي. عــى الرغــم مــن ذلــك هنــاك تحديــات تطــال القانــون 293 نفســه إضافــة إىل إشــكاليات تواجــه تنفيــذه. 

كــا أن هنــاك ســعياً لوضــع القانــون النموذجــي العــريب لحايــة النســاء والفتيــات مــن العنــف وذلــك بالرشاكــة مــع الهيئــة الوطنيــة لشــؤون املــرأة 

اللبنانيــة )NCLW( وتعديــل القانــون اللبنــاين الحقــا اســتناداً إىل القانــون النموذجــي.

وتجــدر اإلشــارة إىل أن لبنــان يعــد هــذا العــام، بالتعــاون مــع الهيئــة الوطنيــة لشــؤون املــرأة اللبنانيــة ومركــز املــرأة يف اإلســكوا، االســرتاتيجية الوطنيــة 

ملناهضــة العنــف القائــم عــى النــوع االجتاعــي. 

التوصيات: 

1. إقرار مرشوع قانون تعديل قانون حامية النساء وسائر أفراد األرسة من العنف األرسي الذي أُقّر يف مجلس الوزراء تاريخ 3 آب 2017.

2. استمرار العمل عىل تعزيز الوعي واملعرفة بالقانون 293. 

3. إنشاء صندوق مساعدة الضحايا املنصوص عنه يف القانون كذلك الوحدة الخاصة املعنية بالعنف األرسي لدى قوى األمن الداخي.

٤. إنشاء محكمة أرسة متخصصة بقضايا األرسة والعنف ضد النساء. 

قانون العقوبات اللبناين 

إن قانــون العقوبــات اللبنــاين املعمــول بــه ال يــزال قــارصاً يف بعــض مــواده عــن حايــة النســاء. فبعــض القواعــد عنيفــة بحــق النســاء، وبعضهــا يجيــز 

املارســات العنيفــة ويتســاهل مــع مرتكبيهــا.

- عــىل الرغــم مــن إلغــاء نــص املــادة 526 التــي كانــت تعطــي العــذر املخفــف ملرتكبــي مــا يســمى بجرائــم الــرشف، فــإن القضــاء اللبنــاين مــا زال يســتند 

إىل أحــكام املــادة 252 مــن قانــون العقوبــات. 

- يستثني قانون العقوبات من أحكامه حالة االغتصاب الزوجي يف املواد 503 و50٤ ويتساهل مع مرتكب جرم االغتصاب يف حاالت الزواج. 

- إن املــادة 522 كانــت تنطبــق عــىل جميــع الجرائــم الــواردة بــني املادتــني 503 و521 وتعفــي مرتكــب إحــدى هــذه الجرائــم مــن العقــاب يف حــال تــزوج 

مــن الضحيــة. صحيــح أن مفعولهــا قــد أزيــل عــن جــرم االغتصــاب ولكنــه بقــي يف املادتــني 505 و518 بحيــث ســمح بتزويــج الطفلــة يف عمــر 15 ســنة 

وإعفــاء الجــاين مــن العقــاب يف حــال وجــود عالقــة بينهــام.

- ليس هناك من تعريف للعنف الجنيس يف قانون العقوبات اللبناين. 

- ال يجرم قانون العقوبات اللبناين التحرش الجنيس. 

- ال يزال قانون العقوبات اللبناين يجرم الزنا. 

- إن القانــون يعاقــب عــىل الدعــارة ويعاقــب مرتكبــة الجــرم وال يعاقــب طالــب الخدمــة، ولكنــه مــن جهــة ثانيــة وبتحايــل واضــح عــىل القوانــني يســمح 

بالدعــارة املغطــاة مبــا يســمى » تأشــرية الفنانــات« التــي يذهــب ضحيتهــا ضحايــا اإلتجــار وعنــد القبــض عليهــن يعاقــن كمرتكبــات لجــرم البغــاء.

- وعن اإلجهاض، فالقانون اللبناين من أشّد القوانني يف هذا املجال 1. ويسمح القانون باإلجهاض العالجي ضمن رشوط استثنائية.

- مبــا يتعلــق باإلتجــار بالبــرش’ تبنــى لبنــان تعديــالت لقانــون العقوبــات ليشــمل جــرم اإلتجــار، تحديــد عقوبــات للمتاجريــن وتأمــني تعويضــات لضحايــا 

اإلتجــار. اال أن القانــون رقــم 16٤ مل يتــم تنفيــذه بشــكٍل صحيــح، اذ ليــس هنــاك ســوى عــدد قليــل جــداً مــن اإلدانــات منــذ اعتــامد القانــون يف عــام 2011. 

وهنالــك عــدة شــوائب تعــرتي قانــون مكافحــة اإلتجــار مبــا يف ذلــك الطلــب مــن الضحيــة إثبــات براءتهــا لــي تتفــادى اي عقوبــة قــد تنتــج عــن خرقهــا 

لبعــض القوانــني علــامً بــأن هــذا الوصــف القانــوين يجــب أن يُعتمــد حكــامً نظــراً لكونهــا ضحيــة إتجــار، إضافــة لكــون القانــون ال مينــح ضامنــات لحاميــة 

الضحيــة خــالل اإلجــراءات القانونيــة ومــا بعدهــا، وال يعتمــد آليــات خاصــة لحاميــة ضحايــا اإلتجــار التــي تقــل أعامرهــم عــن 18. وبالنســبة إىل تعويــض 

الضحايــا، يبقــى مرشوطــاً ومعلّقــاً عــىل إنشــاء صنــدوق بــإدارة وزارة الشــؤون االجتامعيــة واملمــّول حــرصاً مــن خــالل االســتيالء عــىل األصــول الناتجــة مــن 

الجرميــة.

  تعاقب املرأة التي تطرح نفسها بالحبس من ستة اشهر إىل ثالث سنوات.ويعاقب من يرتكب التطريح او يحاوله برضا املرأة بالحبس من سنة إىل ثالث سنوات.وتشدد العقوبة يف حاالت معينة إىل ما بني اربع 1

وعرش سنوات حسب الظروف. ويستفاد من العذر املخفف يف حال االقدام عىل االجهاض من اجل املحافظة عىل الرشف.  سنوات    
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قوانني العمل والضامن االجتامعي والرضائب والتجارة 

التوصيات: 

1. إلغاء جميع األحكام التمييزية يف قانون العقوبات. 

2. تبني اقرتاح القانون املقدم إللغاء املادة 518 وتعديل املواد من 505 إىل 519.

3. إقرار قانون يجرم التحرّش الجنيس. 

٤. التبني الرسمي ملضمون القانون النموذجي بكل مضامينه، بالـ)تعديل( 252، وعدم تجريم اإلجهاض والزنا وتجريم االغتصاب الزوجي.

5. مبــا يتعلــق باإلتجــار بالبــرش، ينبغــي عــىل الدولــة اللبنانيــة تبنــي خطــة وطنيــة ملحاربــة وملنــع اإلتجــار بالبــرش ومراجعــة قوانينــه وسياســاته بهــدف 

عــدم التعــارض مــع القانــون الجديــد. 

6. تعديــل املــادة 523 مــن قانــون العقوبــات اللبنــاين مبــا يضمــن إزالــة أي تجريــم لألشــخاص الذيــن ميارســون الدعــارة وتشــديد العقوبــات عــىل مســّهي 

الدعــارة ومســتغي دعــارة الغــري مبــا يتــامىش مــع قانــون معاقبــة اإلتجــار باألشــخاص.

يفتقر إىل آليات واضحة لردع ومعاقبة التمييز املبني عى أساس النوع االجتاعي واملوّجه ضد النساء العامالت.

 

يستثني هذا القانون بعض املجموعات من أحكامه مثل العال املنزلين واملزارعن الذين غالبيتهم من النساء. 

ــًدا مســألة توظيــف املــرأة. وتحظــر املــادة 27 تشــغيل األطفــال واملراهقــن والنســاء يف  تتنــاول املــواد 26 إىل 30 مــن قانــون العمــل اللبنــاين تحدي

جملــة أعــال2 . تــأيت معالجــة قضايــا املــرأة والطفــل يف نفــس الفصــل مــن قانــون العمــل. تقــي املــادة 34 بوقــت راحــة ملــدة ســاعة واحــدة بعــد 

خمــس ســاعات مــن العمــل مــن دون توقــف للمــرأة، لكــن بعــد ســت ســاعات للرجــال. وعــالوة عــى ذلــك، تســمح املــادة 59 للنســاء اللــوايت تزيــد 

خدمتهــن عــن ســنة واحــدة مبغــادرة العمــل »بســبب الــزواج«، والســاح لهــن باالســتفادة مــن تعويضــات نهايــة الخدمــة. ومبــا أن الرجــال ال يبــدو 

أنهــم قــادرون عــى املغــادرة للســبب نفســه، يبــدو أن هــذه املــادة تؤكــد األســاس املنطقــي الــذي يشــجع املــرأة عــى إعطــاء األولويــة للواجبــات 

املنزليــة واألرسيــة. 

تســتبعد عامــالت املنــازل املهاجــرات مــن إجــراءات الحايــة الــواردة يف قانــون العمــل اللبنــاين بســبب عــدم شــمولهن ضمــن القانــون، مــا يعرّضهــن 

إىل مختلــف أنــواع االنتهــاكات وإىل عــدم متتعهــن بالحايــة. يــري يف لبنــان عقــد عمــل خــاص للعالــة املنزليــة املهاجــرة يســمي »نظــام الكفالــة 

»الــذي حــول العمــل إىل شــكل مــن أشــكال العمــل الجــري وفقــاً ملنظمــة العمــل الدوليــة.

تنــص املــادة 3 مــن قانــون العمــل واملــادة 46 مــن قانــون الضــان االجتاعــي عــى اســتحقاقات الرعايــة للعــال الذكــور واملوظفــن املدنيــن لكنهــا 

ال تنطبــق عــى املــرأة. مثــاًل، ميكــن للموظفــن الذكــور أن يحصلــوا عــى تعويضــات عــن الزوجــات غــر العامــالت، يف حــن ال ميكــن للموظفــات أن 

م تعويــض  يفعلــن ذلــك إال إذا كان أزواجهــن متوفــن أو يعانــون مــن مــرض ال يســمح لهــم بالعمــل. وبغــض النظــر عــن نــوع جنــس املوظــف، يُقــدَّ

لــكل طفــل. وتنــص املــادة 10 مــن أنظمــة االســتحقاقات والخدمــات يف تعاونيــة موظفــي الدولــة واملــادة 14 مــن قانــون الضــان االجتاعــي عــى 

التمييــز ضــد النســاء يف مــا يتعلــق بأزواجهــن يف الحصــول عــى الرعايــة الصحيــة واالستشــفاء وغــر ذلــك مــن االســتحقاقات االجتاعيــة.

ــون العــام 2003 رصاحــة ضــد املــرأة يف تخصيــص االســتقطاعات  ــة مبوجــب قان ــه املعدل ــب للعــام 1959 بصيغت ــون الرائ ــز املــادة 31 مــن قان متي

واإلعفــاءات. ووفًقــا لهــذه املــادة، يحــق للرجــال املتزوجــن أن يحصلــوا عــى حســم للزوجــات املعــاالت ومــا يصــل إىل خمســة أطفــال، لكــن ال ميكــن 

للمــرأة املتزوجــة أن تفعــل ذلــك إال إذا اســتطاعت أن تثبــت أنهــا ربــة األرسة يف حالــة وفــاة زوجهــا أو عجــزه عــن العمــل. ومــن ثــم، فــإن النســاء 

املتزوجــات بصــورة رســمية يتحملــن أعبــاء رضيبيــة أعــى مــن الرجــال ألنهــن يعاملــن كنســاء عازبــات ألغــراض رضيبيــة وال يحصلــن عــى إعفــاء 

رضيبــي ممنــوح للرجــال املتزوجــن وذوي األطفــال.

تُعتــر املــواد 625 إىل 629 مــن قانــون التجــارة للعــام 1942 متييزيــة ألنهــا تفــرض قيــوًدا عــى ممتلــكات الزوجــة يف حالــة إعــالن زوجهــا اإلفــالس. ويف 

هــذه الحالــة أيًضــا، تُعامــل املــرأة عــى أنهــا معالــة مــن زوجهــا وتُعتــَر املمتلــكات املكتســبة أثنــاء الــزواج ممتلــكات مكتســبة بأمــوال زوجهــا، مــا مل 

تكــن املــرأة قــادرة عــى إثبــات خــالف ذلــك.

 من بينها إنتاج الكحول واملرشوبات الكحولية، وتقطيع الذبائح الحيوانية، واألعامل التي تشمل أجهزة لتخزين الكهرباء وقيادة املركبات. كام تحظر املادة نفسها العمل الثقيل الذي ينطوي عىل عنارص 2

.مييائية )مثاًل املنتجات املعدنية والزجاج واملعادن والرصاص واإلسفلت وبعض األسمدة( والعمل تحت األرض



حقوق املرأة 

إن الحكومة اللبنانية ال تعتر القطاع الرعايئ وضمنه العمل املنزيل عمالً له قيمة اقتصادية.

التوصيات: 

1. املصادقة عىل اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 )2011( بشأن العمل الالئق للعامل املنزليني.

2. وضع آلية استقدام للعامل املنزليني تراعي املعايري الدولية. 

3. إقرار التعديالت املقرتحة عىل قوانني العمل والضامن االجتامعي والتجارة والرائب. 

ال يــزال اإلعــالم اللبنــاين يضــع النســاء يف خانــة التســليع والتنميــط. إن تســــليع النســــاء وتحويــل أجســــادهن وســائل للكســب املــادي قــــد وصــــل إىل 

ذروتــــه، حيــــث إن معظــــم اإلعالنات تعتمــــد علــــى الصــــورة النمطيـــة للمـرأة، تلـــك املرأة الجميلـة واملثيـــرة ذات القـــوام املمشوق والتـي تكتفـي 

بالقيـــام بأدوارهـــا اإلنجابية، أو تلــــك املرأة الضعيفــــة والخاضعــــة التــــي تواجــــه كافــــة أشكال العنــــف دون أن تجــرؤ علــى الحديــــث أو اإلجهار.

فـــي لبنـــان ووفقـــاً ملـــا هـو وارد فـــي دفاتـر الشـروط النموذجيـــة للمؤسسـات اإلعالمية التلفزيونيــــة واإلذاعية الصــادرة عــــن وزارة اإلعالم اللبنانيــة 

واملرفقــــة باملرســــوم رقــــم 7979 تاريــــخ 29-2-1996،ّ  وبالتحديــــد فــــي البنــــد الســــابع املتعلق برامــــج املرأة واألرسة، »تعطــــى املرأة االهتام 

الالزم مبـا يسـاعد علـى آداء دورهـا فـي املجتمـع وتأميـن سـعادة األسـرة«. وفـي ذلـك، تثبيـتّ  جلـي للنظـرة البطريركيـة والذكوريـة تجـاه النسـاء عبـر 

تجاهـــل تام لكيـــان املرأة وقيمتهـــا وحقوقهـــا ودورهـا والنظـــر إليهـا فقـــط كأداة إلسعاد األرسة والـزوج.

التوصيات: 

ــد  ــات ومحطــات التلفــزة للحــد مــن اســتخدام أجســاد النســاء عن ــة رشكات اإلعالن ــا مراقب ــة مهمته ــة اللبناني ــل الدول 1. انشــاء أجهــزة مختصــة مــن قب

ــج للســلع االســتهالكية. الرتوي

2. أن تتبّنــى الجهــات املســؤولة )وزارة اإلعــالم...( مســؤولية الــزام الوســائل اإلعالميــة مــن مرئيــة ومســموعة ومكتوبــة باعتــامد لغــــة تخاطبيــــة تعكــــس 

املســــاواة فــــي النــــوع االجتامعــــي ووقــف التعميــم ونقـــل اآلراء والترصيحـات التـي تحـطّ  مـن قيمـــة املرأة وإمكانياتهـا وتحـرّض ضدهـا إن كان من 

جهــة اإلعالمــي\ة أو الضيــوف\ الضيفــات وباعتــامد معايريأخالقيـــة ومهنيـــة فـــي التعاطـــي مـــع قضايـــا النـــوع االجتامعـــي بعيـــد عــن اإلثارة واالســتغالل 

وإعــــادة إنتــــاج الصــــور النمطيــــة واألحــكام املســبقة والتمييزيــة املســتمدة مــن الثقافــة الذكورية الســائدة 

3. الحـرص علـى تفعيـل دور النسـاء ووجودهـن فـي مواقـع صنـع القـرار فـي نقابـات اإلعالم والصحافة.

٤. تعديــــل دفاتــــر الشــــروط النموذجيــــة للمؤسســــات اإلعالميــــة التلفزيونيــــة واإلذاعيــــة الصــادرة عــن وزارة اإلعــالم اللبنانية واملرفقة باملرســوم رقم 

7979 تاريــخ 29-2-1996، وبالتحديــد فـــي البنـــد الســـابع املتعلـّـق بربامـــج املــرأة واألســـرة والـــذي ينـــصّ علـــى أنـــه »تعطـــى املــرأةُ  االهتــامم الــالزم مبا 

يســاعد عــىل أداء دورهــا يف املجتمــع وتأمــني ســعادة األرسة.

مــع بدايــة األزمــة الســورية منــذ قرابــة الســبع ســنوات، بــدأ الالجئــون/ات الســوريون/ات بالتدفــق إىل لبنــان هربــاً مــن الحــرب، فبحســب املفوضيــة 

العليــا لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن بلــغ عــدد الالجئــن/ات  1،160،4683 أي مــا يــوازي ثلــث الشــعب اللبنــاين، موزعــن بشــكل عشــوايئ عــى جميــع 

املناطــق اللبنانيــة. تشــكّل النســاء 80% مــن إجــايل عــدد الالجئــن يف لبنــان، ويتعرضــن لشــتى أنــواع العنــف واالســتغالل. إن عــدم انضــام لبنــان إىل 

اتفاقيــة حقــوق الالجئــن ال ينفــي مســؤولية الدولــة تجــاه الالجئــن/ات املتواجديــن عــى أراضيهــا مــن ناحيــة االعــرتاف بحقوقهــم/ن وتأمــن املســكن 

الالئــق والحايــة. نتيجــة لتقاعــس الدولــة عــن القيــام بواجباتهــا تجــاه الالجئــن/ات تتعــرّض الالجئــات لعــدد مــن االنتهــاكات.

ــز الخــاص أو يف األماكــن العامــة، اذ نشــهد ارتفاعــاً يف  ــات الســوريات ســواء يف الحّي ــاك أي مــكان آمــن لالجئ االســتغالل والعنــف الجنــي: ليــس هن

ــاء الســر يف الشــوارع، او عنــد توجههــن الســتخدام املراحيــض  مســتويات العنــف الجنــي، كــا تتعــرض النســاء للتحــرّش الجنــي بشــكل يومــي أثن

ــة،  ــص اإلغاث ــاعدات  4كحص ــع املس ــن توزي ــن يف أماك ــرّش به ــاوالت التح ــة إىل مح ــة، إضاف ــدات منفصل ــن وح ــن له ــي ال تؤم ــات والت ــل املخي داخ

ــة. ــة والتعليمي ــات الصحي والخدم

3  http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=122

٤  http://www.refworld.org/pdfid/53be84aa4.pdf

الالجئات السوريات يف لبنان 

صورة املرأة يف اإلعالم 
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التزويــج املبكــر والقــري: تحــت عنــوان »الــزواج الحــايئ«، بــات التزويــج املبكّــر يشــكّل ظاهــرة متناميــة عــى الرغــم مــن عــدم وجــود إحصــاءات 

بســبب عــدم تســجيل الــزواج يف الدوائــر الرســمية5 ، كــا أن النصــوص القانونيــة ال تحــدد ســناّ يتوافــق مــع التزامــات لبنــان الــواردة يف اتفاقيــة حقــوق 

الطفــل املحــددة بســن الثامنــة عــرشة والتــي صــادق عليهــا عــام 1989 ودخلــت حيــز النفــاذ عــام 1990، ونظــراً لتعــدد الطوائــف يف لبنــان وغيــاب 

قانــون أحــوال شــخصية موحــد، ال يوجــد توحيــد لســن الــزواج بــن الطوائــف«.

نقــص الخدمــات الصحيــة ال ســيا الصحــة اإلنجابيــة والجنســية: تعــاين الالجئــات الســوريات يف لبنــان مــن حــاالت صحيــة خطــرة مبــا يف ذلــك ارتفــاع 

معــدالت الــوالدة املبكــرة ومضاعفاتهــا املتمثلــة بالنزيــف الحــاد وضعــف املناعــة نتيجــة لعــدم تلقيهــن أي رعايــة مســبقة للــوالدة منــذ وصولهــن إىل 

لبنــان وذلــك نتيجــة لعــدم متكــن القطــاع الصحــي مــن تقديــم الخدمــات الالزمــة بســبب ضعــف املــوارد6 .

ــات  ــل/ة ســوري/ة بحاجــة للخدم ــاين 2014، يوجــد 470.000 طف ــن الث ــن الصــادر يف ترشي ــة الالجئ ــر مفوضي ــة: بحســب تقري ــات التعليمي الخدم

ــادرة عــى  ــا يجعــل املــدارس الرســمية غــر ق ــاين م ــف طفــل لبن ــل 275.000  أل ــة مقاب ــة االبتدائي ــة التعليمي ــة بينهــم 386.000 يف املرحل التعليمي

اســتيعاب أعــداد الطــالب7  الــذي يــؤدي بــدوره إىل عــدم التحاقهــم باملــدارس وانخراطهــم يف ســوق العمــل. وتشــكل اللغــة عائقــاً أمــام األطفــال 

ــة. ــم يف ســوريا يعتمــد اللغــة العربي ــة فيــا التعلي ــة عــى اللغــات األجنبي ــة للمــواد العلمي الســورين بســبب اعتــاد املناهــج اللبناني

العنــف املنــزيل/األرسي: والــذي تضاعفــت حدتــه يف أوســاط الالجئــن، حيــث تتعــرض النســاء والفتيــات ألشــكال عــدة مــن العنــف القائــم عــى النــوع 

ــات إىل  ــن الدراس ــد م ــارت العدي ــد أش ــي. وق ــف الجن ــة إىل العن ــادي، باإلضاف ــوي، واالقتص ــدي والنفي/املعن ــف الجس ــي، ال ســيا العن االجتاع

أن التغيــر يف األدوار الجندريــة بــن النســاء والرجــال، مــن حيــث دخــول النســاء إىل ســوق العمــل، ومالزمــة الرجــال للمنــازل بســبب عــدم وجــود 

فــرص عمــل، ســاهمت يف مفاقمــة حــدة العنــف املنــزيل بحــق النســاء، ألســباب تتعلــق بالرجوليــات والقيــم الثقافيــة املصاحبــة ملــا يتوقعــه املجتمــع 

الســوري مــن كل مــن الرجــل واملــرأة. 

ضعــف التبليــغ عــن العنــف واالمتنــاع عــن طلــب الخدمــات القانونيــة:. وتتعــدد األســباب التــي تحــول دون ذلــك، لعــل أبرزهــا عــدم شــعور النســاء 

بــأن النظــام القضــايئ اللبنــاين قــد ينصفهــن، كــا أنهــن يف كثــر مــن الحــاالت ال ميتلكــن أوراق إقامــة صالحــة، مــا يحــد مــن قدرتهــن عــى الوصــول 

إىل العدالــة.

التوصيات: 

1. األخذ بالتوصيات املتعلقة بحامية النساء يف أوقات النزاعات ضمن اتفاقية السيداو. 

2. تطبيق قرار مجلس األمن 1325، والدفع باتجاه إقرار ومتويل خطة عمل وطنية لتطبيقه يف لبنان

3. إقامة مخيامت تؤمن املسكن الالئق وتراعي االحتياجات الجسدية والصحية للنساء.

٤. تعديل القوانني الخاصة برفع سن الزواج إىل 18 سنة مبا يتوافق مع اتفاقية حقوق الطفل.

5. التنسيق الكامل بني الدولة اللبنانية والدول املانحة لضامن وصول الخدمات الطبية بشكل متساٍو لالجئني/ات.

6. تعاقد وزارة الصحة مع بعض املستشفيات الخاصة لتأمني وصول الالجئني/ات للخدمات الطبية.

7. تخصيص حصص تعليمية لألطفال السوريني خارج الدوام الرسمي يف املدارس الرسمية والخاصة الستيعاب أعداد الالجئني.

8. اعتامد املنهاج السوري التعليمي يف الصفوف التعليمية املخصصة للطالب السوريني

  

5  http://www.rescue.org/sites/default/files/resource-file/IRC_WomenInSyria_Report_WEB.pdf

6  http://bbs.yale.edu/about/article.aspx?id=6920

7  http://www.wvi.org/europe/publication/under-pressure-impact-syrian-refugee-crisis-host-communities-lebanon
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الشبكة العربية لحقوق الطفل »منارة«	 
جمعية عمل تنموي بال حدود »نبع«	 
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جمعية حاية	 
جمعية ألف	 
جمعية النجدة االجتاعية	 
جمعية إنشييت	 



حقوق الطفل

املراجعــة الدوريــة الشــاملة لحقــوق اإلنســان الخاصــة بلبنــان اســتكملت أثنــاء الجلســة العامــة ملجلــس حقــوق اإلنســان يف الــدورة الحاديــة والثالثــن 

ــل 128 ورفــض  التــي انعقــدت يف آذار/مــارس 2016، وتبنــى املجلــس يف الجلســة نتائــج املراجعــة الثانيــة، التــي تلقــى لبنــان خاللهــا 219 توصيــة، قِب

الـــ91 الباقيــة 1. تلّقــت الدولــة اللبنانيــة العديــد مــن التوصيــات املتصلــة بحايــة حقــوق األطفــال، خاصــة يف مجــاالت مكافحــة عالــة األطفــال وتحســن 

فعاليــة ونوعيــة الخدمــات االجتاعيــة، خاصــة يف مجــاالت التعليــم والصحــة، باإلضافــة  إىل أنــه مل تبــذل جهــود متناســبة مــع التحديــات يف هــذا اإلطــار 

وبالتــايل تبقــى الدولــة املســؤول األكــر عــن اإلخفاقــات. 

ــك بعــد ســنتني مــن صــدور  ــر نصــف املــدة وذل ــذ تقري ــام بتنفي ــة الشــاملة يحــق ملؤسســات املجتمــع املــدين القي ــر الدوري ويف إجــراءات عمــل التقاري

التوصيــات الخاصــة بالــدورة، وبنــاًء عليــه تــم تشــكيل ائتــالف وطنــي مــن املؤسســات التاليــة : جمعيــة ألــف، منظمــة أبعــاد، منظمــة حاميــة، منظمــة 

ــة  ــدا، الشــبكة العربي ــة يف صي ــع املؤسســات األهلي ــل، تجم ــة انيشــيات، مؤسســة دار األم ــة، جمعي ــة النجــدة االجتامعي ــف واســتغالل، جمعي ــى عن كف

لحقــوق الطفــل منــارة وجمعيــة عمــل تنمــوي بــال حــدود »نبــع«. كــام وأنــه ال بــّد مــن اإلشــارة إىل مشــاركة 2٤ طفــالً وطفلــة يف إعــداد هــذا التقريــر 

وخصوصــاً مــن حيــث القضايــا والتوصيــات التــي وافــق عليهــا لبنــان ومــدى التقــّدم املحــرز فيهــا.

لبنــان كان مــن بــني أوائــل الــدول التــي وقّعــت عــىل اتفاقيــة حقــوق الطفــل وصــّدق عليهــا يف 1991/5/1٤ )دون تحفظــات( وصــّدق عــىل الربوتوكــول 

االختيــاري املتعلـّـق باإلتجــار باألطفــال، كــام أنــه وقـّـع عــىل الربوتوكــول االختيــاري الخــاص بعــدم مشــاركة األطفــال يف النزاعــات املســلحة23 - ، أمــا بالنســبة 

للربوتوكــول االختيــاري الثالــث املتعلّــق بإجــراء تقديــم البالغــات فلــم يوقــع ومل يصــادق عليــه. ويف ظــل غيــاب اإلرادة السياســية لتعزيــز حالــة حقــوق 

اإلنســان، يعــاين واقــع حقــوق الطفــل يف لبنــان مــن العديــد مــن التحديــات التــي ازدادت منــذ االســتعراض يف دورتيــه األوىل والثانيــة.

منــذ املراجعــة الدوريــة الشــاملة لحقــوق اإلنســان األوىل والثانيــة للبنــان، وبعــد انــدالع الحــرب يف ســوريا عــام 2011 وتطــور األزمــة فيهــا حتــى الــذروة 

ــت أزمــة الالجئــني  ــة العــام 2017 وانتهــاء األعــامل الحربيــة يف العديــد مــن مناطقهــا، خــالل هــذه الفــرتة، مثّل وصــوالً إىل هــدوء الوضــع نســبياً يف نهاي

الســوريني والالجئــني الفلســطينيني مــن ســوريا، أحــد أهــم التغيــريات والتحديــات التــي تواجــه لبنــان، فيبلــغ اليــوم عــدد الالجئــني حــواىل املليــون ومئتــي 

ألــف شــخص وفــق املفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئــني )UNHCR(، وحــواىل مليــون ونصــف املليــون شــخص حســب تقديــرات الحكومــة. هــذا وقــد حمــل 

التدفــق الكبــري لالجئــني يف طياتــه مســؤوليات إنســانية كبــرية، مبــا يف ذلــك توفــري املــأوى والغــذاء واملــاء والــرصف الصحــي والرعايــة الصحيــة والتعليــم 

والحاميــة وغريهــا مــن الخدمــات يف لبنــان، ولكنــه يخلــق بالتســاوي تحديــات مهمــة منبثقــة عــن أخطــار سياســية وأمنيــة واقتصاديــة واجتامعيــة.

إن حــواىل نصــف الالجئــني الســوريني والالجئــني الفلســطينيني مــن ســوريا الذيــن لجــأوا إىل لبنــان هــم مــن األطفــال، وهــم يتعرضــون ملخاطــر جّمــه، منهــا 

عاملــة األطفــال، االســتغالل الجنــيس، اإلهــامل والعنــف عــىل أنواعــه باإلضافــة إىل التجنيــد لــدى املجموعــات املســلحة. كــام أطلقــت وزارة العمــل ومنظمــة 

العمــل الدوليــة واليونيســيف ومنظمــة إنقــاذ الطفــل الدوليــة دراســة بعنــوان »األطفــال املنتــرشون والعاملــون يف الشــوارع يف لبنــان: »خصائــص وحجــج«، 

طالــت 1510 أطفــال يعيشــون يف الشــارع، 73% منهــم هــم أطفــال الجئــون ســوريون. فحــاالت »الجنــس يف مقابــل البقــاء عــىل قيــد الحيــاة« أصبحــت 

ــاً مهــامً آخــر يواجــه  ــة شــؤون الالجئــني تحدي ــة األطفــال، الحظــت مفوضي مقلقــة، إذ تســتهدف إىل تأمــني املــال والغــذاء لــألرس٤ . ويف مــا يتعلــق بحال

األطفــال الالجئــني الذيــن ال يحصلــون عــىل التعليــم، فهــم عرضــة للتجنيــد مــن مجموعــات مســلحة للقتــال يف ســوريا 5.

أظهــر تعــداد شــامل قامــت األونــروا أخــرياً بــه، أنــه ومنــذ كانــون األول مــن العــام 201٤ حــدث نقــص يف عــدد الجئــي فلســطني مــن ســوريا املســجلني لــدى 

األونــروا يف لبنــان، حيــث انخفــض العــدد مــن ٤1,٤13 الجئــاً إىل 32,000 الجــئ )بحلــول نهايــة كانــون األول 2016( 6.

مــع ذلــك، تأخــر لبنــان يف االســتجابة لألزمــة، فلــم يعتمــد خطــة شــاملة للتعاطــي مــع انعكاســاتها إال يف كانــون األول/ديســمرب 201٤. كــام انــه مل يعمــل 

عــىل بلــورة خطــة أو منهجيــة معــّدة مســبقاً منســقة تنســيقاً جيــداً للتعامــل مــع توزيــع الالجئــني يف أنحــاء البــالد كلهــا، مــا خلــق مشــاكل يف تخصيــص 

املــوارد، وضاعــف مشــكالت منهــا عــدم االســتقرار الســيايس واألمنــي الــذي ألقــى بثقلــه عــىل كافــة جوانــب معيشــة املواطنــني واملقيمــني. وقــد انعكــس 

ذلــك بشــكل خــاص عــىل قطــاع التعليــم مــع مضاعفــة طــالب املــدارس الحكوميــة، يف الوقــت التــي تعــاين فيــه تلــك املــدارس مــن عــدم كفايــة الجــودة 

والنوعيــة والكميــة، ومرافــق صحيــة ال تكفــي الســتجابة احتياجــات الزيــادة الســكانية، إىل جانــب نقــص يف نظــم الــرصف الصحــي وامليــاه. يُضــاف إىل كل 

خالل جلسة مجموعة العمل يف 22 كانون االول/ديسمرب 2015، تلقى لبنان 293 توصية، رفض منها اثنتان يف نفس الجلسة مبارشة قدمتا من قبل ارسائيل، واستمهل النظر بباقي التوصيت، حيث انه ويف جلسة  1

.الدورة الحادية والثالثون ملجلس حقوق اإلنسان التي انعقدت يف آذار/مارس 2016 قبل لبنان من التوصيات 128 توصية ورفض 91 منها عىل انه اخذ العلم بها  

 وقع عليه يف 11 فربابر/شباط 2002   2

3 Manara Network, 2011, A Review of the Implementation of the UN Convention on the Rights of the Child Country Profile of Lebanon, Save the Children Sweden Regional 

  Office  

 for MENA Region, 20-21

٤ http://www.voanews.com/content/syrian-refugees-resort-to-survival-sex-in-lebanon/1711943.html.

5 http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2013/Aug-06/226496-syrian-refugees-face-recruitment-as-fighters-sexual-abuse-un.ashx#ixzz2cS6RuB70)The Daily Star:  

 Lebanon 

  News: http://www.dailystar.com.lb(.

6  https://www.unrwa.org/ar
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تعزيز وحامية التزامات حقوق اإلنسان

ذلــك، االرتفــاع الحاصــل بعــدد األطفــال يف الشــوارع وحرمانهــم مــن أبســط أُســس الحيــاة الطبيعيــة، واســتغالل األطفــال وتجنيدهــم لــدى املجموعــات 

املســلحة وجعلهــم وقــوداً لرصاعاتهــم.  

وقد وافق لبنان عى التوصيات اآلتية: )الدورة الحادية والثالثون ملجلس حقوق اإلنسان آذار/2016(:

- 195-132 إيالء االعتبار بصفة خاصة لحالة الضعف التي يعاين منها املهاجرون والالجئون يف البلد، ال سيام النساء واألطفال.

-  207-132 مواصلة التعاون مع املنظامت الدولية والبلدان املانحة إليجاد حلول ملشاكل الالجئني.

- 7٤-132 مواصلة دعمه الثابت لقضايا حقوق اإلنسان وتوفري الدعم للجهود اإلنسانية.

ربطــاً مبــا تقــّدم، وانطالقــاً مــن الواقــع الــذي يعيشــه الالجئــون يف لبنــان، وبالرغــم مــن الكثــري مــن املحــاوالت التــي تقــوم بهــا الــوزارات املكلفــة بالعمــل 

عــىل امللــف ومنهــا وزارات الرتبيــة والصحــة والشــؤون االجتامعيــة ووزارة الداخليــة )األمــن العــام(، ومشــاركة الكثــري مــن إدارات هــذه الــوزارات يف 

األطــر الوطنيــة التــي تجمــع العاملــني لتنســيق العمــل عــىل الصعيــد الوطنــي، إال أننــا نــرى بطئــاً يف إنجــاز تقــّدم محــرز يف هــذا امللــف وخاصــة يف مــا 

التــزم بــه لبنــان مــن توصيــات وافــق عليهــا، باإلضافــة إىل ضعــف االلتــزام الــدويل يف دعــم ملــف الالجئــني مــن ســوريا.

1. التعاون مع الهيئات املنشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان:

ــا  ــراً. يف م ــي عــرش تقري ــم حــوايل اثن ــن تقدي ــم املتحــدة، وهــي متأخــرة ع ــات معاهــدات األم ــغ واضحــة لهيئ ــة تبلي ــة آلي ــة اللبناني ــس للحكوم لي

يتصــل باتفاقيــة حقــوق الطفــل، هنــاك جهــة مســؤولة أمــام الدولــة عــن إعــداد التقاريــر، هــي املجلــس األعــىل للطفولــة )هــو تابــع لــوزارة الشــؤون 

االجتامعيــة وهــو يشــكل املرجعيــة الوطنيــة املعنيــة مبشــاكل األطفــال وكل مــا يتعلــق بحقوقهــم(، إال أن جميــع التقاريــر قّدمــت مــع تأخــري باملواعيــد 

التــي يجــب أن تقــّدم فيهــا. 

ويف هذا املجال وافق لبنان عىل التوصيات اآلتية )الدورة الحادية والثالثون ملجلس حقوق اإلنسان آذار/2016(:

-التصديــق عــىل اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة وتنفيــذ الخطــة الوطنيــة تنفيــذاً فعــاالً مــن أجــل جعــل نظــام التعليــم مفتوحــاً أمــام األطفــال 

ذوي اإلعاقــة.

-التصديق عىل الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشان إرشاك األطفال يف املنازعات املسلحة.

-النظر يف إنشاء آلية مستقلّة تتعلّق باألطفال وتزويدها باملوارد البرشية واملالية الالزمة.

وربطاً مبا تقّدم من توصيات وافق عليها لبنان، ال نرى أي تقّدم محرز يف ما وافقت عليه السلطة اللبنانية.

2. تنفيذ االلتزامات الدولية لحقوق اإلنسان



حقوق الطفل

حقوق الطفل  املدنية والسياسية:

الحق يف الحامية

إن القانــون الرئيــي الــذي يرعــى حايــة األطفــال واألحــداث هــو القانــون رقــم 2002/422 »حايــة األحــداث املخالفــن للقانــون أو املعرضــن للخطــر« 

الــذي تــم تفعيلــه يف 6 حزيــران 2002. مينــح هــذا القانــون االتحــاد لحايــة األحــداث يف لبنــان دوراً أساســياً وصالحيــات تخّولــه التدخــل لحايتهــم. 

االتحــاد لحايــة األحــداث هــو جمعيــة ذات منفعــة عامــة تعمــل لصالــح األحــداث7 . يهــدف القانــون رقــم 422 إىل إصــالح نظــام قضــاء األحــداث مــن 

خــالل إنشــاء محاكــم لألحــداث تركــز عــى التعليــم، التأهيــل والحايــة بــدالً مــن العقــاب. إال أن هنالــك بعــض الثغــرات الرئيســية التــي ال بــد مــن 

ــايئ، اإلجــراءات القانونيــة  ــة، ســبل االنتصــاف، إجــراءات اعتقــال الحــدث، الســجل الجن ــز عليهــا والتــي تشــمل: الحــد األدىن للمســؤولية الجزائي الرتكي

إضافــة إىل أمــور أخــرى.

يختــص القانــون 2002/٤22 بحاميــة األحــداث املخالفــني أو املعرضــني للخطــر، ووفقــاً للــامدة األوىل )الفقــرة األوىل( مــن القانــون نفســه، فــإن الحــدث 

الــذي يطبــق عليــه هــذا القانــون هــو الشــخص الــذي مل يتــم الثامنــة عــرشة مــن عمــره يف حــال ارتكابــه جرمــاً معاقبــاً عليــه يف القانــون أو كان معرضــاً 

للخطــر يف األحــوال املحــددة الحقــاً يف هــذا القانــون، إال أن هنــاك تفاوتــاً كبــرياً بــني نصوصــه وتطبيقهــا خصوصــاً يف مــا يتعلــق بإجــراءات االعتقــال والســن 

الدنيــا للمســؤولية الجنائيــة.

وضعــت املواثيــق واملامرســات الدوليــة الحــد األدىن لســن املســؤولية الجزائيــة بــني اثنــي عــرش وأربعــة عــرش عامــاً مــن العمــر. أمــا لبنــان فجعلــه ســبع 

ســنوات8،  مــا يثــري تحفظــات حــول مــدى قــدرة الطفــل يف هــذا العمــر عــىل تحمــل التبعــات النفســية واالجتامعيــة للمســؤولية الجنائيــة 9، خاصــة وأن 

ذلــك يتناقــض مــع املعاهــدات الدوليــة واملوقــف الــدويل وقــدرات الطفــل الفكريــة والعقليــة والعاطفيــة والتعليميــة كــام يجــب أن ال ينظــر إىل الصغــري 

الــذي هــو يف نــزاع مــع القانــون كمجــرم ومعاقبتــه وإمنــا كضحيــة ظــروف وعوامــل مختلفــة فيجــب اعتبــاره مجنيّــاً عليــه وليــس جانيــاً.

وال بــد مــن اإلشــارة إىل مــا ترتكــه العقوبــه غالبــاً مــن آثــار نفســية عنــد الطفــل فتتولــد لديــه الشــخصية اإلجراميــة املســتقبلية، فوفقــاً للــامدة 33 )الفقــرة 

ــم متالزمــة يخضــع مــع الراشــدين  ــة األحــداث تنــص »إذا كان الحــدث مشــاركاً مــع غــري األحــداث يف جــرم واحــد أو يف جرائ ــون حامي األوىل( مــن قان

إىل إجــراءات املالحقــة والتحقيــق واملحاكمــة أمــام املرجــع العــادي«، وهــذا يعتــرب مخالفــاً للمبــادئ األساســية التــي تنــادي بهــا قواعــد األمــم املتحــدة 

النموذجيــة الدنيــا إلدارة شــؤون األحــداث املخالفــني للقانــون )قواعــد بكــني( التــي اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة بقرارهــا رقــم ٤0/22 املــؤرخ يف 29 ترشيــن 

الثــاين 1985، وهــي املحاكمــة العادلــة واإلنســانية لألحــداث حفاظــاً عــىل ســالمتهم، مبــدأ التناســب بــني الفعــل واإلجــراء، فصــل األحــداث عــن البالغــني يف 

املراكــز، احــرتام مصلحــة الطفــل الفضــىل يف جميــع اإلجــراءات، فالهــدف مــن قضــاء األحــداث هــو رعايــة مصلحــة الحــدث الفضــىل.

يجــب أن تتــم محاكمــة األحــداث بإجــراءات خاصــة متميــزة عــن غريهــا مــن املحاكــم باعتبارهــا هيئــة عالجيــة تربويــة تهــدف إىل تأهيــل الحــدث الجانــح 

بالدرجــة األوىل وليــس معاقبتــه، فتحــاول اإلجــراءات القضائيــة اعتــامد التســويات والتدابــري غــري املانعــة للحريــة ويكــون للقــايض أكــرب قــدر مقبــول مــن 

االستنســاب ضمــن نطــاق القانــون )ســلطة استنســابية كبــرية للقــايض(، وفــور القبــض عــىل الحــدث يتــم إعــالم أهلــه أو األوصيــاء القانونيــني وتســتدعي 

قــوى األمــن املختصــة مندوبــاً اجتامعيــاً مــن مكتــب األحــداث يف وزارة العــدل يحــر كامــل جلســات التحقيــق للتأكــد مــن عــدم حصــول أي ضغــط عــىل 

الولــد ويتابــع حالتــه وظروفــه، وبنــاًء عــىل تقريــر املنــدوب يحــال الحــدث إىل إصالحيــة األحــداث أو ســجن روميــة نظــراً إىل الجــرم ووفقــاً للــامدة 13 

مــن قانــون حاميــة األحــداث يجــب أن يجــري تلقينــه الــدروس وتدريبــه عــىل املهــن واإلرشاف عــىل شــؤونه الصحيــه والنفســية واألخالقيــة طيلــة فــرتة 

اعتقالــه، وتكــون دامئــاً املحاكمــة رسيــة كــام ميكــن إعفــاؤه مــن حضــور املحاكمــة إذا كانــت مصلحتــه تقتــي ذلــك، باإلضافــة إىل إلزاميــة وجــود محــاٍم 

وتفعيــل نظــام املعونــة القضائيــة ودعــم نقابتــي املحامــني يف بــريوت وطرابلــس يف تأمــني التمويــل الــالزم وتفعيــل ووضــع نظــام مراقبــة ومحاســبة املحامــني 

املكلفــني مــن نقابتــي املحامــني يف املرافعــة واملدافعــة عــن الحــدث ضمــن نظــام املعونــة القضائيــة.

اال أن مــا ســبق ذكــره مــن إجــراءات املالحقــة والتحقيــق ال يتــم تنفيذهــا، حيــث يتــم احتجــاز األحــداث ملــدد غــري محــّددة أو يتــم احتجازهــم مــع البالغــني 

أو يف ســجون غــري صحيــة فينتظــر بعــض األحــداث املوقوفــني لتقدميهــم للمحاكمــة مــدة قــد تصــل إىل ســنتني أو أكــر عــىل الرغــم مــن االتجــاه نحــو اإلرساع 

يف بــت هــذا النــوع مــن القضايــا، ويعــود ذلــك إىل قلــة عــدد القضــاة، وعــدم توافــر املســاعدة القضائيــة الجّديــة وغريهــا مــن األصــول الخاصــة املتعلقــة 

بتكليف من املحكمة، يحصل االتحاد عىل قرار بإجراء بحث اجتامعي شامل عن وضع الشخص املعني. وميلك االتحاد حق التدخل القانوين يف قضايا األطفال املعّنفني، من هنا فإن كل جمعية أهلية تُعنى بهذا 7

املوضوع، تلجأ إليه ليتدخل قانونياً تحقيقاً ملصلحة الطفل  

.»املادة الثالثة من القانون رقم ٤22 املتعلق بـ«حامية األحداث املخالفني للقانون أو املعرضني للخطر 8
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باألحــداث بحيــث نجــد تفاوتــاً كبــرياً بــني القانــون وتطبيقاتــه.

ينتــج عــن حــق االســتئناف الــوارد يف املــادة ٤٤ مــن القانــون ٤22 إشــكالية جوهرهــا أنــه يف قضايــا الجنــح قــرارات قــايض األحــداث نهائيــة. ميكــن إعــادة 

النظــر يف الحكــم مــن خــالل إعــادة املحاكمــة وفقــاً للظــروف املذكــورة يف املــادة 328 مــن قانــون اإلجــراءات الجنائيــة. أمــا يف قضايــا الجنايــات، فــإن 

اســتئناف قــرارات محكمــة األحــداث ال يتــم إال لــدى محكمــة التمييــز.

كــام أن إدراج عقوبــة جنائيــة صــادرة عــن القــايض )مثــل الســجن بــدالً مــن خدمــة املجتمــع، ومــا إىل ذلــك( بالســجل الجنــايئ10  للحــدث تثــري العديــد 

مــن االنتقــادات. 

التوصيات التي وافق عليها لبنان واملتعلقة بحاية األطفال:

137-132 تحســني مواءمــة الترشيعــات الوطنيــة مــع أحــكام اتفاقيــة حقــوق الطفــل، ال ســيام املركــز القانــوين للعقوبــة البدنيــة لألطفــال، واألحــكام 

ــة. ــا للمســؤولية الجنائي املتعلقــة بالســن الدني

151-132 رفع السن الدنيا للمسؤولية الجنائية لألطفال من 7 إىل 12 سنة عىل نحو ما أوصت به لجنة حقوق الطفل.

150-132 رفع السن الدنيا للمسؤولية الجنائية إىل 12 سنة.

131-132 حــرص زيجــات األطفــال وتعديــل القانــون رقــم ٤22 الصــادر ســنة 2002 املتعلــق بحاميــة األحــداث املخالفــني للقانــون مــن أجــل رفــع الســن 

الدنيــا للمســؤولية الجنائيــة مبــا يتــامىش مــع املعايــري الدوليــة.

وبنــاًء عــى مــا تقــّدم، فاننــا مل نــَر أي تقــّدم محــرز يف مجــال التوجــه إىل رفــع الســن الدنيــا للمســؤولية الجزائيــة لألطفــال، وندعــو الدولــة اللبنانيــة 

ــق  ــة التحقي ــا األطفــال خــالل عملي ــي يتعــرّض له ــار كل االنتهــاكات الت ــة إىل األخــذ يف االعتب ــا باإلضاف ــن لتعديله إىل العمــل خــالل الســنتن املقبلت

والتوقيــف واشــرتاكهم مــع بالغــن يف جــرم باإلضافــة إىل وصــف العقوبــات وتطبيقهــا ضمــن إطــار اإلصالحيــات التــي تعمــل عــى تنميــة وإصــالح 

األطفــال الذيــن هــم يف نــزاع مــع القانــون.

إن إشــكالية العنــف ضــد األطفــال هــي ظاهــرة موجــودة يف لبنــان وبكافــة أشــكالها، بــدءاً مــن اإلهــال أو املعاملــة املنطويــة عــى إهــال ويقصــد 

بــه عــدم تلبيــة احتياجــات الطفــل البدنيــة والنفســية أو عــدم حايتــه مــن الخطــر أو عــدم الحصــول عــى الخدمــات الطبيــة أو تســجيل الــوالدات 

أو غــر ذلــك مــن الخدمــات، أيضــاً مشــاكل متصلــة بتواصــل األهــل مــع األوالد، التمييــز، العنــف بكافــة أشــكاله، وعــدم وضــوح القوانــن اللبنانيــة، 

بهــذا الخصــوص )مثــالً: املــادة 168 مــن قانــون العقوبــات، التــي تجيــز إنــزال العقوبــة بالطفــل يف حــال اســتحقها، ضمــن مــا يبيحــه العــرف العــام(.
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حقوق الطفل

أشــارت دراســة11  أُجريــت عــام 2006 إىل وجــود 16.1% مــن األطفــال بــني عمــر الـــ8 و11 ســنة يتعرّضــون ألحــد أشــكال العنــف الجنــيس، 5٤.1% مــن 

األطفــال يتعرّضــون للعنــف الجســدي، ٤0.8% مــن األطفــال يشــهدون حــوادث عنــف منــزيل و6٤.9% مــن األطفــال يتعرّضــون للعنــف النفــيس. إن هــذا 

يعــود بشــكل أســايس إىل تقصــري يف توفــري الحاميــة والرعايــة لألطفــال املعرّضــني للعنــف )نقــص املؤسســات الرعائيــة املختصــة يف لبنــان(؛ نقــص يف قانــون 

العقوبــات مــن ناحيــة عقــاب املعتــدي؛ وجــود ذهنيــة اجتامعيــة مــا زالــت ترفــض االعــرتاف باملشــكلة خوفــاً مــن الفضائــح؛ عــدم تفعيــل آليــات تطبيــق 

الخــط الســاخن التابــع لــوزارة الشــؤون االجتامعيــة )171٤(؛ غيــاب نظــام إحالــة وطنــي وموّحــد خــاص بحاميــة الطفــل؛ نقــص يف توعيــة األطفــال حــول 

حقوقهــم وخاصــة حقهــم بالتبليــغ عــن العنــف؛ عــدم تطبيــق/ تبنــي وثيقــة سياســة حاميــة الطفــل املوحــدة الخاصــة باملؤسســات والجمعيــات األهليــة 

العاملــة مــع األطفــال يف لبنــان الصــادرة عــن وزارة الشــؤون االجتامعيــة بالرشاكــة مــع منظمــة أبعــاد وجمعيــة دار الطفــل اللبنــاين يف جميــع املنظــامت 

التــي تعمــل لحاميــة األطفــال كــام ويف املؤسســات الحكوميــة واملــدارس.

كــام وخلصــت الدراســة الوطنيــة عــن العنــف الجنــيس لألطفــال يف لبنــان، وهــي الدراســة األوىل مــن نوعهــا عــىل املســتوى الوطنــي، إىل أن ٤.1 يف املائــة 

مــن األطفــال يف لبنــان قــد تعرضــوا لعنــف جنــيس يف عــام 2013، محــذرة مــن وضعيــات أرسيــة هشــة تشــكل أرضيــة الرتــكاب اإلســاءات الجنســية يف حــق 

الطفــل. وبينــت الدراســة امليدانيــة التــي أنجزتهــا وزارة الشــؤون االجتامعيــة واملجلــس األعــىل للطفولــة بالرشاكــة مــع جمعيــة دار األمــل يف لبنــان، وبدعــم 

مــن منظمــة دياكونيــا، وجمعيــة إيكبــات – فرنســا، أن ٤.1 يف املائــة مــن أطفــال العينــة تعرضــوا إلســاءة جنســية يف عــام 2013، وهــي نســبة متدنيــة نظــراً 

لحساســية املوضــوع والحــرج الــذي يســببه، وأن ٤7.2 يف املائــة مــن الضحايــا يرتــادون مــدارس رســمية، و19.1 يف املائــة هــم مــن غــري امللتحقــني باملــدارس، 

و18 يف املائــة هــم مــن العاملــني.

ــة(  ــوب )22 يف املائ ــم يف محافظــة الجن ــة( ث ــال وقعــت يف محافظــة الشــامل )33 يف املائ ــت إىل أن أعــىل مســتويات اإلســاءة الجنســية عــىل األطف ولفت

وأدناهــا يف محافظــة النبطيــة )7 يف املائــة(. يف حــني أن نســبة اإلنــاث يف العينــة املعرضــة إلســاءة جنســية بلغــت 53.9 يف املائــة، فيــام بلغــت نســبة الذكــور 

ــر اإلســاءات الجنســية انتشــاراً هــي الشــفهية  ــل، مشــرية إىل أن أك ــا الطف ــي يتعــرض له ــدت الدراســة أشــكال اإلســاءة الجنســية الت ــة. فن ٤6.1 يف املائ

)اللفظيــة( حيــث إن ٤3 يف املائــة مــن الضحايــا أرغمــوا عــىل ســامع كلــامت جنســية، مواجهــة أو عــرب الهاتــف أو عــىل ســامع نــكات أو قصــص ذات دالالت 

جنســية أو أحاديــث ذات معــان جنســية، تليهــا وبنســبة متســاوية اإلســاءات الجنســية التمهيديــة )30 يف املائــة(، واإلســاءات الجنســية البرصيــة )30 يف 

املائــة( كإرغــام الطفــل عــىل مشــاهدة صــور وكتــب ومجــالت فاضحــة وأفــالم إباحيــة.

يشــكل العنــف كظاهــرة انتهــاكاً واضحــاً اللتــزام لبنــان الــذي ورد يف مقدمــة دســتوره اإلعــالن العاملــي لحقــوق اإلنســان الصــادر عــام 19٤8، ويف املواثيــق 

الدوليــة الراعيــة لهــذه الحقــوق، ومنهــا »االتفاقيــة الدوليــة الخاصــة بحقــوق الطفــل« التــي اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة يف 1989/11/20، 

ــون املذكــور وهــي  ــادة 25 مــن القان ــق. إال أن امل ــق هــذه املواثي ــون 2002/٤22 لتطبي ــي القان ــم تبن ــد ت ــخ 1990/11/20. وق ــان بتاري ــا لبن ــي أبرمه والت

املــادة الوحيــدة التــي تعالــج موضــوع حاميــة األطفــال املعرّضــني للخطــر مــاّم يعطــي القضــاة ســلطة استنســابية تعــود لقيــم ومبــادئ وعــادات وتقاليــد 

كّل منهــم، مــا يؤثــر عــىل قــرارات الحاميــة الصــادرة. باإلضافــة إىل وجــود املــادة 186 مــن قانــون العقوبــات، التــي تجيــز »بــروب التأديــب التــي ينزلهــا 

بــاألوالد آباؤهــم وأســاتذتهم عــىل نحــو مــا يبيحــه العــرف العــام«.

ويف هــذا اإلطــار تقــدم النائــب ســيمون أيب رميــا باقــرتاح قانــون معجــل مكــرر يرمــي إىل تعديــل املــادة 186 مــن قانــون العقوبــات  إال أن هــذا االقــرتاح 

رفــض.

إن املشاكل التي تواجه موضوع حاية الطفل يف لبنان واإلجراءات لتحسينها هي اآلتية: 

-تقصــري يف توفــري الحاميــة والرعايــة والخدمــات املتخصصــة لألطفــال املعرّضــني للعنــف )نقــص املؤسســات الرعائيــة/أو آمنــة املختصــة يف لبنــان/رضورة 

اللجــوء إىل التدابــري األرسيــة البديلــة(.

-نقص يف قانون العقوبات من ناحية عقاب املعتدي. 

-عدم تفعيل آليات تطبيق الخط الساخن التابع لوزارة الشؤون االجتامعية )171٤(.

-استكامل منهج للرتبية الجنسية مالئم مع البيئة واملجتمع اللبناين يف املدارس الخاصة والرسمية.

-متابعة وتطبيق نظام اإلحالة الوطني املوّحد الخاص بحامية الطفل.

-عدم ثقة وعدم معرفة املواطنني/ات بفعالية القوانني وتطبيقها يف لبنان.

-غيــاب اَليــة متخصصــة لتفعيــل دور األرسة مــن خــالل طــرق الرتبيــة اإليجابيــة والــذي أّدى إىل الذهنيــة االجتامعيــة التــي ترتكــز عــىل التمييــز والعنــف 

القائــم عــىل النــوع االجتامعــي يف املحيــط، أســاليب الرتبيــة العنيفــة، ومناهــج متخصصــة للرتبيــة االيجابيــة.

.أعّدت الدراسة كل من منظمة »كفى عنف واستغالل« مع جمعية إنقاذ الطفل واملجلس األعىل للطفولة 11

العنف والعنف املبني عىل النوع االجتامعي
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الحق يف الهوية

-غياب األنشطة الالصفية املوجهه لألطفال حول التواصل الالعنفي مع االَخر، حول حقوقهم، حدودهم وحدود االّخر.

- إلغاء املادة 186 إلغاًء تاماً.

التوصيات التي وافق عليها لبنان، هي:

137-132 تحســني مواءمــة الترشيعــات الوطنيــة مــع أحــكام اتفاقيــة حقــوق الطفــل، ال ســيام املركــز القانــوين للعقوبــة البدنيــة لألطفــال، واألحــكام 

ــة. ــا للمســؤولية الجنائي املتعلقــة بالســن الدني

135-132 اتخاذ التدابري املالمئة لضامن توافق الترشيعات الوطنية توافقاً تاماً مع أحكام ومبادئ اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوالتها االختيارية. 

ــل  ــوق الطف ــة حق ــكام اتفاقي ــع أح ــامىش م ــا يت ــل مب ــوق الطف ــن حق ــي تضم ــاتية الت ــة والسياس ــة القانوني ــكال الحامي ــز أش ــة تعزي 1٤2-132 مواصل

ــة.  ــا االختياري وبروتوكوالته

1٤1-132 املي يف تعزيز وحامية حقوق الطفل مبا يف ذلك تدابري مكافحة االستغالل الجنيس واالستغالل يف العمل.

1٤0-132 تحقيــق تقــدم يف مــا يتعلــق بتدابــري توفــري الخدمــات النفســية والطبيــة املتخصصــة لألطفــال الذيــن تعرضــوا العتــداء، واملــي يف مكافحــة 

أســوأ أشــكال عاملــة األطفــال.

195-132 تعزيــز الجهــود الراميــة إىل ضــامن حاميــة وكرامــة الالجئــني الســوريني ال ســيام يف مــا يتعلــق بالرعايــة الصحيــة والوصــول إىل التعليــم وحاميــة 

األطفــال والنســاء واملســنني واألشــخاص ذوي اإلعاقــة املعرّضــني للمخاطــر.

126-132 مواصلــة جهــوده ملكافحــة العنــف األرسي والتحــرش الجنــيس واســتغالل النســاء، الســيام املراهقــات والنســاء اللــوايت يُِعلــن أرسهــن دون رشيــك 

والفتيــات اللــوايت يربــني أطفالهن.

136-132 املي يف تعزيز التدابري الرامية إىل حامية األطفال والنساء من جميع أشكال العنف.

وبنــاًء عــىل مــا تقــّدم، فــإن لبنــان ال يــزال يعــاين مــن ظاهــرة العنــف بجميــع أشــكاله الــذي ميــارس عــىل األطفــال بكافــة أنواعــه، بالرغــم مــن وجــود 

ــف  ــة مــن العن ــة لحقــوق الطفــل وبالحامي ــة الدولي ــان باالتفاقي ــف األرسي، والتزامــات لبن ــة مــن العن ــون الخــاص بالحامي ــون 2002/٤22 والقان القان

املبنــي عــىل النــوع االجتامعــي، لذلــك يجــب ايــالء تطبيــق هــذه القوانــني االهتــامم الــالزم مــن أجــل توفــري الحاميــة الالزمــة لألطفــال مــن العنــف الــذي 

ميــارس ضدهــم.

ــاالت  ــق بح ــر يتعل ــر كب ــؤدي إىل خط ــذي ي ــر ال ــب، األم ــن األجان ــن وألزواجه ــية ألوالده ــاء الجنس ــق إعط ــاء ح ــاين النس ــون اللبن ــح القان ال مين

انعــدام الجنســية ومــا يتصــل بهــا مــن انتهــاكات لحقــوق الطفــل . ال مينــح القانــون اللبنــاين النســاء حــق إعطــاء الجنســية ألوالدهــن 

ــل12 .  ــوق الطف ــاكات لحق ــن انته ــا م ــل به ــا يتص ــية وم ــدام الجنس ــاالت انع ــق بح ــر يتعل ــر كب ــؤدي إىل خط ــذي ي ــر ال ــب، األم ــن األجان  وألزواجه

التعديــل الــذي تــم إجــراؤه عــام 2001 عــى املرســوم الترشيعــي املتعلــق مبلكيــة العقــارات مــن قبــل غــر اللبنانيــن لعــام 1969 اســتثنى عمــداً عدميــي 

الجنســية، مــا يــرتك أثــراً عــى الالجئــن واألجانــب الذيــن ال يتمتعــون بجنســية مــن دولــة معــرتف بهــا13. 

األطفــال عدميــو الجنســية يُعانــون مــن مشــاكل نتيجــة الفشــل يف تســجيل الطفــل عنــد الــوالدة أو كــون الطفــل ولــد ألٍم لبنانيــة وأٍب أجنبــي. إضافــة إىل 

ذلــك، األطفــال الفلســطينيون، الذيــن ليــس لديهــم أوراق ثبوتيــة ال يســجلون لــدى األونــروا، وبالتــايل يحرمــون مــن حقوقهــم اإلنســانية ومــن الخدمــات 

األساســية. األطفــال )واألشــخاص بشــكٍل عــام( عدميــو الجنســية ال ميكنهــم الوصــول إىل الخدمــات الصحيــة، التعليميــة والخدمــات االجتامعيــة األخــرى 

باإلضافــة إىل ســوق العمــل. إنهــم غــري قادريــن عــىل التحــرك بحريــة ويواجهــون مخاطــر االعتقــال والتوقيــف1٤. 

ــة املتزوجــة مــن أجنبــي تحــرم مــن  ــاين، فــاألم اللبناني ــود مــن أب لبن ــاً كل طفــل مول ــاين »يعــد لبناني ــون الجنســية اللبن وفقــاً للــامدة األوىل مــن قان

حــق منــح جنســيتها ألرستهــا وللرجــل الحــق بإعطــاء الجنســية لزوجتــه وأطفالــه بالرغــم مــن أن الدســتور اللبنــاين ينــص عــىل أن املواطنــات واملواطنــني 

متســاوون أمــام القانــون بالحقــوق والواجبــات دون أي متييــز. إضافــة إىل تعــارض هــذا الحرمــان مــع االتفاقيــات الدوليــة التــي وقـّـع عليهــا لبنــان والتــي 

تنــص عــىل املســاواة بــني جميــع املواطنــني.

12 Manara Network, 2011, A Review of the Implementation of the UN Convention on the Rights of the Child Country Profile of Lebanon, Save the Children Sweden 

  Regional Office 

  for MENA Region, ٤6

13 UPR Coalition ALEF, 2010, Executive Summary of UPR Report, UPR Coalition

1٤ Manara Network, 2011, A Review of the Implementation of the UN Convention on the Rights of the Child Country Profile of Lebanon, Save the Children Sweden  

 Regional Office 

  for MENA Region, ٤8



حقوق الطفل

فإن هذه املسألة ترتبط بالتوازن الدميوغرايف واالعتبارات السياسية والطائفية يف لبنان.

هــذا ويواجــه أطفــال العــامل املهاجريــن التمييــز أيضــاً، فهــم عــادًة ال يحملــون بطاقــات هويــة أو حتــى شــهادة ميــالد يف بعــض الحــاالت كونهــم أطفــال 

الالجئــني غــري معــرتف بهــم أو أطفــال عــامل مهاجريــن انتهــت رخصــة إقامتهــم. عــىل الرغــم مــن القــرار الــوزاري رقــم ٤7/)2003( الــذي يعفــي جميــع 

طــالب التعليــم العــام مــن رســوم التســجيل يف مرحلــة ريــاض األطفــال والحلقتــني األوىل والثانيــة يف مرحلــة التعليــم األســايس، ال ميكــن تســجيل الطــالب 

األجانــب إذا مل يكــن لديهــم أوراق ثبوتيــة15.  

ويعــاين أوالد األم اللبنانيــة وخاصــة الالجئــني الفلســطينيني مــن مشــاكل عديــدة تبــدأ بالتعليــم، فتعطــى األولويــة يف املــدارس للطــالب اللبنانيــني، الحرمــان 

مــن مامرســة املهــن الحــرة واالنتســاب إىل النقابــات وعــدم إيجــاد فــرص عمــل بســبب الجنســية، وقانــون امللكيــة العقاريــة يحــدد لألجانــب نســبة معينــة 

ــن  ــد م ــه العدي ــرر في ــذي يك ــت ال ــك يف الوق ــة الســفر، وذل ــة إىل صعوب ــك، باإلضاف ــا بالتمل ــري معــرتف به ــة غ ــن ينتمــون إىل دول ــك ويحــرم الذي للتمل

املســؤولني اللبنانيــني الحديــث عــن إمكانيــة منــح املــرأة اللبنانيــة هــذا الحــق واســتثناء املتزوجــات مــن فلســطينيني علــام أن عــدد تلــك الزيجــات ليــس 

بالكثــري فهــو ال يتعــدى الـــ 3707 زيجــات حســب اإلحصــاء األخــري الــذي أعلنــت نتائجــه لجنــة الحــوار اللبنــاين الفلســطيني أخــرياً وهــي جهــة رســمية 

لبنانيــة.

فــإن األم اللبنانيــة متنــح الحيــاة ألطفالهــا ال الجنســية، لذلــك فــإن حرمانهــا مــن إعطــاء الجنســية ألطفالهــا ال يشــكل انتهــاكاً لحقوقهــا فقــط، وإمنــا لحقــوق 

الطفــل أيضــاً.

ويواجــه املشــاكل نفســها املهــددون بخطــر انعــدام الجنســية نتيجــة عــدم القــدرة عــىل تســجيل الــوالدات يف لبنــان خاصــة الذيــن هــم نتيجــة األزمــة 

الســورية بحيــث إن لبنــان يشــهد حــواىل 70% مــن الــوالدات غــري املســجلة لالجئــني الســوريني وفقــاً لدراســة مفوضــة األمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــني 

وتعــود هــذه النســبة املرتفعــة إىل عــدة أســباب منهــا عــدم حيــازة األهــل املســتندات الثبوتيــة بســبب الحــرب بحيــث يشــرتط يف جميــع مراحــل التســجيل 

حيــازة األوراق الثبوتيــة وأســباب أخــرى تعــود إىل عــدم حيــازة األهــل إقامــة رشعيــة، ويصبــح املولــود هنــا ضحيــة عــدم متتــع األهــل بوضــع قانــوين يف 

البــالد. ومــن األســباب أيضــاً عــدم الحصــول عــىل شــهادة والدة مــن طبيــب أو قابلــة قانونيــة خاصــة وأن غــري املســجلني لــدى مفوضيــة شــؤون الالجئــني 

ال يتمتعــون بتغطيــة عمليــات الــوالدة التــي تكــون بــني 70% و100% وعــدم القــدرة عــىل دفــع بــدالت اتعــاب الطبيــب وامتنــاع املستشــفيات عــن إصــدار 

شــهادات الــوالدة بســبب عــدم تســديد التكاليــف.

يُذكر أن عدد األطفال عدميي الجنسية يف تزايد مستمر بسبب التدفق الهائل لالجئني السوريني16.  

التوصيات املتعلقة بالحق يف الهوية واملتعلقة بالحق يف الجنسية

6- 132 ســحب تحفظاتــه عــىل اتفاقيــة القضــاء عــىل جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة )الربتغــال( )ســلوفينيا( )كرواتيــا( )باراغــواي(، واتخــاذ الخطــوات 

الألزمــة لســحب تحفظاتــه عــىل اتفاقيــة القضــاء عــىل جميــع أشــكال التمييــز عــىل املــرأة )جمهوريــة كوريــا(، وإلغــاء تحفظاتــه عــىل املــادة 9 مــن اتفاقيــة 

ــة  ــع التحفظــات عــىل اتفاقي ــج(، ومراجعــة جمي ــز ضــد املــرأة والســامح للنســاء بنقــل جنســيتهن ألطفالهــن )الرنوي ــع أشــكال التميي القضــاء عــىل جمي

القضــاء عــىل جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة، مبــا يف ذلــك التحفــظ املتعلــق باملــادة 9-2، بهــدف ســحبها )األورغــواي(.

9-132 اتخــاذ مزيــد مــن التدابــري للقضــاء عــىل التمييــز ضــد املــرأة بحســب نــص املــادة 3 مــن العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية، عــن 

طريــق النظــر يف ســحب تحفظــه عــىل املــادة 9 مــن اتفاقيــة القضــاء عــىل جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة والســامح للمــرأة بنقــل جنســيتها ألطفالهــا 

كــام هــو الحــال بالنســبة للرجــال )الســويد(.

132-155 تعديل قانون الجنسية لضامن اكتساب النساء الحق يف نقل جنسيتهن إىل أطفالهن وأزواجهن.  

157-132 إجــراء التعديــالت الترشيعيــة الالزمــة للســامح لألطفــال املولوديــن يف لبنــان بالحصــول عــىل حقهــم يف االعــرتاف بالقانــون مــن خــالل شــهادات 

امليــالد.

ــزواج والطــالق والحــق يف اإلرث فضــالً عــن نقــل  ــق بال ــه بحيــث تعامــل النســاء عــىل قــدم املســاواة مــع الرجــال يف مــا يتعل ــل ترشيعات 30-132 تعدي

ــن. ــن وأزواجه الجنســية ألطفاله

ــة باألحــوال الشــخصية  ــات املتعلق ــل الترشيع ــق تعدي ــون واملامرســة، عــن طري ــرأة يف القان ــز ضــد امل ــوده يف القضــاء عــىل التميي ــة جه 88-132 مواصل

ــات. ــون العقوب والجنســية فضــالً عــن قان

132-153 املي يف تحسني نظامه لتسجيل الوالدات وضامن أن يكون هذا النظام متاحاً لتسجيل جميع األطفال املولودين يف لبنان.

215-132 تحســني وضــع الالجئــني عــن طريــق تيســري تســجيلهم وتجديــد تصاريــح إقامتهــم، وعــن طريــق وضــع اّليــة فعالــة لتســجيل الــوالدات مــن أجــل 

15  UPR Coalition ALEF, 2010, Executive Summary of UPR Report, UPR Coalition

16 UNHCR, 201٤, Lebanon Syria Situation Statelessness Monthly Update, UNHCR The UN Refugee Agency
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اإلتجار باألطفال

تجنــب حــاالت انعــدام الجنســية بالنســبه للمواليــد الجــدد ومتكــني الالجئــني مبــن فيهــم الالجئــون الفلســطينيون مــن الوصــول إىل بعــض القطاعــات يف 

ســوق العمــل الرســمية.

15٤-132 اتخــاذ الخطــوات القانونيــة واإلداريــة لضــامن تســجيل الســلطات ألي طفــل مــن أطفــال الالجئــني املولوديــن يف لبنــان، عــىل النحــو الواجــب 

وإصــدار الوثائــق الالزمــة إلثبــات ذلــك، دون أي مســاس مبســألة اإلقامــة الدامئــة أو الحصــول عــىل الجنســية.

ربطــا مبــا تقــّدم مــن توصيــات وافــق عليهــا لبنــان، إال أننــا ال نــرى أي تقــّدم محــرز يف مــا يتعلــق بتعديــل قانــون الجنســية اللبنانيــة ومبجــال إلغــاء 

القوانــن التمييزيــة بحــق املــرأة اللبنانيــة وخاصــة يف مجــال حضانــة أطفالهــا وبالقوانــن الخاصــة باألحــوال الشــخصية، باإلضافــة إىل ربــط تســجيل 

الــوالدات لالجئــن باإلقامــة الرشعيــة التــي تجعــل العــدد األكــر منهــم مجهــويل الهويــة، مــا يشــكل مشــكلة قانونيــة حــن عودتهــم إىل ســوريا.

اتّخــذ لبنــان عــدداً مــن املبــادرات لتعديــل القوانــن عــر انضامــه إىل عــدد مــن االتفاقيــات الدوليــة: اتفاقيــة العمــل الدوليــة رقــم 182 للعــام 1999 

املتعلقــة بحظــر أســوأ أشــكال عالــة األطفــال واإلجــراءات الفوريــة للقضــاء عليهــا )مبوجــب القانــون رقــم 335 تاريــخ 2001/8/21(، وانضامــه، يف 

العــام 2002، إىل الروتوكــول االختيــاري امللحــق باتفاقيــة حقــوق الطفــل بشــأن بيــع األطفــال وبغــاء األطفــال واملــواد اإلباحيــة عــن األطفــال )مبوجــب 

ــة  ــة، كاتفاقي ــات والروتوكــوالت الدولي ــان انضــم أيضــاً، يف العــام 2005، إىل مجموعــة مــن االتفاقي ــإن لبن ــخ 2002/6/5(، ف ــون رقــم 414 تاري القان

األمــم املتحــدة ملكافحــة الجرميــة املنظّمــة عــر الوطنيــة )مبوجــب القانــون رقــم 680 تاريــخ 2005/8/24(، وبروتوكــول مكافحــة تهريــب املهاجريــن 

ــخ  ــم 681 تاري ــون رق ــة )مبوجــب القان ــر الوطني ــة ع ــم املتحــدة ملكافحــة الجرميــة املنظّم ــة األم ــل التفاقي ــّو، املكّم ــرّ والبحــر والج ــق ال عــن طري

2005/8/24(، وبروتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة اإلتجــار باألشــخاص وبخاصــة النســاء واألطفــال املكّمــل التفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الجرميــة 

املنظّمــة عــر الوطنيــة )مبوجــب القانــون رقــم 682 تاريــخ 2001/8/24(.

كذلــك انضــم لبنــان، يف العــام 2008، إىل امليثــاق العــريب لحقــوق اإلنســان املوقّــع يف تونــس بتاريــخ 200٤/5/23 خــالل اجتامعــات القمــة العربيــة يف 

دورتهــا السادســة عــرشة، والــذي يحظّــر، وفقــاً للــامدة العــارشة منــه، »الــرق واإلتجــار باألفــراد يف جميــع صورهــام«، كــام »الســخرة واإلتجــار باألفــراد 

مــن أجــل الدعــارة أو االســتغالل الجنــيس أو اســتغالل دعــارة الغــري أو أي شــكل آخــر أو اســتغالل األطفــال يف النزاعــات املســلحة«. )يراجــع القانــون 

رقــم 1 تاريــخ 2008/9/5(. 

ــة  ــة أو أحــكام املواثيــق الدولي ــه الداخلي ــاق، بحــق تطبيــق قوانين ــان احتفــظ، ســنداً للفقــرة األوىل مــن املــادة 53 مــن امليث تجــدر اإلشــارة إىل أن لبن

لحقــوق اإلنســان التــي صــادق عليهــا والتــي متنــح حقوقــاً أفضــل ومبــا ال يتعــارض مــع القوانــني واملواثيــق املذكــورة . وجــاء يف العــام نفســه انضــامم لبنان 

إىل الربوتوكــول االختيــاري التفاقيــة مناهضــة التعذيــب أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة )مبوجــب القانــون رقــم 12 تاريــخ 2008/9/5(.

ــد  ــاً مهــاً عــى صعي ــذي أحــرز تقّدم ــة جرميــة اإلتجــار باألشــخاص ، ال ــخ 2011/8/24 الخــاص مبعاقب ــون رقــم 164 تاري ــاين القان ــر الرملــان اللبن أق

وصــف الجرميــة والتعريــف بالضحيــة وتعريــف االســتغالل والــذي مــن شــأنه أيضــاً أن يعــزز الحايــة القانونيــة لضحايــا اإلتجــار. لكـــن بقـــي طابـــع 

القانـــون عقابـــياً بامتيـــاز، فهـــو نـــص علـــى العقوبـات التـي يتعـــرض لهـا مـن ارتكـــب الجـرم لكـن لـم يلحـــظ أيـة إجراءات حايـــة للضحايـا حتـى 

عندمـــا أعطاهـــا وصـــف الضحيـة. الحايـــة الوحيـدة التـي أقرهـا كانـت للشـهود، لكنهـا بقيـت مشـروطة بعـــدم اعتـراض املدعـى عليـه املشـتبه بـه 

عليهـــا، مــا يســتدعي اإلصالحــات اآلتيــة:

-إصــدار قوانــني ومراســيم خاصــة لضــامن الحاميــة والدعــم املناســبني للضحايــا وخصوصــاً األطفــال وإزالــة كل تعــارض أو التبــاس مــع النصــوص القانونيــة 

السابقة. 

-التأكد من أن ضحية اإلتجار ال تُعاَمل كمجرم: عبء اإلثبات عىل عاتق السلطات وليس الضحية.

-ضامن حق الضحية يف املشاركة يف العملية القانونية، التي ميكن أن تتطلب إصدار ترصيح إقامة.

-الحاجة إىل آليات وإجراءات أكر رصامة لحامية هوية الضحية.



حقوق الطفل

تتعــّدد قوانــن األحــوال الشــخصّية يف لبنــان بتعــّدد الطوائــف، وهــو يحــوي تحــت مظلّتــه مثــاين عــرشة طائفــة لــكّل منهــا قانونهــا الخــاص. وتختلــف 

حــدود الســّن الدنيــا للــزواج بحســب االنتــاء الطائفــي لطالــب الــزواج، كــا يختلــف أيضــاً الحــّد األدىن لســّن الــزواج للذكــور واإلنــاث ضمــن الطائفــة 

ــة الشــيعية – املذهــب  ــا ســن التاســعة )الطائف ــد بلوغه ــزوج عن ــاة أن تت ــز للفت ــة يجي ــف الّلبناني ــن الطوائ الواحــدة واملذهــب الواحــد فبعــض قوان

الجعفــري( أو ســن الثانيــة عــرشة أو الرابعــة عــرشة عنــد الطوائــف الكاثوليكيــة والطوائــف األرثوذكســية )األرمنيــة والســريانية( والطائفــة اإلنجيليــة، 

ــة األحــوال الشــخصية لــدى كل طائفــة، ال يــزال الــزواج املبكــر يف لبنــان قامئــاً مــن الناحيــة القانونيــة مبــا يخالــف اتفاقيــة القضــاء  وبســبب خصوصّي

عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــّد املــرأة، ال ســيا وأن لبنــان تحّفــظ عــى املــادة 16 منهــا. ويشــكل انتهــاكاً واضحــاً لإلعــالن العاملــي لحقــوق اإلنســان 

ولالتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل، كــا ويخالــف أبســط القواعــد التــي يقــوم عليهــا الــزواج وميكــن تصنيــف الكثــر مــن حــاالت الــزواج املبكــر ضمــن 

حــاالت اإلتجــار باألشــخاص اســتناداً للــادة 586 مــن قانــون العقوبــات )بحيــث يقــع الــزواج املبكــر ضمــن االســتغالل(.

وعــىل الرغــم مــن قيــام العديــد مــن مؤسســات املجتمــع املــدين بحمــالت املطالبــة بتحديــد ســن الثامنــة عــرشة كســن أدىن للــزواج وذلــك مــن خــالل بيــان 

مســاوئ ومخاطــر الــزواج املبكــر باإلضافــة إىل حمــالت التوعيــة للفتيــات.

وبالرغم من إقرار لبنان لقانون حامية األحداث رقم ٤22 الصادر سنة 2002 إال انه مل يتطرق إىل موضوع زواج القارصات.

مــا زالــت املناطــق اللبنانيــة وخاصــة الريفيــة تســجل حــاالت تزويــج مبكــرة لفتيــات مل يتجــاوزن ســن الثامنــة عــرشة مــن عمرهــّن، مــا يعكــس الواقــع 

املأســوي الــذي يؤثــر عــىل العديــد مــن النســاء ســواء كــّن لبنانيــات، فلســطينيات أو ســوريات.

وهــذا الواقــع يــزداد ســوءاً يومــاً بعــد يــوم مــع ازديــاد عــدد الالجئــني الســوريني يف لبنان«بالرغــم مــن عــدم وجــود إحصائيّــات دقيقــة وواضحــة يف هــذا 

املجــال«. 

وعــىل الرغــم مــن إلغــاء املــادة 522 مــن قانــون العقوبــات يف 15 شــباط 2017 والتــي تعفــي مرتكــب الجرائــم الجنســية مــن العقــاب يف حــال أقــدم عــىل 

الــزواج مــن الضحيــة، وإلغاؤهــا تــم حــرصاً دون املــواد املرتبطــة بهــا وأهمهــا زواج القــارصات واملــادة 505 املتعلقــة مبجامعــة قــارص بحيــث تنــص عــىل أن 

»مــن جامــع قــارصاً أتــم الـــ15 مــن عمــره ومل يتــم الـ18مــن عمــره، عوقــب مــن شــهرين إىل ســنتني«. إال أنــه تــم إضافــة مفاعيلهــا عــىل املــادة 505 فأدخــل 

عليهــا »إذا عقــد زواج صحيــح بــني املرتكــب والضحيــة التــي يــرتاوح عمرهــا بــني الـــ15 و18 ســنة، توقــف املالحقــة«.« 

إذاً فاملطلوب هو إلغاء املادة 522 بالكامل من دون أي استثناءات ووضع قانون يحدد سن الزواج بـ18 سنة.

مـا زالـت التدابيـر املتخـذة مـن جانـب الدولــة اللبنانيــة لحاميــة النســاء والفتيــات مــن العنــف الجنســي تفتقــد إىل رؤيــة شــاملة وإىل سياســات 

واضحـــة بســـبب ارتبـــاط املنظومـــة القانونيـــة بالســـياقات الطائفيـــة واالجتامعيـــة والسياســـية واالقتصادية. إذ يبـــرز العنـف ضـــد النسـاء كنتـــاج لبنيـة 

اجتامعيـة تاريخيـة تتصـف بالرتاتبيـة والسـلطوية وتتمتـع بالحصانـة القانونيـة ويتـم مـن خاللهـا اسـتمرار تبعيـة املرأة للرجـل، مـا يشـكل عقبـة خطيـرة 

أمام تحقيـــق املســـاواة فـــي الحقـــوق اإلنسانية مـــع الرجل.

أمــا توصيــات االســتعراض الــدوري الشــامل لعــام 2015 التــي تضمنــت تعديــل وحظــر زواج القــارصات فوقعــت ضمــن التوصيــات التــي أحيــط لبنــان 

بهــا علــاً دون املوافقــة عــى التنفيــذ، وهــي: 

37-132 اعتامد قوانني لرفع السن الدنيا للمسؤولية الجنائية والقضاء عىل مامرسة تزويج األطفال والزواج املبكر والزواج القرسي.

92-132 اعتامد مرشوع القانون املتعلق بزواج القرّص.

132-132 اعتامد مرشوع قانون بشأن زواج القرص.

131-132 حــرص زيجــات األطفــال وتعديــل القانــون رقــم ٤22 الصــادر ســنة 2002 املتعلــق بحاميــة األحــداث املخالفــني للقانــون مــن أجــل رفــع الســن 

الدنيــا للمســؤولية الجنائيــة مبــا يتــامىش مــع املعايــري الدوليــة.

130-132 حظر زواج األطفال.

212-132 وضــع تدابــري لحاميــة الالجئــني والنســاء والفتيــات ملتمســات اللجــوء مــن االســتغالل االقتصــادي والجنــيس، والعنــف الجنســاين، مبــا يف ذلــك 

االعتــداء الجنــيس، فضــالً عــن زواج األطفــال والــزواج القــرسي والتمييــز.

ــن واألنظمــة املتبعــة  ــع القوان ــزال مســؤوالً عــن مواءمــة جمي ــه ال ي ــزواج القــارصات، إال ان ــات املتعلقــة ب ــع التوصي ــان جمي وبالّرغــم مــن رفــض لبن

لالتفاقيــات املوقــع واملصــادق عليهــا لبنــان ومــن أهمهــا رشعــة حقــوق اإلنســان واالتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل التــي تلــزم لبنــان بتعديــل وإلغــاء 

جميــع القوانــن التــي تخــرق هــذه االتفاقيــات ومنهــا ســن زواج القــارصات.

زواج القارصات
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إن الروتوكــول االختيــاري التفاقيــة حقــوق الطفــل املتعلــق بــإرشاك األطفــال يف النزاعــات املســلحة تــم عرضــه يف 25 أيــار 2000 ودخــل حيــز النفــاذ 

يف 23 فرايــر 2002 وذلــك انطالقــاً مــن أن حقــوق األطفــال تتطلــب حايــة خاصــة وتســتدعي االســتمرار يف تحســن حالــة الطفــل دون متييــز، فضــالً 

عــن تنشــئته وتربيتــه يف كنــف الســلم واألمــن.

عرّفــت األمــم املتحــدة الطفــل يف النــزاع املســلح بأنــه أي طفــل يرتبــط بقــوة عســكرية أو بجامعــة عســكرية دون ســن الثامنــة عــرشة مــن العمــر، وال 

يــزال، أو كان مجّنــًدا، أو ُمســتخَدماً بواســطة قــوة عســكرية، أو جامعــة عســكرية يف أي صفــة، ومــن الجديــر ذكــره أن مشــاركة األطفــال يف النزاعــات 

املســلحة ال تقتــرص عــىل املشــاركة مبــارشة يف القتــال فقــد تكــون بنقــل األســلحة، نقــل الطعــام للمقاتلــني، كجواســيس، أو ألغــراض جنســية. ويعتــرب 

تجنيــد األطفــال يف النزاعــات املســلحة جرميــة حــرب ونوعــاً مــن أنــواع اإلتجــار بالبــرش الــذي يعنــي تحــرك الطفــل داخــل بلــد واحــد أو عــرب الحــدود 

ألهــداف اســتغاللية، وتعــود مشــاركة األطفــال يف العمليــات العســكرية ألســباب متعــددة منهــا، البحــث عــن األمــن، الحاميــة، الغذاء،الرتهيــب والحصــول 

عــىل القــوة، رغبتهــم يف الثــأر ملقتــل أفــراد مــن أرسهــم والحصــول عــىل التعليــم وفــرص عمــل. 

تكــون الحاميــة والحــد مــن مشــاركة األطفــال يف النزاعــات املســلحة بحظــر تجنيــد األطفــال الذيــن هــم دون 18 ســنة، دعــم إطــالق رساحهــم مــن 

الجامعــات املســلحة وإعــادة دمجهــم يف الحيــاة املدنيــة بوضــع برامــج لهــذا الهــدف، التأكــد مــن اعتبــار األطفــال الجنــود الســابقني ضحايــا بصــورة 

رئيســة.

ــان عــىل  ــع لبن ــة عــرشة مــن املشــاركة يف النزاعــات املســلحة، ووق ــال دون ســن الثامن ــع األطف ــق مبن ــة حقــوق اإلنســان وبشــكل دقي ــت اتفاقي طالب

ــه. ــة علي ــن دون مصادق ــن م ــلحة ولك ــات املس ــال يف النزاع ــإرشاك األطف ــق ب ــاري املتعل ــول االختي الربوتوك

التوصيات التي وافق عليها لبنان يف هذا املجال، هي:

11-132 التصديق عىل الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن إرشاك األطفال يف النزاعات املسلحة. 

12-132 النظر يف إمكانية التصديق عىل الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن إرشاك األطفال يف النزاعات املسلحة.

135-132 اتخاذ التدابري املالمئة لضامن توافق الترشيعات الوطنية توافقاً تاماً مع أحكام ومبادئ اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوالتها االختيارية.

ــل  ــوق الطف ــة حق ــع أحــكام اتفاقي ــامىش م ــا يت ــل مب ــوق الطف ــن حق ــي تضم ــاتية الت ــة والسياس ــة القانوني ــز أشــكال الحامي ــة تعزي 1٤2-132 مواصل

ــة. ــا االختياري وبروتوكوالته

وربطــا مبــا تقــّدم، فــان لبنــان إىل تاريخــه مل يحــرز أي تقــدم يف مجــال التصديــق عــى الروتوكــول االختيــاري املتعلّــق بــإرشاك األطفــال يف النزاعــات 

املســلحة.

األطفال يف النزاعات املسلحة



حقوق الطفل

وقــع لبنــان عــى اتفاقيــة حقــوق الطفــل والتــي تنــص يف املــادة 32 منهــا عــى أن »تعــرتف الــدول األطــراف بحــق الطفــل يف حايتــه مــن االســتغالل 

االقتصــادي ومــن أداء أي عمــل يرجــح أن يكــون خطــراً أو يشــكل إعاقــة لتعليــم الطفــل او أن يكــون ضــاراً بصحــة الطفــل أو بنمــوه البــدين أو العقــي 

أو الروحــي أو املعنــوي أو االجتاعــي«.

ال تــزال ظاهــرة عمــل األطفــال أحــد أهــم املخاطــر التــي تعــرتض نشــأة وصحــة األطفــال الجســدية والنفســية يف لبنــان. كانــت الدولــة اللبنانيــة قــد تعهــدت 

عــام 2010 خــالل املؤمتــر العاملــي لعمــل األطفــال الــذي انعقــد يف الهــاي بوضــع خارطــة طريــق للقضــاء عــىل أســوأ أشــكال عمــل األطفــال قبــل 2016. 

نتيجــًة لذلــك، تبنــت الدولــة اللبنانيــة مــن خــالل وزارة العمــل، خطــة عمــل وطنيــة للقضــاء عــىل أســوأ أشــكال عمــل األطفــال قبــل 2016.

غــري أن الواقــع يعكــس خــالف ذلــك يف ظــل االزديــاد املضطــرد بأعــداد األطفــال العاملــني وأطفــال الشــوارع وازديــاد املخاطــر التــي يتعرضــون لهــا خاصــًة 

مــع أزمــة الالجئــني التــي دفعــت هــذه األعــداد إىل مســتويات غــري مســبوقة. ومــن الــروري اإلشــارة يف هــذا الســياق إىل أن آخــر إحصــاء رســمي، عــام 

2003، أشــار إىل وجــود 100000 طفــل عامــل يف حــني أن التقديــرات الحاليــة تتحــدث عــن حــوايل 180000 مــام يعكــس غيــاب املتابعــة والتخطيــط17 .

إال أن اللجــوء مل يكــن بــأي شــكل مــن األشــكال املســبب الرئيــيس لهــذه الظاهــرة، ولكــن هنــاك عوامــل أساســية تدفــع األطفــال إىل الشــوارع مثــل التهميــش 

أو اإلقصــاء املجتمعــي، هشاشــة األوضــاع األرسيــة، تدفــق الالجئــني الســوريني والجرميــة املأنظمــة واســتغالل األطفال18 . 

أظهــرت دراســة أجرتهــا منظمــة العمــل الدوليــة وجامعــة القديــس يوســف أن 29.5% مــن األطفــال العاملــني يف الشــامل و36.5% يف البقــاع هــم تحــت 

1٤ســنة، أي الحــد األدىن القانــوين لســن العمــل. يســّجل أول دخــول إىل ســوق العمــل لــدى معظــم األطفــال يف الشــوارع بــني ســن الســابعة وســن الرابعــة 

عــرشة. وقــد ســجلت أعــىل النســب لــدى األطفــال بــني ســن الثانيــة عــرشة والرابعــة عــرشة مــن عمرهــم )%39(، يليهــم، وبنســبة متقاربــة جــداً، األطفــال 

بــني ســن الســابعة والحاديــة عــرشة مــن عمرهــم )36%(.

ويتعــرض األطفــال إىل العديــد مــن املخاطــر أثنــاء عملهــم يف الشــوارع، مبــا يف ذلــك رفــع األحــامل الثقيلــة )39%(، وألشــكال مختلفــة مــن حــوادث الســري 

واملــرور )30%(. وقــد أفــاد نحــو 29 % مــن األطفــال يف الشــوارع أنهــم طــردوا أو اعتقلــوا مــن قبــل رجــال األمــن والرشطــة، يف حــني أفــاد نحــو 3 % مــن 

األطفــال أنهــم ال يقبضــون، يف بعــض األحيــان، كامــل األجــر اليومــي املتفــق عليــه. 

تدخــل الدعــارة ضمــن األنشــطة التــي ميارســها األطفــال إمنــا بنســبة 0.2% فقــط، لكــّن 17% مــن األطفــال اإلنــاث تعرضــن العتــداء جنــيس أو اغتصــاب، و٤6% 

مــن األطفــال تعرضــوا العتــداء جســدي مــن قبــل املارة.

إنّ  غالبيــة األطفــال يف الشــوارع هــم إمــا ال يجيــدون القــراءة والكتابــة و/أو أنهــم مل يســبق لهــم أن التحقــوا باملدرســة. فقــد بلغــت نســبة األطفــال الذيــن 

ال يجيــدون القــراءة والكتابــة عــىل اإلطــالق ٤2%، وهــي نســبة تــوازي تقريبــاً نســبة األطفــال الذيــن مل يســبق لهــم أن التحقــوا باملدرســة )٤0%(. 

يعمــل األطفــال يف أعــامل خطــرة وأخــرى تســبب األمــراض، كــام ميضــون ســاعات طويلــة يف هــذة املنشــآت، ويزاولــون العمــل مبعــدالت دخــل منخفضــة 

ووظائــف ال تناســب منوهــم البــدين والعقــي، وال مســتويات املهــارات لديهــم، وأماكــن العمــل غــري مســجلة قانونيــاً وال تخضــع إلطــار قانــوين أو تفتيــش، 

ــة عــن املدرســة، مــا يعــوق التحصيــل العلمــي عــىل املــدى الطويــل،  باإلضافــة إىل أن العمــل الزراعــي عمــل موســمي يــؤدي إىل الغيــاب لفــرتات طويل

ويجعــل األطفــال العاملــني يتأخــرون عــن باقــي زمالئهــم يف الصــف، وينتهــي بهــم األمــر إىل تــرك املدرســة، باإلضافــة إىل اســتغالل األطفــال مــن ناحيــة األجــر 

وســاعات العمــل، والعنــف واالعتــداء بالــرب، والتحــرش الجنــيس. فتعــود أســباب عاملــة األطفــال إىل األزمــات االقتصاديــة املنتــرشة يف العديــد مــن دول 

العــامل وإىل انخفــاض املداخيــل وقلــة فــرص العمــل وغيــاب التعليــم.

ــرض جــزاء عــىل األهــل يف حــال ســامحهم بعمــل  ــة الشــكاوي وف ــل آلي ــة وتفعي ــل إدارة وزارة العمــل مــع وزارة الشــؤون االجتامعي ــد مــن تفعي ــال ب ف

ــم. أطفاله

.https://now.mmedia.me/lb/en/reportsfeatures/the-180000-children-who-dont-get-to-play ،مقابلة مع د. حياة عسريان، مستشارة وطنية ملنظمة العمل الدولية 17
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التوصيات التي وافق عليها لبنان والتي تتعلّق بحاية األطفال من مخاطر العمل، هي:

ــك املهاجــرون املحتجــزون والتصــدي  ــا يف ذل ــع األشــخاص، مب ــا جمي ــرض له ــي يتع ــب الت ــامل التعذي ــة للتصــدي ألع ــري الالزم ــاذ التداب 120-132 اتخ

ــود.  ــم دون قي ــن بلغــوا ســن الدراســة عــىل التعلي ــال الذي ــع األطف ــال وضــامن حصــول جمي لظاهــرة عمــل األطف

1٤1-132 املي يف تعزيز وحامية حقوق الطفل مبا يف ذلك تدابري مكافحة االستغالل الجنيس واالستغالل يف العمل.

133-132 وضع اسرتاتيجية ملكافحة عمل األطفال. 

13٤-132 تنفيذ تدابري ترمي إىل مكافحة عمل األطفال. 

1٤0-132 تحقيــق تقــدم يف مــا يتعلــق بتدابــري توفــري الخدمــات النفســية والطبيــة املتخصصــة لألطفــال الذيــن تعرضــوا العتــداء، واملــي يف مكافحــة 

أســوأ أشــكال عاملــة األطفــال.

إن اإلنفــاق العــام عــى التعليــم يف تناقــص مســتمر يف لبنــان، مــن 2% عــام 2008 إىل 1.6% يف 192011 ، وهــو أقــل مــن نصــف مــا تنفقــه الــدول العربيــة 

األخــرى عــى التعليــم. وهــذا يضــاف إىل التفــاوت يف نوعيــة التعليــم العــام والخــاص ويخلــق مزيــداً مــن عــدم املســاواة يف التمتــع بالحــق يف التعليــم. 

ويف هــذا الصــدد ويف مــا تهــدف خطــة العمــل الوطنيــة للتعليــم إىل معالجــة أوجــه القصــور يف نوعيــة النظــام التعليمــي، يــؤدي تــدين نوعيــة التعليــم 

يف املــدارس الحكوميــة إىل تحمــل عــبء كلفــة التعليــم األســايس مــن قبــل األرس اللبنانيــة التــي يُلِحــُق معظمهــا أبناءهــا بالتعليــم الخــاص، بســبب 

افتقارهــا الثقــة بالتعليــم الرســمي، والســيَّا يف مراحــل التعليــم األســايس والروضــة. هنالــك أكــر مــن 54.5% مــن املعلــات يف القطــاع الرســمي ال 

يحملــون شــهادة جامعيــة، و4.2% فقــط لديهــم شــهادة متخصصــة يف مجــال تعليمهــم، وأكــر مــن 30% مــن مــدراء املــدارس االبتدائيــة واملتوســطة ال 

يحملــون شــهادة جامعيــة20 .

يف مجــال العمــل عــىل تطبيــق القانــون رقــم 150 تاريــخ 2011/8/17 الــذي تنــاول إلزاميــة التعليــم حتــى نهايــة مراحــل التعليــم األســايس، ويف اإلعــداد 

والتحضــري لتطبيــق القانــون الجديــد، قــام املركــز الرتبــوي للبحــوث واإلمنــاء إىل إجــراء دراســة تحــت عنــوان »نحــو تطبيــق اإللزاميــة عــىل األوالد غــري 

امللتحقــني بالتعليــم يف لبنــان مــن عمــر 6 – 15 ســنة« وذلــك عــام 2012 واىل اآلن مل تعلــن آليــة لتطبيــق اإللزاميــة.

وفقــاً للقانــون رقــم 2011/150 التعليــم يف لبنــان إلزامــي ومجــاين يف املرحلــة األساســية فقــط، فــال بــد مــن رفعهــا إىل املرحلــة التكميليــة لنضــوج الطفــل 

وقدرتــه عــىل اتخــاذ القــرار املناســب مبتابعــة تعليمــه باإلضافــة إىل الحاجــة إىل املجانيــة الكاملــة مــن كتــب مدرســية، قرطاسيـــة، وســائل النقــل، اللبــاس 

املــدريس وذلــك لعــدم قــدرة األهــل عــىل تأمــني متطلبــات التعليــم مــن أجــل العمــل. يف الوقــت نفســه علينــا إلــزام األهــل بشــكل فعــي عــىل بوضــع 

أطفالهــم يف املــدارس وذلــك مــن خــالل نــص جــزايئ يرتــب غرامــة ماليــة عــىل األهــل يف حالــة االمتنــاع.

إن النظــام التعليمــي يف لبنــان يعــاين مــن مشــاكل عديــده ومنهــا الببغائيــة يف التعليــم، الحاجــة إىل الــدروس الخصوصيــة، ســاعات الدراســة الطويلــة... 

باإلضافــه إىل تراجــع التعليــم الرســمي وتفضيــل القطــاع الخــاص عليــه، بحيــث يســتقطب القطــاع الخــاص أكــر مــن 65% مــن إجــاميل عــدد امللتحقــني 

مبراحــل التعليــم املختلفــة نتيجــة تــدين مؤهــالت الــكادر التعليمــي واإلداري يف املــدارس الرســمية، عــدم توافــر البيئــة التعليميــة املناســبة مــن مبــاٍن 

وتجهيــزات، عــدم مطابقــة األنظمــة اإلداريــة والتنظيميــة للقطــاع مــع متطلبــات التطويــر، ضعــف يف اللغــه األجنبيــة، وعــدم توافــر منهــج الســتخدام 

ــدرايس 2018-2017  ــة، ومشــكلة القطــاع العــام باســتقبال الالجئــني، بحيــث صــدر قــرار للعــام ال ــا املعلومــات واالتصــاالت كوســيلة تعليمي تكنولوجي

ــذ الفلســطينيني  ــة، التالمي ــن مــن أم لبناني ــني، وهــي تقتــرص عــىل الطــالب القدامــى، املولودي يتضمــن رشوط وأصــول محــددة لتســجيل غــري اللبناني

املقيمــني يف لبنــان منــذ مــا قبــل األزمــة الســورية والذيــن ال تتوافــر مــدارس لألونــروا يف النطــاق الجغــرايف إلقامتهــم، وأشــقاء التالميــذ غــري اللبنانيــني 

والذيــن مل يتــم حضورهــم يتــم تحويلهــم إىل املــدارس املعتمــدة للتدريــس يف دوام بعــد الظهــر. كــام يعــاين التالميــذ الســوريون الذيــن يقيمــون يف لبنــان 

مــن دون إقامــة مــن عــدم إمكانيــة حصولهــم عــىل الشــهادة الرســمية عنــد انتهائهــم مــن مرحلــة التعليــم املتوســطة.

باإلضافــة إىل بــروز مشــكلة عــدم املســاواة بــني اإلنــاث والذكــور التــي تظهــر بشــكل واضــح يف املناهــج التعليميــة وخــري دليــل عــىل ذلــك أن60.7% مــن 

اللغــة املســتخدمة يف كتــب اللغــة العربيــة يف املرحلــة االبتدائيــة تتوجــه إىل الذكــور مقابــل 13.٤9% فقــط مــن اللغــة تتوجــه إىل اإلنــاث )كتــاب متاريــن 

وأنشــطة لزيــادة التفاعــل بــني الطــالب يف املدرســة »نحــن«(، والحاجــة إىل حاميــة األطفــال مــن العنــف املؤسســايت واملنــزيل بالتعــاون مــع مجلــس األهــل 

ــة التوجيــه  واعتــامد سياســة حاميــة يف املــدارس الرســمية والخاصــة، مدونــة ســلوك، اّليــات الشــكاوى واملالحقــة، كــام ال بــد مــن تفعيــل دور مديري

واإلرشــاد يف وزارة الرتبيــة.

19 http://data.worldbank.org/indicator/SE.XPD.TOTL.GD.ZS.

.مرشوع برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ يف مجلس النواب، »مكافحة الفساد يف قطاع الرتبية والصحة واملياه، 2013، ص.11 20
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ــني يف  ــال املعوق ــاج األطف ــة إلدم ــرتاتيجية وطني ــاب اس ــدم يف غي ــر إىل التق ــمي يفتق ــم الرس ــة يف التعلي ــات الخاص ــال ذوي االحتياج ــج األطف ــزال دم ال ي

التعليــم. وهكــذا، وعــىل الرغــم مــن ضــامن القانــون 2000/220 يف الجــزء الســابع، لألشــخاص املعوقــني الحــق يف التعليــم، ال تــزال العديــد مــن العقبــات 

قامئــة أمــام ضــامن الحصــول عــىل التعليــم، مبــا يف ذلــك: غيــاب اإلحصــاءات والبيانــات والدراســات املتعلقــة باألشــخاص ذوي اإلعاقــة؛ عــدم توافــر املــدارس 

الحكوميــة والخاصــة املناســبة مــع البنيــة التحتيــة والبيئيــة ذات الصلــة باألشــخاص ذوي اإلعاقــة، عــدم وجــود تعديــالت يف املناهــج الدراســية مبــا يتــامىش 

مــع احتياجــات املتعلمــني املعوقــني برصيــاً أو ســمعياً أو عقليــاً، أو يرتبــط بهــا مــن مــوارد؛ نــدرة املوظفــني يف قطــاع التعليــم والقطــاع العــام ونــدرة توفــري 

التدريــب املناســب لهــم للتعامــل مــع احتياجــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة.

وفــق »الورقــة الخلفيــة لتوفــري التعليــم للجميــع« التــي أصدرتهــا اليونســكو يف 2010 21، يف لبنــان »تقبــع الغالبيــة العظمــى مــن األطفــال ذوي اإلعاقــة يف 

مؤسســات الرعايــة الخاصــة، وللمــدارس الخاصــة سياســة للتخلــص تلقائيــاً مــن الطــالب ذوي اإلعاقــة22« .

التوصيات املتعلقة بالحق يف التعليم:

19-132 التصديــق عــىل اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة وتنفيــذ الخطــة الوطنيــة تنفيــذاً فعــاالً مــن أجــل أن يبقــى نظــام التعليــم مفتوحــاً أمــام 

األطفــال ذوي اإلعاقــة.

178-132 تحسني الوصول إىل خدمات تعليمية وصحية واجتامعية، ال سيام بالنسبة إىل األطفال والنساء.

ــة احتياجــات  ــذ أدوات سياســاتية لتلبي ــاة األشــخاص ذوي اإلعاقــة، بســبل منهــا وضــع وتنفي ــة إىل تحســني حي ــز الجهــود الرامي 185-132 املــي يف تعزي

ــم لألطفــال ذوي اإلعاقــة. التعلي

190-132 تعزيز التدابري الرامية إىل إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف آليات التعليم الرسمي.

173-132 جعل التعليم االبتدايئ إلزامياً ومجانياً ومتاحاً لجميع األطفال.

175-132 مواصلة الجهود الرامية إىل إرساء تعليم مجاين وإلزامي جيد لجميع األطفال حتى سن الخامسة عرشة.

176-132 مواصلة جهوده إلرساء تعليم مجاين وإلزامي جيد لألطفال حتى سن الخامسة عرشة.

177-132 توفري موارد كافية ومستدامة للتعليم.

179-132 تعزيز وتوسيع البنى التحتية للتعليم من أجل إتاحة تعليم جيد وشامل لجميع األطفال عىل أراضيه.

180-132 مواصلة الجهود الرامية إىل تعزيز نوعية التعليم وإرساء التعليم املجاين اإللزامي للجميع.

181-132 ضامن التعليم املجاين واإللزامي والجيد لجميع األطفال.

182-132 املي يف إرساء التعليم املجاين واإللزامي الجيد عىل نحو تدريجي ومتزايد لجميع األطفال حتى سن الخامسة عرشة.

ــري  ــم وتوف ــاً الحتياجاته ــاين وفق ــة املب ــام، وتهيئ ــم الع ــال ذوي االحتياجــات الخاصــة يف نظــام التعلي ــاج األطف ــز عــىل إدم ــذ سياســات ترك 191-132 تنفي

ــم. ــع يف مجــال التعلي ــة وشــاملة للجمي ــة متكيني ــز بيئ ــة تعزي ــم بغي ــب املعلمــني وغريهــم مــن موظفــي التعلي تدري

192-132 تكثيف الجهود الرامية إىل إدماج األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة يف املدارس.

193-132 مواصلة تعزيز النظام التعليمي وضامن وصول األطفال ذوي اإلعاقة إىل التعليم عىل قدم املساواة مع اآلخرين.

139-132 مواصلــة جهــود الحكومــة اللبنانيــة لتحســني ســري عمــل النظــام التعليمــي، بســبل منهــا تشــجيع التســجيل يف املــدارس وحاميــة أطفــال الشــوارع 

مــن أســوأ أشــكال عمــل األطفــال.

توصية مل يوافق عليها لبنان، وهي:

217-132 تعزيــز الجهــود الراميــة إىل ضــامن حاميــة وكرامــة الالجئــني الســوريني ال ســيام يف مــا يتعلــق بالرعايــة الصحيــة والوصــول إىل التعليــم وحاميــة 

األطفــال والنســاء واملســنني واألشــخاص ذوي اإلعاقــة املعرضــني للمخاطــر.

إن التوصيــات التــي تضمنــت إلزاميــة التعليــم حتــى ســن الخامســة عــرشة هــي ضمــن التوصيــات التــي وافــق عليهــا لبنــان، ولكــن مــن حيــث التطبيــق 

فــال وجــود ألي نــص قانــوين يلــزم األهــل بتســجيل أوالدهــم يف الصفــوف الدراســية. فــال بــد مــن تطبيــق غرامــة ماليــة يف حالــة عــدم تســجيل أوالدهــم، 

خاصــة وأن املجانيــة بــدأ تطبيقهــا يف مرحلــة التعليــم األســايس بشــكل كامــل مــن حيــث الرســم، الكتــب والقرطاســية يف جميــع املــدارس الرســمية فلــم 

يعــد لألهــل أي مــرر لالمتنــاع عــن تســجيل أوالدهــم يف صفــوف املرحلــة األساســية.

أمــا يف مــا يتعلــق بدمــج األطفــال املعوقــن يف املــدارس العاديــة، فهــو إىل اآلن مل يتــم العمــل عــى إزالــة العوائــق املتعلقــة بدمــج األطفــال يف التعليــم 

العــادي، وهــذا مــا يجعــل األطفــال ذوو اإلعاقــة يتواجــدون إىل اآلن يف مــدارس مخّصصــة لهــم.

21 UNESCO, 2010, Background Paper for Education for All Global Monitoring Report http://www.google.co.ke/url?sa=t&rct=j&q=lebanon%20disability& 

 source=web&c=3&sqi=2&ved 

 =0CFkQFjAC&url=http%3A%2F%2Funesdoc.unesco.org%2Fimages%2F0018%2F001866%2F186600e.pdf&ei=aJZUT9-PFeqD4gSwuoCzDQ&usg=AFQj 

 CNG5Pr3_fnqiOwrbY_ 

 Kljxptqa__Q&cad=rja.

22 Arab Resource Collective )2007: 14(.
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الالجئني الفلسطينيني لعامي 2010 و2015

مقدمة

هنــاك مــا يقــارب 500,000 الجــئ فلســطيني مســجل لــدى األونــروا يف لبنــان. ولكــن، مل يعــد أكــر مــن نصــف هــذا العــدد مقيــامً يف البــالد. فقــد أظهــرت 

دراســة أجرتهــا الجامعــة األمريكيــة يف بــريوت بالتعــاون مــع األونــروا يف عــام 2015، أن مــا بــني 260,000 و280,000 الجــئ فلســطيني مــا زالــوا يف لبنــان1 

. وقــد انخفــض عــدد الالجئــني الفلســطينيني القادمــني مــن ســوريا املســجلني لــدى األونــروا يف لبنــان، إذ أظهــر إحصــاء شــامل أجرتــه األونــروا أخــرياً   يف 

ديســمرب 201٤، إىل انخفــاض عددهــم مــن ٤1,٤13 إىل 32,000 )حتــى نهايــة ديســمرب 2016(2 . وبحســب »التعــداد العــام للســكان واملســاكن يف املخيــامت 

والتجمعــات الفلســطينية يف لبنــان« الــذي أجرتــه لجنــة الحــوار اللبنــاين الفلســطيني يف ديســمرب 2017، فهنــاك 17٤,٤22 الجــئ فلســطيني يف لبنــان حاليــاً، 

باإلضافــة إىل 18,601 آخريــن فــروا مــن النــزاع يف ســوريا إىل املخيــامت والتجمعــات يف لبنــان.

ــم  ــني أه ــن ب ــر م ــطينيني، ونذك ــني الفلس ــع الالجئ ــة بوض ــاالت املتعلق ــن املق ــد م ــام 2006 العدي ــذ ع ــطيني من ــاين الفلس ــوار اللبن ــة الح ــدرت لجن أص

اإلصــدارات »رؤيــة لبنانيــة موحــدة لقضايــا اللجــوء الفلســطيني يف لبنــان 3»، »التعــداد العــام للســكان واملســاكن يف املخيــامت والتجمعــات الفلســطينية يف 

لبنــان٤«  الــذي أجــري ألول مــرة يف لبنــان عــام 2017.

نحــن نعتقــد أن هــذا عــدد الالجئــني البالــغ 17٤,٤22، يشــمل جميــع الفئــات الثــالث لالجئــني الفلســطينيني 5 املحرومــني مــن الحقــوق والذيــن يواجهــون 

الشــعور املناهــض لالجئــني6   والتمييــز والقيــود املتعلقــة بالحــق يف العمــل 7وخاصــة يف املهــن الحــرة  ، يحظــر عليهــم امتــالك العقــارات 8، حيــث يعيــش 

معظمهــم مهمشــني يف ظــروف اجتامعيــة واقتصاديــة صعبــة يف 12 مخيــامً مزدحــامً لالجئــني.

تعاملــت الحكومــة اللبنانيــة مــع الالجئــني الفلســطينيني مــن ســوريا كســياح وليــس كالجئــني. ونتيجــة لذلــك ، وحتــى شــهر آب / أغســطس 201٤ ، كان 

مطلوبــا منهــم تأمــني تصاريــح اإلقامــة امتثــاال لإلجــراءات القانونيــة التــي تحكــم الدخــول واإلقامــة يف لبنــان. ومــع ذلــك، بعــد أغســطس 201٤، قدمــت 

الحكومــة اللبنانيــة سياســة عــدم اإلبقــاء التــي تســتهدف عــىل وجــه التحديــد الالجئــني الفلســطينيني القادمــني مــن ســوريا. وكجــزء مــن هــذه السياســة 

، أعاقــت الحكومــة اللبنانيــة دخــول الالجئــني الفلســطينيني مــن ســوريا وتجديــد تصاريــح إقامتهــم. هــذه اإلجــراءات جعلــت الالجئــني الفلســطينيني مــن 

ســوريا يظلــون غــري رشعيــني ؛ تعرضهــم لخطــر االعتقــال واملالحقــة القضائيــة ، وهــو أحــد األســباب الرئيســية للرتاجــع الحــاد يف عــدد الالجئــني الفلســطينيني 

مــن ســوريا يف لبنــان ، وقــد أدت مثــل هــذه السياســات إىل انخفــاض أعدادهــم مــن 80,000 إىل حــوايل 18,000 حاليــا

ــني  ــان لالجئ ــوق اإلنس ــة حق ــوان: حال ــرتك بعن ــر املش ــام 2015 التقري ــطيني يف ع ــط الفلس ــة يف الوس ــة العامل ــري الحكومي ــامت غ ــالف املنظ ــدر ائت أص

ــن  ــني الفلســطينيني الفاري ــة يف الالجئ ــة الرابعــة املتمثل ــة إىل الفئ ــالث باإلضاف ــني الفلســطينيني الث ــات الالجئ ــاول فئ ــذي يتن ــان9 »  ال الفلســطينيني يف لبن

مــن ســوريا، الذيــن يعانــون مــن انتهــاكات التمييــز مبوجــب الترشيعــات اللبنانيــة. فلــم يتــم تحديــد الوضــع القانــوين لالجئــني الفلســطينيني بوضــوح وال 

يوجــد إطــار قانــوين إلزامــي يكفــل حاميتهــم، وبالتــايل فهــم يتعرضــون للعديــد مــن االنتهــاكات والتمييــز يف حقوقهــم املدنيــة واالجتامعيــة واالقتصاديــة. 

ويعــاين الالجئــون الفلســطينيون مــن )أ( الوضــع القانــوين الغامــض وغيــاب الحاميــة؛ و)ب( انتهــاكات لحقهــم يف العمــل وامتــالك العقــارات والســكن الالئــق 

والصحــة واملحاكــامت العادلــة وحريــة تكويــن الجمعيــات وحريــة الــرأي والتعبــري وحريــة التنقــل. وعــىل مــدى الســنوات الســبعني املاضيــة، أثــر الوضــع 

القانــوين الغامــض وغيــاب الحاميــة لالجئــني الفلســطينيني بشــكل كبــري عــىل رفاهيتهــم. وعــالوًة عــىل ذلــك، أعــاق العديــد مــن القيــود القانونيــة متتعهــم 

بحقوقهــم املدنيــة واالجتامعيــة واالقتصاديــة.

كــام يواجــه الالجئــون الفلســطينيون العديــد مــن العقبــات والتحديــات االجتامعيــة األخــرى املرتاكمــة بســبب: القيــود الترشيعيــة؛ والتكــرار؛ وعــدم وجــود 

رؤيــة وسياســات لبنانيــة ملموســة وموحــدة، عــىل الرغــم مــن كونهــم الجئــني يف لبنــان منــذ 70 عامــاً. وعــالوًة عــىل ذلــك، فإنهــم يتعرضــون للعديــد مــن 

االنتهــاكات لحقوقهــم والتمييــز بحقهــم، مــا يــرتك العــبء بأكملــه عــىل األونــروا 10، األمــر الــذي يتزامــن مــع  نقــص املــوارد والعجــز وغيــاب الحاميــة.

1 https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/survey_on_the_economic_status_of_palestine_refugees_in_lebanon_2015.pdf

2  https://www.unrwa.org/prs-lebanon

3 http://www.lpdc.gov.lb/DocumentFiles/unified20%vision636365069171725661-.pdf

٤ http://www.lpdc.gov.lb/selected-articles/lebanon-conducts-first-ever-census-of-palestinian/٤01/en

أ( الجئو عام 19٤8، الذين تسجلوا لدى األونروا والسلطات اللبنانية، ب( الجئو عام 1967، غري املسجلني لدى األونروا واملسجلني فقط لدى السلطات اللبنانية، وج( الالجئون األكر ضعفاً )الذين ال يحملون 5

 وثائق( غري املسجلني لدى األونروا أو السلطات اللبنانية والذين جاءوا إىل لبنان بعد عام 1970، بسبب االضطرابات يف األردن يف سبتمرب 1970  

.التي تعترب أن الالجئني الفلسطينيني يشكلون عبئاً ثقيالً عىل الجوانب االجتامعية واالقتصادية واألمنية وأنهم مسؤولون عن اندالع الحرب األهلية يف لبنان يف عام 1975 6

رغم إقامتهم كالجئني يف لبنان لـ70 عاماً، يعفي تعديل املادة 59 من قانون العمل رقم 2010/129 الالجئني الفلسطينيني من مبدأ املعاملة باملثل ورسوم تصاريح العمل. غري أن متطلبات تصاريح العمل )التي  7

يجب  

تجديدها سنوياً( والعقبات األخرى تزيد صعوبة وصول الالجئني الفلسطينيني إىل العمل؛ كام مل ينعكس التعديل يف قوانني النقابات. وبالتايل، ال يزال الالجئون الفلسطينيون محرومني من االنتساب للنقابات  

تحت ذريعة التجنيس، يحرم القانون 2001/296 الالجئني الفلسطينيني من امتالك العقارات )ألنهم ال يحملون جنسيًة معرتفاً بها(، ومل يحرم القانون الالجئني الفلسطينيني من امتالك عقارات منذ ذلك التاريخ 8

 .فقط، بل يضع أيضاً بوجه الالجئني الفلسطينيني الذين اشرتوا عقارات قبل تاريخ صدوره ومل يستكملوا التسجيل وأمام أولئك الذين يرثون ملكيًة خاصة، العديد من العقبات التي ميكن أن تصل إىل املصادرة  

 :املرجع  

 https://tinyurl.com/ycu5rxqr .تقرير املنظمة الفلسطينية لحقوق اإلنسان املرتبط باالستعراض الدوري الشامل للبنان لعام 2015  

9 https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/lebanon/session_23_-_november_2015/js12_upr23_lbn_e_main.pdf

http://palhumanrights.org/UNRWA_EvaluationAssessmentPaper.pdf األنروا« بخطر من جديد... ماذا يجب أن نفعل؟«  10
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اســتجابت الحكومــة اللبنانيــة لتنفيــذ التوصيــة  )10.12 التوصيــة 8( التــي طرحــت يف التقريــر املشــرتك لالســتعراض الــدوري الشــامل لعــام 2015 بشــأن 

»الحــق يف حريــة التنقــل والســفر واإلقامــة« و إصــدار وثائــق ســفر مقــروءة آليــاً )بيومرتيــة( لالجئــني الفلســطينيني مبــا يتوافــق مــع املعايــري الدوليــة 

ــاً وأعلنــت املديريــة العامــة لألمــن العــام أنــه اعتبــاراً مــن 2016/11/1، يســجل يف فئــة الالجئــني يف  لوثائــق الســفر، وتــم إصــدار جــواز ســفر بيومرتي

لبنــان لالجئــني الفلســطينيني11«. 

ملحة عامة

يســعى هــذا التقريــر إىل تقييــم تنفيــذ نتائــج التوصيــات التــي تلقاهــا لبنــان خــالل عمليــة االســتعراض الــدوري الشــامل يف عــام 2010 وعــام 2015، 

ويركــز عــىل وضــع  العمــل رقــم 2010/129 وقانــون الضــامن االجتامعــي 2010/128. وتعــاين املخيــامت الفلســطينية والالجئــني يف لبنــان مخاطــر، مــن 

الفقــر واالكتظــاظ والبطالــة والظــروف الســكنية واملعيشــية الســيئة و افتقــار البنيــة التحتيــة.

وعــىل الرغــم مــن قبــول التوصيــات 80 )1-2-3-٤-5-6-11( الــواردة يف التقريــر A / HRC / 18/16 )17 مــارس 2011( الصــادر عــن مجموعــة العمــل 

املعنيــة باالســتعراض الــدوري الشــامل للبنــان، مل تحقــق الحكومــة اللبنانيــة هــذه التوصيــات وال يوجــد أي تقــدم ملمــوس يف تنفيذهــا. وبالتــايل اخفقــت 

الحكومــة اللبنانيــة يف الوفــاء بالتزاماتهــا وتنفيــذ هــا للتوصيــات تجــاه مجلــس حقــوق اإلنســان. . ولكــن أحــرزت الحكومــة اللبنانيــة تقدمــاً يف تنفيــذ 

التوصيــة 81 )6( بتنفيــذ القانــون 2011/16٤ الــذي يجــرم اإلتجــار بالبــرش. ومــع ذلــك، مل تنفــذ التوصيــات 81 )1-2-10- 1٤-15-17-25-26( بعــد ومل 

يتحقــق أي تقــدم يُذكــر يف تنفيــذ التوصيــات 81 )٤-21-16-13-9-8-7(.

ملحة عامة عن تقييم التنفيذ

ــة يف عــام 2015، حيــث  ــان لعــام 2010 والثاني ــة الشــاملة يف لبن ــدورة األوىل للمراجعــة الدوري ــذ ال ــر مــن التقــدم اإليجــايب من ــاك الكث مل يكــن هن

تلقــى لبنــان مجمــوع 404 توصيــات مــن هاتــن الدورتــن، مــن ضمنهــا 44 توصيــة فقــط تتعلــق بالالجئــن )11 توصيــة مؤيــدة فقــط و33 توصيــة 

»ملحوظــة«( و24 توصيــة مبــارشة لالجئــن الفلســطينين ) 18 توصيــة يف الــدورة األوىل لعــام 2010 و6 توصيــات يف الــدورة الثانيــة لعــام 2015( يف 

لبنــان. يف الــدورة األوىل لعــام 2010، تــم تلقــي 6 توصيــات مؤيــدة و18 »متــت مالحظتهــا«؛ ويف عــام 2015، 6 توصيــات مبــارشة فقــط تــم مالحظــة 

جميعهــا.

11  http://www.general-security.gov.lb/en/posts/196



الالجئني الفلسطينيني لعامي 2010 و2015

متابعة التوصيات املؤيدة/املعتمدة لعامي 2010 و2015

ركــز ائتــالف املنظــات غــر الحكوميــة الفلســطينية يف هــذا التقريــر عــى أكــر التوصيــات املؤيــدة والتــي متــت مالحظتهــا. حيــث تتمثــل أولوياتنــا يف 

تقييــم خمســة موضوعــات رئيســية ضمــن تقــدم نتائــج التوصيــات عــى النحــو التــايل : 

الشخصية القانونية

تــم تلقــي 20 توصيــة )16 يف الــدورة الثانيــة و4 يف الــدورة األوىل(، مــع توصيــة واحــدة فقــط تتعلــق مبــارشًة بالالجئــن الفلســطينين يف الــدورة األوىل 

يف إطــار قضايــا طالبــي اللجــوء – الالجئــن وحريــة التنقــل والعمــل.

1.1 االستجابة للتوصيات املتلقة

1.1.1 تعزيــز متتــع الالجئــني الفلســطينيني بجميــع حقــوق اإلنســان ومنحهــم معاملــة قانونيــة ال تزيــد ســوءاً عــن غريهــم مــن غــري املواطنــني، ال ســيام 

يف مــا يتعلــق بالحــق يف العمــل وحريــة التنقــل مــع مراعــاة مســؤولية املجتمــع الــدويل. )82.3٤( أخــذت بعــني االعتبــار

1.1.2 وضــع سياســة شــاملة عــىل املســتوى الوطنــي، مبــا يتفــق مــع أحــكام اتفاقيــة القضــاء عــىل جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة، بهــدف تحقيــق 

املســاواة بــني الجنســني ومكافحــة العنــف القائــم عــىل النــوع االجتامعــي. )80.2٤( مؤيــدة وقبلــت

1.1.3 مواصلة الجهود لوضع حد لجوانب التمييز املتبقية بحق النساء والالجئني الفلسطينيني. )132.211( أخذت بعني االعتبار

1.2 تقييم موجز

ــث  ــدم،  حي ــوريا. ال تق ــن س ــني م ــطينيني القادم ــني الفلس ــطينيني والالجئ ــني الفلس ــة لالجئ ــخصية القانوني ــق بالش ــا يتعل ــوح يف م ــدم الوض 1.2.1 ع

ــات. ــوق والواجب ــدة الحق ــىل قاع ــري إىل ع ــان وال تش ــني يف لبن ــطينيني املقيم ــني الفلس ــا الالجئ ــاً واضح ــاً قانوني ــر تعريف ــة ال توف ــات اللبناني الترشيع

1.2.2 يُحــرم الالجئــون الفلســطينيون مــن امتــالك العقــارات إذ يعتــربون أنهــم يحملــون جنســية بلــد غــري معــرتف بــه؛ مــام يجعلهــم عدميــي الجنســية. 

تراجــع الوضــع

1.2.3 حل غري مستدام ألزمة فاقدي األوراق الثبوتية )الفئة الثالثة(. ال تقدم

1.2.٤ الترشيعات اللبنانية متيز ضد املرأة، مبا يف ذلك حرمان املرأة اللبنانية من منح جنسيتها ألطفالها. ال تقدم

1.2.5 الحكومة اللبنانية تنفي حق الالجئني الفلسطينيني القادمني من سوريا بالحصول عىل وضع قانوين بصفة الجئني يف لبنان. ال تقدم 

1.2.6 الحكومــة اللبنانيــة تحــرم حديثــي الــوالدة مــن الالجئــني الفلســطينيني القادمــني مــن ســوريا مــن أن يتــم تســجيلهم وتأمــني الوثائــق لهــم. تقــدم 

ضئيل

ــة الصــادر يف  ــون الجنســية اللبناني ــن قان ــادة 5 م ــن حــق اكتســاب الجنســية مبوجــب امل ــاين م ــن لبن ــة الفلســطينية املتزوجــة م 1.2.7 تحــرم الالجئ

1960/1/11التــي تنــص عــىل أن »املــرأة األجنبيــة التــي تقــرتن بلبنــاين تصبــح لبنانيــة بعــد مــرور ســنة عــىل تاريــخ تســجيل الــزواج يف قلــم النفــوس« 

. ال تقــدم

1.2.8 تحــرم الالجئــات الفلســطينيات اللــوايت يقمــن داخــل املخيــامت مــن امتيــازات القانــون اللبنــاين رقــم 201٤/293 لـ«حاميــة النســاء وســائر أفــراد 

األرسة مــن العنــف األرسي«، حيــث يشــكل تنفيــذ هــذا القانــون عــىل مســتوى املخيــامت تحديــاً بســبب عــدم إدارة الســلطات اللبنانيــة للمخيــامت. 

وبالتــايل، تخضــع مخيــامت الالجئــني الفلســطينيني إلدارة الفصائــل الفلســطينية التــي يقتــرص التنســيق يف مــا بينهــا عــىل مواضيــع ذات بعــد أمنــي. ال 

تقــدم

1.2.5 تحــرم الالجئــات الفلســطينيات يف لبنــان مــن وحــدة األرسة، حيــث ال يُســمح للزوجــة )التــي يكــون زوجهــا الجئــاً فلســطينياً قادمــاً مــن ســوريا( 

مبوجــب اإلجــراءات التنظيميــة الصــادرة عــن وزارة الداخليــة والبلديــات بتاريــخ 201٤/12/31 مــن حــق الســامح لزوجهــا وأطفالهــا بدخــول لبنــان، 

عكــس الــزوج الفلســطيني املقيــم يف لبنــان الــذي يســمح لعائلتــه بالدخــول اىل لبنــان. ال تقــدم

1.3 التوصيات: 

1.3.5 يتوجــب عــىل الحكومــة اللبنانيــة إصــدار قانــون يحــدد بوضــوح الوضــع القانــوين لالجئــني الفلســطينيني؛ مــع ضــامن حقوقهــم املدنيــة واالجتامعية 

واالقتصاديــة وحقهــم يف العيــش بكرامة.

1.3.6 يتوجــب عــىل الحكومــة اللبنانيــة إصــدار وثائــق هويــة رســمية لعدميــي الوثائــق بطريقــة مســتدامة، لضــامن شــخصيتهم القانونيــة وكرامتهــم 

واملســاواة بينهــم وبــني باقــي الالجئــني الفلســطينيني. 
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1.3.7 يتوجــب عــىل الحكومــة اللبنانيــة إزالــة تحفظاتهــا بشــأن املــادة 9 مــن اتفاقيــة القضــاء عــىل جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة وتعديــل جميــع 

الترشيعــات املحليــة ذات الصلــة للقضــاء عــىل جميــع أشــكال التمييــز.

1.3.8 يتوجــب عــىل الحكومــة اللبنانيــة أن تعــرتف بالوضــع القانــوين لالجئــني الفلســطينيني القادمــني مــن ســوريا، بصفــة الجئــني يف لبنــان وإزالــة جميــع 

أشــكال التمييــز ضدهــم.

الحق يف العمل

تم تلقي 9 توصيات مرتبطة مبارشًة بحق الالجئن الفلسطينين يف العمل )3 يف الدورة الثانية و6 يف الدورة األوىل(، حيث تم االخذ بعن االعتبار 

جميع التوصيات يف الدورة الثانية وتأييد توصيتن يف الدورة األوىل. يف عام 2010، أيدت الحكومة اللبنانية التوصية 80 )25-32( من الدورة األوىل 

املتعلقة بتعزيز جهودها للقضاء عى التمييز ضد املرأة يف القانون واملارسة ولكن ال يزال قانون العمل والضان االجتاعي اللبناين مييز ضد الالجئات 

والالجئن الفلسطينين.

2.1 االستجابة للتوصيات املتلقاة: 

2.1.1 »تفعيل التعديل عىل قانون العمل وقانون الضامن االجتامعي الذي مينح الالجئني الفلسطينيني الحق يف العمل يف أقرب وقت ممكن«. )80.32( 

مؤيدة وقبلت

2.1.2 »اتخاذ مزيد من التدابري لتحسني إمكانيات العمل وظروف العمل لالجئني الفلسطينيني«. )8٤.10.( مؤيدة

2.1.3 أن ترسع وزارة العمل يف سّن املراسيم التنفيذية لقانون العمل لتسهيل وصول الفلسطينيني إىل العاملة وفتح آفاق العمل يف جميع املجاالت 

املهنية. )132.162( أخذت بعني االعتبار

2.1.٤ إزالة القيود التمييزية املفروضة عىل الوصول إىل سوق العمل لالجئني الفلسطينيني. )132.203) أخذت بعني االعتبار 

2.2 تقييم موجز:

2.2.1 تفعيل التعديالت عىل قانون العمل وقانون الضامن االجتامعي التي متنح الالجئني الفلسطينيني الحق يف العمل يف أقرب وقت ممكن. تنفيذ جزيئ

رغم التزام الحكومة اللبنانية املعلن بتحسني الحقوق االقتصادية واالجتامعية  لالجئني الفلسطينيني من خالل تعديل املادة 59 من قانون العمل رقم 

2010/129 واملادة 9 من قانون الضامن االجتامعي رقم 2010/128، فإنها مل تصدر أياً من املراسيم التطبيقية الصادرة عن مجلس الوزراء. وبالتايل فإن 

تنفيذ هذه القوانني ال يزال خاضعاً لقرارات وزراء العمل املتعاقبني.

حرمان الالجئني الفلسطينيني من العمل يف »املهن الحرة«. مل يتم التنفيذ  2.2.2

يحرم الالجئون الفلسطينيون من العمل يف ما يسمى بـ«املهن الحرة« التي تتطلب انتساباً للنقابة بسبب القوانني التنظيمية. كام تتطلب بعض هذه 

املهن الجنسية اللبنانية.

حرمان العامل من الالجئني الفلسطينيني من االستفادة من خدمات الضامن االجتامعي. ال تقدم  2.2.3

تم تعديل املادة 9 من قانون الضامن االجتامعي رقم 2010/128، ما أدى إىل إلغاء رشط املعاملة باملثل. ومع ذلك، ال يزال القانون الحايل يحرم العاملني 

من الالجئني الفلسطينيني من خدمات الضامن االجتامعي واالمتيازات العائلية؛ مبا يف ذلك استحقاقات األمومة التي تؤثر سلباً عىل عمل النساء من 

الالجئني الفلسطينيني. مل يتم التنفيذ

الحرمان والقيود املفروضة عىل الالجئني الفلسطينيني ذوي اإلعاقة يف العمل والتوظيف والتقدميات االجتامعية. مل يتم التنفيذ  2.2.٤

حرمت الحكومة اللبنانية ذوي اإلعاقة الفلسطينيني من الحقوق التي يتمتع بها ذوو اإلعاقة اللبنانيون، رغم أن القانون 2000/220 ال يستثني الالجئ 

الفلسطيني. فينص القسم 8، املادة 68 يف القانون املذكور عىل »حق الشخص املعوق يف العمل والتوظيف والتقدميات االجتامعية«.
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الحق يف امتالك العقارات

تلقى لبنان 5 توصيات مبارشة، 3 يف الدورة األوىل و2 يف الدورة الثانية، يف ما يتعلق بالالجئن الفلسطينين، وقد تم مالحظتها كلها.

3.1 االستجابة للتوصيات املتلقاة، غر منفذة

3.1.1 تعديــل الترشيعــات بضــامن حصــول الفلســطينيني يف لبنــان عــىل حــق التــوارث وتســجيل املمتلــكات، مبــا يف ذلــك الحــق يف امتــالك االرايض، عــىل 

النحــو املــويص بــه ســابقاً  . )132.٤0( أخــذ ت بعــني االعتبــار

3.1.2 النظــر يف تعديــل الترشيعــات التــي تحــد مــن إمكانيــة متلــك الالجئــني الفلســطينيني للعقــارات، والنظــر يف معانــاة شــعبنا هنــاك وتيســري حياتــه وتلبية 

احتياجاتــه اإلنســانية، مــع الرتكيــز عــىل حــق العــودة كأحــد الحقــوق األساســية لالجئــني الفلســطينيني. )132.167( أخــذت بعــني االعتبار

3.1.3 منح الالجئني الفلسطينيني الحق يف امتالك األرض. أخذت بعني االعتبار

3.1.٤ اتخــاذ إجــراءات ترشيعيــة لضــامن حــق الالجئــني الفلســطينيني يف وراثــة وتســجيل العقــارات، مبــا يف ذلــك الحــق يف امتــالك األرايض. أخــذت بعــني 

االعتبــار

3.1.5 تعديــل الترشيعــات التــي تقيــد قــدرة الالجئــني الفلســطينيني عــىل التملــك، وتحديــداً املرســوم الرئــايس الصــادر يف ينايــر 1969، بصيغتــه املعدلــة يف 

أبريــل 2001. أخــذت بعــني االعتبــار

3.2 تقييم موجز

3.2.1  حرمــان الالجئــني الفلســطينيني مــن امتــالك العقــارات، تحــت ذريعــة التجنيــس. يحــرم القانــون 2001/296 الالجئــني الفلســطينيني مــن الحــق يف 

امتــالك العقــارات ألنهــم ال يحملــون جنســيًة دولــة معرتفــاً بهــا. تراجــع الوضــع

ــر املختصــة.  ــل عــام 2001 ولكنهــم مل يســجلوا عقاراتهــم يف الدوائ ــوا ميلكــون العقــارات قب ــن كان ــني الفلســطينيني الذي ــكات الالجئ 3.2.2 مصــادرة ممتل

تراجــع الوضــع

3.2.3 إجراءات تقييدية يف تسجيل املمتلكات لألجانب املتزوجني من نساء من الالجئات الفلسطينيات. ال تقدم

3.3 التوصيات:

3.3.1 يتوجــب عــىل الحكومــة اللبنانيــة أن تضــع حــداً للتمييــز ضــد الالجئــني الفلســطينيني عــن طريــق تعديــل القانــون رقــم 2001/296 للســامح لهــم 

بامتــالك العقــارات.

3.3.2 يتوجــب عــىل الحكومــة اللبنانيــة أن تكــف عــن اتخــاذ اإلجــراءات التعســفية التــي متنــع تســجيل العقــارات املشــرتاة قبل تعديــل القانــون 2010/296 

وإزالــة العراقيــل والقيودالتــي تحــول دون نقــل ملكيــة العقــارات املوروثــة والحــد مــن وقــت انتهــاء عقــود البيع املمســوحة.

3.3.3 الكف عن اتخاذ اإلجراءات التمييزية التي متنع األجانب املتزوجني من الالجئة الفلسطينية من امتالك العقارات.

2.3 التوصيات: 

2.3.1 تعديل القانون رقم 2010/129 يف ما يتعلق بإنهاء تصاريح العمل ومنح الالجئني الفلسطينيني الحق يف مامرسة ما يسمى بـ«املهن الحرة« وإصدار 

املراسيم التطبيقية ملجلس الوزراء لضامن تنفيذ القانون.

2.3.2 تعديل القوانني واألنظمة الداخلية التي تنظم مهن النقابات مبا يتناغم مع قانون العمل ومن حيث إمتام إلغاء املعاملة باملثل وإلغاء الرشوط الخاصة 

مبامرسة املهنة يف بلد املنشأ.

2.3.3 تعديل القانون رقم 2010/128، ليسمح للعاملني من الالجئني الفلسطينيني بالتمتع بحقوقهم الكاملة يف الضامن االجتامعي وضامن استحقاقات 

األمومة للنساء العامالت من الالجئات الفلسطينيات وإصدار مراسيم مجلس الوزراء لضامن تنفيذ القانون.

2.3.٤ يتوجب عىل الحكومة اللبنانية تنفيذ وتطبيق القانون 2000/220 وضامن حق الالجئني الفلسطينيني ذوي اإلعاقة يف التمتع بالحقوق واالمتيازات التي 

مينحها القانون 2000/220 بدالً من أن يخضعوا لقانون العمل رقم 2010/129.
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اإلتجار بالبرش

ــت  ــام 2010، قبل ــدوري الشــامل لع ــا. يف االســتعراض ال ــا كله ــم تأييده ــد ت ــة، وق ــدورة الثاني ــدورة األوىل و8 يف ال ــة، 7 يف ال ــان 15 توصي ــى لبن تلق

ــل ــدم ضئي ــون 2011/164. تق ــدار القان ــا بإص ــن التزامه ــت ع ــات 80 )18-19-20( وأعرب ــة التوصي ــة اللبناني الحكوم

4.1 االستجابة للتوصيات املتلقاة

٤.1.1 اعتــامد خطــة عمــل وطنيــة بشــأن منــع ومكافحــة اإلتجــار بالبــرش واتخــاذ التدابــري الراميــة إىل منــع اإلتجــار وتوفــري الحاميــة املناســبة للضحايــا. 

مؤيــدة

٤.1.2 اتخاذ تدابري مناسبة لضامن توافق الترشيعات الوطنية التام مع أحكام ومبادئ اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوالتها االختيارية. مؤيدة

٤.1.3 تحديد وحامية ودعم ضحايا اإلتجار والعمل القرسي.

٤.1.٤ مواصلة الجهود الرامية إىل تحقيق املساواة بني الجنسني ومكافحة اإلتجار بالبرش. مؤيدة

4.2 تقييم موجز

٤.2.1 تعــرض الالجئــون الفلســطينيون املقيمــون يف لبنــان والالجئــون الفلســطينيون القادمــون مــن ســوريا لجرائــم بحــق اإلنســانية. وهنــاك قلــق إزاء 

أن يتــم ارتــكاب جرائــم اإلبــادة بحقهــم. باإلضافــة إىل ذلــك، هــم يتعرضــون ألســوأ أشــكال االســتغالل واإلتجــار مــن قبــل ســامرسة اللجــوء. فيعرضهــم 

الســامرسة  ملعاملــة ال إنســانية وخطــر املــوت بســبب الكــوارث الطبيعيــة خــالل  رحــالت املــوت عــرب الــرب والبحــر، بحثــاً عــن اللجــوء يف بلــدان آمنــة. 

وباإلضافــة إىل ذلــك، يعتــزم العديــد مــن املتاجريــن واملهربــني قتــل الالجئــني مــن خــالل تركهــم يف الصحــراء أو القــوارب أو أحيانــاً بإطــالق النــار عليهــم. 

ويقــع الالجئــون يف بعــض األحيــان ضحيــة اإلتجــار باالعضــاء. تقــدم ضئيــل

٤.2.2 حامية ضحايا اإلتجار ودعمهم )تلقى لبنان 7 توصيات متعلقة بها(. تقدم ضئيل

٤.2.3 اإلتجار بالبرش: يتعلق بشكل خاص بالنساء واألطفال. تقدم ضئيل

يجــرم القانــون 2011/16٤ اإلتجــار بالبــرش. ويف حــني يحــد القانــون مــن مســؤولية الضحايــا مبوجــب املــادة 586 )8( التــي تنــص عــىل أنــه »يعفــى مــن 

العقــاب املجنــى عليــه الــذي يثبــت أنــه أرغــم عــىل ارتــكاب أفعــال معاقــب عليهــا يف القانــون أو خالــف رشوط اإلقامــة أو العمــل«، أخفــق القانــون 

يف حاميــة الضحايــا مــن املســؤولية الجنائيــة؛ مــا يخالــف بذلــك املعايــري الدوليــة للتعامــل مــع ضحايــا اإلتجــار. يضــاف ذلــك إىل غيــاب نهــج قائــم عــىل 

األمــن االنســاين؛ وغيــاب الحاميــة القانونيــة لالجئــني الفلســطينيني؛

٤.2.٤ ســاهمت سياســة عــدم اإلقامــة التــي تعتمدهــا الحكومــة اللبنانيــة ضــد الالجئــني الفلســطينيني املقيمــني يف لبنــان والالجئــني الفلســطينيني القادمــني 

مــن ســوريا )مــن خــالل إجراءاتهــا(، واســتغالل ضعــف الالجئــني، يف ظهــور أمنــاط جديــدة مــن اإلتجــار بالنســاء واألطفــال واســتغاللهم. وتشــمل أشــكال 

ــات أو  ــم مدفوع ــأوى؛ )ب( وتقدي ــىل امل ــول ع ــل الحص ــر مقاب ــة دون أج ــاعات طويل ــل لس ــىل العم ــال ع ــاء واألطف ــار النس ــذه )أ( إجب ــتغالل ه االس

اســتحقاقات لألشــخاص الذيــن يتحكمــون يف الالجئــني الفلســطينيني القادمــني مــن ســوريا الذيــن يســتغلون هــؤالء الالجئــني عــن طريــق التســّول أو البغــاء 

أو العمــل املنــزيل - يف مامرســات مامثلــة للــرّق.

٤.2.5 مل يحــِم القانــون 2011/16٤ الضحايــا مبــارشًة ومل ينفــذ إجــراءات تحديــد هويــة الضحايــا وإحالتهــم، مــا أدى إىل قيــام الســلطات باعتقــال واحتجــاز 

وترحيــل ضحايــا اإلتجــار، وهــم مــن بــني الفئــات األكــر ضعفــاً، بســبب جرائــم ارتكبــت كنتيجــة مبــارشة لتعرضهــم لإلتجــار. ال تقــدم

4.3  التوصيات

٤.3.1 يجب تعديل القانون اللبناين رقم 16٤ إلدخال آليات جديدة لحامية الضحايا والشهود الضحايا.

٤.3.2 ضــامن عــدم إلقــاء القبــض عــىل ضحايــا اإلتجــار أو احتجازهــم أو ترحيلهــم أو مقاضاتهــم بســبب األفعــال غــري القانونيــة املرتكبــة كنتيجــة مبــارشة 

ــم لإلتجار. لتعرضه

٤.3.3 وضع آلية إحالة وطنية كإطار تعاوين تتمكن من خالله الجهات الحكومية من الوفاء بالتزاماتها لحامية األشخاص املتاجر بهم.

٤.3.٤ اتخاذ تدابري مناسبة لضامن توافق الترشيعات الوطنية التام مع أحكام ومبادئ اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوالتها االختيارية.

٤.3.5  اعتامد خطة عمل وطنية ملنع ومكافحة اإلتجار بالبرش ومتابعة التدابري الرامية إىل منع اإلتجار وتوفري الحامية املناسبة للضحايا.

ــني  ــطينيني والالجئ ــني الفلس ــات الالجئ ــع فئ ــز لجمي ــة دون متيي ــامن الحامي ــون 2011/16٤ لض ــّدل القان ــة أن تع ــة اللبناني ــىل الحكوم ــب ع ٤.3.6 يج

ــال.  ــاء واألطف ــاص بالنس ــامم خ ــالء اهت ــع إي ــرش؛ م ــار بالب ــة اإلتج ــع ضحي ــي تق ــوريا الت ــن س ــني م ــطينيني القادم الفلس

 .



الالجئني الفلسطينيني لعامي 2010 و2015

الفلسطينيون ذوو اإلعاقة 

لقــى لبنــان 30 توصيــًة، 8 يف الــدورة األوىل و22 يف الــدورة الثانيــة، وتــم تأييــد 29 توصيــًة منهــا واألخــذ بعــن اإلعتبــار واحــدة يف مــا يتعلــق بالجهــود 

ــنن  ــاء واملس ــال والنس ــة األطف ــم وحاي ــى التعلي ــول ع ــة والحص ــة الصحي ــق بالرعاي ــا يتعل ــيا يف م ــئ، ال س ــة الالج ــة وكرام ــان حاي ــة لض املبذول

ــة يف حــاالت الخطــر. واألشــخاص ذوي اإلعاق

5.1 االستجابة للتوصيات املتلقاة:

ــة  ــوق األشــخاص ذوي اإلعاق ــة حق ــة عــىل اتفاقي ــة يف املصادق ــدة( والنظــر بإيجابي ــة )مؤي ــوق األشــخاص ذوي اإلعاق ــة حق ــة عــىل اتفاقي 5.1.1 املصادق

ــدة( ــة. )مؤي ــاة العام ــاة السياســية والحي ــة ومشــاركتهم يف الحي ــم والعامل ــة عــىل نحــو كامــل يف التعلي لضــامن حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاق

5.1.2 ضامن التنفيذ الفعال للخطة الوطنية إلدماج األشخاص ذوي اإلعاقة، وخاصًة يف ما يتعلق بالحصول عىل التعليم والعمل. )مؤيدة(

5.2 تقييم موجز

ــاء  ــة وإبق ــود اللبناني ــراءات والقي ــن واإلج ــار القوان ــان يف إط ــز والحرم ــن التميي ــددة م ــكال متع ــة ألش ــطينيون ذوي اإلعاق ــون الفلس ــرض الالجئ يتع

أوضاعهــم القانونيــة خاليــاً مــن أي إطــار واضــح وملــزم لتوفــر الحايــة لهــم، رغــم أن القانــون 2000/220 ينــص عــى تعريــف »شــخص معــّوق« وليــس 

شــخصاً لبنانيــاً ذا إعاقــة.

أن القانــون ال يحــد مــن مارســة الحقــوق التــي مينحهــا لجنســية محــددة، عــى الرغــم مــن أنــه يحــرم الالجئــن الفلســطينين ذوي اإلعاقــة مبوجــب 

القانــون 2000/220 مــن االســتفادة مــن الخدمــات واالمتيــازات التــي مينحهــا القانــون، مــا فــرض عبئــاً هائــالً عــى الالجئــن الفلســطينين ذوي اإلعاقــة 

األكــر تهميشــاً وزيــادة يف حجــم املعانــاة والحرمــان ألرسهــم.

كــا أن الالجئــن ذوي اإلعاقــة يتعرضــون للتهميــش واالســتبعاد داخــل مجتمعهــم نفســه. ومتتــد االنعكاســات الســلبية لشــخصيتهم القانونيــة كأشــخاص 

معوقــن لتشــمل حريــة التنقــل والســفر واإلقامــة، والحــق يف الوصــول إىل املرافــق بشــكل مســتقل، والحــق يف الصحــة وإعــادة التأهيــل، والحــق يف العمــل، 

والحــق يف التعليــم، والحــق يف الســكن املالئــم، والحــق يف التملــك وحــق تأســيس الجمعيــات والحــق يف حريــة الــرأي والتعبــر والحــق يف الحايــة داخــل 

األرس واحــرتام الخصوصيــة.

 

5.2.1 مل تتم بعد املصادقة عى اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. مل يتم التنفيذ

5.2.2 حرمان الفلسطينين ذوي اإلعاقة من »بطاقة اإلعاقة الشخصية« التى مينحها القانون. مل يتم التنفيذ

حرمــان الالجئــني الفلســطينيني ذوي اإلعاقــة الذيــن فقــدوا وثائــق هويتهــم مــن جميــع الخدمــات ومــن الحصــول عــىل إثبــات لشــخصيتهم    5.2.2.1

ــم. تراجــع الوضــع وإلعاقته

5.2.2.1  حرمان الفلسطينيني ذوي اإلعاقة القادمني من سوريا إىل لبنان من االستفادة من مساهامت الحكومة اللبنانية. تراجع الوضع

5.2.3 الحق يف التنقل واإلقامة والسفر

الصعوبــات التــي يواجههــا الالجئــون الفلســطينيون ذوو اإلعاقــة يف التنقــل بســبب وضــع الحواجــز غــري املجهــزة لعبــور األشــخاص ذوي اإلعاقــة   5.2.3.1

مــن وإىل مخيــامت الالجئــني الفلســطينيني. تراجــع الوضــع

حرمان األشخاص ذوي اإلعاقة يف املخيامت من املرافق العامة املجهزة.  5.2.3.2

فرض قيود اجتامعية عىل الالجئات الفلسطينيات من ذوات اإلعاقة، ما يحّد من حقهّن يف التنقل. تراجع الوضع  5.2.3.3

5.2.4 الحق يف الوصول إىل املرافق باستقاللية تامة

ــاة. تراجــع  ــب الحي ــع جوان ــة يف جمي ــة مــن الوصــول والعيــش بشــكل مســتقل واملشــاركة الكامل ــني الفلســطينيني ذوي اإلعاق حرمــان الالجئ  5.2.٤.1

الوضــع

5.2.5 الحق يف الصحة وإعادة التأهيل

حرمان الالجئني الفلسطينيني ذوي اإلعاقة من الرعاية الطبية وإعادة التأهيل. تراجع الوضع  5.2.5.1

حرمان األطفال الفلسطينيني ذوي اإلعاقة من الرعاية الطبية والصحية.  5.2.5.2

5.2.6 الحق يف التعليم

حرمان الالجئني الفلسطينيني ذوي اإلعاقة من التعليم والرياضة. تراجع الوضع  5.2.6.1

5.2.7 حق الفلسطينين ذوي اإلعاقة يف الحاية داخل األرسة

يحــرم الالجئــون الفلســطينيون ذوو اإلعاقــة مــن حاميــة القانــون 201٤/293 »حاميــة النســاء وســائر أفــراد األرسة مــن العنــف األرسي«. تراجــع   5.2.7.1

الوضــع
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الخالصة

منــذ اختتــام االســتعراض الــدوري الشــامل الثــاين يف لبنــان يف عــام 2015، تراجعــت الحكومــة اللبنانيــة عــن العديــد مــن التوصيــات التــي قبلتهــا يف الــدورة األوىل لعــام 

ــار و/أو تحــت  ــن اإلعتب ــة 2015 بع ــات يف دورة الثاني ــم أخــذ كل التوصي ــن الفلســطينين، يف حــن ت ــة لالجئ ــة االقتصادي ــة واالجتاعي ــوق املدني ــال الحق 2010 يف مج

املالحظــة.

مل يبــذل لبنــان بعــد أي جهــود أخــرى لتحســن وضــع حقــوق اإلنســان وتعديــل القوانــن أو إصــدار قــرارات مجلــس الــوزراء التــي مــن شــأنها أن تحســن أوضــاع حقــوق 

اإلنســان لالجئــن الفلســطينين مــن حيــث الشــخصية القانونيــة، والحــق يف العمــل الــذي يســمح لهــم بدخــول ســوق العمــل، وخاصــًة يف مجــال املهــن الحــرة، والحــق 

يف متلــك العقــارات واملــراث، وحايــة ضحايــا اإلتجــار بالبــرش وعــدم تجرميهــم، باإلضافــة إىل تعزيــز حقــوق الالجئــن ذوي اإلعاقــة، والحــد مــن التمييــز بحــق الالجئــات 

الفلســطينيات. وبالتــايل، فقــد ســاهم غيــاب نهــج األمــن االنســاين وغيــاب الحايــة القانونيــة لالجئــن الفلســطينين داخــل املخيــات، وال ســيا إمكانيــة وصــول النســاء 

إىل العدالــة، واســتغالل ضعفهــن ، يف ظهــور أمنــاط جديــدة مــن اإلتجــار واالســتغالل، خاصــًة بحــق النســاء واألطفــال.

وعــالوًة عــى ذلــك، ال يــزال الالجئــون الفلســطينيون القادمــون مــن ســوريا يواجهــون غيــاب الوضــع القانــوين الواضــح والحايــة. كــا ال زالــوا يواجهــون الظــروف املعيشــية 

الصعبــة، واإلجــراءات التقييديــة يف إجــراءات تصاريــح اإلقامــة وتجديدهــا، ويف الحــق يف العمــل، وحريــة التنقــل. كل هــذه الــرشوط ال تــزال تؤثــر أيضــاً عــى املجتمــع  

املضيــف وعــى الالجئــن الفلســطينين القادمــن مــن ســوريا.

وقــد أثبتــت التجــارب أن االضطرابــات األمنيــة هــي نتيجــة طبيعيــة للتهميــش والعــزل واإلكتظــاظ والحرمــان مــن الحقــوق، مــا يســبب  فــوىض األســلحة والخــروج عــن 

القانــون. كــا يعيــش الشــباب حالــة إحبــاط بســبب قلــة األمــل وفــرص العمــل.

وأخــراً، فــإن الرقــم الواقعــي الــذي أظهــره التعــداد يلغــي ادعــاءات الخطــر عــى الدميوغرافيــا، ال ســيا وأن مســألة التجنيــس خــارج االدعــاءات. ونحــن نشــدد عــى أن 

حقــوق اإلنســان غــر مرتبطــة باألرقــام، ســواء أكانــت أعــداد الالجئــن الفلســطينين املســجلن يف ســجالت األونــروا ووزارة الداخليــة أو أرقــام نتائــج التعــداد التــي أعلنــت 

  LPDCمأخــرا للجنــة الحــوار اللبنــاين الفلســطيني

بالتايل، يتوجب عى الدولة اللبنانية:

ــوق  ــدة الحق ــة عــى قاع ــان الدولي ــات لبن ــوق اإلنســان وااللتزام ــة لحق ــة الدولي ــه الرشع ــص علي ــذي تن ــى النحــو ال ــن الفلســطينين ع ــوق لالجئ ــع الحق ــح جمي • من

ــات. والواجب

• تحّمل مسؤولية املخيات كأراٍض لبنانية؛ وإقامة إجراءات أمنية عادلة مقرتنة باألمن االنساين والسالمة.

• إنهاء التحريض العنرصي وخطاب الكراهية ضد الالجئن الفلسطينين يف اإلعالم.

•  بالتعاون مع األونروا واملجتمع الدويل: إعداد الالجئن الفلسطينين ليكونوا مجتمعاً منتجاً بغض النظر عن الحل السيايس الذي سيتم التوصل إليه أو فرضه.

5.2.8 احرتام الخصوصية

يحرم الالجئون الفلسطينيون ذوو اإلعاقة من الخصوصية. تراجع الوضع  5.2.8.1

5.3 التوصيات 

5.3.1 يتوجــب عــىل الحكومــة اللبنانيــة إنفــاذ القانــون رقــم 2000/220 وضــامن أن يتمتــع الالجئــون الفلســطينيون ذوو اإلعاقــة بالحقــوق واالمتيــازات 

املمنوحــة لهــم مبوجــب القانــون 2000/220.

5.3.2 يتوجب عىل الحكومة اللبنانية أن تصدر »بطاقة إعاقة شخصية« لالجئني الفلسطينيني ذوي اإلعاقة إنفاذاً للقانون 2000/220.

5.3.3 يجــب أن متنــح الحكومــة اللبنانيــة وثائــق رســمية لتوثيــق الهويــة، وتصــدر بطاقــة إعاقــة شــخصية لالجئــني الفلســطينيني ذوي اإلعاقــة تكفــل لهــم 

الشــخصية القانونيــة وتحمــي كرامتهــم اإلنســانية عــىل قــدم املســاواة مــع األشــخاص اآلخريــن ذوي اإلعاقــة يف لبنــان.

5.3.٤ يتوجــب عــىل الحكومــة اللبنانيــة إنفــاذ القانــون 2000/220 وتجهيــز نقــاط التفتيــش باملعــدات الالزمــة والتدريــب الــالزم للتعامــل مــع الالجئــني 

الفلســطينيني ذوي اإلعاقــة وتســهيل املــرور والحركــة خــالل الدخــول إىل املخيــامت والخــروج منهــا.

5.3.5 تعدیل القانون 201٤/293 بشــأن »حمایة النساء وســائر أفــراد األرسة مــن العنــف األرسي« من أجل ضمان حمایة الفلسطینیین ذوي اإلعاقــة داخل 

األرس.

ــوريا  ــن س ــون م ــة القادم ــطينيون ذوو اإلعاق ــون الفلس ــع الالجئ ــامن أن يتمت ــة لض ــراءات الالزم ــاذ اإلج ــة اتخ ــة اللبناني ــىل الحكوم ــب ع 5.3.6 يتوج

بالحقــوق واالمتيــازات املمنوحــة مبوجــب القوانــني واللوائــح املعمــول بهــا، وبخاصــة الحــق يف اختيــار ممثلهــم القانــوين أو حقهــم يف أن ميثلهــم ويص 

ــة. ــة املدني ــع باألهلي رشعــي أو فــرد مــن األرسة يتمت

5.3.7 يتوجــب عــىل الحكومــة اللبنانيــة إنفــاذ القانــون 2000/220 واملوافقــة عــىل اإلجــراءات واملراســيم لضــامن وصــول الالجئــني الفلســطينيني ذوي 

ــا يف  ــرشوط املنصــوص عليه ــق ال ــري وف ــة للمعاي ــم مطابق ــون مواصفاته ــه بشــكل مســتقل، ويجــب أن تك ــم الوصــول إلي ــكان ميكنه ــة إىل أي م اإلعاق

ــون. القان
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حقوق األشخاص ذوي 

اإلعاقة يف لبنان

اإلتحاد اللبناين لألشخاص املعوقني حركيا	 
جمعية درب الوفاء للمعوقني اإلجتاعية	 
جمعية اإلنسان الكفيف	 



حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف لبنان

ال تــزال املراجعــة الدوريــة الشــاملة لحقــوق اإلنســان تشــكّل املنــر األكــر أهمّيــة ملنظــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف لبنــان، يف ظــل تقاعــس املجلــس 

الترشيعــي عــن التصديــق عــى االتفاقّيــة الدوليــة حــول حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة )2006(، ذلــك عــى الرغــم مــن أّن الحكومــة اللبنانيــة كانــت 

قــد وافقــت عليهــا يف حزيــران/ يونيــو 2007، ورفعتهــا إىل الرملــان يف حينــه ضمــن رزمــة مــن مشــاريع القوانــن، إال أّن الخــالف الســيايس بــن أقطــاب 

الســلطة حــرم األشــخاص املعوقــن يف لبنــان )نحــو 10 يف املئــة مــن الســكان ( ومنظاتهــم، مــن آليــات الرصــد واملتابعــة التــي متنحهــم إياهــا االتفاقيــة 

ــا املرفق.  وبروتوكوله

وكانــت املراجعــة الدوريــة الشــاملة لحقــوق اإلنســان الخاصــة بلبنــان، قــد اســتكملت أثنــاء الجلســة العامــة ملجلــس حقــوق اإلنســان يف دورتــه الحاديــة 

والثالثــني، التــي انعقــدت يف آذار/ مــارس 2016، وتبنــى املجلــس يف الجلســة نتائــج املراجعــة الثانيــة، التــي تلقــى لبنــان خاللهــا 219 توصيــة، قِبــل 128 

منهــا ورفــض 91 توصيــة. أمــا التوصيــات املتعلقــة بقضايــا اإلعاقــة والتــي وافــق عليهــا لبنــان، فــال يــزال أبرزهــا يــدور منــذ العــام 2010، حــول التصديــق 

ــة لتنفيــذ مضامــني هــذه االتفاقيــة . فعــىل الرغــم مــن  عــىل االتفاقيــة الدوليــة وبروتوكولهــا االختيــاري املرفــق، وبالتــايل اســتحداث اســرتاتيجية وطنيّ

مــرور مثــاين عــرشة ســنة عــىل صــدور القانــون 2000/220 الخــاص بحقــوق األشــخاص املعوقــني يف لبنــان ، إال أن الــوزارات املعنيــة مل تبــادر إىل اســتصدار 

املراســيم التطبيقيــة لــه، ويعــود ذلــك إىل أســباب منهــا:

• تتهاون الدولة يف التصديق عىل االتفاقية الدولية وبروتوكولها املرفق، ويف مسار االرتقاء بالترشيعات املحلية لتهيئة األرضية املالمئة لتطبيقها.

• عدم وجود اسرتاتيجية وطنيّة لتطبيق القانون 2000/220 والوصول إىل تكافؤ الفرص يف املجتمع.

• غيــاب املعايــري الدامجــة عــن هيكليــات الــوزارات، وإداراتهــا، ومجالســها، وقراراتهــا؛ وانعــدام التوعيــة يف القطــاع العــام تجــاه قضايــا اإلعاقــة وحقــوق 

وحاجــات األشــخاص املعوقــني.

• غياب قضايا اإلعاقة عن أجندة التنمية املحلية، أو عن معايري الدراسات واإلحصاءات العامة أو االجتامعية الرسمية.

• غياب التنسيق بني الوزارات املعنية بتطبيق القانون ما يضيع الفرص املتاحة أمام تطبيقه.

ــة  ــم، الصحــة، البيئ ــون يف حقــوق العمــل، التعلي ــق القان ــا يجعــل تطبي ــة، م ــة العام ــني عــن املوازن ــاب االحتياجــات األساســية لألشــخاص املعوق • غي

ــرس. ــة والسياســية غــري متي الدامجــة، والحقــوق املدني

• عدم إمكانية الوصول إىل املعلومات، وغياب الشفافية عن املعلومات التي تقدمها الوزارات. 

أمــام هــذا الواقــع يعيــش األشــخاص املعوقــون، الذيــن ميثلــون نحــو 10 باملئــة مــن الســكان يف لبنــان، أي مــا يقــارب ٤00 ألــف مواطــن ، حــاالً مــن 

ــة بــني الحــني واآلخــر مببــادرات محــدودة األثــر محــّددة املــدة  التهميــش واإلقصــاء محرومــني مــن حقوقهــم األساســية ؛ فيــام تتقــدم الــوزارات املعنيّ

ذات متويــل معــنّي، وهــي مبــادرات موضعيّــة يختفــي أثرهــا مــع انتهــاء التمويــل، وال تتحــول إىل اســرتاتيجية وطنيّــة لدمــج األشــخاص ذوي اإلعاقــات 

ــة. ويفصــل هــذا التقريــر لحقــوق: العمــل، التعليــم، الصحــة، عــدم التمييــز )التجهيــز الهنــديس والحقــوق السياســية(، وحقــوق  يف مجتمعاتهــم املحليّ

الالجئــني الفلســطينيني والســوريني؛ وفــق التوصيــات التــي وافــق عليهــا لبنــان أو أخــذ علــاًم بهــا، يف الجلســة الحاديــة والثالثــني ملجلــس حقــوق اإلنســان 

التــي عقــدت يف آذار/ مــارس 2016. 

أواًل، التوصيات التي وافق عليها لبنان/حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

ــة  ــق عــىل اتفاقي ــات التصدي ــاء مــن عملي ــدوراس، الربتغــال( واالنته ــة )ســرياليون، هن ــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاق ــق عــىل اتفاقي 132-17 التصدي

حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة )تركيــا(، وترسيــع العمليــة الالزمــة للتصديــق عــىل اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة )تايلنــد(، وتيســري التصديــق 

عــىل اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة )جمهوريــة كوريــا(.

ــاري، وإذكاء وعــي املجتمــع واملؤسســات بحــق األشــخاص ذوي  ــا االختي ــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة وبروتوكوله ــق عــىل اتفاقي 20-132 التصدي

اإلعاقــة يف املســاواة مــع اآلخريــن وعــدم التمييــز ضدهــم يف جميــع مناحــي الحيــاة )املكســيك(.

23-132 التصديــق عــىل مختلــف النظــم األساســية واالتفاقيــات الدوليــة املتعلقــة بحقــوق اإلنســان، مبــا يف ذلــك نظــام رومــا األســايس واتفاقيــات حقــوق 

األشــخاص ذوي اإلعاقــة، واتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 87 و169، 89 )غانــا( – )مقبــول جزئيــاً – حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة(.

18-132 النظــر بإيجابيــة يف التصديــق عــىل اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة لضــامن حقوقهــم بشــكل تــام يف التعليــم والعمــل ومشــاركتهم يف 

الحيــاة السياســية والعامــة )الصــني(.

19-132 التصديــق عــىل اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة وتنفيــذ الخطــة الوطنيــة تنفيــذاً فعــاالً مــن أجــل جعــل نظــام التعليــم مفتوحــاً أمــام 

األطفــال ذوي اإلعاقــة )ايطاليــا(.

186-132 توفري املوارد البرشية واملؤسسية واملالية الالزمة للتنفيذ الفعال للخطة الوطنية إلدماج األشخاص ذوي اإلعاقة )هندوراس(.

183-132 مواصلة تنفيذ الخطة الوطنية إلدماج األشخاص ذوي اإلعاقة )باكستان(.

ــران  ــة إي ــة بحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة )جمهوري ــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة بســبل منهــا تنفيــذ حمــالت توعي 189-132 مواصلــة جهــوده لحامي

اإلســالمية(.
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18٤-132 ضامن التنفيذ الفعال للخطة الوطنية إلدماج األشخاص ذوي اإلعاقة، ال سيام يف ما يتعلق بالوصول إىل التعليم والعمل )فنلندا(

ــة احتياجــات  ــذ ادوات سياســاتية لتلبي ــاة األشــخاص ذوي اإلعاقــة، بســبل منهــا وضــع وتنفي ــة إىل تحســني حي ــز الجهــود الرامي 185-132 املــي يف تعزي

ــة )ســنغافورة(. ــم لألطفــال ذوي اإلعاق التعلي

187-132 مواصلــة إعــامل حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة، مبــا يف ذلــك حقهــم يف التعليــم، يف إطــار الخطــة الوطنيــة إلدمــاج األشــخاص ذوي اإلعاقــة التــي 

اعتمدهــا )االتحــاد الــرويس(.

192-132 تكثيف الجهود الرامية إىل إدماج األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة يف املدارس )ُعامن(.

188-132 اتخاذ املزيد من الخطوات لضامن حامية األشخاص ذوي اإلعاقة )اليونان(.

ويُلحــظ كذلــك أن لبنــان »أحيــط علــاًم« بعــدد مــن التوصيــات، وهــي: 217-132 تعزيــز الجهــود الراميــة إىل ضــامن حاميــة وكرامــة الالجئــني الســوريني ال 

ســيام يف مــا يتعلــق بالرعايــة الصحيــة والوصــول إىل التعليــم وحاميــة األطفــال والنســاء واملســنني واألشــخاص ذوي اإلعاقــة املعرضــني للمخاطــر )شــيي(. 

ثانًيا، مدى التزام لبنان بتنفيذ التوصيات التي وافق عليها

يالحــظ أّن لبنــان مل يلتــزم بتطبيــق التوصيــات التــي وافــق عليهــا يف مــا يتعلــق بحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة، وأن االلتــزام مبضامــن التوصيــات كان 

شــكلًيا، يشــبه الوعــود التــي تكيلهــا الــوزارات املعنيــة، وال تطبــق شــيًئا منهــا. فالقانــون املحــي الخــاص بحقــوق األشــخاص املعوقــن 2000/220، الــذي 

ســبق صــدور االتفاقيــة الدوليــة بســت ســنوات ونصــف الســنة، مل يطبــق، كذلــك املراســيم التطبيقيــة والقــرارات والتعاميــم الوزاريــة التــي صــدرت 

خــالل األعــوام املاضيــة، ومنهــا: 

• املرسوم الرقم 2009/221٤ املتعلق باإلجراءات والتدابري املتعلقة بتسهيل مشاركة ذوي االحتياجات الخاصة يف االنتخابات النيابية والبلدية. 

• املرســوم الرقــم 719٤/ 2011، املتعلــق بتطبيــق أحــكام القانــون 2000/220، ال ســيام املــادة 23 منــه، واملــادة 13 مــن قانــون البنــاء الرقــم 6٤6، تاريــخ 

،200٤/٤/11

• التعاميــم والقــرارات الوزاريــة الصــادرة عــن وزيــر الداخليــة والبلديــات التــي ترافقــت مــع االنتخابــات البلديــة واالختياريــة والنيابيــة الجزئيــة للعــام 

ــة للعــام 2018.  ــات النيابي 2016، واالنتخاب

ويالحــظ كذلــك، أن حقــوق األشــخاص املعوقــني مرتابطــة، ويــأيت عــىل رأســها حــق الوصــول إىل األماكــن واملعلومــات، وعــدم التمييــز تجــاه فئــة األشــخاص 

ــة وذات  ــن العام ــز األماك ــّددة لتجهي ــواب رصف مح ــن أب ــة مل تتضم ــة العام ــوع، إال أن املوازن ــرتم التن ــي أن تح ــي ينبغ ــة الت ــة املكاني ــني يف البيئ املعوق

االســتخدام العــام مبــا يضمــن وصــول األشــخاص املعوقــني كغريهــم مــن املواطنــني، باإلضافــة إىل أن القانــون 2007/28، حــول الحــق بالوصــول إىل املعلومــات 

ــة بتطبيــق  ــر الداخلي ــات البلديــة واالختياريــة 2016، وعــًدا مــن وزي ــاء االنتخاب ــا مبــا يحــول دون تطبيقــه . وقــد تلقــت حركــة اإلعاقــة أثن ، أىت مرشوطً

القانــون واملرســوم ذي الصلــة إال أن ذلــك مل يحــدث ، كذلــك تلقــت وعــًدا مــن رئيــس الحكومــة يف 6 أيــار 2018، بتخصيــص بــاب رصف يف املوازنــة العامــة 

املقبلــة للتجهيــز الهنــديس الــذي يضمــن اســتقاللية وكرامــة الشــخص املعــوق يف الوصــول . 

بنــاء عليــه، فــإن التقــّدم الجــزيئ الــذي كان محــرًزا يف العــام 2008-2009، قــد تــالىش، خصوًصــا عــى صعيــد الحقــوق السياســية لألشــخاص املعوقــن 

ترشــًحا واقرتاًعــا، مبــا يتضّمنــه مــن حــق الوصــول. وقــد شــهدت الفــرتة األخــرة انتهــاكات فاضحــة للحقــوق السياســية لألشــخاص املعوقــن، فــال الدراســة 

ــل  ــذ، وال ورقــة االقــرتاع املكيفــة بطريقــة بري ــة حقــي« وجــدت طريقهــا إىل التنفي ــان قّدمتهــا »حمل ــة يف لبن الهندســية لعــرشة مراكــز اقــرتاع منوذجي

القــرتاع األشــخاص املكفوفــن كذلــك، حيــث كان يفــرتض أن يتــم التأســيس عــى هذيــن النموذجــن للوصــول إىل انتخابــات عامــة دامجــة يف العــام 2022 . 

ويف التفصيل حول الحقوق، نسّجل ما يأيت: 



حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف لبنان

الحق يف العمل

ــف الرســمية  ــة يف الوظائ ــا 3 يف املئ ــة – كوت ــم بنســبة مقتطع ــة توظيفه ــن عــى إلزامي ــوق األشــخاص املعوق ــون 2000/220 الخــاص بحق ــص القان ين

والخاصــة، ويرافــق هــذه النســبة حوافــز ألربــاب العمــل كاإلعفــاءات الريبيــة، كــا يغــرّم مــن ال يلتــزم. إال أن القطــاع العــام مل يلتــزم بالتوظيــف، أمــا 

القطــاع الخــاص فالتــزم بنســب ضئيلــة عــر مبــادرات مدنيــة ، فيــا تبلــغ نســبة بطالــة األشــخاص املعوقــن 83 يف املئــة. ويعــود ذلــك يف التحديــد إىل: 

• انعــدام التجهيــز الهنــديس الدامــج، مــا يحــرم معظــم األشــخاص املعوقــني مــن الخــروج مــن منازلهــم باســتقاللية، ويكلــف مــن يرغــب بالعمــل أعبــاء 

ماليــة إضافيــة.

• انعــدام توفــر وســائل نقــل عامــة مجهــزة رغــم تأكيــد القانــون 2000/220 عــىل تجهيــز 15 يف املئــة منهــا؛ ونتيجتــه حرمــان معظــم القادريــن عــىل العمل 

مــن األشــخاص املعوقــني مــن الوصــول إىل أماكــن العمــل، وتحميــل مــن يعمــل منهــم أكالفــاً ماديــة كبــرية.

• نــدرة التجهيــز الهنــديس والتكييــف املنهجــي يف املؤسســات التعليميــة، وكذلــك التأهيــل والتدريــب املهنيــني لألشــخاص املعوقــني يف املؤسســات التعليميــة 

املهنيــة والتقنيــة لإلعاقــات األربــع، مــا يحــرم معظــم األشــخاص املعوقــني مــن التعليــم األســايس، والجامعــي، وبالتــايل مــن فرصــة فعليــة لعمــل الئــق؛ أو 

عمــل مهنــي مســتقل .

ــة بتأمــني وظائــف لألشــخاص املعوقــني يف القطاعــني العــام والخــاص، مــا أدى إىل  • عــدم متكــني وتأهيــل وتدريــب الجهــاز البــرشي للمؤسســات املعني

إخفــاق هــذه املؤسســات يف تأمــني هــذه الوظائــف ومالءمتهــا مــع قــدرات واحتياجــات األشــخاص املعوقــني.

• صعوبــات كبــرية تعــرتض الشــخص املعــوق يف الحصــول عــىل التأمــني، واضطــراره مــع رّب عملــه إىل إخفــاء اإلعاقــة والتحايــل للحصــول عــىل التأمــني يف 

حــاالت نــادرة.

ــة وأماكــن العمــل الخاصــة أو العامــة، مــا يؤســس لجيــل آخــر مــن األشــخاص  ــة والتدريبي ــز املؤسســات التعليمي ــاب أي خطــة اســرتاتيجية لتجهي • غي

املعوقــني العاطلــني مــن العمــل.

• غيــاب اإلحصــاءات واملســوحات والدراســات الرســمية الجديــة حــول عمــل األشــخاص املعوقــني، التكييــف الوظيفــي، منافــع توظيــف األشــخاص املعوقــني، 

والتنــوع يف مــكان العمــل؛ وغيــاب إدراج معايــري اإلعاقــة يف دراســات الســوق والبطالــة؛ أمــا الدراســات املتوفــرة فأنتجــت معظمهــا جمعيــات األشــخاص 

املعوقني. 

الحق يف التعليم

تقتــرص مداخــالت الدولــة عــى مبــادرات مجتــزأة ال تتعــدى كونهــا مشــاريع محــدودة مرهونــة بالتمويــل الخارجــي، يف غيــاب اســرتاتيجية واضحــة للدمج 

الرتبــوي ، عــى الرغــم مــن مــرور 18 ســنة عــى صــدور القانــون 2000/220، الــذي ضمــن يف قســمه الســابع، حــق الشــخص املعــوق بالتعليــم والفــرص 

املتكافئــة وعــدم اعتبــار اإلعاقــة عائقــاً يحــول دون الحصــول عــى هــذه الخدمــة، يف املقابــل نجــد نســبة ضئيلــة جــداً مــن املــدارس الرســمية أو الخاصــة 

تطبــق هــذا القانــون، إن عــى صعيــد البيئــة املكانيــة، أو املنهــاج أو تأمــن الــكادر التعليمــي الــذي يجيــد التعامــل مــع املتعلمــن املعوقــن يف الصفــوف 

النظاميــة ؛ ويشــر الواقــع إىل اآليت: 

• غياب اإلحصاءات والدراسات الجدية املتعلقة باألشخاص املعوقني، تكاثفهم، إعاقاتهم، املدارس املحيطة بهم، وتوزع الحاجات وفق اإلعاقات.

• نــدرة التجهيــز الهنــديس املالئــم يف املــدارس الرســمية والخاصــة عــىل حــد ســواء، وانعــدام البيئــة الدامجــة املالمئــة لألشــخاص املعوقــني برصيــاً، ســمعياً 

وذهنيــاً؛ مــا يحــرم معظــم هــؤالء األشــخاص مــن التعليــم النظامــي ويوجههــم إىل املؤسســات العازلــة.

• انعــدام وجــود تكييفــات للمنهــاج تتــالءم واحتياجــات املتعلمــني املعوقــني برصيــاً، ســمعياً، أو ذهنيــاً، أو املــوارد املرتبطــة بهــا، وتقــادم املنهــاج الــدرايس 

العــادي مــن دون تطويــرات فيــه منــذ 1997؛ مــا يحــرم املتعلمــني املعوقــني مــن فــرص اندماجهــم يف هــذه املؤسســات، إال يف حــاالت نــادرة تكلــف أوليــاء 

أمورهــم مبالــغ طائلــة يف مؤسســات تعليميــة تتبنــى سياســية الدامــج وفــق رؤيتهــا .

• نــدرة تهيئــة وتدريــب الجســم التعليمــي، والعاملــني يف املؤسســات التعليميــة العامــة والخاصــة عــىل التعامــل مــع احتياجــات األشــخاص املعوقــني، مــا 

يجعــل املدرســني واإلداريــني والعاملــني يف املؤسســات التعليميــة غــري معنيــني باملتعلــم املعــوق واحتياجاتــه.

• حصــول املؤسســات العازلــة عــىل مخصصــات ماليــة كبــرية مــن الحكومــة تســهم يف تكريــس سياســة اإلقصــاء، يف غيــاب سياســة وطنيــة تعمــل عــىل تحويل 

ــه ألطفالهــم،  ــذي يفضلون ــم ال ــوع التعلي ــار ن ــاء األطفــال املعوقــني مــن حقهــم يف اختي ــك أولي ــة إىل مــدارس دامجــة؛ ويحــرم ذل ــة املــدارس النظامي كاف

وبالتــايل رفــض عــدد منهــم إرســال أطفالهــم إىل مؤسســات عازلــة بعيــدة عــن مســاكنهم.
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عدم التمييز 

 التجهيز الهنديس

يلــزم القانــون 2000/220 املؤسســات العامــة والخاصــة القيــام بالتجهيــز الهنــديس الــالزم مبــا يضمــن اســتقاللية حركــة ووصــول األشــخاص املعوقــن، إال 

أن الــوزارات املعنيــة مل تقــم باإلجــراءات املطلوبــة لذلــك وملـّـا تصــدر املراســيم التطبيقيــة بعــد؛ وقــد أظهــرت دراســات مدنيــة إمكانيــة التجهيــز بكلفــة 

متدنيــة ؛ ومســوحات مدنيــة نــدرة التجهيــز الهنــديس لألماكــن ذات االســتعال العــام ، ذلــك بعدمــا ضيعــت الدولــة فرصتهــا يف تجهيــز مــا دمرتــه حــرب 

متــوز 2006 بشــكل دامــج يحــرتم حقــوق اإلنســان. فعــى الرغــم مــن صــدور املرســوم الرقــم 7194/ 2011، املتعلــق بتطبيــق أحــكام القانــون 2000/220، 

ال ســيا املــادة 23 منــه، واملــادة 13 مــن قانــون البنــاء الرقــم 646، تاريــخ 2004/4/11، إال أنـّـه مل يطبــق. والواقــع العــام يشــر إىل:

• تضارب صالحيات الوزارات واإلدارات الرسمية املعنية بالتجهيز الهنديس، ما يعيق أي حركة جدية باتجاه تطبيق القانون.

• غيــاب أبــواب الــرصف للتجهيــز الهنــديس عــن املوازنــة العامــة للمبــاين واألماكــن العامــة والخاصــة ذات االســتخدام العــام؛ مــا يحــرم اإلدارات املحليــة يف 

املناطــق مــن الســيولة الالزمــة للتجهيــز، ويبقيــه محصــوراً يف مبــادرات فرديــة أو مدنيــة.

• اســتحالة الوصــول إىل/ واســتخدام املعلومــات املتعلقــة بالبيئــة الدامجــة مــن قبــل األشــخاص املعوقــني، وجمعياتهــم امللتزمــة سياســة الدمــج، إضافــة إىل 

غالبيــة األماكــن والوظائــف واألدوار االجتامعيــة املنتجــة بشــكٍل مســتقل، مــا يكــرس سياســة العــزل واإلقصــاء.

الحقوق السياسية لألشخاص املعوقن

ــون  ــرس 2007 ، قان ــة بط ــرشوع لجن ــون 2000/220، م ــب القان ــاً مبوج ــرتاع ترشيع ــح واالق ــن بالرتش ــخاص املعوق ــق األش ــوم ح ــان مفه ــخ يف لبن ترسَّ

االنتخابــات 2008/25 ، قانــون االنتخابــات 2017/44 ، مرســوم تطبيقــي 2214/ 2009، وإصــدار وزارة الداخليــة والبلديــات تعاميــم ملزمــة للمحافظــن، 

ــة  ــة التــي تقــدم أفضــل تســهيالت لهــذه العملي ــة اقرتاعهــم، وتعميــاً محفــزاً للبلدي رؤســاء البلديــات، للحــّض عــى تطبيــق القانــون تســهيالً لعملي

ــم  ــاً، وتتعــرض حقوقه ــة عملي ــة االنتخابي ــن العملي ــش واإلقصــاء ع ــون يتعرضــون للتهمي ــن ال يزال ــن 2016 و2018. إال أن األشــخاص املعوق يف العام

النتهــاكات بالجملــة، فقــد رصــدت »حملــة حقــي« يف تقريرهــا النتخابــات العــام 2016 مخالفــات بلغــت 646 مخالفــة، تركــز معظمهــا عــى غيــاب 

الحق يف الصحة

عــى الرغــم مــن إقــرار القانــون 2000/220، التغطيــة الصحيــة الشــاملة، وخدمــات إعــادة التأهيــل عــى نفقــة الدولــة، كــا اتبــع القانــون بتعميــم مــن 

وزارة الصحــة العامــة يف 7 كانــون الثــاين/ ينايــر 2010، وبتعميــم وزاريت الشــؤون االجتاعيــة والصحــة يف 29 متــوز/ يوليــو 2011، إال أن واقــع حصــول 

األشــخاص املعوقــن عــى الخدمــات الصحيــة يبقــى مزريــاً، بالرغــم مــن الكلفــة العاليــة عــى الصحــة يف لبنــان فــإن معايــر التغطيــة متدنيــة. ومــرّد 

ذلــك إىل:

• خضــوع توفــري الحصــول عــىل الخدمــة لالستنســابية والواســطة وعــدم تغطيتهــا مــن قبــل الــوزارة املعنيــة بنســب كبــرية؛ والتمييــز الواضــح يف التعامــل 

مــع الشــخص املعــوق أثنــاء إجرائــه للمعامــالت املطلوبــة؛ مــا نتيجتــه عــدم وصــول نســبة كبــرية مــن األشــخاص املعوقــني مــن حامــي البطاقــة إىل هــذه 

الخدمــات إال بعــد دفعهــم مبالــغ طائلــة .

• عــدم توفــري العــالج التأهيــي، الفيزيــايئ، أو االنشــغايل، وغــريه، ملــن يحتاجــه مــن األشــخاص املعوقــني إال بنســب متدنيــة؛ مــا نتيجتــه حرمــان كثرييــن 

مــن التأهيــل والعــالج إال مــن ميلــك مثــن ذلــك. كــام أن إلزاميــة املكــوث يف املؤسســة أثنــاء تلقــي العــالج تكــرس العــزل وتعطــل حيــاة الشــخص املعــوق، 

وتصعــب الحصــول عــىل الخدمــة.

• عــدم اعتبــار بطاقــة املعــوق الشــخصية كافيــة يف جميــع املعامــالت، وطلــب وثائــق أخــرى، بالرغــم مــن أن نســبة مــن حصــل عــىل هــذه البطاقــة ال 

يتعــدى 25 يف املئــة مــن مجمــل األشــخاص املعوقــني يف لبنــان؛ مــا نتيجتــه فقــدان القيمــة القانونيــة للبطاقــة، وعــدم ســعي غالبيــة األشــخاص املعوقــني 

الســتصدارها.

• التســاهل مــع املستشــفيات يف معايــري الوقايــة بشــكل واضــح، وخاصــة مــن حيــث إدراج املعايــري الدامجــة فيهــا؛ مــا نتيجتــه فقــدان البيئــة املثاليــة 

املالمئــة للحصــول عــىل الخدمــات الصحيــة داخــل هــذه املؤسســات. 

• انعــدام وجــود أي أثــر للتوعيــة املتعلقــة بالخدمــات، أو بتأهيــل الــكادر الطبــي تجــاه حاجــات األشــخاص املعوقــني؛ مــا نتيجتــه عــدم قــدرة الجســم 

الطبــي عــىل التعامــل مــع الحاجــات املختلفــة، مــا قــد يتســبب بإعاقــات مســتجدة، أو تعــدد العــوق؛ ناهيــك عــن األذى املعنــوي والنفــيس واإلســاءة 

اإلنســانية. 

• رغــم تشــكيل لجنــة »الصحــة والتأهيــل والدعــم« مبوجــب القانــون، إال أنهــا مل تفعــل ومل تجتمــع ولــو ملــرة واحــدة؛ مــا يــؤرش إىل عــدم وجــود نوايــا 

جديــة لــدى الــوزارات املعنيــة لتطبيــق القانــون .



حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف لبنان

التجهيــز الهنــديس وغيــاب الوعــي الــكايف لــدى املضطلعــن بالعمليــة االنتخابيــة، ومل تتغــر الصــورة يف االنتخابــات النيابيــة التــي جــرت بتاريــخ 6 أيــار 

2018 . ويشــر الواقــع الحــايل إىل اآليت:

• عدم توفر إحصاء شامل للناخبني املعوقني؛ ما يجعل نقاط كثافتهم يوم االقرتاع غري معروفة لدى الوزارات املعنية.

• عــدم تجهيــز الــوزارات املعنيــة مراكــز وأقــالم االقــرتاع يف لبنــان، رغــم توفــر إمكانيــة االطــالع عــىل وضــع كل مركــز عــىل حــدة وفــق نتائــج املســح امليــداين 

الشــامل لهــا . باإلضافــة عــىل تجاهــل الــوزارة املعنيــة للدراســة الهندســية التــي قّدمتهــا حملــة حقــي لهــا، والتــي تتضمــن تجهيــز عــرشة مراكــز اقــرتاع، 

كنمــوذج يحتــذى لالنتخابــات املقبلــة يف العــام 2022. 

• عــدم اعتــامد وزارة الداخليــة والبلديــات األماكــن املفتوحــة، وســاحات املالعــب، والطوابــق األرضيــة كمراكــز اقــرتاع؛ بــل كانــت يف معظــم األماكــن أعــىل 

مــن املســتوى األريض مــع وجــود درج، أو عــىل الطابــق األول أو الثــاين، مــا يحــرم كثرييــن مــن األشــخاص املعوقــني مــن االقــرتاع.

• عــدم اعتــامد بطاقــة االقــرتاع املوحــدة، طريقــة برايــل )التــي قــّدم »االتحــاد اللبنــاين لألشــخاص املعوقــني حركيًــا« منوذًجــا منهــا إىل وزارة الداخليــة قبــل 

وقــت كاف مــن االنتخابــات(، أو توضيحــات متعلقــة باألشــخاص املعوقــني ذهنيــاً، إشــارات توضيحيــة لألشــخاص الصــم داخــل مركــز أو قلــم االقــرتاع.

ــري  ــدم توف ــذا، ع ــري الدامجــة. وك ــق املعاي ــزه وف ــن تجهي ــا ميك ــز م ــا يف تجهي ــة له ــل وزارة الداخلي ــن قب ــة م ــم املوجه ــات بالتعامي ــزام البلدي ــدم الت • ع

ــا .  ــري منه ــني يف كث ــني املعوق ــاعدة الناخب ــني ملس متطوع

• بــنّي اإلحصــاء الشــامل ملراكــز االقــرتاع، أن 63 باملئــة منهــا مــدارس. وأن 8 باملئــة مــن مراكــز االقــرتاع غــري مجهــز بالكامــل، صفــر باملئــة مجهــز بالكامــل، 

والنســب األخــرى موزعــة بــني مركــز متضمــن ملواصفــة واحــدة إىل خمــس مواصفــات مــن التجهيــز الهنــديس

حقوق الالجئني املعوقني

 حقوق الالجئن الفلسطينين املعوقن

يعيــش معظــم الالجئــن الفلســطينين املعوقــن، ظروفــاً معيشــية اقتصاديــة صعبــة، محرومــن مــن معظــم الحقــوق؛ فيــا ال يــري عليهــم القانــون 

2000/220 الخــاص بحقــوق األشــخاص املعوقــن اللبنانيــن، حتــى لــو طّبــق. ويعتمــدون بشــكل رئيــي يف تأمــن احتياجاتهــم عــى تقدميــات »وكالــة 

غــوث وتشــغيل الالجئــن الفلســطينين – أونــروا«، وهيئــات دوليــة أخــرى . كــا تنشــط الحركــة الحقوقيــة لألشــخاص املعوقــن الفلســطينين، رغــم غيــاب 

املرجعيــات السياســية واالجتاعيــة التــي يجــب أن توجــه إليهــم عمليــات املنــاداة واملنــارصة.

• يف التعليــم، ينحــرص حــق الالجئــني الفلســطينيني املعوقــني مــن الحصــول عــىل التعليــم األســايس الرســمي يف االعتــامد عــىل مــدارس »األونــروا« باعتبارهــم 

ــة، مــع  ــة املكاني ــوي ال مــن حيــث املنهــاج، أو تعامــل الجســم التعليمــي مــع االحتياجــات، أو البيئ ــق الدمــج الرتب أجانــب، وهــي ال تتمكــن مــن تطبي

مالحظــة أن هــذه املــدارس مســتأجرة، ومعظمهــا مل يــن كمدرســة.

• يف الصحــة والتأهيــل، يتــم حرمانهــم مــن اإلفــادة مــن الخدمــات الصحيــة الرســمية املناســبة باعتبارهــم أجانــب، ويحصلــون عــىل مــا تقدمــه »األونــروا« 

وبعــض الجمعيــات األهليــة، وهــي خدمــات  عيفــة ومبعــرة وغــري مســتدامة. كذلــك فــإن برامــج الوقايــة والتأهيــل ال متلــك املــوارد املناســبة لالســتمرارية، 

والعمــل عــىل مســتوى التنميــة الشــاملة، ألســباب تتعلــق بالوضــع القانــوين املعقــد، ويطغــى عــىل هــذه الربامــج طابــع العمــل اإلغــايث املؤقــت.

• يف العمــل، يحرمــون مبوجــب قــرارات وزاريــة وقوانــني صارمــة ، ومشــددة مفروضــة عــىل الفلســطينيني عمومــاً، مــن معظــم الوظائــف، ومــن الحصــول 

عــىل فــرص عمــل، مــا يزيــد عــبء اإلعاقــة.

• يف البيئــة والســكن، يحــرم الالجئــون الفلســطينيون يف لبنــان مــن حــق التملــك خــارج املخيــامت، فيــام يعيشــون ظروفــاً مزريــة داخلهــا ينعــدم فيهــا 

التجهيــز الهنــديس. 

حقوق الالجئن السورين املعوقن

تحــول لبنــان خــال الســنوت الســبع املاضيــة إىل البقعــة األكــر تركــزاً لالجئــن يف العــامل ، وال يخلــو أي قضــاء فيــه مــن الالجئــن الســورين، الذيــن زاد عــدد 

املســجلن منهــم يف لوائــح »املفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئــن« عــن مليــون ومئتــي ألــف، فيــا يُقــدر عــدد الذيــن مل يُســجلوا بنحــو مليــون ونصــف 

املليــون شــخص. غالبيــة الالجئــن مــن األطفــال والنســاء، فيــا تزيــد نســبة األشــخاص املعوقــن بينهــم عــن عــرشة يف املئــة، وبينهــم عــدد كبــر مــن 

املصابــن يف الحــرب. ويشــر الواقــع إىل اآليت:

• يف اإلحصــاء، تعتــرب اســتامرة املفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئــني، اســتامرة غــري متخصصــة، ال ترصــد نــوع اإلعاقــة ودرجتهــا، وتعتمــد بدرجــة كبــرية عــىل 

أقــوال الالجئــني أنفســهم )اإلعاقــة والحاجــات( وليــس عــىل مالحظــة متدربــني متخصصــني.

• يف التعليــم، يُحــرم األطفــال املعوقــون الالجئــون مــن الربامــج التعليميــة البديلــة، يف ظــل عشــوائية تقــدم عربهــا الخدمــات التعليميــة الرســمية والتعاقديــة 

حيــث يرتكــز اللجــوء، بســبب غيــاب التجهيــزات املالمئــة، واملنهــاج املكيــف، والــكادر التعليمــي املدرب.
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ثالًثا، بن االلتزام الشكي للبنان والواقع

يظهــر أن عــدم التــزام لبنــان بتنفيــذ التوصيــات التــي وافــق عليهــا، يؤســس لحرمــان فئــة مــن اللبنانيــن تصــل نســبتها إىل عــرشة يف املئــة مــن الحقــوق 

األساســية املنصــوص عليهــا يف الرشائــع الدوليــة، وإذا مــا أضيــف إىل هــذه الفئــة فئــة األشــخاص املســنن وذوي اإلعاقــات املؤقتــة، فــإن الغــن يلحــق 

مبــا يزيــد عــن عرشيــن يف املئــة مــن الســكان يُحرمــون مــن حــق الوصــول إىل األماكــن واملعلومــات، والحــق بالتغطيــة الصحيــة والعمــل والتعليــم 

والرياضــة والرتفيــه... وأمــام الواقــع الحــايل:

• ينبغــي عــىل املجلــس النيــايب الــذي انتخــب مؤخــرًا، بتاريــخ 6 أيــار/ مايــو 2018، أن يصــادق عــىل االتفاقيــة الدوليــة حــول حقــوق األشــخاص ذوي 

اإلعاقــة والربوتوكــول االختيــاري املرفــق يف أوىل جلســاته الترشيعيــة مــن دون تســويف أو مامطلــة، بعدمــا تجاهلتهــا املجالــس النيابيــة الســابقة ملــدة 

تزيــد عــن إحــدى عــرشة ســنة. 

ــة  ــة الدولي ــان إىل مســتوى االتفاقي ــون 2000/220 الخــاص بحقــوق األشــخاص املعوقــني يف لبن ــع املحــي القان ــاء بالترشي • العمــل الفــوري عــىل االرتق

ــة.   ــاة وفــق النمــوذج االجتامعــي، وإصــدار القوانــني واملراســيم املطلوب ــع نواحــي الحي والعمــل عــىل إدمــاج األشــخاص املعوقــني يف جمي

ــا لتنفيــذ القوانــني ذات الصلــة الســيام االتفاقيــة الدوليــة حــول حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة والقانــون  • إرســاء اســرتاتيجية وطنيــة مفّصلــة حقوقيً

2000/220 يف حقــوق العمــل، التعليــم، الصحــة، عــدم التمييــز )التجهيــز الهنــديس والحقــوق السياســية(، وحقــوق الالجئــني الفلســطينيني والســوريني، عىل 

أن ترفــق هــذه االســرتاتيجية بخطــة عمــل تنخــرط يف تنفيذهــا الــوزارات واإلدارات املعنيــة، تحــت إرشاف رئاســة مجلــس الــوزراء، وترفــق بجــدول زمنــي 

محــّدد، وتخصــص لهــا أبــواب رصف محــّددة يف املوازنــة العامــة، ويحــق يف الوقــت نفســه لجمعيــات األشــخاص املعوقــني مراقبــة التنفيــذ. 

• املبادرة فوًرا إىل تنفيذ الوعود املقطوعة ملنظامت األشخاص املعوقني يف تجهيز املباين العامة والخاصة ذات االستخدام العام.  

يف املحّصلــة، مل تســع الحكومــات اللبنانيــة املتعاقبــة منــذ 18 ســنة إىل العمــل عــىل خطــة وطنيــة لتطبيــق القانــون 2000/220 الخــاص بحقــوق األشــخاص 

املعوقــني، باإلضافــة إىل أن املجلــس النيــايب مل يصــادق عــىل االتفاقيــة الدوليــة حــول حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة التــي وافقــت عليهــا الحكومــة منــذ 

ــة يف  ــادرات موضعيّ ــة واألخــرى، فهــي مب ــني الفين ــوزارات ب ــا ال ــي تقّدمه ــل، الت ــر واملحــّددة املــدة والتموي ــادرات املحــدودة األث العــام 2007. أمــا املب

ــا لهــا عــىل أرض الواقــع. ففــي ظــل غيــاب بنــود الــرصف املحــّددة يف  الزمــان واملــكان ومجتــزأة تعالــج العــوارض وتهمــل أصــل املشــكلة، وال أثــر فعليًّ

املوازنــة تســعى إىل تطبيــق خطــة وطنيــة واضحــة املراحــل واملُهــل، ويف ظــل لفــت بعــض الــوزارات األنظــار إىل بعــض املبــادرات هنــا وهنــاك، يبقــى 

األشــخاص ذوو اإلعاقــة يف لبنــان خــارج أجنــدة التنميــة، رهائــن التهميــش املزمــن واإلقصــاء عــن دورهــم الطبيعــي يف الحيــاة االقتصاديــة واالجتامعيــة.

• يف الصحــة والتأهيــل، تــم تقليــص امليزانيــات التــي تغطــي الطبابــة واالستشــفاء وعــالج األمــراض املزمنــة واملســتعصية إىل حدودهــا الدنيــا تدريجيــاً 

خــالل الســنة املاضيــة، فيــام مل تلحــظ التقاريــر الدوريــة أعــامل تأهيــل متخصصــة لألشــخاص املعوقــني.

• يف العمل، يُحرم الالجئون من العمل، فيام يعتمدون عىل املساعدات املالية والعينية التي تقدمها لهم الجهات املانحة.

• يف اإليــواء والســكن، يعيــش معظــم الالجئــني املعوقــني يف مخيــامت عشــوائية تنعــدم فيهــا التجهيــزات الهندســية. فهــم رهائــن مراكــز إيــواء مرتجلــة أو 

مخيــامت تفتقــر إىل الحــدود الدنيــا مــن معايــري الســالمة والنظافــة. 
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ــي ــر املرســوم التطبيق ــن دون ذك ــم 2008/25، م ــات الرق ــون الســابق للنتخاب ــن القان ــان 91 و92 م ــد دمجــت املادت ــه، وق ــادة 96 من ــم 2017/٤٤، امل ــون رق    . القان

     221٤ /2009، وقــد قــّدم »مرصــد حقــوق األشــخاص املعوقــني« تحفظًــا مدنيًــا عــىل ذلــك نــرش يف الوكالــة الوطنيــة لإلعــالم، دليــل »املشــاركة السياســية لألشــخاص 

    ذوي اإلعاقة يف لبنان« )بريوت: برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ واتحاد املقعدين اللبنانيني، 2018(، ص 9.  

   . أشــار تقريــر املراقبــة والرصــد يف حملــة حقــي للعــام 2016 إىل انتهــاكات بالجملــة بحــق الناخبــني املعوقــني وتكــرر املشــهد يف العــام 2018، مــن دون أي تحســن 

     يذكــر عــىل اقــرتاع الناخبــني املعوقــني بكرامــة واســتقاللية. انظــر كذلــك: ملــف الحقــوق السياســية لألشــخاص املعوقــني يف لبنــان، مجلــة واو، العــدد 18، يوليــو 2009. 

   ص. 13-3.

  . نتائج املسح امليداين الشامل ملراكز االقرتاع يف لبنان )بريوت: اتحاد املقعدين اللبنانيني، ط1: 2009( يف خمسة كتب.

  . ملف الحقوق السياسية لألشخاص املعوقني يف لبنان، مجلة »واو« – نرشة دورية تصدر عن اتحاد املقعدين اللبنانيني، العدد 19، ت2/ نوفمرب 2009.

    . »مــدى أهليــة املراكــز االنتخابيــة القــرتاع األشــخاص املعوقــني، الدوائــر اإلداريــة عــىل كامــل األرايض اللبنانيــة«، )بــريوت: اتحــاد املقعديــن اللبنانيــني، ط1 : 2009( – 

     الدوائر اإلدارية عىل كامل األرايض اللبنانية، تقرير مبني عىل مسح ميداين. 

  . »األوضاع القانونية لعمل الالجئني الفلسطينيني يف لبنان – دراسة مقارنة«، CEP )بريوت: لجنة عمل الالجئني الفلسطينيني يف لبنان؛ ط1: 2009(.

  . قرار وزاري صادر عن وزير العمل اللبناين رقم 1/79 بتاريخ 2005/6/2؛ وقرار رقم 9٤/1 بتاريخ 2008/6/26.

  . التقارير األسبوعية والدورية للمفوضية العليا لشؤون الالجئني.
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 نسقت هذا العمل شبكة املنظامت العربية غري الحكومية للتنمية

 وهي شبكة اقليمية مكونة من تسعة شبكات وطنية و 23 منظمة غري حكومية تعمل 

يف 12 دولة عربية. انطلق عمل الشبكة سنة 1997 بينام تأسس املكتب التنفيذي 

للشبكة يف بريوت عام 2000.

صندوق بريد: 5792/14 | مزرعة : 2070-1105 | بريوت، لبنان

هاتف: 366-319-1-961+ | فاكس: 961-1-815-636+
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