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الدورة الثالثة لالستعراض الدوري الشامل لحقوق اإلنسان

متادي السلطة يف انتهاك حقوق 

االنسان ادى اىل انهيار الدولة

أن حالــة االستعصاء/االنســداد التــي يعيشــها لبنــان منــذ ســنوات ســاهمت 

ــاة السياســية واعاقــت املؤسســات مــن مامرســة دورهــا  ــل الحي يف تعطي

والحقــوق  االنســان عمومــا  انعكاســات خطــرة عــى حقــوق  ولهــا 

ــاص. ــكل خ ــة بش ــة والثقافي ــة واالجتامعي االقتصادي

تؤكــد التجربــة اللبنانيــة، ال ســيام خــال العقديــن املاضيــن، عــى تكامــل 

ــوق  ــر الحق ــا. فتوف ــواز تجزئته ــدم ج ــان« وع ــوق االنس ــط »حق وتراب

ــة هــو املدخــل اىل االســتقرار الســيايس كــام وان  ــة واالجتامعي االقتصادي

توفــر واحــرام الحــق مبامرســة الشــفافية واملســاءلة واملحاســبة والتعبــر 

ــة  ــة والفردي ــات العام ــع والحري ــم والتجم ــرأي والحــق يف التنظي ــن ال ع

ــة  ــش بكرام ــة والعي ــة واالجتامعي ــوق االقتصادي ــل اىل الحق ــي املدخ ه

ــوازن اإلقليمــي. والت

ان الصعــود املتنامــي لالزمــة االقتصاديــة واملاليــة الخانقــة تســبب بارتفــاع 

ــن يف  ــة للعامل ــبة املرتفع ــة اىل النس ــر، باإلضاف ــة والفق ــدالت البطال مع

القطــاع غــر املهيــكل الذيــن ال تتوفر لهــم أدىن رشوط الحاميــة االجتامعية 

والتــي تفــوق نســبتهم نصــف القــوى العاملــة. لقــد أدى غيــاب الشــفافية 

ــار  ــة اىل انهي ــق سياســات خاطئ ــامدي يف تطبي واملســاءلة واملحاســبة والت

ــاع معــدالت التضخــم، وهــي نســب  ــة وارتف ــة الوطني ســعر رصف العمل

قابلــة لالرتفــاع بشــكل خطــر يف حــال الغــي الدعــم عــن بعــض الســلع 

ــدواء والطحــن كــام تبــر بــه الســلطة  األساســية الســيام الطاقــة وال

ــت  ــة يف الوق ــة الصعب ــن العمل ــي م ــتنفاد االحتياط ــة اس ــن نتيج املواطن

ــة  ــدام الثق ــة وانع ــة االزم ــة نتيج ــالت صعب ــان عم ــرد اىل لبن ــذي ال ت ال

بالنظــام املــريف والحوكمــة بشــكل عــام. 

كــام وان فقــدان العملــة الصعبــة يف لبنــان، وهــو مــن املظاهــر األساســية 

لالزمــة، تعــود أســبابه اىل السياســات االقتصاديــة واملاليــة والنقديــة املتبعة 

منــذ عقــود والتــي عجــزت عــن تدعيــم اقتصــاد منتــج ونظــام مــايل ونقدي 

ــة وســوء  ــق العام ــة واملراف ــام ان الفســاد يف مؤسســات الدول مســتقر. ك

ــة  ــات املحاصصــة السياســية والحزبي ــة نتيجــة آلي اســتخدام اإلدارة العام

والطائفيــة أفقدهــا فاعليتهــا وقدرتهــا عــى حاميــة حقــوق املواطنــن. ان 

ــدويل يف  ــع ال ــن واملجتم ــة املواطن ــدان ثق ــات أدت اىل فق ــذه املامرس ه

هــذه الســلطة مــا ســاهم يف الحصــار الــذي يفرضــه املســتثمرون والجهــات 

ــات املســاءلة  ــق إصالحــات تعــزز الشــفافية وآلي ــن بتطبي املانحــة مطالب

واملحاســبة وتتخــذ تدابــر ملعالجــة االزمــة االقتصاديــة واالجتامعيــة وتنفــذ 

اإلصالحــات القضائيــة والسياســية التــي تســاهم يف إعــادة انتــاج الســلطة 

بالوســائل الدميقراطيــة والتــداول الســلمي. 

ــورة شــعبية  ــر مــن العــام 2019 عــى ث ــذ 17 أكتوب ــان من لقــد شــهد لبن

واســعة وشــاملة لــكل املناطــق والفئــات االجتامعيــة. لقــد انتزعــت 

الثــورة الرعيــة الشــعبية مــن الســلطة التــي ال زالــت ممســكة بالرعيــة 

ــاء  ــذي ج ــايب ال ــون االنتخ ــة القان ــا نتيج ــا أساس ــة املشــكوك فيه القانوني

ــة  ــة والدولي ــر الجهــات املحلي فيهــا يف العــام 2018. وقــد اجمعــت تقاري

املتابعــة لالنتخابــات النيابيــة يف حينــه اىل عــدم توافــق القانــون مــع 

ــة  ــان باملامرس ــوق االنس ــات وحق ــة االنتخاب ــة لدميقراطي ــر الدولي املعاي

ــأيت املامرســات السياســية التــي أدت اىل  ــك، ت السياســية. باإلضافــة اىل ذل

تعطيــل املؤسســات والدســتور او تطبيقــه بشــكل انتقــايئ. تســتمر الثــورة 

ــق  ــى تحقي ــتمرارها حت ــئ باس ــؤرشات تنب ــام وكل امل ــن ع ــر م ــذ أك من

أهدافهــا يف إعــادة بنــاء الســلطة وحاميــة حقــوق االنســان مــن االنتهاكات 

ــن.  ــة للمواطن املتامدي

ولعــل أبــرز تجليــات االســتمرار يف انتهــاك حقــوق االنســان يف لبنــان هــو 

ــروت،  ــأ ب ــن آب يف مرف ــع م ــخ الراب ــع بتاري ــذي وق ــار الضخــم ال االنفج

وهــو يعتــر الثالــث يف العــامل مقارنــة باالنفجــارات النوويــة التــي ســبقته 

)هروشــيام ونــكازايك(، وقــد نتــج عــن مــواد خطــرة ومحظــرة دوليــا مــى 

عــى وجودهــا يف املرفــأ أكــر مــن 6 ســنوات رغــم علــم املراجــع القضائيــة 

والجهــات األمنيــة والجمركيــة واإلداريــة والسياســية مــن دون القــدرة عــى 

ــد أدى االنفجــار  ــي تحــول دون حــدوث املجــزرة. وق ــر الت ــاذ التداب اتخ

ــار أكــر مــن  ــح ودم ــة وأكــر مــن ســتة األف جري اىل ســقوط 200 ضحي

نصــف املدينــة الرتاثيــة واملرفــأ الــذي ميّزهــا واعطاهــا أهميتهــا التاريخيــة 

ودورهــا اإلقليمــي. 

إال أن انتهــاكات حقــوق االنســان يف املامرســة مل تتوقــف عنــد هــذا 

الحــد، ال بــل اســتمرت يف األشــهر التــي تلــت االنفجــار املدّمــر مــن 

ــؤول دون  ــات للح ــع التحقيق ــة ومتيي ــرح الجرمي ــب يف م ــالل التالع خ

املقدمة:
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الكشــف عــن أســبابه الحقيقيــة، ولكــن وعندمــا هــّب الشــعب للمطالبــة 

ــاز  ــة، وبإيع ــوى األمني ــت الق ــة املســؤولن قام ــة ومعاقب بكشــف الحقيق

مــن الســلطة السياســية، بقمــع املتظاهريــن، مــام تســبب بســقوط 

أكــر مــن 723 جريحــا نقــل 153 منهــم اىل املستشــفيات وليتبــن ان 20 

شــخصا أصيبــوا بخــردق حــي، إصابــات بعضهــم خطــرة ومــن بينهــم 16 

فقــدوا عينــا. وتــم توقيــف 20 متظاهــر اتهمــوا بافتعــال الشــغب أطلــق 

رساح 18 منهــم بعــد 24 ســاعة بعــد تدخــل لجنــة املحامــن للدفــاع عــن 

املتظاهريــن. ان هــذا التــامدي يف انتهــاكات حقــوق االنســان يف مختلــف 

ــة. ــدول البوليســية واالمني ــان مبصــاف ال املجــاالت يضــع لبن

ــل دون  ــان مل تح ــا لبن ــر به ــي مي ــة الت ــية والترشيعي ــوىض السياس ان الف

ــا مل  ــة م ــر كافي ــى غ ــا تبق ــاد لكنه ــة الفس ــزز مكافح ــن تع ــرار قوان إق

تقــرن بتعزيــز اســتقالية القضــاء ومتكينــه مــن القيــام بــدوره، وتعيــن 

ــان.  ــوق االنس ــتقلة لحق ــة املس ــاء املؤسس أعض

ان املطالبــة بتطبيــق الدســتور بــدون انتقائيــة واحــرتام بنــوده التــي 

ــة  ــن، باإلضاف ــايس للمواطن ــب األس ــكل املطل ــان يش ــوق االنس ــد حق تؤك

ــوق  ــرتام الحق ــى اح ــز ع ــد يرتك ــي جدي ــد اجتامع ــى عق ــاق ع اىل االتف

االقتصاديــة واالجتامعيــة واىل احــرتام الحريــات العامــة والدميقراطيــة 

والحقــوق السياســية واملدنيــة. ان األولويــة االن هــي يف العــودة اىل دولــة 

ــن. ــوق املواطن ــة لحق ــات الضامن ــون واملؤسس القان

يتقــدم لبنــان بتقريــر املراجعــة الدوريــة الشــاملة واألوضــاع ليســت عى 

مــا يــرام وهــي تشــكل تحديــا وجوديــا للبنــان، ان الســلطة السياســية ال 

تبــدو عــى مســتوى مســؤولية املرحلــة ولكــن تعطيــل اليــات الدميقراطية 

يعيــق إمكانيــة املســاءلة واملحاســبة وتجديــد النخــب الحاكمــة وإخــراج 

لبنــان مــن أزمتــه.

زياذ عبد الصمد - شبكة املنظامت العربية غر الحكومية للتنيمة
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الخلفية العامة واإلطار

تنعقــد الــدورة الثالثــة لالســتعراض الــدوري الشــامل للبنــان وســط موجــة 

هائلــة مــن االحتجاجــات غــر املســبوقة عــى مســتوى البــالد، التــي 

انطلقــت يف 17 تريــن األول/أكتوبــر 2019 وجــاءت مدفوعــة بالتداعيات 

ــن  ــن، الذي ــكان اللبناني ــى الس ــة ع ــة والنقدي ــة االقتصادي ــارشة لألزم املب

ــبب  ــاً بس ــّوه هيكلي ــيايس مش ــادي وس ــام اقتص ــم يف نظ ــذر مظامله تتج

الطائفيــة والفســاد خــالل عقــود مــن الحكومــات املتعاقبــة منــذ اســتقالل 

لبنــان. 

ــود،  ــة عق ــة، فخــالل ثالث ــا جــذور عميق ــان لديه ــة املســتمرة يف لبن األزم

ــين  ــن والسياس ــاء الطائفي ــام الحلف ــنطن، ق ــامع واش ــن إج ــن م وبتمك

املوجوديــن يف الحكــم منــذ اتفــاق الطائــف الــذي أنهــى الحــرب األهليــة 

اللبنانيــة بفســح املجــال أمــام مصارفهــم لوضــع فوائــد تســاوي خمســة إىل  

ــة.  ــدة العاملــي الســائد عــى ســندات الخزين عــرة أضعــاف ســعر الفائ

والنتيجــة اليــوم هــي أن مديونيــة الدولــة للقطــاع املــريف املحــي تســاوي 

ــا. ضعــف دخــل الدولــة تقريبً

ــادة  ــل إع ــرتاض لتموي ــن االق ــا م ــن عاًم ــد ثالث ــان اآلن، وبع ــر لبن يفتق

اإلعــامر بعــد الحــرب األهليــة املدّولــة، إىل  إمــدادات ميــاه الــرب 

الكافيــة والنقــل العــام وشــبكة الكهربــاء وإدارة النفايــات الصلبــة. وتفتقــر 

الدولــة إىل  املؤسســات الرئيســية مثــل وزارة اإلســكان والسياســة املقابلــة، 

مــع اســتمرار هيــاكل حكــم غــر عقالنيــة ومبهمــة يف املجــال البلــدي. أمــا 

الوظائــف فهــي شــحيحة، والهجــرة وغرهــا مــن مظاهــر اليــأس مرتفعــة، 

ــة  ــري اإلضافي ــزوح الب ــات الن ــد تحدي ــه البل ــه في ــت يواج ــذا يف وق وه

ــة يف ســوريا  ــة مدّول ــت إىل  حــرب أهلي املرتبطــة بانتفاضــة أخــرى تحول

ــذ العــام 2011. املجــاورة من

أدت السياســة الســائدة ملكافحــة التضخــم بحســاب رأســاميل يعــاين مــن 

العجــز إىل  زيــادة دولــرة االقتصــاد، وتبديــد الكثــر مــن الــروات واملــوارد 

الوطنيــة، وخفــض حصــة فاتــورة األجــور مــن الدخــل القومــي مــن حــوايل 

50 يف املائــة يف أواخــر التســعينيات إىل  خمســة يف املائــة يف عــام 2015.

ــام  ــكل ع ــة بش ــش األرس اللبناني ــبل عي ــه س ــذي يواج ــر ال ــة للخط إضاف

ــة غــر  ــة االجتامعي ــف املرتفعــة والحامي ــص األجــور والتكالي بســبب تقلّ

الكافيــة، فقــد عرّضــت البنــوك اللبنانيــة نفســها للخطــر مــن خــالل 

اإلقــراض مبعــدالت كبــرة أدت إىل  توقــف االقتصــاد فعليًــا. ونتيجــة 

ــالل  ــالد بشــكل خطــر، واحت ــة للب ــاض القــدرة اإلنتاجي ــع انخف ــك، م لذل

الديــن الوطنــي املرتبــة الثالثــة يف العــامل، فقــد جــردت صيغــة الطائفيــة 

أيًضــا شــعب لبنــان مــن املواطنــة الحقيقيــة التــي يســتحقونها، وفرضــت 

عليهــم بــدالً مــن ذلــك اللجــوء إىل  طوائفهــم للحصــول عــى مزايــا مــن 

ــة لالســتمرار.  ــن يعتمــدون بدورهــم عــى الدول ــن الذي الزعــامء الطائفي

لكــن الدولــة فشــلت يف ضــامن التنميــة، واالســتجابة بشــكل فعــال 

ــج  ملطالــب الشــعب باالنتقــال مــن االقتصــاد الريعــي إىل  االقتصــاد املنت

واســرتاتيجية التنميــة املســتدامة اململوكــة وطنيًــا والقامئــة عــى الحقــوق. 

عــالوة عــى ذلــك، أصبحــت األزمــة املمتــّدة يف لبنــان أعمــق وأكــر تعقيًدا 

ــا. ــد-19 عامليً ــع انتشــار جائحــة كوفي م

يركّــز هــذا التقريــر املشــرتك الــذي أعدتــه شــبكة املنظــامت العربيــة غــر 

الحكوميــة للتنميــة،  مركــز دعــم لبنــان، شــبكة حقــوق األرض والســكن، 

ــوق  ــاع الحق ــى أوض ــن، ع ــامل واملوظف ــوق الع ــاين لحق ــد اللبن واملرص

ــام  ــوم، ك ــى الي ــام 2016 حت ــذ الع ــان من ــة يف لبن ــة واالجتامعي االقتصادي

يقيّــم تنفيــذ التوصيــات الــواردة خــالل الــدورة الثانيــة لالســتعراض 

ــامل. ــدوري الش ال

نطاق االلتزامات الدولية

خــالل الــدورة الثانيــة لالســتعراض الــدوري الشــامل، »أحيــط لبنــان علــاًم« 

ــوق  ــز حق ــاري لتعزي ــار املعي ــة اإلط ــة بتقوي ــات املتعلق ــع التوصي بجمي

اإلنســان وحاميتهــا يف البــالد. ومــع ذلــك، مل يتــم إحــراز مثــل هــذا التقــدم.

نحــث مجلــس حقــوق اإلنســان ومجموعــة العمــل عــى دعــوة الحكومــة 

اللبنانيــة إىل:

تكثيــف التعــاون مــع النظــام الــدويل لحقــوق اإلنســان مــن خــال 	 

التصديــق عــى الربوتوكــول االختيــاري للعهــد الــدويل الخــاص 

ــامل  ــة الع ــة، واتفاقي ــة والثقافي ــة واالجتامعي ــوق االقتصادي بالحق

ــات  ــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة، واتفاقي ــن، واتفاقي املهاجري

منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 169، و87، و189، وســحب تحفظاتــه 

عــى الســيداو.

التأكــد مــن توافــق القوانــن املحليــة كافــة مــع املعايــر الدوليــة 	 

ــان. ــوق اإلنس لحق

البنية التحتية املؤسسية والخاصة 

بحقوق اإلنسان

أنشــأ لبنــان الهيئــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان، التــي تضــم لجنــة مناهضــة 

التعذيــب، مبوجــب املرســومن الجمهوريــن رقــم 3267 )19 حزيران/يونيــو 

2018( ورقــم 5147 )5 متوز/يوليــو 2019(.

ــا  ــاًم أيًض ــان عل ــط لبن ــاين، أحي ــامل الث ــدوري الش ــتعراض ال ــالل االس خ

ــل  ــروف عم ــامن ظ ــاكات وض ــع االنته ــد ملن ــة رص ــاء آلي ــة بإنش بالتوصي

وأجــور الئقــة، وقــد تــم اعتبــار إعــادة تنشــيط املجلــس االقتصــادي 

واالجتامعــي يف العــام 2017 خطــوة إيجابيــة عــى الرغــم مــن عــدم 

إنشــاء اآلليــة. ومــع ذلــك، فقــد اســتبعد مجلــس الــوزراء الحــايل والســابق 

ــة يف وقــت  ــة واالجتامعي ــك املجلــس مــن صياغــة السياســة االقتصادي ذل

أصبحــت فيــه مثــل هــذه املشــاركة مطلوبــة أكــر مــن أي وقــت مــى.

نحــث مجلــس حقــوق اإلنســان ومجموعــة العمــل عــى دعــوة الحكومــة 

اللبنانيــة إىل :



تزويــد اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان باملــوارد الكافيــة لتنفيــذ 	 

مهامهــا بشــكل فعــال ومســتقل، مبــا يف ذلــك تعزيــز وحاميــة 

الحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة، والعمــل كجــر بــن 

الحكومــة واملجتمــع املــدين لتمكــن األفــراد مــن املطالبــة بحقوقهــم 

ــع السياســات. ــة مشــاركتهم يف صن ــة واالجتامعي االقتصادي

ضــامن أن يلعــب املجلــس االقتصــادي واالجتامعــي دوًرا اســتباقًيا 	 

يف صنــع السياســات االقتصاديــة واالجتامعيــة، نظــًرا لــدوره املركــزي 

يف تســهيل الحــوار االجتامعــي وضــامن مشــاركة مختلــف أصحــاب 

املصلحــة.

تنفيذ االلتزامات الدولية لحقوق 

اإلنسان، مع مراعاة القانون 

اإلنساين الدويل املعمول به

1.  التزام الدولة باستخدام أقىص 

املوارد املتاحة

خــالل االســتعراض الــدوري الشــامل الثــاين للبنــان، جــاءت توصيــة وحيــدة 

تتعلــق بتخصيــص املــوارد يف مجــال التعليــم، دعــت إىل  »ضــامن مــوارد 

عادلــة ومســتدامة للتعليــم«، وهــو مــا أيــده لبنــان. ولكــن، مــع النســبة 

العاليــة مــن امليزانيــة املنفقــة عــى خدمــة الديــن العــام، مــن الواضــح أن 

لبنــان ال يخصــص مــوارده بشــكل فعــال لتنفيــذ املــادة 2)1( مــن العهــد 

الــدويل الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة. 

املوازنــة التــي اعتُمــدت أواخــر كانــون الثاين/ينايــر 2020، أّدت إىل  تراجــع 

اإلنفــاق االجتامعــي، مــام يهــدد الفئــات األكــر ضعفــاً يف املجتمــع اللبنــاين 

ويتســبب يف تراجــع التمتــع بالحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة. 

وشــمل ذلــك انخفاًضــا بنســبة 8٪ يف إجــاميل اإلنفــاق االجتامعــي مقارنــة 

بالعــام 2019،  مبــا يف ذلــك انخفــاض بنســبة 7٪ يف اإلنفــاق عــى الرعايــة 

الصحيــة، وانخفــاض اإلنفــاق عــى التعليــم بنســبة 7٪، وانخفــاض اإلنفــاق 

عــى اإلســكان بنســبة 88٪، وانخفــاض بنســبة 33٪ للحفــاظ عــى البيئــة، 

مبــا يف ذلــك التكاليــف اإلداريــة والبحثيــة و إدارة املخلفــات، باإلضافــة إىل  

ــة االجتامعيــة وانخفــاض بنســبة  خفــض بنســبة 2٪ يف مدفوعــات الحامي

3٪ للصنــدوق الوطنــي للضــامن االجتامعــي.

بعــد التخلــف عــن ســداد الديــون الســيادية يف آذار/مــارس 2020، أعلنــت 

الحكومــة اللبنانيــة عــن خطتهــا للحصــول عــى مســاعدة صنــدوق النقــد 

ــذا  ــم ه ــت تقدي ــة. ويف وق ــة العام ــة املالي ــع األزم ــل م ــدويل للتعام ال

ــا بــن الحكومــة وصنــدوق النقــد الــدويل  التقريــر، كانــت التفــاوض جاريً

بشــأن تدخــل محتمــل بقيمــة 3 إىل  5 مليــارات دوالر أمــريك، بالنظــر إىل  

حصــة لبنــان يف الصنــدوق. يف أحســن األحــوال، قــد يســاهم هــذا القــرض 

يف حــل األزمــة املاليــة مؤقتـًـا، لكنــه ســيوّدي يف الواقــع إىل  إدامــة سياســة 

ــن  ــة الدي ــن حص ــيزيد م ــا وس ــدى 30 عاًم ــى م ــدة ع ــرتاض املعتم االق

الخارجــي املرتبــط باملروطيــة االقتصاديــة.

يجــب تقييــم السياســات الرضيبيــة املطبقــة يف لبنــان لضامن معيــار »الحد 

ــة  ــات تنفيذي ــة سياس ــع الحكوم ــة« وأن تض ــوارد املتاح ــن امل ــى م األق

ــة  ــوق االقتصادي ــل للحق ــامل الكام ــق اإلع ــة لتحقي ــوارد الكافي ــع امل لجم

واالجتامعيــة والثقافيــة. لكــن النظــام الرضيبــي اللبنــاين يفّضــل الرضائــب 

)واإلعفــاءات( عــى األنشــطة الريعيــة، ويعاقــب األنشــطة اإلنتاجيــة، 

كــام يفّضــل عالقــات العمــل غــر الرســمية بــدالً مــن العالقــات الرســمية، 

وأخــراً يفضــل رأس املــال عــى العمــل. وال تــزال اللوائــح الرضيبيــة غــر 

ــن  ــارشة م ــر املب ــب غ ــى الرضائ ــر ع ــكل كب ــد بش ــث تعتم ــة، حي عادل

خــالل رضيبــة القيمــة املضافــة عــى االســتهالك، والتــي تؤثــر بشــكل غــر 

متناســب عــى الفقــراء. 

نحــث مجلــس حقــوق اإلنســان ومجموعــة العمــل عــى دعــوة الحكومــة 

اللبنانيــة إىل:

العــودة عــن التخفيضــات األخــرة يف اإلنفــاق االجتامعــي وتجنــب 	 

أي تخفيضــات أخــرى، ومتكــن ونــرش التقييــامت املســبقة لتوثيــق 

ــن  ــد األدىن م ــع الح ــة م ــبة واملتوافق ــة واملتناس ــر الرضوري التداب

ــية. ــات األساس االلتزام

الوفــاء بالتزاماتهــا مبوجــب العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق 	 

ــدوق  ــع صن ــات م ــة يف املفاوض ــة والثقافي ــة واالجتامعي االقتصادي

النقــد الــدويل ووضــع إطــار قانــوين ومؤســي واضــح لضــامن 

الشــفافية واملســاءلة يف التفــاوض بشــأن القــروض وإدارة الديــون. 

إصــاح النظــام الرضيبــي يف لبنــان بهــدف تحقيــق إعــادة التوزيــع 	 

الرضائــب  تحصيــل جميــع  والــروة، وضــامن  للدخــل  العــادل 

املســتحقة، وتشــجيع القطاعــات االقتصاديــة املنتجــة. ويشــمل ذلك 

فــرض رضيبــة دخــل عامــة، وفــرض رضيبــة عــى أربــاح الــرشكات 

القابضــة، وإعــادة هيكلــة رشائــح الدخــل، وإزالــة اإلعفــاءات 

الرضيبيــة غــر املــربرة، باإلضافــة إىل  فــرض رضيبــة تصاعديــة عــى 

الدخــل الريعــي، مبــا يف ذلــك األربــاح مــن بيــع األصــول الرأســاملية 

ــة. ــد مــن الحســابات املرصفي ــارات( والفوائ ــل العق )مث

إصــاح الرضائــب عــى االســتهاك، واســتبدال معــدل رضيبــة 	 

القيمــة املضافــة املوحــد مبقاييــس مختلفــة وفًقــا للمنتجــات، 

بحيــث يتــم فــرض رضائــب عــى املنتجــات الغذائيــة األساســية أقــل 

مــن املنتجــات األخــرى، وإلغــاء اإلعفــاءات عــى الكامليــات وفــرض 

ــى. ــدالت أع ــا مبع ــب عليه رضائ
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ــق بالفقــر،  ــا يف مــا يتعل ــاين ضعيًف ــدوري الشــامل الث جــاء االســتعراض ال

ــز ســوى عــى تنفيــذ برامــج دعــم الفئــات األكــر فقــرًا مــع  حيــث مل يركّ

إطــالق الرنامــج الوطنــي الســتهداف الفقــر يف العــام 2011. وقــد بقيــت 

ــه ال ينظــر للفقــر كظاهــرة متعــددة  نتائــج هــذا الرنامــج محــدودة، ألن

األبعــاد، بــل يعالجــه باســتهداف رشائــح معينــة مــن املجتمــع.

رغــم نــدرة البيانــات، مــن الواضــح ازديــاد نســبة الفقــر يف لبنــان، حيــث 

قــّدر البنــك الــدويل معــدل الفقــر بنحــو 33٪ لعــام 2018، صعــوًدا مــن 

27.4٪ يف 2011-2012.  لكــن الطفــرة الحقيقيــة ظهــرت بعــد العام 2018، 

ــث  ــان/أبريل 2020، حي ــدة يف 30 نيس ــايل« املعتم ــايف امل ــة التع يف »خط

استشــهدت الحكومــة اللبنانيــة بالبنــك الــدويل، كاشــفة أن معــدل الفقــر 

قــد وصــل بالفعــل إىل  48٪ و«قــد يتجــاوز 60٪« بنهايــة عــام 2020. 

تــأيت الزيــادة يف معــّدالت الفقــر وانخفــاض املســتوى املعيــي العــام جزئيًا 

نتيجــة انخفــاض قيمــة العملــة الوطنيــة، التي هبطــت إىل  أدىن مســتويات 

رصف يتــم تســجيلها يف لبنــان عــى اإلطــالق. تعــود هــذه الخســارة 

يف القيمــة يف املقــام األول إىل  النقــص يف ســيولة العملــة األجنبيــة يف 

االقتصــاد اللبنــاين، الناجــم عــن اختــالل عميــق يف عجــز الحســاب الجــاري. 

ــال  ــى رأس امل ــة ع ــر القانوني ــفية وغ ــط التعس ــك، أدت الضواب ــع ذل وم

والقيــود عــى الســحب التــي فرضتهــا املصــارف منــذ خريــف 2019، 

وكذلــك سياســات البنــك املركــزي اســتجابة لألزمــة، إىل  تســارع االنهيــار.

ــي يف  ــرف الحقيق ــعر ال ــو 2020، كان س ــف حزيران/يوني ــول منتص بحل

ــي، أي  ــل كل دوالر أمري ــة مقاب ــرة لبناني ــر الرســمية 5000 ل الســوق غ

ــة.  ــرة لبناني ــغ 1500 ل ــمي البال ــعر الرس ــاف الس ــة أضع ــن ثالث ــر م أك

ــن  ــى املنتج ــدوالر ع ــدرة ال ــة ون ــة العمل ــاض يف قيم ــذا االنخف ــر ه أث

واملســتوردين واملســتهلكن يف البــالد عــى حــٍد ســواء، خاصــة وأن الدولــة 

تعتمــد عــى الــواردات ملجموعــة واســعة مــن املنتجــات األساســية. وقــد 

دعــم البنــك املركــزي اســتراد الوقــود والقمــح واألدويــة، يف حــن ارتفعــت 

أســعار الســلع املســتوردة األخــرى بشــكل كبــر، مــام يعنــي رضبــة قاســية 

ــة. للقــوة الرائي

مقاربــة ضيقــة يف   )2020( املــايل  للتعــايف  الحكومــة  تعكــس خطــة 

معالجــة الفقــر، تــدور أساًســا حــول برنامــج شــبكة أمــان اجتامعــي متولــه 

ــة إىل  »األرس  ــالت نقدي ــن تحوي ــف م ــة ويتأل ــة الدولي ــات املالي املؤسس

ــذه  ــر أن ه ــة تُظه ــن املنطق ــتقاة م ــة املس ــم أن األدل ــرًا«، رغ ــر فق األك

ــه  ــي أن ــا يعن ــراء،  م ــكان الفق ــن الس ــط م ــت إىل  40٪ فق ــج وصل الرام

بافــرتاض أن معــدل الفقــر ســيبلغ 60٪ يف بدايــة عــام 2021، قــد يواجــه 

ــاعدة. ــر دون أي مس ــان الفق ــكان لبن ــن س 24٪ م

نحــث مجلــس حقــوق اإلنســان ومجموعــة العمــل عــى دعــوة الحكومــة 

اللبنانيــة إىل:

اعتــامد مقاربــة جديــدة وشــاملة للحــد مــن الفقــر تشــمل 	 

السياســات املاليــة والنقديــة التــي تحمــي وتعــزز القــوة الرشائيــة، 

وتقــّوي القطاعــات اإلنتاجيــة لخلــق فــرص العمــل، وتعيــد توزيــع 

الدخــل والــروة املركــزة، فضــاً عــن إنشــاء وســائل نقــل عــام 

ــة. ــة االجتامعي ــامل للحامي ــام ش ــة ونظ ــورة التكلف ميس

3. حق اإلنسان يف املسكن الالئق

يف حــن أشــار االســتعراض الــدوري الشــامل الثــاين للبنــان إىل  حــق 

اإلنســان يف املســكن الالئــق فقــط يف ســياق توصيــة عامــة بشــأن الحقــوق 

االقتصاديــة واالجتامعيــة التــي أيدهــا لبنــان، لكّنــه حــق أســايس باعتبــاره 

»رشطـًـا مســبًقا للتمتــع بالعديــد مــن حقــوق اإلنســان، مبــا يف ذلــك الحــق 

يف العمــل أو الصحــة أو الضــامن االجتامعــي أو التصويــت أو الخصوصيــة 

أو التعليــم«. 

يطــرح الوضــع يف لبنــان عــّدة تحديــات أمــام التمتــع الكامــل بهــذا الحــق 

اإلنســاين، ال ســيام يف مــا يتعلــق بعنــارص القــدرة عــى تحمــل التكاليــف، 

ــة الســكن، والوصــول املتكافــئ وغــر التمييــزي.  ــازة، وصالحي وأمــن الحي

ــاع تكلفــة الســكن بالنســبة إىل  مســتويات األجــور،  ــك: ارتف ويشــمل ذل

وعــدم التطابــق بــن مــا يتــم توفــره ومــا هــو مطلــوب يف قطــاع اإلســكان، 

وزيــادة التفــاوت يف الدخــل والــروة والتفــاوت االقتصــادي بــن املناطــق، 

وهيمنــة منــوذج التطويــر العقــاري املبنــي عــى أســاس الهــدم واإلخــالء.

امتنعــت الســلطات اللبنانيــة عــن تطويــر وتنفيــذ سياســة إســكانية مبنيــة 

عــى مبــادئ املســؤولية االجتامعيــة، ووضعــت بــدالً مــن ذلــك سياســات 

ــع  ــة والتوّس ــة العقاري ــالل املضارب ــن خ ــليع األرايض م ــى تس ــجع ع تش

ــن  ــم م ــاهمة يف إخالئه ــكن، واملس ــاس يف الس ــق الن ــش ح ــايل، وتهمي امل

أحيائهــم.

ــروض  ــالل ق ــن خ ــة م ــى امللكي ــدة ع ــكان املعتم ــات اإلس ــر سياس تقت

اإلســكان. وبالتــايل، فهــي تعمــل لصالــح القطــاع املــريف واملطوريــن 

العقاريــن بشــكل رئيــي، وهــي غــر كافيــة لتلبيــة احتياجــات الريحــة 

ــن الســكان. ــر م األك

اإليجــارات  قيمــة  تكــون  )حيــث  القدميــة  اإليجــار  اتفاقيــات  متثّــل 

الضئيلــة، لكــن املالــك ال يســتطيع تغيرهــا أو تبديــل املســتأجرين( ٪20 

مــن إجــاميل املســاكن يف أحيــاء بــروت القدميــة والتاريخيــة. يشــمل 

ــاء عــى اتفاقيــات قدميــة فئــات اجتامعيــة مختلفــة، مبــا  املســتأجرون بن

ــرة،  ــوارد كب ــة أو م ــوق كامل ــم حق ــس لديه ــن لي ــك الذي ــك أولئ يف ذل

مثــل ذوي الدخــل املحــدود، وذوي االحتياجــات الخاصــة، واملقيمــن غــر 

اللبنانيــن، ومعظمهــم مــن الفئــات االجتامعيــة التــي تنخفــض مواردهــا 

ــت  ــك تح ــش أولئ ــن. يعي ــار الس ــن أو كب ــل املتقاعدي ــت مث ــرور الوق مب

ــل ســكنية، بســبب  ــد باإلخــالء والتهجــر دون الحصــول عــى بدائ التهدي

اعتــامد قانــون جديــد لإليجــارات القدميــة )متــت املوافقــة عليــه يف 2014 



وتعديلــه يف 2017( أّدى إىل  تجريــد عــدد كبــر مــن املســتأجرين القدامــى 

ــم يف الســكن. مــن ضــامن حقه

ــو  ــان،  وه ــة مب ــكل ثالث ــن ل ــروت إىل  حالت ــالء يف ب ــّدل اإلخ ــل مع يص

ــى  ــر ع ــر كب ــذه تأث ــالء ه ــات اإلخ ــة، وكان لعملي ــع للغاي ــدل مرتف مع

الســكان، ال ســيام الفئــات الضعيفــة التــي ال تتمتــع بإمكانيــة الوصــول إىل  

ــة. ــارات الســكن البديل ــة أو خي العدال

تعــاين مخيــامت الالجئــن الفلســطينين يف لبنــان مــن عــدم كفايــة البنيــة 

التحتيــة، مبــا يف ذلــك التداخــل بــن شــبكة ميــاه الــرب والــرف الصحي، 

والرطوبــة العاليــة، وتــرب امليــاه، وســوء التهويــة، ونقــص ضــوء الشــمس 

يف معظــم املنــازل يف املخيــامت والتجمعــات الفلســطينية.

نحــث مجلــس حقــوق اإلنســان ومجموعــة العمــل عــى دعــوة الحكومــة 

اللبنانيــة إىل:

اعتــامد قانــون ينــص عى الحق يف الســكن ويضع األســاس لسياســة 	 

إســكان شــاملة تتبــع مقاربــة ترشيعيــة دامجــة وتشــاركية ومنهجيــة 

ومتعــددة التخصصــات. وعــى صياغــة القانــون األخــذ يف االعتبــار 

عــّدة جوانــب، منهــا: سياســة التنميــة املســتدامة، اتجاهــات النمــو 

ــة يف التدخــل يف  ــن املناطــق، حــق الدول الحــرضي، النقــل العــام ب

أســعار اإليجــارات وعقــود اإليجــار.

تعليــق العمــل بقانــون اإليجــارات )2017/2014( وتعديــل قانــون 	 

ــة  ــي األولوي ــامل يعط ــارات ش ــون إيج ــن قان ــار )1992( وس اإليج

للحــق يف الســكن، ويتحكــم يف اإليجــارات ويربــط أســعار اإليجارات 

بالحــد األدىن لألجــور والتضخــم، ويتضمــن رشوطًــا خاصــة بالســكان 

ــان  ــكن يف لبن ــق يف الس ــن الح ــون يضم ــامد قان ــو اعت ــر، نح األفق

يقــوم عــى سياســة التنميــة املســتدامة ويتنــاول اإلســكان العشــوايئ 

االئتــامن،  آليــات  مبراجعــة  ويقــوم  الحــرضي،  املســتوى  عــى 

ــات اإلخــاء. ومعالجــة عملي

بلــورة سياســة عقاريــة حديثــة يف لبنــان مــن خــال تدخل الســلطة 	 

العامــة للحــد مــن املضاربــة يف أســعار األرايض، مبــا يف ذلــك وضــع 

رضيبــة تصاعديــة عــى األرايض غــر املبنيــة، واألرايض املبنيــة، 

وملكيــة املبــاين املهجــورة، وملكيــة الشــقق الشــاغرة.

ــع 	  ــور م ــد األدىن لألج ــة الح ــادل يف سياس ــكن ع ــدل س ــامن ب ض

مراعــاة ارتفــاع تكلفــة املعيشــة.

ــن 	  ــدًدا م ــن ع ــد أن يتضّم ــكني جدي ــاء س ــى كل بن ــراط ع االش

ــى  ــة كــرشط أســايس للحصــول ع الوحــدات ذات األســعار املعقول

ــون  ــن قان ــادة 13 م ــة بامل ــة مدعوم ــذه التوصي ــاء. ه ــة البن رخص

البنــاء )363/2004( التــي تســمح للســلطات املحليــة برفــض منــح 

ــة«. ــة العام ــع »املصلح ــاء م ــارض البن ــة تع ــاء يف حال ــة بن رخص

4. حق اإلنسان يف التعليم

شــكل التعليــم اإللزامــي النوعــي وإدمــاج األطفــال ذوي االحتياجــات 

الخاصــة يف نظــام التعليــم الرســمي القضايــا الرئيســية التــي غطتهــا 

التوصيــات الــواردة يف مــا يتعلــق بالحــق يف التعليــم خــالل الــدورة الثانيــة.

أدرك لبنــان الحاجــة إىل  اعتــامد خارطــة طريــق لتغيــر أداء النظــام 

التعليمــي وأعلــن عــن اســرتاتيجية التعليــم لعــام 2030  ضمــن األجنــدة 

2030، بهــدف تحســن نتائــج ومهــارات تعلــم الطــالب مــع الرتكيــز 

ــاف. ــى اإلنص ــح ع الواض

ومــع ذلــك، ال يــزال النظــام التعليمــي يف لبنــان يعــاين مــن مشــاكل 

متنّوعــة، مبــا يف ذلــك اللفظيــة يف التعليــم، والحاجــة إىل  الــدروس 

ــة  ــة، باإلضافــة إىل  فجــوات نوعي ــة، وســاعات الدراســة الطويل الخصوصي

بــن التعليــم يف القطاعــن العــام والخــاص.

ــق  ــزال تتعلّ ــم العــام فــال ت ــي تواجــه التعلي ــات الرئيســية الت ــا التحدي أّم

بتــدين مؤهــالت الــكادر التعليمــي واإلداري يف املــدارس الحكوميــة، وغياب 

اإلداريــة  واألنظمــة  واملعــدات(،  )املبــاين  املناســبة  التعليميــة  البيئــة 

ــات  ــف اللغ ــر، وضع ــات التطوي ــع متطلب ــة م ــر املتوافق ــة غ والتنظيمي

األجنبيــة، وعــدم وجــود مناهــج تدعــم تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت 

ــة. ــيلة تعليمي كوس

ــاع  ــابق اتس ــت يف الس ــد أدرك ــايل ق ــم الع ــة والتعلي ــت وزارة الرتبي وكان

فجــوة التحصيــل بــن املــدارس الحكوميــة والخاصــة، إال أنهــا مل تتحســن.

ــرًا  ــمي، نظ ــام الرس ــم الع ــن التعلي ــل ع ــة كبدي ــدارس الخاص ــد امل تُعتم

ــد  ــة 1975-1991، وق لتدهــور مســتوى هــذا األخــر بعــد الحــرب األهلي

بلــغ عــدد الطــالب املســجلن يف املــدارس الخاصــة أكــر مــن نصــف مليــون 

ــون طالــب يف 2020-2019. مــن أصــل ملي

 نظــراً لغيــاب القوانــن التــي تحمــي حــق اإلنســان يف التعليــم، قــد تقــوم 

املؤسســات التعليميــة الخاصــة بتطبيــق إجــراءات تعســفية، مثــل الزيــادة 

يف الرســوم املدرســية بنســبة 400٪ بــن عامــي 2010 و2018، رغــم تحديــد 

ــة لعــام  ــذ مــا قبــل األزمــة االقتصادي مــؤرش التكلفــة بنســبة 121٪.  ومن

ــادرة عــى ســداد الرســوم املدرســية  2019، كانــت 23٪ مــن األرس غــر ق

بالكامــل، واســتمر العجــز مــع العــام الــدرايس الجديــد حتــى وصــل 

التخلــف عــن الســداد إىل  ٪70.

ــة إىل   ــدارس الخاص ــن امل ــال م ــزداد االنتق ــع أن ي ــن املتوق م  .48

ــع  ــى دف ــدرة ع ــاب الق ــرًا لغي ــام 2020، نظ ــة يف الع ــدارس الحكومي امل

الرســوم الدراســية وســط األزمــة املاليــة وارتفــاع تكاليــف املعيشــة. وهــذا 

ــتيعاب  ــام الس ــم الع ــة للتعلي ــة التحتي ــل البني ــن متوي ــًدا م ــب مزي يتطل

القادمــن الجــدد.
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ال يــزال دمــج األطفــال ذوي االحتياجــات الخاصــة يف التعليــم غــر كاٍف، 

رغــم مــرور عقديــن عــى إصــدار قانــون حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة 

ــق  ــة أو الخاصــة تطبّ ــة مــن املــدارس الحكومي رقــم 220/2000، لكــن قلّ

ــن  ــج أو املوظف ــة أو املناه ــة املحلي ــبة للبيئ ــواء بالنس ــون، س ــذا القان ه

ــس.  ــرف التدري ــل غ ــة داخ ــالب ذوي اإلعاق ــع الط ــل م ــن للتعام املؤهل

ويســود نفــس الوضــع يف مــدارس األونــروا التــي ال تلبــي متطلبــات البيئــة 

الشــاملة، وهنــاك 18 مدرســة فقــط مجهــزة عــى هــذا النحــو.

نحــث مجلــس حقــوق اإلنســان ومجموعــة العمــل عــى دعــوة الحكومــة 

اللبنانيــة إىل:

ــد موحــد، 	  ــر منهــج جدي ــم الرســمي، وتطوي ــز جــودة التعلي تعزي

ــة يف  ــودة، وخاص ــو الج ــة نح ــراتيجيات موجه ــذ اس ــع وتنفي ووض

املناطــق الريفيــة، وتكييــف البيئــة املدرســية مــع االحتياجــات 

األساســية لألشــخاص ذوي اإلعاقــة.

ــاق 	  ــدالت االلتح ــى مع ــاظ ع ــى الحف ــاح ع ــود اإلص ــز جه تركي

ــاء  ــم، وإعط ــادة إدماجه ــن وإع ــن املترب ــل م ــدة، والتقلي املتزاي

حوافــز للمعلمــن للعمــل يف املناطــق الفقــرة، وإنشــاء برامــج 

البنيــة التحتيــة  التعليــم املســتمر للمعلمــن وتوســيع صيانــة 

التعليميــة القامئــة.

5. حق اإلنسان يف العمل الالئق

كــام يف االســتعراض الــدوري الشــامل األول للبنــان، ركــزت الــدورة الثانيــة 

ــطينين  ــن الفلس ــل لالجئ ــق العم ــن ح ــاًل ع ــال، فض ــة األطف ــى عامل ع

واألشــخاص ذوي اإلعاقــة والعــامل املهاجريــن. وعــى الرغــم مــن كونهــا 

إشــكاليات رئيســية للتمتــع الكامــل بالحــق اإلنســاين يف العمــل الالئــق يف 

لبنــان، إال أن الــدورة تغاضــت عــن الحاجــة إىل  اعتــامد سياســة توظيــف 

شــاملة ودعــم القطــاع اإلنتاجــي لخلــق فــرص عمــل مســتدامة والئقــة.

كانــت قضيــة البطالــة، خاصــة بــن الشــباب، يف قلــب االحتجاجــات 

ــز  ــة لتعزي ــامد خطــة وطني ــدم نحــو اعت ــر أي تق ــن مل يظه ــة، لك اللبناني

خلــق فــرص العمــل والتحــرك تدريجيــاً نحــو اإلعــامل الكامــل لهــذا الحــق 

ــا  ــمية، م ــة رس ــدالت بطال ــر مع ــوم بن ــة ال تق ــام أن الدول ــاين. ك اإلنس

ــة. ــن البطال ــق أي تدخــل للحــد م يعي

ــن  ــرة م ــات كب ــام 2019 موج ــن ع ــر م ــع األخ ــالل الرب ــان خ ــهد لبن ش

ــاكات األخــرى  الــرف التعســفي وحســم األجــور ومجموعــة مــن االنته

بذريعــة الظــروف االقتصاديــة الصعبــة. أدت إجــراءات اإلغــالق املفروضــة 

ــادة  ــايل زي ــادي، وبالت ــور االقتص ــم التده ــد-19 إىل  تفاق ــى كوفي رداً ع

وتــرة فقــدان الوظائــف واالضطرابــات. ويف غيــاب اإلحصــاءات الرســمية، 

أعلــن القائــم بأعــامل رئيــس االتحــاد العــاميل العــام يف لبنــان يف شــباط/

فرايــر 2020 عــن فقــدان 10 آالف عامــل لوظائفهــم، بينــام عــاىن 60 ألــف 

ــة.  موظــف مــن تخفيــض رواتبهــم بنســبة 50 يف املائ

ــد  ــاص، فق ــاع الخ ــة القط ــن هشاش ــف ع ــة إىل  الكش ــذه األزم أّدت ه

قــّدرت دراســة تســتند إىل  عينــة مــن 300 رشكــة مــن مختلــف القطاعــات 

ــن  ــف تري ــذ منتص ــة من ــف وظيف ــدان 220 أل ــان فق ــق يف لبن واملناط

ــر.  األول/أكتوب

عــى الرغــم مــن االلتزامــات مبوجــب املــادة 8 مــن العهــد الــدويل 

ــة منظمــة  ــة واتفاقي ــة والثقافي ــة واالجتامعي الخــاص بالحقــوق االقتصادي

ــا  ــان ليــس له ــات املوجــودة يف لبن ــإن النقاب ــة رقــم 98،  ف العمــل الدولي

أي دور، مــا يحــد مــن البعــد الجامعــي للحــق يف العمــل ومينــع العــامل 

مــن اإلجــراءات التصحيحيــة لالنتهــاكات الناتجــة عــن جهــود املؤسســات 

ــاح. ــة لألرب ــاء األولوي ــركات إلعط وال

ــه،  ــي أو يتصــدى ل ــون العمــل التحــرش الجنــي أو األخالق ــرِّف قان ال يُع

ــر  ــي تؤث ــاكات الت ــد االنته ــي أش ــرش الجن ــون التح ــن ك ــم م ــى الرغ ع

عــى كرامــة جميــع ضحايــاه، وخاصــة النســاء والفتيــات. وقــد تــم اقــرتاح 

العديــد مــن مشــاريع القوانــن لتجريــم التحــرش الجنــي رصاحــة، مبــا يف 

ــة لشــؤون املــرأة ووافــق عليــه  ذلــك مــروع قانــون قدمــه وزيــر الدول

ــه بعــد. ــوزراء يف العــام 2017، لكــن الرملــان مل يوافــق علي مجلــس ال

يف متوز/يوليــو 2019، أطلــق وزيــر العمــل مــا يســمى بـ«خطــة مكافحــة 

ــى  ــا ع ــر تطبيقه ــي أث ــان«، والت ــن يف لبن ــر الرعي ــب غ ــامل األجان الع

ــرارات  ــن والق ــف القوان ــاب العمــل الفلســطينين، مبــا يخال العــامل وأرب

الســابقة التــي أقرهــا مجلــس النــواب اللبنــاين منــذ آب/أغســطس 2010. 

ــت  ــم، وأغلق ــن وظائفه ــل م ــوا للفص ــد تعرّض ــم ق ــرات منه وكان الع

عــرات الــركات التــي يديرهــا فلســطينيون، بينــام ُمنــع خريجــو 

الجامعــات واملــدارس الفنيــة الفلســطينية ومختلــف املهنيــن مــن العمــل. 

قــام لبنــان بتمديــد إجــازة األمومــة إىل  10 أســابيع، لكنــه مل يصــدق عــى 

اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 183 بشــأن حاميــة األمومــة، التــي 

تــويص بإجــازة ملــدة 14 أســبوًعا.

يتعــرض العــامل والعامــالت املهاجــرون واملهاجــرات النتهــاكات مبوجــب 

ــدات  ــازل الواف ــالت املن ــل عام ــا يجع ــمعة، م ــيئ الس ــة س ــام الكفال نظ

عرضــة لنــزوات أصحــاب العمــل واالســتغالل. ومل تظهــر أي إرادة سياســية 

لتحســن الوضــع القانوين للعــامل والعامــالت املهاجريــن/ات، وال للتصديق 

عــى اتفاقيــة العــامل املهاجريــن. هــذا وتشــمل انتهــاكات حقــوق عامالت 

املنــازل ســاعات العمــل املفرطــة، وعــدم دفــع األجــور، والحبــس يف مــكان 

ــداء الجســدي والجنــي. وكان اإلخــالء  العمــل، ويف بعــض الحــاالت االعت

القــري والتخــّي عــن العامــالت مــن بــن االنتهــاكات املرتبطــة بالجائحــة. 

نحــث مجلــس حقــوق اإلنســان ومجموعــة العمــل عــى دعــوة الحكومــة 

اللبنانيــة إىل:



معالجــة األســباب الهيكليــة للبطالــة، مبــا يف ذلــك النمــو االقتصادي 	 

الخــايل مــن الوظائــف، مــن خــال دعــم القطاعــات اإلنتاجيــة عــى 

ــامد  ــق فــرص عمــل مســتدامة وضــامن اعت ــي لخل املســتوى الوطن

نظــام رضيبــي عــادل يحّفــز اإلنتاجيــة املحليــة.

ضــامن أن يــؤّدي العمــل بأجــر إىل  متكــن العــامل وأرسهــم مــن 	 

التمتــع مبســتوى معيــي الئــق كــام هــو منصــوص عليــه يف املادتــن 

ــة  ــوق االقتصادي ــاص بالحق ــدويل الخ ــد ال ــن العه 7 )أ( )2( و11 م

واالجتامعيــة والثقافيــة واملــادة 46 مــن قانــون العمــل.

تعديــل قانــون العمــل لــردع ومعاقبــة التحرش الجني واالســتغال 	 

القائــم عــى النــوع االجتامعــي والتمييــز ضــد املــرأة العاملــة، 

وإنشــاء آليــة مراقبــة يف مــكان العمــل يف كل مــن القطاعــن العــام 

والخــاص.

التصديــق عــى اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 44 )1934( 	 

وتقديــم تعويضــات أو عــاوات للعاطلــن عــن العمــل رغــامً عنهــم، 

وإنشــاء صنــدوق بطالــة.

إلغــاء رشط الحصــول عــى ترصيــح لتشــكيل نقابــة لصالــح إشــعار 	 

عــام رســمي مثــل قانــون الجمعيــات، وتحريــر النقابــات مــن وزارة 

العمــل، والتصديــق عــى اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 87 

بشــأن الحريــة النقابيــة وحاميــة حــق التنظيــم.

ــامل 	  ــور إىل  متكــن الع ــد األدىن لألج ــؤّدي الح ــن أن ي ــد م التأك

وأرسهــم مــن مســتوى معيــي الئــق، مبــا يف ذلــك ربطــه بتكلفــة 

ــة. ــاذ صارم ــر إنف ــذ تداب ــة وتنفي املعيش

ــل 	  ــة العم ــة منظم ــى اتفاقي ــق ع ــة، والتصدي ــام الكفال ــاء نظ إلغ

ــاء  ــا إللغ ــن وتنفيذه ــامل املنزلي ــة بالع ــم 189 الخاص ــة رق الدولي

ــراد مــن  ــا »خــدم« أو »أف ــازل إم ــأن خــدم املن ــة ب ــة القائل الفرضي

ــة. ــة الثاني ــن الدرج ــامل م األرسة« أو ع

الاجئــن 	  وصــول  عــى  املفروضــة  التمييزيــة  القيــود  إلغــاء 

الفلســطينين إىل  ســوق العمــل، ومعاقبــة انتهــاكات ظــروف العمل 

الائقــة لهــم، مبــا يف ذلــك االفتقــار إىل  املســتحقات، وانعــدام أمــان 

ــل. ــكان العم ــة يف م ــة التفاضلي ــة، واملعامل الوظيف

6. حق اإلنسان يف الضامن 

االجتامعي

تظــل الفئــات الســكانية األكــر ضعفــاً مثــل كبــار الســن واألشــخاص ذوي 

اإلعاقــة والعاطلــن عــن العمــل والعــامل املهاجريــن والالجئــن واملزارعــن 

وعــامل القطــاع غــر الرســمي خــارج معظــم أنظمــة الحاميــة االجتامعيــة 

الرســمية.

أكــر مــن نصــف العــامل )56٪( يعملــون بشــكل غــر رســمي،  ويُحرمــون 

ــن  ــد م ــاق مزي ــام يضطرهــم إىل  إنف ــة، م ــة الصحي ــن الرعاي وأرسهــم م

دخلهــم عــى الخدمــات الصحيــة، مــا يــؤدي إىل  مزيــد مــن الضغــط عــى 

ــة تكاليــف املعيشــة، مبــا يف ذلــك  األجــور التــي ال تكفــي بالفعــل لتغطي

الســكن والصحــة والتعليــم والغــذاء.

يف 16 شــباط/فراير 2017، ســّن مجلــس النــواب اللبنــاين القانــون رقــم 27: 

قانــون إفــادة املضمونــن املتقاعديــن مــن تقدميــات فــرع ضــامن املــرض 

ــي للضــامن االجتامعــي، أّدى إىل  تشــويش  ــدوق الوطن واألمومــة يف الصن

ــن  ــب م ــو يطل ــك لعــدة أســباب، فه ــه، وذل ــن عنوان ــا، بالرغــم م القضاي

املســتفيدين دفــع مســاهمة يف الصنــدوق، رغــم أنهــم مل يعــودوا منتجــن 

ــن نظــام  ــدم التحــول م ــم مصــدر دخــل، خاصــة يف ظــل ع ــس لديه ولي

تعويــض نهايــة الخدمــة إىل  نظــام تقاعــد وحاميــة اجتامعيــة. كــام يُفــرتض 

أن يكــون املســتفيدون املتقاعــدون قــد ســددوا جميــع اشــرتاكاتهم خــالل 

ــم  ــة رغ ــرض اشــرتاكات إضافي ــي ف ــا يعن ــم يف الســابق، وم ــرتة توظيفه ف

ــن أمضــوا 20  ــون املتقاعــدون الذي ــن القان ــون. يســتفيد م ــم ال يعمل أنه

ســنة يف الخدمــة، لكــن نســبة االشــرتاكات يف الصنــدوق الوطنــي للضــامن 

االجتامعــي منــذ إنشــائه عــام 1963 ال تتعــّدى 50٪ فقــط مــن العــامل، أي 

أن نصــف القــوى العاملــة املتقاعــدة لــن تســتفيد منــه. كــام تــم اســتبعاد 

بعــض القطاعــات مــن الضــامن االجتامعــي الوطنــي وقوانــن العمــل، مثــل 

الزراعــة، مــا يــؤدي اســتبعاد هــؤالء العــامل مبــارشة مــن االســتفادة مــن 

القانــون رقــم 27.

عــدل القانــون 2010/128 املــادة 9 مــن قانــون الضــامن االجتامعــي، 

ــق  ــا يتعل ــرى عندم ــدول األخ ــل ال ــن قب ــل م ــة باملث ــى رشط املعامل وألغ

ــع  ــن. وم ــر املواطن ــان لغ ــي يف لبن ــامن االجتامع ــات الض ــر بتقدمي األم

ذلــك، ال يــزال التعديــل يحــرم العــامل الفلســطينين الالجئــن مــن حقهــم 

يف الحصــول عــى الضــامن الصحــي والبــدالت العائليــة، وخاصــة عــالوات 

ــطينين  ــامل الفلس ــى الع ــن ع ــزال يتع ــه ال ي ــن أن ــم م ــة. بالرغ األموم

ــان  ــي يف لبن ــي الوطن ــامن االجتامع ــدوق الض ــجلن يف صن ــن املس الالجئ

دفــع الرســوم كاملــة )23.5٪( مــن رواتبهــم عــى غــرار العــامل اللبنانيــن، 

إال أنــه ميكنهــم فقــط االســتفادة مــن تعويــض نهايــة الخدمــة )الــذي يصل 

إىل  8.5٪ مــن إجــاميل املبلــغ املدفــوع( وليــس مــن أيــة تقدميــات أخــرى.

ينــص قانــون الضــامن االجتامعــي )املــادة 46( عــى التقدميــات للعاملــن 

الذكــور وموظفــي الخدمــة املدنيــة، ولكــن ليــس للعامــالت. عــى ســبيل 

املثــال، ميكــن للموظفــن الذكــور الحصــول عــى تعويــض للزوجــات غــر 

العامــالت، يف حــن ال ميكــن للموظفــات القيــام بذلــك إال يف حالــة وفــاة 

الــزوج أو معاناتــه مــن مــرض موهــن.

ــة موظفــي  ــز املــادة 10 مــن نظــام التقدميــات والخدمــات يف تعاوني  متي

ــا  ــرأة يف م ــد امل ــي ض ــامن االجتامع ــون الض ــن قان ــادة 14 م ــة وامل الدول

يتعلــق بحصــول أزواجهــن عــى الرعايــة الصحيــة واالستشــفاء وغرهــا مــن 

التقدميــات.

نحــث مجلــس حقــوق اإلنســان ومجموعــة العمــل عــى دعــوة الحكومــة 

اللبنانيــة إىل:



الحقوق االقتصادية واالجتامعية

16

ســد الثغــرات يف نظــام الحاميــة االجتامعيــة، باعتــامد نظــام شــامل قائــم 

عــى مقاربــة حقــوق اإلنســان الــذي يشــمل الالجئــن والنازحــن والعــامل 

املهاجريــن.

ــام  ــل نظ ــاهمة يف متوي ــي للمس ــام الرضيب ــالح النظ ــة إلص ــاء األولوي إعط

شــامل للحاميــة االجتامعيــة وتحفيــز النمــو االقتصــادي الشــامل والعــادل 

الــذي ســيولد بــدوره مزيــداً مــن الدخــل والوظائــف الالئقــة واملســتدامة، 

مــع تعزيــز نظــام الحاميــة االجتامعيــة.

ــي  ــامن االجتامع ــة للض ــل الدولي ــة العم ــة منظم ــى اتفاقي ــق ع التصدي

)املعايــر الدنيــا( رقــم 102 )1952( وتطبيــق توصيــة منظمــة العمــل 

الدوليــة رقــم 202 )2012( بشــأن أرضيــات الحاميــة االجتامعيــة.

تعديــل القانــون 128/2010 للســامح للعــامل الفلســطينين الالجئــن 

بالتمتــع بحقهــم اإلنســاين الكامــل يف الضــامن االجتامعــي، كــام هــو 

بالحقــوق  الخــاص  الــدويل  العهــد  مــن   9 املــادة  مطلــوب مبوجــب 

والثقافيــة. واالجتامعيــة  االقتصاديــة 

7. حق اإلنسان يف الصحة

شــكل االســتعراض الــدوري الشــامل الثــاين تحديًــا رئيســيًا للوفــاء بالحــق 

ــان، وهــو ســد فجــوة الجــودة بــن الخدمــات  اإلنســاين يف الصحــة يف لبن

العامــة والخاصــة ومعالجــة تكاليفهــا املتزايــدة.

ــن  ــكان م ــن الس ــط م ــتفيد 8٪ فق ــة، يس ــة العاملي ــة الصح ــا ملنظم وفًق

ــة. كــام يهيمــن القطــاع الخــاص عــى  ــة للحكومــة اللبناني ــة األولي الرعاي

تقديــم الخدمــات الصحيــة، وميثــل أكــر مــن 90٪ مــن مجمــل الخدمــات. 

تقــر الســلطات اللبنانيــة بالتحديــات التــي يواجههــا نظــام الصحــة العامــة،  

مبــا يف ذلــك القيــود املاليــة، ونقــص املوظفــن )خاصــة عــدم التــوازن بــن 

األطبــاء واملمرضــات واملســعفن واملوظفــن اإلداريــن(، والرتكيــز عــى 

الرعايــة املتخصصــة، وســوء تنظيــم الرعايــة اإلســعافية.

رغــم أن اســرتاتيجية وزارة الصحــة العامــة 2025 التــي تــم إطالقهــا يف عــام 

2017 تعطــي األولويــة للتغطيــة الصحيــة الشــاملة، ال تــزال هنــاك فجــوة 

ــارج  ــاً خ ــر ضعف ــكانية األك ــات الس ــاء الفئ ــرًا لبق ــذ نظ ــرة يف التنفي كب

ــن  ــة والعاطل ــار الســن واألشــخاص ذوي اإلعاق ــك كب ــا يف ذل ــة، مب التغطي

ــاع  ــامل القط ــن وع ــن واملزارع ــن والالجئ ــامل املهاجري ــل والع ــن العم ع

غــر الرســمي.

أن   )2016( إحصائياتهــا  أحــدث  يف  العامــة  الصحــة  وزارة  كشــفت 

ــل مقارنــة  ــق الدولــة ضئي عــدد املستشــفيات العامــة يف جميــع مناط

ــث  ــان، حي ــل لبن ــر يف جب ــوة األك ــت الفج ــة. كان ــفيات الخاص باملستش

ــا  ــا، تليه ــفى خاًص ــل 47 مستش ــط مقاب ــة فق ــفيات عام ــد 5 مستش يوج

ــة.  ــل 21 خاص ــة، مقاب ــفيات عام ــاع بـــ5 مستش ــة البق منطق

تفشــل الحكومــة يف تعويــض املستشــفيات الخاصــة والعامــة، مبــا يف ذلــك 

األمــوال املســتحقة عــى صنــدوق الضــامن االجتامعــي الوطنــي وصناديــق 

ــواد  ــرتيات امل ــن ومش ــات املوظف ــق مدفوع ــا يعي ــكرية، م ــة العس الصح

الطبيــة، وبالتــايل الخدمــات.

تصعــب القــدرة عــى تحمــل تكاليــف خدمــات الرعايــة الصحيــة يف خضــم 

جائحــة كوفيــد-19، مــا يســتلزم سياســة شــاملة تهــدف إىل  رعايــة صحيــة 

شــاملة وعامــة، فضــاًل عــن توســيع تغطيــة الحاميــة االجتامعيــة لتشــمل 

الفئــات غــر املحميــة.

نحــث مجلــس حقــوق اإلنســان ومجموعــة العمــل عــى دعــوة الحكومــة 

اللبنانيــة إىل:

ــامل 	  ــول الش ــاس الوص ــى أس ــة ع ــة الصحي ــاح الرعاي ــذ إص تنفي

إىل  الرعايــة الصحيــة العامــة وســن قانــون تغطيــة صحيــة شــاملة 

ــة. ــات الضعيف ــدة للفئ ــة جي ــة صحي ــن رعاي يضم

تعزيــز الــدور التنظيمــي للدولــة يف قطــاع الصحة، وتحديــد األدوار 	 

املختلفــة ألصحــاب املصلحــة يف القطاعــن العــام والخــاص، ومراقبــة 

أدائهــم، وبالتــايل اســتئصال الفســاد والهــدر وتعزيــز كفــاءة وفعالية 

الصحية. اإلدارة 

ــع 	  ــر أعــى مســتوى مــن الصحــة ميكــن بلوغــه لجمي ضــامن تواف

املواطنــن والســكان وإمكانيــة الوصــول إليــه والقــدرة عــى تحمــل 

تكلفتــه مــن خــال دعــم تطويــر البنيــة التحتيــة يف املستشــفيات 

عنــد الــرضورة وتحديــث املعــدات الطبيــة ومعالجــة الفــوارق بــن 

املناطــق.
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ألف - تحرك من أجل حقوق اإلنسان	 

شبكة املنظامت العربية غر الحكومية للتنمية	 

رواد	 

 	CLDH - املركز اللبناين لحقوق االنسان

املفكرة القانونية	 

مركز ريستارت لتأهيل ضحايا العنف الشخيص والتعذيب	 

 	ECPM - مًعا ضد عقوبة اإلعدام
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صــادق لبنــان عــى معظــم االتفاقيــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان، 	 

مبــا يف ذلــك العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية، 

واالتفاقيــة الدوليــة ملناهضــة التعذيــب وغــره مــن رضوب املعاملــة 

أو العقوبــة القاســية أو الاإنســانية أو املهينــة )2000( وبروتوكولهــا 

)2008(. لكــن لبنــان ال يطبــق لبنــان املــادة 6 مــن العهــد الــدويل 

الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية. ووفًقــا للجنــة حقــوق 

اإلنســان، ينبغــي عــى الــدول التــي مل تلــغ عقوبــة اإلعــدام بعــد أن 

تطبقهــا فقــط عــى الجرائــم األكــر خطــورة.

مل يصــادق لبنــان عــى الربوتوكــول االختيــاري الثــاين للعهــد الــدويل 	 

الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية والهــادف إىل إلغــاء عقوبــة 

اإلعــدام.

ــى 	  ــت ع ــن التصوي ــن 2007 و2018 ع ــن العام ــان ب ــع لبن امتن

القــرار يف الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة.

خــال الــدورة األوىل لاســتعراض الــدوري الشــامل )2010(، أُحيــط 	 

ــرشة  ــدى ع ــات اإلح ــن التوصي ــد أي م ــه مل يؤيّ ــاًم، لكن ــان عل لبن

ــتعراض  ــة لاس ــدورة الثاني ــال ال ــدام. وخ ــة اإلع ــة بعقوب املتعلق

الــدوري الشــامل، مل يدعــم لبنــان أي مــن التوصيــات الـــ15 املتعلقة 

ــة اإلعــدام. بعقوب

ال يحمــي الدســتور اللبنــاين رصاحــة الحــق يف الحيــاة. ومــع ذلــك، 	 

ــة  ــل يف منظم ــو فاع ــان عض ــى أن لبن ــه ع ــص يف ديباجت ــه ين فإن

لحقــوق  العاملــي  واإلعــان  مواثيقهــا  وملتــزم  املتحــدة  األمــم 

اإلنســان وأن عــى الحكومــة تجســيد هــذه املبــادئ يف جميــع 

املجــاالت دون اســتثناء.

تخضــع عقوبــة اإلعــدام وفًقــا للقانــون الوطنــي لاختصــاص 	 

القضــايئ للمحاكــم الجنائيــة العامــة ومجلــس القضــاء األعــى 

العســكرية. واملحكمــة 

ــي تصدرهــا املحاكــم، 	  ــة العفــو يف قــرارات اإلعــدام الت تنظــر لجن

ــة  ــوزراء ورئيــس الجمهوري ــر العــدل ورئيــس ال ــع وزي ــزم توقي ويل

ــذ الحكــم. لتنفي

مــا تــزال عقوبــة اإلعــدام تُفــرض عــى جرائــم القتــل املشــدد، أو 	 

ــل شــخص لدعــم  ــداء الجامعــي إذا ُقت ــة، أو االعت ــة الجامعي الرق

نشــاط إجرامــي، أو الحــرق العمــد لبعــض املبــاين، أو تخريــب 

ــل  ــر الكام ــة، أو التدم ــآت الصناعي ــل أو املنش ــاالت أو النق االتص

ــة  ــل، أو الرق ــى األق ــًدا ع ــخًصا واح ــوي ش ــى يحت ــزيئ ملبن أو الج

الجامعيــة التــي تنطــوي عــى التعذيــب، أو اســتراد النفايــات 

النوويــة أو الســامة أو الخطــرة أو امللوثــة للممــرات املائيــة، أو 

خيانــة للبنــان، أو التجســس لصالــح العــدو، أو الجرائــم العســكرية 

ــد  ــم ض ــكرية والجرائ ــة العس ــن الخدم ــروب م ــمل اله ــي تش الت

الــرشف والخدمــة العســكرية والخيانــة العســكرية والتآمــر، أو 

الســطو والتدمــر أو االعتــداء املشــدد أو العــودة للجرميــة إذا 

ــد.  ــجن املؤب ــة بالس ــون عقوب ــراد يقض ــا أف ارتكبه

ــم 	  ــى الجرائ ــدام ع ــة اإلع ــرض عقوب ــي بف ــع املح ــمح الترشي يس

التــي ال ترتقــي ملســتوى »أشــد الجرائــم خطــورة« باملعنــى املقصــود 

يف املــادة 6 )2( مــن العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة 

ــًا. ــات، مث ــون العقوب ــن قان ــادة 308 م ــية: امل والسياس

رغــم تنفيــذ آخــر إعــدام يف العــام 2004، تســتمر املحاكــم اللبنانية 	 

يف إصــدار أحكامهــا باإلعــدام. ووفًقــا ملنظمــة العفــو الدوليــة، كان 

ــابق،  ــام الس ــن الع ــل م ــام 2018 أق ــدام يف الع ــكام اإلع ــدد أح ع

ــدام يف 2017،  ــن 12 شــخصاً باإلع ــل ع ــا ال يق ــى م ــم ع ــد ُحك فق

مقارنــة بـــ5 عــى األقــل يف 2018. ويف العــام 2019، حكــم عــى ما ال 

يقــل عــن 6 أشــخاص باإلعــدام: 5 فلســطينين متهمــن بقتــل قــاض، 

ــكا  ــل ريبي ــة قت ــدام بتهم ــه باإلع ــم علي ــرة ُحك ــيارة أج ــائق س وس

دايكــس العاملــة يف الســفارة الربيطانيــة.

ــات 	  ــدام إىل الفئ ــم باإلع ــوم عليه ــجناء املحك ــم الس ــي معظ ينتم

الضعيفــة مــن الســكان، ويســّجلون معــّدالت منخفضــة لالتحــاق 

ــون. ــط جامعي ــم فق ــدارس، و15٪ منه بامل

ــة،  	  ــرة لبناني ــاوز 300000 ل ــث تتج ــتئناف، حي ــة االس ــع كلف ترتف

ــه. ــدام تحّمل ــم باإلع ــوم عليه ــم املحك ــتطيع معظ ــغ ال يس ــو مبل وه

صــدرت معظــم أحــكام اإلعــدام يف جرائــم قتــل، وأقــل مــن 3٪ من 	 

املحكومــن باإلعــدام حوكمــوا بتهمــة اإلرهــاب.

قــى بعــض الســجناء املحكــوم عليهــم باإلعــدام أكــر مــن 25 عاًما 	 

يف الســجن )حــوايل 4٪(، لكــن مــا يزيــد قليــاً عــن 4٪ منهــم أمضــوا 

ــنوات يف  ــن 5 س ــل م ــوا أق ــوايل 13٪ قض ــا. ح ــن 16 إىل 25 عاًم م

عنــرب اإلعــدام. 

معظــم الســجناء املحكــوم عليهــم باإلعــدام محتجــزون يف ســجن 	 

روميــة القريــب مــن مدينــة بــروت، يف ظــل ظــروف اعتقــال 

مهينــة. فالســجن يّتســع لـــ1050 شــخًصا ويســتقبل ثاثــة أضعــاف 

العــدد. كــام أن ســجن القبــة يف شــامل لبنــان - حيــث تــم احتجــاز 

مــا يزيــد قليــاً عــن 10٪ مــن املحكومــن باإلعــدام الذيــن شــملهم 

االســتطاع - مكتــظ أيًضــا، ويحتــوي عــى 550 ســجيناً بينــام يّتســع 

لعــدد أقصــاه 250.

كان 78 رجــاً و 4 نســاء محكومــن باإلعــدام يف بدايــة العام 2019، 	 

ومعظمهــم مــن اللبنانيــن )أكــر بقليــل مــن 60٪( والســورين 

)حــوايل 24.5٪(، باإلضافــة إىل أربــع جنســيات أخــرى: رسيانــكا )3 

أشــخاص(، وفلســطن )2(، ومــرص )1(، والعــراق )1(. 

توصيات
الحفــاظ عــى وقــف تنفيــذ أحكام اإلعــدام بانتظــار إلغــاء العقوبة، 	 

متاشــياً مــع توصيــة مجلس حقــوق اإلنســان يف 2018.

التصديــق عــى الربوتوكــول االختيــاري الثــاين للعهد الــدويل الخاص 	 

بالحقــوق املدنية والسياســية.

تنفيــذ أحــكام العهــد الدويل الخــاص بالحقــوق املدنية والسياســية، 	 

مبــا يف ذلــك حــرص مجــال تطبيــق عقوبــة اإلعــدام بالجرائــم األكــر 

خطورة.

إلغــاء املحاكــم االســتثنائية وعــى رأســها املحاكــم العســكرية 	 

القضــاء. ومجلــس 

تعزيــز الجهــود املشــركة عــى املســتوين اإلقليمــي والــدويل لتبادل 	 

املعلومــات وتقويــة جهــود املنــارصة.

نقل سلطة إدارة السجون من وزارة الداخلية إىل وزارة العدل.	 



منح املقررين الخاصن حق الوصول إىل السجون.	 

اعتــامد قوانــن ومامرســات تتطلــب الشــفافية الكاملة يف مــا يتعلق 	 

باســتخدام عقوبــة اإلعــدام، مبــا يف ذلــك عــن طريــق النــرش الســنوي 

)أو إبــاغ األمــم املتحــدة( مبعلومــات مفّصلــة عــن اســتخدام 

العقوبــة، مبــا فيــه، عــى ســبيل املثــال ال الحــرص، عــدد األشــخاص 

الجرائــم  طبيعــة  عــن  معلومــات  باإلعــدام،  عليهــم  املحكــوم 

وأســباب إدانتهــم، املحاكــم التــي أدانتهــم وهويــة املدانــن ونوعهــم 

ــم  ــي ت ــدام الت ــكام اإلع ــدد أح ــم، وع ــنهم وإثنيته ــي وس االجتامع

ــتئناف. ــا باالس إلغاؤه

حقوق املهاجرين والالجئني

يواصــل لبنــان اســتضافة حــوايل 1.5 مليــون الجــئ، معظمهــم مــن ســوريا 

وفلســطن. اعتبــاًرا مــن كانــون األول/ديســمر 2019، كان 78٪ مــن 

الالجئــن الســورين فــوق ســن 15 عاًمــا يفتقــرون إىل اإلقامــة القانونيــة، 

بســبب اآلثــار املجتمعــة لــروط لبنــان التقييديــة عــى اإلقامــة والرســوم 

الباهظــة للغايــة وتطبيــق سياســات إقامــة غــر متســقة. 

ــن  ــوري لألشــخاص الذي ــل الف ــة الرتحي ــان سياس ــى لبن ــام 2019، تبن يف ع

ــم  ــان/أبريل 2019،  وت ــد 24 نيس ــوين بع ــر قان ــكل غ ــالد بش ــوا الب دخل

ترحيــل مــا ال يقــل عــن ثالثــة آالف ســوري بــن أيار/مايــو وأيلول/ســبتمر.  

ــان  ــا يجعــل لبن ــن إىل الســلطات الســورية، م ــم تســليم املرحل هــذا ويت

ــارشة  ــي اللجــوء مب ــل طالب ــي تقــوم برتحي ــدة يف العــامل الت ــة الوحي الدول

إىل الحكومــة الســورية، وهــي سياســة تحــرم الالجئــن مــن فرصــة الطعــن 

يف ترحيلهــم، منتهكــة بذلــك املبــدأ الــدويل الخــاص بعــدم اإلعــادة 

ــذي  ــاين، ال ــون املحــي اللبن ــا القان ــة. تنتهــك هــذه السياســة أيًض القري

يُعــرِّف الدخــول غــر القانــوين بأنــه جرميــة جنائيــة، ويحــق للمدعــى عليــه 

ــل.  ــا بالرتحي ــرًا قضائيً ــب أم الوصــول إىل محــام ويتطلّ

ــذ  ــن إىل ســوريا من ــم عــودة الالجئ ــا بتنظي ــة أيًض ــة اللبناني قامــت الدول

ــات  ــن الدوليــن عملي ــة وبعــض الفاعل العــام 2018. وقــد وصفــت الدول

العــودة هــذه بأنهــا طوعيــة، لكــن الظــروف غــر متوفــرة لالجئــن داخــل 

ســوريا التخــاذ قــرارات العــودة عــى أســاس مســتنر وطوعــي حًقــا. يعــود 

ــان وليــس مــن  دافــع العــودة يف املقــام األول إىل عوامــل الدفــع مــن لبن

ــزال  خــالل التحســينات األساســية يف الظــروف داخــل ســوريا، والتــي ال ت

تشــكل خطــورة عــى العديــد مــن الالجئــن.  يف الواقــع، دفعــت الظــروف 

داخــل ســوريا غالبيــة العائديــن إىل املناطــق التــي تســيطر عليهــا الحكومة 

للتعبــر عــن رغبتهــم يف مغــادرة ســوريا مــرة أخــرى. إعــادة النــزوح هــذه 

تــرتك الالجئــن يف حالــة ضعــف شــديد. 

يواصــل لبنــان تقييــد حقــوق الالجئــن الفلســطينين بشــكل صــارم. 

ويقتــر عمــل الالجئــن الفلســطينين يف قطاعــات معينــة مــن االقتصــاد، 

كــام يواجهــون قيــوًدا عــى حقوقهــم يف التملــك والحصــول عــى الخدمات.  

وقــد شــهد عــام 2019 تصعيــًدا يف تطبيــق هــذه القيــود. 

ــان  ــوق اإلنس ــاكات حق ــّي انته ــة لتف ــرون عرض ــامل املهاج ــزال الع ال ي

ضّدهــم. فــإن نظــام الكفالــة لتنظيــم تأشــرات العمــل وتصاريــح اإلقامــة 

ــوايت  ــوص، الل ــه الخص ــى وج ــازل ع ــالت املن ــديًدا لعام ــا ش ــد ضعًف يولّ

يتــم اســتبعادهن مــن قانــون العمــل اللبنــاين ويتعرضــن بانتظــام لرقــة 

األجــور وتقييــد الحركــة ومصــادرة الوثائــق واالعتــداء الجســدي واللفظــي 

والعاطفــي والجنــي والحرمــان مــن فــرتات الراحــة التعاقديــة.  يف العــام 

2019، أعــرب وزيــر العمــل عــن دعمــه لإلصالحــات، ومــع ذلــك، مل يتــم 

تنفيــذ أي منهــا حتــى اآلن، كــام منعــت الدولــة محــاوالت تنظيــم نقابــة 

للعــامل املنزليــن املهاجريــن.

ــن  ــة أو املدان ــة القانوني ــرون إىل اإلقام ــن يفتق ــرون الذي ــرّض املهاج يتع

بارتــكاب جرائــم لالحتجــاز ملّدة أشــهر أو ســنوات دون إرشاف قضــايئ أثناء 

ــا مــا يتــم هــذا االحتجــاز  انتظــار ترحيلهــم، وذلــك بشــكل منتظــم، وغالبً

يف مراكــز مؤقتــة غــر منظّمــة ومكتظــة، مثــل مواقــف الســيارات تحــت 

األرض. 

كــام تفاقــم وضــع العــامل املهاجريــن مــع األزمــة االقتصاديــة واملاليــة التي 

يواجههــا لبنــان منــذ خريــف 2019. فقــد أّدى نقــص الــدوالر األمريــي يف 

الســوق، ومــا تبعــه مــن انخفــاض كبــر يف ســعر رصف العملــة الوطنيــة 

مقابــل الــدوالر )بنحــو 83٪( اعتبــاًرا مــن متّوز/يوليــو 2020، إىل تداعيــات 

مبــارشة عــى دخــل العــامل املهاجريــن وقدرتهــم عــى إرســال التحويــالت 

ــة  إىل الوطــن. كــام دفعــت هــذه الظــروف عــّدة عائــالت ورشكات لبناني

ــع  ــن بســبب عــدم القــدرة عــى دف ــف العــامل املهاجري ــاء توظي إىل إنه

الرواتــب بالــدوالر األمريــي. ويف إحــدى الحــاالت التــي تظهــر هــذه 

األزمــة بوضــوح، تخــّى أصحــاب العمــل عــن عامــالت املنــازل اإلثيوبيــات 

خــارج مبنــى الســفارة األثيوبيــة يف بــروت. 

ــح  ــل. وأصب ــم يف التنق ــى حريته ــوًدا ع ــون قي يواجــه املهاجــرون والالجئ

مــن الشــائع حظــر التجــول الــذي يســتهدف الالجئــن الســورين بشــكل 

متزايــد، حيــث أفــاد 14٪ مــن الالجئــن مواجهتهــم لحظــر تجــّول يف مــكان 

إقامتهــم يف العــام 2019.  وقــد أدى غيــاب آليــة حاميــة وطنيــة لالجئــن 

ــة املتعلقــة بالســكان الالجئــن - مبــا يتجــاوز  إىل انتشــار القــرارات البلدي

ــوًما تعســفية  ــن رس ــن الالجئ ــث يواجــه الكثــر م ــول، حي حظــر التج

ــات إخــالء وحظــر مــن دخــول  ــة وعملي ومضايقــات مــن الرطــة البلدي

األماكــن العامــة. 

يواجــه الالجئــون غــر الســورين، وخاصــة مــن إفريقيــا جنــوب الصحــراء، 

ــا  التمييــز مــن قبــل الســلطات الوطنيــة واملواطنــن العاديــن. كــام وغالبً

مــا يتــم إهاملهــم يف الرامــج التــي تســتهدف الالجئــن مــن الفئــات ذات 

األعــداد األكــر. 
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توصيات
احــرام معايــر العمــل الدوليــة، مبــا يف ذلــك االتفاقيتــان 87 و111، 	 

ــع  ــوق جمي ــة حق ــم املتحــدة لحامي ــة األم ــق عــى اتفاقي والتصدي

العــامل املهاجريــن وأفــراد أرسهــم، واتفاقيــة منظمــة العمــل 

ــزيل. ــل املن ــأن العم ــم 189 بش ــة رق الدولي

اســتبدال نظــام الكفالــة للعــامل الوافديــن بنظــام إقامــة وتصاريــح 	 

عمــل منفصــل تــرشف عليــه وزارة العمــل، والتحقيــق يف انتهــاكات 

ــل  ــاب العم ــتقدام وأصح ــب االس ــل مكات ــن قب ــامل م ــوق الع حق

إلزالــة  اللبنــاين  العمــل  قانــون  وإصــاح  مرتكبيهــا،  ومقاضــاة 

ــرات.  ــازل املهاج ــات املن ــق بعام ــتثناء املتعل االس

تبّنــي سياســات واقعيــة يف مــا يتعلق بحــق العمل للفلســطينين يف 	 

لبنــان، مبــا يف ذلــك تحديــد متطلبــات ترصيــح العمــل التــي توفــر 

مســاًرا معقــواًل للوصــول بشــكل قانــوين إىل ســوق العمــل.

ــا 	  ــة، ال ســيام يف م ــة الواجب ــات اإلجــراءات القانوني ــاء بالتزام الوف

يتعلــق برحيــل املهاجريــن أو الاجئــن. التأكــد مــن حصــول جميــع 

ــام  ــم أم ــن يف ترحيله ــة للطع ــل فرص ــن للرحي ــخاص الخاضع األش

قــاٍض بنصيحــة مستشــار قانــوين، ويف حالــة الاجئــن وطالبــي 

اللجــوء، بالتشــاور مــع املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون 

الاجئــن. وضــع حــد لجميــع عمليــات الرحيــل إىل ســوريا التــي مل 

يأمــر بهــا قــاض بعــد جلســة اســتامع يكــون فيهــا للمتهــم فرصــة 

ــر عــن مخاوفــه مــن االضطهــاد داخــل ســوريا. للتعب

إنشــاء آليــة قانونيــة لحاميــة الاجئــن وطالبــي اللجوء، مبــا يف ذلك 	 

متطلبــات اإلقامــة املطبقــة باســتمرار والواقعيــة وغــر التمييزية.

إنهــاء اســتخدام حظــر التجــول التمييــزي والقيــود املفروضــة عــى 	 

الحركــة عــى جميــع مســتويات الحكــم.

الحق يف الجنسية

مل يتخــذ لبنــان أي خطــوات منــذ العــام 2016 نحــو إنشــاء نظــام شــامل 

لتســجيل الــوالدات، مــا يــؤّدي إىل غيــاب تســجيل الكثــر منهــا، ال ســيام 

ــة أو  ــن يف أوضــاع إقامــة غــر نظامي ــن لعــامل مهاجري ــال املولودي لألطف

الجئــن أو أبويــن عدميــي الجنســية. أّمــا الخطــوة املهمــة الوحيــدة التــي 

اتخذتهــا الســلطة التنفيذيــة فكانــت إصــدار قراريــن يف 2018 و2019 

ــن  ــد الالجئ ــجيل موالي ــا لتس ــررة قانونً ــنة املق ــرتة الس ــع ف ــان برف يقضي

ــي  ــوريا الت ــن س ــية م ــي الجنس ــطينين عدمي ــن الفلس ــورين والالجئ الس

ــن 9 شــباط  ــا ب ــاين 2011 و8 شــباط 2018 وم ــون الث ــن 1 كان ــت ب حدث

2018 و9 شــباط 2019. كــام يُعفــى الالجئــون الفلســطينيون عدميــو 

الجنســية املســجلون يف لبنــان مــن فــرتة الســنة املحــددة لتســجيل 

ــر  ــوالدات املتأخ ــجيل ال ــراءات تس ــذه اإلج ــن ه ــتثنى م ــوالدات. ويُس ال

للبنانيــن والجنســيات األخــرى. هــذا الوضــع يبقــي الكثــر مــن األطفــال 

ــون أو  ــى يقوم ــية حت ــي الجنس ــون عدمي ــية و/أو يصبح ــي الجنس عدمي

ــر. ــجيل والدة متأخ ــوى تس ــع دع ــم برف والديه

ــاالت انعــدام الجنســية عــن الرامــج  ــألة منــع وخفــض ح غابــت مس

الحكوميــة كافــة منــذ العــام 2016، ومل تتــم مناقشــتها يف الرملــان. كــام ال 

توجــد حتــى اآلن مؤسســات محــددة لحقــوق اإلنســان أو هيئــات وطنيــة 

ــية  ــدام الجنس ــوين النع ــار القان ــب اإلط ــية، ويغي ــدام الجنس ــة بانع معني

أو إجــراءات تحديــد عدميــي الجنســية. وال توجــد مقرتحــات قانونيــة 

حاليــة تتعلــق بانعــدام الجنســية مــن حيــث التخفيــض وتســجيل املواليــد 

ــة  ــدات يف الجلس ــان أي تعه ــدم لبن ــك، مل يق ــى ذل ــالوة ع ــق. ع والتوثي

الرفيعــة حــول انعــدام الجنســية الــذي نظمتــه املفوضيــة يف تريــن 

األول/أكتوبــر 2019.

ــية  ــون الجنس ــل قان ــدف لتعدي ــن ته ــات قوان ــّدة مقرتح ــم ع ــم تقدي ت

للســامح للمــرأة اللبنانيــة بنقــل الجنســية إىل زوجهــا و/أو أطفالهــا، لكــن 

ــن  مل تذكــر أي مــن هــذه املقرتحــات األطفــال عدميــي الجنســية املولودي

ــم مناقشــة أي  ــق عليهــم. ومل تت ــي قــد تنطب ــات أو اإلجــراءات الت للبناني

ــى اآلن. مــن هــذه املقرتحــات يف الرملــان حت

توصيات
إنشــاء نظــام حديــث وشــامل لتســجيل الــوالدات يكــون يف متنــاول 	 

جميــع األطفــال املولوديــن يف لبنــان.

ــات ذات 	  ــا والعملي ــخصية بأكمله ــوال الش ــجات األح ــبة س حوس

ــوالدات والتمكــن مــن الحصــول  ــادة كفــاءة تســجيل ال ــة لزي الصل

ــا  ــن قضاي ــن ب ــد، م ــن املوالي ــة ع ــمية موثوق ــاءات رس ــى إحص ع

ــرى. ــخصية األخ ــوال الش األح

اتخــاذ خطــوات ملموســة نحــو تقليــل ومنــع حــاالت انعــدام 	 

الجنســية مــن خــال وضــع خطــة عمــل وإنشــاء هيئــة متخصصــة 

تتكــون مــن خــرباء بالرشاكــة مــع املجتمع املــدين ومبســاعدة وكاالت 

ــة. ــم املتحــدة ذات الصل األم

ــن 	  ــن الجنس ــز ب ــى التميي ــاء ع ــية للقض ــن الجنس ــل قوان تعدي

يف الحصــول عــى الجنســية مــن قبــل أزواج وأطفــال النســاء 

اللبنانيــات.

الحق يف محاكمة عادلة من قبل سلطة قضائية مستقلة	 

عــى الرغــم مــن تكريــس الدســتور اللبنــاين  ملبــدأ فصل الســلطات  	 

ــان ال  واســتقالية القضــاة والقضــاء،  إال أن النظــام القضــايئ يف لبن

يــزال بعيــًدا عــن االســتقال.

ينتهــك وجــود محاكــم اســتثنائية كاملحكمــة العســكرية واملجلــس 	 

العــديل مبــدأ القــايض الطبيعــي.

يتناقــض االســتقال املؤســي للســلطة القضائيــة مــع الــدور 	 

ــم  ــل القضــاة يف املحاك ــن ونق ــة يف تعي ــي للســلطة التنفيذي الرئي

القضائيــة واملحاكــم اإلداريــة.

تضعــف اســتقالية القضــاة الفرديــة بســبب الضغــوط التــي متارس 	 

مــن داخــل املؤسســة القضائيــة وخارجهــا. أّمــا العوامــل التــي 

تســمح بالضغــط الخارجــي فهــي: )1( غيــاب مبــدأ ثبــات القــايض 

يف اإلطــار القانــوين، )2( ضعــف ضامنــات الحاميــة مــن التأثــر 

الخارجــي، و)3( عــدم وجــود عقوبــة صارمــة ضــد التدخــل يف قــرار 



ــا  ــب عليه ــة يعاق ــا جنح ــون حالًي ــا القان ــي يعتربه ــايض ، والت الق

ــر الداخــي بســبب االعتــامد  ــدوره، يتفاقــم التأث ــة. ب ــغ ضئيل مببال

ــات الدخــول للقضــاء والفــرص  ــات الشــفوية يف امتحان عــى املكون

املتاحــة أمــام بعــض القضــاة لتحقيــق مكاســب أعــى مــن خــال 

ــة. ــان املتخصص ــب أو اللج ــات يف املناص التعيين

ــكرية، 	  ــة العس ــود املحكم ــم بوج ــة املحاك ــامن حيادي ــب ض يصع

ــرك معظــم القــرارات  ــاٍض مــدين واحــد، وت التــي ال تضــم ســوى ق

ــاط  ــون - للضب ــم مدني ــى عليه ــث املدع ــا حي ــا القضاي ــا فيه - مب

العســكرين.

تغيــب الشــفافية عن مســارات محاســبة القضاة، وجميــع إجراءات 	 

التفتيــش والتأديــب رسيــة بالكامــل، مبــا فيهــا القــرارات التأديبيــة 

بإنهــاء خدمــة القضــاة، مــا يزيــد مــن شــكوك املتقاضــن ويضعــف 

ثقتهــم بآليــات املســاءلة، فحتــى الطــرف املشــتيك يظــل غــر مــدرك 

نتيجــة شــكواه. كــام أن مجلــس التأديــب ال ينــرش قراراتــه أو يصــدر 

ــن املســتحيل  ــكاد يكــون م ــك ي ــن نشــاطه، لذل ــة ع ــر دوري تقاري

عــى املواطنــن مراقبــة عملــه.

إلغــاء املجلــس العــديل وحــرص اختصــاص املحكمــة العســكرية يف 	 

ــن. ــة املدني ــا يف محاكم ــاء صاحياته ــم العســكرية وإلغ الجرائ

اعتــامد قوانــن حديثــة تنظــم القضــاء القضــايئ واإلداري 	   .54

القضــاء. الســتقالية  الدوليــة  املعايــر  يحــرم  الــذي  واملــايل 

ــات 	  ــل يف الهيئ ــى األق ــاة ع ــة القض ــاب أغلبي ــدأ انتخ ــيخ مب ترس

ــتقال  ــامن اس ــة وض ــليمة للعدال ــاإلدارة الس ــة ب ــة املنوط القضائي

ــة،  ــس الدول ــب مجل ــس القضــاء األعــى، ومكت ــل مجل القضــاء، مث

ــم  ــا أن تض ــات أيًض ــذه الهيئ ــى ه ــبة. ع ــوان املحاس ــب دي ومكت

ــة  ــة املهني ــن العصبي ــوع م ــب أي ن ــاة لتجن ــوا قض ــخاًصا ليس أش

وتعزيــز دور هــذه الهيئــات يف دعــم اســتقال القضــاء، الــذي يهــم 

ــن. ــع املواطن جمي

ــاء 	  ــس القض ــوىل مجل ــة: يت ــتقالية املؤسســات القضائي ــز اس تعزي

األعــى، وليــس وزارة العــدل، اإلرشاف عــى املؤسســات القضائيــة، 

مبــا يف ذلــك هيئــة التفتيــش القضــايئ ومعهــد الدراســات القضائيــة. 

وباملثــل، يجــب زيــادة الشــفافية الداخليــة والخارجيــة لعمــل هــذه 

املؤسســات.

ــى 	  ــا ع ــن حدوثه ــات تضم ــاة بضامن ــن القض ــات تعي ــة آلي إحاط

أســاس الكفــاءة ودون متييــز، وتكريــس ثبــات القضــاة، ومنــح 

مجلــس القضــاء األعــى والهيئــات املامثلــة ســلطة اتخــاذ القــرارات 

املتعلقــة مبهــن القضــاة دون مرســوم وزاري. يجــب أيًضــا تكريــس 

ــم. ــة بوظائفه ــرارات املتعلق ــن يف الق ــاة يف الطع ــق القض ح

تفعيــل مســاءلة القضــاة وزيــادة الشــفافية يف املســائل التأديبيــة 	 

مــن خــال تحديــد ســوء الســلوك بالتفصيــل، والنــص عــى عقوبــات 

تأديبيــة متناســبة، وإحاطــة اإلجــراءات التأديبيــة عــى مســتوياتها 

املختلفــة بضامنــات املحاكمــة العادلــة، ونــرش جميــع األحــكام 

ــة  ــر دوري ــب تقاري ــس التأدي ــة. كــام يجــب أن ينــرش مجل التأديبي

عــن أنشــطته.

احــرام وتنفيــذ الحــق يف محاكمــة عادلــة. يجــب عى الدولــة توفر 	 

نظــام املعونــة القضائيــة، ويجــب عــى جميــع األفــراد املثــول أمــام 

ــة  ــدود زمني ــكام يف ح ــدار األح ــامن إص ــر، وض ــة دون تأخ املحكم

ــا. محــددة قانونً

الوقاية من التعذيب وسوء املعاملة

عــدل مجلــس النــواب اللبنــاين، يف 26 تريــن األول 2017، املــادة 401 مــن 

ــان،  ــذي يجــرم التعذيــب يف لبن ــات وأصــدر القانــون 65 ال قانــون العقوب

ــالد،  ــان يف الب ــوق اإلنس ــل حق ــن أج ــام م ــوة إىل األم ــر خط ــذي يعت وال

ــة مناهضــة  ــك، مل يســتجب بشــكل كامــل التفاقي ــه، بالرغــم مــن ذل لكّن

التعذيــب وتوصيــات االســتعراض الــدوري الشــامل، الحتوائــه عــى العديــد 

مــن الثغــرات التريعيــة. يحتــوي القانــون 65 بعــض الجوانــب اإليجابيــة، 

ال ســيام يف املادتــن 2 و5 حيــث ينــص عــى أن )1( التعذيــب غــر مــرر 

تحــت أي ظــرف مــن الظــروف و)2( إجــراء التحقيقــات دون تأخــر مــن 

قبــل النظــام القضــايئ وحــده. ومــع ذلــك، هنــاك مخــاوف بشــأن عــدد من 

العيــوب التــي تعيــق تنفيــذه كقانــون شــامل مناهــض للتعذيــب. ويجــب 

معالجــة املشــكالت التاليــة عــى وجــه التحديــد:

ال يجــرم تعريــف التعذيــب ســوء املعاملــة، فهــو يجــرّم التعذيــب 	 

يف حــاالت محــددة.

قانــون التقــادم ملقاضــاة التعذيــب - بعــد 10 ســنوات مــن إطــاق 	 

رساح الضحيــة.

الوصول إىل اإلنصاف ليس محدًدا جيًدا.	 

ــا 	  ــي يفرضه ــات الت ــاة مــن العقــاب، فالعقوب يســتمر إفــات الجن

القانــون ال تعــادل األمل واملعانــاة التــي لحقــت بالضحيــة، ويتــم يف 

الغالــب تقصــر مهلتهــا إىل بضعــة أشــهر مــع إمكانيــة االســتئناف. 

تــم تحديــد مــدة الســجن بـــ9 أشــهر.

حامية الشهود غر محددة بشكل جيد.	 

ال يشــر القانــون إىل اآلليــة التــي ينبغــي اســتخدامها للتحقيــق يف 	 

أعــامل التعذيــب وســوء املعاملــة.

عــى الرغــم مــن إقــرار القانــون 65 ، ال يــزال التعذيــب شــائًعا يف 

ــع  ــتجواب م ــاء االس ــة أثن ــدي الرط ــى أي ــه ع ــب معظم ــان، ويُرتك لبن

ــون أصــول  ــؤّدي الغمــوض يف قان ــات. وي ــزاع االعرتاف ــاط النت ســعي الضب

ــو يضمــن  ــاين إىل متكــن هــذه املامرســات، فه ــة اللبن ــامت الجزائي املحاك

ــم  ــن يت ــتجواب، ولك ــاء االس ــاٍم أثن ــتعانة مبح ــه يف االس ــتبه ب ــق املش ح

تفســره عــى أنــه ال ينطبــق إال بعــد مثــول املتهــم أمــام قــاٍض. وهكــذا، 

ــرتة الحاســمة  ــن حــق االتصــال مبحــام خــالل الف ــم م ــرم املشــتبه به يُح

بــن التوقيــف واملثــول األول أمــام املحكمــة. باإلضافــة إىل هــذا التفســر 

اإلجــرايئ، يتــم تســهيل التعذيــب مــن خــالل إفــالت الجنــاة مــن العقــاب، 

حيــث مل تتــم إدانــة أي شــخص حتــى اآلن مبوجــب القانــون 65، ويف 

الواقــع مل يتــم تقديــم أي قضيــة للمحاكمــة أمــام محكمــة مدنيــة. ويعــود 

إحجــام الضحايــا عــن إثــارة مزاعــم التعذيــب جزئيًــا إىل غيــاب الضامنــات 

ــا  ــاول الضحاي ــق، ح ــذه العوائ ــم ه ــام. رغ ــن االنتق ــا م ــة الضحاي لحامي

واملدافعــون توجيــه اتهامــات يف قضيتــي تعذيــب يف العــام املــايض: قضيــة 
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حســن الضيقــة الــذي تــويف متأثــراً بجــروح أصيــب بهــا يف الحجــز يف العــام 

2019، وزيــاد عيتــاين الــذي تقــدم بشــكوى تعذيــب قانونيــة ضــد الرطــة 

وقــوات األمــن. وحتــى اآلن، فشــل املدعــون العامــون املكلفــون بالقضايــا 

يف اعتــامد أحــكام القانــون 65 يف التحقيــق وإحالــة القضايــا إىل املحاكمــة.

كــام اتُهمــت قــوات األمــن بتعذيــب املتظاهريــن بعــد اعتقالهــم خــالل 

األشــهر التــي أعقبــت انتفاضــة 17 تريــن األول 2019. وقــد وثّقــت كل 

ــن  ــاع عــن املتظاهري ــة املحامــن للدف ــة ولجن مــن منظمــة العفــو الدولي

شــهادات التعذيــب ضــد املتظاهريــن أثنــاء االحتجــاز.  يف إحــدى الحاالت، 

زُعــم أن الضحايــا مل يتعرضــوا للــرضب واإلهانــة فحســب، بــل تــم صعقهــم 

بالكهربــاء عــى أيــدي ضبــاط الجيــش اللبنــاين. 

يف عــام 2016، خطــا لبنــان خطــوة إىل األمــام مــن خــالل إنشــاء املؤسســة 

الوطنيــة لحقــوق اإلنســان املتضمنــة آليــة وقائيــة وطنيــة، وفًقــا اللتزاماتــه 

ــن  ــه م ــن أن ــم م ــى الرغ ــن وع ــان. لك ــوق اإلنس ــال حق ــة يف مج الدولي

ــان  ــوق اإلنس ــا حق ــن قضاي ــداً م ــة عدي ــذه اللجن ــاول ه ــرتض أن تتن املف

ــى  ــى اآلن. ع ــا حت ــة ألعضائه ــص ميزاني ــم تخصي ــه مل يت ــية، إال أن الرئيس

الحكومــة اللبنانيــة تخصيــص الوســائل املاليــة املناســبة للمؤسســات 

الوطنيــة لحقــوق اإلنســان لــي تتمكــن مــن بــدء العمــل بشــكل صحيــح. 

وبينــام ُصممــت اآلليــة الوقائيــة الوطنيــة خصيًصــا ملعالجــة قضايــا 

ــاذ  ــن يف إنف ــم العامل ــزال معظ ــفي =، ال ي ــاز التعس ــب واالحتج التعذي

القانــون يســتخدمون التعذيــب بانتظــام. يجــب أن تضمــن املؤسســة 

ــي  ــن الت ــاذ القوان ــذ وإنف ــة بتنفي ــام الدول ــوق اإلنســان قي ــة لحق الوطني

ــات وتتلقــى الشــكاوى مــن  تحمــي املحتجزيــن. وعليهــا أن تجمــع البيان

الضحايــا وعائالتهــم وتحقــق فيهــا. وحتــى بغيــاب امليزانيــة، عــى أعضــاء 

اآلليــة الوقائيــة الوطنيــة البــدء يف زيــارة أماكــن االحتجــاز وتنظيــم 

مقابــالت خاصــة مــع املحتجزيــن وموظفــي الســجون. ومــن أجــل 

مكافحــة اإلفــالت مــن العقــاب، عــى املؤسســة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان 

ــة بفــرض مســاءلة قــوات األمــن، وأن تطلــب  أن تنصــح الســلطات املعني

ــة  ــاء مراقب ــة ضــد مرتكبــي هــذا العنــف. أثن ــر تأديبي ــذ تداب منهــم تنفي

ــظ  ــة أن تحاف ــة الوطني ــة الوقائي ــي لآللي ــي، ينبغ ــاز الوطن ــام االحتج نظ

عــى التواصــل مــع اللجنــة الفرعيــة ملنــع التعذيــب التابعــة للروتوكــول 

االختيــاري وأن تطلــب زيــارة استشــارية مــن أجــل بنــاء قدرتهــا. وأخــرًا، 

هنــاك مخــاوف بشــأن اســتقالل اآلليــة الوقائيــة الوطنيــة تجــاه املفوضيــة.

توصيات
تنفيــذ أحــكام القانــون 65: الــرشوع يف تحقيــق قانــوين يف أي 	 

مزاعــم بالتعذيــب خــال 48 ســاعة مــن االدعــاء، وإحالــة القضايــا 

إىل املحاكــم املدنيــة بــدالً مــن العســكرية، ووقــف مامرســة إحالــة 

القضايــا للتحقيــق مــن قبــل الجهــاز األمنــي املتهــم بارتــكاب 

الجرميــة، ومتابعــة التهــم الجنائيــة حتــى اإلدانــة مبوجــب القانــون 

ــة. ــا األدل ــا تربره 65 عندم

إعــادة تفســر املــادة 47 مــن قانــون أصــول املحاكــامت الجزائيــة 	 

ــي  ــب رشع ــام وطبي ــال مبح ــن يف االتص ــوق املحتجزي ــامن حق لض

ــة  وأفــراد عائاتهــم منــذ لحظــة االعتقــال وحتــى إجــراءات العدال

ــا. ــة بأكمله الجنائي

تطبيــق املــادة 47 التــي تــّم تعديلهــا بتاريــخ 2020/9/30 والتــي 	 

تنــص عــى الحــق يف اإلتصــال مبحامــي

تنفيــذ ضامنــات للســامح لضحايــا التعذيــب بالتعبــر عــن مزاعــم 	 

دون خــوف مــن االنتقــام.

ــوة 	  ــب بق ــم التعذي ــة مزاع ــن عــى متابع ــن العام تشــجيع املدع

وتأكيــد صاحياتهــم يف مــا يتعلــق باالعتقــاالت واالحتجــاز، والتــي ال 

ينبغــي الســامح بهــا إال يف الحــاالت التــي تربرهــا الســامة العامــة 

أو خطــر الفــرار.

تدريــب الرشطــة واملدعــن العامــن عــى مزالــق أدلــة االعــراف، 	 

وخاصــة أدلــة االعــراف باإلكــراه، وتوفــر املــوارد للرشطــة واملدعــن 

العامــن لاعتــامد عــى األدلــة غــر االعرافيــة.

تعديــل القانــون 65 ليتوافــق مــع املعايــر واآلليــات الدوليــة ذات 	 

الصلــة.

الحق يف الحياة األرسية

ــة املــرأة وأفــراد األرسة اآلخريــن  ينــص القانــون رقــم 293 الخــاص بحامي

ــار 2014، عــى  مــن العنــف األرسي، الــذي متــت املوافقــة عليــه يف 15 أي

وجــوب تعيــن محــاٍم عــام واحــد مــن بــن محامــي الدفــاع العــام يف كل 

مــن املحافظــات اللبنانيــة الســت لتلقــي الشــكاوى والتحقيــق يف قضايــا 

ــز  ــل مراك ــف األرسي داخ ــة بالعن ــدات املتخصص ــف األرسي يف الوح العن

الرطــة املحليــة يف لبنــان. ومــع ذلــك، مل يتــم بنــاء وتأســيس هــذه 

ــا  ــذه القضاي ــات يف ه ــري التحقيق ــك، تج ــن ذل ــدالً م ــد. ب ــدات بع الوح

ــا أخــرى،  ــة املشــهودة، ويف قضاي ــة الجرمي ــز الرطــة، يف حال أوالً يف مراك

ــة  ــه بصالحي ــد إلي ــذي يُعه ــم اآلداب، ال ــب جرائ ــف إىل مكت ــال املل يح

ــح:  ــمه ليصب ــر اس ــم تغي ــذي ت ــف األرسي. وال ــم العن ــق يف جرائ التحقي

ــن هــذه  ــف األرسي. وبالرغــم م ــم األخــالق والعن ــب مكافحــة جرائ مكت

املســؤوليات الجديــدة، مل يــزد عــدد املوظفــن واملحققــن يف هــذا املكتــب، 

ــي  ــات الت ــع امللف ــق يف جمي ــدة التحقي ــذه الوح ــتطيع ه ــايل ال تس وبالت

ــا. ــن املصلحــة الفضــى للضحاي ــي تؤم ــة الت ــة الالزم تتلقاهــا بالرع

وقــد ســمح هــذا القانــون للمــرأة وأطفالهــا بالحصــول عــى الحاميــة مــن 

املعتــدي، ولكــن فقــط لألطفــال الذيــن مــا زالــوا يف ســن حضانــة والدتهــم، 

مــا يُخضــع قــرار حاميــة الطفــل مبوجــب هــذا القانــون إىل قوانــن األحوال 

الشــخصية لــكل طائفــة يف لبنــان، حيــث تختلــف ســن الحضانــة باختــالف 

القوانــن الدينيــة. وبالتــايل، ال ينتفــع جميــع األطفــال يف لبنــان بالتســاوي 

مــن هــذا القانــون. عــالوة عــى ذلــك، مل يتــم إنشــاء أي صنــدوق مبوجــب 

هــذا القانــون ملســاعدة الضحايــا والناجــن. كــام أن هــذا القانــون ال 

يذكــر املــرأة القــارص املتزوجــة التــي تتعــرض للعنــف مــن زوجهــا. ويظــل 

ــا حتــى يتــم الفصــل  قــرار الحاميــة الصــادر مبوجــب هــذا القانــون مؤقتً

ــة وإصــدار  ــا الضحي ــي يجــب أن ترفعه ــة الت ــة األصلي يف الدعــوى الجزائي

ــا  ــال وفًق ــة األطف ــم حامي ــك، تت ــأنها. لذل ــا بش ــة قراره ــة املختص املحكم

للقانــون 2002/422، نظــرًا ألن قــرار الحاميــة الصــادر عــن قــايض األحداث 

ال يتعلــق بــأي دعــوى قضائيــة، واألســاس الوحيــد لهــذا القــرار ومبــدأه هو 



رفاهيــة الطفــل وتعرضــه املحتمــل ألي نــوع مــن العنــف )املنصــوص عليه 

يف املــادة 25 مــن نفــس القانــون(.

ــم  ــي ت ــون 293 بســبب العيــوب الت ــل القان ــوم مــروع لتعدي يوجــد الي

تحديدهــا بعــد خمــس ســنوات مــن تنفيــذه، لكــن تعديلــه ال يــزال قيــد 

املناقشــة يف اللجــان النيابيــة املشــرتكة.

إن غيــاب قانــون يجــرم تــورط األطفــال يف النزاعــات املســلحة، حتــى يومنا 

هــذا، يجعــل عــدًدا مــن األطفــال يف لبنــان ضحايــا محتملــن لالســتغالل يف 

الحــروب والنزاعات املســلحة.

ال تــزال قضيــة الــزواج املبكــر مصــدر قلــق كبــر يف لبنــان. وبالرغــم مــن 

إلغــاء املــادة 522 مــن قانــون العقوبــات، التــي تعفــي مرتكــب الجرائــم 

ــع  ــباط 2017. وم ــة، يف 15 ش ــزوج الضحي ــة إذا ت ــن العقوب ــية م الجنس

ذلــك، تظــل آثارهــا يف محتــوى املادتــن 505 و 518 اللتــن تجرمــان 

ــوايل(.  ــى الت ــزواج )ع ــودات بال ــذارى املوع ــن والع ــع القارصي ــامع م الج

ــن يتزوجــون  ــاة الذي ــد إلغــاء 522 إلعفــاء الجن ــن عن ــل املادت ــم تعدي وت

ــام بعــد. ضحاياهــم في

يواجــه لبنــان مشــكلة خطــرة أخــرى تتعلــق باألطفــال يف الشــوارع، وهــي 

ال تــزال مــن أهــم التحديــات التــي تواجــه حاميــة الطفــل يف لبنــان، حيــث 

ــل  ــن قب ــة م ــة واضحــة أو خطــة عمــل لحــل هــذه القضي ال توجــد رؤي

املجتمــع املــدين واملنظــامت الدوليــة والهيئــات الحكوميــة والــوزارات. كــام 

أن هنــاك ظاهــرة األطفــال غــر املســجلن الذيــن يتطلــب التعامــل معهــم 

مقاربــة توحــد جهــود جميــع القطاعــات وإرادة الدولــة اللبنانيــة لحلهــا، 

حيــث نجــد أنفســنا أحيانــاً أمــام عــدة أجيــال مــن عدميــي الجنســية وغــر 

املســجلن.

فيــام يتعلــق بالريــة املهنيــة، فــإن القانــون 422 يرفعهــا يف حــال وجــود 

ــاين  ــون اللبن ــح يف القان ــص واض ــد ن ــن ال يوج ــارص، ولك ــد ق ــة ض مخالف

ــغ أو  ــض التبلي ــن يرف ــق م ــاء بح ــا القض ــي يتبعه ــراءات الت ــأن اإلج بش

ــكوى. ــّدم بش التق

ــان، يبقــى ســن  ــون موحــد لألحــوال الشــخصية يف لبن ــاب قان يف ظــل غي

ــكل طائفــة. ــون األحــوال الشــخصية ل ــا لقان ــزواج خاضًع ال

توصيات
ــه يف 	  ــي، ألن ــرضب التأديب ــع اللجــوء إىل ال ــادة 186 ملن ــل امل تعدي

ــار اللجــوء إىل الــرضب التأديبــي  ــة تحتفــظ املــادة بخي هــذه الحال

ــار. ــان الكب يف أذه

ــتخدمون 	  ــن يس ــراد األرسة الذي ــاه أف ــة تج ــر تصعيدي ــرض تداب ف

ــتمرار. ــدي باس ــف الجس العن

ــي يف مــا 	  ــق بالتقــادم الزمن ــات يف مــا يتعل ــون العقوب ــل قان تعدي

ــايل إســقاط  ــال، وبالت ــف الجنــي ضــد األطف ــم العن ــق بجرائ يتعل

ــة. ــة القانوني ــل النهائي ــع امله جمي

ــة 	  ــار عامل ــل اعتب ــن أج ــه 22 م ــل يف مادت ــون العم ــل قان تعدي

األطفــال دون ســن 13 شــكًا مــن أشــكال العنــف واتخــاذ إجــراءات 

ــاء(. ــدان واألوصي ــك الوال ــا يف ذل ــن )مب ــة ضــد املخالف عقابي

سن قانون يحدد السن األدىن للزواج.	 
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الحق يف التمتع بحياة خاصة )حقوق 

أفراد مجتمع امليم-عني(

ــول الجنســية  ــات  حــول املي ــان خــالل دورة املراجعــة 10 توصي لقــي لبن

ــا. ــاًم« جميًع ــا عل ــة و«أحاطه ــة الجندري والهوي

تجــرّم املــادة 534 مــن قانــون العقوبــات اللبنــاين الجــامع الــذي يحــدث 

ــالف  ــى خ ــة ع ــى إن »كل مجامع ــص ع ــة«، إذ تن ــالف الطبيع ــى خ »ع

ــى ســنة واحــدة«. ــا بالحبــس حت الطبيعــة يعاقــب عليه

عــى الرغــم مــن بقــاء القانــون عــى حالــة منــذ الــدورة الثانية لالســتعراض 

ــة.  ــم إحــراز تقــدم يف األحــكام القضائي ــد ت ــان، فق ــدوري الشــامل للبن ال

ــق  ــل تطبي ــى اآلن( تجاه ــكام حت ــاة )7 أح ــن القض ــدد م ــرر ع ــد ق فق

املــادة 534 التــي ترّســخ رهــاب املثليــة واســتندوا يف أحكامهــم إىل مبــدأ 

ــوز 2018، أيــدت محكمــة االســتئناف  املســاواة. عــى ســبيل املثــال، يف متّ

يف جبــل لبنــان حكــاًم أصدرتــه محكمــة أدىن بــّرأ تســعة أشــخاص حوكمــوا 

ــة الجنســية  ــة أن املثلي ــون. ورأت املحكمــة االبتدائي »بتهمــة« أنهــم مثلي

ــدت محكمــة االســتئناف  ــد أكّ ــم األساســية.« وق هــي »مامرســة لحقوقه

ذلــك ووجــدت أن مامرســة الجنــس بالــرتايض بــن رشكاء مــن نفــس 

الجنــس ال ميكــن اعتبارهــا »غــر طبيعيــة« طاملــا أنهــا ال تنتهــك األخــالق 

ــم إجراؤهــا يف  ــل »عندمــا يراهــا أو يســمعها اآلخــرون، أو يت واآلداب، مث

مــكان عــام، أو تشــكل قــارًصا يجــب حاميتــه«.

يف العــام 2015، وبعــد نشــاط لجمعيــة بــراود ليبانــون ضــد رهــاب املثلية، 

عقــد املركــز الكاثوليــي لإلعــالم مؤمتــرًا بحضــور ممثلــن عــن مجموعــات 

دينيــة مختلفــة واعتــروا املثليــة الجنســية ســببًا رئيســيًا ومســتورًدا لتدمــر 

ــرا  ــه مؤمت ــز نفس ــتضاف املرك ــام 2016، اس ــاين. ويف الع ــام األرسة اللبن نظ

ــات،  ــون العقوب ــن قان ــادة 534 م ــى امل ــدد ع ــاض ش ــاركة ق ــر مبش آخ

وطبيــب نفــي اســتخدم املعلومــات النفســية القدميــة التــي تعتــر املثليــة 

ــا، وطبيــب أرّص عــى األفــكار النمطيــة الخاطئــة  ــا عقليً الجنســية اضطرابً

بشــأن مجتمــع امليم-عــن، باعتبــاره شــديد التأثـّـر بفــروس نقــص املناعــة 

البريــة، باإلضافــة إىل كاهــن اســتخدم أســبابًا دينيــة العتبــار هــذا الجــزء 

مــن املجتمــع مــن املرتكبــن للخطايــا.

ويف العــام 2017، ويف أعقــاب حركــة شــعبية ملجتمــع امليم-عــن يف لبنــان 

ــة العلــامء املســلمن  ــات »بــروت برايــد«، هــددت هيئ اســتعداًدا لفعالي

ــة  ــل الحكوم ــة إذا مل تفع ــاب املثلي ــة ره ــوم مكافح ــاطات ي ــاء نش بإلغ

ذلــك. كــام تــم إلغــاء نشــاط آخــر مــن تنظيــم بــراود ليبانــون ومنظمــة 

محليــة يف األســبوع التــايل، حيــث طلبــت الســلطات مــن الفنــادق إلغــاء 

ــة. الحجــوزات ألســباب أمني

يخضــع أفــراد مجتمــع امليم-عــن بشــكل منهجــي لفحــص فــروس نقــص 

ــش  ــة حبي ــز رشط ــم إىل مرك ــور وصوله ــدرات ف ــة واملخ ــة البري املناع

حيــث يوجــد مكتــب اآلداب، ويتــم نقلهــم أحيانـًـا إىل مركــز رشطــة الرملــة 

ــن  ــجناء املصاب ــل الس ــم فص ــش. يت ــاظ يف حبي ــبب االكتظ ــاء بس البيض

بفــروس نقــص املناعــة البريــة عــن البقيــة، ومبجــرد نقلهــم إىل الســجن 

ــى األزرق  ــايس يف املبن ــكل أس ــه بش ــم ب ــم حجزه ــة، يت ــزي يف رومي املرك

ــا. ــذي يســتضيف املــرىض عقليً ال

عــى الرغــم مــن إمكانيــة التحــّول الجنــي يف لبنــان ومتّكــن الكثــر 

ــد عــى نفقاتهــم  ــات التحدي ــرات مــن إجــراء عملي ــن والعاب مــن العابري

الخاصــة، إال أن الســجالت املدنيــة ال تــزال مرتبطــة بنظــام قضــايئ معقــد 

للغايــة يف ظــل عــدم وجــود إجــراءات وتريعــات واضحــة تحكــم هــذه 

العمليــة. ويؤثــر هــذا الفــراغ عــى قــرار القضــاة ويــرتك أحكامهــم عرضــة 

ــة  ــم األحــوال الشــخصية التابع ــص محاك ــة. وتخت ــّدة تفســرات ممكن لع

ــون  ــاب أي قان ــّول بغي ــراءات التح ــر يف إج ــة يف النظ ــات الديني للمؤسس

مــدين لألحــوال الشــخصية يف لبنــان. يف كانــون الثــاين 2016، أكــدت 

محكمــة االســتئناف يف بــروت حــق رجــل عابــر جنســيًا يف تغيــر أوراقــه 

ــة.  ــة الالزم ــة والخصوصي ــه حــق الحصــول عــى املعامل الرســمية، ومنحت

ــة  ــوع لعملي ــياً الخض ــن جنس ــراد العابري ــن األف ــب م ــك، يُطل ــع ذل وم

ــوين. ــر جنســهم بشــكل قان ــس مــن أجــل تغي ــد الجن ــة لتأكي جراحي

تنــص املــادة 224 مــن القانــون 1990/17 عــى أنــه ال يجــوز ملوظفــي إنفاذ 

ــاًء عــى هــذا القانــون،  ــاة املواطنــن الخاصــة. بن القانــون التدخــل يف حي

ــوف يف  ــع معل ــايض ربي ــة الق ــروت برئاس ــض يف ب ــة النق ــت محكم قض

ــن  ــن دون إذن م ــة للمعتقل ــف املحمول ــش الهوات ــع تفتي ــام 2019 مبن ع

ــور  ــائل والص ــدة والرس ــات املواع ــزال تطبيق ــك، ال ت ــع ذل ــة. وم املحكم

ــب  ــتخدم لرتهي ــن تُس ــع امليم-ع ــاء مجتم ــف أعض ــى هوات ــودة ع املوج

املحتجزيــن/ات وإجبارهــم/ن عــى االعــرتاف مبيولهــم/ن الجنســية أو 

ــن  ــادة 534 م ــم/ن مبوجــب امل ــايل مالحقته ــة، وبالت ــم/ن الجندري هويته

ــات. ــون العقوب قان

صــادق لبنــان عــى اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغــره مــن رضوب 

املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة لعــام 1984، 

واعتمــد قانــون 2 تريــن األول 2017 الــذي يديــن التعذيــب. ومــع ذلــك، 

ــاء  ــة أثن ــوء املعامل ــن س ــون م ــن يعان ــع امليم-ع ــاء مجتم ــزال أعض ال ي

ــن. ــوات األم ــد ق ــى ي ــاز ع االحتج

توصيات
إلغاء املادة 534 من قانون العقوبات.	 

ــة 	  ــية والهوي ــول الجنس ــول املي ــتقل ح ــر املس ــع الخب ــيق م التنس

الجندريــة.

توفــر تدريــب مكثــف للقضــاة حــول امليــول الجنســية  والهويــة 	 

ــة. الجندري

اعتــامد ترشيعــات جديــدة تجــرّم جميــع أنــواع التمييــز وخطــاب 	 

الكراهيــة عــى أســاس التوجــه الجنــي أو الهويــة الجندريــة.

ــتخدام 	  ــى اس ــروض ع ــر املف ــارم للحظ ــق الص ــن التطبي ــد م التأك

الفحوصــات الرشجيــة.



ضامن حضور املحامن أثناء االستجوابات، بشكل مجاين.	 

ماحقــة كل مــن تــم اتهامــه بارتــكاب التعذيــب، ومحاســبته وفًقــا 	 

لقانــون مناهضــة التعذيــب لعــام 2017.

تضمــن االحتياجــات الخاصــة ملجتمــع امليم-عــن يف اآلليــة الوقائية 	 

الوطنية.

تدريــب املدعــن العامــن وموظفــي مكاتــب املدعــي العــام عــى 	 

قضايــا امليــول الجنســية والهويــة الجندريــة لتجنــب أي نــوع مــن 

االســتخدام املفــرط للســلطة.

ــف الســجون 	  ــن يف مختل ــون العامل ــاذ القان ــي إنف ــب موظف تدري

عــى مســائل امليــول الجنســية والهويــة الجندريــة مــن خــال 

تنفيــذ »نحــو الحاميــة الفعالــة لألشــخاص مــن مجتمــع امليم-عــن 

ــب. ــع التعذي ــة من ــه جمعي ــذي أعدت ــة« ال ــن الحري ــن م املحروم

تدريــب قســم حقــوق اإلنســان يف قــوى األمــن الداخــي ليكــون 	 

ــه. ــن يف مقاربت ــع امليم-ع ــًا ملجتم ــر تقب أك

ــن يشــمل 	  ــاز آم ــن يف نظــام احتج ــم ع ــع املي ــراد مجتم ــج أف دم

ــم. ــة له ــر الحامي ــزالء ويوّف ــع الن جمي
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ملخص تنفيذي

يســلط التقريــر التــايل الضــوء عــى التحّســن والرتاجــع يف جملــة مــن قضايا 

ــدورة  ــذ ال ــة تنفي ــان خــالل مرحل ــا يف لبن ــر إلحاًح ــوق اإلنســان األك حق

الثانيــة بعــد االســتعراض الــدوري الشــامل يف عــام 2015، حيــث ميــر البلــد 

ــت يف 17  ــي انطلق ــات الت ــل االحتجاج ــات مث ــن األزم ــلة م ــا بسلس حاليً

ــة  ــة اجتامعي ــة بأزم ــة املقرتن ــة املالي ــر 2019، واألزم ــن األول/أكتوب تري

واقتصاديــة، وجائحــة كوفيــد -19. وقــد شــهد تدهــوراً يف مجــال حقــوق 

اإلنســان عــى مــدى الســنوات القليلــة املاضيــة.

عــى الرغــم مــن إبــداء الحكومــات اللبنانيــة اســتعدادها لالمتثــال لبعــض 

ــوال  ــدرة واألم ــر بوضــوح إىل الق ــا تفتق ــوق اإلنســان، إال أنه مســائل حق

ــدة  ــم املتح ــات األم ــالغ آلي ــن وإب ــاذ القوان ــات وإنف ــن التريع لتحس

ــة  ــة الدميقراطي ــد العملي ــأيت تهدي ــك، ي ــى ذل ــالوة ع ــح. ع ــكل صحي بش

مثــل تأجيــل العمليــة االنتخابيــة مــن عــام 2009 إىل عــام 2018، والضغــط 

املتزايــد عــى الصحافيــن والنشــطاء والعاملــن يف املجــال اإلنســاين، وتقلّص 

ــر والتجمــع(، ليفاقــم  ــة التعب الفضــاء املــدين العــام )املخاطــر عــى حري

ــة  ــدرة الحكوم ــى الفســاد واإلرادة السياســية وق ــة. ويبق ــرات القامئ التوت

ــة حقــوق اإلنســان وتعزيزهــا  ــات أمــام حامي ــة مــن أقــوى العقب اللبناني

وإعاملهــا يف لبنــان، باإلضافــة إىل النقــص يف الدعــم العــام والوعــي بحقــوق 

معينــة.

ــوق  ــة حق ــام لحامي ــي الع ــي والتريع ــار املؤس ــان إىل اإلط ــر لبن يفتق

اإلنســان بشــكل شــامل، وقــد أّدت الفــرتة الطويلــة مــن الجمــود الســيايس 

ــة  ــرتات متفرق ــدد إال يف ف ــذي مل يتج ــي، ال ــاط التريع ــق النش إىل تعلي

ــان  ــذايت للرمل ــد ال ــة التمدي ــل الزمني ــذه الفواص ــهدت ه ــدودة. وش ومح

بشــكل غــر متوافــق مــع الســلطات الدســتورية. يف العــام 2016، وبعــد 

ــاين  أكــر مــن عامــن مــن الفــراغ الرئــايس، انتخــب مجلــس النــواب اللبن

ميشــال عــون رئيًســا. وبعــد ذلــك بعامــن، يف 2018، وبعــد خمس ســنوات 

ــات  ــن خــالل انتخاب ــواب م ــس الن ــد مجل ــم تجدي ــه، ت ــد واليت ــن متدي م

ــة. ــد مــن املخالفــات القانوني ــق عدي شــهدت توثي

ــًدا يف االنقســام واالســتقطاب بــن  أخــراً، أنتجــت األزمــات املختلفــة تزاي

الكتــل السياســية اللبنانيــة، وكذلــك بــن طوائــف املجتمــع اللبنــاين. وأّدت 

التوتــرات املتصاعــدة باســتمرار إىل خلــق رسديــات التنميــط وكبــش 

الفــداء، والتفــّي الخطــر لألخبــار واملعلومــات املزيفــة التــي يتــم تبادلهــا، 

ــاوز  ــى تج ــك، ع ــرار كذل ــاع الق ــاين، وصن ــع اللبن ــدرة املجتم ــاق ق ــا أع م

تلــك األزمــات.

الحق يف الوصول إىل املعلومات

ــم 28  ــات رق ــون الحــق يف الوصــول إىل املعلوم ــواب قان ــس الن ــر مجل أق

ــل  ــن قب ــه م ــى تقدمي ــنوات ع ــع س ــرور تس ــد م ــباط 2017 بع يف 10 ش

عــدد مــن النــواب آنــذاك. وبعــد مــرور حــوايل ثــالث ســنوات مــن إقــرار 

ــة  ــا الجمعي ــة، ومنه ــات غــر الحكوميَّ ــون، عمــد عــدد مــن الجمعيَّ القان

ــن،  ــة نح ــال، جمعي ــادرة غرب ــاد، مب ــفافية ال فس ــز الش ــة لتعزي اللبناني

ى  ــة بهــذا القانــون، مــا أدَّ وغرهــم، إىل اختبــار مــدى التــزام اإلدارات العامَّ

إىل االصطــدام بالواقــع العمــي لهــذه اإلدارات التــي، وإن كان عــدٌد منهــا 

يعمــل عــى تطبيــق القانــون بتفــاوت، إالَّ أنَّ العــدد األكــر مــازال يرفــض 

دة. ــك أســباباً متعــدِّ ــاً لذل تطبيقــه مقدم

ــض اإلدارات  ــأنَّ يف بع ــباب ب ــذه األس ــص ه ــة، تتلخ ــة العملي ــن الناحي م

ــون  ــكام القان ــة بأح ــى دراي ــس ع ــا لي ــات موظًف ــب املعلوم ــد طال يج

ــاء  ــؤول إعط ــف املس ــض املوظ ــرى، يرف ــث، ويف إداراٍت أُخ ــع البح موض

»إشــعار باالســتالم« لطالــب املعلومــات، مــا يــؤدي إىل عــدم رسيــان 

ــان، يصعــب يف بعــض اإلدارات  ــة. كــام وأن يف بعــض األحي املهــل القانونيَّ

ــرى  ــك إداراٌت أُخ ــة. وهنال ــارة ميدانيَّ ــالل زي ــن خ ــب إالَّ م ــة الطل متابع

ــح األســباب  ــى اســتالم طلــب املعلومــات مــن دون توضي قــد ترفــض حتَّ

املوجبــة لذلــك، إىل جانــب إدارات تُحيــل طالــب/ة املعلومــات عــى 

ــون.  ــة للقان ــيم تطبيقيَّ ــدور مراس ــدم ص ــذرع بع ــة أو تت ــلطة الوصاي س

ــة  ففــي آب مــن العــام 2018، تواصلــت مبــادرة غربــال مــع 133 إدارة عامَّ

ــب  ــتندات الواج ــا للمس ــة نره ــول كيفيَّ ــات ح ــا معلوم ــت منه وطلب

نرهــا حكــامً بحســب القانــون، املوقــع اإللكــرتوين الخــاص بــاإلدارة لنــر 

القــرارات عــره وهويَّــة املوظــف املكلَّــف النظــر يف طلبــات الحصــول عــى 

ــة: ــج اآلتي ــر النتائ ــاء يف التقري ــات. وج املعلوم

85 إدارة تسلمت الطلب وأصدرت إشعاًرا باالستام.	 

4 إدارات تســلمت الطلــب املرســل إليهــا إلكرونياً مــن دون إصدار 	 

ــعار باالستام. إش

15 إدارة أحالت املبادرة شفهًيا عى سلطة الوصاية.	 

2 رفضتا استام الطلب.	 

2 ليس لديهام وجود مادي.	 

و مــن أصــل 133 إدارة، قامــت 34 إدارة فقــط بالــرد عــى املبادرة، 	 

18 منهــا قامــت بتكليــف موظــف للنظــر يف طلبــات الحصــول 

ــة املحــددة  ــة القانوني عــى املعلومــات، 19 إدارة ردت ضمــن املهل

ــة. ــاً( و15 أخــرى ردت خــارج املهل ــون )15 يوم بالقان

ومــن جهــة أخــرى، تتقاعــس اإلدارات عــن تطبيــق واجباتهــا بالنــر 

ــون.  ــا يف القان ــة املنصــوص عليه ــات املالي ــي للمســتندات والعملي الحكم

فعــى ســبيل املثــال يجــب النــر حكــاًم لــكل النفقــات املتعلقــة باألمــوال 

ــة. ولــي تتفــادى  ــرة لبناني ــد عــن خمســة ماليــن ل ــة التــي تزي العمومي

اإلدارات تطبيــق هــذا الــرط، تقــوم بتجزئتهــا لتصبــح كلفتهــا أقــل 

ــز  ــة لتعزي ــة اللبناني ــت الجمعي ــة. وقام ــرة لبنانيَّ ــن ل ــة مالي ــن خمس م



الشــفافية أيًضــا بتقديــم طلبــات وصــول إىل املعلومــات إىل 47 بلديــة يف 

ــتلم  ــات اس ــذه البلدي ــن ه ــامً م ــث إن قس ــة، حي ــامل و34 يف الضني الش

ــة أن   ــارات امليداني ــن الزي ــن م ــتلم. وتب ــر مل يس ــض اآلخ ــب والبع الطل

ــات  ــات ليــس لديهــا موظــف معلومــات، و60٪ مــن البلدي ــع البلدي جمي

ال يســتلم كاتــب البلديــة الطلــب إال مبوافقــة رئيــس البلديــة، و20٪ مــن 

ــب. ــتلم الطل ــات مل تس البلدي

ــالف حــول وجــوب إصــدار مراســيم  ــاك اخت ــة، هن ــة اإلجرائي ــن الناحي م

ــذ  ــدأ من ــأن نفــاذه يب ــاًم ب ــًذا أو ال، عل ــون ناف ــح القان ــي يصب ــة ل تطبيقي

تاريــخ النــر يف الجريــدة الرســمية. ولكــن، وتفاديًــا لهــذ الجــدل، كانــت 

ــذا  ــارات  يف ه ــالث استش ــت ث م ــد قدَّ ــارات ق ــع واالستش ــة التري هيئ

ة 25 مــن القانــون رقــم 28  املجــال تقــول فيهــا رصاحــًة: »حيــث إنَّ املــادَّ

ــُه  ــى أنَّ ــص ع ــات( تن ــخ 2017/2/10 )الحــق يف الوصــول إىل املعلوم تاري

ــون مبراســيم  ــق أحــكام هــذا القان ــق تطبي ــد االقتضــاء« دقائ د عن ــدَّ »تُح

تُتخــذ يف مجلــس الــوزراء بنــاًء عــى اقــرتح وزيــر العــدل«. وهــذا يبــن أن 

ــه. ــة لنفــاذه والعمــل ب القانــون ليــس بحاجــة إىل مراســيم تطبيقي

رغــم ذلــك، عمــدت وزارة العــدل اىل إعــداد املراســيم التطبيقيــة يف العــام 

2018 التــي تبنتهــا حكومــة »إىل العمــل« برئاســة ســعد الحريــري يف بيانهــا 

ــن  ــلة م ــد سلس ــدل بعق ــت وزارة الع ــام 2018، قام ــالل ع ــوزاري. وخ ال

ــداء  ــيم وإب ــة املراس ــدين ملناقش ــع امل ــات املجتم ــع جمعي ــات م االجتامع

ــة ورشــة  املالحظــات. كــام ونظمــت وزارة الدولــة لشــؤون التنميــة اإلداريَّ

عمــل تضــم أصحــاب املصلحــة والخــرة، بدعــم مــن برنامــج األمــم املتحدة 

ــل  ــة عم ــع »خطَّ ــة، لوض ــة االقتصاديَّ ــاون والتنمي ــة التع ــايئ ومنظم اإلمن

لتنفيــذ قانــون الحــق يف الوصــول إىل املعلومــات« يف حزيــران مــن العــام 

ــة عــى مــدى ســنتن. 2019، عــى أن ميتــد تنفيــذ هــذه الخطَّ

ــة بدايــًة أهــداف القانــون لتأمــن الحــق بالتعبــر واإلعــالم  تضمنــت الخطَّ

ة 19 مــن اإلعــالن العاملــي لحقــوق اإلنســان، الوقايــة مــن  اســتناداً إىل املــادَّ

ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة  الفســاد واملســاهمة يف مكافحتــه وفقــاً التفاقيَّ

ــر  الفســاد والتــي انضــم إليهــا لبنــان يف العــام 2009، املســاهمة يف تطوي

افة وخاضعــة للمســاءلة وفقــاً للهــدف الســادس  ــة وشــفَّ ال ســات فعَّ مؤسَّ

عــر مــن أهــداف التنميــة املســتدامة لألمــم املتحــدة الخــاص بالســالم، 

ــة كــرط  ة يف اإلدارة العامَّ ــة، تعزيــز الشــفافيَّ ســات القويَّ العدالــة واملؤسَّ

ــة  ــع ثق ــة املفتوحــة«، رف ــة الحكوم ــان إىل »رشاك مــن رشوط انضــامم لبن

ــة،  ــة فاعل ــايس يف أي دميقراطيَّ ــن األس ــي الرك ــي ه ــة الت ــن بالدول املواط

ــون  ــن أشــخاص القان ــس ب ــز مســتوى التناف وجــذب االســتثامرات وتعزي

ــون الحــق يف الوصــول  ــزام بقان ــن يقــع عليهــم االلت العــام والخــاص الذي

ــات. إىل املعلوم

 ولكــّن الحكومــة الجديــدة التــي تألفــت يف 21 كانــون الثــاين 2020 التــي 

ــل  ــات« املرؤوســة مــن قب ــة التحدي ــا إســم حكومــة »مواجه ــق عليه أطل

الدكتــور حســان ديــاب مل تتعهــد بتبنــي خطــة العمــل، مــع أنهــا تعهــدت 

بإصــدار املراســيم التطبيقيــة للقانــون.

ال بــد مــن التوضيــح أن التطبيــق الفعــال للقانــون معلــق عــى رشط إقــرار 

ــى  ــر حت ــذي مل يق ــاد ال ــة الفس ــة ملكافح ــة الوطني ــكيل الهيئ ــون تش قان

اليــوم. 

توصيات
ــس حقــوق اإلنســان عــى دعــوة  نحــث مجموعــة العمــل وأعضــاء مجل

ــة إىل: ــة اللبناني الحكوم

التطبيــق الفّعــال لقانــون الحــق يف الوصــول إىل املعلومــات وتعيــن 	 

لتلقــي طلبــات املواطنــن للحصــول عــى  موظــف معلومــات 

املعلومــات، باإلضافــة إىل تبنــي مســودة الخطــة الوطنيــة للحــق يف 

ــات. ــول إىل املعلوم الوص

اصــدار مراســيم تطبيقيــة لقانــون الحــق يف الوصــول إىل املعلومات 	 

)2017/28( بشــكٍل يحــرم فيــه روحيــة القانــون والدســتور واملبادئ 

الدوليــة للحــق يف الوصــول إىل املعلومــات.

تعديــل قانــون الحــق يف الوصــول اىل املعلومــات ضمــن 	   .11

ــياً  ــات، متاش ــول إىل املعلوم ــق يف الوص ــة الح ــامن مامرس ــار ض إط

مــع دميقراطيَّــة كل مــن املجتمــع والنظــام الدســتوري اللبنــاين مــن 

ــال: خ

ــون . 1 ــع هــدف قان ــة م ــات اللبنانيَّ ــة الترشيع ــل عــى مواءم العم

ــه، ال  ة 24 من ــادَّ ــع امل ــياً م ــات، متاش الحــق يف الوصــول إىل املعلوم

ــًة النظــام الداخــي ملجلــس  ســيَّام القوانــن املتعلِّقــة بالريَّــة، وخاصَّ

ــوزراء. ــس ال ــم أعــامل مجل ــوَّاب ومرســوم تنظي الن

ــول 	  ــق يف الوص ــة بالح ــات املتعلِّق ــن الترشيع ــوع م ــة أي ن مقارب

ــُه يف نــرش املعلومــات التــي بحــوزة  إىل املعلومــات مــن منظــور أنَّ

ــة. ــة العامَّ ــق املصلح ــة تتحقَّ ــة اللبنانيَّ اإلدارة العامَّ
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الحق يف التصويت الحر واالنتخابات 

الدميقراطية

أبــدت األحــزاب السياســية الحاكمــة يف لبنــان قليــاًل مــن االهتــامم باحــرتام 

ــة.  ــات الدوري ــدأ االنتخاب ــق مبب ــا يتعل ــت، ال ســيام يف م الحــق يف التصوي

ــان  ــة األخــرة يف عــام 2018، مــدد أعضــاء الرمل ــات الرملاني ــل االنتخاب قب

فــرتة واليتهــم ثــالث مــرات تحــت ذرائــع مختلفــة، مبــا يف ذلــك املخــاوف 

ــى  ــات ع ــتعداد اللوجســتي إلجــراء انتخاب ــدم االس ــة املفرتضــة وع األمني

مســتوى الدولــة.

ــام  ــل نظ ــن أج ــالت م ــدين بحم ــع امل ــات املجتم ــت مجموع ــا قام لطامل

انتخــايب جديــد أكــر عدالــة ودميقراطيــة مــن حيــث التمثيــل، إىل جانــب 

ــدف إىل تحســن الشــفافية ومشــاركة  ــي ته ــن اإلصالحــات الت سلســلة م

ــات أخــرى. ــن أولوي ــن ب ــة، م ــاج األشــخاص ذوي اإلعاق ــرأة وإدم امل

ــو  ــاين قانــون االنتخــاب الحــايل يف حزيران/يوني أقــر مجلــس النــواب اللبن

ــوهات،  ــن التش ــر م ــع كث ــن م ــبي لك ــل النس ــتند إىل التمثي 2017، املس

أبرزهــا »الصــوت التفضيــي«، حيــث يختــار كل ناخــب مرشــحه املفضــل 

مــن القامئــة التــي انتخبهــا.

أخفــق القانــون يف تحقيــق املبــدأ الدميقراطــي األســايس القــايض باملســاواة 

بــن الناخبــن واملرشــحن، لعــدة أســباب ميكــن تلخيصهــا يف اآليت:

عــدم تســاوي عــدد الناخبن املســّجلن لــكل مقعــد يف كل دائرة، أو 	 

بعبــارات أخــرى، يختلــف وزن كل صــوت حســب املنطقة.

ــد 	  ــن املقاع ــرب م ــدًدا أك ــر ع ــض الدوائ ــون يف بع ــب الناخب ينتخ

مقارنــة بأخــرى.

تــم رفــع ســقف إنفــاق الحمــالت مقارنــة بالقانــون الســابق، بــدل أن يتــم 

خفضــه كــام يطالــب املجتمــع املــدين.

ــوات  ــن دع ــم م ــى الرغ ــاء، ع ــل النس ــة لتمثي ــون حص ــن القان مل يتضم

ــية. ــية رئيس ــات سياس ــّدة مجموع ــود ع ــدين ووع ــع امل املجتم

ــت  ــن حــق التصوي ــة م ــة محروم ــات االجتامعي ــن الفئ ــد م ــت العدي ظل

ــمل: ــي تش ــح، وه ــرر واض دون أي م

الجيش والرشطة.	 

الراشــدين الذيــن تقــل أعامرهــم عــن 21 عاًمــا )املواطنــن الذيــن 	 

ــا(. تــراوح أعامرهــم بــن 18 و 21 عاًم

املواطنن الذين أقدموا عى إعان إفاسهم.	 

املوقوفن الذين مل يصدر حكم بحقهم بعد.	   .d

كــام يتــم اســتبعاد مزيــد مــن املجموعــات مــن الناحيــة العمليــة، أي تــم 

تثبيطهــا عــن التصويــت بســبب عــدم وجــود تدابــر لضــامن مشــاركتها، 

وهــي تشــمل:

األشخاص ذوي اإلعاقة.	 

\املرىض يف املستشفيات - عملًيا.	 

األشخاص الذين يعيشون بعيًدا عن مكان تسجيلهم.	 

مــن الواضــح أن القانــون االنتخــايب قــد ُصمــم لتجديــد تفويــض األحــزاب 

ــل  ــة والتمثي ــاركة الدميقراطي ــجيع املش ــن تش ــدالً م ــة، ب ــية القامئ السياس

ــت  ــث حصل ــة، حي ــات يف النتيج ــذه األولوي ــت ه ــد انعكس ــادل. وق الع

ــان  ــد يف الرمل ــن املقاع ــل م ــدد مامث ــى ع ــية ع ــل السياس ــم الكت معظ

ــابقة. ــات الس ــة باالنتخاب مقارن

خــالل الحمــالت لالنتخابــات الرملانيــة لعــام 2018 وأثناءهــا، وثّقــت 

الجمعيــة اللبنانيــة لدميقراطيــة االنتخابــات عــدًدا مــن االنتهــاكات التــي 

ــملت: ــد ش ــي، وق ــا الدميقراط أرضت بطابعه

عــدم املســاواة بــن املرشــحن يف التغطيــة اإلعاميــة: يف حــن مّيــز 	 

ــات  ــة املدفوعــة لانتخاب ــة اإلعامي ــن التغطي ــات ب ــون االنتخاب قان

ــة الكــربى  ــوات التلفزيوني ــات املدفوعــة، فــإن معظــم القن واإلعان

تفــرض عــى املرشــحن/األحزاب مبالــغ كبــرة مقابــل التغطيــة 

واملقابــات. وقــد أعطــى هــذا ميــزة رصيحــة للمرشــحن األكــر ثــراًء 

واألكــر ارتباطًــا بالسياســة، ال ســيام بالنظــر إىل أن معظــم القنــوات 

مرتبطــة سياســًيا.

ــراض 	  ــلطة ألغ ــتخدام الس ــاءة اس ــازة وإس ــات املنح إدارة االنتخاب

ــة  ــن مســؤولية وزارة الداخلي ــات م ــت إدارة االنتخاب ــة: ظل انتخابي

التــي كان يرأســها وزيــر مرّشــح للربملــان عــى الرغــم مــن التضــارب 

الواضــح يف املصالــح، باإلضافــة إىل 17 وزيــراً مرّشــحاً آخريــن. عــاوة 

ــيادة  ــامن س ــام يف ض ــة واإلع ــا الداخلي ــلت وزارت ــك، فش ــى ذل ع

ــن  ــف م ــاكات والتخفي ــع االنته ــر مبن ــق األم ــا يتعل ــون عندم القان

ــى  ــة اإلرشاف ع ــت لجن ــا أحال ــال، عندم ــبيل املث ــى س ــا. ع حدته

ــة  ــات بتهم ــة املطبوع ــة إىل محكم ــيلة إعامي ــات 45 وس االنتخاب

انتهــاك القانــون، عارضــت وزارة اإلعــام الدعــوى، مــا دفــع املحكمة 

ــاكات. ــامل االنته إىل إه

التدخــل األجنبــي يف العمليــة االنتخابيــة: وثقــت الرابطــة تدخــات 	 

ــحن  ــارة املرش ــك زي ــا يف ذل ــة، مب ــدول األجنبي ــفراء ال ــية لس سياس

ودعمهــم، واملشــاركة يف األحــداث العامــة التــي كان الخطــاب 

االنتخــايب حــارضاً فيهــا. عــاوة عــى ذلــك، وقبــل شــهر مــن 

االنتخابــات، تــم عقــد مؤمتــر ســيدر يف باريــس، حيث تعهــدت دول 

أجنبيــة ومنظــامت دوليــة بتقديــم قــروض إمنائيــة ميــّرة للبنــان. 

كــام اســتغل رئيــس الــوزراء اللبنــاين آنــذاك، ســعد الحريــري، 

ــه،  ــة لحزب ــة االنتخابي ــن الحمل ــزء م ــذه كج ــل ه ــدات التموي تعه

ــدة. ــف وظيفــة جدي وعــى األخــص مــن خــال وعــده بـــ900 أل

الخدمــات العينيــة والرشــاوى: يســمح القانــون االنتخــايب بتقديــم 	 

ــم  ــرشط تقدي ــة ب ــات االنتخابي ــاء الحم ــات أثن ــاعدة والخدم املس

مســاعدة مامثلــة باســتمرار عــى مــدى الســنوات الثــاث الســابقة 

ــة عــى الرشــوة، خاصــة  ــاء للرشعي ــرب هــذا إضف ــات. ويعت لانتخاب

ــا. عنــد اتخــاذه شــكًا عينًي



ــون  ــالف القان ــة: عــى الرغــم مــن اخت ــة االنتخابي ــاب حمــالت التوعي غي

ــا عــن ســابقه وحاجــة املواطنــن للتثقيــف حــول أســاليب  االنتخــايب متاًم

التصويــت مــن بــن جوانــب أخــرى، إال أن لجنــة اإلرشاف عــى االنتخابــات 

فشــلت يف القيــام بهــذا الــدور. مــألت وزارة الداخليــة الفــراغ بالحمــالت 

اإلعالميــة التــي بقيــت ســطحية وغــر كافيــة، وجــاء معظــم التثقيــف مــن 

األحــزاب السياســية ذات املصلحــة يف االنتخابــات.

كام تم توثيق انتهاكات خالل عملية االنتخاب والتصويت:

مارســت األحــزاب السياســية ضغوطًــا كبــرة عــى الناخبــن لضــامن 	 

ــل  ــن قب ــة م ــراع، خاص ــة االق ــت رسي ــا انُتهك ــا م ــم. وغالًب التزامه

منــدويب القوائــم االنتخابيــة الذيــن رافقــوا الناخبــن إىل الصنــدوق 

بحجــة أن الناخبــن يعانــون مــن إعاقــة تتعلــق بالقــراءة والكتابــة 

والبــرص ومــا إىل ذلــك. وعــاوة عــى ذلــك، تم انتهــاك فــرة الصمت 

ملــدة 48 ســاعة قبــل يــوم التصويــت مــن قبــل املرشــحن ووســائل 

اإلعــام، مــا قــد يكــون قــد أثّــر عــى خيــارات الناخبــن.

ــبب 	  ــراع بس ــز االق ــوىض مراك ــت الف ــاالت، عّم ــن الح ــر م يف كث

ــر مــن أســامء  ــاب كث ــل غي ــات، مث ــإدارة االنتخاب ــق ب ــا تتعل قضاي

ــن. ــم الناخب ــن قوائ ــن م الناخب

أظهــر رؤســاء مراكــز االقــراع يف كثــر مــن الحــاالت رصاحــة 	 

ــوا مــع  ــات، ال ســيام أنهــم صوت ــل االنتخاب انتامءهــم الســيايس قب

ــكان. ــوم الس ــن عم ــام م ــدة أي ــل ع ــن قب ــة اآلخري ــي الدول موظف

توصيات
ــس حقــوق اإلنســان عــى دعــوة  نحــث مجموعــة العمــل وأعضــاء مجل

ــة إىل: ــة اللبناني الحكوم

1. تعديل الدستور اللبناين من أجل:

تخفيــض ســن االقــراع اىل 18 ســنة وتوحيــد الســن القانــوين 	 

لبنــان. يف  والســيايس 

تحديد مدة الربملان بوضوح.	 

متكــن املواطنــن والهيئــات املدنيــة مــن تقديــم املراجعــات 	 

الدســتوري. املجلــس  أمــام  والشــكاوى 

ــد، 	  ــوزراء يف آن واح ــس ال ــان ومجل ــد يف الربمل ــغل مقاع ــر ش حظ

ــلطات. ــن الس ــح ب ــل أوض ــامن فص لض

منع تعديل القانون االنتخايب قبل عام أو أقل من االنتخابات.	 

فرض آليات تشاركية ملناقشة قانون االنتخابات وإقراره.	 

2. تعديــل قانــون االنتخابــات النيابيــة رقــم 2017/44 والقوانــن األخــرى 

ذات الصلــة مــن أجــل:

تعديــل حجــم الدوائــر االنتخابيــة وتقســيمها لضــامن تحســن 	 

التمثيــل واملســاواة بــن الناخبــن واملرشــحن.

إلغــاء العتبــة االنتخابيــة، والتــي تســتبعد أي قامئــة انتخابية تحصل 	 

عــى أصــوات أقــل مــن رقــم معــن.

إلغــاء »التصويــت التفضيــي« الــذي حــّول املعــارك االنتخابيــة إىل 	 

ــون  ــل ويك ــل أفض ــام متثي ــون للنظ ــث يك ــخصية، بحي ــارك ش مع

ــا. نســبًيا حًق

فــرض كوتــا نســائية يف جميــع القوائــم، وضــامن حصــول املرشــحة 	 

عــى فــرص متســاوية مــع نظرائهــا الرجــال يف نفــس القامئــة.

إنشــاء هيئــة مســتقلة إلدارة االنتخابــات وإلغــاء الســلطة اإلداريــة 	 

ــح  ــرشط أن مُتن ــات، ب ــة والبلدي ــا وزارة الداخلي ــا حالًي ــي متتلكه الت

ــن  ــة ع ــؤولية الكامل ــل واملس ــايل الكام ــتقال امل ــة االس ــذه الهيئ ه

ــارج. ــرى يف الخ ــي تُج ــة الت ــات الربملاني إدارة االنتخاب

ــد 	  ــث ق ــة املمغنطــة«، حي ــة بـــ »البطاق ــواد ذات صل ــاء أي م إلغ

ــى  ــط ع ــايف للضغ ــرص إض ــال عن ــة يف إدخ ــذه البطاق ــاهم ه تس

الناخبــن.

ــم، مــن خــال 	  ــة إقامته ــت يف منطق الســامح للمرشــحن بالتصوي

اســتحداث آليــات تســجيل واضحــة للراغبــن يف التصويــت يف 

منطقــة إقامتهــم.

تعديــل طريقــة تقســيم أقام االقــراع وفــرز األصوات داخــل مراكز 	 

االقــراع بــدالً مــن غرفــة االقــراع، حفاظــاً عــى رسيــة االقراع.

تخفيــض ســقف اإلنفــاق املســموح بــه للحمــات االنتخابيــة وفرض 	 

مزيــد مــن الشــفافية املاليــة مــن خــال إلــزام املرشــحن بالكشــف 

عــن حســاباتهم املرصفيــة وحســابات األصــول.

فــرض قواعــد تنظيميــة واضحــة لجمــع األمــوال وحمــات التمويل، 	 

ــكال  ــن أش ــكل م ــن كش ــة« للناخب ــاعدات »العيني ــر يف املس والنظ

ــار  ــفر/النقل، واعتب ــوم الس ــاوى رس ــر يف رش ــا، النظ ــوة. أيًض الرش

ــة. ــات االنتخابي ــن كجــزء مــن النفق العمــل التطوعــي للمندوب

إلغــاء املقاعــد النيابيــة اإلضافيــة للبنانيــن املقيمــن خــارج لبنــان 	 

ــي  ــت ناخب ــى تصوي ــه ع ــم 2017/44 يف نص ــون رق ــرام القان واح

ــان. ــة يف لبن ــم األصلي ــحن يف مناطقه ــن للمرش ــتات اللبناني الش

وضع آليات صارمة وشاملة للتغطية اإلعامية لانتخابات.	 

إنشاء آليات شاملة وصارمة لإلنفاق عى االنتخابات.	 

3. االلتزام بتنفيذ القانون رقم 2017/44، خاصة من خال:

ــذي مل 	  ــة، وال ــة االنتخابي ــام والدعاي ــذ الفصــل الخــاص باإلع تنفي

ــاواة  ــا أدى إىل المس ــة، م ــات املاضي ــال االنتخاب ــه خ ــم تطبيق يت

ــم. ــحن والقوائ ــن املرش ــا ب ــة م ــة اإلعامي ــة يف التغطي صارخ

تجهيز جميع مراكز االقراع الستقبال املواطنن ذوي اإلعاقة.	 

ــب 	  ــازل، لتجن ــل الع ــن داخ ــة الناخب ــن مرافق ــن م ــع املندوب من

إفشــاء رسيــة االقــراع.

منــع اســتخدام املــوارد واملرافــق العامــة ألغــراض انتخابيــة بشــكل 	 

صــارم.

4. اعتامد التعديات القانونية األخرى اآلتية:

تعديــل قانــون العقوبــات، الــذي يجعــل مــن الصعــب حالًيــا إثبات 	 

الرشــاوى، مــا يصّعــب محاســبة األشــخاص املســؤولن عــن الرشــاوى.

تعديــل قانــون اإلثــراء غــر املــرشوع وإلــزام املجلــس الدســتوري 	 

ــن. ــواب املنتخب ــن الن ــي يتلقاهــا م ــة الت ــر املالي ــرش التقاري بن

إلجبــار 	  املعلومــات«  إىل  الوصــول  يف  »الحــق  قانــون  تعديــل 

تربمــه. عقــد  أي  نــرش  عــى  اللبنانيــة  الســلطات 

إقرار قانون استقالية القضاء.	 
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حرية الرأي والتعبري واملعتقد

حريــة الــرأي والتعبــر وتكويــن الجمعيــات مكفولــة »ضمــن دائــرة 

القانــون« مبوجــب املــادة 13 مــن الدســتور اللبنــاين.  لكــن حــدود 

القانــون واســعة وتســمح باملقاضــاة عــى مجموعــة متنوعــة مــن التهــم: 

ــة الســلطات العامــة تصــل إىل الســجن ملــدة ســنة واحــدة،  ــة إهان عقوب

ويعاقــب عــى إهانــة الرئيــس بالســجن ملــدة تصــل إىل ســنتن، وإهانــة 

الشــعائر الدينيــة والعســكرية تصــل عقوبتهــا إىل الســجن ملــدة 3 ســنوات.  

ــات عــى تهمــة التشــهر  ــون العقوب ــان 582 و584 مــن قان ــص املادت وتن

ــة بالســجن ملــدة تصــل إىل 3 أشــهر أو غرامــة  ــن،  تحمــل عقوب باملواطن

بقيمــة 50 ألــف لــرة لبنانيــة إىل 400 ألــف لــرة لبنانيــة.  وينــص القانــون 

ــادة  ــب امل ــر« مبوج ــة التعب ــق يف حري ــرد الح ــكل ف ــى أن »ل ــدويل ع ال

ــع  ــية م ــة والسياس ــوق املدني ــاص بالحق ــدويل الخ ــد ال ــن العه 19 )2( م

اســتثناءات تتعلـّـق بـــ)1( حقــوق اآلخريــن وســمعتهم و)2( حاميــة األمــن 

ــام.  القومــي أو النظــام الع

تتجــاوز املالحقــات القضائيــة املتعلقــة بالتشــهر هــذه االســتثناءات 

يف املامرســة العمليــة يف لبنــان. وقــد حدثــت زيــادة مقلقــة يف عــدد 

ــا املرفوعــة ضــد الصحافيــن والنشــطاء واملواطنــن العاديــن عــى  القضاي

مــدى الســنوات الخمــس املاضيــة. عــى ســبيل املثــال، حصلــت أكــر مــن 

ــر  ــق بالتعب ــطاء تتعل ــن ونش ــن وصحافي ــد فنان ــة ض ــة قضائي 90 مالحق

  ،2019 شــباط/فراير  إىل   2016 األول/أكتوبــر  تريــن  مــن  املــروع 

ــة وليــس  ــر جرميــة جنائي ــك هــو أن التشــهر يعت والســبب الرئيــي لذل

ــة. ــوى مدني دع

مــن الواضــح أيًضــا اســتغالل القــادة السياســين واألحــزاب اللعديــد مــن 

هــذه املالحقــات القضائيــة لتكميــم أفــواه املعارضــن وخنــق حريــة 

التعبــر. وقــد شــهد العــام 2015 ارتفاًعــا حــاًدا يف قضايــا التشــهر املوجهــة 

ــة  ــا أزم ــي فجرته ــة الت ــن والناشــطن املنخرطــن يف الحرك ضــد املتظاهري

ــات.  إدارة النفاي

وتشــر الدالئــل حتــى اآلن إىل بيئــة حريّــة تعبــر مقيّــدة بشــكل متزايــد، 

ــن التشــهر كأداة  ــدأوا يف اســتخدام قوان خاصــة وأن بعــض السياســين ب

ــاء  ــم أثن ــراد أو اعتقاله ــم اســتدعاء عــرات األف ــد ت ــاد. فق ــق االنتق لخن

االحتجــاج أو لنرهــم انتقــادات عــى اإلنرتنــت. وطبقــاً لـــهيومن رايتــس 

ــة  ــق بحري ــم تتعل ــخصاً بته ــة 29 ش ــزة األمني ــتدعت األجه ــش،  اس ووت

التعبــر بــن 17 تريــن األول/أكتوبــر و6 آذار/مــارس 2020. عــالوة 

عــى ذلــك، تــم اســتدعاء العديــد مــن أصــوات املعارضــة مثــل املدونــن 

ــم  ــام ت ــت، ك ــى اإلنرتن ــادات ع ــار أو انتق ــر أخب ــد ن ــن بع والصحافي

اعتقــال واســتجواب قارصيــن. وأخــرًا، تعــرّض عــّدة صحافيــن للــرضب أو 

االعتــداء خــالل االحتجاجــات مــن قبــل قــوات األمــن، مثــل قضيــة محمــد 

زبيــب  يف الحمــرا يف فرايــر 2020، أو عندمــا تعــرض صحافيــون لالعتــداء 

وإجبارهــم عــى مغــادرة مبــاين املطــار بعــد إجــراء مقابــالت مــع الــركاب 

ــو 2020.  ــل يولي ــان يف أوائ ــن إىل لبن العائدي

يتمتـّـع مكتــب مكافحــة جرائــم املعلوماتيــة التابــع لقــوى األمــن الداخــي 

بســلطة التحقيــق واملالحقــة القضائيــة يف الجرائــم املتعلقــة بالتشــهر و/أو 

اإلهانــة و/أو القــدح والــذم و/أو التحريــض التــي تحــدث عــى اإلنرتنــت.  

هــذا وميــارس مكتــب مكافحــة جرائــم املعلوماتيــة ســلطات واســعة 

ــر عــى  ــر بشــكل كب ــا يؤثّ تتجــاوز ســلطته الرســمية بشــكل منتظــم، م

حريــة التعبــر والــرأي يف لبنــان. فمــن كانــون الثاين/ينايــر 2015 إىل أيـّـار/

مايــو 2019، فتــح املكتــب 3599 تحقيًقــا يف قضايــا تشــهر  )يف عــام 2018 

ــادة قدرهــا 325٪ يف  ــة تشــهر، بزي وحــده، حقــق املكتــب يف 1451 قضي

قضايــا التشــهر عــر اإلنرتنــت مــن العــام 2015(. 

ــا  لجــأ مكتــب مكافحــة جرائــم املعلوماتيــة يف تعاملــه مــع هــذه القضاي

أيًضــا إىل أدوات تنتهــك الحــق يف حريــة التعبــر. كانــت املامرســة األكــر 

شــيوًعا هــي عــرض وضــع حــد للمحاكمــة عــى املتهمــن مقابــل حــذف 

املنشــورات املوجــودة و/أو توقيــع تعهــدات مكتوبــة بعــدم التشــهر 

بالضحيــة املزعومــة يف املســتقبل.  ويُعتــر اســتخدام التعهــدات لتحقيــق 

الرقابــة الذاتيــة الفرديــة تجــاوزًا للســلطة ويســتخدم يف املقــام األول 

ــذات إذا  ــم ال ــدم تجري ــك الحــق يف ع ــه ينته ــام أن ــب، ك كوســيلة للرتهي

انتـُـزع تحــت اإلكــراه. إحــدى هــذه الحــاالت كانــت قضيــة الصحــايف عامــر 

الشــيباين، الــذي اســتجوبه املكتــب بســبب تغريــدة أرســلها يف 1 تريــن 

األول/أكتوبــر 2019، اشــتىك فيهــا مــن نقــص الــدوالرات يف مرفــه. وقــد 

حــذف الســيد الشــيباين التغريــدة بعــد اســتجواب مــن قبــل املكتــب. كــام 

تــم اســتدعاء آخريــن مثــل شــيباين وطُلــب منهــم حــذف تعليقاتهــم، مثــل 

ــاين لحقــوق اإلنســان،  وهــي منظمــة  ــع األســمر، رئيــس املركــز اللبن ودي

غــر حكوميــة محليــة تعمــل عــى حاميــة الفئــات الضعيفــة وتركــز عــى 

ــة. تــم اســتدعاء األســمر بعــد نــره تدوينــة  ــة الجنائي االحتجــاز والعدال

حيــث دافــع فيهــا عــن ناشــط لبنــاين ملشــاركته نكتــة حــول رمــز دينــي.

ــون 17  ــان وتخضــع لقان ــون يف لبن ــالم والتلفزي ــة عــى األف تســتمر الرقاب

ــاظ  ــة: الحف ــة يف الحــاالت اآلتي ــح الرقاب ــذي يتي ــاين 1947،  ال ــن الث تري

عــى النظــام العــام، واحــرتام اآلداب العامــة، ومنــع التحريــض الطائفــي، 

وإهانــة الســلطات العامــة.  ومتــارس املديريــة العامــة لألمــن العــام وظيفة 

تطبيــق القانــون، لكّنــه يُطبّــق بشــكل فضفــاض وباســتخدام درجــة عاليــة 

مــن االستنســابية.  وقــد ازدادت مــررات مامرســة الرقابــة وارتفعــت 

حــاالت الرقابــة يف أوقــات التطــورات السياســية الكــرى، مثــل االنتخابــات 

أو االحتجاجــات الواســعة. 

ــن  ــرز فاونديش ــك فرونت ــادت إليكرتوني ــر 2018، أف ــون الثاين/يناي يف كان

ــس  ــت وراء حملــة تجس ــام كان ــة لألمــن الع )EFF( أن املديريــة العام

عامليــة موجهــة ضــد نشــطاء وصحافيــن ومحامــن ومعلمــن وعســكرين.  

ــم بإجــراء  ــاس إبراهي ــواء عب ــر العــام لألمــن العــام الل ــد اعــرتف املدي وق

املراقبــة.  وهــذا انتهــاك للقانــون 1999/140 الــذي يحظــر االعــرتاض غــر 

ــا للــامدة 17 مــن العهــد  القانــوين لالتصــاالت، كــام أنــه غــر قانــوين وفًق

الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية، باإلضافــة إىل انتهاكــه 

املادتــن 2 و3 مــن القانــون 1999/140، اللتــن تنصــان عــى رضورة وجــود 



أمــر قضــايئ أو إداري لالعــرتاض القانــوين لالتصــاالت، لكــن املشــتبه بهــم 

يجــرون عــى تســليم بيانــات هواتفهــم يف الحجــز دون أمــر قضــايئ ذي 

صلــة.

تــم تقديــم قانــون جديــد لإلعــالم، مــن شــأنه تعديــل قانــون املطبوعــات، 

ــا  ــد. أّم ــه بع ــت علي ــم التصوي ــن مل يت ــام 2020، لك ــل ع ــان قب إىل الرمل

القانــون املقــرتح فــال يتوافــق واملعايــر الدوليــة الخاصــة بحريــة التعبــر. 

توصيات
ــس حقــوق اإلنســان عــى دعــوة  نحــث مجموعــة العمــل وأعضــاء مجل

ــة إىل: ــة اللبناني الحكوم

استبدال جرمية القدح والذم وعقوباتها بدعوى مدنية بالتشهر.	 

إلغاء الرقابة املسبقة عى جميع أنواع اإلنتاج الفني.	 

التأكــد مــن إبــاغ املشــتبه بهــم قيــد التحقيق مــن مكتــب مكافحة 	 

جرائــم املعلوماتيــة قبــل 24 ســاعة مــن اســتدعائهم. وذكــر ســبب 

االســتدعاء وهويــة الشــخص املّدعــي.

ــل 	  ــع تعهــدات قب إلغــاء مامرســة حمــل املشــتبه بهــم عــى توقي

محاكمتهــم.

تطبيــق أحــكام القانــون 1999/140 الــذي يحمــي الجمهــور مــن 	 

ــة. املراقب

ــر 	  ــد مبــا يتوافــق مــع املعاي ــون اإلعــام الجدي ــل قان ضــامن تعدي

ــة. الدولي

حرية تكوين الجمعيات

تتنــاول املــادة 13 مــن الدســتور اللبنــاين حريــة تكويــن الجمعيــات، 

املبنيــة عــى قانــون الجمعيــات العثــامين لعــام 1909. هنــاك حــوايل 8500 

ــكل  ــل بش ــة تفش ــن وزارة الداخلي ــان. لك ــدين يف لبن ــع م ــة مجتم منظم

روتينــي يف االلتــزام بوقــت االســتجابة البالــغ 30 يوًمــا لتســجيل منظــامت 

ــي الصعــب ووجــود نشــطاء  ــدين، مستشــهدة بالوضــع األمن ــع امل املجتم

ســورين يُزعــم أنهــم يشــكلون مجموعــة غــر مروعــة كذريعــة للتأخــر.  

تنتظــر 29٪ مــن منظــامت املجتمــع املــدين أكــر مــن 90 يوًمــا للتســجيل 

يف وزارة الداخليــة، مــع عــدم تلقــي بعضهــا أي رد مــن الــوزارة لســنوات.

ــالل  ــن خ ــدين م ــاء امل ــد الفض ــة بتقيي ــن اللبناني ــوات األم ــت ق ــام قام ك

اســتهداف األحــداث املتعلقــة بحقــوق أفــراد مجتمــع امليم-عــن. يف العــام 

ــل  ــام بتعطي ــن الع ــة لألم ــة العام ــون للمديري ــاط تابع ــام ضب 2018، ق

ــوق  ــة لحق ــة عربي ــه منظم ــام 2013 نظمت ــذ ع ــنوياً من ــد س ــر يُعق مؤمت

ــه. كــام  ــوا إغالق ــا وحاول ــراً له ــروت مق مجتمــع امليم-عــن تتخــذ مــن ب

قامــت املديريــة، املعنيــة رســميًا بشــؤون الهجــرة،ـ بجمــع املعلومــات عــن 

ــن يف املؤمتــر. ــر اللبناني املشــاركن غ

يف مايــو 2018، اعتقلــت قــوى األمــن الداخــي ناشــطًا حقوقيًــا مــن 

مجتمــع امليم-عــن وضغطــت عليــه إللغــاء فعاليــات بــروت برايــد، مبــا يف 

ذلــك قــراءة شــعرية، أمســية كاريــويك، ومناقشــة حــول الصحــة الجنســية 

وفــروس نقــص املناعــة البريــة، وورشــة عمــل ملحــو األميــة القانونيــة. 

بعــد هــذه الحــوادث، تــم تقديــم شــكوى إىل املقرريــن الخاصــن لألمــم 

ــات،  ــن الجمعي ــة تكوي املتحــدة بشــأن الحــق يف التجمــع الســلمي وحري

ــدويل.  مؤكــدة أن التعطيــل يتعــارض مــع القانــون ال

كــام تعــرض الحــق يف التجمــع الســلمي لضغــوط كبــرة خــالل انتفاضــة 

تريــن األول 2019، واســتخدمت قــوى األمــن الداخــي العنــف املفــرط 

لتفريــق املتظاهريــن، مبــا يف ذلــك االســتهداف املبــارش لهــم بــرذاذ الفلفــل، 

ــاه،  ــم املي ــوع، وخراطي ــيل للدم ــاز املس ــل الغ ــرط لقناب ــتخدام املف واالس

والرصــاص املغلّــف باملطّــاط. وتتمثــل املشــكلة الرئيســية يف عــدم وجــود 

تدابــر أمنيــة لتنظيــم املظاهــرات، وضــامن الظــروف املالمئــة لالحتجاجات 

ــام(.  ــن والنظــام الع ــم بشــكل ســلمي )ضــامن ســالمة املتظاهري ــي تت ل

ــن  ــوى األم ــاء ق ــة أن أعض ــروا حقيق ــن ذك ــن أن الكثري ــم م ــى الرغ ع

الداخــي يتعاملــون مــع ضغــوط شــديدة، باإلضافــة إىل انتشــارهم يف 

ــة  ــاظ باملعرف ــا يف االحتف ــا واضًح ــاك نقًص ــالد، إال أن هن ــع أنحــاء الب جمي

داخــل املؤسســة. فقــد اســتفادت املؤسســات األمنيــة اللبنانيــة، مبــا 

فيهــا قــوى األمــن الداخــي، مــن كثــر مــن برامــج إصــالح قطــاع األمــن، 

باإلضافــة إىل عــّدة تدريبــات. لكــن معــّدل الــدوران املرتفــع يف صفوفهــم، 

واالفتقــار إىل أنظمــة للتأكــد مــن الحفــاظ عــى املعرفــة ونقلهــا إىل 

ــؤدي إىل  ــن إال أن ي ــن، ال ميك ــاط واملجندي ــن الضب ــدة م ــال الجدي األجي

اســتخدام مفــرط للقــوة. وقــد تجــى ذلــك يف االعتقــاالت التعســفية 

ــات.  ــاء االحتجاج ــب أثن والتعذي

كــام تغيــب اإلجــراءات الواضحــة لحاميــة املتظاهريــن، األمــر الذي يشــكل 

ــن األول  ــن 17 و30 تري ــات. ب ــن الجمعي ــة تكوي ــا لحري ــًدا إضافيً تهدي

ــوات  ــلت ق ــات.  فش ــن اإلصاب ــخص م ــوايل 2000 ش ــالج ح ــم ع 2019، ت

ــن الذيــن تعرضــوا لهجــوم مــن قبــل جهــات  ــة املتظاهري األمــن يف حامي

ــم أنصــار بعــض األحــزاب  ــدة، مبــن فيه ــة يف مناســبات عدي غــر حكومي

ــه. السياســية مبــا يف ذلــك أمــل وحــزب الل

ــة  ــام الكفال ــات لنظ ــرات، الخاضع ــازل املهاج ــالت املن ــت عام ــام ُحرَِم ك

ــادة 7  ــتثني امل ــث تس ــة، حي ــن نقاب ــق يف تكوي ــن الح ــدل، م ــر للج املث

مــن قانــون العمــل اللبنــاين عامــالت املنــازل مــن جميــع أحــكام القانــون. 

ــع  ــى جمي ــون ع ــس القان ــن نف ــادة 92 م ــر امل ــك، تحظ ــى ذل ــالوة ع ع

العــامل األجانــب الرتشــح أو حتــى التصويــت يف انتخابــات مجالــس 

النقابــة. يف العــام 2015، تحــدت مجموعــة مــن 300 عاملــة منــازل محليــة 

ــة  ــازل تحــت مظل ــة عامــالت املن هــذا الواقــع وأعلنــت عــن إنشــاء نقاب

ــك ،  ــع ذل ــان.  وم ــن يف لبن ــامل واملوظف ــات الع ــي لنقاب ــاد الوطن االتح

رفــض وزراء العمــل املتعاقبــون االعــرتاف بالنقابــة، مــع اســتخدام املادتــن 

ــون العمــل كمــرر. ــن قان 7 و92 م

ــام  ــون لنظ ــن يخضع ــام، الذي ــاع الع ــي القط ــى موظف ــا ع ــر أيًض يُحظ

ــامم  ــل، االنض ــون العم ــس قان ــام 1959 ولي ــام لع ــاع الع ــي القط موظف

إىل النقابــات. وتنــص املــادة 15 مــن النظــام عــى أنــه ال يجــوز ملوظفــي 
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ــة منظمــة  ــا ينتهــك اتفاقي ــات، وهــو م الحكومــة اإلرضاب أو إنشــاء نقاب

ــام 1948. ــم C087 لع ــة رق ــل الدولي العم

توصيات
ــس حقــوق اإلنســان عــى دعــوة  نحــث مجموعــة العمــل وأعضــاء مجل

ــة إىل: ــة اللبناني الحكوم

ــات مبوجــب 	  ــرة محــددة لتســجيل الجمعي ــن وجــود ف ــد م التأك

قانــون 1909.

ــل املــادة 3 مــن عــام 1909 بحيــث تنــص رصاحــة عــى أن 	  تعدي

تفســرات عــدم منــح اإلخطــار أو حــل الجمعيــات تخضــع للقانــون 

اللبنــاين.

التأكــد مــن تطبيــق قانــون الجمعيــات عــى جميــع الجمعيــات يف 	 

لبنــان، مبــا يف ذلــك االتحــادات الرياضيــة.

ــون رقــم 112 الصــادر عــام 1959 للســامح 	  ــل املرســوم بقان تعدي

ــادة 132  ــايل القضــاة مبوجــب امل ــة )وبالت ــة املدني ــي الخدم ملوظف

مــن مدونــة الســلوك القضــايئ( بــأن يكونــوا أعضــاء و/أو مؤسســن 

ــة. ــات املهني للجمعي

منــح اعــراف رســمي بجمعيــات مجتمــع امليم-عــن، واالمتنــاع عن 	 

أي اســتهداف لنشــاطاتهم وفعالياتهــم.

إلغــاء املــادة 7 مــن قانــون العمــل لضــامن املســاواة بــن العــامل 	 

عــرب القطاعــات.

إلغــاء أو تعديــل املــادة 92 مــن قانــون العمــل للســامح للعــامل 	 

ــات. ــادة النقاب ــكيل وقي ــن بتش املهاجري

التصديق عى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189.	   .58
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الحق مبحاكمة عادلة )املادة 14 

من العهد الدويل الخاص بالحقوق 

املدنية والسياسية(

يكــرّس لبنــان يف مقدمــة دســتوره »اإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان« 

واملعاهــدات الدوليــة. كــام صــّدق لبنــان عــى »العهــد الــدويل الخــاص 

ــة والسياســية«. بالحقــوق املدني

تضمــن املــادة 10 مــن »اإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان« واملــادة 14 

ــق يف  ــية« الح ــة والسياس ــوق املدني ــاص بالحق ــدويل الخ ــد ال ــن »العه م

ــة أمــام محكمــة مســتقلة وحياديــة. محاكمــة عادل

أوالً: الحــق لــكل شــخص يف محاكمــة 

متخصصــة  محكمــة  تجريهــا  عادلــة 

ومســتقلة وحياديــة ومنشــأة ســابقاً 

مــن   14.1 )املــادة  القانــون  بحكــم 

العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق 

املدنيــة والسياســية(

 إّن وجــود قضــاء مســتقل هــو أحــد أبــرز الضامنــات للحــق يف محاكمــة 

عادلــة.

ــدأي فصــل الســلطات )الفقــرة  عــى الرغــم مــن أّن الدســتور يكــرس مب

الخامســة مــن مقدمتــه( واســتقاللية القضــاة والقضــاء )املــادة 20(، يبقــى 

النظــام القضــايئ اللبنــاين بعيــداً كّل البعــد عــن كونــه مســتقالً.

ميكــن لحــظ القيــود عــى اســتقاللية القضــاء يف االنتهــاكات الالحقــة 

بجوانبهــا املتعــددة: مبــدأ القــايض الطبيعــي، وضامنــات االســتقاللية 

املؤسســاتية والفرديــة، وحياديــة املحاكــم، كــام يف انتهــاكات معايــر املبــدأ 

ــاة. ــبة القض ــا، أي محاس ــالزم معه املت

1.  مبدأ القايض الطبيعي واملحاكم 

االستثنائية

إّن مبــدأ القــايض الطبيعــي هــو ضامنــة أساســية للحــق يف محاكمــة عادلة. 

وعــى الرغــم مــن ذلــك، ال تــزال املحاكــم االســتثنائية موجــودة يف لبنان.

يختــّص املجلــس العــديل، وهــو إحــدى هــذه املحاكــم االســتثنائية، بالنظــر 

يف القضايــا التــي تهــدد األمــن القومــي الداخــي والخارجــي. وميكــن 

ــاًء  ــه بن ــال إلي ــا تُح ــاز، إذ أن القضاي ــه محكمــة سياســية بامتي ــار أن االعتب

عــى مرســوم حكومــي استنســايب، يف انتهــاٍك واضــٍح ملبــدأ فصل الســلطات.

ــع  ــرى، فتتمت ــتثنائية أخ ــة اس ــي محكم ــكرية ، وه ــة العس ــا املحكم  أم

بصالحيــة واســعة ، إذ أنهــا متخصصــة للنظــر يف كّل القضايــا التــي يكــون 

فيهــا أحــد أعضــاء الجيــش طرفــاً، وكذلــك كل القضايــا املرتبطــة باإلرهــاب 

ومســائل مامثلــة. وغالبــاً مــا تتــم محاكمــة املدنيــن أمــام هــذه املحكمــة. 

والجديــر بالذكــر أّن غالبيــة القضــاة يف هــذه املحكمــة هــم مــن الضبــاط 

ــذي  ــارم ال ــب الع ــر الغض ــرى. وإث ــة أخ ــات أمني ــش ويف مؤسس يف الجي

ــر الســابق ميشــال ســامحة  ــف  ضــّد الوزي أعقــب صــدور الحكــم املخّف

املتّهــم بنقــل متفجــرات والتآمــر الرتــكاب أعــامل إرهابيــة، والقــرار 

الالحــق باإلفــراج عنــه ، بــارشت لجنــة اإلدارة والعــدل مناقشــة اقرتاحــي  

ــاين  ــون الث ــهري كان ــالل ش ــنوات خ ــذ س ــا من ــن يف أدراجه ــن عالق قانون

وشــباط 2016، مــن بينهــام اقــرتاح النائــب الســابق إيــي كــروز املقــدم 

بتاريــخ 22 نيســان 2013، الــذي يعتــر االقــرتاح الوحيــد الــذي يــؤدي إىل 

تقييــد صالحيــة املحكمــة العســكرية مبحاكمــة املدنيــن. غــر أن أي تعديل 

مل يطــرأ عــى اختصــاص املحكمــة الواســع مبحاكمــة املدنيــن. واألخطــر أنه 

أحيــل أمامهــا متظاهــرون منتفضــون ضــد الســلطة، وصحافيــون. فغــداة 

ــة  ــعة معارض ــركات واس ــان تح ــهد لبن ــث ش ــف 2015 حي ــة صي انتفاض

للســلطة بســبب الفســاد الكبــر  يف قطــاع إدارة النفايــات، جــرت – 

بحســب توثيــق لجنــة املحامــن للدفــاع عــن املتظاهريــن – مالحقــة 51 

ــذ  ــا من ــخصاً أمامه ــة 15 ش ــرت إىل اآلن، مالحق ــام ج ــا؛ ك ــخصاً أمامه ش

بدايــة انتفاضــة 17 ترين/أكتوبــر 2019 التــي يشــهدها لبنــان ضــد 

ــة الحاكمــة.  الفســاد والطبق

ــام  ــات له ــة تريح ــى خلفي ــخ 7 آذار 2019، وع ــا بتاري ــدر عنه ــام ص ك

عــى وســائل التواصــل االجتامعــي اعتــرت مســيئة لســمعة جهــاز أمنــي 

هــو »أمــن الدولــة«، حكــم غيــايب بالحبــس ثالثــة أشــهر عــى الصحافيــن 

آدم شــمس الديــن وفــداء عيتــاين. وعــى أثــره أعلنــت النائبــة يف الرملــان 

بــوال يعقوبيــان أنهــا تقدمــت بتاريــخ 12 آذار 2019، باقــرتاح قانــون مينــع 

ــة  ــن أمــام املحاكــم العســكرية. ومتــت إحال محاكمــة الصحافيــن واملدني

هــذا االقــرتاح إىل كل مــن لجنــة الدفــاع الوطنــي ولجنــة اإلدارة والعــدل يف 

الرملــان دون أن تبــدأ دراســته. 

ــا  ــر بالقضاي ــاص يف النظ ــع باالختص ــة تتمت ــم الطائفي ــزال املحاك 9- ال ت

ــم  ــذه املحاك ــد ه ــؤون األرسة. وتفتق ــخصية وش ــوال الش ــة باألح املتعلّق

كــام القضــاء العــادي لضامنــات اســتقالليتها، كــام ال يُشــرتط عــى القضــاة 

ــوق. ــد اســتحصلوا عــى شــهادة يف الحق ــوا ق ــا أن يكون ــن فيه املعيّن

املحاكم اإلدارية
يف املحاكــم اإلداريّــة، يتمتــع رئيــس الغرفــة بهامــش استنســابية واســع يف 

ــن  ــه تعي ــام يجــب علي ــة. فبين ــة الناظــرة يف املراجع ــن أعضــاء الهيئ تعي

القــايض املقــرر للدعــوى فــور نهايــة التحقيقــات األوليــة فيهــا، ال يُفــرض 

ــت  ــة الحاكمــة، يف الوق ــن سيشــرتكون يف الهيئ ــن القضــاة الذي ــه تعي علي

نفســه. وغالبــاً مــا يســتدعي رئيــس الغرفــة إىل جانــب املستشــار املقــرر، 

قاضيــاً آخــر مــن أعضــاء الغرفــة املعنيــة للمشــاركة يف النظــر يف مراجعــة 

مل يطلــع عليهــا مــن قبــل ومــن دون إعطائــه وقتــا كافيــاً للقيــام بذلــك. 

عــاً يف إصــدار األحــكام القضائية  وهــذا مــا يُشــّكل يف كثــر من األحيــان ترُّ

ــه  ــه وإحراج ــذا الوج ــى ه ــن ع ــايض املع ــى الق ــط ع ــأنه الضغ ــن ش م



وتعريــض حقــوق املُتقاضــن للضيــاع.  وفضــاًل عــن ذلــك، يتمتــع رئيــس 

الغرفــة باستنســابية واســعة يف تغيــر أعضــاء الهيئــة املشــاركن يف النظــر 

يف القضيــة. ويتناقــض هــذا الوضــع رصاحــة مــع مبــدأ القــايض الطبيعــي 

وخصوصــاً الحــّق يف املحاكمــة أمــام محكمــة منشــأة مســبقاً.

 

٢.  االستقاللية املؤسساتية

 تشــر االســتقاللية املؤسســاتية إىل اســتقالل القضــاء كمؤسســة عــن 

ــروع الســلطة  ــرع مــن ف ــل أي ف أي تدخــل، أو نفــوذ، أو ضغــط مــن قب

األخــرى )التنفيذيــة أو التريعيــة(.

املحاكم العدلية
ال تــزال الســلطة التنفيذيــة تــؤدي دوراً أساســياً يف تعيــن ونقــل القضــاة 

يف املحاكــم العدليــة.

 يتــم تعيــن أو نقــل القضــاة بواســطة مرســوم حكومــي، ما يجعــل صالحية 

مجلــس القضــاء األعــى بحســم مــروع التشــكيالت القضائيــة غــر فّعالــة 

إذ أنــه ينبغــي الحصــول عــى موافقــة كل مــن رئيــس الجمهوريــة وأعضــاء 

الحكومــة املعنيــن عــى االقــرتاح، عــر املرســوم الحكومــي. ويعنــي ذلــك 

ــه عــى مجلــس القضــاء األعــى الحصــول عــى موافقــة كل الســلطات  أنّ

ــات  ــه لتعيين ــر اقرتاح ــل متري ــن أج ــوم م ــى املرس ــة ع ــة املوقّع التنفيذي

القضــاة ومناقالتهــم . 

ــالت  ــكيالت واملناق ــوم التش ــدر مرس ــر 2017، ص ــن األول/أوكتوب يف تري

اللوائــح  »تشــكيالت  التشــكيالت إعالميــاً  القضائيــة. وســّميت هــذه 

الثــالث«، حيــث انطلــق مجلــس القضــاء األعــى إلعــداد مــروع املناقــالت 

ــة  ــة والحكوم ــاء الجمهوري ــن رؤس ــه كل م ــلها إلي ــالث أرس ــم ث ــن قوائ م

ــون أن يشــغلوها.  ومجلــس النــواب وســّمت القضــاة واملراكــز التــي يتمّن

ــا إجهــاض  ــار إىل أن هــذا املرســوم صــدر بعــد ســبع ســنوات تخلله ويُش

ــس القضــاء  ــة أعدهــا مجل ــر مــن خمســة مشــاريع تشــكيالت قضائي أك

ــا لســبب أو  ــوى السياســية له ــض إحــدى الق ــا رف األعــى ألســباب قوامه

آلخــر.

 بوصفــه الســلطة املناطــة الســهر عــى حســن ســر العدالــة واســتقاللية 

القضــاء، ينبغــي استشــارة مجلــس القضــاء األعــى يف أي اقــرتاح قانــون أو 

ــم  ــون تنظي ــرة ز مــن قان ــادة 5 فق ــق بالقضــاء العــديل )امل مرســوم متعلّ

القضــاء العــديل(. 

ــة  ــّس بالعطل ــالت مت ــن تعدي ــون يتضّم ــّر قان ــوز 2017 أق ــخ 18 مت بتاري

الســنوية للقضــاة ومنــح الحكومــة صالحيــة اتخــاذ قــرار بإلغــاء صنــدوق 

تعاضــد القضــاة ورفــع راتــب موظفــي الفئــة األوىل مــن دون أن يرتافــق 

بــأي خطــوة لزيــادة رواتــب القضــاة كــام تــم تحديدها منــذ أواخــر 2011. 

وهــو يتعــارض مــع مبــدأ فصــل الســلطات ومــع املــادة 20 مــن الدســتور 

اللذيــن كرّســا القضــاء كســلطة، األمــر الــذي يفــرض إعــامل املــوازاة بــن 

رواتــب القضــاة والنــواب أو الــوزراء. 

ــاق  ــد اتف ــى، اعتم ــاء األع ــس القض ــاء مجل ــار أعض ــق باختي ــا يتعل يف م

الطائــف  مبــدأ االنتخــاب، الــذي ينــص عــى انتخــاب عــدد مــن أعضــاء 

ــن  ــة م ــاعة مثاني ــى الس ــزال حت ــن، ال ي ــل القضــاة. ولك ــن قب ــس م املجل

أصــل عــرة مــن أعضائــه معيّنــن بشــكل مبــارش أو غــر مبــارش مــن قبــل 

الســلطة التنفيذيــة، مــا يلقــي بالشــك عــى اســتقالليته. أمــا بالنســبة إىل 

العضويــن املتبقيــن، فيتــم انتخابهــام مــن قبــل قضــاة محكمــة التمييــز، 

ــإّن حــق  ــايل، ف ــن رؤســاء الغــرف يف هــذه املحكمــة. وبالت حــراً مــن ب

انتخــاب أعضــاء املجلــس كــام الحــق يف الرتشــح لهــذه العضويــة مقيّــدان 

بشــكل كبــر.

ــد  ــايئ ومعه ــش القض ــة التفتي ــرى، كهيئ ــة أخ ــات قضائي ــزال مؤسس  ال ت

ــة، تحــت وصايــة وزارة العــدل وليــس مجلــس القضــاء  الــدروس القضائي

األعــى.

املحاكم اإلدارية
ــس القضــاء األعــى  ــة مــرادَف مجل ــس شــورى الدول ــر مكتــب مجل  يُعت

يف مــا يتعلــق باملحاكــم اإلداريــة )التــي تختــص بالنظــر يف الدعــاوى ضــد 

اإلدارة(. ال يتــم انتخــاب أعضــاء هــذا املكتــب، وبالتــايل ال دور للقضــاة يف 

عمليــة االختيــار. باإلضافــة، يتــم تعيــن قضــاة املحاكــم اإلداريــة مبرســوم 

حكومــي  مبنــي عــى اقــرتاح وزيــر العــدل بعــد موافقــة مكتــب املجلــس، 

ــن  ــق ب ــول تواف ــدم حص ــامل ع ــون إىل احت ــرّق القان ــن دون أن يتط لك

مكتــب املجلــس والوزيــر )عــى عكــس مــا نجــده يف القانــون يف مــا يخــص 

تعيــن القضــاة العدليــن(، مــا يزيــد مــن ســطوة الســلطة التنفيذيــة عــى 

املحاكــم اإلداريّــة.

 

3.  االستقاللية الفردية

الســتقاللية القــايض الفرديــة وجهــان؛ األول يكمــن يف االســتقاللية الخارجية 

ــوذ أو ضغــط  ــر أو نف ــن أي تأث ــة م ــايض بالحامي ــع الق ــي متتّ ــي تعن والت

مُيــارس عليــه مــن خــارج املؤسســة القضائيــة. أمــا الثــاين فهــو االســتقاللية 

الداخليــة التــي تعنــي اســتقاللية القــايض مــن التأثــر والضغــط املـُـامرس 

مــن داخــل الســلطات القضائيــة، وخصوصــاً مجلــس القضــاء األعــى 

والقضــاة األرفــع مرتبــة.

االستقاللية الخارجية
ــد  ــة ض ــات ضعيف ــوى ضامن ــة س ــات القضائي ــون املؤسس ــي القان ال يعط

الخارجيــة  االســتقاللية  يجعــل  مــا  الخارجيــة،  والضغوطــات  التأثــر 

محــدودة.

ــن دون  ــايض م ــل الق ــواز نق ــدم ج ــدأ ع ــوين مب ــار القان ــرّس اإلط ال يك

موافقتــه.

ال يحمــي القانــون الجنــايئ بشــكل كاٍف اســتقاللية القضــاء. فهــو يعــرّف 

التدخــل يف عمــل القضــاة كـ«اســتعطاف القايض كتابًة أو شــفاهًة« ويجرمه 

فقــط كجنحــة معاقــب عليهــا بالغرامــة مــن عريــن ألــف إىل مئــة ألــف 
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لــرة )املــادة 419 مــن قانــون العقوبــات(. وتقــّدم كل مــن النائبــن جــورج 

عقيــص  وبــوال يعقوبيــان  باقرتاحــي قانــون لتشــديد عقوبــة التدّخــل يف 

القضــاء. تــم إقــرار اقــرتاح النائــب عقيــص يف لجنــة اإلدارة والعــدل بتاريــخ 

17 أيلــول 2019 معــّدالً بحيــث بــات يتضمــن عقوبــة الحبــس مــن ثالثــة 

أشــهر إىل ثــالث ســنوات وغرامــة تــرتاوح بــن عــرة أضعــاف الحــد األدىن 

ــّم إقــرار أي مــن االقرتاحــن يف الهيئــة  لألجــور ومائــة ضعفــه، دون أن يت

العامــة حتــى اليــوم . 

بتاريــخ 16 أيــار 2017، قــام وزيــر العــدل الســابق ســليم جريصــايت وأمــام 

ــروت  ــات ب ــة جناي ــس محكم ــع رئي ــة م ــة هاتفي ــراء مكامل ــالم، بإج اإلع

باالنتــداب هــاين عبــد املنعــم حجــار، طالبــاً منــه االســتعجال ببــت قضيــة 

ــه بأنهــا  ــرأي العــام  مــرراً طلب ــزاً واســعاً يف ال ــة مهمــة أخــذت حي جنائي

 . hot files مــن ضمــن امللفــات الســاخنة

ــكري  ــة ش ــورى الدول ــس ش ــس مجل ــزل رئي ــّم ع ــخ 3 أب 2017 ت بتاري

ــا  ــايئ، مب ــكاف القض ــم االعت ــيايس يف خض ــرار س ــه بق ــن منصب ــادر ع ص

ــم  ــامل عزله ــن باحت ــؤولن القضائي ــائر املس ــة لس ــالة ضمني ــس رس يعك

ــر العــدل الســابق  بالطريقــة نفســها، مبــرر أو مــن دون مــرر. وكان وزي

ــزل  ــة هــذا الع ــه التلفزيوني ــزا يف إحــدى مقابالت ــد ع جريصــايت نفســه ق

ــاء أّي  ــاً إعط ــايس، رافض ــد الرئ ــج العه ــع نه ــادر م ــخصية ص ــارض ش لتع

أســباب موجبــة واضحــة بخــالف أحــكام قانــون الوصــول إىل املعلومــات. 

االستقاللية الداخلية
 فيــام تنــص املــادة 20 مــن الدســتور بشــكل واضــح عــى اســتقاللية كل 

ــت  ــذا الصم ــجع ه ــاة. ويش ــن القض ــاواة ب ــدأ املس ــن مب ــاٍض، ال تعل ق

ــايئ. ــم القض ــل التنظي ــة داخ الهرمي

ــارايت  ــاً يف مب ــال مقلق ــاء  تعدي ــول القض ــات دخ ــراءات مباري ــهدت إج ش

لالمتحانــات  املخصصــة  العالمــة  نســبة  زيــادة  بفعــل  و2016   2014

ــة يف2014  وسدســها يف 2016. ومــن  ــع العالمــة اإلجاملي الشــفهية إىل رب

شــأن ذلــك أن يــؤّدي إىل تقليــص ضامنــات املبــاراة املحايــدة مــن خــالل 

ــاء  تعزيــز هامــش تأثــر أعضــاء اللجــان الفاحصــة يف النتائــج النهائيــة بن

ــا  ــحن، ويف مقدمه ــاءة املرش ــة بكف ــا أي صل ــت له ــارات ليس ــى االعتب ع

ــه. ــه وانتامءات ــح وعالقات ــة املرش ــة بهوي ــارات الخاص ــاً االعتب طبع

27- تشــوب تعيــن القضــاة يف بعــض املراكــز واللجــان املتخصصــة أو 

ــز قضــاة  ــاب لتميي ــل هــذه الوســائل إىل ب انتدابهــم شــكوك حــول تحوي

ــن القضــاة، خصوصــاً أنهــم يتقاضــون  ــدأ املســاواة ب ــن، واملــس مبب معين

مبالــغ إضافيــة عــى رواتبهــم عــن تعيينهــم فيهــا. وهــي غالبــاً مــا تتحــول 

إىل أداة لرتغيــب القضــاة لالنســجام مــع القــوى املؤثــرة يف تعيــن أعضــاء 

ــة الذيــن ميتنعــون عــن إجابــة هــذه القــوى. هــذه اللجــان أو ملعاقب

 

الحريات األساسية للقضاة
ــية يف  ــم األساس ــوين لحريّاته ــس القان ــون التكري ــاة ينتقص ــزال القض ال ي

التعبــر والتجمــع، عــى الرغــم مــن أّن هــذه الحريــات محوريّــة لضــامن 

ــاس  ــى أس ــات ع ــذه الحري ــن ه ــون م ــم يُحرم ــاء . وه ــتقاللية القض اس

ــاء  ــم القض ــون تنظي ــادة 15( ، وقان ــن )امل ــن العام ــام املوظف ــكام نظ أح

ــة. ــة القضائي ــات الوظيف ــات وأخالقي ــان 44 و132( وواجب ــديل )املادت الع

تنــص »املبــادئ األساســية ألخالقيــات القضــاء«، التــي أصدرتهــا وزارة 

العــدل عــام 2005، عــى موجــب القضــاة بالتحفــظ وتتجاهــل حــق 

القــايض يف تأســيس الجمعيــات وحريــة التعبــر.

ــاض  ــتقالة ق ــن اس ــالن ع ــن اإلع ــام م ــد أي ــوز2018، وبع ــخ 17 مت  بتاري

مشــتبه بــه باالرتشــاء، أصــدر وزيــر العــدل يف حكومــة تريــف األعــامل 

ســليم جريصــايت تعميــامً عــى القضــاة بوجــوب االمتنــاع عــن »التواصــل 

بــأي شــأن كان عــر الوســائل كافــة مكتوبــة أو مرئيــة أو مســموعة قبــل 

ــادة  ــى امل ــر ع ــتند الوزي ــدل«. واس ــر الع ــن وزي ــى إذن م ــول ع الحص

ــح  ــؤالء التري ــى ه ــر ع ــي تحظ ــن الت ــن العام ــون املوظف ــن قان 15 م

ــون  ــن قان ــادة 132 م ــى امل ــة ع ــهم اإلداري، معطوف ــن رئيس ــإذن م إال ب

تنظيــم القضــاء )وهــي املــادة املذكــورة يف التعميــم( والتــي تجعــل قانــون 

املوظفــن العامــن مطبقــاً عــى القضــاة بــكل مــا ال يتعــارض مــع أحــكام 

ــون. هــذا القان

 عــى الرغــم مــام ســبق نجحــت جمعيــة »نــادي قضــاة لبنــان« بالحصــول 

عــى علــم وخــر بتاريــخ 29 كانــون الثــاين 2019، بعــد تأسيســها بتاريــخ 

30 نيســان .2018 

ــاء  ــس القض ــديل مجل ــاء الع ــم القض ــون تنظي ــن قان ــادة 95 م ــح امل متن

األعــى وخارجــاً عــن كل مالحقــة تأديبيــة، الحــق يف »أن يقــرر يف أي وقــت 

عــدم أهليــة القــايض األصيــل بقــرار معلــل يصــدر بنــاء عــى اقــرتاح هيئــة 

ــن  ــر م ــي«. واألك ــايض املعن ــتامع إىل الق ــد االس ــايئ وبع ــش القض التفتي

ــإّن هــذه املــادة  ــايل، ف ــه. بالت ــراره أو مراجعت ــك، ال ميكــن اســتئناف ق ذل

تتعــارض مــع حــق القــايض يف الدفــاع، كــام تنتهــك اســتقالليته كونهــا ال 

تؤمــن ضامنــة كافيــة ضــد املعاقبــة التعســفية. 

ــاً يف وضــع  بعــد انتشــار تســجيل مــريئ ومســموع قيــل إنــه يظهــر قاضي

حميمــي، صــدر بيــان مقتضــب عــن مجلــس القضــاء األعــى بتاريــخ  17 

آذار/مــارس 2017 ردا عــى التعليقــات التــي تناولــت هــذا التســجيل، جــاء 

فيــه أنــه »يهــم املكتــب اإلعالمــي ملجلــس القضــاء األعــى التوضيــح أنــه 

وبغــض النظــر عــن مــدى صحــة مضمــون ذلــك التســجيل، فــإن الشــخص 

ــة أن  ــل للمفكــرة القانوني ــا«. وقــد نُق ــك الخــر مل يعــد قاضي املعنــي بذل

االســتقالة متــت بعدمــا وضــع أحــد أعضــاء مجلــس القضــاء األعــى القــايض 

املســتقيل أمــام خيــار تقديــم اســتقالته أم إعــالن مجلــس القضــاء األعــى 

عــدم أهليتــه بقــرار يصــدره مــن دون محاكمــة ســنداً للــامدة 95.



تبقــى إجــراءات املجلــس التأديبــي رسيـّـة، وال يحــق للقــايض الــذي بخــى 

أن يكــون ضحيــة مالحقــة تعّســفية مــن إشــهار أي مــن هــذه اإلجــراءات.

ال يحق للقايض الطعن بالقرارات املتعلقة مبساره املهني.

4.  حياد املحاكم

تثــر املحكمــة العســكرية اإلشــكالية األبــرز يف هــذا الصــدد، فهــي تتألــف 

مــن قــاٍض مــدين واحــد وعــدد مــن الضبــاط املعينــن مــن قبــل الجيــش، 

وهــي متخصصــة يف محاكمــة املدنيــن. وبالتــايل، يوجــد ســبب موضوعــي 

للشــك بحيادهــا.

ــر  ــا يث ــة، م ــية ومذهبي ــص سياس ــى حص ــاًء ع ــاة بن ــن القض ــم تعي  يت

ــة  ــز القضائي ــع كل املراك ــم. تخض ــة املحاك ــال حيادي ــة حي ــاوف جدي مخ

الرفيعــة ملحاصصــة طائفيــة دقيقــة، وقــد بــدأت هــذه الظاهــرة بالتوّســع 

لتطــال املراكــز القضائيــة األدىن. وهــذا مــا وثّقتــه املفكــرة القانونيــة 

مبراجعــة تشــكيالت 2017، حيــث اعتمــد مبــدأ املناصفــة بــن املســلمن 

ــة. ــز القضائي ــن املراك ــد م ــيحين يف العدي واملس

37- وهــذا مــا أكــده بوضــوح كي وزيــر العــدل الســابق ســليم جريصــايت 

الــذي رّصح يف حفــل افتتــاح الســنة القضائية يف 17 تريــن األول 2017 أن 

أحــد املعايــر التــي انبنــت عليهــا التشــكيالت هــو املناصفــة. 

5.  محاسبة القضاة

إّن مبــدأ الشــفافية أســايس يف عمليــة املحاســبة. عــى الرغــم مــن ذلــك، 

فيــام عــدا قــرارات التأديــب بإنهــاء عمــل القــايض، تبقــى جميــع مجريــات 

ــكوك  ــن ش ــد م ــا يزي ــة، م ــة التام ــة بالري ــب محاط ــش والتأدي التفتي

املتقاضــن ويضعــف ثقتهــم يف آليــات املحاســبة. فحتــى الجهــة املشــتكية 

تبقــى عــى جهالــة مــن مــآل شــكواها. وال ينــر املجلــس التأديبــي 

ــبه  ــن ش ــل م ــا يجع ــن نشــاطه، م ــة ع ــر دوري ــه، وال يصــدر تقاري قرارات

ــه.  ــوا عمل ــن أن يراقب ــى املواطن املســتحيل ع

ثانياً- االنتهاكات ضد الحق مبحاكمة 

عادلة

1.  انتهاك الحق باملثول أمام محكمة 

والحق بالوصول إىل العدالة )املادة 

14.3 من العهد الدويل الخاص 

بالحقوق املدنية والسياسية(

 ال ميتلــك لبنــان برنامــج مســاعدة قضــايئ رســمياً، مــا مينــع األشــخاص مــن 

ذوي الدخــل املحــدود مــن مامرســة حقهــم باللجــوء إىل املحكمــة.

ــع األجانــب مــن املثــول أمــام القــايض،  ــع االدعــاء العــام مامرســة متن يتب

وبالتــايل االســتفادة مــن محاكمــة عادلــة: فقــد ُمنــح املديــر العــام لألمــن 

ــة. يف  ــام املحكم ــم أم ــل مثوله ــب قب ــل األجان ــى ترحي ــدرة ع ــام الق الع

املنتصــف األول مــن ســنة 2017، اتخــذت 91 يف املئــة مــن القــرارات 

الصــادرة عــن القضــاء الجــزايئ يف بــروت وبعبــدا وجديــدة املــن يف قضايــا 

ــايل حــق  ــاً«، مــا انتهــك بالت ــازل املهاجــرات »غيابي متعلقــة بعامــالت املن

ــم شــهادتهم شــخصياً. املدعــى عليهــم بتقدي

٢.  الحق بالتقايض »ضمن فرتة زمنية 

معقولة« )املادة 14.3 من العهد 

الدويل الخاص بالحقوق املدنية 

والسياسية(

يضــع القانــون اللبنــاين مهــالً قانونيــة يف القضايــا الجنائيــة واملدنيــة، لكــن 

املحاكــم ال تحــرتم ذلــك. حتــى مجلــس العمــل التحكيمــي الــذي يفــرتض 

أن يصــدر قراراتــه عــى وجــه الرعــة، أي خــالل مهلــة ثالثــة أشــهر، وفــق 

مــا ينــص عليــه القانــون ، يتجــاوز هــذه املهلــة، ليصبــح املعــدل الوســطي 

ــروت،  ــة ب ــهر يف محافظ ــرة أش ــنتن وع ــة س ــة قراب ــل يف القضي للفص

وأربــع ســنوات وثالثــة أشــهر يف محافظــة جبــل لبنــان . 

الحــق بـ«املســاواة بــن األطــراف املتقاضيــة« والحــق بالتمتـّـع بالضامنــات 

الدنيــا

ال تلتــزم القــوى األمنيــة والضابطــة العدليــة باحــرتام ضامنــات التوقيــف 

ــكل  ــة بش ــامت الجزائي ــول املحاك ــن أص ــادة 47 م ــا يف امل ــوص عنه املنص

ــة  ــق مبقابل ــة والح ــراد العائل ــد أف ــال بأح ــق باالتص ــا الح ــج، ومنه ممنه

ــن  ــن تحس ــاز. يف ح ــور االحتج ــة ف ــة طبي ــى معاين ــول ع ــام والحص مح

ــنوات  ــالل الس ــوق خ ــذه الحق ــق ه ــي بتطبي ــن الداخ ــوى األم ــزام ق الت

األخــرة، ال تــزال األجهــزة األمنيــة األخــرى تنتهــك حقــوق املشــتبه فيهــم 

ــة  ــة العام ــكرية واملديري ــة العس ــع الرط ــا متن ــاً م ــف: غالب ــدى التوقي ل

لألمــن العــام واملديريــة العامــة ألمــن الدولــة املشــتبه فيهــم مــن االتصــال 

بعائالتهــم إال بعــد انتهــاء التحقيــق معهــم، كــام تحــد مــن حقهــم مبقابلــة 

محــام خــالل االحتجــاز. وال تحــرتم مخابــرات الجيــش أي مــن هــذه 
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الحقــوق للمحتجزيــن لديهــا. كــام متنــع النيابــة العامــة العســكرية املدعى 

عليهــم مــن مقابلــة محــام إال بعــد أن يتــم اســتجوابهم مــن قبــل قــايض 

ــة. ــة صارخــة للحــق باملشــورة القانوني ــق العســكري، يف مخالف التحقي

يف معظــم األحيــان تكــون التحقيقــات مــع العاملــة األجنبيــة دون وجــود 

مرتجــم ودون وجــود محــام.

3.  الحق بعدم إكراه املرء عىل 

الشهادة ضد نفسه )املادة 14.3 

من العهد الدويل الخاص بالحقوق 

املدنية والسياسية(

ال تــزال الســلطات القضائيــة متتنــع عــن تنفيــذ قانــون معاقبــة التعذيــب 

رقــم 2017/65. منــذ صــدور القانــون يف العــام 2017، مل يصــدر أي حكــم 

قضــايئ يف شــكاوى التعذيــب. وهنــاك نهــج قضــايئ يستشــف منــه انعــدام 

اإلرادة القضائيــة بالتحقيــق يف شــكاوى التعذيــب ومحاكمــة مرتكبيهــا. يف 

ــم  ــم 17 متظاهــراً شــكاوى بتعرضه ــر تقدي ــون األّول 2019، وعــى أث كان

للتعذيــب، قامــت النيابــة العامــة التمييزيــة بإحالــة الشــكاوى إىل النيابــة 

ــر  ــه معاي ــر في العامــة العســكرية، وهــي جهــاز قضــايئ اســتثنايئ ال تتوف

ــذه الشــكاوى،  ــق به ــة العســكرية بالتحقي ــة العام ــم النياب ــاد. مل تق الحي

ــامل  ــا بأع ــتبه بضلوعه ــة املش ــزة األمني ــق إىل االجه ــا للتحقي ــل أحالته ب

ــا اإلدالء  ــض الضحاي ــام رف ــون. وأم ــة للقان ــة صارخ ــب، يف مخالف التعذي

بإفادتهــم أمــام األجهــزة األمنيــة، قــررت النيابــة العامــة العســكرية حفــظ 

الشــكاوى دون التحقيــق بهــا أو اتخــاذ أي إجــراء آخــر، مــا يشــكل مخالفــة 

ملوجــب التحقيــق بشــكاوى التعذيــب مــن قبــل قــاض حيــادي. 

4. قرينة الرباءة )املادة 14.٢ من 

العهد الدويل الخاص بالحقوق 

املدنية والسياسية(

ــف  ــات التوقي ــه عملي ــراءة تلغي ــة ال ــدأ قرين ــدو أّن مب ــة، يب يف املامرس

االحتياطــي الطويلــة األمــد قبــل بــدء املحاكــامت، التــي أصبحــت وكأنّهــا 

ــة.  ــدة املتبع القاع

 According to a study by Legal Agenda,
 judicial authorities did not comply
 with pre-trial detention requirements
 prescribed in the law: Prosecutors and
 Judges did not comply with the legal
 deadlines regulating pre-trial detention,

 including the maximum period for
 custody, the prompt appearance before
 an investigation judge, the immediate trial
 before the criminal judge, the delay to
 rule on requests for release and delays in
 transferring detainees to the courthouses.
 Prosecutors and Judges issued arrest
 warrant without providing any reasoning
or assessment of the necessity of pre-
 trial detention, in clear violation of Article
 of the Criminal Procedures Code.  107
 Alternatives to pre-trial detention were
also rarely used and implemented. Pre-
 trial detention was clearly used as a tool
 for punishment prior to conviction in
.violation of the presumption of innocence

5.  الحق يف تنفيذ األحكام

46- يســتتبع مفهــوم املحاكمــة العادلــة الحــق يف تنفيــذ األحــكام . يضمــن 

هــذا الحــق فعاليــة الحــق بالوصــول إىل العدالــة. لكــن الحصانــة املعطــاة 

للدولــة واملؤسســات العامــة األخــرى بوجــه التنفيــذ ضدهــا تقــف عائقــاً 

أمــام هــذا الحــق.

ــة الصــادرة ضــد  ــذ األحــكام القضائي ــة تســمح بتنفي 47- ال توجــد أي آلي

ــة. ــات العام اإلدارة واملؤسس

6.  الحق يف التقايض عىل 

درجتني )املادة 14.5 من العهد 

الدويل الخاص بالحقوق املدنية 

والسياسية(

مــن الضامنــات األساســية للحــق يف محاكمــة عادلــة، هــو الحــق يف مراجعة 

الحكــم أمــام محكمــة الدرجــة الثانيــة، غــر أنــه ال حــق باســتئناف أحــكام 

املجلــس العــديل عــى الرغــم مــن اختصاصــه بالقضايــا الجرميــة الخطــرة 

ضــد الدولــة.

 أقــر القانــون رقــم 2000/227 إنشــاء محاكــم درجــة أوىل إداريــة يف لبنان. 

غــر أنــه مل يتــم إنشــاء هــذه املحاكــم حتــى اليــوم، مــا يحــرم املواطنــن 

مــن حقهــم يف التقــايض عــى درجتــن يف قضاياهــم املرفوعــة ضــد الدولــة 

واملؤسســات العامــة.



ثالثًا: حقوق األحداث املخالفني 

للقانون ويف خطر االنحراف

ــة  ــه يف حال ــام هــو اإلصــالح، فإن ــة بشــكل ع ــن العقوب ــدأ م  إذا كان املب

الحــدث يجــب أن يكــون اإلصــالح والرعايــة والحاميــة الدوافــع الرئيســية 

للعقوبــة، ويجــب بالتــايل أن يُعطــى هــذا الحــدث أثنــاء محاســبته كافــة 

الحقــوق والظــروف والدعــم واملســاندة التــي يحتاجهــا، ليِصــل مــن يقــرر 

العقوبــة إىل قــرار يــؤدي إىل إصــالح الحــدث يف النهايــة وإعادتــه إىل 

ــه يف  ــاً يف زجِّ مجتمعــه عضــواً فاعــاًل منتجــاً، ال أن يكــون مســاهامً إضافي

عــامل الجرميــة .

لــه  َوَضعــت  أمــر  املحاكمــة  هــذه  وإجــراءات  الحــدث  ومحاكمــة 

املعاهــدات الدوليــة قواعــد عامــة وأتــت القوانــن املحليــة ملحاولــة 

تحســن ظــروف هــذه املحاكمــة وتحقيــق الغايــة منهــا، فخّصــت الحــدث 

ــد.  ــن الرش ــغ س ــن بل ــى مل ــه ال تُعط ــازات يف محاكمت بامتي

52- ويف الواقــع إن هــذه االمتيــازات عــى اختالفهــا وتنوعهــا ومــدى 

االلتــزام بتطبيقهــا مــن قبــل قضــاء الــدول، ومنهــا لبنــان طبعــاً، تصطــدم 

بالعديــد مــن املعوقــات التــي ميكــن أن تبــدأ بتفيــذ املراســيم التطبيقيــة 

للقوانــن املرعيــة اإلجــراء، مــرورا بالبنــى التحتيــة غــر املجهــزة إىل النقــص 

ــة املتخصصــة.  باملــوارد البري

إن القانــون 422  الخــاص باألحــداث يف خــالف مــع القانــون أو يف خطــر 

االنحــراف، ومنــذ تاريــخ صــدوره يف العــام 2002، مــا زال يفتقــر إىل 

ــهيل  ــح وتس ــأنها  توضي ــن ش ــي م ــة الت ــيم التطبيقي ــن املراس ــد م العدي

ــل.  ــة الطف ــالءم ومصلح ــا يت ــه مب ــار تطبيق إط

ــه يف  ــة يواجه ــاع ومحاكمــة عادل إن حــّق كل حــدث بالحصــول عــى دف

الكثــر مــن األحيــان عراقيــل كالفقــر واملــوارد املحــدودة أو املعدومــة، مــا 

يقــف عائقــاً يف توكيــل محــاٍم خــاص.

ــون  ــن يندرج ــال الذي ــدد األطف ــون 422 لتح ــن القان ــادة 25 م ــت امل  أت

تحــت الحاميــة القانونيــة بهــدف حاميتهــم مــن االســتغالل والخطــر 

اللذيــن يحــدان مــن تطورهــم ومنوهــم الطبيعــي، إال أن النقــص يف املــوارد 

املاديــة والبريــة املتخصصــة والكافيــة تحــول يف الكثــر مــن األحيــان إىل 

عــدم القــدرة عــى الــرد عــى االحتياجــات الكبــرة التــي يفرضهــا واقعنــا 

الحــايل.

إن املجتمــع بشــكل عــام مســؤول مبــارش يف املســاهمة يف تفــادي تكــرار 

الفعــل الجرمــي مــن خــالل احتضانــه لألحــداث املخالفــن للقانــون بعــد 

خروجهــم مــن الســجن.

ــات  ــرة التوصي ــاين مــن فق ــّدم يف الجــزء الث ــّدم، نق ــا تق ــاًء عــى كل م  بن

يف هــذه املراجعــة توصيــات متعلّقــة بالجوانــب املختلفــة املطروحــة 

انطالقـًـا مــن تجربــة »الحركــة االجتامعيــة« يف العمــل إىل جانــب األحــداث 

املخالفــن للقانــون منــذ العــام 1994،  ســواء يف إطــار برامــج إعــادة 

ــادة  ــج إع ــجن إىل برام ــل الس ــم داخ ــي له ــي واالجتامع ــأهيل املهن التـ

اندماجهــم يف املجتمــع بعــد خروجهــم وصــوالً إىل متابعــة تنفيــذ التدابــر 

غــر املانعــة للحريــة. إن الهــدف األول للتوصيــات هــو املســاهمة بتفــادي 

ــادة  ــة إع ــايس يف عملي ــع  دور أس ــون للمجتم ــي وأن يك ــرار الجرم التك

ــل اإلجتامعــي للحــدث عــر دعمــه عوضــاَ عــن تهميشــه. التأهي

نبذة عن الحركة االجتامعية
تأسســت الحركــة اإلجتامعيــة يف العــام 1961، وهــي جمعيــة ال طائفيــة، 

ال حزبيــة، ال خريــة تعمــل إىل جانــب الفئــات األكــر تهميشــاً يف مختلــف 

املناطــق اللبنانيــة.

يشــكل اإلنســان صلــب اهتاممــات الحركــة االجتامعيــة التــي تســعى إىل  

تفعيــل دور املواطــن وحثــه عــى بنــاء ســبل تضامــن جديــدة.ال تكتفــي 

الحركــة االجتامعيــة بالتدخــل املبــارش إىل جانــب املســتفدين مــن برامجهــا 

ــيس  ــى تحس ــل ع ــل تعم ــا، ب ــوا به ــم يك يطالب ــى حقوقه ــم ع وتوعيته

املجتمــع املــدين عــى القضايــا االجتامعيــة واالقتصاديــة، وتطالــب الجهــات 

املســؤولة بتطويــر سياســات تأخــذ باالعتبــار الحاجــات والحقوق األساســية 

للفئــات األكــر تهميشــاً.

ــع  ــة م ــة بالراك ــة املحلي ــل التنمي ــن أج ــة م ــة االجتامعي ــل الحرك تعم

جمعيــات وبلديــات والقطاعــن العــام والخــاص وغرهــا مــن أفــراد 

ــق  ــه ودوره يف تحقي ــرد مكانت ــد كل ف ــدين، ليج ــع امل ــات املجتم ومؤسس

ــانية. ــر إنس ــة وأك ــر عدال ــع أك مجتم

من أبرز مشاريعها:

التعليــم غــر النظامــي لألطفــال املتربــن مــن النظــام املــدريس 	 

ــن.  ــال العامل ــم األطف ــوف تعلي ــة إىل صف إضاف

دمج األطفال ذوي اإلعاقات يف املجتمع.	 

التمكــن االقتصــادي واالجتامعــي للشــباب مــن عمــر 15 حتــى 24 	 

عامــاً.

ــل 	  ــاء داخ ــداث والنس ــي لألح ــي واملهن ــل االجتامع ــادة التأهي إع

الســجن وإعــادة اندماجهــم داخــل مجتمعهــم تفاديــاً لتكــرار 

الفعــل املخالــف للقانــون.

متابعــة تنفيــذ تدبــر العمــل للمنفعــة العامــة والحريــة املراقبــة 	 

ــة. ــن للحري ــر مانع ــن غ كتدبري

ــة هــذه املشــاريع بأســلوب علمــي يأخــذ يف  ــة االجتامعي ــارب الحرك وتق

االعتبــار مصلحــة الطفــل مــن خــالل تدخــل فريــق عمــل مــن املتخصصــن 

املهنيــن  
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التوصيات:
1. تفعيل وتحسن تطبيق القانون 2002/422 عرب:   

ــون 2002/422  التــي كانــت 	  ــة للقان اســتكامل املراســيم التطبيقي

قــد بــدأت وتوقفــت ســابقاً ملــا يضمــن حــق أوســع وشــامل خاصــة 

لألطفــال الذيــن وضعــوا تحــت الحاميــة القضائيــة.

تفعيــل اعتــامد التدابــر غــر املانعــة للحريــة بخاصــة تدبــر 	 

ــى أن  ــة« ع ــة املراقب ــر »الحري ــة« وتدب ــة العام ــل للمنفع »العم

يكــون الســجن هــو املــاذ األخــر لــدى القضــاة.

التشــديد عــى الــوزارات املختصــة بوجوب احــرام  وتطبيــق قانون 	 

األحــداث رقــم 2002/422 وال ســيام لجهــة حقــوق الحــدث.

ــون 	  ــة بقان ــة العدلي ــراد الضابط ــد أف ــوب تقي ــى وج ــديد ع التش

2002/422 وخاصــة لجهــة احــرام الضامنــات املقــررة للحــدث، 

وكذلــك العمــل عــى زيــادة عــدد األفــراد املولجــن بحراســة)تغير 

عبــارة حراســة( األحــداث وإعدادهــم نظريــاً وعمليــاً عــى كيفيــة 

ــم. ــي معه التعاط

ــف 	  ــل التوقي ــة مه ــيام لجه ــايئ وال س ــش القض ــل دور التفتي تفعي

ــن  ــايئ يف أماك ــش القض ــة للتفتي ــكاوى تابع ــق للش ــع صنادي ووض

التوقيــف واالحتجــاز الخاصــة باألحــداث.

إعادة فتح وتفعيل مركز اإلصاح.	 

اســتحداث آليــات خاصــة لنقــل األحــداث وخاصــة اإلنــاث منهــم 	 

حــؤوالً مــن اجتامعهــم مــع راشــدين.

2. تفعيل نظام املعونة القضائية لدى نقابتي املحامن عرب:

تفعيــل نظــام املعونــة القضائيــة ودعــم نقابتــي املحامــن يف 	 

طرابلــس وبــروت يف تأمــن التمويــل الــازم انطاقــاً مــن حــق كل 

ــادل. ــاع ع ــى دف ــول ع ــى الحص ــدث ع ح

تفعيــل ووضــع نظــام مراقبــة ومحاســبة للمحامــن املكلفــن مــن 	 

نقابتــي املحامــن يف املرافعــة واملدافعــة عــن الحــدث ضمــن نظــام 

املعونــة القضائيــة.

3. التخطيــط والتنســيق ورفــع مســتوى الوعــي والتخصــص حــول القانــون 

2002/422، وذلــك مــن خال:

العــدل 	  وزارات  والســيام  املتخصصــة  الــوزارات  دور  تفعيــل 

والداخليــة والشــؤون اإلجتامعيــة يف وضــع خطــط وطنيــة لتفعيــل 

تطبيــق حقــوق األحــداث تنضــوي تحتهــا جمعيــات املجتمــع املــدين 

ــا. ــل يف عمله ــم والتكام ــيق  والتناغ ــن التنس ــد م ــام يزي م

العمــل عــى إعــداد وتخصــص قضــاة األحــداث والقضــاة الناظريــن 	 

بقضايــا فيهــا حــدث وتدريبهــم عــى كيفيــة التعاطــي مــع قضايــا 

األحــداث.

إجــراء التدريــب والتوعيــة لقطــاع املحامــن حــول قانــون وحقــوق 	 

األحــداث وطريقــة التعامــل معهــم. 

ــع 	  ــاون م ــون 2002/422 بالتع ــى قان ــة ع ــات التوعي ــادة حم زي

ــة. ــع كاف ــات املجتم ــدين لقطاع ــع امل املجتم

4. حامية ودعم األطفال الخاضعن للحامية القضائبة عرب:

تفعيــل نظــام األرس البديلــة وإيجــاد املؤسســات املتخصصــة لرعاية 	 

ــي  ــة ه ــط العائلي ــى الرواب ــة ع ــون املحافظ ــى أن تك ــال ع األطف

األســاس الفاعــل.

وضــع الخطــط واإلجــراءات التنفيذيــة الواضحــة لألطفــال العاملــن 	 

واملرشديــن.

تفعيــل أطــر التنســيق بن كافــة  الــوزارت املعنية وباألخــص وزاريت 	 

العــدل والشــؤون اإلجتامعية.

ضــامن نظــام اإلحــاالت اآلمنــة ملــا فيــه مصلحــة الطفــل الفضــى 	 

ــع.  ــم بشــكل ســوي يف املجتم ــادة اندماجه تســهيًا إلع

 	 -   OPAC عــى املصادقــة  عمليــة  ومتابعــة  تنشــيط  إعــادة 

لبنــان  يف  املســلحة   النزاعــات  بشــأن  االختيــاري  الربوتوكــول 

بالتنســيق مــع اآلليــة املنشــأة ضمــن إطــار حاميــة األطفــال 

املســلحة. بالنزاعــات  املرتبطــن 

املخصصــة  اللجــان  املتخصصــة يف  املــدين  املجتمــع  إرشاك مؤسســات 

ملناقشــة مســودات واقرتاحــات تعديــل القوانــن الخاصــة باألحــداث



مصادر ومراجع

 منظمــة كفــى عنــف واســتغالل، الجمعيــة اللبنانيــة من أجــل دميوقراطيــة االنتخابات، . 	

ــا  ــل ضحاي ــز ريســتارت لتأهي ــف – تحــرك مــن أجــل حقــوق اإلنســان، مرك منظمــة أل

العنــف والتعذيــب، جمعيــة عــدل ورحمــة، جمعيــة رّواد الحقــوق، املفكــرة القانونيــة، 

ــد  ــن، املرص ــن اللبناني ــاد املقعدي ــان، اتح ــن يف لبن ــن واملفقودي ــايل املخطوف ــة أه لجن

اللبنــاين لحقــوق العــامل واملوظفــن، ســكون - املركــز اللبنــاين لإلدمــان، جمعيــة الخــط 

األخــرض، جمعيــة أمــم للتوثيــق واألبحــاث، شــبكة املنظــامت العربيــة غــر الحكوميــة 

للتنميــة، جمعيــة بدائــل، جمعيــة مســار، جمعيــة حاميــة املســتهلك، مجموعــة االبحــاث 

ــمكس،  ــة س ــق يل وألرسيت“، جمعي ــيتي ح ــة ”جنس ــوي: حمل ــل التنم ــب للعم والتدري

Fe- ــة ــارش، جمعي ــة م ــوز، جمعي ــارات ني ــة، مه ــكر الدكان ــة س ــم، جمعي ــة حل جمعي

Male، االتحــاد الوطنــي لنقابــات العــامل واملســتخدمن يف لبنــان FENASO2L، بــروت 

مدينتــي، أشــغال عامــة، مؤسســة انســان.

  هــم جــورج عقيــص، شــامل روكــز، نجيــب ميقــايت، بــوال يعقوبيــان، ميشــال مــوىس، . 2

ــر، أســامة ســعد، وفــؤاد مخزومــي.  عــي درويــش، ياســن جاب

  خــالل جلســة 9	2/20	/	، شــّكلت لجنــة اإلدارة والعــدل لجنــة فرعيــة أحالــت عليها . 	

االقــرتاح لدراســته. 

  ينظمها القانون رقم 24 للعام 968	.. 4

  يدخــل يف نطــاق اختصاصهــا القضايــا الجنائيــة املتعلقــة بأفــراد مــن الجيــش، أو قــوى . 5

األمــن الداخــي، أو األمــن العــام، أو املدنيــن الذيــن يعملــون يف وزارة الدفــاع واملحكمــة 

العســكرية، وكذلــك الجرائــم التــي تتعلــق باألمــن القومــي أو مبصلحــة الجيــش أو قــوى 

األمــن الداخــي أو األمــن العــام.

 بتاريــخ 		 أيــار 5	20، أصــدرت املحكمــة العســكرية حكــامً بإدانــة الوزيــر الســابق . 6

ميشــال ســامحة بجــرم نقــل متفّجــرات مــن ســورية إىل لبنــان ومحاولــة التآمــر للقيــام 

ــة الســجنية املخّففــة بالنظــر إىل خطــورة  ــز الحكــم بالعقوب ــة. وقــد متيّ بأعــامل إرهابي

ــة  ــة إىل ترئ ــدت املحكم ــا عم ــب، بعدم ــن كث ــام ع ــرأي الع ــا ال ــي تابعه ــال الت األفع

ــّددت  ــجنية ح ــة الس ــت العقوب ــل. وكان ــة القت ــاب ومحاول ــي اإلره ــن جرم ــامحة م س

ــع ســنوات ونصــف مــن الســجن. بأرب

  وعــادت وأصــدرت محكمــة التمييــز العســكرية قــرار بإخــالء ســبيله، بعدمــا اعتــرت . 7

أن قرارهــا الســابق بنقــض الحكــم عــى خلفيــة ترئــة ســامحة مــن بعــض الجرائــم أدى 

عمليــاً إىل نقــض الحكــم برمتــه، مبــا فيــه العقوبــة املقــررة بحقــه، ومنهــا حرمانــه مــن 

حقوقــه املدنيــة.

  اقــرتاح وزيــر العــدل الســابق اللــواء أرشف ريفــي لنقــل قضايــا اإلرهاب مــن املحكمة . 8

ــكرية  ــة العس ــن املحكم ــزع م ــذي ين ــاب وال ــة باإلره ــم متخصص ــكرية إىل محاك العس

ــة  ــة املحكم ــدَّ لصالحي ــه مل يتص ــاب، ولكن ــم اإلره ــال جرائ ــدة يف مج ــات عدي صالحي

ــوم  ــاً بعم ــر ارتباط ــا واألك ــن عمله ــر م ــزء األك ــكل الج ــي تش ــرى الت ــؤون األخ يف الش

املتقاضــن، وأهمهــا القضايــا التــي ينعقــد فيهــا اختصــاص املحكمــة عــى خلفيّــة مالحقــة 

ــات  ــة عالق ــى خلفيّ ــب ع ــكرّي، يف الغال ــّد عس ــب ض ــرم مرتك ــديّن بج ــكرّي أو م عس

ــط بالعمــل العســكري. ــا أّي راب ــس له ــة لي اجتامعيّ

واالقــرتاح الثــاين للنائــب إيــي كــروز املقــدم بتاريــخ 22 نيســان 		20، الــذي يعتــر . 9

ــن  ــكرية إزاء املدني ــة العس ــة املحكم ــر صالحي ــؤدي إىل ح ــذي ي ــد ال ــرتاح الوحي االق

ــة  ــة للمحكم ــة النوعي ــوح الصالحي ــّدل بوض ــه تع ــادة األوىل من ــوظ. فامل ــكل ملح بش

ــق بالعســكرين  ــا يتعل ــم العســكرية)…(  مب ــا بـ“الجرائ العســكرية وتحــر اختصاصه

املحالــن أمامهــا“. والســبب املوجــب لهــذه املــادة هــو ”أن محاكمــة العســكري )يف تنازع 

مــع مــدين( أمــام قضــاء عســكري مؤلــف بغالبيتــه مــن قضــاة عســكرين يشــكل حصانــة 

غــر مــررة لهــذا العســكري ويؤلــف اســتثناء مناقضــاً للمبــادئ الجزائيــة العامــة ويحمــل 

اعتــداء عــى مبــدأ مســاواة املواطنــن أمــام القانــون وأمــام العدالــة“.

  معــارك النفايــات املتشــعبة: َحــيَّ عــى الفــرز، العــدد 		 مــن املفكــرة القانونية، آب . 0	
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  وقــد رّصح رئيــس مجلــس القضــاء األعــى الســابق جــان فهــد خــالل مقابلــة أجرتهــا . 		

معــه املفكــرة القانونيــة يف أول آذار 6	20، أن ”التشــكيالت القضائيــة هــي أســاٌس ألّي 

عمليــة تغيــر. إال أن مجلــس القضــاء األعــى ال يحــوز عــى الســند القانــوين الــذي ميّكنــه 

مــن إجــراء التشــكيالت القضائيــة باالســتقالل عــن تدخــل الســلطة التنفيذيــة. فالقانــون 

يفــرض عــى مجلــس القضــاء األعــى عــرض مــروع التشــكيالت القضائيــة عــى وزيــر 

العــدل، ومــن ثــم عقــد جلســة مشــرتكة معــه يف حــال وجــود خــالف بــن الوزيــر وبــن 

املجلــس، فضــالً عــن وجــوب صــدور التشــكيالت القضائيــة مبرســوم مــام يفــرض الحصول 

ــة الواجــب الحصــول عــى توقيعهــا  ــات الســلطة التنفيذي عــى موافقــة جميــع مرجعي

عليــه. وميكــن ألي وزيــر أن ال يوقــع املرســوم فتتعطــل التشــكيالت وقــد حــدث هــذا 

األمــر مــراراً“.

  يُعتــر اتفــاق الطائــف الــذي صــدق عليــه الرملــان اللبنــاين يف 5 نوفمــر 989	، عــى . 2	

ــام  ــتور يف الع ــل الدس ــاً لتعدي ــة، وكان أساس ــة اللبناني ــرب األهلي ــداً للح ــع ح ــه وض أنّ

.	990

  انظر البنود 6، و7، و8 و9 من نظام مجلس شورى الدولة.. 		

  اقرتاح معجل مكرر بتاريخ 28 نيسان 9	20.. 4	

  بتاريخ 2 نيسان 9	20.. 5	

  وكان ضمــن جــدول أعــامل جلســة الهيئــة العامــة بتاريــخ 2	 تريــن الثاين/نوفمــر . 6	

9	20 والتــي مل تنعقــد بســبب ضغــط الشــارع املعــرتض عــى وضــع قانــون العفــو العــام 

عــى جــدول أعــامل هــذه الجلســة.

  قضيــة جــورج الريــف: انظــر نــزار صاغيــة، ”عــرة معــاول لهــدم اســتقالل القضــاء . 7	

ــول 7	20. ــدد 	5، أيل ــة، الع ــرة القانوني ــة 7	20“، املفك ــكيالت القضائي ــان: التش يف لبن

	8 .

  وقــد ذهــب الوزيــر مــن خــالل مداخلــة عــى برنامــج O2TV أبعــد مــن ذلــك بتاريخ . 9	

28 حزيــران 7	20، يف اتجــاه إعطــاء غطــاء نظــري لهــذه املامرســات عــى أســاس 

ــر العــدل مهمــة اإلرشاف عــى حســن ســر  ــي تنيــط بوزي املــادة 66 مــن الدســتور الت

املســار القضــايئ. وأضــاف أن ”املــادة 20 مــن الدســتور تتكلــم عــن اســتقاللية الوظيفــة 

القضائيــة أي عندمــا يختــي القــايض مــع علمــه، مــع ضمــره، مــع قلمــه، مــع فكــره، مــع 

حريتــه، ويخــط بيــده حكــامً قضائيــاً، ال يتدخــل أحــد.

  يتــم الدخــول إىل املعهــد عمومــاً عــن طريــق مبــاراة أو عــن طريــق التعيــن املبــارش . 20

ــة يف الحقــوق. وقــد شــكلت الطريقــة  ــوراه دول ــن عــى شــهاداة دكت ــن الحائزي مــن ب

األوىل البــاب الرئيــي الســتقطاب القضــاة، بحيــث إنهــا تســتحوذ عــى مــا ال يقــل عــن 

نســبة 80% مــن مجمــوع القضــاة األصيلــن واملتدرجــن الذيــن تــم تعيينهــم يف الفــرتة 

املمتــدة مــن 	99	 حتــى 7	20.

ــلطة . 	2 ــتقالل الس ــأن اس ــدة بش ــم املتح ــية لألم ــادئ األساس ــن املب ــان 8 و9 م   املادت

القضائيــة.

 نــزار صاغيــة، ”أهــم الحــراكات الحقوقية 8	20: نــادي قضاة لبنان خــرج إىل الواقع“، . 22

املفكــرة القانونيــة، نيســان 9	20، العــدد 59

2	 .

  املادة 50 من قانون العمل.. 24

  وفــق رصــد تقــوم بــه املفكــرة القانونيــة لجميــع األحــكام الصــادرة عــن مجالــس . 25

ــام 8	20. ــالل ع ــان خ ــل لبن ــروت وجب ــي ب ــة يف محافظت ــل التحكيمي العم

  أنظر ECtHR, Hornsby v/ Greece، 19 آذار/مارس 1997، رقم 07	/995	/		6/	70. 26
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خلفية عامة:

محاكمــة الحــدث وإجــراءات هــذه املحاكمــة أمــر َوَضعــت لــه املعاهدات 

الدوليــة قواعــد عامــة وأتــت القوانــن املحليــة ملحاولــة تحســن ظــروف 

ــازات يف  ــت الحــدث بإمتي ــا، فخّص ــة منه ــق الغاي هــذه املحاكمــة وتحقي

محاكمتــه ال تُعطــى ملــن بلــغ ســن الرشــد. ويف الواقــع إن هــذه االمتيــازات 

عــى اختالفهــا وتنوعهــا ومــدى االلتــزام بتطبيقهــا مــن قبــل قضــاء الــدول، 

ــن أن  ــي ميك ــات الت ــن املعوق ــد م ــدم بالعدي ــاً، تصط ــان طبع ــا لبن ومنه

تبــدأ بتنفيــذ املراســيم التطبيقيــة للقوانــن املرعيــة اإلجــراء، مــروراً بالبنــى 

التحتيــة غــر املجهــزة إىل النقــص باملــوارد البريــة املتخصصــة.

وحيــث أن مبــدأ العقوبــة بشــكل عــام يهــدف إىل اإلصــالح، فإنــه يف حالــة 

الحــدث يجــب أن يكــون اإلصــالح والرعايــة والحاميــة األســباب الرئيســية 

للعقوبــة، ويجــب بالتــايل أن يُعطــى هــذا الحــدث أثنــاء محاســبته كافــة 

ــاج إليهــا، ليِصــل مــن  الحقــوق والظــروف والدعــم واملســاندة التــي يحت

ــه  ــة وإعادت ــؤدي إىل إصــالح الحــدث يف النهاي ــرار ي ــة إىل ق ــرر العقوب يق

ــه  إىل مجتمعــه عضــواً فاعــاًل منتجــاً، ال أن يكــون مســاهامً إضافيــاً يف زجِّ

يف عــامل الجرميــة.

حامية األحداث املخالفني للقانون 

واملعرّضني للخطر

القانــون األســايس الــذي يرعــى حاميــة األطفــال واألحــداث يف لبنــان هــو 

ــون  ــة األحــداث املخالفــن للقان ــاين رقــم 2002/422 »حامي ــون اللبن القان

ــيم  ــن املراس ــد م ــر إىل العدي ــا زال يفتق ــه م ــر«، لكن ــن للخط أو املعرض

التطبيقيــة التــي مــن شــأنها  توضيــح وتســهيل إطــار تطبيقــه مبــا يتــالءم 

ومصلحــة الطفــل الفضــى. مل تصــدر بعــد املراســيم التنظيميــة لهــذا 

القانــون ومل تطبــق مــواده الرئيســية خاصــة يف مــا يتعلــق بإنشــاء مراكــز 

ــس االحتياطــي. ــال يف الحب ــة لألطف ــل ووحــدات مراقب تأهي

ــؤولية  ــن املس ــد األدىن لس ــة الح ــات الدولي ــات واملامرس ــددت االتفاقي ح

الجنائيــة بــن 12 و14 ســنة. أمــا يف لبنــان، فالحــدث هــو كل ذكــر أو أنثــى 

ــة عــرة مــن العمــر، وتجــدر اإلشــارة إىل أن ســن املســؤولية  دون الثامن

القانونيــة هــو 7 ســنوات، مــا يثــر مخــاوف بشــأن قــدرة الطفــل يف هــذه 

الســن عــى تحمــل االنعكاســات االجتامعيــة للمســؤولية الجنائيــة نفســيًا 

ــا. وعمليً

يســتمر حبــس  األحــداث يف جنــاح خــاص بهــم يف ســجن روميــة، وتواصــل 

النيابــة العامــة توقيــف األحــداث وخاصــة مــن تــرتاوح أعامرهــم بــن 15 

و 18 عاًمــا.

توصيات لتفعيل وتحسني تنفيذ 

القانون

تفعيــل اعتــامد التدابــر غــر املانعــة للحريــة بخاصــة تدبــر 	 

ــى أن  ــة« ع ــة املراقب ــر »الحري ــة« وتدب ــة العام ــل للمنفع »العم

يكــون الســجن هــو املــاذ األخــر لــدى القضــاة.

التشــديد عــى الــوزارات املختصــة بوجوب احــرام  وتطبيــق قانون 	 

األحــداث رقــم 2002/422 وال ســيام لجهــة حقــوق الحــدث.

ــون 	  ــة بقان ــة العدلي ــراد الضابط ــد أف ــوب تقي ــى وج ــديد ع التش

2002/422 وخاصــة لجهــة احــرام الضامنــات املقــررة للحــدث، 

وكذلــك العمــل عــى زيــادة عــدد األفــراد املولجــن مراقبــة األحداث 

ــم. ــم وإدماجه ــادة تأهيله ــة مســار إع ومواكب

ــف 	  ــل التوقي ــة مه ــيام لجه ــايئ وال س ــش القض ــل دور التفتي تفعي

ــن  ــايئ يف أماك ــش القض ــة للتفتي ــكاوى تابع ــق للش ــع صنادي ووض

التوقيــف واالحتجــاز الخاصــة باألحــداث.

ــم األحــداث 	  ــن أجــل دع ــز اإلصــاح م ــل مرك ــح وتفعي ــادة فت إع

ــاء احتجازهــم وتهيئتهــم إلعــادة االندمــاج بنجــاح يف املجتمــع  أثن

ــم. ــراج عنه ــد اإلف بع

تشــكيل قضــاء متخصــص ورشطــة خاصــة، وتوســيع املــادة 25 التي 	 

ــب  ــال )يج ــد األطف ــف ض ــن العن ــة م ــواع املختلف ــى األن ــص ع تن

أن تشــمل عــى ســبيل املثــال عمــل األطفــال، والــزواج دون الســن 

القانونيــة، واألطفــال املتورطــن يف النزاعــات املســلحة(، واالســتامع 



اتخاذهــا  يجــب  التــي  والتدابــر  باإلجــراءات  األطفــال  رأي  إىل 

ــم. لصالحه

إرشاك مؤسســات املجتمــع املــدين املتخصصــة يف اللجــان املخصصــة 	 

ملناقشــة مســودات واقراحــات تعديــل الترشيعــات أو اعتــامد 

املراســيم التنفيذيــة للقانــون 2002/422 الــذي ســبق تعليقــه 

لضــامن حقــوق أوســع وأكــر شــموالً، خاصــة لألطفــال الخاضعــن 

ــة. ــة القضائي للحامي

ــع 	  ــاون م ــون 2002/422 بالتع ــى قان ــة ع ــات التوعي ــادة حم زي

ــة. ــع كاف ــات املجتم ــدين لقطاع ــع امل املجتم

العــدل 	  وزارات  والســيام  املتخصصــة  الــوزارات  دور  تفعيــل 

والداخليــة والشــؤون اإلجتامعيــة يف وضــع خطــط وطنيــة لتفعيــل 

تطبيــق حقــوق األحــداث تنضــوي تحتهــا جمعيــات املجتمــع املــدين 

ــا. ــل يف عمله ــم والتكام ــيق  والتناغ ــن التنس ــد م ــا يزي م

تدريــب وتوعيــة قطــاع املحامــن حــول قانــون وحقــوق األحــداث 	 

وطريقــة التعامــل معهــم.

توصيات بشأن نظام املعونة 

القضائية يف لبنان

ــك 	  ــع ذل ــة، وم ــة العادل ــاع واملحاكم ــق يف الدف ــدث الح ــكل ح ل

يعــاين العــدد األكــرب مــن األحــداث مــن الفقــر واملــوارد املحــدودة 

ــام خــاص. ــل مح ــام توكي ــا أم ــف عائًق ــا يق ــة، م أو املعدوم

تفعيــل نظــام املعونــة القضائيــة ودعــم نقابتــي املحامــن يف 	 

طرابلــس وبــروت يف تأمــن التمويــل الــازم انطاقــا مــن حــق كل 

ــادل. ــاع ع ــى دف ــول ع ــى الحص ــدث ع ح

تفعيــل ووضــع نظــام مراقبــة ومحاســبة للمحامــن املكلفــن مــن 	 

نقابتــي املحامــن يف املرافعــة واملدافعــة عــن الحــدث ضمــن نظــام 

املعونــة القضائيــة.

توصيات بشأن األطفال الخاضعني 

للحامية القضائية أو املعرضني 

للخطر

ــد 	  ــون 422 لتحدي ــن القان ــرشون م ــة والع ــادة الخامس ــاءت امل ج

بهــدف  القانونيــة  الحاميــة  تحــت  يندرجــون  الذيــن  األطفــال 

حاميتهــم مــن االســتغال والخطــر الــذي يحــد مــن تطورهــم 

ومنوهــم الطبيعــي، إال أن النقــص يف املــوارد املاديــة والبرشيــة 

املتخصصــة والكافيــة تحــول يف الكثــر مــن األحيــان إىل عــدم القدرة 

ــايل. ــا الح ــا واقعن ــي يفرضه ــرة الت ــات الكب ــى االحتياج ــرد ع ــى ال ع

تفعيــل نظــام األرس البديلــة وإيجــاد املؤسســات املتخصصــة لرعاية 	 

ــي  ــة ه ــط العائلي ــى الرواب ــة ع ــون املحافظ ــى أن تك ــال ع األطف

األســاس الفاعــل.

وضــع الخطــط واإلجــراءات التنفيذيــة الواضحــة لألطفــال العاملــن 	 

واملرشديــن.

ــص 	  ــة وباألخ ــوزارات املعني ــة  ال ــن كاف ــيق ب ــر التنس ــل أط تفعي

الشــؤون اإلجتامعيــة. العــدل ووزارة  وزاريت 

ضــامن نظــام اإلحــاالت اآلمنــة ملــا فيــه مصلحــة الطفــل الفضــى 	 

ــع.  ــم بشــكل ســوي يف املجتم ــادة اندماجه تســهيًا إلع

ــاري 	  ــول االختي ــى الربوتوك ــق ع ــة التصدي ــيط ومتابع ــادة تنش إع

التفاقيــة حقــوق الطفــل بشــأن اشــراك األطفــال يف النزاعــات 

املســلحة.
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إدارة النفايات الصلبة

يعتــر الوصــول املســتدام إىل املــوارد الطبيعيــة واملشــرتكة، وميــاه الــرب 

املأمونــة، ومرافــق الــرف الصحــي، والتخلــص مــن النفايــات، وتريــف 

ــكن  ــان يف الس ــوق اإلنس ــن حق ــارص م ــوارئ عن ــات الط ــع، وخدم املوق

الالئــق والصحــة،  كــام أن حــق اإلنســان يف امليــاه يشــمل الــرف الصحــي 

املناســب.  وقــد قــام لبنــان منــذ العــام 1997 بتنفيــذ خطط طــوارئ إلدارة 

النفايــات الصلبــة، لكنهــا كانــت ُمهــدرة مــن الناحيــة املاليــة وتــويل الحــد 

األدىن مــن االهتــامم مبعايــر الصحــة والســالمة. وعــى الرغــم مــن الخطــط 

ذات األهميــة يف األعــوام 2006 و2010 و2014 و2015 و2019 لــإلدارة 

املتكاملــة للنفايــات الصلبــة )ISWM(، وتحويــل النفايــات إىل طاقــة، 

ــكار يف  ــن االحت ــي ب ــة، اســتمر االنقســام عــى املســتوى الوطن والالمركزي

بــروت وجبــل لبنــان واملناطــق النائيــة. حيــث متــول جميــع املســاعدات 

ــع جمــع  ــة )MBT( م ــة والبيولوجي ــع املعالجــة امليكانيكي ــة مصان الدولي

النفايــات املمزوجــة، مــام يحقــق معــدالت تحويــل منخفضــة يف املطامــر 

واملكبــات. 

ــج جــزء صغــر  ــا، ويُعال ــان مًع ــات يف لبن ــواع النفاي ــع أن ــط جمي ــم خل يت

ــة  ــب املعالج ــن تغي ــل، لك ــكل منفص ــة بش ــات الطبي ــن النفاي ــط م فق

املناســبة للنفايــات الناتجــة عــن املســالخ والصناعــات وبعــض أنــواع 

ــة.  ــة الصحي ــات الرعاي نفاي

ــة  ــذ »أزم ــا من ــا عامليً ــان اهتامًم ــة يف لبن ــات الصلب ــبت إدارة النفاي اكتس

ــات  ــات النفاي ــر مكب ــم إغــالق أحــد أك ــا ت ــام 2015، عندم ــات« ع النفاي

يف البــالد يف الناعمــة دون خطــة بديلــة، وأدى التوقــف املفاجــئ يف جمــع 

ــار هــذا  ــد أث ــان. وق ــل لبن ــروت وجب ــا يف شــوارع ب ــات إىل تراكمه النفاي

ــادة حــول الحاجــة إىل  ــر احتجاجــات اســتمرت ألشــهر ونقاشــات ح األم

إعــادة تنظيــم القطــاع. ومــع ذلــك، فقــد طغــت تغطيــة هــذه األحــداث 

عــى تحديــات إدارة النفايــات الصلبــة التــي تواجههــا املناطــق شــبه 

ــة.  ــات العام ــم الخدم ــامن تقدي ــات يف ض ــة والبلدي الحرضي

منــذ أزمــة جمــع النفايــات يف 2105 )خــالل االســتعراض الــدوري الشــامل 

الثــاين للبنــان(، وضــع لبنــان خطــة طــوارئ لبــروت وجبــل لبنــان تنطــوي 

عــى بنــاء مطمريــن ســاحلين يف بــرج حمــود وكوســتا برافــا، كانــت مثــرة 

للجــدل بشــكل كبــر عــى املســتوى البيئــي، مبــا يف ذلــك اإلغــراق املحتمــل 

يف البحــر األبيــض املتوســط يف انتهــاك التفاقيــة برشــلونة، وكذلــك الحــرق 

يف الهــواء الطلــق مــن قبــل بعــض البلديــات. 

أنجــزت الحكومــة املركزيــة املطمريــن دون اســتكامل تقييــم األثــر البيئــي 

ــن االعرتاضــات  ــم م ــوب مبوجــب املرســوم 2012/8633 وعــى الرغ املطل

والدعــاوى القضائيــة.  وقــد أّدت القاممــة يف موقــع كوســتا برافــا الواقــع 

ــًدا  ــي أصبحــت تشــكل تهدي ــور الت ــن املطــار إىل جــذب الطي ــرب م بالق

ــة  ــت منظم ــود، قام ــرج حم ــب ب ــة.  ويف مك ــالمة العام ــران والس للط

املجتمــع املــدين، صحــة أوالدنــا خــط أحمــر، بنــر مقاطــع فيديــو تظهــر 

شــاحنات ترمــي القاممــة مبــارشة يف البحــر،  وقــد احتــج الصيــادون 

ــنة  ــدة س ــباكهم.  ومل ــق يف ش ــي تعل ــة الت ــة القامم ــى كمي ــون ع املحلي

ونصــف، كانــت مكبــات النفايــات الســاحلية تعمــل دون معالجــة املــادة 

املرتشــحة وأحيانًــا دون بطانــة مناســبة، مــا تســبب يف تلــوث ميــاه 

البحــر وأثّــر بشــدة عــى صيــادي املنطقــة، وأّدى إىل تهديــد حــوايل 550 

عائلــة قــرب مكــب بــرج حمود/الجديــدة الســاحي،  الــذي بلــغ طاقتــه 

ــه.  ــد ونقل ــاء الصي ــراق مين ــب توســيعه إغ ــتيعابية، ويتطل االس

يف بــرج حمــود، تــم تريــف نفايــات املكــب البحــري القديــم يف البحــر 

ــامة  ــات س ــى نفاي ــه ع ــتباه يف احتوائ ــن االش ــم م ــة، بالرغ دون معالج

ُشــحنت مــن إيطاليــا خــالل الحــرب األهليــة يف العــام 1987.  ومل تفصح أي 

جهــة حكوميــة عــن نتائــج مراقبــة جــودة امليــاه املرتشــحة وميــاه البحــر 

رغــم الدعــوات العامــة إىل ذلــك، كــام مل يكشــف املركــز الوطنــي للبحــوث 

العلميــة، املكلــف بتقييــم جــودة ميــاه البحــر ونــر البيانــات، عــن جــودة 

امليــاه بالقــرب مــن املطامــر، إمنــا قــام بنــر دراســة يف العــام 2018، قامت 

ــات بانتظــام مــن 25 موقعــاً ســاحلياً محــدداً، وأشــارت إىل أن  بأخــذ عين

ــا منهــا غــر ملــوث مناســب للســباحة، وأربعــة كانــت مقبولــة  16 موقًع

ــة، وخمســة كانــت  إىل حــد مــا ضمــن إرشــادات منظمــة الصحــة العاملي

ــع  ــاورة للمصان ــق املج ــة املناط ــتبعدت الدراس ــد اس ــة. وق ــة للغاي ملوث

ومواقــع التفريــغ وأنابيــب الــرف الصحــي، ووفًقــا لألمــن العــام للمركــز، 

ــم اســتبعاد هــذه املناطــق ألن مــن املعــروف للجميــع  معــن حمــزة، »ت

ــا  أنهــا شــديدة التلــوث.«  وتضمــن تقريــر املركــز لعــام 2019 رســاًم بيانيً

يقيــس مســتوى املعــادن الثقيلــة يف الرواســب البحريــة يف بعــض املناطــق 

الســاحلية. وأظهــرت النتائــج أن تركيــزات الكادميــوم والرصــاص والنحــاس 

والفاناديــوم أعــى مــن املعتــاد، وأحيانًــا أعــى بكثــر، كــام هــو الحــال يف 

املنطقــة حــول مكبــات النفايــات الثالثــة يف بــرج حمود/الجديــدة. 

ــي  ــة الت ــح الكريه ــن الروائ ــاحلية م ــات الس ــول املكبّ ــّكان ح ــتىك الس اش

ــا. وبــن تريــن األول 2017 وآذار 2018، أجــرى  يضطــّرون لتحملهــا يوميً

ــة  ــروت دراس ــة يف ب ــة األمركي ــة يف الجامع ــى الطبيع ــاظ ع ــز الحف مرك

محــدودة حــول املســتويات البيئيــة لكريتيــد الهيدروجــن )H2S(، وهــو 

 H2S ــرج حمــود. كان مســتوى ــح الســامة انتشــاًرا يف ب ــر الروائ أحــد أك

)متوســط 51.0 ميكروغــرام/م3 خــالل فــرتة 10 أيــام( أعــى 25 مــرة مــن 

ــة.  ــة األمريكي ــة البيئ ــة حامي ــن حســب وكال ــن للتعــرض املزم الحــد اآلم

ــة  ــا و32 مدرس ــزًا طبيً ــفى ومرك ــو أن 11 مستش ــك، ه ــن ذل ــر م واألخط

ــا تقــع عــى بعــد أقــل مــن كيلومرتيــن مــن هــذا املكــب،  ومركــزًا تعليميً

ــد الهيدروجــن.  ــة مــن كريتي ــا تتعــرّض ملســتويات عالي وجميعه

عــى صعيــد آخــر، أجــرت مجموعــة إيــالرد مســًحا )2016-2017( حــول 

ــغ عددهــا  ــد بل ــان، وق ــع أنحــاء لبن ــات املفتوحــة يف جمي ــات النفاي مكب

اإلجــاميل 941، مقابــل 670 يف مســح 2011.  ويبلــغ متوســط التكلفــة 

اإلجامليــة إلعــادة تأهيــل هــذه املكبــات حــوايل 74 مليــون دوالر أمريــي.

يف كانــون الثــاين 2017، تــم حــرق النفايــات يف أكــر مــن 150 مكبــاً 

مكشــوفاً، مــا عــرّض صحــة الســكان القريبــن للخطــر، وقــد أبلــغ هــؤالء 

الســكان عــن مشــاكل صحيــة، مبــا يف ذلــك مــرض االنســداد الرئــوي املزمــن 



والســعال وتهيــج الحلــق واألمــراض الجلديــة وأعــراض الربــو. ويتــم ربــط 

ــراض  ــق بأم ــواء الطل ــات يف اله ــرق النفاي ــن ح ــج ع ــواء النات ــوث اله تل

القلــب وانتفــاخ الرئــة، كــام ميكــن أن يعــرّض النــاس ملركبــات مرطنــة. 

تنتهــك هــذه املامرســة التزامــات لبنــان مبوجــب القانــون الــدويل، مبــا يف 

ــة وإعــامل الحــق يف الصحــة.  ــة باحــرتام وحامي ــات الحكوم ــك واجب ذل

تزيــد املــواد املرطنــة يف الهــواء بنســبة 2300٪ عــى األقــل خــالل أيــام 

حــرق النفايــات. 

ــئ إلجــاميل  ــق بحــوايل 410.5 جــم مكاف ــواء الطل يســاهم الحــرق يف اله

إطــالق الديوكســينات PCDD/PCDF بنحــو 26٪، مــع مالحظــة أن أكــر 

ــواء،   ــه يف اله ــم إطالق مــن 97٪ مــن الديوكســينات مــن هــذا املصــدر يت

وميكــن أن تســبب هــذه امللوثــات العضويــة الثابتــة آثــاًرا صحيــة، مبــا يف 

ذلــك عــى املناعــة، وأمــراض القلــب والجهــاز التنفــي والصحــة اإلنجابيــة 

والتشــوهات الجينيــة والرطانــات وغرهــا.

ــرق  ــالل ح ــن خ ــر م ــكان للخط ــة الس ــة صح ــات اللبناني ــرّض البلدي تع

ــة  ــون اإلدارة املتكامل ــن قان ــم م ــى الرغ ــق، وع ــواء الطل ــات يف اله النفاي

للنفايــات الصلبــة رقــم 2018/80 )24 أيلــول 2018(، الــذي يحظــر هــذه 

ــاكات.  ــى االنته ــات ع ــرض عقوب ــة ويف املامرس

يف نيســان 2019، وبســبب عــدم قــدرة البلديــات عــى دفــع مســتحّقات 

مشــغل املكــب، ظهــرت أزمــة نفايــات يف شــامل لبنــان بعــد إغــالق مكــب 

ــة  ــة والضني ــة املني ــتخدمه أقضي ــي تس ــر نظام ــب غ ــو مك ــدوة، وه الع

ــات  ــر البلدي ــا. وتُعت ــذ 17 عاًم ــامل من ــّري يف الش ــا وب ــورة وزغرت والك

مســؤولة عــن جمــع ومعالجــة والتخلــص مــن نفاياتهــا، ويفــرتض أن تتلقى 

متويلهــا مــن صنــدوق بلــدي مســتقل ممــول مــن الرضائــب التــي تجمعهــا 

ــات غــر منتظمــة ومتأخــرة  ــة، لكــن املدفوعــات للبلدي الحكومــة املركزي

عــدة ســنوات عــن موعدهــا.  ولحــل هــذه املشــكلة خصــص وزيــر 

البيئــة يف آب 2019 موقًعــا يف تربــل )شــامل لبنــان( الســتخدامه كمكــب 

للنفايــات دون إجــراء تقييــم لألثــر البيئــي. واجــه املكــب معارضة شــديدة 

مــن الســكان املحليــن، وأعــرب املتظاهــرون عــن مخاوفهــم مــن تأثــره 

الســلبي عــى الصحــة وإمــدادات امليــاه الجوفيــة.  ثــم تــم اقــرتاح موقــع 

ــكان  ــن الس ــديدة م ــة ش ــا معارض ــه أيًض ــه واج ــر(، لكن ــل )الحواك بدي

ــات.  ــن والبلدي املحلي

بســبب االفتقــار إىل التخطيــط واإلصالحــات املؤقتــة الريعــة وســوء 

ــس  ــة »لي ــة، ازدادت متالزم ــة الحالي ــات الصلب ــق إدارة النفاي إدارة مراف

يف ســاحتي الخلفيــة« )NIMBY( بــن جميــع اللبنانيــن وجعلــت النــاس 

ــم. ــة يف مناطقه ــات الصلب ــق إلدارة النفاي ــى أي مرف ــون ع يعرتض

يقــوم قانــون اإلدارة املتكاملــة للنفايــات الصلبــة مبنــح وزارة البيئــة 

دوًرا إرشافيًــا ورقابيًــا عــى إدارة النفايــات الصلبــة وتفويــض الــوزارة 

بوضــع اســرتاتيجية وطنيــة إلدارة النفايــات يف غضــون ســتة أشــهر.  

وقامــت وزارة البيئــة بصياغــة اســرتاتيجية ودعــت األطــراف املعنيــة مــن 

القطاعــن الخــاص والعــام واألكادميــي واملجتمــع املــدين ملناقشــتها، حيــث 

ــة  ــات املقرتحــة والقــدرات ذات الصل أثــرت عــدة مخــاوف بشــأن التقني

ــاين، قدمــت وزارة البيئــة خارطــة طريــق  والحوكمــة. وقبــل االجتــامع الث

ملــدة 10 ســنوات إلدارة النفايــات الصلبــة إىل مجلــس الــوزراء مدعيــة أنهــا 

تســتند إىل االســرتاتيجية )التــي مل يتــم االنتهــاء منهــا وال تخضــع لتقييــم 

ــون(. ــص القان ــام ين ــي االســرتاتيجي ك ــر البيئ األث

ــق  ــة طري ــى خارط ــاين ع ــوزراء اللبن ــس ال ــق مجل يف 27 آب 2019، واف

ــرج حمــود يف  ــي أوصــت بتوســيع مكــب ب ــة، والت ــات الصلب إلدارة النفاي

ــات  ــر نفاي ــر ملطام ــا آخ ــا مقرتًح ــة لـــ24 موقًع ــن خريط ــروت، وتضم ب

صحيــة حــول البــالد، مــن دون دعــم مــن دراســات تقييــم التأثــر البيئــي 

املطلوبــة لكثــر منهــا. يف حالــة واحــدة عــى األقــل، تــم إجــراء تقييــم منــذ 

أكــر مــن عقــد، لكــن القانــون اللبنــاين يحــدد أن التقييــم ســاري املفعــول 

ملــدة عامــن فقــط، يجــب عــى وزارة البيئــة بعدهــا أن تنظــر إذا كانــت 

ــد. كــام  ــم جدي ــب إجــراء تقيي ــد جــرت عــى األرض تتطل ــرات ق أي تغي

ــن، واحــدة يف الشــامل واألخــرى  ــاء محرقت ــق بن ــت خارطــة الطري تضمن

يف الجنــوب، باإلضافــة إىل تســهيل مهمــة بلديــة بــروت لبنــاء محرقــة يف 

ــة أســلوب الحــرق كحــل ملعالجــة  ــا عــارض نشــطاء البيئ ــة. ولطامل املدين

النفايــات يف لبنــان، مشــرين إىل أنــه ميكــن إعــادة تدويــر غالبيــة النفايــات 

أو معالجتهــا بيولوجيًــا. ويشــكك النشــطاء يف قــدرة الحكومــة عــى العمــل 

بشــكل صحيــح واإلرشاف عــى إدارة هــذه التكنولوجيــا املعقــدة ومعالجــة 

ــان  ــا الباهظــة عــى لبن ــة إىل تكلفته ــة الســامة، باإلضاف ــا الثانوي منتجاته

املثقــل بالديــون.

ــة،  ــات الصلب ــق إدارة النفاي ــة عــى خارطــة طري ــرار املوافق ــم اتخــاذ ق ت

ــع  ــة، م ــن القادم ــد للســنوات الخمــس والعري ــي ســتؤثر عــى البل والت

النــاس عواقبهــا املاليــة واالجتامعيــة واالقتصاديــة والصحيــة  تحمــل 

ــم  ــات وإجــراء تقيي ــن اســرتاتيجية إدارة النفاي ــاء م ــل االنته ــة، قب والبيئي

األثــر البيئــي االســرتاتيجي. هــذا ومل تقــم أي دراســة بتحديــد أي مــام يــي: 

)1( مــا إذا كانــت البلــد بحاجــة فعــالً إىل 25 مطمــراً و3 محــارق، )2( مــا 

إذا كان ميكنهــا إدارة هــذه املحــارق، )3( مــا إذا كانــت الرتكيبــة العضويــة 

يف الغالــب للنفايــات مناســبة للحــرق، )4( كيــف ســيتم إدارة الرمــاد 

املتطايــر الســام، و)5( مــا إذا كان لبنــان قــادًرا عــى تحمــل تكاليــف إنشــاء 

وتشــغيل وصيانــة هــذه املحــارق؟ وهنــاك أســئلة أخــرى مل تحصــل عــى 

إجابــة، مثــل: هــل تــم تحديــد املواقــع حســب مناطــق الخدمــة وبطريقــة 

ــة  ــة واالقتصادي ــة واالجتامعي ــة والصحي ــار البيئي ــا هــي اآلث تشــاركية، وم

لهــذه القــرارات؟

ــات الخطــرة ال يعتمــد  ــوزراء عــى مرســوم إلدارة النفاي وافــق مجلــس ال

ــن  ــط م ــر 20٪ فق ــدف لطم ــد ه ــام بتحدي ــات، ق ــام أو دراس ــى أرق ع

النفايــات كحــد أقــى، مــن دون تحديــد ســعة مراكــز الفــرز والتســميد 

الحاليــة، وال حتــى قــدرة املحــارق واملطامــر املقرتحــة أو العمــر املتوقــع 

ــي ســيتم اســتخدامها. ــة الت ــة التحتي للبني

ونــص املرســوم عــى املوافقــة عــى مواقــع الطمــر والســامح باســتخدامها 

الفــوري، رغــم ذكــره دراســات بيئيــة للمشــاريع قيــد اإلعــداد، مــا يشــر 

ــب  ــي تتطل ــر البيئ ــم التأث ــات تقيي ــث إن دراس ــرار، حي ــض الق إىل تناق
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ــام  ــع. ك ــوري للمواق ــتخدام الف ــر االس ــام يحظ ــا، م ــاًم عميًق ــا وتقيي وقتً

أنــه يخالــف القوانــن )وال ســيام املرســوم 2012/8633 بشــأن تقييــم 

األثــر البيئــي( ويكــرر قصــة مطمــر بــرج حمود/الجديــدة وكوســتا برافــا 

ــامل. ــر يف الش ــل والحواك ــات ترب ــب نفاي ــاء مك ــة بن ومحاول

عــادة مــا يتــم تحديــد مواقــع مرافــق إدارة النفايــات بنــاًء عــى دراســات 

ــة  ــي مخصص ــية وه ــرارات سياس ــتند إىل ق ــان تس ــا يف لبن ــة، لكنه علمي

لألحــزاب السياســية والطوائــف املقابلــة لهــا. وقــد أمهــل مجلــس الــوزراء 

ــا لتحديــد موقــع محرقــة يف جنــوب بــروت،   األحــزاب السياســية 15 يوًم

وتُركــت حيــاة النــاس وصحتهــم للقــرارات السياســية ومصالــح األحــزاب.

ــم  ــازًا، بالرغ ــّكل إنج ــام يش ــدر، م ــات يف املص ــرز النفاي ــوم ف ــر املرس وأق

مــن عيوبــه واســتبعاد املخلفــات الخطــرة. ومــع ذلــك، تبقــى التســاؤالت 

حــول تطبيــق وتوافــر األدوات املاليــة واإلداريــة والبنيــة التحتيــة، ال ســيام 

يف ضــوء اعتــامد ثــالث محــارق مل يتــم تحديــد قدرتهــا االســتيعابية، 

ــان  ــيدر يف نيس ــر س ــه يف مؤمت ــم اقرتاح ــا ت ــا مل ــا وفًق ــم تحديده وإذا ت

ــة -  ــكل محرق ــان - أي 1200 طــن ل ــم لبن ــن لدع 2018 للامنحــن الدولي

ــا. ــات إلطعامه ــن النفاي ــة م ــات هائل ــتتطلب كمي فس

ــات  ــم 2019/5606 إلدارة النفاي ــوزراء عــى املرســوم رق ــس ال ــق مجل واف

ــة  ــن أي بني ــة مل تتضم ــن الخط ــازًا، لك ــد إنج ــا يع ــذا أيًض ــرة. وه الخط

تحتيــة إلدارة هــذا النــوع مــن النفايــات، مــام يعنــي االســتمرار يف تبنــي 

حلــول مجتــزأة وغــر عمليــة. وإذا ظلــت النفايــات الخطــرة مختلطــة مــع 

النفايــات املنزليــة، فهــذا يعنــي أن الفــرز أو التســميد أو الحــرق أو الطمــر 

ال يعــد مقبــواًل، إضافــة إىل آثــار بيئيــة وصحيــة ال حــر لهــا.

ــى  ــز ع ــع الرتكي ــرارات م ــذه الق ــكل ه ــة ل ــة املركزي ــذ الحكوم ــم أخ رغ

تطبيــق الالمركزيــة اإلداريــة يف إدارة النفايــات، مل تتــم استشــارة البلديــات 

ــع املحــددة  ــات، وال يف املواق ــول إدارة النفاي ــار حل ــا، ال يف اختي واتحاداته

ــدرت  ــوزراء، أص ــس ال ــامع مجل ــاء اجت ــور انته ــارق. وف ــر واملح للمطام

بعــض البلديــات واتحاداتهــا بيانــات تعــّر عــن الرفــض القاطــع العتــامد 

محــارق ومكبــات يف مناطقهــا )امللحــق 1(. ووفًقــا لقانــون اإلدارة املتكاملة 

للنفايــات الصلبــة، ُمنحــت وزارة البيئــة ســتة أشــهر إلصــدار إســرتاتيجية 

وإعــداد تقييــم بيئــي اســرتاتيجي لهــا. وبعــد موافقــة مجلــس الــوزراء عى 

االســرتاتيجية، كان ينبغــي منــح البلديــات ثالثــة أشــهر لتقديــم خططهــا إىل 

ــة لدراســتها واملوافقــة عليهــا. لكــن مل يحــدث يشء مــن هــذا  وزارة البيئ

القبيــل، بــل عــى العكــس، وافــق مجلــس الــوزراء عــى خارطــة الطريــق 

نيابــة عــن الوحــدات الالمركزيــة ومــن دون التشــاور معهــا.

تستند إدارة النفايات الصلبة املحلية يف لبنان عى ديناميتن رئيسيتن:

األوىل هــي ظهــور »رأســاملية نفايــات جديدة« تختلــف عام لوحظ 	 

يف التســعينيات،  التــي شــهدت مــا يســمى بـ«رأســاملية نفايــات« 

ــات  ــع النفاي ــًيا لجم ــة سياس ــغيل رشكات مرتبط ــى تش ــد ع تعتم

وطمرهــا متجاهلــة االحتياجــات واملطالــب املحليــة. ومنــذ »أزمــة 

النفايــات« يف العــام 2015، تــم تفضيــل التقنيــات وطــرق املعالجــة 

املعقــدة لتشــمل تقنيــات إعــادة التدويــر والتســميد وتحويــل 

النفايــات إىل طاقــة. وتتبــع حلــول إدارة النفايــات الصلبــة املقرحــة 

مؤخــًرا منــاذج أعــامل مختلفــة بنفقــات طموحــة أدت إىل عاقــات 

تعاقديــة أكــر تعقيــًدا بــن مقدمــي الخدمــات مــن القطــاع الخــاص 

الصلبــة  النفايــات  إدارة  لتقنيــات  فنظــًرا  املحليــة.  والســلطات 

ــلطات  ــون الس ــا تك ــا م ــود، غالًب ــذه العق ــة يف ه ــدة املتضمن املعق

املحليــة غــر قــادرة عــى تصميــم ومراقبــة وتنظيــم رشوطهــا 

=املمنوحــة للــرشكات الخاصــة. وقــد وجــد مســح أجــري يف العــام 

ــناد  ــوم بإس ــا تق ــة أن 36٪ منه ــات لبناني ــمل 209 بلدي 2018 وش

إدارة النفايــات إىل رشكــة خاصــة، بينــام قالــت 46٪ منهــا إنهــا تديــر 

ــى الحاجــة إىل  ــارش. وهــذا يســلط الضــوء ع ــات بشــكل مب النفاي

ضــامن املســاءلة يف عاقــة البلديــات مــع القطــاع الخــاص لتجنــب 

ــدة«. ــات الجدي ــد مــن »رأســاملية النفاي ظهــور مزي

ــدرات 	  ــة ق ــر إىل محدودي ــة فتش ــة ذات الصل ــألة الثاني ــا املس أّم

الســلطات املحليــة اللبنانيــة يف إدارة النفايــات الصلبــة، فهــي تلعب 

منــذ العــام 2015 دوًرا أكــرب يف إدارة نفاياتهــا وتقــود بنــاء مرافــق 

معالجــة وترصيــف أكــر تطــوًرا، لكنهــا غــر قــادرة عــى دعــم هــذه 

املشــاريع ماليــاً وعمليــاً، ال ســيام بالنظــر إىل قلــة املــوارد املخصصــة 

ــن  ــا. لك ــة ألمواله ــة املركزي ــداد الحكوم ــر يف س ــات والتأخ للبلدي

املرافــق غــر املســتدامة التــي يتــم إنشــاؤها بتكلفــة كبــرة ال تــؤدي 

إىل خســارة رأس املــال الصــايف للمســتثمرين فحســب، بــل أيًضــا إىل 

ــة  ــة والبيئي ــب التكاليــف الصحي ــة، إىل جان ــة املحلي خســارة العامل

املرتبطــة بهــا. يف نهايــة املطــاف، تقــع التبعــات املاليــة ملثــل هــذه 

اإلخفاقــات عــى عاتــق البلديــات ودافعــي الرضائــب املحليــن. 

قامــت بعــض الســلطات املحليــة بحمــالت توعيــة للمواطنــن بشــأن قضايا 

ــر، لكنهــا تعجــز مبعظمهــا عــن  مثــل الفــرز مــن املصــدر وإعــادة التدوي

ــام  ــا يف نظ ــي عليه ــع املؤس ــاء الطاب ــن وإضف ــاركة املواطن ــم مش تعمي

ــار  ــة أخب ــه مؤسس ــح أجرت ــا ملس ــامل. وفًق ــة الش ــات الصلب إدارة النفاي

الدميقراطيــة DRI، يعتــر 39٪ مــن رؤســاء البلديــات يف املتوســط أن 

ــا،  ــل تحديً ــة ميث ــات الصلب ــا إدارة النفاي ــن يف قضاي ــع املواطن ــل م التعام

وهــذه النســبة أعــى بكثــر )71٪( يف البلديــات التــي يزيــد عــدد ســكانها 

ــمة.  ــن 30000 نس ع

ــا مــع وصــول املطامــر  ومــن املتوقــع حــدوث أزمــة نفايــات أخــرى قريبً

الســاحلية إىل قدرتهــا االســتيعابية وغيــاب اإلجــراءات والخطــط امللموســة 

ــان  ــزال لبن ــال ي ــوم، ف ــى الي ــات حت ــل إلدارة النفاي ــام متكام ــاء نظ إلنش

ــا  ــة ميكنه ــة فّعال ــة تحتي ــاب بني ــه بغي ــن نفايات ــن 90٪ م ــر م ــّرغ أك يف

ــا. ــر منه معالجــة جــزء كب



التوصيات: 
عى الحكومة املركزية اللبنانية:

ــات 	  ــاس لكمّي ــط األس ــم خ ــتند إىل تقيي ــراتيجية تس ــة اس صياغ

وأنــواع النفايــات، ومعــدالت التوليــد الحاليــة، والتوزيــع الجغــرايف 

لهــا، والتنبــؤ بكميــة النفايــات املتوّقعــة للســنوات العــرش إىل 

ــد االحتياجــات  ــة. عــى اإلســراتيجية تحدي الخمــس عــرشة القادم

)الفنيــة واملاليــة واإلداريــة والترشيعيــة( والفجــوات يف النظــام 

واألهــداف املتعلقــة بإنشــاء نظــام متكامــل إلدارة النفايــات يشــمل 

ــة. ــا كاف أنواعه

ــد 	  ــة وتحدي ــة الحالي ــات الصلب وضــع خريطــة لجهــود إدارة النفاي

ــياق  ــة يف س ــات معالج ــاء محط ــة إلنش ــة املؤاتي ــع الجغرافي املواق

ــدد  ــب أن تح ــة. يج ــدودة املتاح ــاحة املح ــع واملس ــرّض الري التح

ــبة  ــة املناس ــات الصلب ــات إدارة النفاي ــف تقني ــراتيجية مختل اإلس

ــري  ــاد الدائ ــم االقتص ــس دعائ ــوم بتكري ــاين، وأن تق ــياق اللبن للس

كمكونــات  التدويــر(  إعــادة  االســتخدام،  إعــادة  )التقليــل، 

اســراتيجية رئيســية، وإنشــاء أنظمــة إدارة النفايــات اإلقليميــة 

ــن  ــدد م ــد ع ــال توحي ــن خ ــم م ــورات يف الحج ــق وف ــي تحق الت

ــع.  ــة أوس ــق خدم ــاق مناط ــة يف نط ــلطات املحلي الس

تفويــض الســلطات املحليــة لتطويــر خطتهــا الرئيســية مبــا يتــامىش 	 

مــع االســراتيجية الوطنيــة املطلوبــة، مــع الركيــز عــى الحــد 

ــا.  ــي إلدارته ــل الهرم ــى التسلس ــأيت يف أع ــذي ي ــات، ال ــن النفاي م

ويتطلــب تطبيــق هــذا املبــدأ سياســات اقتصاديــة تقلــل مــن 

واملكبــات  املطامــر  يف  تنتهــي  أن  ميكــن  التــي  املــواد  اســتراد 

ــة  ــة والتعليمي ــة والقانوني ــا، واســتخدام األدوات املالي ــم به والتحك

للمواطنــن، والعمــل مــع القطاعــات الصناعيــة للحــد مــن اســتخدام 

مــواد التعبئــة والتغليــف ذات االســتخدام املنفــرد املــرضّة بالبيئــة. 

ــا عــى تشــجيع إعــادة اســتخدام املــواد  ــدأ أيًض ويعتمــد هــذا املب

ــق أســواق للمــواد املســتعملة، وتشــجيع اإليجــار  ــا، وخل وإصاحه

ــرى. ــة األخ ــى البيئ ــاظ ع ــات الحف ــرشاء وعملي لل

الحــد مــن األرضار البيئيــة الناتجــة عــن ســوء إدارة النفايــات 	 

ــواء  ــة، والحــرق يف اله ــر الصحي ــات واملطام ــات النفاي )خاصــة مكب

ــة  ــار الصحي ــامد( واآلث ــرز والس ــع الف ــوء إدارة مصان ــق، وس الطل

ــبة  ــة املناس ــات املراقب ــق آلي ــب تطبي ــا. يج ــة عنه ــلبية الناتج الس

وإنفــاذ الترشيعــات املتعلقــة باملكبــات املكشــوفة والحــرق.

ــي 	  ــة الت ــات الفني ــق املواصف ــة وف ــات الحالي ــل املكب ــادة تأهي إع

تحددهــا وزارة البيئــة باســتخدام التقنيــات املناســبة.

وضــع واعتــامد الترشيعــات املتعلقــة مبطامــر النفايــات 	   .35

الصحيــة والخطــرة مــع تحديــد املواصفــات الخاصــة بإنشــائها 

. وتشــغيلها

إنشــاء نظــام لرخيــص مرافــق إدارة النفايــات الصلبــة بعــد إعــداد 	 

دراســات تقييــم األثــر البيئــي والصحــي واالجتامعــي واالقتصــادي.

إنشــاء نظــام لفحــص املنشــآت القامئــة ومراقبتهــا بانتظــام، وبنــاء 	 

قاعــدة بيانــات متاحــة للجمهــور تظهــر نتائــج برنامــج املراقبــة.

ــع 	  ــام تجمي ــدر ونظ ــن املص ــات م ــرز النفاي ــوري لف ــذ الف التنفي

منفصــل للنفايــات. ويف هــذا الســياق، ميكــن االســتفادة مــن القطــاع 

غــر الرســمي القائــم والــذي يعمــل عــى جمــع النفايــات املفصولــة 

وبيعهــا للمصانــع املتخصصــة.

وضــع املواصفــات الخاصــة بجمــع ونقــل وإدارة النفايــات بأنواعهــا 	 

وآليــات ترخيصهــا ومراقبتهــا.

وضــع معايــر لدراســات الجــدوى االقتصاديــة وتقييــم األثــر البيئي 	 

واالجتامعــي لجميــع مرافــق وتقنيــات إدارة النفايــات.

وضع خطط طوارئ للبنية التحتية إلدارة النفايات.	 

تكليــف وزارة البيئــة عــى وجــه الرعــة مبراقبــة االمتثــال لقانــون 	 

اإلدارة املتكاملــة للنفايــات الصلبــة، وضــامن معاقبــة املخالفــن 

ــن  ــن املعني ــن العام ــة القضايــا إىل املدع ــكل مناســب وإحال بش

بالبيئــة. وعــى مجلــس الــوزراء النظــر يف مخصصــات ميزانيــة وزارة 

البيئــة لضــامن قدرتهــا عــى إجــراء املراقبــة وتوفــر اإلنصــاف الفعال 

ــانية يف  ــه اإلنس ــاك حقوق ــن انته ــاين م ــان يع ــخص يف لبن ــكل ش ل

ــة.  ــات الدول ــال أو تقصــر هيئ ــق بســبب إغف الصحــة والســكن الائ

أن ترتكــز املســارات التشــاركية عــى مبــادئ الشــمولية والتعدديــة، 	 

كمصــدر  املتعارضــة،  اآلراء  ذوي  املصلحــة  أصحــاب  وإرشاك 

لابتــكار وخلــق فهــم مشــرك يف املجتمعــات املحليــة وضــامن 

املســاواة يف الوصــول إىل املعلومــات واملعرفــة، وذلــك لوضــع حــد 

ــذ  ــان، وتنفي ــع القــرار مــن أعــى إىل أســفل يف لبن لعقــود مــن صن

ــن  ــي كمواطن ــيايس واجتامع ــق س ــاه تواف ــاركية باتج ــات تش عملي

)وليــس كخصــوم طائفيــن(، حيــث تحتــاج املؤسســات إىل االلتــزام 

ــات  ــإن العملي ــوارد املناســبة. ف ــت وامل ــص الوق بالشــفافية وتخصي

التشــاركية يف إدارة النفايــات لديهــا القــدرة عــى الحــد بشــكل كبــر 

مــن متازمــة »ليــس يف ســاحتي الخلفيــة« )NIMBY(، وميكــن أن 

يــؤدي إىل تطويــر مرافــق إدارة النفايــات الصلبــة والبنيــة التحتيــة 

ــا.  ــة اجتامعًي ــاً واملقبول الســليمة بيئي

تطويــر إطــار حوكمــة متكامــل ومســتدام إلدارة النفايــات الصلبــة 	 

يتضمــن خطــط اســرداد التكاليــف التــي توفــر فرًصــا غــر مســتغلة 

لتغطيــة التكاليــف الباهظــة إلدارة النفايــات الصلبــة التــي تتكبدها 

النفايــات  إدارة  نظــام  ويتطلــب  اللبنانيــة.  املحليــة  الســلطات 

الصلبــة املســتدام تحديــد تعرفــة عادلــة ومتســاوية، يجــب أن يأخذ 

حســابها بعــن االعتبــار القــدرة عــى تحمــل التكاليــف والتكاليــف 

البيئيــة واالجتامعيــة لتوليــد النفايــات، بــدالً مــن مجــرد التكاليــف 

املبــارشة للخدمــة. 

متكــن الســلطات املحليــة مــن خــال مســار المركزي يوفــر خدمات 	 

رضوريــة للقاعــدة الشــعبية. يف الوقــت ذاتــه، عــى الحكومــة 

املركزيــة تنظيــم العاقــة بــن القطاعــن الخــاص والعــام يف تقديــم 

الخدمــات العامــة. 

إنشــاء هيئــة تنظيميــة مركزيــة ذات رقابــة فّعالــة تضمــن االمتثــال 	 

وســط المركزيــة ناجحــة. وينبغــي أن تقــوم اللوائــح بضــامن 

الشــفافية الحكوميــة يف تأســيس وإنشــاء وصيانــة مرافــق إدارة 

النفايــات الصلبــة التــي تشــارك فيهــا املؤسســات العامــة و/أو 

ــات،  ــدة للمناقص ــر املعتم ــى املعاي ــا أن تتبن ــام عليه ــة، ك الخاص

ــم الخدمــة، ومنــاذج عقــود  ــم تقدي ــة لتقيي ــر الــرشوط الفني ودفات

إلدارة النفايــات الصلبــة مــن شــأنها تخفيــف اآلثــار الســلبية عــى 

ــة.  ــات البلدي ميزاني

تفويــض الســلطات املحليــة لتنفيــذ خطــط اســرداد التكلفــة 	 
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املخصصــة إلدارة النفايــات الصلبــة، وبالتــايل حاميــة اســتقالية 

الســلطات املحليــة يف تنفيــذ حلــول قابلــة للتطبيــق يف ســياق 

المركــزي، مــع تحفيــز تقليــل النفايــات والفــرز يف املصــدر. 

إرشاك املواطنــن والجهــات الفاعلــة غر الرســمية يف إعــادة التدوير 	 

ــب  ــري. ويرت ــاد الدائ ــا لاقتص ــليمة بيئًي ــات الس ــز املامرس لتعزي

عــى وزارة البيئــة والســلطات املحليــة تنظيــم حــوارات ومناقشــات 

حــول السياســات وإرشاك منظــامت املجتمــع املــدين ومجموعــات 

املواطنــن يف تخطيــط وتنفيــذ مشــاريع إدارة النفايــات الصلبــة، ويف 

ــن  ــرز م ــات، والف ــل النفاي ــول تقلي ــة ح ــة والتوعي ــات التوعي حم

املصــدر وإعــادة التدويــر. كــام يجــب تســجيل جامعــي النفايــات 

ــة  ــم يف عملي ــمين وإدراجه ــر الرس ــر غ ــادة التدوي ــن بإع والقامئ

ــة.  ــات الصلب إدارة النفاي

ــات إدارة 	  ــل مامرس ــول أفض ــة ح ــلطات املحلي ــدرات الس ــاء ق بن

ــتدام.  ــكل مس ــا بش ــة وإدارته ــود الخدم ــح عق ــة، ومن ــات الصلب النفاي

ــوزراء 	  ــس ال ــا إىل مجل ــم تقدميه ــال أي خطــة يت ــن امتث ــد م التأك

ــن  ــك القانون ــة، وكذل ــة العام ــة والصحي ــات البيئي ــل املامرس ألفض

اللبنــاين والــدويل، كــام عليهــا ضــامن وفــاء جميــع الســلطات 

بالتزاماتهــا التعاهديــة باحــرام وحاميــة وإعــامل حقــوق اإلنســان 

لــكل فــرد يف الصحــة والســكن الائــق واملعلومــات والحيــاة يف بيئــة 

ــذ أي  ــوزراء عــدم الســامح بتنفي ــة.  وعــى مجلــس ال ــة وصحي آمن

ــامت  ــذ تقيي ــن تنفي ــد أوالً م ــات دون التأك ــرشوع إلدارة النفاي م

ــا. ــزام به ــبة وااللت ــي املناس ــر البيئ األث

السدود وإدارة املياه

ــول  ــق الحص ــكن الالئ ــذاء والس ــان يف الغ ــوق اإلنس ــارص حق ــمل عن تش

املســتدام عــى امليــاه والطاقــة للطهــي والتدفئــة واإلضــاءة وتخزيــن 

الطعــام،  ولــكل فــرد حــق إنســاين يف الحصــول عــى امليــاه والصحــة، مــا 

ــوق  ــع حق ــرض جمي ــام تف ــرب، بين ــة لل ــة وصالح ــاً نقي ــب مياه يتطل

ــت  ــد نص ــة.  وق ــى الدول ــة ع ــة مقابل ــات حوكم ــذه التزام ــان ه اإلنس

االســرتاتيجية الوطنيــة لقطــاع امليــاه التــي وضعتهــا وزارة الطاقــة وامليــاه 

ووافــق عليهــا مجلــس الــوزراء يف العــام 2012 عــى بنــاء ســدود إضافيــة 

ــرة  ــدود بوت ــاء الس ــتؤنف بن ــك، اس ــة لذل ــاه. نتيج ــص املي ــة نق ملواجه

ــة  ــامين واليمون ــدة يف القيس ــدود جدي ــة س ــاء ثالث ــم بن ــبوقة: ت ــر مس غ

ــة  ــة النهائي ــا أو يف املرحل ــد اإلنشــاء حاليً واملســيلحة، وخمســة أخــرى قي

ــري. ــن دارة، وب ــة، وع ــا، وجن ــاع، وبلع ــف يف البق ــن التكلي م

ــة:  ــة أساســية رضوري ــاه إىل أدل ــة لقطــاع املي ــر اإلســرتاتيجية الوطني تفتق

مل تراقــب وزارة الطاقــة وامليــاه هطــول األمطــار ومل تقــم مبســح الينابيــع 

ــح  ــات املس ــر عملي ــتينيات  ومل تج ــذ الس ــة من ــاه الجوفي ــات املي وخزان

واملراقبــة املطلوبــة الســتخراج امليــاه الجوفيــة منــذ العــام 1970،  مــا يــرتك 

فجــوات كبــرة يف املعلومــات. وقــد أكــد املعهــد الفيــدرايل األملــاين للعلــوم 

واملــوارد الطبيعيــة أن اســرتاتيجية وزارة الطاقــة وامليــاه تســتند إىل أرقــام 

ميــزان ميــاه خاطئــة ودراســات قدميــة.  كــام أظهــر تقييــم مــوارد امليــاه 

الجوفيــة الــذي أجــراه برنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ )2014( أن لبنــان 

ال يعــاين مــن عجــز مــايئ كــام تدعــي وزارة الطاقــة وامليــاه، فوفًقــا لهــذه 

ــاه  ــكل املي ــث تش ــة، حي ــض واضح ــاه فوائ ــة املي ــر ميزاني ــة، تُظه الدراس

الجوفيــة املصــدر الرئيــي للميــاه يف لبنــان، ويبلــغ متوســط هطــول 

ــوء  ــة لس ــة معرض ــاه الجوفي ــات املي ــن طبق ــنوي 53٪. لك ــار الس األمط

ــول  ــوين ح ــر قان ــكل غ ــر بش ــف ب ــوايل 60 أل ــل ح ــث يعم اإلدارة، حي

ــاه.  ــؤدي إىل اســتغالل غــر فعــال للمي البــالد، مــا ي

وفًقــا للمرســوم 2012/8213، يلــزم إجــراء تقييــم بيئــي اســرتاتيجي 

للخطــط القطاعيــة املؤثــرة عــى البيئــة لضــامن إدراج االهتاممــات البيئيــة 

كاملــة ومعالجتهــا بشــكل مناســب يف املرحلــة األوىل مــن اتخــاذ القــرار. 

ــرتاتيجية  ــرتاتيجي لالس ــي االس ــم البيئ ــذ التقيي ــم تنفي ــك، مل يت ــع ذل وم

ــث أن  ــا لب ــذي م ــام 2015،  وال ــر ع ــى أواخ ــاه حت ــاع املي ــة لقط الوطني

أوىص بتقليــص برنامــج الســدود، بســبب القيــود االجتامعيــة واالقتصاديــة 

والبيئيــة. عــى ســبيل املثــال، وصفــت الدراســة ســد بــري بأنــه »جشــع 

لقضــم األرايض«  وانتقــدت مقــدار اســتغالله غــر الواقعــي للمــوارد. 

ــر  ــن التداب ــا م ــى أنه ــة ع ــدود املقرتح ــاريع الس ــم مش ــف التقيي ويصن

ــن وزارة  ــاءة. لك ــر كف ــل خطــورة وأك ــل أق ــرتح بدائ ــا« ويق ــر ندًم »األك

ــم. ــات التقيي ــاه رفضــت توصي ــة واملي الطاق

ــا يف  ــدود وإدارته ــاء الس ــة يف بن ــة الحالي ــات إىل أن التجرب ــر الدراس تش

لبنــان أثبتــت عــدم فعاليتهــا وكلفتهــا العاليــة.  فقــد فشــل ســد بريصــا يف 

الضنيــة، الــذي اكتمــل بنــاؤه عــام 2013، يف جمــع امليــاه بســبب موقعــه 

عــى الحجــر الجــري الكارســتي، مــا يســمح بارتفــاع معــدل تــرب 

ــام 2017، إىل  ــه ع ــم افتتاح ــذي ت ــامين، ال ــد القيس ــل س ــاه.  ومل يص املي

طاقتــه الكاملــة بعــد، حتــى بعــد موســم األمطــار األغــزر يف لبنــان منــذ 

عقــد. ويقــع ســد بلعــا، الــذي ال يــزال قيــد اإلنشــاء، عــى قمــة مجــاري 

وصــدوع، مــا أخــر البنــاء وتســبب يف تكاليــف إضافيــة للحشــو والعــزل.  

وباملثــل، فــإن ســد شــروح يف كــروان يتــرب منــه أكــر مــن 30 ألــف 

مــرت مكعــب يوميًــا  ويكلــف الحكومــة ماليــن الــدوالرات ســنويًا للصيانــة 

واإلصــالح. وأخــراً، فــإن ســد القرعــون شــديد التلــوث باملعــادن الثقيلــة 

ــتخدام  ــري واالس ــة لل ــر صالح ــه غ ــل مياه ــا يجع ــاء، م ــا الزرق والبكتري

املنــزيل. 

أّدى بنــاء الســدود يف لبنــان إىل أرضار كبــرة بالبيئــة واملجتمعــات املحليــة. 

فقــد تســبب ســد جنــة يف أرضار ال رجعــة فيهــا يف وادي أدونيــس، الــذي 

ــد  ــاء س ــم بن ــان. وت ــة يف لبن ــة والحيواني ــواع النباتي ــن األن ــم 70٪ م يض

ــا تســبب يف تدهــور  ــع الشــاغور،  م القيســامين فــوق منطقــة حــوض نب

ــري  ــد ب ــر س ــل أن يدم ــن املحتم ــع. وم ــرب يف النب ــاه ال ــودة مي ج

املخطــط لــه واحــدة مــن أهــم املناظــر الطبيعيــة يف لبنــان، وفًقــا للخطــة 

ــرت  ــن م ــتة مالي ــر س ــؤدي إىل تدم ــا ي ــية،  م ــة الرئيس ــة الفيزيائي الوطني

مكعــب مــن الغابــات واألرايض املنتجــة وتفكيــك أكــر مــن خمســن 

موقًعــا أثريـًـا وتاريخيـًـا. ومــن املقــرر أيًضــا أن يتــم بنــاء الســد عــى صــدع 

زلــزايل نشــط، مــا يشــكل مخاطــر الــزالزل التــي يســببها الخــزان ويهــدد 

ــن.  ســالمة الكثري



مخالفــات املرســوم رقــم 2012/8633 بشــأن تقييــم األثــر البيئي:مخالفــات 

املرســوم رقــم 2012/8633 بشــأن تقييــم األثــر البيئــي:

ــل 	  ــيلحة قب ــا، واملس ــا، بقعات ــدود بلع ــذ س ــغيل و/أو تنفي ــم تش ت

ــي. ــر البيئ ــم األث ــة تقيي ــتكامل دراس اس

ــة دراســة 	  ــة عــام 2014 رغــم انتهــاء صاحي ــم تشــغيل ســد جن ت

تقييــم األثــر البيئــي التــي تعــود إىل العــام 2008 )تقييــامت األثــر 

البيئــي صالحــة ملــدة عامــن فقــط(. وقــد تــم إجــراء دراســة تقييــم 

ــت  ــا طلب ــة، لكنه ــب وزارة البيئ ــاء عــى طل ــدة بن ــي جدي ــر بيئ أث

مراجعــة الدراســة وخلصــت إىل وجــوب إلغــاء املــرشوع. ومــع 

ذلــك، رفضــت وزارة الطاقــة وامليــاه قــرار وزارة البيئــة واســتكملت 

أعــامل البنــاء.

اســتهل العمــل يف ســد بــري يف أيــار 2019، بالرغــم مــن انتهــاء 	 

صاحيــة دراســة تقييــم األثــر البيئــي التــي تعــود إىل العــام 2014. 

ــي  ــر البيئ ــم األث ــى تقيي ــا ع ــة موافقته ــأت وزارة البيئ ــد أرج وق

حتــى تنفيــذ الــرشوط الــواردة يف مراجعتهــا رقــم 652/ب بتاريــخ 

2014/6/5، مبــا يف ذلــك اســتكامل خطــة التعويــض البيئــي. ويبقــى 

تقييــم األثــر البيئــي لســد بــري غــر مكتمــل وغــر حاســم حتــى 

ــامل  ــإن أي أع ــك، ف ــة. لذل ــة وزارة البيئ ــر إىل موافق ــوم، ويفتق الي

ــوم  ــن املرس ــامدة 15 م ــا لل ــة وفًق ــة جنائي ــرب جرمي ــاءات تعت إنش

2012/8633 املعطوفــة عــى املــادة 58 مــن قانــون حاميــة البيئــة 

ــم 2002/444. رق

تصاعــدت االحتجاجــات الشــعبية ضــد مــروع ســد بــري بشــكل 

ــب  ــد املطال ــري أح ــة وادي ب ــت حامي ــام 2019، وأصبح ــوظ يف ع ملح

الرئيســية الحتجاجــات 17 تريــن األول. ويف 9 تريــن الثــاين 2019، 

ــات  ــوادي وفتحــوا بواب ــان يف ال ــع أنحــاء لبن تظاهــر محتجــون مــن جمي

ــن  ــه م ــحب معدات ــاول لس ــع املق ــا دف ــوة، م ــزه بالق ــروع وحواج امل

ــار 2019. ــدأ يف أي ــذي ب ــل ال ــل العم ــم تأجي ــع وت املوق

التوصيات:
 عى الحكومة املركزية:

مراجعــة االســراتيجية الوطنيــة لقطــاع امليــاه وفًقــا لتقييــم أســايس 	 

ــان  ــة، وذوب ــاه الجوفي ــي، ومــوارد املي ــوازن املــايئ الوطن ــد للت جدي

املفقــودة، وعــى  املعلومــات  الثلــوج واألمطــار، وغرهــا مــن 

ــان  ــكان لبن ــة لس ــة الحقيقي ــات املائي ــد االحتياج ــة تحدي الحكوم

وإجــراء مســح وتقييــم لعمليــات اســتخراج امليــاه الجوفيــة بشــكل 

ــوين. غــر قان

يجــب تعليــق مشــاريع اإلســراتيجية الوطنيــة لقطاع امليــاه الكبرة 	 

حتــى يتــم توافقهــا مــع متطلبــات التقييــم البيئــي االســراتيجي.

عــى الحكومــة النظــر يف بدائــل أفضــل للميــاه واعتــامد إدارة ميــاه 	 

ــع  ــايئ، م ــن امل ــي لضــامن األم ــي بيئ منخفضــة املخاطــر وذات وع

تجنــب األرضار املدمــرة للبيئــة واملجتمعــات املحليــة.

عــى الحكومــة الوفــاء بالتــزام لبنــان بأهــداف التنميــة املســتدامة، 	 

وال ســيام األهــداف 6 و13 و14 و15 حــول حاميــة النظــم البيئيــة 

املتعلقــة بامليــاه والغابــات واألرايض الزراعيــة.

عــى وزارة البيئــة أن تراقب برصامة امتثال مشــاريع الســدود 	   .62

ملتطلبــات املرســوم 2012/8633 بشــأن تقييــم األثــر البيئــي.
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ــة  ــا«، »جمعي ــن حركيً ــخاص املعّوق ــاين لألش ــاد اللبن ــن »االتح ــام كل م ق

الذاتيــة«،  للمنــارصة  اللبنانيــة  »الجمعيــة  للمكفوفــن«،  الشــبيبة 

ــاين  ــة«، »االتحــاد اللبن ــة لحــوق األشــخاص ذوي اإلعاق ــة الوطني »الجمعي

للصــّم«، »هيئــة اإلعاقــة الفلســطينية«، »جمعيــة درب الوفــاء للمعّوقــن«، 

»جمعيــة مســاواة«، »جمعيــة مركــز تعليــم الصــّم«، و«املنتــدى لحقــوق 

ــز  ــم يرك ــن تقدي ــة ضم ــذه املراجع ــداد ه ــة« بإع ــخاص ذوي اإلعاق األش

عــى مــدى امتثــال الحكومــة اللبنانيــة بالتزاماتهــا يف مــا يتعلــق بحاميــة 

ــل  ــة وتحل ــذه املراجع ــرض ه ــن. وتع ــخاص املعّوق ــوق األش ــرتام حق واح

البيانــات الرئيســية املتعلقــة بحــق األشــخاص املعّوقــن بالعمــل، التعليــم، 

ــن. ــن املعّوق ــوق الالجئ ــز؛ وحق ــدم التميي الصحــة، وع

أدت السياســات التــي اتبعتهــا الطبقــة السياســية يف لبنــان إىل تراكــم 

ــة  ــاد ورسق ــدر والفس ــة لله ــعبية الرافض ــة والش ــة واألهلي ــود املدني الجه

املــال العــام ومنطــق الغنامئيــة واملحاصصــة، فبعــد محطتــي 2011 و2015، 

انفجــر الشــارع يف 17 تريــن األول/ أكتوبــر 2019 يف ثــورة شــعبية 

ــف  ــات الطوائ ــت الســلطة وديكتاتوري ــف واملناطــق، حاول ــرة للطوائ عاب

قمعهــا بأشــكال متعــددة، وترافقــت هــذه الثــورة مــع اختنــاق اقتصــادي 

واجتامعــي وســيايس يــؤدي إىل املزيــد مــن تهميــش فئــة األشــخاص 

املعّوقــن  األشــخاص  منظــامت  انخرطــت  وقــد  وإقصائهــا.  املعّوقــن 

يف تحــركات ونشــاطات هــذه الثــورة لتوصــل صوتهــا إســوة بالفئــات 

ــة. املهمش

ال تــزال املراجعــة الدوريــة الشــاملة لحقــوق اإلنســان تشــّكل املنــر 

األكــر أهميّــة ملنظــامت األشــخاص املعّوقــن يف لبنــان، مــع عــدم تصديــق 

املجلــس النيــايب عــى االتفاقيّــة الدوليــة لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة 

)2006(، التــي وافقــت عليهــا الحكومــة اللبنانيــة يف حزيــران/ يونيــو 

2007. فالخــالف الســيايس بــن أقطــاب الســلطة حــرم األشــخاص املعّوقــن 

يف لبنــان )نحــو 10 يف املئــة مــن الســكان( ومنظامتهــم مــن آليــات الرصــد 

واملتابعــة التــي متنحهــم إياهــا االتفاقيــة وبروتوكولهــا املرفــق. 

ــان  ــة بلبن ــان الخاص ــوق اإلنس ــاملة لحق ــة الش ــة الدوري ــت املراجع وكان

قــد اســتكملت أثنــاء الجلســة العامــة ملجلــس حقــوق اإلنســان يف دورتــه 

الحاديــة والثالثــن، التــي انعقــدت يف آذار/ مــارس 2016، وتبنــى املجلــس 

يف الجلســة نتائــج املراجعــة الثانيــة، التــي تلقــى لبنــان خاللهــا 219 

ــة  ــات املتعلق ــا التوصي ــة. أم ــض 91 توصي ــا ورف ــل 128 منه ــة، قِب توصي

ــدور  ــا ي ــزال أبرزه ــال ي ــان، ف ــا لبن ــق عليه ــي واف ــة والت ــا اإلعاق بقضاي

منــذ العــام 2010، حــول التصديــق عــى االتفاقيــة الدوليــة وبروتوكولهــا 

ــن هــذه  ــذ مضام ــة لتنفي ــتحداث اســرتاتيجية وطنيّ ــايل اس ــق، وبالت املرف

ــدور  ــى ص ــنة ع ــن س ــو عري ــرور نح ــن م ــم م ــى الرغ ــة. فع االتفاقي

ــان، إال  ــن يف لبن ــخاص املعّوق ــوق األش ــاص بحق ــون 2000/220 الخ القان

أن التهميــش مســتمر يف التعاطــي مــع هــذه الفئــة وال يوجــد مســاءلة أو 

محاســبة رســميتن عندمــا تنتهــك حقوقهــم، كــام أن الــوزارات املعنيــة مل 

ــا: ــباب منه ــون، ألس ــة للقان ــيم التطبيقي تصــدر املراس

تهــاون الدولــة يف التصديــق عــى االتفاقيــة الدوليــة وبروتوكولهــا 	 

املرفــق، ويف مســار االرتقــاء بالترشيعــات املحليــة لتهيئــة األرضيــة 

املامئــة لتطبيقهــا.

عــدم وجــود اســراتيجية وطنّيــة لتطبيــق القانــون 2000/220 	 

والوصــول إىل تكافــؤ الفــرص يف املجتمــع.

ــا، 	  ــوزارات، وإداراته ــات ال ــن هيكلي ــة ع ــاب املعايــر الدامج غي

ــاه  ــام تج ــاع الع ــة يف القط ــدام التوعي ــا؛ وانع ــها، وقراراته ومجالس

ــن. ــات األشــخاص املعّوق ــوق وحاج ــة وحق ــا اإلعاق قضاي

غيــاب قضايــا اإلعاقــة عــن أجنــدة التنميــة املحليــة، أو عــن معاير 	 

الدراســات واإلحصــاءات العامــة أو االجتامعيــة الرســمية.

ــادة يف املشــاريع 	  ــة املحــدود اإلطــار واإلف ســيطرة األمنــاط الجزئي

ــر  ــق غ ــل الح ــا يجع ــي م ــل الخارج ــا بالتموي ــذة، وارتباطه املنف

ــون  ــق القان ــة بتطبي ــوزارات املعني ــن ال ــاب التنســيق ب ــاح، وغي مت

ــه. ــام تطبيق ــة أم ــرص املتاح ــع الف ــا يضي م

ــة 	  ــن املوازن ــن ع ــخاص املعّوق ــية لألش ــاب االحتياجــات األساس غي

ــم،  ــل، التعلي ــوق العم ــون يف حق ــق القان ــل تطبي ــا يجع ــة، م العام

الصحــة، البيئــة الدامجــة، والحقــوق املدنيــة والسياســية غــر 

ــر. متي

ــن 	  ــفافية ع ــاب الش ــات، وغي ــول إىل املعلوم ــة الوص ــدم إمكاني ع

ــوزارات.  ــا ال ــي تقدمه ــات الت املعلوم

غيــاب ضــامن الحق بالتواصــل لألشــخاص املعّوقن ســمعًيا وبرصيًا، 	 

إذ ال اعــراف رســمًيا بلغــة اإلشــارة وبطريقــة برايــل وغرهــا، 

الســتخدامهام يف تواصــل هــؤالء مــع مجتمعهــم ويف شــتى نواحــي 

ــر عــن رأيهــم...(. ــم عــى املعلومــات، التعب حياتهــم )حصوله

أمــام هــذا الواقــع، وبالرغــم مــن عــدم تطبيــق القانــون 2000/220، 

ــق  ــدة تتعل ــن جدي ــودات قوان ــم مس ــية إىل تقدي ــات سياس ــعى جه تس

باإلعاقــة، مــا يجعــل منظــامت األشــخاص املعّوقــن تحــذر مــن اســتحداث 

يعيــش  إذ  الدوليــة،  االتفاقيــة  عــى  التصديــق  غيــاب  مــع  قوانــن 

ــكان، أي  ــن الس ــة م ــو 10 باملئ ــون نح ــن ميثل ــون، الذي ــخاص املعّوق األش

مــا يقــارب 400 ألــف مواطــن، حــاالً مــن التهميــش واإلقصــاء محرومــن 

ــن الحــن  ــة ب ــوزارات املعنيّ ــه ال ــا تقدم ــم األساســية. وكل م مــن حقوقه

واآلخــر مبــادرات محــدودة األثــر محــّددة املــدة ذات متويــل معــّن، وهــي 

ــل، وال تتحــول إىل  ــاء التموي ــع انته ــي أثرهــا م ــة يختف ــادرات موضعيّ مب

ــة.  ــم املحليّ ــن يف مجتمعاته ــج األشــخاص املعّوق ــة لدم اســرتاتيجية وطنيّ

ويفصــل هــذا التقريــر لحقــوق: العمــل، التعليــم، الصحــة، عــدم التمييــز 

)التجهيــز الهنــديس والحقــوق السياســية(، وحقــوق الالجئــن الفلســطينين 

والســورين؛ وفــق التوصيــات التــي وافــق عليهــا لبنــان أو أخــذ علــاًم بهــا، 

يف الجلســة الحاديــة والثالثــن ملجلــس حقــوق اإلنســان التــي عقــدت يف 

آذار/ مــارس 2016. 
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اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  حقــوق  اتفاقيــة  عــى  التصديــق   17-132

)ســراليون، هنــدوراس، الرتغــال( واالنتهــاء مــن عمليــات التصديــق عــى 

اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة )تركيــا(، وتريــع العمليــة الالزمة 

للتصديــق عــى اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة )تايلنــد(، وتيســر 

التصديــق عــى اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة )جمهوريــة 

ــا( كوري

اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  حقــوق  اتفاقيــة  عــى  التصديــق   132-20

بحــق  واملؤسســات  املجتمــع  وعــي  واذكاء  االختيــاري،  وبروتوكولهــا 

األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف املســاواة مــع اآلخريــن وعــدم التمييــز ضدهــم 

يف جميــع مناحــي الحيــاة )املكســيك(

23-132 التصديــق عــى 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 عــى اتفاقية حقوق األشــخاص ذوي 

اإلعاقــة لضــامن حقوقهــم بشــكل تــام يف التعليــم والعمــل ومشــاركتهم يف 

الحيــاة السياســية والعامــة )الصن(

19-132 التصديــق عــى اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة وتنفيــذ 

الخطــة الوطنيــة تنفيــذاً فعــاالً مــن أجــل جعــل نظــام التعليــم مفتوحــاً 

أمــام األطفــال ذوي اإلعاقــة )ايطاليــا(

ــذ  ــة للتنفي ــة الالزم ــية واملالي ــة واملؤسس ــوارد البري ــر امل 186-132 توف

ــدوراس( ــة )هن ــخاص ذوي اإلعاق ــاج األش ــة إلدم ــة الوطني ــال للخط الفع

األشــخاص ذوي  الوطنيــة إلدمــاج  الخطــة  تنفيــذ  183-132 مواصلــة 

)باكســتان( اإلعاقــة 

189-132 مواصلــة جهــوده لحاميــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة بســبل منهــا 

تنفيــذ حمــالت توعيــة بحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة )جمهوريــة إيــران 

اإلســالمية(

184-132 ضــامن التنفيــذ الفعــال للخطــة الوطنيــة إلدماج األشــخاص ذوي 

اإلعاقــة، ال ســيام يف مــا يتعلــق بالوصــول إىل التعليــم والعمــل )فنلنــدا(

185-132 املــي يف تعزيــز الجهــود الراميــة إىل تحســن حيــاة األشــخاص 

لتلبيــة  أدوات سياســاتية  اإلعاقــة، بســبل منهــا وضــع وتنفيــذ  ذوي 

احتياجــات التعليــم لألطفــال ذوي اإلعاقــة )ســنغافورة(

ــك  ــة، مبــا يف ذل ــة إعــامل حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاق 187-132 مواصل

ــخاص ذوي  ــاج األش ــة إلدم ــة الوطني ــار الخط ــم، يف إط ــم يف التعلي حقه

ــرويس( ــاد ال ــا )االتح ــي اعتمده ــة الت اإلعاق

192-132 تكثيــف الجهــود الراميــة إىل ادمــاج األشــخاص ذوي االحتياجــات 

الخاصــة يف املــدارس )ُعــامن(

ــة األشــخاص ذوي  ــد مــن الخطــوات لضــامن حامي 188-132 اتخــاذ املزي

ــان( ــة )اليون اإلعاق

ــاًم« بعــدد مــن التوصيــات، وهــي:  ــان »أحيــط عل ويُلحــظ كذلــك أن لبن

217-132 حــول تعزيــز الجهــود الراميــة إىل ضــامن حاميــة وكرامــة 

ــة والوصــول  ــة الصحي ــق بالرعاي ــا يتعل ــن الســورين ال ســيام يف م الالجئ

إىل التعليــم وحاميــة األطفــال والنســاء واملســنن واألشــخاص ذوي اإلعاقــة 

ــيي(.  ــر )ش ــن للمخاط املعرض

ثانيًا، 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 شــكليًا، يشــبه الوعــود التــي تكيلهــا الــوزارات املعنيــة، وال تطبق شــيئًا 

منهــا. فالقانــون املحــي الخــاص بحقــوق األشــخاص املعّوقــن 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: 

املرســوم الرقــم 2009/2214 املتعلــق باإلجــراءات والتدابر املتعلقة 	 

بتســهيل مشــاركة ذوي االحتياجــات الخاصــة يف االنتخابــات النيابيــة 

والبلدية، 

ــون 	  ــق أحــكام القان ــق بتطبي ــم 7194/ 2011، املتعل املرســوم الرق

2000/220، ال ســيام املــادة 23 منــه، واملــادة 13 مــن قانــون البنــاء 

ــخ 2004/4/11، ــم 646، تاري الرق

التعاميــم والقــرارات الوزاريــة الصــادرة عــن وزيــر الداخليــة 	 

ــة  ــة واالختياري ــات البلدي ــع االنتخاب ــت م ــي ترافق ــات الت والبلدي

والنيابيــة الجزئيــة للعــام 2016، واالنتخابــات النيابيــة للعــام 2018. 

ــخ 20  ــم 2 و2162/3، تاري ــل الرق ــر العم ــا وزي ــك مذكرت ــن ذل وم

ــو 2018.  ــوز/ يولي مت

ــى  ــأيت ع ــة، وي ــن مرتابط ــخاص املعّوق ــوق األش ــك، أن حق ــظ كذل ويالح

رأســها حــق الوصــول إىل األماكــن واملعلومــات والتواصــل، وعــدم التمييــز 

تجــاه فئــة األشــخاص املعّوقــن يف البيئــة املكانيــة التــي ينبغــي أن تحــرتم 

التنــوع، إال أن املوازنــة العامــة مل تتضمــن أبــواب رصف محــّددة لتجهيــز 

ــن وصــول األشــخاص  ــا يضم ــام مب ــتخدام الع ــة وذات االس ــن العام األماك

املعّوقــن كغرهــم مــن املواطنن، باإلضافــة إىل أن القانــون 2007/28، حول 

ــه.  ــول دون تطبيق ــا يح ــا مب ــات، أىت مروطً ــول إىل املعلوم ــق بالوص الح

وقــد تلقــت حركــة اإلعاقــة أثنــاء االنتخابــات البلديــة واالختياريــة 2016، 

وعــًدا مــن وزيــر الداخليــة بتطبيــق القانــون واملرســوم ذي الصلــة إال أن 

ــار/ ــة يف 6 أي ــس الحكوم ــن رئي ــًدا م ــت وع ــك تلق ــك مل يحــدث، كذل ذل

ــز  ــة للتجهي ــة املقبل ــة العام ــاب رصف يف املوازن ــص ب ــو 2018، بتخصي ماي

الهنــديس الــذي يضمــن اســتقاللية وكرامــة الشــخص املعــّوق يف الوصــول. 
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بنــاء عليــه، فــإن التقــّدم الجــزيئ الــذي كان محــرزًا يف العــام 2009-2008، 

قــد تــالىش، خصوًصــا عــى صعيــد الحقــوق السياســية لألشــخاص املعّوقــن 

ــد شــهدت الفــرتة  ــه مــن حــق الوصــول. وق ــا، مبــا يتضّمن ترشــًحا واقرتاًع

األخــرة انتهــاكات فاضحــة للحقــوق السياســية لألشــخاص املعّوقــن، 

فــال الدراســة الهندســية لعــرة مراكــز اقــرتاع منوذجيــة يف لبنــان قّدمتهــا 

»حملــة حقــي« وجــدت طريقهــا إىل التنفيــذ، وال ورقــة االقــرتاع املكيّفــة 

بطريقــة برايــل القــرتاع األشــخاص املكفوفــن كذلــك، وال تأمــن معلومــات 

مكتوبــة مــع صــور لألشــخاص الّصــم كذلــك، حيــث كان يفــرتض أن يتــم 

التأســيس عــى هذيــن النموذجــن للوصــول إىل انتخابــات عامــة دامجــة 

يف العــام 2022. أضــف إىل ذلــك أن الدولــة تتقاعــس عــن التوعيــة تجــاه 

ــذه  ــن ه ــزء م ــوم بج ــج، وتق ــة الدم ــن وثقاف ــخاص املعّوق ــوق األش حق

ــة.   ــة ذات الصل ــة والحقوقي املهمــة املنظــامت املدني

ويف التفصيل حول الحقوق، نسّجل ما يي: 

1. الحق يف العمل

ــة –  ــبة مقتطع ــف بنس ــة التوظي ــى إلزامي ــون 2000/220 ع ــص القان ين
كوتــا 3 يف املئــة يف الوظائــف الرســمية والخاصــة، ويرافــق هــذه النســبة 
حوافــز ألربــاب العمــل كاإلعفــاءات الرضيبيــة، كــام يغــرّم مــن ال يلتــزم. إال 
أن القطــاع العــام مل يلتــزم بالتوظيــف، أمــا القطــاع الخــاص فالتــزم بنســب 
ــع منظــامت  ــا دف ــزم م ــة، ويف العمــوم مل يلت ــادرات مدني ــة عــر مب ضئيل
ــق  ــاع بتطبي ــذا القط ــزام ه ــة إلل ــاوى قضائي ــن إىل دع ــخاص املعّوق األش
القانــون، فيــام تزيــد نســبة بطالــة األشــخاص املعّوقــن 83 يف املئــة، 
واملعطــى املتوفــر أن 11321 شــخًصا معّوقــا فقــط رصحــوا أنهــم يعملــون، 

ــد إىل:  ــك يف التحدي 1071 منهــم فقــط يف القطــاع العــام. ويعــود ذل
ــز الهنــديس الدامــج، مــا يحــرم معظــم األشــخاص 	  انعــدام التجهي

ــن  ــف م ــتقالية، ويكل ــم باس ــن منازله ــروج م ــن الخ ــن م املعّوق
ــة. ــة إضافي ــاء مالي ــل أعب ــب بالعم يرغ

ــون 	  ــد القان ــم تأكي ــزة رغ ــة مجه ــل عام ــائل نق ــر وس ــدام توف انع
2000/220 عــى تجهيــز 15 يف املئــة منهــا؛ ونتيجتــه حرمــان معظــم 
القادريــن عــى العمــل مــن األشــخاص املعّوقــن مــن الوصــول إىل 
أماكــن العمــل، وتحميــل مــن يعمــل منهــم أكافــاً ماديــة كبــرة.

املؤسســات 	  املنهجــي يف  والتكييــف  الهنــديس  التجهيــز  نــدرة 
لألشــخاص  املهنيــن  والتدريــب  التأهيــل  وكذلــك  التعليميــة، 
املعّوقــن يف املؤسســات التعليميــة املهنيــة والتقنيــة لإلعاقــات 
األربــع، مــا يحــرم معظــم األشــخاص املعّوقــن مــن التعليــم 
األســايس، والجامعــي، وبالتــايل مــن فرصــة فعليــة لعمــل الئــق؛ أو 

عمــل مهنــي مســتقل.
عــدم متكــن وتأهيــل وتدريــب الجهاز البــرشي للمؤسســات املعنية 	 

بتأمــن وظائــف لألشــخاص املعّوقــن يف القطاعــن العــام والخــاص، 
ــف  ــذه الوظائ ــن ه ــات يف تأم ــذه املؤسس ــاق ه ــا أدى إىل إخف م

وماءمتهــا مــع قــدرات واحتياجــات األشــخاص املعّوقــن.
صعوبــات كبــرة تعــرض الشــخص املعــّوق يف الحصــول عــى 	 

ــل  ــة والتحاي ــاء اإلعاق ــه إىل إخف ــع رّب عمل ــراره م ــن، واضط التأم
للحصــول عــى التأمــن يف حــاالت نــادرة.

التعليميــة 	  املؤسســات  لتجهيــز  اســراتيجية  خطــة  أي  غيــاب 

والتدريبيــة وأماكــن العمــل الخاصــة أو العامــة، مــا يؤســس لجيــل 
ــل. ــن العم ــن م ــن العاطل ــخاص املعّوق ــن األش ــر م آخ

غيــاب اإلحصــاءات واملســوح والدراســات الرســمية الجديــة حــول 	 
ــف  ــع توظي ــي، مناف ــف الوظيف ــن، التكيي ــخاص املعّوق ــل األش عم
األشــخاص املعّوقــن، والتنــوع يف مــكان العمــل؛ وغيــاب إدراج 

معايــر اإلعاقــة يف دراســات الســوق والبطالــة؛ أمــا الدراســات 

املعّوقــن.  األشــخاص  جمعيــات  معظمهــا  فأنتجــت   املتوفــرة 

٢. الحق يف التعليم

تقتــر مداخــالت الدولــة عــى مبــادرات مجتــزأة ال تتعــدى كونهــا 

ــرتاتيجية  ــاب اس ــي، يف غي ــل الخارج ــة بالتموي ــدودة مرهون ــاريع مح مش

ــخص  ــق الش ــون ح ــن القان ــد ضم ــوي، وق ــج الرتب ــة للدم ــة ومنتج كامل

املعــّوق بالتعليــم والفــرص املتكافئــة وعــدم اعتبــار اإلعاقــة عائقــاً يحــول 

دون الحصــول عــى هــذه الخدمــة، يف املقابــل نجــد نســبة ضئيلــة جــداً 

مــن املــدارس الرســمية أو الخاصــة تلتــزم، إن عــى صعيــد البيئــة املكانيــة، 

أو املنهــاج أو تأمــن الــكادر التعليمــي الــذي يجيــد التعامــل مــع املتعلمن 

ــايل:  ــع إىل الت ــة؛ ويشــر الواق املعّوقــن يف الصفــوف النظامي

غيــاب اإلحصــاءات والدراســات الجديــة املتعلقــة باألشــخاص 	 

ــوزع  ــم، وت ــة به ــدارس املحيط ــم، امل ــم، إعاقاته ــن، تكاثفه املعّوق

الحاجــات وفــق اإلعاقــات.

ــدارس الرســمية والخاصــة 	  ــم يف امل ــديس املائ ــز الهن ــدرة التجهي ن

عــى حــد ســواء، وانعــدام البيئــة الدامجــة املامئــة لألشــخاص 

ــن  ــا يحــرم معظــم هــؤالء م ــاً؛ م ــاً، ســمعياً وذهني ــن برصي املعّوق

التعليــم النظامــي ويوجههــم إىل املؤسســات العازلــة.

انعــدام وجــود تكييفــات للمنهــاج تتــاءم واحتياجــات املتعلمــن 	 

املعّوقــن برصيــاً، ســمعياً، أو ذهنيــاً، أو املــوارد املرتبطــة بهــا، 

ــات  ــر املعلوم ــل وتوف ــهيل التواص ــة لتس ــائل البديل ــاب الوس وغي

مثــل طريقــة برايــل وغرهــا، وتقــدم املنهــاج الــدرايس العــادي مــن 

دون تطويــرات فيــه منــذ 1997؛ مــا يحــرم املتعلمــن املعّوقــن مــن 

فــرص اندماجهــم يف هــذه املؤسســات، إال يف حــاالت نــادرة تكلــف 

أوليــاء أمورهــم مبالــغ طائلــة يف مؤسســات تعليميــة تتبنــى سياســة 

الدامــج وفــق رؤيتهــا.

نــدرة تهيئــة وتدريــب الجســم التعليمــي، والعاملن يف املؤسســات 	 

التعليميــة العامــة والخاصــة عــى التعامل مــع احتياجات األشــخاص 

املعّوقــن، مــا يجعــل املدرســن واإلداريــن والعاملــن يف املؤسســات 

التعليميــة غــر معنيــن باملتعلــم املعــّوق واحتياجاتــه.

ــن 	  ــرة م ــة كب ــى مخصصــات مالي ــة ع حصــول املؤسســات العازل

ــة  ــاب سياس ــاء، يف غي ــة اإلقص ــس سياس ــهم يف تكري ــة تس الحكوم

ــة إىل مــدارس  ــة تعمــل عــى تحويــل كافــة املــدارس النظامي وطني

ــم يف  ــن حقه ــن م ــال املعّوق ــاء األطف ــك أولي ــرم ذل ــة؛ ويح دامج

ــض  ــايل رف ــم، وبالت ــه ألطفاله ــذي يفضلون ــم ال ــوع التعلي ــار ن اختي

ــاكنهم. ــن مس ــدة ع ــات بعي ــم إىل مؤسس ــال أطفاله ــم إرس ــدد منه ع



3. الحق يف الصحة

عــى الرغــم مــن إقــرار القانــون 2000/220، التغطيــة الصحيــة الشــاملة، 

وخدمــات إعــادة التأهيــل عــى نفقــة الدولــة، كــام اتبــع القانــون بتعميــم 

ــم  ــر 2010، وبتعمي ــاين/ يناي ــون الث ــة يف 7 كان ــة العام ــن وزارة الصح م

وزاريت الشــؤون االجتامعيــة والصحــة يف 29 متــوز/ يوليــو 2011، إال أن 

واقــع حصــول األشــخاص املعّوقــن عــى الخدمــات الصحيــة يبقــى مزريــاً، 

بالرغــم مــن الكلفــة العاليــة عــى الصحــة يف لبنــان فــإن معايــر التغطيــة 

متدنيــة. ومــرّد ذلــك إىل:

ــطة 	  ــابية والواس ــة لاستنس ــى الخدم ــول ع ــر الحص ــوع توف خض

وعــدم تغطيتهــا مــن قبــل الــوزارة املعنيــة بنســب كبــرة؛ والتمييــز 

الواضــح يف التعامــل مــع الشــخص املعــّوق أثنــاء إجرائــه للمعامــات 

ــن األشــخاص  ــرة م ــدم وصــول نســبة كب ــه ع ــا نتيجت ــة؛ م املطلوب

املعّوقــن مــن حامــي البطاقــة إىل هــذه الخدمــات إال بعــد دفعهــم 

مبالــغ طائلــة.

عــدم توفــر العــاج التأهيــي، الفيزيــايئ، أو االنشــغايل، وغــره، ملن 	 

يحتاجــه مــن األشــخاص املعّوقــن إال بنســب متدنيــة وعــدم توفــر 

الكشــف املبكــر والتدخــل املبكــر الّــذي يشــمل العائلــة، مــا نتيجتــه 

ــك.  ــك مثــن ذل ــن ميل ــل والعــاج إال م ــن التأهي ــن م ــان كثري حرم

ــاء تلقــي العــاج تكــرس  ــة املكــوث يف املؤسســة أثن كــام أن إلزامي

ــاة الشــخص املعــّوق، وتصعــب الحصــول عــى  العــزل وتعطــل حي

الخدمــة.

عــدم اعتبــار بطاقــة املعّوق الشــخصية كافيــة يف جميــع املعامات، 	 

وطلــب وثائــق أخــرى، بالرغــم مــن أن نســبة مــن حصــل عــى هــذه 

البطاقــة ال يتعــدى 25 يف املئــة مــن مجمــل األشــخاص املعّوقــن يف 

لبنــان؛ مــا نتيجتــه فقــدان القيمــة القانونيــة للبطاقــة، وعــدم ســعي 

غالبيــة األشــخاص املعّوقــن الســتصدارها.

ــح، 	  ــكل واض ــة بش ــر الوقاي ــفيات يف معاي ــع املستش ــاهل م التس

ــه  ــا نتيجت ــا؛ م ــة فيه ــن حيــث إدراج املعايــر الدامج ــة م وخاص

فقــدان البيئــة املثاليــة املامئــة للحصــول عــى الخدمــات الصحيــة 

ــات.  ــذه املؤسس ــل ه داخ

انعــدام وجــود أي أثــر للتوعيــة املتعلقــة بالخدمــات، أو بتأهيــل 	 

ــه  ــا نتيجت ــن؛ م ــخاص املعّوق ــات األش ــاه حاج ــي تج ــكادر الطب ال

عــدم قــدرة الجســم الطبــي مــن التعامــل مــع الحاجــات املختلفــة، 

مــا قــد يتســبب بإعاقــات مســتجدة، أو تعــدد العــوق، ناهيــك عــن 

ــوي والنفــي واإلســاءة اإلنســانية.  األذى املعن

رغــم تشــكيل لجنــة »الصحــة والتأهيل والدعــم« مبوجــب القانون، 	 

إال أنهــا مل تفعــل ومل تجتمــع ولــو ملــرة واحــدة، مــا يــؤرش إىل عــدم 

وجــود نوايــا جديــة لــدى الــوزارات املعنيــة لتطبيــق القانــون.

4. عدم التمييز )التجهيز الهنديس، 

الحقوق السياسية(

4 - 1. التجهيز الهنديس

يلــزم القانــون 2000/220 املؤسســات العامــة والخاصــة القيــام بالتجهيــز 

األشــخاص  ووصــول  اســتقاللية حركــة  يضمــن  مبــا  الــالزم  الهنــديس 

املعّوقــن، إال أن الــوزارات املعنيــة مل تقــم باإلجــراءات املطلوبــة لذلــك ومل 

تصــدر املراســيم التطبيقيــة بعــد؛ وقــد أظهــرت دراســات مدنيــة إمكانيــة 

ــديس  ــز الهن ــدرة التجهي ــة ن ــوحات مدني ــة؛ ومس ــة متدني ــز بكلف التجهي

لألماكــن ذات االســتعامل العــام، ذلــك بعدمــا ضيعــت الدولــة فرصتهــا يف 

تجهيــز مــا دمرتــه حــرب متوز/يوليــو 2006 بشــكل دامــج يحــرتم حقــوق 

اإلنســان. فعــى الرغــم مــن صــدور املرســوم الرقــم 7194/ 2011، املتعلــق 

ــادة  ــه، وامل ــادة 23 من ــيام امل ــون 2000/220، ال س ــكام القان ــق أح بتطبي

ــه مل يطبــق.  13 مــن قانــون البنــاء الرقــم 646، تاريــخ 2004/4/11، إال أنّ

والواقــع العــام يشــر إىل:

تضــارب صاحيــات الــوزارات واإلدارات الرســمية املعنيــة بالتجهيــز 	 

الهنــديس، مــا يعيــق أي حركــة جديــة إىل تطبيــق القانــون.

ــة 	  ــة العام ــن املوازن ــديس ع ــز الهن ــرصف للتجهي ــواب ال ــاب أب غي

ــا  ــام، م ــتخدام الع ــة ذات االس ــة والخاص ــن العام ــاين واألماك للمب

يحــرم اإلدارات املحليــة يف املناطــق مــن الســيولة الازمــة للتجهيــز، 

ــة. ــة أو مدني ــادرات فردي ــوراً يف مب ــه محص ويبقي

اســتحالة الوصــول إىل واســتخدام املعلومــات املتعلقــة بالبيئــة 	 

الدامجــة مــن قبــل األشــخاص املعّوقــن، وجمعياتهــم امللتزمــة 

سياســية الدمــج، كــذا إىل غالبيــة األماكــن والوظائــف واألدوار 

ــزل  ــة الع ــرس سياس ــا يك ــتقل، م ــكٍل مس ــة بش ــة املنتج االجتامعي

واإلقصــاء.

4 -٢. الحقوق السياسية لألشخاص 

املعّوقني

ــخ يف لبنــان مفهــوم حــق األشــخاص املعّوقــن بالرتشــح واالقــرتاع  ترسَّ

تريعــاً مبوجــب القانــون 2000/220، مــروع لجنــة بطــرس 2007، 

االنتخابــات 2017/44، مرســوم  قانــون  االنتخابــات 2008/25،  قانــون 

تطبيقــي 2214/ 2009، وإصــدار وزارة الداخليــة والبلديــات تعاميــم 

ــون  ــق القان ــى تطبي ــّض ع ــات، للح ــاء البلدي ــن، رؤس ــة للمحافظ ملزم

تســهيال لعمليــة اقرتاعهــم، وتعميــامً محفــزاً للبلديــة التــي تقــدم أفضــل 

تســهيالت لهــذه العمليــة يف العامــن 2016 و2018 )كذلــك يف االنتخابــات 

يزالــون  مــا  املعّوقــن  األشــخاص  أن  إال  – طرابلــس 2019(.  الفرعيــة 

يتعرضــون للتهميــش واإلقصــاء عــن العمليــة االنتخابيــة عمليــاً، وتتعــرض 

حقوقهــم النتهــاكات بالجملــة، فقــد رصــدت »حملــة حقــي« يف العامــن 

ــز  ــاب التجهي ــى غي ــا ع ــز معظمه ــات، ترك ــات املخالف 2016 و2018 مئ

الهنــديس وغيــاب الوعــي الــكايف لــدى املرفــن عــى العمليــة االنتخابيــة. 
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ــايل: ــايل إىل الت ــع الح ــر الواق ويش

عــدم توفــر إحصــاء شــامل للناخبــن املعّوقــن، مــا يجعــل نقــاط 	 

ــة. ــوزارات املعني ــدى ال ــة ل ــر معروف ــراع غ ــوم االق ــم ي كثافته

ــان، 	  ــة مراكــز وأقــام االقــراع يف لبن ــوزارات املعني ــز ال عــدم تجهي

رغــم توفــر إمكانيــة االطــاع عــى وضــع كل مركــز عــى حــدة وفــق 

نتائــج املســح امليــداين الشــامل لهــا. باإلضافــة عــى تجاهــل الــوزارة 

املعنيــة للدراســة الهندســية التــي قّدمتهــا حملــة حقــي لهــا، والتــي 

تتضمــن تجهيــز عــرشة مراكــز اقــراع، كنمــوذج يحتــذى لانتخابــات 

املقبلــة يف العــام 2022. 

عــدم اعتــامد وزارة الداخليــة والبلديــات لألماكــن املفتوحــة، 	 

وســاحات املاعــب، والطوابــق األرضيــة كمراكــز اقــراع، بــل كانــت 

ــود درج،  ــع وج ــتوى األريض م ــن املس ــى م ــن أع ــم األماك يف معظ

أو عــى الطابــق األول أو الثــاين، مــا يحــرم كثريــن مــن األشــخاص 

ــراع. ــن االق ــن م املعّوق

عــدم اعتــامد بطاقــة االقــراع املوحــدة، طريقــة برايــل )التــي قــّدم 	 

ــا إىل  ــا منه ــا« منوذًج ــن حركًي ــخاص املعّوق ــاين لألش ــاد اللبن »االتح

ــات(، أو توضيحــات  ــل وقــت كاف مــن االنتخاب ــة قب وزارة الداخلي

متعلقــة باألشــخاص املعّوقــن ذهنيــاً، ولألشــخاص الصــّم أو وســائل 

وصــوراً  ســهلة  تعليــامت  تتضمــن  التــي  كامللصقــات  برصيّــة 

والفيديــو أو املعلومــات الّتــي تســاعدهم يف القيــام بخيــاراٍت مبنّيــة 

ــاع وقناعــة شــخصّية وباســتقالّية.  عــى اطّ

عــدم التــزام البلديــات بالتعاميــم املوجهة مــن قبــل وزارة الداخلية 	 

ــذا،  ــر الدامجــة. وك ــق املعاي ــزه وف ــن تجهي ــا ميك ــز م ــا يف تجهي له

عــدم توفــر متطوعــن ملســاعدة الناخبــن املعّوقــن يف كثــر منهــا. 

بــّن االحصــاء الشــامل ملراكــز االقــراع، أن 63 باملئــة منهــا مــدارس. 	 

وأن 8 باملئــة مــن مراكــز االقــراع غــر مجهــز بالكامــل، صفــر باملئــة 

ــن  ــز متضم ــن مرك ــة ب ــرى موزع ــب األخ ــل، والنس ــز بالكام مجه

ملواصفــة واحــدة إىل خمــس مواصفــات مــن التجهيــز الهنــديس.

5. حقوق الالجئني املعّوقني

5 -1. حقوق الالجئني الفلسطينيني 

املعّوقني

ــذي يفــوق عددهــم  ــن، ال ــن الفلســطينين املعّوق ــش معظــم الالجئ يعي

الـــ 7500 شــخصاً )املســجلن لــدى »هيئــة اإلعاقــة الفلســطينية«(، يف ظــل 

ــوق،  ــم الحق ــن معظ ــن م ــة محروم ــة صعب ــية واقتصادي ــروٍف معيش ظ

ــون 2000/220 الخــاص بحقــوق األشــخاص  ــرى عليهــم القان ــام ال يسـ في

ــيس يف  ــكل رئـ ــدون بش ــق ـ ويعتم ــو طب ــى ل ــن ـ حت ــن اللبناني املعّوق

تأمــن احتياجاتهــم عــى تقدميــات »وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئــن 

الفلســطينين ـ أونــروا« وهيئــات دوليــة أخــرى، باإلضافــة إىل الجمعيــات 

ــغ  ــي يبل ــن، والت ــة األشــخاص املعّوق ــة بخدم ــة املعني واملؤسســات املحلي

ــان«،  ــطينية يف لبن ــة الفلس ــة اإلعاق ــة »هيئ ــكلون عضوي ــا 15، يُش عدده

ــة لألشــخاص املعّوقــن الفلســطينين، رغــم  كــام تنشــط الحركــة الحقوقي

غيــاب املرجعيــات السياســية واالجتامعيــة التــي يجــب أن تُوجــه إليهــم 

ــارصة. ــاداة واملن ــات املن عملي

يف التعليم:
ينحــر حــق الالجئــن الفلســطينين املعّوقــن يف الحصــول عــى التعليــم 

ــام  ــن«. في ــروا« باعتبارهــم »الجئ ــدارس »األون األســايس الرســمي عــى م

تُعــاين الوكالــة مــن نقــص كبــر يف املــوارد الالزمــة لتطبيــق سياســة الدمــج، 

مــع العلــم أنهــا تُقــدم الكثــر مــن التســهيالت بالتنســيق مــع املؤسســات 

املحليــة مــن أجــل دمــج األطفــال املعّوقــن يف مدارســها. تقــع الكثــر مــن 

املــدارس يف مبــاٍن مســتأجرة ال تتــالءم مــع رشوط البيئــة الدامجــة، فيــام 

عــدد املــدارس املجهــزة 18.

يف الصحة والتأهيل: 
ــم  ــبة باعتباره ــمية املناس ــة الرس ــات الصحي ــن الخدم ــم م ــم حرمانه يت

»أجانــب« أو »الجئــن«، ويحصلــون عــى مــا تقدمــه »األونــروا« وبعــض 

الجمعيــات األهليــة، وهــي خدمــات غــر كافيــة، مبعــرة وغــر مســتدامة 

ــات  ــزة واملعين ــل، األجه ــادة التأهي ــل وإع ــات التأهي ــا خدم ــن ضمنه م

ــالج  ــالج النطــق، الع ــات ع ــث إن خدم ــات. حي ــف اإلعاق الخاصــة مبختل

ــع  ــة - م ــة املختص ــريك والرتبي ــس ح ــالج النف ــايئ والع ــغايل والفيزي اإلنش

ــة  ــر يف األدوي ــص الكب ــة إىل النق ــة. باإلضاف ــر كافي ــي غ ــا - فه وجوده

ــة  ــج الوقاي ــإن برام ــك ف ــة. كذل ــة الالزم ــات الجراحي ــة والعملي املتخصص

والتأهيــل ال متتلــك املــوارد املناســبة لالســتمرارية، والعمــل عــى مســتوى 

ــى  ــد، ويطغ ــوي املعق ــع القان ــق باملوض ــباب تتعل ــاملة، ألس ــة الش التنمي

ــت. ــايث املؤق ــل اإلغ ــع العم ــج طاب عــى هــذه الرام

يف العمل: 
يُحــرم هــؤالء مبوجــب قــرارات وزاريــة وقوانن صارمــة، ومشــددة مفروضة 

عــى الفلســطينين عمومــاً، مــن جميــع الوظائــف الرســمية ومن عشـــرات 



ــاً  ــاً إضافي ــد عبئ ــام يزي ــن الحــرة م ــها امله ــى رأس ــف األخــرى وع الوظائ

عــى حــاالت اإلعاقــة. 

يف البيئة والسكن:
ــم  ــاء والرتمي ــك البن ــامت كذل ــارج املخي ــك خ ــق التمل ــن ح ــون م  يُحرم

ــز  ــا التجهي ــدم فيه ــا ينع ــة داخله ــاً مزري ــون ظروف ــام يعيش ــا في داخله

الهنــديس، كذلــك الطــرق الضيقــة بحاالتهــا الســيئة، مــا يزيــد مــن صعوبــة 

ــك اســتهالك أعــداد أكــر مــن األجهــزة واألدوات.  التنقــل والوصــول، كذل

ــكايف. ــة بالشــكل ال ــق العام ــل املراف ــة إىل عــدم تأهي هــذا باإلضاف

 5 - ٢. حقوق الالجئني السوريني 

املعّوقني

ــزاً  ــر ترك ــة األك ــة إىل البقع ــان خــالل الســنوات التســع املاضي تحــول لبن

لالجئــن يف العــامل، وال يخلــو أي قضــاء فيــه مــن الالجئــن الســورين، الذين 

زاد عــدد املســجلن منهــم يف لوائــح »املفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئــن« 

ــو  ــجلوا بنح ــن مل يُس ــدد الذي ــدر ع ــام يُق ــف، في ــي أل ــون ومئت ــن ملي ع

مليــون ونصــف املليــون شــخص. غالبيــة الالجئــن مــن األطفــال والنســاء، 

فيــام تزيــد نســبة األشــخاص املعّوقــن بينهــم عــن عــرة يف املئــة، وبينهــم 

عــدد كبــر مــن املصابــن يف الحــرب. ويشــر الواقــع إىل التــايل:

يُلحــظ تنامــي تعــاون املفوضيــة مــع منظــامت األشــخاص املعّوقــن 	 

التــي تلعــب دوراً يف تحديــث اســتامرات وبيانــات الاجئــن املعّوقن 

مــع بيــان نــوع اإلعاقــة ودرجتهــا.

يف التعليــم، يُحــرم األطفــال املعّوقــون الاجئــون مــن الربامــج 	 

التعليميــة البديلــة، يف ظــل عشــوائية تقــدم عربهــا الخدمــات 

التعليميــة الرســمية والتعاقديــة حيــث يركــز اللجــوء، وذلــك 

ــكادر  ــف، وال ــاج املكي ــة، واملنه ــزات املامئ ــاب التجهي ــبب غي بس

املــدرب. التعليمــي 

يف الصحــة والتأهيــل، تــم تقليــص امليزانيــات التــي تغطــي الطبابــة 	 

ــا  ــتعصية إىل حدوده ــة واملس ــراض املزمن ــاج األم ــفاء وع واالستش

ــر  ــظ التقاري ــام مل تلح ــة، في ــنة املاضي ــال الس ــاً خ ــا تدريجي الدني

ــن. ــل متخصصــة لألشــخاص املعّوق ــة أعــامل تأهي الدوري

ــى 	  ــدون ع ــام يعتم ــل، في ــن العم ــون م ــرم الاجئ ــل، يُح يف العم

املســاعدات املاليــة والعينيــة التــي تقدمهــا لهــم الجهــات املانحــة.

يف اإليــواء والســكن، يعيــش معظــم الاجئــن املعّوقــن يف مخيامت 	 

عشــوائية تنعــدم فيهــا التجهيــزات الهندســية. فهــم رهائــن مراكــز 

إيــواء مرتجلــة أو مخيــامت تفتقــر إىل الحــدود الدنيــا مــن معايــر 

الســامة والنظافــة. 

ثالثًا: التوصيات العامة واملحّصلة

يظهــر أن عــدم التــزام لبنــان بتنفيــذ التوصيــات التــي وافــق عليهــا، 

يؤســس لحرمــان فئــة األشــخاص املعّوقــن مــن الحقــوق األساســية 

ــة  ــذه الفئ ــف إىل ه ــا أضي ــة، وإذا م ــع الدولي ــا يف الرائ ــوص عليه املنص

فئــة األشــخاص املســنن وذوي اإلعاقــات املؤقتــة، فــإن الغــن يلحــق مبــا 

ــة مــن الســكان يُحرمــون مــن حــق الوصــول  ــن يف املئ ــد عــن عري يزي

ــم  ــة والعمــل والتعلي ــة الصحي ــات، والحــق بالتغطي ــن واملعلوم إىل األماك

والرياضــة والرتفيــه، الــخ. وأمــام الواقــع الحــايل، باإلضافــة إىل حــث الدولــة 

ــى  ــدد ع ــا، نش ــابق ذكره ــات الس ــكل التوصي ــزام ب ــى االلت ــة ع اللبناني

ــة: ــات التالي ــذ التوصي رضورة تنفي

املصادقــة الفوريــة مــن قبــل املجلــس النيــايب )انتخــب يف 6 أيــار/ 	 

مايــو 2018( ومجلــس الــوزراء )ُشــكّل يف 20 كانــون الثــاين/ ينايــر 

2020( عــى االتفاقيــة الدوليــة والربوتوكــول املرفــق مــن دون 

ــا  ــية له ــوى السياس ــل الق ــد تجاه ــك بع ــة، ذل ــويف أو مامطل تس

ــا.  عــى مــدى أربعــة عــرش عاًم

العمــل الفــوري عــى االرتقــاء بالترشيــع املحي لقانــون 2000/220 	 

الخــاص بحقــوق األشــخاص املعّوقــن يف لبنــان إىل مســتوى االتفاقية 

الدوليــة والعمــل عــى إدمــاج األشــخاص املعّوقــن يف جميــع نواحــي 

ــيم  ــن واملراس ــدار القوان ــي، وإص ــوذج االجتامع ــق النم ــاة وف الحي

املطلوبــة.  

إرســاء اســراتيجية وطنيــة مفّصلــة حقوقًيــا لتنفيــذ القوانــن ذات 	 

ــخاص ذوي  ــوق األش ــول حق ــة ح ــة الدولي ــيام االتفاقي ــة الس الصل

اإلعاقــة والقانــون 2000/220 يف حقــوق العمــل، التعليــم، الصحــة، 

عــدم التمييــز )التجهيــز الهنــديس والحقــوق السياســية(، وحقــوق 

الاجئــن الفلســطينين والســورين، عــى أن ترفق هذه االســراتيجية 

بخطــة عمــل تنخــرط يف تنفيذهــا الــوزارات واإلدارات املعنيــة، 

تحــت إرشاف رئاســة مجلــس الــوزراء، وترفــق بجــدول زمنــي محّدد، 

وتخصــص لهــا أبــواب رصف محــّددة يف املوازنــة العامــة، ويحــق يف 

الوقــت نفســه لجمعيــات األشــخاص املعّوقــن مراقبــة التنفيــذ. 

ــذ الوعــود املقطوعــة ملنظــامت األشــخاص 	  ــوًرا إىل تنفي ــادرة ف املب

ــام.   ــتخدام الع ــة ذات االس ــة والخاص ــاين العام ــز املب ــن يف تجهي املعّوق

ــن  ــن م ــذ عقدي ــة من ــة املتعاقب ــات اللبناني ــة، مل تســع الحكوم يف املحّصل

الزمــن إىل العمــل عــى خطــة وطنيــة لتطبيــق القانــون 2000/220، 

باإلضافــة إىل أن املجلــس النيــايب مل يصــادق عــى االتفاقيــة الدوليــة التــي 

وافقــت عليهــا الحكومــة منــذ العــام 2007. أمــا املبــادرات املحــدودة األثــر 

واملحــّددة املــدة والتمويــل التــي تقّدمهــا الــوزارات بــن الحــن واألخــرى، 

ــج العــوارض  ــزأة تعال ــة يف الزمــان واملــكان ومجت ــادرات موضعيّ فهــي مب

ــا لهــا عــى أرض الواقــع. ففــي ظــل  وتهمــل أصــل املشــكلة، وال أثــر فعليّ

غيــاب بنــود الــرف املحــّددة يف 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 

ــة.   ــة واالجتامعي ــاة االقتصادي الطبيعــي يف الحي
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 منظمــة العفــو الدوليــة ـ  بيــان عــام بتاريــخ 2	/حزيــران . يشــر ”البنــك الــدويل“ يف . 	

تقريــر 5	20، إىل أن نســبة األشــخاص املعّوقــن يف لبنــان تصــل إىل 5	 يف املئــة، وتعتمــد 

منظــامت األشــخاص املعّوقــن نســبة عــرة يف املئــة، بنــاء عــى مســوح ميدانيــة أجرتهــا 

ــج  ــا ”برنام ــى دات ــة ع ــؤون االجتامعي ــتند وزارة الش ــن. وتس ــن األخري ــالل العقدي خ

ــغ  ــث بل ــة، حي ــة اإلعاق ــى بطاق ــن ع ــخاص الحاصل ــن“، أي األش ــوق املعّوق ــن حق تأم

ــول/ ســبتمر 8	20.  ــة 22 أيل ــة، لغاي عددهــم 07240	 بطاق

 القانون رقم 220، الصادر بتاريخ 29 أيار 2000.. 2

 وفــق إحصــاءات ”شــبكة الدمــج يف لبنــان“ – 2006؛ وبنــاء عــى نتائــج عمــل ”برنامــج . 	

الطــوارئ – مــروع اإلغاثــة“ يف ”اتحــاد املقعديــن اللبنانيــن“ خــالل فــرتة النــزوح متــوز/ 

آب 2006، وتحديــث معطيــات ”مرصــد حقــوق املعّوقــن“. انظــر: تقريــر الرصــد 8	20 

ــا،  ــن حركيً ــخاص املعّوق ــاين لألش ــاد اللبن ــة - االتح ــدة اإلعالمي ــروت: الوح – 9	20 )ب

ــر 9	20( 40 ص. تريــن األول/ أكتوب

األشــخاص املعّوقــون يف لبنــان: عــرون عاًمــا مــن التهميش )بــروت: الوحــدة اإلعالمية . 4

ــد  ــر 9	20( قي ــاين/ نوفم ــن الث ــا، تري ــن حركيً ــخاص املعّوق ــاين لألش ــاد اللبن - االتح

الطبــع.

صــدر القانــون 28/ 7	20، بتاريــخ 0	 شــباط/ فرايــر 7	20، ونر يف الجريدة الرســمية . 5

بتاريــخ 6	 شــباط/ فرايــر 7	20. 

  . انظــر: قانــون الوصــول إىل املعلومــات: حــق معلــق ومجتــزأ، هديــل فرفــور، جريــدة . 6

األخبــار، عــدد 	 آذار 7	20. 

ــات . 7 ــهدت االنتخاب ــي ش ــن الت ــة جزي ــة مدين ــارش، يف بلدي ــوين مب ــاء تلفزي ــالل لق خ

النيابيــة الجزئيــة يف دورة العــام 6	20، وعــد وزيــر الداخليــة والبلديــات بتنفيــذ املرســوم 

4/2009	22، بكامــل مندرجاتــه قبــل االنتخابــات النيابيــة املقبلــة )التــي جــرت بتاريــخ 

ــه أخلــف وعــده.  ــار 8	20( إال أن 6 أي

ــه . 8 ــتوقفت خالل ــر يت يف. MTV اس ــون م ــة تلفزي ــى شاش ــارش، ع ــوين مب ــاء تلفزي  لق

رئيســة ”االتحــاد اللبنــاين لألشــخاص املعّوقــن حركيًــا“ ســيلفانا اللقيــس رئيــس الحكومــة 

ــالن  ــكيب أرس ــة ش ــرتاع ”ثانوي ــز اق ــام مرك ــه، أم ــل اقرتاع ــري قبي ــن الحري ــعد الدي س

الرســمية“ يف دائــرة بــروت الثانيــة. وقــد وعــد بتخصيــص بــاب رصف يف املوازنــة العامــة 

ــديس لألماكــن العامــة وذات االســتخدام العــام  ــز الهن ــه التجهي للعــام 9	20، يكفــل في

ــوال بــري( مبــا يضمــن اســتقاللية األشــخاص املعّوقــن يف االقــرتاع بكرامــة. )املراســلة ن

 انظــر: الوكالــة الوطنيــة لإلعــالم، 9	 نيســان 8	20، اعتصــام لحملــة حقــي يف ريــاض . 9

ــز املراكــز لتســهيل اقــرتاع ذوي الحاجــات الخاصــة،  الصلــح احتجاجــاً عــى عــدم تجهي

تقريــر: هــدى زبيــب وجوزيــان ســعادة. كذلــك: الوكالــة الوطنيــة لإلعــالم، تقريــر نــدى 

ــخ 7  ــا“، بتاري ــات ومراقبته ــة االنتخاب ــة حقــي ملواكب ــوان ”إطــالق حمل أيب مــارون، بعن

نيســان 8	20. 

نحــو ثقافــة وطنيــة مشــرتكة حــول السياســات الدامجة – مؤمتــر برمانا مــن 28 إىل 0	 . 0	

أيلــول/ ســبتمر 9	20 )بــروت: الوحــدة اإلعالميــة - االتحــاد اللبنــاين لألشــخاص املعّوقــن 

حركيـًـا، تريــن األول/ أكتوبــر 9	20( مل يطبــع.

ــس . 		 ــر مجل ــام ع ــن يف القطــاع الع ــف األشــخاص املعّوق ــر توظي ــر معاي نحــو تطوي

ــدوة  ــا، ن ــاين لألشــخاص املعّوقــن حركيً ــة )االتحــاد اللبن ــة بحثي ــة – ورق ــة املدني الخدم

حــول توظيــف األشــخاص املعّوقــن، بــروت، كــراون بــالزا، يف 9 آب/ أغســطس 9	20(

ــاب العمــل حــول توظيــف . 2	 ــل توجيهــي ألرب ــوع يف مــكان العمــل“، دلي ــل ”التن دلي

األشــخاص املعّوقــن، صحيفــة النهــار، األعــداد 4-9، 2007-2009.
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مقدمة

منــذ انــدالع االنتفاضــة الشــعبية يف لبنــان يف 17 تريــن أول  2019، 

شــاركت املــرأة بكثافــة وقــد اســتحقت لقــب »الثــورة أنثــى« نظــراً 

لوجودهــا الكثيــف  يف الشــارع، فكانــت قائــدة حقيقيــة يف كل التحــركات 

والهتفــات، بــل إنهــا كانــت خــط الدفــاع األســايس الــذي يفصــل بــن القوى 

األمنيــة واملتظاهريــن يف كثــر مــن األحيــان. فقــد إســتطاعت املــرأة 

ــن  ــرأة، وم ــة للم ــورة النمطي ــر الص ــن ك ــز م ــوي واملتمي ــا الق بحضوره

ــة يف املجتمــع  ــة املوروث ــم االجتامعي ــة واملفاهي ــم حواجــز الذكوري تحطي

ــة يف  ــد الذكوري ــز وض ــد التميي ــية ض ــا األساس ــة مطالبه ــاين، واضع اللبن

الواجهــة، بالرغــم مــن دورهــا الحيــوي يف الحيــاة االقتصاديــة واالجتامعيــة 

ــها  ــا وتهميش ــز ضده ــن التميي ــاين م ــت تع ــا زال ــا  م ــية. إال أنه والسياس

ــص  ــد انكــامش االقتصــاد وتقل ــة خاصــة بع ــن الحياتي ــف امليادي يف مختل

فــرص العمــل باإلضافــة إىل القوانــن الذكوريــة خاصــة يف مجــال األحــوال 

الشــخصية وحرمانهــا مــن حقهــا يف إعطــاء الجنســية إىل أوالدهــا وزوجهــا، 

ــاركتها  ــإن مش ــك ف ــي. كذل ــامن االجتامع ــل والض ــن العم ــك يف قوان كذل

بصنــع القــرار ضئيلــة بســبب الثقافــة الذكوريــة املهيمنــة ســواء يف املجلس 

ــوزراء.  ــس ال ــايب أو يف مجل الني

مل يحصــل أي تغيــر يف وضــع املــرأة منــذ آخــر تقريــر لالســتعراض الــدوري 

الشــامل رغــم التوصيــات التــي بلغــت 404 واحتلــت فيهــا حقــوق املــرأة 

78 توصيــة. وقــد وافــق لبنــان عــى 18 توصيــة، ومل ينفــذ منهــا أي توصيــة  

حتــى  تاريــخ إعــداد  هــذا التقريــر. 

1. السياق الدويل لحقوق النساء 

اإلنسانية

  
عى الرغم من انضامم لبنان للعديد من املواثيق الدولية الخاصة بحقوق 

اإلنسان بشكل عام وبحقوق النساء وبينها اتفاقية القضاء عى جميع 

أشكال التمييز ضد املرأة، تبقى اإلشكالية قامئة لناحية استمرار التحفظات 

عى البند الثاين من املادة 9 املتعلقة بالجنسية والبنود )ج( ٬)و(٬)د( و)ز( 

من املادة 16 إضافة إىل التحفظ عى املادة 
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التوصية: 
رفع التحفظ عن اتفاقية السيداو.	 

انضامم لبنان إىل الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية السيداو. 	 

٢. قوانني األحوال الشخصية

 
ــا لألحــوال الشــخصية،  ــا مدنيً ــة منــذ قيامهــا قانونً ــة اللبناني مل تقــّر الدول

ــالق  ــزواج والط ــا ال ــخصية، وضمنه ــوال الش ــة إدارة األح ــت مهّم ــل أبق ب

والحضانــة واملــراث والوصايــة، يف يــد املحاكــم الدينيــة التابعــة للطوائــف 

املعــرتف بهــا رســميًا. أي أن اللبنانيــن يخضعــون للقوانــن الدينيــة التــي 

تتبعهــا هــذه املحاكــم، ويبلــغ عددهــا 15 قانونـًـا. يف ظــل االحتــكام لهــذا 

النظــام، ال تتمتــع املــرأة اللبنانيــة بنفــس الحقــوق التــي يتمتــع بهــا الرجل 

ضمــن الطائفــة الواحــدة، باإلضافــة إىل الفروقــات يف حقــوق املــرأة بــن 

طائفــة وأخــرى. وهــذا التمييــز بــن الطوائــف مكــرس يف الدســتور اللبنــاين 

ــالف  ــى اخت ــق »ع ــف الح ــن للطوائ ــي تضم ــه الت ــعة من ــادة التاس يف امل

مللهــم احــرتام نظــام األحــوال الشــخصية واملصالــح الدينيــة ».ان منظومــة 

القوانــن والقــرارات القضائيــة الصــادرة تبعــاً لهــا متيــز ضــد  النســاء مــن 

كل الطوائــف يف مــا يخــص قــدرة الوصــول إىل الطــالق والحــق يف حضانــة 

األطفــال. باإلضافــة إىل العراقيــل املتعلقــة بالقوانــن، تعــاين النســاء أيًضــا 

ــاب  ــة وغي ــا املاّدي ــة وتكاليفه ــق باإلجــراءات القضائي ــات تتعل ــن تحدي م

الدعــم خاللهــا. 

هــذا الواقــع التمييــزي هــو الــذي دفــع لبنــان للتحفــظ عــى املــادة 16 

مــن اتفاقيــة الســيداو التــي تــويص بحقــوق متســاوية  بــن املــرأة والرجــل 

ــات املســتمرة خــالل  ــة. رغــم التوصي ــق بالشــؤون العائلي ــا يتعل يف كل م

عقــود طويلــة مــن قبــل حقوقيــن ومجموعــات ناشــطة ومنظــامت دولية، 

ــدين  ــون م ــرار قان ــو إق ــا نح ــان جديً ــمية يف لبن ــات الرس ــرك الجه مل تتح

ــاين  ــون لبن ــك، ال يوجــد قان ــة إىل ذل موحــد لألحــوال الشــخصية. باإلضاف

ينظــم الشــؤون الشــخصية للمواطنــن واملواطنــات الذيــن ال ينتمــون إىل 

طائفــة معــرتف بهــا مــن ضمــن الطوائــف الثــامين عــرة. 

وتبقــى قضيــة ســن الــزواج أحــد أبــرز املشــكالت يف هــذا الســياق، يف ظــل 

ــزواج يختلــف مــع اختــالف تريعــات  ــع زواج الطفــالت. فســن ال تري

الطوائــف الدينيــة، رغــم أن هــذا يشــكل مخالفــة التفاقيــة حقــوق الطفل،  

التــي تحــدد ســن الرشــد ب 18 ســنة، وبروتكوالتهــا الخاصــة التــي تطالــب 

الــدول بحاميــة األطفــال مــن العنــف الجنــي. كذلــك اتفاقيــة الســيداو  

ــر  ــج املبك ــر التزوي ــا نعت ــذا فإنن ــال، وله ــة األطف ــي ال تعــرتف بخطوب الت

ــتقرار  ــة واالس ــارص  والعائل ــى  الق ــرة ع ــب خط ــل عواق ــال  يحم لألطف

االجتامعــي ومدخــاًل ســهالً لإلتجــار بالبــر واالســتغالل الجنــي. 

أمــام مجلــس النــواب اليــوم أكــر مــن اقــرتاح قانــون خــاص بالحاميــة مــن 

زواج األطفــال ســبق تقدميهــا مــن قبــل مؤسســات املجتمــع املــدين،  والتــي 

مل تعــرض للنقــاش أمــام اللجنــة العامــة ملجلــس النــواب.

التوصية: 
ــق عــى كل 	  ــدين موحــد لألحــوال الشــخصية يطب ــون م ــرار قان إق

ــل  ــاء مبفاعي ــال والنس ــن الرج ــاواة ب ــى املس ــوم ع ــن  يق اللبناني

ــة. ــور الحضان ــرأة بأم ــف امل ــاق وينص ــزواج والط ال



ــق 	  ــا يتواف ــزواج  مب ــا لل ــن الدني ــدد الّس ــدين يح ــون م ــرار قان  إق

مــع املعايــر الدوليــة ومينــع زواج األطفــال، يطبــق عــى اللبنانيــن 

ــتثناء. ــة دون أي اس ــى األرايض اللبناني ــن ع واملقيم

3. قانون العقوبات اللبناين

ــة  ــة وذكوري ــة أبوي ــس ثقاف ــاين يعك ــات اللبن ــون العقوب ــون قان إن مضم

يف تعاطيــه مــع الجنســانية ومــع العنــف املبنــي عــى النــوع االجتامعــي. 

ــر  ــمح باألخ ــاض وال يس ــا واإلجه ــرم الزن ــزال يج ــات ال ي ــون العقوب فقان

ــية  ــات الجنس ــات الخدم ــاء مقدم ــب النس ــتثنائية، ويعاق ــروط اس إال ب

ــب  ــة طال ــات لجــرم الدعــارة مــن دون معاقب ــل، عــى أنهــن مرتكب مبقاب

ــة. الخدم

ــي  ــات الت ــون العقوب ــادة 526 مــن قان ــص امل وعــى الرغــم مــن إلغــاء ن

كانــت تعطــي العــذر املخفــف ملرتكبــي الجرائــم الذكوريــة املســامة 

بـ«جرائــم الــرف«، فــإن القضــاء اللبنــاين مــا زال يســتند إىل أحــكام 

املــادة 252 مــن القانــون نفســه ليعطــي العــذر املخفــف للمقدمــن عــى 

هــذه الجرائــم تحــت حجــة أن املرتكــب يعــاين مــن »ثــورة غضــب« حــن 

ــه عــى الجرميــة.  إقدام

وال يــزال قانــون العقوبــات ضعيًفــا يف تعاطيــه مــع العنــف الجنــي وغــر 

ــون أواًل ال يحتــوي عــى تعريــف  ــه. فالقان ــة النســاء من قــادر عــى حامي

ــح.  ــكل واض ــي بش ــرش الجن ــرم التح ــي، وال يج ــف الجن ــح للعن واض

ــان  ــز للرجــال اغتصــاب زوجاتهــن، فاملــواد 503 و504، اللت ــه يجي كــام أن

تجرمــان االغتصــاب، تســتثنيان مــن أحكامهــام حالــة االغتصــاب الزوجــي.  

ــي  ــي تعف ــات الت ــون العقوب ــن قان ــادة 522 م ــاء  امل ــن إلغ ــم م وبالرغ

ــي  ــة، بق ــن الضحي ــه م ــال زواج ــاب يف ح ــن العق ــاب م ــب االغتص مرتك

مفعــول املــادة امللغــاة يف مضمــون املادتــن 505 و518. إذ أن إلغــاء املــادة 

522 تزامــن مــع تعديــل هاتــن املادتــن ليضــاف إليهــام إعفــاء مرتكــب 

الجــرم يف حــال إقدامــه عــى الــزواج مــن ضحيتــه. فأضيــف عــى املــادة 

505، التــي تجــرّم مجامعــة القــّر، إعفــاء مركتــب جــرم مجامعــة شــخص 

يبلــغ مــن العمــر بــن 15 و18 عاًمــا مــن العقــاب يف حــال تــم عقــد زواج 

صحيــح بينــه وبــن الضحيــة. كــام هــو الحــال يف مــا يخــص املــاّدة 518، 

التــي تجــرّم فــض بــكارة املــرأة بعــد اإلغــواء بالــزواج. يف املادتــن، تضمــن 

اإلعفــاء املنصــوص توقيــف محاكمــة املرتكــب إن كانــت ســارية وتوقيــف 

تنفيــذ العقوبــة إن كان الحكــم قــد صــدر.

التوصيات: 
تجريــم االغتصــاب الزوجــي وإلغــاء إعفــاء األزواج مــن جــرم 	 

ــون  ــن 503 و504 مــن قان ــل املاتدي ــكاب االغتصــاب عــرب تعدي ارت

ــاين. ــات اللبن العقوب

تعديــل املادتــن 505 و 518 مــن قانــون العقوبــات بحيــث يلغــى 	 

النــص الــذي يعفــي املرتكــب مــن العقوبــة يف حــال إقدامــه عــى 

الــزواج مــن الضحيــة. 

إقرار قانون يجرم التحرش الجني.	 

ــن 	  ــاض م ــا يف اإلجه ــرأة لحقه ــة امل ــرم مامرس ــواد تج ــاء أي م إلغ

قانــون العقوبــات، وتحديــًدا املــادة 541 منــه.

إقــرار اقــراح قانــون تعديــل املــواد مــن 252 ايل 548 مــن قانــون 	 

ــاين ــات اللبن العقوب

ــاين عــرب 	  ــات اللبن ــون العقوب ــا مــن أحــكام قان ــم الزن ــاء تجري إلغ

إلغــاء املــواد 487، 488، 489.

 	

4. اإلتجار بالنساء 

صــدر قانــون اإلتجــار باألشــخاص تحــت الرقــم 164/ تاريــخ 2011-8-24. 

وقــد اعتــر انجــازاً عــى الرغــم مــن الثغــرات التــي ظهــرت فيــه، حيــث 

ــاً واضحــاً لجرميــة اإلتجــار. وقــد اســتطاعت األجهــزة  شــّكل إطــاراً قانوني

األمنيــة كشــف العديــد مــن شــبكات اإلتجــار بالبــر العاملــة يف لبنــان، 

إال أن القصــور يف النــص القانــوين، وعــدم  وجــود آليــات واضحــة تحمــي 

الضحيــة، يشــّكل العقبــة األساســية أمــام إنصــاف الضحايــا وتجريــم 

ــة إىل  ــذا باإلضاف ــام. ه ــكل ع ــة بش ــن الجرمي ــد م ــام يف الح ــن ك الفاعل

ــأيت:  ــا مبــا ي ــي ميكــن يلخيصه ــون والت وجــود ثغــرات يف القان

عــدم وجــود نظــام رصــد ألمنــاط الهجــرة مــن وإىل لبنــان، كــام ال 	 

ــن  ــب منخرط ــرون األجان ــا إذا كان املهاج ــة م ــام ملراقب ــد نظ يوج

ــس.  ــر يف أعــامل الجن بشــكل كب

ــاذه 	  ــة إلنف ــة الجيوغرافي ــون 164 رصاحــة« الصاحي ــر القان مل يذك

خــارج البــاد، يك يتســنى تفعيــل مكافحــة اإلتجــار بالبــرش الواقــع 

ــاد.  ــون خــارج الب ــا ومنهــا اللبناني عــى كافــة الضحاي

ــن 	  ــات م ــاء والفتي ــة النس ــات لحامي ــن وسياس ــود قوان ــدم وج ع

وكاالت التشــغيل املنخرطــة بصــورة أساســية يف اإلتجــار، بــل تقتــرص 

اإلجــراءات عــى مــا تقــوم بــه املديريــة العامــة لألمــن العــام باتخاذ 

تدابــر إداريــة بحــق هــذه الــوكاالت إالّ أنــه يجــب تفعيــل اتخــاذ 

إجــراءات قضائيــة ملاحقــة املنخرطــن بجرميــة اإلتجــار يف املحاكــم.

عــدم وجــود قوانــن وسياســات ســارية املفعــول تتعلــق مبكاتــب 	 

الــزواج، وبالتحديــد تلــك املنخرطــة يف ترتيــب الزيجــات مــع 

أشــخاص أجانــب.

يتعــارض قانــون  اإلتجــار باألشــخاص مــع قانــون البغــاء لحاميــة 	 

الصحــة العامــة الصــادر  يف 12/6/ 1931- ويوجــد يف مجلــس النواب 

حاليــاً قانــون لتعديلــه -  وهــو  ينــص عــى عــزل األشــخاص الذيــن 

يعملــون بالدعــارة يف مــكان معــن. بالرغــم مــن أن هــذا  القانــون 

مل يعــد يُعمــل بــه، إذ نســفت  الحــرب األهليــة كل بيــوت الدعــارة 

الرشعيــة وامتنعــت الدولــة عــن إعطــاء أي تصاريــح جديــدة 

ــزال  ــاً ال ي ــون فعلي ــذا القان ــام 1977، إال أن ه ــد الع ــارة بع للدع

موجــوداً مــا بــن القوانــن اللبنانيــة. 
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ــن 	  ــادة  523م ــع امل ــا م ــخاص أيًض ــار باألش ــون اإلتج ــض قان يتناق

ــا الخاصــة بالدعــارة،  ــق يف كل القضاي ــي تطب ــات الت ــون العقوب قان

ــتَغل. ــتِغل واملُس ــن املُس ــا ب وهــي تســاوي م

وهــو كذلــك يتعــارض مــع نظــام الفنانــات )األمــن العــام( ونظــام 	 

النــادالت )األمــن الداخــي(، الــذي يقــوم خالهــام أصحــاب املقاهي 

باســتقطاب فنانــات ونــادالت مــن جنســيات عربيــة وأجنبيــة، 

وتوقــع الفتيــات بعــد مجيئهــن عــى عقــود توقعهــن تحــت الديــن، 

ليصبــح وجودهــن يف لبنــان لتســديد الديــن الــذي ال خيــار لديهــن 

ــد  ــرة العق ــي لتســديده  خــال ف ــن باالســتغال الجن إال أن يقبل

التــي تكــون ملــدة ال تتجــاوز الـ6 أشــهر، كونهــن ال يســتطعن تقديم 

ــارة  ــرم الدع ــاين يج ــون اللبن ــتغلن ألن القان ــد املس ــكوى ض أي ش

باملــادة 523 منــه.

التوصيات: 
تكثيــف الجهــود والربامــج  التــي تســاعد عــى القضــاء عــى 	 

بالنســاء.  واإلتجــار  البغــاء  يف  النســاء  اســتغال 

ــذ برامــج وسياســات  عامــة ترمــي إىل الحــد مــن 	  ــم وتنفي  تصمي

الطلــب عــى الخدمــات التــي ميكــن اســتغالها يف اإلتجــار وماحقــة 

املعنيــن باســتغال البغــاء واإلتجــار بالنســاء. 

 وضــع نظــام حاميــة وطنيــة لضحايــا هــذه الجرميــة لضامنــة 	 

تطبيــق مبــدأ إعفــاء الضحايــا مــن العقــاب وحصــول الضحيــة عــى 

ــة.  ــاعدة املتكامل املس

تعديــل قانــون اإلتجــار باألشــخاص  واملــادة 524 مــن قانــون 	 

ــا »  ــت ادانته ــى تثب ــة حت ــات عــى قاعــدة » املتهمــة ضحي العقوب

ــة.  ــب الخدم ــة طال ــك معاقب ــس. وكذل ــس العك ولي

إلغاء قانون حفظ الصحة العامة من البغاء الصادر عام 1931.	 

 5. العامالت املنزليات 

إســتثنى قانــون العمــل، وتحديــًدا املــادة الســابعة منــه، »الخــدم يف بيــوت 

ــن  ــه.  فه ــه وأحكام ــن مفاعيل ــات م ــالت املنزلي ــم العام ــراد« وضمنه األف

يخضعــن لعقــد عمــل  خــاص ضمــن نظــام الكفالــة الــذي يربــط إقامتهــن 

وعملهــن يف لبنــان بشــخص الكفيــل ويتيــح املجــال لألخــر ملامرســة 

العنــف وقمــع الحريــة وغرهــا مــن انتهــاكات الحقــوق، بينــام تســتثنى 

هــؤالء العامــالت مــن قانــون العمــل جــرّاء املــاّدة الســابعة منــه. ومل تبــذل 

أي جهــود رســمية واضحــة لحاميــة هــذه الفئــة مــن العــامل، بالرغــم مــن 

التوثيــق الواســع لالنتهــاكات مــن قبــل منظــامت محليــة ودوليــة، والنضال 

الطويــل للعامــالت ضــد نظــام الكفالــة وللمطالبــة بــروط عمــل أفضــل، 

الــذي اســتمر يف الســنوات الســابقة مــن خــالل تحــركات وحمــالت عــّدة.

ــوين للعامــالت يف  ــذي يرعــى الوضــع القان ــد ال ــوين الوحي إن االطــار القان

املنــازل هــو عقــد العمــل الثــاليث األطــراف )العاملــة ومكتــب العامــالت 

وربــة املنــزل(، علــاًم أن بنــوده ال تقــف حاجــزاً أمــام إخــالل أي طــرف مــن 

األطــراف بــه. وقــد طــّورت وزارة العمــل ومديريــة األمــن العــام اللبنــاين 

ــكان  ــازة وم ــل واإلج ــاعات العم ــن س ــل ع ــن تفاصي ــد ليتضّم ــذا العق ه

ــون  ــوم واإلقامــة ومــا شــابهها مــن األمــور... ال ســيام وأن مــا مــن قان الن

ينظّــم، وبالتــايل يحاســب مخالفيــه، لتبقــى العالقــة الثالثيــة رهــن ضمــر 

ــّل  ــذه. ولع ــة تنفي ــة ملراقب ــة موضوع ــن آلي ــا م ــذي م ــد، ال ــراف العق أط

ــم اللوجســتي  ــن التنظي ــر م ــى أك ــل ال تشــتمل ع ــوزارة العم ــة ب العالق

الســتقدام العامــالت وإقامتهــن، فيــام تشــّكل ســفارات دولهــن وقنصلياتهــا 

مرجعيــة لحــّل النزاعــات يف بعــض األحيــان.

التوصيات: 
إلغــاء نظــام الكفالــة وضــم العامــات والعــامل املنزليــن إىل قانون 	 

العمــل عــرب إلغــاء أو تعديــل املــادة الســابعة منــه. 

املصادقــة عــى اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 189 بشــأن 	 

العمــل الائــق للعــامل املنزليــن.

وضع آلية استقدام للعامل املنزلين تراعي املعاير الدولية.	 

وقــف االعتقــال اإلداري للعامــات املنزليــات الــايئ يقعــن ضحيــة 	 

للعنــف واالســتغال، والتوقــف عــن احتجــاز وترحيــل مــن ينشــئون 

أرسة ولديهــم أطفــال يف لبنــان.

رصــد ومســاءلة ومعاقبــة وكاالت التوظيــف املســيئة وجميــع 	 

منتهــيك ومنتهــيك حقــوق عامــات املنــازل.

ــة 	  ــات ومحاكم ــاة العام ــاالت وف ــادة يف ح ــات ج ــراء تحقيق إج

جميــع املخالفــن.



6. حامية النساء من العنف األرسي

ــف  ــن العن ــراد األرسة م ــائر أف ــاء وس ــة النس ــون »حامي ــرار قان ــاء إق ج

ــا، فصيغــة القانــون  ــاين ناقًص األرسي« ســنة 2014 مــن قبــل الرملــان اللبن

املقــر أغفلــت مطالــب أساســية كانــت مضّمنــة يف مــروع القانــون 

ــس. ــه يف املجل ــل تعديل ــدم قب املق

ــره  ــور، فأق ــون املذك ــل القان ــون لتعدي ــروع قان ــم م ــم تقدي ــه ت وعلي

مجلــس الــوزراء يف 3 آب 2017، إاّل أنــه مل يقــر مــن قبــل مجلــس النــواب 

ــروع:  ــن امل ــى اآلن. ويتضم حت

 إنشاء صندوق مساعدة الضحايا املنصوص عنه يف القانون	 

 إنشــاء الوحــدة الخاصــة املعنيــة بالعنــف األرسي لــدى قــوى األمن 	 

الداخي.

 إنشــاء محكمــة أرسة متخصصــة بقضايــا األرسة والعنــف ضــد 	 

النســاء.

تجريم االغتصاب الزوجي	 

التوصيتان:
 إقــرار مــرشوع قانــون تعديــل قانــون حاميــة النســاء وســائر أفــراد 	 

األرسة مــن العنــف األرسي يف مجلــس النــواب.

 تفعيــل املــادة 5 مــن القانــون 293 وإنشــاء القطعــة املتخصصــة 	 

ــن الداخــي.  ــوى األم ــدى ق ــف األرسي ل بالعن

7. قانون الجنسية 

ال يــزال قانــون الجنســية اللبنــاين الصــادر عــام 1925  واملعــدل عــام 1960 

ــه مينعهــا مــن منــح جنســيتها ألوالدهــا  ــة، إذ أن ــز ضــد املــرأة اللبناني ميي

عــر نّصــه الــذي يعتــر أن املواطــن اللبنــاين هــو »مــن ولــد ألب لبنــاين«. 

ومــا زال لبنــان يرفــض ســحب التحفــظ عــن املــادة التاســعة مــن اتفاقيــة 

ــهيل  ــر لتس ــض التداب ــذت بع ــة اتخ ــن ان الحكوم ــم م ــيداو. وبالرغ الس

ــل  ــازة العم ــن إج ــم م ــالل اعفائه ــن خ ــال األم اللبنانيــة م ــة أطف اقام

ومنحهــم إقامــة مجاملــة مجانيــة تجــدد كل ثــالث ســنوات، إاّل أن مطلــب 

منــح املــرأة حــق إعطــاء الجنســية مل يلــق أذنــاً صاغيــة.  

ــا،  ــا وأوالده ــية لزوجه ــاء الجنس ــن إعط ــاء م ــان النس ــة إىل حرم باإلضاف

مييّــز قانــون الجنســية ضــد النســاء مــن خــالل التمييــز بــن االم اللبنانيــة 

ــث  ــا، حي ــن زوجه ــيتها م ــبت جنس ــي اكتس ــة الت ــة واألم األجنبي باالصال

يحــق لهــذه األخــرة بعــد طالقهــا أو وفــاة زوجهــا أن متنــح أطفالهــا مــن 

ــك.  ــة ذل ــام ال تســتطيع االم اللبناني زواج آخــر جنســيتها بين

مثــة مشــاريع قوانــن عديــدة كان آخرهــا  مــروع قانــون لتعديــل قانــون 

الجنســية إىل مجلــس الــوزراء مــن قبــل رئيســة الهيئــة الوطنيــة لشــؤون 

املــرأة اللبنانيــة يف أيــار 2017. إاّل أن مــروع القانــون املقــّدم مل يعكــس 

ــن الجنســية  ــة م ــو حــرم أوالد األم اللبناني ــق املســاواة، فه ــا بتحقي التزاًم

ــك يف حــال بلوغهــم  والحقــوق السياســية وبعــض حقــوق العمــل والتمل

ســن الرشــد القانــوين. 

التوصيات: 
رفــع التحفــظ عــن املــادة رقــم 9 يف اتفاقيــة »القضــاء عــى جميــع 	 

أشــكال التمييــز ضــد املــرأة« )ســيداو(.

تعديــل املــادة األوىل مــن قانــون الجنســية لتبــدأ ب: »يعــد لبنانياً: 	 

1- كل شــخص مولــود مــن أب لبنــاين أو أم لبنانيــة...«.

تعديــل املــادة الخامســة مــن قانــون الجنســية ملنح الرجــل األجنبي 	 

املتــزوج مــن لبنانيــة حــق الحصــول عــى الجنســية، وااللتــزام 

ــيداو 2015:  .   ــة الس ــات لجن بتوصي

8. متثيل املرأة يف املؤسسات 

السياسية  

يعــاين لبنــان مــن غيــاب للسياســات العامــة التــي تعــزز مكانــة املــرأة يف 

الحيــاة العامــة ومتثيلهــا يف املؤسســات السياســية. ويعتــر لبنــان أحد أســوأ 

الــدول يف العــامل مــن ناحيــة مــؤرشات املســاواة الجندريــة. ففــي تصنيــف 

ــدره  ــذي يص ــة ال ــوة الجندري ــؤرش الفج ــب م ــنة 2020 حس ــدول لس ال

املؤمتــر االقتصــادي العاملــي، حــاز لبنــان عــى تاســع أســوأ مركــز بــن كل 

الــدول املدروســة، أي املركــز 145 مــن أصــل 153 دولــة. ويتكــّون املــؤرش 

مــن مــؤرشات عــدة تتعلــق باملشــاركة االقتصاديــة والسياســية، باإلضافــة 

إىل الصحــة والتعليــم. ومــع العلــم أن لبنــان مل يحتــل مركــزاً أفضــل مــن 

ــو  ــية ه ــاركة السياس ــؤرش املش ــؤرشات، كان م ــذه امل ــن ه 111 يف أي م

األســوأ، حيــث صّنــف لبنــان خامــس أســوأ دولــة مــن ناحيــة متثيــل املــرأة 

يف املؤسســات السياســية . 

ــن  ــا م ــان تاريخيً ــوزراء يف لبن ــس ال ــت كل مجال ــال، خل ــبيل املث ــى س ع

ــاء إاّل  ــل النس ــا مل تتمث ــن بعده ــنة 2004، وم ــى س ــايئ حت ــل النس التمثي

مبقعديــن أو أقــل إىل أن جــاءت االنتفاضــة الشــعبية يف 17 تريــن األول 

ــاء،  ــه النس ــي تلعب ــوري الت ــادي الث ــدور القي ــة ال ــرت حقيق 2019 وأظه

ــح  ــة ملن وهــذا مــا دفــع بالقــوى السياســية املشــاركة يف الحكومــة الحالي

6 وزارات للنســاء.

يف هــذا الســياق، لطاملــا حملــت املجموعــات والجمعيــات املنــارصة 

لحقــوق اإلنســان يف لبنــان مطالــب تتعلــق بتســهيل وتشــجيع االنخــراط 

ــاء، وأحــد هــذه املطالــب هــو إقــرار كوتــا نســائية يف  الســيايس للنس

ــة  ــِف الحكوم ــف، مل ت ــاب. ولألس ــون االنتخ ــن قان ــواب ضم ــس الن مجل

ــدت  ــا تعه ــار 2018 مب ــون األول 2016 وأي ــن كان ــم ب ــت الحك ــي تول الت

بــه يف بيانهــا الــوزاري  بــإدراج الكوتــا ضمــن قانــون االنتخابــات الجديــد 

الــذي متــت عــى أساســه االنتخابــات عــام 2018. وكانــت النتيجــة وصــول 

6 نســاء فقــط إىل املجلــس النيــايب، مقابــل 122 رجــالً، وخلــو إثنتــن مــن 

ــل نســايئ. ــة مــن أي متثي ــل نيابي أكــر 4 كت
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التوصيات 
إقــرار قانــون انتخــايب يحــدد الكوتــا النســائية مبــا ال يقــل عــن ٪30 	 

مــن عــدد املقاعــد.

وضــع سياســات عامــة وبرامــج تضمــن مشــاركة النســاء مبــا ال يقــل 	 

عــن 30٪ يف البلديــات أو املجالــس املحليــة. 

 

  

9. حقوق النساء السجينات 

إن الواقــع املعــاش إضافــة للقانــون يؤكــدان عــدم متتــع الســجينات 

بأبســط الحقــوق اإلنســانية واملعايــر الدوليــة لحقــوق اإلنســان.

ــروت  ــة وب ــع يف زحل ــاء، تق ــجون  للنس ــة س ــان أربع ــص لبن ــد خص فق

ــد  ــة العه ــاٍن قدمي ــودة يف مب ــا موج ــي مبعظمه ــس، وه ــدا وطرابل وبعب

ــاين أو لقــوى األمــن، فضــالً عــن  ــات للجيــش اللبن كانــت مخصصــة كثكن

ــاً  ــن، مضاف ــق – امل ــر الباش ــارصات يف ضه ــتقبال الق ــز الس ــص مرك تخصي

ــات خاصــة  ــة العامــة لألمــن العــام مــن زنزان ــه املديري ــا مــا خصصت إليه

ــروت.  ــة يف ب ــر العدلي ــت ج ــاء تح بالنس

معظــم هــذه الســجون تفتقــر ألبســط االحتياجــات اإلنســانية، ومثــة 

العديــد مــن اإلنتهــاكات كعــدم توفــر خدمــات الطــب النســايئ واألدويــة 

ــاة  ــاه الصالحــة للــرب وعــدم مراع ــر املي ــة، وعــدم توف ــراض املزمن لألم

الغــذاء املقــدم لألوضــاع الصحيــة الخاصــة وعــدم توفــر املــواد الرضوريــة 

ورضورة عــزل أماكــن تنــاول الطعــام عــن أماكــن تواجــد املراحيــض. 

ــاص  ــذاء الخ ــل والغ ــة الحم ــاة خصوصي ــدم مراع ــاكات، ع ــال االنته وتط

بالحامــل واملرضعــة وإغفــال السياســات التــي تتعلــق باألطفــال املولوديــن 

يف الســجن وعــدم تأمــن االحتياجــات الخاصــة بهــم، وكذلــك االنتهــاكات 

الســجينات األجنبيــات وهشاشــة اوضاعهــن، فمشــكلة  التــي تطــال 

الســجينات تتقاطــع مــع مســار متكامــل يتعلــق بأصــول التقــايض والســوق 

ــل.  ــامت وامله واملحاك

التوصيات: 
تطبيــق املرســوم 17315 / 64  وإلحــاق إدارة الســجون بــوزارة 	 

العــدل بأقــرب وقــت ممكــن وتطبيــق كافــة املواثيــق الدوليــة التــي 

ــة الســجناء. ــا ملعامل ــادئ والقواعــد الدني ــان، واملب صــادق عليهــا لبن

وضــع الخطــط والسياســات الترشيعيــة والقضائيــة واإلداريــة 	 

الدنيــا للســجينات. الحقــوق  الواضحــة لضــامن  واملاليــة 

بنــاء ســجون جديــدة للنســاء أو إعــادة تأهيــل الســجون املتوفــرة 	 

لراعــي املعايــر الدوليــة. 

الصحيــة 	  الرعايــة  تشــمل  إصاحيــة  خطــة  وتطبيــق  وضــع 

ــات وذوي  ــر أماكــن مناســبة للمعوق ــة والنفســية وتوف واالجتامعي

الخاصــة.  االحتياجــات 

تجهيــز وتطويــر أماكــن االحتجــاز املؤقــت والفصــل بن الســجينات 	 

املحكومــات واملوقوفــات احتياطيــاً. 

تدريــب املعنيــن عــى املواثيــق الدولية لحقــوق اإلنســان والقواعد 	 

واملبــادئ الدنيــا ملعاملــة الســجناء، وال ســيام قواعــد بانكــوك.

اإلرساع يف إنجــاز التحقيقــات واملحاكــامت وتطويــر نظــام املعونــة 	 

القضائيــة وتأمينهــا للنســاء املوقوفــات أو الســجينات وفــق الحاجــة. 

تطويــر وتعزيــز العقوبــات البديلــة للســجن وتشــجيع القضــاة عى 	 

تطبيقهــا يف أحكامهــم. 

العمــل عــى ترحيــل الســجينات األجنبيــات فــور االنتهــاء مــن مدة 	 

ســجنهن أو إعادتهــن إىل الحريــة  دون إبطــاء وتســليم الســجينات 

األجانــب إىل ســجون بلدهــن. 

1٠. النظام املايل والرضيبي: 

ــي. إن  ــايل والرضيب ــام امل ــا يف النظ ــر أيًض ــاء يظه ــد النس ــز ض إن التميي

الحكومــة اللبنانيــة ال تعتــر القطــاع الرعــايئ وضمنــه العمــل املنــزيل عمــالً 

لــه قيمــة اقتصاديــة. ويف قانــون الرضائــب، متيــز املــادة 31 منــه رصاحــة 

ضــد املــرأة يف تخصيــص االســتقطاعات 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 

ــا أو  ــاة زوجه ــة وف ــة األرسة يف حال ــا رب ــت أنه ــتطاعت أن تثب إال إذا اس

ــارة  ــون التج ــن قان ــواد  625 إىل 629 م ــر امل ــل. وتُعت ــن العم ــزه ع عج

للعــام 1942 متييزيــة ألنهــا تفــرض قيــوًدا عــى ممتلــكات الزوجــة يف حالــة 

إفــالس زوجهــا  ويف هــذه الحالــة أيًضــا، تُعامــل املــرأة عــى أنهــا معالــة 

مــن زوجهــا وتُعتــَر املمتلــكات املكتســبة أثنــاء الــزواج ممتلكات مكتســبة 

ــك.  ــالف ذل ــات خ ــى إثب ــادرة ع ــرأة ق ــن امل ــا مل تك ــا، م ــوال زوجه بأم

وأخــرًا، 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.

التوصيــة: تعديــل أو إلغــاء املــواد القانونيــة املذكــورة إللغــاء التمييــز ضــد 

املــرأة يف النظــام الرضيبــي. 



11. قوانني العمل والضامن 

االجتامعي 

1. قانون الضامن االجتامعي

ــو  ــه فه ــي برمت ــام االجتامع ــي يشــكل عصــب النظ ــامن االجتامع إن الض

اآلليــة التــي مــن خاللهــا يســتطيع املواطنــون وبخاصــة الفقــراء والطبقــة 

الوســطى مواجهــة األزمــات الفرديــة واملشــاكل الصحيــة، ويف لبنــان يعــرتي 

قانــون الضــامن االجتامعــي بعــض مظاهــر التمييــز ضــد النســاء.

التمييــز بــن املضمونــة واملضمــون يف مدة اإلســتفادة مــن تقدميات 	 

األمومــة فتســتفيد زوجــة املضمــون مــن تقدميــات األمومــة بعــد 

ــام  ــي بين ــامن االجتامع ــا إىل الض ــن انتســاب زوجه ــهر م ــة أش ثاث

ــات  ــذه التقدمي ــن ه ــتفيد م ــة ال تس ــرة أو املوظف ــة األج املضمون

إال بعــد مــرور عــرشة أشــهر عــى انتســابها، لــذا مــن املهــم توحيــد 

ــة لإلفــادة مــن تقدميــات  مــدة اإلنتســاب بــن املضمــون واملضمون

األمومــة.

التعويــض العائــي:  املــادة 3 مــن املرســوم االشــراعي رقــم 3950 	 

مــن قانــون املوظفــن واملــادة 46 مــن قانــون الضــامن االجتامعــي، 

اللتــان أعطتــا املوظــف أو العامــل الحــق باالســتفادة مــن التعويــض 

العائــي، قــد ألحقتــا  الغــن واإلجحــاف بحــق املوظفــة أو العاملــة 

وحرمتاهــا مــن االســتفادة مــن التعويــض العائــي عــن أفــراد عائلتها 

أســوة باملوظــف أو العامــل عــى الرغــم مــن مســاهمة املــرأة 

بالنســبة نفســها التــي يســاهم بهــا املوظــف أو العامــل. مثــًا، ميكن 

ــات  ــن الزوج ــات ع ــى تعويض ــوا ع ــور أن يحصل ــن الذك للموظف

ــك إال  ــن ذل ــات أن يفعل ــر العامــات، يف حــن ال ميكــن للموظف غ

ــم  ــمح له ــرض ال يس ــن م ــون م ــن أو يعان ــن متوف إذا كان أزواجه

م  بالعمــل.  وبغــض النظــر عــن النــوع االجتامعــي للموظــف، يُقــدَّ

تعويــض لــكل طفــل. وتنــص املــادة 10 مــن أنظمــة االســتحقاقات 

ــون  ــن قان ــادة 14 م ــة وامل ــي الدول ــة موظف ــات يف تعاوني والخدم

الضــامن االجتامعــي عــى التمييــز ضــد النســاء يف مــا يتعلــق 

ــر  ــفاء وغ ــة واالستش ــة الصحي ــى الرعاي ــول ع ــن يف الحص بأزواجه

ــة. ــك مــن االســتحقاقات االجتامعي ذل

الطبابــة واالستشــفاء:  إن املــادة 10 مــن نظــام املنافــع والخدمــات 	 

يف تعاونيــة موظفــي الدولــة واملــادة 14 مــن قانــون الضــامن 

االجتامعــي قــد ميزتــا بــن املــرأة وبــن الرجــل مــن جهــة االســتفادة 

الطبابــة  صعيــد  عــى  العائلــة  أفــراد  عــن  نفســها  بالحقــوق 

واالستشــفاء وغرهــا مــن التقدميــات االجتامعيــة  عــى الرغــم مــن 

ــف أو  ــا املوظ ــاهم به ــي يس ــها الت ــبة نفس ــرأة بالنس ــاهمة امل مس

ــل. العام

ب. وجوه التمييز ضد املرأة يف  

قانون العمل اللبناين 

يســتثني قانــون العمــل بعــض الفئــات مــن أحكامــه )املــادة 	 

ــة  ــن أن أكري ــن، يف ح ــن الزراعي ــوت والعامل ــدم يف البي 7( كالخ

هــؤالء هــن مــن النســاء اللــوايت بالتــايل ال يســتفدن مــن تقدميــات 

الضــامن االجتامعــي، كــام يتــم دمــج األحــكام الخاصــة بالنســاء مــع 

األحــداث والقارصيــن، بحســب املادتــن 21 و30 مــن الفصــل الثــاين 

مــن قانــون العمــل.

التحرش والتمييز يف مكان العمل	 

إن قانــون العمــل ال يعالــج قضيــة التحــرش الجنــي، ويفتقــر إىل 	 

آليــات واضحــة لــردع ومعاقبــة التمييــز املبنــي عــى أســاس النــوع 

االجتامعــي واملوّجــه ضــد النســاء العامــات، وضمنهــا آليــة واضحــة 

ــة  ــات الرادع ــد العقوب ــاص وتحدي ــاع الخ ــة يف القط ــن املراقب لتأم

لــكل مخالفــة قانونيــة ال ســيام تلــك التــي متيــز بــن الجنســن.

املساواة يف فرص العمل	 

 ال مييــز قانــون العمــل بــن املــرأة وبــن الرجــل يف الحــق يف العمــل 	 

وفــرص التوظيــف – إال أنــه يف الوقــت نفســه، هنــاك غيــاب للتدابر 

ــن  ــن املــرأة وب ــف ب ــؤ فــرص التوظي ــي تعــزز تكاف ــة الت الترشيعي

الرجــل.

بينــام تتنــاول املــواد  26 إىل 30 مــن قانــون العمــل تحديًدا مســألة 	 

ــن  ــال واملراهق ــغيل األطف ــادة 27 تش ــر امل ــرأة، تحظ ــف امل توظي

والنســاء يف جملــة أعــامل، أي تــأيت معالجــة قضايــا املــرأة والطفــل 

يف نفــس الفصــل مــن قانــون العمــل.

ظروف العمل واملساواة يف األجور	 

أقــر قانــون العمــل األجــر املتســاوي للعمــل املتســاوي بــن 	 

العامــات وبــن العــامل- إال أن التطبيــق يختلــف يف بعــض األحيــان 

ــة  ــع حاج ــربن بداف ــات يج ــرى عام ــة، ف ــوص القانوني ــن النص ع

ماديــة ملحــة عــى توقيــع عقــود عمــل غــر متامئــة مــع األجــور 

ــة. املتداول

ــد 	  ــدة بع ــاعة واح ــدة س ــة مل ــت راح ــى وق ــادة 34 ع ــص امل وتن

خمــس ســاعات مــن العمــل مــن دون توقــف للمــرأة، وبعــد ســت 

ــال. ــاعات للرج س

كــام يــربز التمييــز أيًضــا يف موضــوع حــق املغــادرة بســبب الــزواج، 	 

ــون للنســاء بعــد ســنة واحــدة  ــه املــادة 59 مــن القان ــذي أعطت ال

عــى العمــل يف املؤسســة، بينــام مل يعــَط هــذا الحــق للرجــال، مــا 

ــاء  ــرصًا إعط ــرأة ح ــى امل ــرب أن ع ــذي يعت ــق ال ــاج املنط ــد انت يعي

ــة. ــة واألرسي ــات املنزلي ــة للواجب األولوي

األمــن الوظيفــي:  حــق لــكل عامــل يف القطاعــن العــام والخــاص، 	 

إال أن املامرســة تختلــف بنســب متفاوتــة عــن األنظمــة والقوانــن 

يف بعــض املجــاالت.

ــددت 	  ــد ح ــل ق ــون العم ــن قان ــادة 28 م ــة. إن امل ــازة األموم إج

فــرة إجــازة األمومــة للعامــات يف القطــاع الخــاص بســبعة أســابيع، 

ــب  ــة مبوج ــم 112 املعدل ــراعي رق ــوم االش ــن املرس ــادة 38 م وامل
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القانــون رقــم 48 قــد حــددت إجــازة األمومــة للموظفــات يف 

ــاً. ــتن يوم ــام بس ــاع الع القط

ــن 	  ــات وب ــن املوظف ــة ب ــازة األموم ــدة إج ــاً يف م ــاك تباين إن هن

إىل  اإلشــارة  والعامــات. وتجــدر  العامــة  اإلدارات  اإلجــرات يف 

ــات  ــن اتفاقي ــم 103 م ــة  رق ــى اآلن االتفاقي ــر حت ــان مل يق أن لبن

ــة. ــازة األموم منظمــة العمــل الدوليــة املتعلقــة بإج

 نظــام الــرصف والتقاعــد:  إن املــادة 26 مــن املرســوم رقــم 47 مــن 	 

ــة  نظــام التقاعــد والــرصف تاريــخ 1983/6/19 حرمــت أفــراد عائل

املوظفــة املتقاعــدة املتوفــاة مــن االســتفادة مــن راتبهــا التقاعــدي 

إال بــرشوط محــددة.

ــة يف  ــالت املطلوب ــول التعدي ــات ح توصي

ــي: ــامن االجتامع ــل والض ــني العم قوان

 منــذ إبــرام لبنــان االتفاقيــة الدوليــة للقضــاء عــى أشــكال التمييــز ضــد 

املــرأة يف متــوز 1996 مل تتــم أيــة تعديــالت عــى قانــون العمــل وقانــون 

الضــامن االجتامعــي وقوانــن وأنظمــة املوظفــن. وعليــه يجــب:  

تعديــل املــادة 26 مــن املرســوم االشــراعي رقــم 47 بتاريــخ 	 

الخدمــة(. مــن  والــرصف  التقاعــد  نظــام   (  1983/6/19

تعديــل املــادة 3 مــن املرســوم رقــم 3950 بتاريــخ 1960/4/27 ) 	 

ــة(. ــات العائلي التعويض

تعديل املادة 15 من املرسوم رقم 5883 ) إجازة األمومة(.	 

ــا 	  ــز ضــد النســاء مب ــي متي ــون العمــل مــن األحــكام الت ــه قان تنزي

ــن. ــن الجنس ــة ب ــاواة التام ــل املس يكف

فصــل أحــكام قانــون العمــل التــي ترعــى عمــل النســاء، عــن تلــك 	 

التــي ترعــى عمــل األحــداث واألوالد.

ــاال 	  ــات رج ــن واملزارع ــة املزارع ــة فئ ــاص لحامي ــام خ ــع نظ وض

ونســاء مــن كل الجنســيات.

ــم 	  ــازل  وينظ ــات املن ــتقدام عامل/عام ــى اس ــون يرع ــع قان وض

عملهــم/ن.

وضــع آليــة واضحــة لتحقيــق األجــور املتســاوية للعمــل املتســاوي 	 

بــن الجنســن وتشــديد العقوبــات الرادعــة لذلــك.

1٢. حقوق الالجئات

أ. الالجئات السوريات 

يقــدر أن هنــاك أكــر مــن مليــون الجــئ ســوري مســجل لــدى »املفّوضيــة 

ــة  ــان، إال أن الحكوم ــن« يف لبن ــؤون الالجئ ــدة لش ــم املتح ــامية لألم الس

تشــر أن عــدد الســورين الفعــي يف البــالد هــو 1.5 مليــون. باملقابــل فــإن 

ــات الســوريات يقــدر بنســبة 51.8٪ مــن مجمــوع الالجئــن  عــدد الالجئ

الســورين يف لبنــان حيــث إن بعــض الالجئــات الســوريات ال يعرفــن 

ببســاطة أيــن هــم أزواجهــن، إذ اختفــى 58،148 شــخصاً يف ســوريا عــى 

يــد األجهــزة األمنيــة الحكوميــة مــا بــن مــارس/آذار 2011 وأغســطس/آب 

ــوريات  ــات الس ــال. أي ان الالجئ ــن رج ــن املختف ــو 90٪ م 2015  2 ونح

هــن املعيــالت ألرسهــن التــي تواجــه وفــق لجنــة اإلنقــاذ الدوليــة 

ــتغالل  ــي االس ــة وه ــورية الالجئ ــرأة الس ــا امل ــية تواجهه ــات رئيس تحدي

الجنــي والتحــرش اليومــي وارتفــاع وتــرة حــوادث العنــف املنــزيل، األمــر 

الــذي يفقــد املــرأة الشــعور باألمــان داخــل منزلهــا، باالضافــه إىل الــزواج 

ــزوح وتناقــص املــوارد.  املبكــر والقــري يف ســياق الن

تتأثــر الالجئــات الســوريات بعــدم االســتفادة مــن القوانــن اللبنانيــة 

ــق  ــة والتضيي ــان املتبع ــة، وسياســات لبن بســبب موضــوع األوراق الثبوتي

ــة  ــة نظامي ــود إقام ــوريات، ورضورة وج ــورين والس ــى الس ــل ع الحاص

ــوايت  ــاع النســاء الل ــؤدي إىل امتن ــا ي ــة الجــئ، م ســارية املفعــول أو بطاق

ال يحملــن أوراقهــن الثبوتيــة، عــن التوجــه إىل الســلطات، حيــث إن ٪74  

ــم  ــا يعرضه ــة، م ــة القانوني ــرون إىل اإلقام ــان يفتق ــورين يف لبن ــن الس م

لتزايــد خطــر االســتغالل واإلســاءة وتّحــد مــن قــدرة الالجئــن عــى 

ــات.  ــة الخدم ــول إىل كاف الوص

التوصيات: 
ــر 	  ــال  توف ــن خ ــات م ــاء الاجئ ــة للنس ــة القانوني ــر الحامي توف

الجنــي  العنــف  أشــكال  كافــة  وحظــر  القانونيــة  الحاميــة 

الدعــارة. وأعــامل  الجنــي  والــرق  كاالغتصــاب 

ــن 	  ــل م ــرأة الحام ــق بامل ــا يتعل ــة يف م ــن اإلجــراءات القانوني  تأم

ــجيله.  ــود وتس ــمية املول ــة وتس ــة اإلنجابي ــامن الصح ــث ض حي

ــهيل 	  ــف  وتس ــات للعن ــاء املعرض ــة للنس ــة القانوني ــر الحامي توف

ــة  ــّن ال ميلكــن األوراق الثبوتي ــو ك ــى ول وصولهــن إىل املحاكــم، حت

ــة  الازم

٢. الالجئات الفلسطينيات  اللبنانيات 

والفلسطينيات السوريات

تعــاين الالجئــات ســواء الفلســطينيات أو الالجئــات مــن ســوريا، مــن 

متييــز مضاعــف يف لبنــان ويرتجــم هــذا التمييــز مــن خــالل حرمانهــن مــن 

ــف املــرع  الوصــول إىل حقــوق اإلنســان األساســية. كــام أن عــدم تعري

ــن/ات  ــة الالجئ ــان عــى اتفاقي ــة لبن ــدم مصادق ــن/ات وع ــاين لالجئ اللبن

ــه لتعرضهــن إىل جميــع  للعــام 1951، تــرك البــاب مفتوحــاً عــى مراعي



ــة  ــخصية القانوني ــة والش ــاب الحامي ــن غي ــداء م ــاكات، إبت ــواع االنته أن

مــا يعيــق وصولهــن إىل العدالــة، مــروراً بحرمانهــن مــن أبســط الحقــوق 

ــل  ــق بالعم ــفر، الح ــة والس ــل واإلقام ــة التنق ــق يف حري ــية: كالح األساس

واملهــن الحــرة، الحــق بالتملــك،  الحــق يف الســكن الالئــق، الحــق بالصحــة، 

ــر.  ــرأي والتعب ــة ال ــم، والحرمــان مــن حري التعلي

ــا يف  ــة، مب ــات العام ــول إىل الخدم ــن الوص ــات م ــان الالجئ ــتمر حرم واس

ــد - 19( ويف ظــل إجــراءات  ــا )كوفي ــك املتعلقــة بفــروس كورون ــك تل ذل

التعبئــة العامــة التــي اتخذتهــا الحكومــة اللبنانيــة، حيــث مل تشــمل 

خطــة الوقايــة والعــالج الوطنيــة الفلســطينيات يف لبنــان، كــام تــم منعهــم  

ــارج. ازداد  ــن الخ ــا م ــالء الرعاي ــة إج ــا لخط ــان وفق ــودة إىل لبن ــن الع م

ــدالت  ــت مع ــوًءا، إذ ارتفع ــان س ــادي يف لبن ــي واالقتص ــع االجتامع الوض

ــالت  ــرض الطف ــزيل، وتع ــف املن ــب العن ــة ، وازدادت نس ــر والبطال الفق

لإلســاءة واالســتغالل، هــذا إضافــة إىل مســؤولية النســاء يف التعاطــي مــع 

الضغوطــات النفســية لكافــة أفــراد األرسة، وتحمــل مســؤولية التعليــم عــن 

ــخ. بعــد ألطفالهــن ال

مــن التحديــات األخــرى ، ملــس غيــاب كي لإلجــراءات القضائيــة واآلليــات 

القانونيــة يف ظــل التعبئــة ، ثــم أســتأنف النظــر ببعضهــا وفقــاً  لتصنفيهــا 

بالخطــرة، فيــام اســتمر التبليــغ عــن العنــف للجهــات األمنيــة. حيــث مل 

ــى  ــواء ع ــز اإلي ــف يف مراك ــن العن ــات م ــات الناجي ــم اســتقبال الالجئ يت

الرغــم مــن الحاجــة امللحــة لهــا، وكذلــك رفضــت بعــض املؤسســات 

ــد  ــدة يف أح ــاالت الجدي ــض الح ــة لبع ــية مجاني ــارات نفس ــم استش تقدي

ــة. املناطــق اللبناني

التوصيات
إصــدار قانــون يعــرّف الاجئن/ات الفلســطينين/ات  لبنــان تعريفا 	 

ــة  ــم االقتصادي ــم حقوقه ــن له ــه يضم ــس في ــاً ال لب ــاً واضح قانوني

واالجتامعيــة والعيــش بكرامــة. 

االعــراف بالشــخصية القانونيــة لاجئــن/ات الفلســطينين/ات مــن 	 

ســوريا إىل لبنــان. 

 	

ــاء 	  ــن إعط ــان م ــة يف لبن ــطينية الاجئ ــرأة الفلس ــق للم ــح الح من

ــا  ــاء زوجه ــتطيع إعط ــك ال تس ــا: وكذل ــة ألبنائه ــا القانوني وضعيته

األجنبــي إقامــة ســنوية مقابــل رســوم، أســوة بالــزوج الفلســطيني 

ــة. ــمية اللبناني ــر الرس ــدى الدوائ ــجل ل ــئ واملس الاج

 	

ــي 	  ــال حديث ــان األطف ــق وحرم تســهيل تســجيل وإســتخراج الوثائ

ــن  ــدالً م ــن ســوريا. فب ــن فلســطينين م ــن الجئ ــن أبوي ــوالدة م ال

تســهيل اإلجــراءات الطبيعيــة مراعــاة لوضعهــم كهاربــن مــن بلــد 

تســوده حــرب، يتــم تعقيدهــا بذريعــة انتهــاء فــرة إقامــة األبويــن 

أو أحدهــام.

الاجئــة 	  حصــول  تعيــق  التــي  التمييزيــة  اإلجــراءات  إلغــاء 

الفلســطينية املتزوجــة مــن لبنــاين عــى الجنســية اللبنانيــة. وربــط 

ــاً  ــزاً مضاعف ــكل متيي ــا يش ــاب، م ــوع اإلنج ــا مبوض ــا عليه حصوله

ضدهــا. 

االلتــزام بتطبيــق التوصيــة رقــم 80 )24 للــدورة التاســعة ملجلــس 	 

حقــوق اإلنســان يف 2010 حيــث  مل تلتــزم الدولــة اللبنانيــة باتخــاذ 

اإلجــراءات املامئــة لناحيــة منــع جميــع أشــكال التمييــز ضــد 

ــف  ــة العن ــن ومكافح ــن الجنس ــاواة ب ــق املس ــة تحقي ــرأة، بغي امل

ــة  ــة اللبناني ــة الدول ــد وموافق ــا لتأيي ــكل خرق ــا يش ــرأة، م ــد امل ض

ــة. للتوصي

 	

ــي 	  ــخصية لحديث ــات ش ــق إثب ــتخراج وثائ ــتكامل اس ــجيل واس تس

الــوالدة مــن الاجئــن الفلســطينين مــن ســوريا، التزامــاً باالتفاقيات 

الدوليــة املصــادق عليهــا - خاصــة اللــوايت تحملــن اقامــات منتهيــة 

بالعمــل  ، مــام يبقيهــن عرضــة لإلســاءة والتمييــز  الصاحيــة، 

ــلطات  ــوء إىل الس ــن اللج ــز ع ــي والعج ــداء الجن ــف واالعت والعن

ــف.  ــن العن ــة م ــي الحامي لتلق

 	

تعديــل املــواد 129 / 2010 واســتثناء الفلســطينين/ات مــن خطــة 	 

مكافحــة العاملــة األجنبيــة الصــادرة عــن وزارة العمــل يف حزيــران 

ــع  ــة جمي ــق يف مزاول ــطينين الح ــن/ات الفلس ــح الاجئ 2019 ومن

املهــن دون اســتثناء وإصــدار املراســيم التطبيقيــة الازمــة.

تعزيــز مشــاركة النســاء الاجئــات يف الحيــاة االقتصاديــة والنظــر يف 	 

ــا يكفــل متكــن النســاء،  لضــامن املســاواة  ــة وضعهــن، م خصوصي

بــن الرجــال والنســاء يف العمــل مــن خــال ســد الفجــوات املتعلقــة 

بلغــت  حيــث  الجنســية.  أســاس  عــى  أو  االجتامعــي  بالنــوع 

ــم 21  ــطينين إىل 53 ٪ منه ــاط الفلس ــن أوس ــة ب ــدالت البطال مع

٪ ذكــور و32 ٪ إنــاث. وقــد كان هنــاك  86.5٪ مــن املوظفــن/

ــود عمــل تضمــن  ــون عق ــوا ســابقاً  ال يحمل ــن/ات  كان ات  الاجئ

ــة يف  ــة األمركي ــروا والجامع ــة األون ــب دراس ــة.  حس ــم الحامي له

العــام 2015 )هــذا قبــل 17 ترشيــن أول وقبــل تطبيــق خطــة وزارة 

ــة  ــا  حيــث ارتفعــت معــدالت البطال ــاء كورون العمــل وانتشــار وب

ــن( . ــن الحدث بعــد هذي

ــة الاجئــات مــن خطــر التزويــج املبكــر مــن خــال 	  تعزيــز حامي

التــزام لبنــان باالتفاقيــات الدوليــة  املتعلقــة بحقــوق الطفــل ورفــع 

ــن  ــة م ــة الاجئ ــب الطفل ــرشة ومواك ــة ع ــزواج إىل الثامن ــن ال س

ــة األحــداث. اتحــاد حامي

 	

معالجــة وتطويــر تخفيــض موازنات وخدمــات األونــروا يف مجاالت 	 

خدمــات  جميــع   يف  االجتامعيــة  والرعايــة  والتعليــم  الصحــة 

الوكالــة وكذلــك دمــج  النســاء ذوات اإلعاقــة فيهــا. حيــث شــكلت 

ــة  ــة والصحي ــداً أساســياً للقطاعــات التعليمي ــر األخــرة تهدي التداب

واالجتامعيــة فاكتظــت املــدارس بالطــاب وتــم تقليــص الخدمــات 

ــة للنســاء.  ــا خدمــات الصحــة االنجابي ــة ومــن ضمنه الصحي

تضمنــن الاجئــات الفلســطينات يف الحمــات التي تقــوم بها وزارة 	 

الصحــة خاصــة الكشــف املبكــر عــن رسطــان الثــدي . 

تعزيــز مشــاركة الاجئــات الفلســطينيات يف هيئــات صنــع القــرار 	 

الفلســطينية املحليــة التــي تعمــل مــع الاجئــن/ات  وإدخــال البعــد 

الجنــدري يف قطاعــات الصحــة والتعليــم والعمــل .  
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1. املقدمة

ــان . 1 ــة بلبن ــان الخاص ــوق اإلنس ــاملة لحق ــة الش ــة الدوري املراجع

اســتكملت أثنــاء الجلســة العامــة ملجلــس حقــوق اإلنســان يف 

الــدورة الحاديــة والثالثــن التــي انعقــدت يف آذار/مــارس 2016، 

ــى  ــي تلق ــة، الت ــة الثاني ــج املراجع ــة نتائ ــس يف الجلس ــى املجل وتبن

لبنــان خاللهــا 219 توصيــة، قبــل 128 منهــا ورفــض الـــ91 الباقيــة. 

ــة  ــة بحامي ــات املتصل ــن التوصي ــد م ــة العدي ــة اللبناني تلقــت الدول

حقــوق األطفــال، خاصــة يف مجــاالت مكافحــة عاملــة األطفــال 

وتحســن فعاليــة ونوعيــة الخدمــات االجتامعيــة، خاصــة يف مجــاالت 

التعليــم والصحــة، باالضافــة  إىل أنــه مل تبــذل جهــود متناســبة مــع 

ــر  ــة املســؤول األك ــايل تبقــى الدول ــات يف هــذا االطــار وبالت التحدي

ــات.  ــن االخفاق ع

ــامت . 2 ــف منظ ــع تحال ــيق م ــاون والتنس ــر بالتع ــذا التقري ــّد ه أُع

ــل يف  ــوق الطف ــال حق ــة يف مج ــدين العامل ــع امل ــات املجتم وجمعي

ــي،  ــايئ الدميقراط ــع النس ــة، والتجم ــة حامي ــًدا منظم ــان،  تحدي لبن

وجمعيــة ألــف، واالتحــاد اللبنــاين لألشــخاص املعوقــن حركيــاً، 

ــة،  ــدة االجتامعي ــة النج ــتغالل، ومنظم ــف واس ــى عن ــة كف ومنظم

وجمعيــة عمــل تنمــوي بــال حــدود – نبــع والشــبكة العربيــة 

لحقــوق الطفــل – منــارة، واملنظمــة الفلســطينية لحقــوق االنســان، 

والحركــة االجتامعيــة، باالضافــة إىل مشــاركة مجموعــة مــن األطفــال 

ــم  ــر تقيي ــدم هــذا التقري ــر. يق ــات التقري ــاش توصي واألهــايل يف نق

للتوصيــات املوافــق عليهــا وااللتزامــات الطوعيــة املقدمــة مــن لبنــان 

ــز  ــة. ميكــن لهــذا العمــل أن يســاهم يف تعزي خــالل املراجعــة الثاني

دور منظــامت املجتمــع املــدين يف املراقبــة والتقييــم لحقــوق الطفــل، 

ــة. ــبة الحكومي ــتويات املحاس ــع مس ورف

يركــز التقريــر عــى القضايــا الرئيســية التــي متثّل انتهاكات جســيمة . 3

لحقــوق الطفــل، وتشــكل املعلومــات والبيانــات التــي ُجمعــت 

يف هــذا التقريــر أساســاً يف املراجعــة الدوريــة الثالثــة للبنــان يف 

مجــال حقــوق الطفــل، وقــد شــارك يف نقــاش وإعــداد هــذا التقريــر 

ــة . ــف املناطــق اللبناني ــن مختل ــال وأهــاٍل م ــات أطف مجموع

يؤكــد الدســتور اللبنــاين عــى أن لبنــان عضــو مؤســس وفاعــل يف . 4

األمــم املتحــدة وملتــزم بتعهداتــه لحاميــة حقــوق اإلنســان، فقد كان 

ــة حقــوق  ــت عــى اتفاقي ــي وقّع ــدول الت ــل ال ــن أوائ ــان مــن ب لبن

الطفــل وصــّدق عليهــا يف 1991/5/14 )دون تحفظــات( وصــدق 

ــه  ــال، كــام أن ــق باإلتجــار باألطف ــاري املتعل عــى الروتوكــول االختي

وقــع عــى الروتوكــول االختيــاري الخــاص بعــدم مشــاركة األطفــال 

يف النزاعــات املســلحة . أمــا بالنســبة للروتوكــول االختيــاري الثالــث 

املتعلــق باجــراء تقديــم البالغــات فلــم يوقــع ومل يصــادق عليــه. ويف 

ظــل غيــاب اإلرادة السياســية لتعزيــز حالــة حقــوق االنســان، يعــاين 

ــي  ــات الت ــد مــن التحدي ــان مــن العدي واقــع حقــوق الطفــل يف لبن

ــة.  ــه األوىل والثاني ــتعراض يف دورتي ــذ االس ازدادت من

ــة: اســتقبل . 5 ــان - العــودة القري وضــع الالجئــن الســورين يف لبن

لبنــان منــذ انــدالع الحــرب يف ســوريا يف عــام 2011 حتــى عــام 2016  

ــاً  مســجالً لــدى »املفّوضيــة الســامية  مليــون  و11 ألفــاً و366 الجئ

ــن  ــف الالجئ ــواىل نص ــن«، وكان ح ــؤون الالجئ ــدة لش ــم املتح لألم

ــؤوا إىل  ــن لج ــوريا الذي ــن س ــطينين م ــن الفلس ــورين والالجئ الس

ــة  ــا عامل ــة منه ــر جم ــون ملخاط ــال، يتعرض ــن األطف ــم م ــان ه لبن

األطفــال واالســتغالل الجنــي، واإلهــامل والعنــف عــى أنواعــه 

ــون يف  ــلحة، ويعيش ــات املس ــدى املجموع ــد ل ــة إىل التجني باإلضاف

ظــروف قاســية حيــث إن العديــد مــن الالجئــن ليــس لديهــم وثائــق 

ــم،  ــة تنقله ــى حري ــود ع ــود قي ــة إىل وج ــة، باإلضاف ــة قانوني إقام

ــا يخيفهــم مــن االعتقــاالت العشــوائية والهــدم القــري ملالجــئ  م

الالجئــن وقمــع العــامل الســورين ممــن ليــس لديهــم رَُخــص عمــل. 

ــة الســامية لألمــم  ــا املفوضي ــة مشــرتكة أعدته ــا لدراســة أممي ووفًق

املتحــدة لشــؤون الالجئــن وبرنامــج األغذيــة العاملــي ومنظمــة 

األمــم املتحــدة للطفولــة )اليونيســيف( تحــت عنــوان » تقييــم 

جوانــب الضعــف لــدى الالجئــن الســورين يف لبنــان يف العــام 2018: 

ــائد« ، ال  ــتقرار الس ــدم االس ــط ع ــور وس ــن التده ــد م ــب مزي تجن

ــن بعــض  ــم م ــى الرغ ــر ع ــة باملخاط ــن محفوف ــة الالجئ ــزال حال ت

التحســن يف بعــض الجوانــب بفضــل االســتجابة اإلنســانية املكثفــة يف 

البــالد. وأشــار التقريــر إىل تراكــم ديــون الالجئــن الســورين يف لبنــان 

ــالت  ــن العائ ــة م ــال إن »88 يف املائ ــى وق ــت م ــن أي وق ــر م أك

الالجئــة الســورية لديهــا ديــون«، وتابــع أنــه »ال يــزال 69 يف املائــة 

ــر، يف  ــن الســورين يعيشــون تحــت خــط الفق ــالت الالجئ ــن عائ م

حــن يعيــش أكــر مــن 51 يف املائــة دون ســلة الحــد األدىن لإلنفــاق 

البالغــة 2.90 دوالريــن أمريكيــن يف اليــوم. وكل تلــك الظــروف 

ــم إىل  ــد منه ــودة العدي ــان أدت إىل ع ــورة يف لبن ــية واملتده القاس

ــا  ــة . ووفًق ــم آمن ــأن عودته ــم ب ــدم إميانه ــن ع ــم م ــوريا بالرغ س

ــف الجــئ  ــاين، عــاد أكــر مــن 170 أل ــرات األمــن العــام اللبن لتقدي

ســوري إىل بالدهــم مــن لبنــان بــن ديســمر/كانون األول 2017 

ومــارس/آذار 2019 . بنــاًء عــى مــا تقــدم، كانــت قوافل العــودة التي 

قامــت بهــا املديريــة العامــة لألمــن العــام بالتنســيق مــع الســلطات 

الســورية املعنيــة مــن دون وضــع أي خطــة لضــامن العــودة اآلمنــة 

لالجئــن الســورين، بالرغــم مــن إعــالن املفوضيــة أنهــا ال تســتطيع 

تشــجيع عــودة الالجئــن أو تســهيلها قبــل تيّقنهــا مــن أن الوضــع يف 

ســوريا آمــن، وقــد أعلــن وزيــر الدولــة لشــؤون النازحــن يف تريــن 

ــم طفــالن  ــن بينه ــاً، م ــام 2018 أّن حــوايل 20 الجئ الثاين/نوفمــر ع

ــد قــوات النظــام الســوري بعــد عودتهــم .  ــوا عــى ي عــى األقــل، قتل

وضــع الالجئــن الفلســطينين يف لبنــان – أزمة األونــروا: إن الالجئن . 6

الفلســطينين ال زالــوا يعانــون مــن انتهــاكات لحقــوق اإلنســان. 

ــن  ــن القوان ــز ضم ــن التميي ــددة م ــكال متع ــون ألش ــم يتعرض فه

واإلجــراءات. إن التمييــز واالنتهــاكات والحرمــان والقيــود تبقــي 

وضعهــم القانــوين خاليــاً مــن أي إطــار واضــح وملــزم لتوفــر الحاميــة 

ــة  ــة واالقتصادي ــم املدني ــاكاً لحقوقه ــل انته ــذي ميث ــر ال ــم، األم له

ــاكات يف  ــة انته ــون الفلســطينيون جمل ــة. ويعــاين الالجئ واالجتامعي

ــن  ــل وامله ــق يف العم ــة والح ــاب الحامي ــة وغي ــخصية القانوني الش

الحــرة والحــق يف التملــك والحــق يف الســكن الالئق والحــق يف الصحة 

والحــق يف املحاكمــة العادلــة والحــق يف إنشــاء الجمعيــات وحريــة 



الــرأي والتعبــر والحــق يف التنقــل واإلقامــة والســفر، وجميعهــا تؤثــر 

ــم  ــة وصحته ــة واالجتامعي ــة واالقتصادي ــم املدني ــى حياته ــلباً ع س

النفســية، الســتمرارها عــى مــدار 71 ســنة، مــا جعــل هــذه املعانــاة 

ــق  ــان واملواثي ــوق اإلنس ــي لحق ــالن العامل ــارض واإلع ــة، وتتع مركب

واالتفاقيــات الدوليــة. ويف مطلــع عــام 2017 قامــت االدارة االمركيــة 

بوقــف املســاهمة املاليــة لألونــروا، مــا ادى إىل املزيــد مــن التدهــور 

يف وضــع الالجئــن الفلســطينين حيــث أن األونــروا تقــدم خدماتهــا 

لحــوايل 6 ماليــن الجــئ فلســطيني مســجل لديهــا مــن االستشــفاء 

ــرة  ــروض الصغ ــامت والق ــة وتحســن املخي ــي التحتي ــة والبن واإلغاث

ــة  ــة باإلضاف ــب وطالب ــون طال ــم املجــاين لحــوايل نصــف ملي والتعلي

ــا  ــطيني، م ــف فلس ــف موظ ــوايل 30 أل ــل لح ــة عم ــر فرص إىل توف

ــي  ــات الت ــة الحــال حجــم الخدم ــا وبطبيع ــص خدماته أدى إىل تقل

ــدة مــع ارتفــاع  ــاً لالحتياجــات املتزاي ــة وفق ــت تقــدم غــر كافي كان

ــة مــن قبــل وزارة  أعــداد الالجئــن.  كــام أن عــام 2019 شــهد حمل

العمــل برئاســة الوزيــر الســابق كميــل أبــو ســليامن تحــت عنــوان 

»مكافحــة العاملــة األجنبيــة غــر الرعيــة«، وتضمنــت حملــة عــى 

املؤسســات التــي يعمــل فيهــا فلســطيينون مــن دون إجــازة عمــل، 

وهــو مــا مل تفعلــه الحكومــات الســابقة متاشــيًا مــع التوجــه الرســمي 

بالتعامــل مــع الالجئــن الفلســطينين بشــكل مختلــف نظــرًا لوضعهم 

ــا. وكان للحملــة وقــع ســيئ  املختلــف عــن العــامل األجانــب عموًم

عــى الفلســطينين مــن عــامل ومــدراء يف املؤسســات الخاصــة، مــا 

دفــع أهــايل املخيــامت الفلســطينية يف لبنــان إىل القيــام بحــراك 

احتجاجــي واســع مل يشــهده لبنــان منــذ عقــود، التقــى مــع حملــة 

ــة.  ــة نســوية ومناهضــة للعنري تضامــن مــن قبــل مجموعــات لبناني

ــل . 7 ــن األول، قب ــة 17 تري ــان – انتفاض ــة يف لبن ــة االقتصادي األزم

انــدالع االنتفاضــة يف 17 تريــن األول، 2019 كان البلــد يســلك 

واقتصاديــاً  وماليــاً  الصعــد، سياســياً  عــى كل  انحداريــاً  مســاراً 

واجتامعيــاً، عــى وقــع أزمــات كان أبرزهــا تدهــور قــدرة لبنــان عــى 

دفــع خدمــة الديــن العــام ونــدرة العملــة األجنبيــة يف الســوق ، فيــام 

ــل اللبنانيــن  ــة 2020 لتحّم كانــت الحكومــة تناقــش مــروع موازن

ــة  ــا. ومــا كانــت الرضيب ــة وأعبائه ــا تبعــات األزمــة املالي مــن خالله

التــي أقرهــا مجلــس الــوزراء )وتــم التخــي عنهــا الحًقــا( عــى 

ــوف  ــات أل ــت مئ ــي أنزل ــرارة الت ــوى ال ــاب« س ــات »الواتس مكامل

اللبنانيــن ويف مقدمتهــم النســاء واألطفــال وكبــار الســن إىل الشــارع 

لرتتفــع مــن خاللهــا مطالبهــم. وقــد ســبق االنتفاضــة التــي اســتمرت 

ــق  ــا حرائ ــهور متواصلــة، سلســلة مــن األحــداث أبرزه لثالثــة ش

مهولــة وعنريــة شــهدت اســتراء اإلهــامل والفســاد وعــدم 

اســتخدام الطائــرة اإلطفائيــة املرتوكــة بــال صيانــة منــذ ســنوات. وكان 

ــول  ــهر أيل ــف ش ــدأ  يف منتص ــد ب ــدرايس  2019 - 2020 ق ــام ال الع

بانتقــال 18500  طالــب مــن املــدارس الخاصــة إىل التعليــم الرســمي 

ــذي يعــاين مــن ازدحــام وفيــض بتالميــذه بســبب غــالء املعيشــة  ال

موظفيهــا،  بطــرد  املؤسســات  بعــض  وبــدء  االقســاط  وارتفــاع 

باإلضافــة إىل إرضاب أســاتذة الجامعــة اللبنانيــة مطالبــن بحقوقهــم 

املزمنــة. وترافــق الحديــث عــن املوازنــة العامــة مــع لجــوء الحكومــة 

ــن،  ــب األســاتذة الجامعي ــرة مســت روات إىل إجــراءات تقشــفية كث

ــغ  ــة الجامعــة، وعــدم تفري ــدوق تعاضدهــم الصحــي، وميزاني وصن

إىل  الطــالب  نــزول  مــع  األســاتذة  إرضاب  وترافــق  املتعاقديــن. 

ــة  ــس يف الجامع ــاة والتدري ــن بتحســن رشوط الحي الشــوارع مطالب

ــذي  ــر الليطــاين ال ــة، خصوصــاً يف حــوض نه ــح بيئي ــة وفضائ اللبناني

تحــول نهــراً للســموم والتســبب بأمــراض رسطانيــة بنســب مرتفعــة 

يف القــرى والبلــدات البقاعيــة التــي تتاخــم النهــر . ربطــاً مبــا تقــّدم 

ويف ظــل األزمــات االقتصاديــة والسياســية واالجتامعيــة التي يعيشــها 

لبنــان، فــإن هنــاك بطئــاً يف إنجــاز تقــدم محــرز يف حقــوق اإلنســان  

بشــكل عــام واألطفــال بشــكل خــاص مــن قبــل الحكومــة اللبنانيــة 

ــات. ــان مــن توصي ــه لبن ــزم ب ــداً يف مــا الت تحدي
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عاّمة، 

ــة  ــة الوطني ــاء الهيئ ــاً إلنش ــاً خاص ــاين قانون ــواب اللبن ــس الن ــّر مجل  أق

ــن  ــة م ــة الوقاي ــة لجن ــم 16/62 واملتضمن ــوق اإلنســان رق املســتقلة لحق

ــاالت  ــد لح ــة ورص ــام إحال ــاء نظ ــم بن ــام وت ــام 2017، ك ــب يف ع التعذي

األطفــال املعرضــن للخطــر عــر وحــدات وزارة الشــؤون االجتامعيــة. 

وأطلقــت وزارة الرتبيــة الوطنيــة والتعليــم العــايل خطــة تربويــة تســتهدف 

ــأت  ــام، وأنش ــي الع ــام التعليم ــن النظ ــة ضم ــالب ذوي اإلعاق ــج الط دم

املديريــة العامــة لألمــن العــام وحــدة إداريــة للعمــل عــى مكافحــة جرمية 

ــوم عــى الروتوكــول  ــى الي ــان حت ــه مل يصــدق لبن ــر. إال أن اإلتجــار بالب

االختيــاري املتعلــق مبشــاركة األطفــال يف النزاعــات املســلحة بالرغــم مــن 

ــذ 18 عــام. ــه من توقيعــه علي

التوصيات:
التوصيــة 1: التصديــق عــى الربوتوكــول االختيــاري التفاقيــة حقوق 	 

الطفــل بشــأن إرشاك األطفــال يف املنازعــات املســلحة والربوتوكــول 

االختيــاري املتعلــق بإجــراء تقديــم الباغــات.

ــرار 1325 	  ــيام الق ــة ال س ــات الدولي ــاء بااللتزام ــة 2: الوف التوصي

الصــادر عــن مجلــس األمــن واملتعلّــق بحاميــة النســاء والفتيات من 

ــق بالعنــف الجنــي. ــار النزاعــات املســلحة وباألخــص يف مــا يتعلّ آث

التوصيــة 3: التنفيــذ الفعــال للمعاهــدات واالتفاقيــات واملواثيــق 	 

الدوليــة وبروتوكوالتهــا التــي صــادق عليهــا لبنــان مــن خــال 

اعتــامد القوانــن املحليــة واإلصاحــات والقيــام بالتعديــات الازمــة 

ــا. ــات له ــات واملامرس ــن والسياس ــة القوان ملواءم

ــي 	  ــغ عــن االنتهــاكات الت ــم والتبلي ــة للتظل ــة 4: وضــع الي التوصي

ــال. ــا األطف ــرض له يتع

3. الحق يف الشخصية القانونية

ــة  ــاين ضــد املــرأة بشــكل عــام ويحــرم املــرأة اللبناني ــون اللبن ــز القان  ميي

مــن اعطــاء جنســيتها ألطفالهــا، كــام يحــرم  املــرأة الفلســطينية الالجئــة 

ــن أن  ــا عــى الرغــم م ــة ألبنائه ــن إعطــاء شــخصيتها القانوني ــان م يف لبن

ــون  ــرتض أن يك ــدة، ويُف ــم املتح ــة األم ــة ملنظم ــة تابع ــروا« وكال »األون

مــن هــم تحــت واليتهــا خاضعــن ملعايــر حقــوق اإلنســان، فــإن العامــل 

القانــوين اللبنــاين يعكــس نفســه عــى الالجئــات الفلســطينيات املســجالت 

ــن،  ــى خانته ــن ع ــجيل أبنائه ــن تس ــن م ــوايت يحرم ــروا والل ــدى األون ل

ــجيل  ــن تس ــة م ــدي األوراق الثبوتي ــن فاق ــات م ــايل املتزوج ــرم بالت وتح

ــة  ــدى مديري ــة الفلســطينية املســجلة ل أبنائهــن وبناتهــن. كــام أن الالجئ

الشــؤون السياســية والالجئــن واملتزوجــة مــن أجنبــي، محرومــة مــن حــق 

ــك  ــات، وكذل ــات اللبناني ــوة باملواطن ــا، أس ــة ألبنائه ــة مجامل ــاء إقام إعط

ال تســتطيع إعطــاء زوجهــا األجنبــي إقامــة ســنوية مقابــل رســوم، أســوة 

بالــزوج الفلســطيني الالجــئ واملســجل لــدى مديريــة الشــؤون السياســية 

ــذا  ــة ه ــه األجنبي ــاء زوجت ــراءات إعط ــه اإلج ــح ل ــذي تتي ــن، ال والالجئ

الحــق.

كــام تعرقــل الحكومــة اللبنانيــة تســجيل األطفــال حديثــي الــوالدة 

ــدالً مــن تســهيل  ــق، ب ــن مــن ســوريا واســتخراج الوثائ ــن الجئ مــن أبوي

اإلجــراءات الطبيعيــة مراعــاة لوضعهــم كهاربــن مــن بلــد تســوده حــرب، 

ــن أو أحدهــام  ــة األبوي ــرتة إقام ــاء ف ــة انته ــا بذريع ــم تعقيده ــث يت حي

ــة. ــخصية القانوني ــن الش ــوالدة م ــي ال ــرم حديث ــام يح م

التوصيات:
التوصيــة 1: تســجيل واســتكامل اســتخراج وثائــق إثبــات شــخصية 	 

ــوالدة مــن الاجئــن الفلســطينين مــن ســوريا، التزامــاً  لحديثــي ال

باالتفاقيــات الدوليــة املصــادق عليهــا.

 	

ــرأة 	  ــامح للم ــة للس ــية اللبناني ــون الجنس ــل قان ــة 2: تعدي التوصي

اللبنانيــة املتزوجــة مــن أجنبــي بإعطــاء شــخصيتها القانونيــة 

ألبنائهــا.

 	

 التوصيــة 3: عــى الدولــة اللبنانيــة تحســس وضــع الاجئــة 	 

ــة  ــراءات املعرقل ــف اإلج ــاين ووق ــن لبن ــة م ــطينية املتزوج الفلس

بحقهــا لناحيــة اكتســاب الجنســية.

4. الحق يف الحامية: 

4 - 1. حامية األطفال من كافة أشكال 

العنف واإلساءة: 

ــن 8 و17 ســنة،  ــرتاوح أعامرهــم ب ــالً ت تشــر دراســتان شــملتا 1028 طف

أن 30٪ شــهدوا مامرســات عنيفــة مــرة عــى األقــل، و65٪ اختــروا العنــف 

ــى  ــرة ع ــدي م ــف الجس ــروا العن ــل، و54٪ اخت ــى األق ــرة ع ــي م النف

ــة إىل  ــل، باإلضاف ــى األق ــرة ع ــي م ــف الجن ــروا العن ــل و15٪ اخت األق

ــذي  ــج مســح األرس ال ــاً لنتائ ــائع أيضــاً. ووفق ــف وهــو ش ــب العني التأدي

أجرتــه اليونســيف يف العــام 2016 ، فــإن 82٪ مــن الالجئــن الفلســطينين 

يف لبنــان و77٪ مــن الالجئــن الفلســطينين يف ســوريا و57٪ مــن األطفــال 

ــوا  ــد تعرض ــنة، ق ــنة و14 س ــن س ــم ب ــراوح اعامره ــن ت ــن الذي اللبناني

لشــكل مــن أشــكال العقــاب النفــي او الجســدي مــن أحــد أفــراد األرسة 

خــالل الشــهر املــايض. كذلــك ســجلت جمعيــة »حاميــة« يف العــام 2016 

ــان . 10 ــة يف لبن ــة ســوء معامل ــارب 1742 حال ــا يُق م

ــون  ــام 2014 القان ــاين يف ع ــايب اللبن ــس الني ــة للمجل ــة العام ــرّت الهيئ أق

رقــم 293 بعنــوان »قانــون حاميــة النســاء وســائر أفــراد األرسة مــن 

العنــف األرسي«، وقــد تــّم مبوجــب هــذا القانــون تســمية محــام عــام  مــن 

املحامــن العامــن يف كّل  محافظــة مــن املحافظــات اللبنانيــة الســتة لتلقي 

الشــكاوى  والتحقيــق يف حــاالت العنــف. كــام  نــّص عــى إنشــاء وحــدات 

متخصصــة بالعنــف األرسي ضمــن مراكــز الرطــة املحليــة يف لبنــان 

ملعالجــة هــذه الشــكاوى. ويحــدد املــروع أيًضــا العقوبــات التي ســتصدر 

بحــق املخالفــن  وتشــمل دفــع الغرامــات والســجن وإعــادة التأهيــل. كــام 



أصبــح مبقــدور  أي فــرد شــهد عــى ارتــكاب عنــف أرسي أن يتقــدم بإخبــار 

إىل الســلطات. وأجــاز هــذا القانــون للمــرأة وأطفالهــا الحصــول عــى أمــر 

حاميــة  مــن املعتــدي، ولكــّن ذلــك ينطبــق فقــط عــى األطفــال يف ســن 

حضانــة األم، وســّن الحضانــة تحــدده قوانــن املحاكــم الدينيــة يف غيــاب 

أي قانــون مــدين لألحــوال الشــخصية. أي أن قــرار حاميــة الطّفــل مبوجــب 

القانــون 293 يخضــع لقوانــن األحــوال الشــخصيّة لــكل طائفــة ومذهــب 

يف لبنــان، وبالتــايل ال يتســاوى كافــة األطفــال يف لبنــان يف االســتفادة مــن 

هــذا القانــون. كــام أن القانــون مل يــأِت عــى ذكــر القــارص املتزّوجــة والتــي 

تتعــرّض للعنــف مــن قبــل زوجهــا. ويبقــى قــرار الحاميــة الصــادر مبوجــب 

ــي  ــة الت ــوى الجزائيّ ــاس الدع ــّت بأس ــن الب ــت إىل ح ــون مؤق ــذا القان ه

فــة التّقــّدم بهــا أمــام القضــاء املختــص. لذلــك  ف/املعنَّ يتوّجــب عــى املعنَّ

ــن  ــة االحــداث املخالف ــون حامي ــّم مبوجــب قان ــال تت ــة األطف ــإّن حامي ف

للقانــون او املعرضــن للخطــر 2002/422  حيــث أّن ألســاس واألصــل 

فيــه هــو تعــرّض الطّفــل ألي نــوع مــن أنــواع العنــف املنصــوص عنــه يف 

املــادة 25، يهــدف هــذا القانــون إىل إصــالح نظــام قضــاء األحــداث مــن 

ــة  خــالل إنشــاء محاكــم لألحــداث تركــز عــى التعليــم، التأهيــل والحامي

بــدالً مــن العقــاب. إال أن هنالــك بعــض الثغــرات الرئيســية التــي ال بــد 

مــن الرتكيــز عليهــا والتــي تشــمل: الحــد األدىن لســّن ملســؤولية الجزائيــة، 

ســبل االنتصــاف، إجــراءات اعتقــال الحــدث، الســجل الجنــايئ، اإلجــراءات 

القانونيــة إضافــة إىل أمــور أخــرى.

قــّدم مؤخــرًا مــروع تعديــل للقانــون 293  نظــرا للشــوائب التــي تبينــت 

ــد  ــّن املــروع ال زال قي ــه، ولك ــرور خمــس ســنوات عــى تطبيق ــد م بع

املناقشــة يف اللجــان النيابيــة املشــرتكة.

يف لبنــان ال يــزال رائًجــا اللجــوء إىل وضــع األطفــال يف مراكــز رعائيّــة 

داخليّــة مــن دون العمــل عــى متكــن األرسة لتامــن وضــامن حــق الطّفــل 

ــل يف  ــّو الطف ــم من ــة لدع ــج املوّجه ــت الرام ــل أرسة. ال زال ــو داخ يف الّنم

أرستــه النواتيّــة أو األرسة املمتــّدة قليلــة جــداً إن مل نقــل معدومــة. إال انــه 

متــت امنــذ أيلــول 2018 أوىل خطــوات مــروع الرعايــة األرسيّــة للطفــل 

يك يتــم تجّنــب إبعــاد الطفــل عــن أرستــه النواتيــة وعــدم اللجــوء إىل هــذا 

اإلجــراء إال عنــد الــرضورة واالســتعانة عندهــا بــاألرسة املمتــدة ويف حــال 

ــون 2002/422  ــّص القان ــا كمــن ن ــوق به ــة موث ــأرسة بديل ــك ب ــذر ذل تع

لــدى تعــرض الطفــل لخطــر شــديد.

ــون  ــن قان ــادة 186 م ــن امل ــرة األوىل م ــل الفق ــام 2014 تعدي ــم يف الع ت

ــابق  ــص الس ــاه الن ــذي أعط ــتثناء ال ــي االس ــي تلغ ــاين ل ــات اللبن العقوب

لــرضوب التأديــب املامرســة مــن قبــل األســاتذة يف املــدارس. وأبقــى 

التعديــل عــى جــواز أفعــال التأديــب غــر العنفــي الــذي ميارســة اآلبــاء 

ــر عــى جســد  ــرتك الفعــل أي أث ــات بحــق أوالدهــم، عــى أن ال ي واألمه

ــة  ــع صعوب ــية م ــدية أو النفس ــم الجس ــبب رضراً يف صحته األوالد أو يس

ــه. ــي ومالحقت ــرضر النف ــد ال تحدي

كــام تــم اقــرار قانــون مكافحــة التعذيــب 65\2017  الــذي عــّدل املــادة 

ــال  ــمل األفع ــة تش ــب جرمي ــار التعذي ــات العتب ــون العقوب ــن قان 401 م

التــي تــؤدي إىل أمل أو أذى جســدي أو عقــي شــديد، فلــم يكــن يف لبنــان 

مــن قبــل ذلــك قانــون يجــرّم التعذيــب، عــى العلــم أن املــادة 401 تجــرّم 

اســتخدام العنــف النتــزاع االعرتافــات. وأحــد نقــاط ضعــف القانــون 

الجديــد أنــه مل يعــدل قانــون العقوبــات مــن حيــث أن جرميــة التعذيــب 

ــا التعذيــب تقــع ضمــن  تســقط بتقــادم مــرور الزمــن،  وأن بعــض قضاي

ــات املحاكــم العســكرية. صالحي

التوصيات
ــة 	  ــات املتعلق ــون العقوب ــن قان ــادة 186 م ــاء امل ــة 1: الغ التوصي

بــرضوب التأديــب املقبولــة مــن قبــل األهــل وتحديــد تدابــر 

وإجــراءات تصاعديــة تجــاه املخالفــن مــن األهــل عنــد التكــرار.

4.1.2- التوصيــة 2: الحاميــة مــن االســتغال الجنــي ودعــم برامج 	 

التأهيــل النفــي واالجتامعــي لألطفــال ضحايــا االســاءة واالعتــداء 

الجنــي وتشــديد العقوبــة عــى املعتديــن.

ــرور 	  ــادم م ــبة لتق ــات بالّنس ــون العقوب ــل قان ــة 3: تعدي التوصي

الزّمــن يف جرائــم العنــف الجنــي الواقعــة عــى األطفــال وبالتــايل 

ــة. ــل القانوني ــقاط امله إس

ــون األحــداث 2002/422 	  ــل املــادة 33 مــن قان ــة 4: تعدي التوصي

ــرار  ــة بالق ــد طــرق املراجع ــة توحي ــة لجه ــة والثالث ــا الثاني بفقرتيه

بتحديــد  االحــداث  ومحكمــة  العاديــة  املحاكــم  عــن  الصــادر 

ــة والطعــن بهــام معــاً، بحيــث يُحــال الحكــم الصــادر عــن  العقوب

املحاكــم العاديــة مبــارشة فــور صــدوره وقبــل انربامــه إىل محكمــة 

ــر. ــة والتدب ــد العقوب ــداث لتحدي االح

التوصيــة 5: رفــع ســن املســؤولية الجنائيــة مــن 7 إىل 12 ســنة كحد 	 

أدىن.

التوصيــة 6: رضورة األخــذ باالعتبــار ســن الحــدث وحالته النفســية 	 

والعقليــة والجســدية عنــد اعتــامد أي تدبــر بحقــة ولحاميتــه.

التوصيــة 7: العمــل عــى توفــر طاقــم عمــل متخصــص يف التعاطي 	 

مــع األحــداث الذيــن عــى متــاس مــع القانــون ســواء كانــوا األطفــال 

املخالفــن للقانــون، األطفــال الشــهود أو األطفــال الضحايــا.

التوصيــة 8: املحافظــة عــى االتصــال بن الحــدث املخالــف للقانون 	 

وأرسته.

التوصيــة 9: تأمــن الخدمــات الصحيــة الازمــة للحــدث املخالــف 	 

ــون. للقان
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4 - ٢.  حامية األطفال من الزواج 

املبكر

بلغــت نســبة الــزواج دون 18 ســنة حســب اللوائــح اإلنتخابيــة  13٪ كــام 

بلغــت النســبة لالجئــن الســورين 22٪ وفقــا للوائــح املفوضيــة الســامية 

لشــؤون الالجئــن .

ــّن  ــى س ــخصية، يبق ــوال الش ــد لألح ــون موح ــود قان ــدم وج ــل ع ويف ظ

الــزواج يف لبنــان خاضًعــا لقانــون األحــوال الشــخصيّة لــكل طائفــة 

ــف  ــض الطوائ ــه بع ــذي أجرت ــل ال ــن التعدي ــم م ــى الرغ ــب. وع ومذه

ــت تعــرتف  ــا زال ــف م ــزواج، إال أن معظــم الطوائ ــق بســن ال ــا يتعل يف م

بــزواج األطفــال. وبالتــايل يعتــر زواج القــّر قانونيًــا رغــم مصادقــة لبنــان 

ــم  ــرأة، ورغ ــز ضــد امل ــع أشــكال التميي ــة القضــاء عــى جمي ــى اتفاقي ع

عــدم تحفظــه عــى الفقــرة الثانيــة مــن املــادة 16 التــي ال تعــرتف بــزواج 

األطفــال والتــي تنــص عــى أنــه »ال يكــون لخطوبــة الطفــل أو زواجــه أي 

أثــر قانــوين، وتتخــذ جميــع اإلجــراءات الرضوريــة، مبــا يف ذلــك التريعــي 

منهــا، لتحديــد ســن أدىن للــزواج ولجعــل تســجيل الــزواج يف ســجل رســمي 

ــا«  أمــراً إلزاميً

قامــت العديــد مــن مؤسســات املجتمــع املــدين بحمــالت املطالبــة 

بتحديــد ســن أدىن للــزواج، وقــد تــّم تقديــم إقــرتاح قانــون لتحديــد ســن 

الثامنــة عــرة كســّن أدىن للــزواج. ال زالــت الجهــود املبذولــة مــن الدولــة 

ــا يف دراســة هــذا االقــرتاح  ــر قدًم ــوب للّس ــة دون املســتوى املطل اللبناني

ــون  ــن قان ــادة 522 م ــع أّن امل ــتثناء. وم ــه أي اس ــراره وتضمين ــًدا إلق متهي

العقوبــات التــي تعفــي مرتكــب الجرائــم الجنســية مــن العقــاب يف حــال 

أقــدم عــى الــزواج مــن الضحيــة قــد تــّم الغاؤهــا يف 15 شــباط 2017، إال 

أّن مفاعيلهــا  ال تــزال مســتمرّة يف  املــادة 505 التــي تنــّص عــى اآليت« »إذا 

عقــد زواج صحيــح بــن املرتكــب والضحيــة التــي يــرتاوح عمرهــا بــن الـ15 

و18 ســنة، توقــف املالحقــة«، كــام ان املــادة 518 مــن قانــون العقوبــات 

ــاب يف  ــن العق ــا م ــض بكارته ــزواج وف ــد ال ــاة بوع ــوى فت ــن أغ ــي م تعف

حالــة الــزواج منهــا.

التوصيات:
التوصيــة 1: إقــرار قانــون مــدين يحــدد الســّن الدنيــا للــزواج ومينع 	 

زواج األطفــال، يطبــق عــى اللبنانيــن واملقيمــن عــى األرايض 

ــتثناء. ــة دون أي اس اللبناني

التوصيــة 2: إقــرار قانــون يجــرم التزويــج املبكــر خــارج املحاكــم 	 

ــة وأخــذ  ــات رادع ــة املســؤولن بعقوب ــة واملختصــة ومعاقب الروحي

اإلجــراءات والتدابــر لحاميــة  القــارصات وضمنهــن الاجئــات مــن 

ــر. ــج املبك التزوي

ــات 	  ــون العقوب ــن قان ــن 505 و518 م ــل املادت ــة 3: تعدي التوصي

اللبنــاين، كااليت:»      مــن جامــع قــارصاً دون الخامســة عــرشة مــن 

عمــره عوقــب بالحبــس ملــدة ال تقــل عــن خمــس ســنوات.    وال 

تنقــص العقوبــة عــن ســبع ســنوات إذا كان القــارص مل يتــم الثانيــة 

عــرشة مــن عمــره. ومــن جامــع قــارصاً أتــم الخامســة عــرشة مــن 

عمــره وملــا يتــم الثامنــة عــرشة عوقــب بالحبــس ملــدة ال تقــل عــن 

ثــاث ســنوات«.

4 - 3.  حامية األطفال من االشرتاك 

بالنزاعات املسلحة

ــل  ــان مــن قب ــال يف لبن ــد وإســتخدام األطف لقــد اســتمرت مامرســة تجني

بعــض الفصائــل واألحــزاب اللبنانيــة والفلســطينية، حيــث تُســتغّل حاجــة 

ــر  ــًدا الفق ــة وتحدي ــة واالجتامعي ــم االقتصادي ــة وظروفه ــال للحامي األطف

املدقــع، ويســاهم يف ذلــك غيــاب مفهــوم األمــن االنســاين والحاميــة 

القانونيــة يف لبنــان. مل يصــدر حتــى اليــوم قانــون يجــرّم إرشاك األطفــال يف 

النزاعــات املســلّحة، مــا يجعــل عــدداً كبــرًا مــن األطفــال يف لبنــان ضحايــا 

االســتغالل يف الحــروب والنزاعــات املســلحة.

التوصيات:
ــتخدام 	  ــم إس ــر وتجري ــة لحظ ــر القانوني ــاذ تداب ــة 1: اتخ التوصي

وتجنيــد األطفــال ومنــع إرشاكهــم يف مهــام عســكرية داخــل لبنــان 

ــه. وخارج

التوصيــة 2: تقديــم الرعايــة والتأهيــل لألطفــال املجنديــن القدامى 	 

وخصوًصــا الاجئــن الفلســطينين منهــم وإعــادة دمجهــم باملجتمع، 

وحاميتهــم تحديــداً مــن املحاكمــة يف املحاكــم العســكرية.

4- 4.   حامية األطفال ضحايا اإلتجار 

بالبرش )األطفال والنساء(

 يف 26 آب 2011 أقــر مجلــس النــواب اللبنــاين قانــون رقــم 164 ملكافحــة 

اإلتجــار بالبــر الــذي يعــزز الحاميــة القانونيــة لضحايــا اإلتجــار إال أنــه 

ــل  ــار ال تعام ــة اإلتج ــن أن ضحي ــد م ــى اآلن ال يشــمل اإلصــالح التأك حت

ــا،  ــات براءته ــة إلثب ــم أدل ــة تقدي ــن الضحي ــب م ــون يطل كمجــرم، فالقان

ضــامن حــق الضحيــة يف املشــاركة يف العمليــة القانونيــة، التــي ميكــن أن 

تتطلــب إصــدار تريــح إقامــة، ينبغــي إنشــاء الحــق بالتعويــض مــن دون 

ــن بتهمــة  ــوم يعتمــد عــى االســتيالء عــى أصــول املدان ــو الي رشوط. فه

ــالج  ــة الضحية،ع ــة هوي ــة لحامي ــر رصام ــة إىل أدوات أك ــار، الحاج اإلتج

معــن للضحايــا تحــت ســن الـــ18، وإدراج التدابــر الوقايــة التــي ينبغــي 

اتخاذهــا مــن الحكومــة.

ــة،  ــا  مــن الالجئــن الفلســطينين املســؤولية الجزائي مل يرفــع عــن الضحاي

وربــط حــر املســؤولية باإلرغــام خالفــاً للمعايــر الدوليــة يف هــذا املجــال، 

ــى  ــاب املجن ــن العق ــى م ــه »يعف ــى أن ــه ع ــادة 586 )8( من ــت امل فنّص

ــا يف  ــب عليه ــال معاق ــكاب أفع ــى ارت ــم ع ــه أُرغ ــت أن ــذي يثب ــه ال علي

القانــون أو خالــف رشوط اإلقامــة أو العمــل«. إن غيــاب األمــن اإلنســاين 

ــل  ــان ويف ظ ــطينين يف لبن ــن الفلس ــة للالجئ ــة القانوني ــاص الحامي وإنتق

ــراءات  ــن إج ــة م ــة اللبناني ــا الدول ــي تنتهجه ــاء الت ــدم اإلبق ــة ع سياس

تعســفية بحــق اللالجئــن الفلســطينين مــن ســوريا إىل لبنــان، واســتغالل 

حالــة اســتضعاف ناتجــة عــن لجوئهــم، أدى إىل ظهــور امنــاط جديــدة يف 



ــال  ــة ب ــاعات طويل ــل لس ــل العم ــال مث ــاء واألطف ــة بالنس ــار وخاص اإلتج

أجــر مقابــل ايــواء للعائلــة، أو إعطــاء مبالــغ ماليــة أو مزايــا لنيــل موافقــة 

ــن ســوريا لغــرض  ــن الفلســطينين م ــم ســيطرة عــى الالجئ أشــخاص له

ــة قــراً، أو  ــارة الغــر أو الســخرة أو الخدم التســول أو االســتغالل يف دع

ــرق.  املامرســات الشــبيهة بال

التوصيات:
التوصيــة 1: عــى الدولــة اللبنانيــة تعديــل القانــون 2011/164 مبــا 	 

ــز  ــن الفلســطينين دون متيي ــرش لاجئ ــار بالب ــا اإلتج يحمــي ضحاي

ــم،  ــة عنه ــؤولية الجزائي ــقاط املس ــاء وإس ــال والنس ــة األطف خاص

ــة يف هــذا املجــال. ــر الدولي ــا للمعاي وفق

ــة 	  ــامن الحامي ــة لض ــيم خاص ــن ومراس ــدار قوان ــة 2: إص التوصي

والدعــم املناســبن لضحايــا اإلتجــار بالبــرش وباالخــص األطفــال.

5. عمل األطفال

ــع لبنــان عــى اتفاقيــة حقــوق الطفــل والتــي تنــص املــادة 32 منهــا   وقّ

عــى أن »تعــرتف الــدول األطــراف بحــق الطفــل يف حاميتــه من االســتغالل 

االقتصــادي ومــن أداء أي عمــل يرجــح ان يكــون خطــراً أو يشــكل إعاقــة 

ــدين أو  ــوه الب ــل أو بنم ــة الطف ــاراً بصح ــون ض ــل أو أن يك ــم الطف لتعلي

العقــي أو الروحــي أو املعنــوي أو االجتامعــي«. ويف ظــل وجــود ٪30 

ــد  ــال أح ــل األطف ــرة عم ــى ظاه ــر، تبق ــة الفق ــت عتب ــن ح ــن اللبناني م

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 خارطــة طريــق للقضــاء 

ــت  ــك، تبن ــًة لذل ــل 2016. نتيج ــال قب ــل األطف ــكال عم ــوأ أش ــى أس ع

ــة للقضــاء  ــة مــن خــالل وزارة العمــل، خطــة عمــل وطني ــة اللبناني الدول

ــع يعكــس  ــر أن الواق ــل 2016. غ ــال قب ــل األطف ــوأ أشــكال عم ــى أس ع

خــالف ذلــك يف ظــل االزديــاد املطــرد بأعــداد األطفــال العاملــن وأطفــال 

الشــوارع وازديــاد املخاطــر التــي يتعرضــون لهــا خاصــًة مــع أزمــة الالجئــن 

ــن  ــث تب ــبوقة حي ــر مس ــتويات غ ــداد إىل مس ــذه األع ــت ه ــي دفع الت

أن 5٪ مــن األطفــال الالجئــن الذيــن تــرتاوح أعامرهــم بــن 5 و 17 ســنة 

ــا واحــًدا عــى األقــل يف األيــام الثالثــن التــي ســبقت  كانــوا يعملــون يوًم

دراســة »األطفــال املتواجديــن والعاملــن يف الشــوارع«. باإلضافــة إىل ذلــك، 

بــرز الفــرق بــن األنشــطة التــي يقــوم بهــا األوالد الذكــور بشــكل رئيــي 

ــا  ــي تقــوم به ــة الت ــل األعــامل املنزلي ــة، يف مقاب ــا اقتصادي وهــي مبعظمه

ــات . ومــن الــرضوري اإلشــارة يف هــذا الســياق إىل أن آخــر احصــاء  الفتي

رســمي، عــام 2003، أشــار إىل وجــود 100 ألــف طفــل عامــل يف حــن أن 

ــاب  ــف، مــا يعكــس غي ــة تتحــدث عــن حــوايل 180 أل ــرات الحالي التقدي

ــط. املتابعــة والتخطي

التوصيات:
التوصيــة 1: وضــع خطــة اقتصاديــة– اجتامعيــة مــن قبــل الحكومة 	 

ــا دون  ــن هــم م ــال الذي ــم اســتخدام األطف ــر وتجري ــة الفق ملحارب

15 عامــاً.

التوصيــة 2: تعديــل املــادة 22 مــن قانــون العمــل واعتبــار عمــل 	 

األطفــال دون ســن 13 ســنة مكتملــة نــوع مــن أنــواع العنــف 

ــاء(. ــل /األوصي ــن )األه ــّد املخالف ــة ض ــر عقابي ــاذ تداب واتخ
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6. الحق يف التعليم

إن غالبيــة األطفــال يف لبنــان مســجلون يف املــدارس الخاصــة . يف عام 2018 

- 2019 ، التحــق 31 ٪ فقــط مــن الطــالب يف املــدارس الرســمية . الســبب 

الرئيــي لذلــك هــو نوعيــة التعليــم الــذي يقدمــه القطــاع العــام، والــذي 

ــة  ــر املؤهل ــة غ ــم التعليمي ــيئة والطواق ــة الس ــة التحتي ــن البني ــاين م يع

ــة إىل انخفــاض معــدل النجــاح يف  ــة، باإلضاف ــا يف املناطــق الريفي خصوًص

االمتحانــات املتوســطة . وهــذا نتيجــة لقلــة االســتثامر يف املدارس الرســمية 

ــات  ــر بيان ــة. فتظه ــة الثانوي ــة إىل املرحل ــة االبتدائي ــن املرحل ــا م تاريخيً

البنــك الــدويل الصــادرة عــام 2017 أن لبنــان ينفــق حــوايل 2 ٪ مــن الناتــج 

املحــي اإلجــاميل عــى التعليــم الرســمي، وهــو واحــد مــن أدىن املعــدالت 

ــا، بينــام يتــم تخصيــص جــزء  يف منطقــة الــرق األوســط وشــامل إفريقي

مــن املوازنــة للمــدارس شــبه املجانيــة واملــدارس الخاصــة الدينيــة. وعندمــا 

يتــم حســاب اإلنفــاق الخــاص مــن األرس واإلعانــات الحكوميــة لاللتحــاق 

باملــدارس الخاصــة، فــإن هــذا يصــل إىل 4 ٪ مــن الناتــج املحــي اإلجــاميل 

ــر ضــار عــى إتاحــة  ــه تأث . هــذا التقســيم يف القطــاع العــام والخــاص ل

التعليــم الجيــد للطــالب امللتحقــن باملــدارس الرســمية حيــث تواجــه هــذه 

املــدارس نقًصــا يف املــوارد الالزمــة. إضافــًة إىل ذلــك، أدت األزمــة الســورية 

ــدار  ــى م ــمية. ع ــدارس الرس ــر امل ــتمرة إىل توت ــة املس ــة االقتصادي واألزم

العامــن املاضيــن، انتقــل عــدد أكــر مــن الطــالب إىل املــدارس الرســمية 

ــدره 2600 دوالر ســنويًا،  ــدارس الخاصــة مبعــدل ق ــة امل ــادة تكلف ــع زي م

ويعــود ذلــك جزئيًــا إىل القانــون رقــم 46 املقــر ســنة 2017 الــذي يفــرض 

زيــادة أجــور املعلمــن .

ويشــّكل ســوء إدارة وجــود النــزوح الســوري عائًقــا أمــام حصــول جميــع 

ــد. يف ســنتي 2018-2019، التحــق 213،000  ــم الجي ــال عــى التعلي األطف

طالــب غــر لبنــاين باملــدارس الرســمية، والتــي تســتوعب األعــداد اإلضافيــة 

مــن خــالل فتــح دوامــات ثانيــة )بعــد الظهــر( خــالل اليــوم . عــى الرغــم 

مــن هــذا التطــور، ال يــزال األطفــال الالجئــون يواجهــون عقبــات كبــرة يف 

الوصــول إىل التعليــم، حيــث أن 46٪ مــن األطفــال الالجئــن الســورين غــر 

مســجلن يف التعليــم الرســمي أو غــر الرســمي. ومــن أجــل معالجــة ذلــك، 

بــدأت وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل يف تطبيــق الجولــة  الثانيــة مــن خطة 

ــمي  ــم الرس ــول إىل التعلي ــامن الوص ــعى إىل ض ــي تس 2017 - 2021، والت

ــن 3 و 18  ــم ب ــرتاوح أعامره ــن ت ــال الذي ــع األطف ــمي  لجمي ــر الرس وغ

عاًمــا . لتحقيــق هــذا الهــدف الطمــوح واحــرتام التزامــات لبنــان مبوجــب 

املــادة 28 مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل، يجــب توجيــه مزيــد مــن املــوارد 

ــك،  ــة إىل ذل ــم. باإلضاف ــن عــى التعلي ــرص حصــول الالجئ ــادة ف نحــو زي

يجــب إزالــة الحواجــز غــر املتعلقــة باملــوارد وال ســيام التحــرش والتنمــر 

ــة يف  ــز اللغوي ــدارس ، والحواج ــن يف امل ــال الالجئ ــتهدف األطف ــذي يس ال

ــة  ــاً إضافي ــد رشوط ــب واح ــن جان ــدارس م ــض امل ــرض بع ــس، وف التدري

للتســجيل .ال يــزال األطفــال ذوي اإلعاقــة يواجهــون حواجــز كبــرة إن كان 

مــن ناحيــة املــوارد أو غــر املــوارد مــن حيــث الوصــول إىل التعليــم الجيــد. 

مل يصــادق لبنــان حتــى اآلن عــى اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة. 

وعــى الرغــم مــن أن القانــون الداخــي 2000/220 يحظــر عــى املــدارس 

التمييــز عــى أســاس اإلعاقــة، فــإن تعريــف اإلعاقــة يبقــى ضيقــاً للغايــة 

عــر اســتثناء اإلعاقــات غــر الجســدية.  ويتعلــق الحاجــز األكــر أهميــة 

بعــدم وجــود سياســة منهجيــة لدمــج لألطفــال ذوي اإلعاقــة، مبــا يف ذلــك 

املــدارس التــي ميكــن الوصــول إليهــا، واملناهــج الشــاملة، واملعلمــن ذوي 

ــو  ــر ه ــذا األم ــرات له ــد التفس ــة . إّن أح ــة الخاص ــات التعليمي االحتياج

نــدرة اإلحصائيــات إلعــالم صناعــة السياســات باألطفــال املعوقــن. فبينــام 

مل يســجل ســوى 858 8 طفــاًل )تــرتاوح أعامرهــم بــن 4 و 14( مــن ذوي 

اإلعاقــة، ، يقــدر البنــك الــدويل واليونيســيف ومنظمــة الصحــة العامليــة أن 

5 ٪ مــن األطفــال )مــن ســن 4 إىل 14( يعانــون مــن إعاقــة، وهــذا يعنــي 

أن لبنــان كان يجــب أن يســجل مــا ال يقــل عــن 45000 طفــل مــن ذوي 

اإلعاقــة . مــن املحتمــل أن متثــل هــذه الفجــوة يف تحديــد الهويــة وجمــع 

البيانــات، واألثــر املقابــل لهــا يف صنــع السياســات ، حقيقــة أن 1٪ فقــط 

ــا  ــائدة ووفًق ــمية الس ــدارس الرس ــجلن يف امل ــن مس ــال املعوق ــن األطف م

لألونــروا، و29٪ مــن األطفــال الفلســطينين املعوقــن غــر مســجلن يف أي 

ــرم  ــا يُح ــراً م ــدارس الخاصــة ، كث ــق بامل ــام يتعل ــة. في مؤسســات تعليمي

األطفــال ذوي اإلعاقــة مــن االلتحــاق أو يُطلــب منهــم دفــع رســوم أعــى 

متييزيــة .

ينــص القانــون 2011/150 ، الــذي عــدل املــادة 49 مــن املرســوم التريعي 

رقــم 134 لعــام 1959، عــى التعليــم اإللزامــي واملجــاين لجميــع األطفــال 

يف لبنــان حتــى املســتوى التأســيي )مــن ســن 6 إىل 15(. ومــع ذلــك ، فقــد 

ــوكاالت  ــن ال ــون بســبب عــدم وجــود تعــاون ب ــذ هــذا القان ــق تنفي أعي

ــات  ــي تحــدد والي ــة الت ــة الالزم ــدم إصــدار املراســيم التنفيذي نتيجــة لع

ــا عمليــة إلجبــار العائــالت عــى إرســال  الــوزارات املعنيــة. ال توجــد حاليً

أطفالهــا إىل املدرســة بشــكل قانــوين خــالل الســنوات املطلوبــة ، وهــذا مــا 

يفــر جزئيــاً ســبب التحــاق األطفــال يف ســن الدراســة االبتدائيــة بنســبة 

ال تفــوق ال 84٪ يف عــام 2016 . إاّل أننــا لحظنــا ارتفــاع يف نســبة التســجيل 

ــتيتن 17/2016 و  ــن الســنتن الدراس ــن الروضــة إىل الصــف الســابع ب م

2018/2017، وكانــت نســبة االرتفــاع 3 ٪ لألطفــال اللبنانيــن و 13 ٪ 

لألطفــال غــر اللبنانيــن. وميكــن تحقيــق ارتفــاع يف مجــال وصــول األطفــال 

إىل التعليــم عــر تدخــالت عــى مســتوى البلديــات. اال ان غالبًــا مــا تكــون 

البلديــات غــر مدركــة لصالحياتهــا يف مــا يتعلــق بــاإلرشاف عــى الشــؤون 

ــتخدام  ــن اس ــدي، وميك ــون البل ــن القان ــادة 47 م ــب امل ــة مبوج التعليمي

ذلــك ملعالجــة بعــض أســباب عــدم الحضــور والتــرب، مبــا يف ذلــك 

املســاهمة يف نفقــات املــواد التعليميــة وتوفــر النقــل املجــاين إىل املــدارس.

التوصيات:
ــم 	  ــة للتعلي ــة املخصص ــة الدول ــة ميزاني ــادة حص ــة 1: زي التوصي

العــام، عــى األقــل ليتزامــن مــع الطلــب املتزايــد عــى التســجيل يف 

ــمية. ــدارس الرس امل

ــم األطفــال 	  ــم لتعلي ــة للتعلي ــة 2: وضــع اســراتيجية وطني التوصي

ذوي اإلعاقــة، مــع الركيــز عــى تكييــف املــدارس لتعليــم األطفــال 

ذوي اإلعاقــة وتدريــب املزيــد مــن املعلمــن ذوي االحتياجــات 

ــم  ــة املناهــج الدراســية لتيســر التعل ــة الخاصــة، ومراجع التعليمي

الشــامل.

التوصيــة 3: تعديــل القانــون 2000/220 ليشــمل اإلعاقــات الغــر 	 

جســدية.

التوصيــة 4: تعديديــل القانــون 150\2011 ليشــمل األطفــال مــن 	 

جميــع الجنســيات واصــدار املراســيم الازمــة لتطبيــق الزاميــة 

ــم. التعلي



7. الحق يف الصحة

إن العاملــن يف القطــاع الطبــي واملســؤولن الحكوميــن يف لبنــان يحــذرون 

ــة  ــم الجراح ــن تقدي ــزة ع ــا عاج ــح قرييً ــد تصب ــفيات ق ــن أن املستش م

املنقــذة للحيــاة والرعايــة الطبيــة العاجلــة للمــرىض جــرّاء األزمــة املاليــة 

. ويف مجــال تلقيــح األطفــال، تقــول اليونيســيف أن نســبة التــّرب مــن 

ــة  ــة ميداني ــارت دراس ــان. وأش ــاور ال66٪ يف لبن ــة تج ــات االلزامي اللقاح

أعّدتهــا »الهيئــة الصحية اإلســالمية« يف مناطــق البقاع والجنــوب والضاحية 

الجنوبيــة لبــروت إىل أن نســبة املُتّربــن مــن اللقاحــات اإللزامية يف هذه 

املناطــق تصــل إىل 76٪ مــن األطفــال. وأظهــرت الدراســة أن معظــم األهايل 

يتوقّفــون عــن متابعــة اللقاحــات اإللزاميــة ألطفالهــم بعــد تخطيهــم ســّن 

الخامســة، إذ يُشــّكل األطفــال البالغــون خمــس ســنوات أو أكــر نحــو ٪70 

مــن مجمــل املُتّربــن، علــامً بــأّن هنــاك جرعــات تذكريــة ألعــامر الـــ 10 

ســنوات والـــ 14 ســنة والـــ 18 ســنة تفــوق بأهميتهــا الجرعــات األساســية. 

ــايئ اإللزامــي )ملــريض الكــزاز والخانــوق(، هــو مــن  ــّن أن اللقــاح الثن وتب

أبــرز اللقاحــات التــي مل يحصــل عليهــا معظــم املُتّربــن.  

يحــرم الالجئــون الفلســطينيون مــن الطبابــة واالستشــفاء الحكوميــن، فــال 

ــة لالجــئ الفلســطيني االستشــفاء املجــاين، ويحــرم  ــة اللبناني تؤمــن الدول

الالجئــون الفلســطينيون العاملــون مــن خدمــة الرعايــة الصحيــة يف 

الصنــدوق الوطنــي للضــامن االجتامعــي عــى الرغــم مــن دفعهــم لرســوم 

الصنــدوف أســوة بالعــامل اللبنانيــن. وقــد شــهد لبنــان وفــاة طفــل 

فلســطيني رفــض مستشــفى حكومــي اســتقباله وتأمــن رسيــر لــه يف عــام 

2018، بعــد أن كان قــد عــاىن املــرض ملــدة ســنة ونصــف الســنة وتــم نقلــه 

ــت  ــد مت ــس. وق ــفيات يف طرابل ــدا ومستش ــفى يف صي ــن مستش ــراًرا ب م

ــل إىل املستشــفى  ــه إىل املستشــفى الحكومــي بعــد أن نُق ــة إدخال محاول

ــة الفائقــة لوقــف النزيــف  ــذي مل يتمكــن مــن تأمــن العناي اإلســالمي ال

ــل اخضاعــه لجراحــة يف رأســه . قب

ــن نقــص  ــم املتحــدة لشــؤون الالجئ ــا لألم ــة العلي ــت املفوضي ــد أعلن وق

ــا ســورياً يعيشــون يف  ــالزم لتوفــر العــالج الطبــي لـــ 97 الجئ ــل ال التموي

لبنــان، وذلــك يف وقــت ال يســتطيع فيــه هــؤالء الالجئــون دفــع تكاليــف 

ــالج لالجئــن  ــم. وتوفــر املنظمــة األمميــة جــزًءا كبــراً مــن الع عالجه

الســورين املســجلن يف لبنــان مجانًــا مــن خــالل رشكائهــا، إال أنــه مل يعــد 

ــن  ــك الذي ــفيات ألولئ ــالج باملستش ــف الع ــة تكالي ــة كاف ــا تغطي بإمكانه

ــوي . ــل الرطــان والفشــل الكل ــة مث ــراض مزمن ــن أم ــون م يعان

التوصيات:
التوصية 1: تأمن التغطية الصحية الشاملة  لجميع األطفال.	 

ــم 	  ــي ت ــة الشــاملة الت ــة الصحي ــة الرعاي ــل بطاق ــة 2: تفعي التوصي

ــان. ــل الربمل ــن قب ــا م إقراره
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1. املقدمة

ــتوري  ــق دس ــو ح ــاد ه ــن االضطه ــاً م ــان هرب ــوء إىل لبن ــق اللج إن ح

)الفقــرة ب مــن مقدمــة الدســتور اللبنــاين(. وحســب بيانــات املنظــامت 

أيــار/  31 حتــى  ســورياً  الجئــاً   938,531 لبنــان  يســتضيف  الدوليــة 

ــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون  ــدى املفوضي ــو 2020 مســجلن ل ماي

ــة  ــدى وكال الالجئــن، و31.000 الجــئ فلســطيني مــن ســوريا مســجلن ل

ــروا(. كــام  ــن الفلســطينين )األون ــة وتشــغيل الالجئ األمــم املتحــدة إلغاث

ــن  ــخص م ــة 550.000 ش ــة اللبناني ــرات الحكوم ــب تقدي ــاك حس أن هن

ــم املتحــدة يقيمــون  ــدى وكاالت األم ــر مســجلن ل ــة الســورية غ التابعي

ــران 2019.  ــى 12 حزي ــة حت ــى األرايض اللبناني ــاً ع أيض

ورغــم أن لبنــان أخــذ علــامً بالتوصيــات رقــم )26 ـ 27( الــواردة يف 

ــان  ــدوري الشــامل يف لبن ــي باالســتعراض ال ــل املعن ــق العام ــر الفري تقري

ــق عــى اتفاقيــة  ــع والتصدي ــة بالتوقي )A/HRC/5/31( 2015، واملتعلق

ــامن  ــام 1967 وض ــا لع ــن وبروتوكوله ــع الالجئ ــة بوض ــام 1951 الخاص ع

ــة  ــى اتفاقي ــان ع ــع لبن ــي، مل يوق ــد الوطن ــى الصعي ــي ع ــا الفع تطبيقه

ــام 1951.  ــن لع الالجئ

ــة  ــار بصف ــالء االعتب ــة بإي ــم 195 املتعلق ــة رق ــان التوصي ــل لبن ــد قب  لق

خاصــة لحالــة الضعــف التــي يعــاين منهــا املهاجــرون والالجئــون يف البلــد، 

ــم )39 ـ 208 ـ  ــات رق ــامً بالتوصي ــذ عل ــال، وأخ ــاء واألطف ــيام النس ال س

ــرف  ــدد يع ــوين مح ــار قان ــع إط ــة بوض 209 ـ 210 ـ 214 ـ217( واملتعلق

ــوق اإلنســان الخاصــة  ــز حق ــن، وتعزي ــات الالجئ ويحمــي حقــوق وحري

ــم  ــن ظروفه ــم، وتحس ــم ورفاهه ــان وأمنه ــن يف لبن ــن واملهاجري بالالجئ

ــة وكرامــة الالجئــن  ــز الجهــود الراميــة إىل ضــامن حامي املعيشــية، وتعزي

الســورين. إاّل  أّن الالجئــن الســورين مــا زالــوا يعانــون مــن شــتى أنــواع 

االنتهــاكات وال يوجــد إطــار وطنــي أو تريــع محــي أو مامرســة إداريــة 

ــن وملتمــي اللجــوء.  ــة االحتياجــات الخاصــة بالجئ لتلبي

ومنــذ بــدء االحتجاجــات والتظاهــرات يف لبنــان يف 17 تريــن األول/

ــورين  ــن الس ــد الالجئ ــض ض ــات التحري ــدت عملي ــر 2019، تصاع أكتوب

وخطــاب الكراهيــة بشــكل كبــر، تتقدمــه جهــات رســمية وحزبيــة، يهدف 

إىل حشــد الــرأي العــام ضدهــم وتحميلهــم مســؤولية األوضــاع االقتصاديــة 

والسياســية يف لبنــان. وباملقابــل، شــهد لبنــان عــدة تظاهــرات وفعاليــات 

واعتصامــات مؤيــدة لالجئــن الســورين وضــد خطــاب الكراهيــة وحمــالت 

التصعيــد والتمييــز والعنريــة.

٢ـ الحقوق املدنية والسياسية 

اللبنانيــة، مازالــت  رغــم العــدد الكبــر مــن الالجئــن عــى األرايض 

ــة  ــل الحكومــة اللبناني االســتجابة الالزمــة للتعامــل مــع الالجئــن مــن قب

دون املســتوى املطلــوب، حيــث متتنــع عــن التعامــل معهــم مبــا ينســجم 

مــع التزاماتهــا الدوليــة واملعاهــدات واالتفاقيــات الدوليــة التــي التزمــت 

بهــا واملتعلقــة باحــرتام وحاميــة حقــوق اإلنســان، وحاميــة األطفــال وفــق 

ــل،  ــوق الطف ــة حق اتفاقي

 ,UNCHR( 55.2٪ مــن الالجئــن الســورين يف لبنــان هــم مــن األطفــال(

ــم  ــه رغ ــث إن ــة ) RtoP(، حي ــن الحامي ــؤولية ع ــة املس 2019((، واتفاقي

ذلــك، يتعــرض الكثــر مــن الالجئــن الســورين لشــتى أنــواع االنتهــاكات 

يف كافــة املجــاالت السياســية واملدنيــة واالجتامعيــة والثقافيــة. ويتعــرض 

ــم الخــاص بهــم،  ــر والتنظي ــة التعب ــود عــى حري ــك إىل قي الالجئــون كذل

وترصــد األجهــزة األمنيــة تحركاتهــم وتجعلهــم تحــت تهديــد دائــم 

ــل. ــال والرتحي ــتدعاء واالعتق باالس

التوصيات: 
عــى الدولــة اللبنانيــة االلتــزام مبــواد وبنــود العهــد الــدويل الخــاص 	 

ــأنها  ــن ش ــي م ــواد الت ــة امل ــية، وخاص ــة والسياس ــوق املدني بالحق

أن تســهم يف الحفــاظ عــى كرامــة وحقــوق الاجئــن الســورين يف 

لبنــان.

عــى الدولــة اللبنانيــة االلتــزام باالتفاقيــات الدوليــة التــي صادقت 	 

عليهــا وتفعيلهــا. 

ــا 	  ــى عاتقه ــاة ع ــات امللق ــزام بالواجب ــة االلت ــة اللبناني ــى الدول ع

مبوجــب القانــون الــدويل اإلنســاين، وااللتزامــات اإلنســانية، بعيــداً 

ــة.  ــية الدولي ــارات السياس ــف واملس ــن املواق ع

 عــى الدولــة اللبنانيــة فصــل السياســات املتعلقــة بالاجئــن عــن 	 

ــة.  ــات السياســية الداخلي التجاذب

٢ - 1. الحق يف الحياة، والحرية، 

والسالمة الشخصية )وضع حد 

ملامرسات التعذيب وتجرميه( 

ــات رقــم )34 ـ 35 ـ 57 ـ 111 ـ 112 ـ 113  ــل بالتوصي ــان قب رغــم أن لبن

والتــي  ـ 122(،  ـ 121  ـ 120  ـ 119  ـ 118  ـ 117  ـ 116  ـ 115  ـ 114 

تدعــو إىل تجريــم التعذيــب، وإنشــاء آليــة وطنيــة ملنــع التعذيــب، ولديهــا 

ــن  ــن، وتحس ــة املحتجزي ــة حال ــاز ومراقب ــز االحتج ــارة مراك ــة زي صالحي

ظــروف الســجن، ومحاكمــة مرتكبــي أعــامل التعذيــب، وعــى الرغــم مــن 

كونــه طرفــاً يف اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب والروتوكــول االختيــاري، إال أن 

لبنــان يســتمر يف فشــل الوفــاء بااللتزامــات املرتتبــة عليــه، واليــزال ميــارس 

ــم أو  ــاء اعتقاله ــورين أثن ــن الس ــى الالجئ ــي ع ــكل منهج ــب بش التعذي

توقيفهــم أو التحقيــق معهــم، إضافــة إىل ظــروف التوقيــف الالإنســانية يف 

أماكــن االعتقــال والتــي ال تراعــي القواعــد الدنيــا ملعاملــة املســجونن أو 
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املوقوفــن أو املحتجزيــن. ويف متوز/يوليــو 2017، ســّجل مقتــل عــدد مــن 

ــاء مداهــامت قــام بهــا الجيــش اللبنــاين ملخيمــن  الالجئــن الســورين أثن

ــان،  ــامل رشق لبن ــال، ش ــدة عرس ــورين يف بل ــن الس ــمين لالجئ ــر رس غ

باإلضافــة إىل مقتــل عــدد منهــم يف االحتجــاز الــذي نتــج عــن املداهمــة، 

ــش.  ــس وات ــن رايت ــة هيوم ــا منظم ــان وثّقته ــهود عي ــم ش ــب مزاع حس

ــد بيــان للجيــش اللبنــاين يف 4 متّوز/يوليــو 2017 بــأن أربعــة  وبالفعــل، أكّ

ســورين ماتــوا أثنــاء احتجازهــم بعــد املداهــامت املذكــورة التــي وثقــت 

منظمــة العفــو الدوليــة اعتقــال مــا ال يقــل عــن 350 شــخصاً خاللهــا.

كــام أن عمليــات االعتقــال العشــوايئ لالجئــن الســورين ومداهمــة 

املخيــامت وأماكــن ســكنهم مــا زالــت تســجل عــى نطــاق واســع ومنهجي. 

فقــد وجــدت منظمــة العفــو الدوليــة أن عمليــات اإلخــالء غــر القانونيــة، 

ــة ملخيــامت الالجئــن واالعتقــاالت  وحظــر التجــول واملداهــامت املتواصل

ــن يف  ــن الالجئ ــد م ــبة للعدي ــاق بالنس ــاة ال تط ــل الحي ــة، تجع الجامعي

لبنــان، مــام يجــر الكثريــن عــى العــودة إىل ســوريا رغــم املخاطــر 

املســتمرة التــي تكتنــف العــودة . وأفــاد بيــان صــادر عــن املديريــة العامــة 

لقــوى األمــن الداخــي عــن توقيــف 38 شــخصاً مــن التابعيــة الســورية، 

ــري يف  ــدة الصوي ــخ 2019/6/11 يف بل ــاًل( بتاري ــم )8 نســاء، و17 طف بينه

البقــاع الغــريب، وذلــك بجــرم دخــول األرايض اللبنانيــة خلســة1. ويف ذات 

الســياق، أوردت منظمــة )إنقــاذ األطفــال( عــن اعتقــال 47 ســورياً بســبب 

ــن ٪73  ــل ع ــه ال يق ــام أن ــالد، عل ــة يف الب ــاً قانوني ــم أوراق ــدم امتالكه ع

مــن الالجئــن الســورين يف لبنــان مل يحصلــوا عــى إقامــة قانونيــة بســبب 

ــة. ــد غــر املتســقة والنفقــات العالي إجــراءات التجدي

التوصيات 
ــون  ــا الالجئ ــي يتعــرض له ــة الت ــات التعذيــب وســوء املعامل وقــف عملي

الســوريون أثنــاء االحتجــاز، والســامح ملنظــامت حقــوق اإلنســان اللبنانيــة 

ــن  ــق م ــاز والتحقي ــف واالحتج ــن التوقي ــول إىل أماك ــة يف الوص والدولي

ــة.  ــف الســلطات اللبناني ــدى مختل ــة املوقوفــن ل معامل

 إنصــاف ضحايــا التعذيــب واالعتقــال التعســفي، ووضــع حــد لإلفــالت من 

ــل  ــب داخ ــاة والتعذي ــوادث الوف ــن ح ــؤولن ع ــبة املس ــاب، ومحاس العق

أماكــن االحتجــاز، وإحالتهــم للقضــاء املختــص وفقــاً للقوانــن والتريعــات 

ذات الصلــة.

 إنشــاء أليــات قانونيــة ملراقبــة عمليــات التوقيــف واالعتقــال العشــوائية 

ومداهمــة مســاكن الالجئــن الســورين ووضــع حــد لهــا.

ــامت  ــة ومنظ ــامت الحقوقي ــاركة املنظ ــى مش ــص ع ــع ين ــدار تري إص

ــق  ــي تتعل ــة وضــع السياســات الت ــاع عــن حقــوق اإلنســان يف عملي الدف

ــن.  بالالجئ

٢ - ٢.  الحق يف الشخصية القانونية 

أخــذ لبنــان علــامً بالتوصيــات رقــم )154 ـ 157( والتــي تدعــو إىل اتخــاذ 

الخطــوات القانونيــة واإلداريــة لضــامن تســجيل الســلطات ألي طفــل مــن 

ــك،  ــة لذل ــق الالزم ــان، وإصــدار الوثائ ــن يف لبن ــن املولودي ــال الالجئ أطف

ــن يف  ــال املولودي ــة للســامح لألطف ــة الالزم ــالت التريعي ــراء التعدي وإج

لبنــان بالحصــول عــى حقهــم يف االعــرتاف القانــوين مــن خــالل شــهادات 

امليــالد. وبالرغــم مــن ذلــك فــإن محدوديــة الصفــة القانونيــة فيــام يتعلــق 

بالالجئــن الســورين يف لبنــان مــا زالــت مســتمرة، إذ يســتمر اعتبــار 

ــم  ــة حقوقه ــة إزال ــك محاول ــن، وذل ــان كنازح ــورين يف لبن ــن الس الالجئ

املدنيــة والسياســية. وقــد ســاهم عــدم الحصــول عــى وثائــق اإلقامــة يف 

ــي  ــزواج الت ــات ال ــوالدات وعملي ــجيل ال ــة تس ــق لجه ــذا الح ــل ه تعطي

ــة. تقــع عــى األرايض اللبناني

ــن  ــة ع ــم اإليجابي ــرارات والتعامي ــن الق ــة م ــدرت جمل ــذ 2017 ص ومن

 2018/3/2 ـ   2017/9/12 )يف  الشــخصية  لألحــوال  العامــة  املديريــة 

تبســيط  بغــرض  وذلــك   ،)2017/9/17 ـ   2019/3/12 ـ   2018/3/9 ـ 

ــدة  ــوالدة العائ ــالق وال ــزواج والط ــق ال ــذ وثائ ــال تنفي ــراءات يف مج اإلج

ــم أن هــذه  ــة. ورغ ــة عــى األرايض اللبناني ــن الســورين والجاري للمواطن

ــود  ــوالدة وعق ــات ال ــجيل واقع ــر بتس ــكل كب ــاهم بش ــراءات ستس اإلج

ــزواج منــذ 2011، إال أن ربطهــا بالحصــول عــى بطاقــة إقامــة صالحــة  ال

ــق ومســتندات  ــراز وثائ ــوالدات بإب ــط تســجيل ال ــزواج، أو رب بالنســبة لل

مصدقــة أصــوالً مــن ســوريا أو الســفارة الســورية يف لبنــان، عطــل بشــكل 

كبــر مــن تطبيــق هــذه اإلجــراءات. فالكثــر مــن الالجئــن الســورين يف 

ــة  ــات عائلي ــة أو بيان ــات عائلي ــات إقامــة أو بطاق ــان ال ميلكــون بطاق لبن

مصدقــة أصــوالً، وهنــاك صعوبــة كبــرة يف الحصــول عــى هــذه الوثائــق 

ــع  ــب دف ــث يتوج ــان، حي ــورية يف لبن ــفارة الس ــن الس ــوريا أو م ــن س م

ــال  ــزاز واالحتي ــات االبت ــة لعملي ــا، باإلضاف ــول عليه ــة للحص ــغ طائل مبال

ــن الحصــول  ــوا م ــون الســوريون ليتمكن ــا الالجئ ــع به ــي وق ــر الت والتزوي

ــن  ــب م ــوين أو القري ــل القان ــاب الوكي ــك لغي ــق، وذل ــذه الوثائ ــى ه ع

ــول  ــوريا والحص ــراءات يف س ــذه اإلج ــة ه ــن مبتابع ــة األوىل املخول الدرج

عــى هــذه الوثائــق بطريقــة أصوليــة. وتشــر الدراســات إىل أن 52٪ مــن 

ــق  ــم أي وثائ ــس لديه ــان لي ــن يف لبن ــورين املتزوج ــن الس ــبة الالجئ نس

ــدوا يف  ــن ول ــورين الذي ــال الس ــن األطف ــام أن 83٪ م ــم. ك ــت زواجه تثب

ــجيلهم. ــم تس ــان مل يت لبن

مــن  القادمــن  الفلســطينين  الالجئــن  أن  إىل  أيضــاً  اإلشــارة  وتجــدر 

ــود املفروضــة واملرتبطــة  ــن القي ــد م ــن العدي ــون م ــوا يعان ســوريا، مازال

بعــدم االعــرتاف بالشــخصية القانونيــة كالجئــن، مــام مينعهــم أيضــاً مــن 

ــة والسياســية بشــكل كبــر. هــذه  ــد مــن حقوقهــم املدني مامرســة العدي

القيــود تتجــى يف الكثــر مــن املامرســات التعســفية يف تجديــد اإلقامــات، 

وإجــراءات التنقــل، األمــر الــذي جعــل مــن إقامــة العديــد منهــم 

ــام أن  ــة، ك ــتمر وزوال الحامي ــد املس ــم للتهدي ــا يعرضه ــة، م ــر قانوني غ

الحكومــة اللبنانيــة مازالــت ال تعــرتف بهــم ال كالجئــي حــرب وال كالجئــن 

ــن الســورين ممــن  ــة الالجئ ــون معامل فلســطينين، وهــم أيضــاً ال يعامل

ــان.   ــن يف لبن ــة النازح ــون صف يحمل
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التوصيات
القانونيــة لاجئــن الســورين كاجئــن.	  االعــراف بالشــخصية 

ــع  ــة بوض ــام 1951 الخاص ــة ع ــى اتفاقي ــق ع ــع والتصدي )بالتوقي

.)1967 لعــام  وبروتوكولهــا  الاجئــن 

ــورين، 	  ــن الس ــة لاجئ ــراءات القانوني ــهيل اإلج ــى تس ــل ع العم

ــة، مــن زواج وطــاق وتســجيل  وخاصــة معامــات الشــؤون املدني

ــوالدات.   ال

االعــراف بالشــخصية القانونيــة لاجئــن الفلســطينين مــن ســوريا 	 

إىل لبنــان كاجئــن.

٢ - 3. الحق يف حرية التنقل 

واإلقامة والسفر 

بالرغــم مــن أّن لبنــان أخــذ علــامً بالتوصيــات رقــم )215ـ  216( واملتعلقــة 

بتحســن وضــع الالجئــن عــن طريــق تيســر تســجيلهم وتجديــد تصاريــح 

إقامتهــم، ومواصلــة الجهــود لتوفــر املــأوى لالجئــن، وتوفــر نظــام إداري 

فعــال لتســجيلهم وحاميتهــم، مبشــاركة مفوضيــة األمــم املتحــدة لشــؤون 

ــزال رشوط دخــول وإقامــة وســفر الســورين الصــادرة يف  ــا ت ــن، م الالجئ

بدايــة عــام 2015 ســارية املفعــول، مــا منــع العديــد مــن طالبــي اللجــوء 

ــل  ــد أبط ــة ق ــورى الدول ــس ش ــامً أن مجل ــان، عل ــول لبن ــن دخ ــاً م فعلي

ــر  ــلطة غ ــن س ــا ع ــة لصدوره ــر قانوني ــا غ ــن أنه ــروط وأعل ــذه ال ه

ــخ  ــم 2017/421 ـ 2018 تاري ــة رق ــورى الدول ــس ش ــرار مجل ــة )ق مختص

ــول  ــدة للحص ــق متزاي ــوريون عوائ ــون الس ــه الالجئ 2018/2/8(.  ويواج

عــى تصاريــح إقامــة ســارية املفعــول، حيــث يعيــش 73٪ مــن الالجئــن 

الســورين يف لبنــان بــدون تصاريــح إقامــة، ويعــود ذلــك للرســوم العاليــة 

التــي يتطلبهــا الحصــول عــى هــذه اإلقامــات والبالغــة 200 دوالر أمريــي، 

أو بســبب تعقيــدات اإلجــراءات واألوراق والــروط التــي يطلبهــا األمــن 

العــام اللبنــاين والتــي ال تنطبــق عــى غالبيــة الالجئــن الســورين، أو 

ــب  ــن جان ــا م ــت فيه ــات والب ــص الطلب ــديد يف فح ــر الش ــبب التأخ بس

الســلطات املعنيــة. ويواجــه الالجئــون الذيــن ال يحملــون تصاريــح إقامــة 

ســارية املفعــول شــتى أنــواع االنتهــاكات واالســتغالل مــن خطــر االحتجــاز 

ــية  ــات األساس ــى الخدم ــول ع ــة الحص ــررة ومحدودي ــات املتك واملضايق

مــن التعليــم والرعايــة الصحيــة والعمــل وتســجيل الــوالدات والزيجــات.  

ــاين  ــام اللبن ــن الع ــة لألم ــة العام ــدرت املديري ــخ 2018/3/31 أص وبتاري

ــض  ــى بع ــطينين ألغ ــورين والفلس ــا الس ــاع الرعاي ــوية أوض ــراراً بتس ق

القيــود املفروضــة عــى اإلقامــة لألطفــال الســورين الالجئــن الذيــن 

ــن 15 و18 ســنة.  ــرتاوح أعامرهــم ب ت

ومازالــت الســلطات املحلّيــة اللبنانيــة تفــرض حظــر تجــول عــى الالجئــن 

ــدت  ــة، وعم ــراءات عقابي ــع إج ــة م ــدة مرتافق ــق ع ــورين يف مناط الس

بعــض البلديــات إىل حظــر ســر وحركــة الالجئــن مســاًء وحتــى ســاعات 

الصبــاح األوىل، حيــث انتقــدت الفدراليــة الدوليــة لحقــوق اإلنســان الفتــة 

ــب  ــا ـ قضــاء كــروان تحظــر ســر العــامل األجان ــة فاري رفعــت يف بلدي

وعائالتهــم عــى طريقهــا الريــع ليــالً ونهــاراً. 

التوصيات
تيســر دخــول الاجئــن الســورين إىل لبنــان وخروجهــم منــه 	 

الســورين. الاجئــن  وإقامــة 

ــة 	  ــح اإلقام ــم تصاري ــورين ومنحه ــن الس ــجيل الاجئ ــر تس  تيس

القانونيــة وتجديدهــا دون معوقــات. 

ــل 	  ــة تنق ــن حري ــي تضم ــة الت ــة الازم ــرارات القانوني ــاذ الق  اتخ

ــي  ــوال الت ــر التج ــرارات حظ ــة ق ــاء كاف ــورين، وإلغ ــن الس الاجئ

ــم.  ــرض عليه تف

٢ - 4.  الرتحيل القرسي والعودة 

األمنة والطوعية

ــاذ  ــو إىل اتخ ــي تدع ــم )206(، والت ــة رق ــاًم بالتوصي ــان عل ــذ لبن ــد أخ لق

التدابــر القانونيــة واإلداريــة لضــامن مبــدأ عــدم اإلعــادة القريــة 

ومعاملــة األشــخاص املحتاجــن لحاميــة دوليــة معاملــة منصفــة والئقــة. 

وإّن الســلطات اللبنانيــة ملزمــة قانونــاً مبوجــب عــدم ترحيــل أي شــخص 

ــتور  ــة الدس ــن مقدم ــرة ب م ــتناداً إىل الفق ــك اس ــراً، وذل ــوريا ق إىل س

التعذيــب لعــام 1984  الــدويل واتفاقيــة مناهضــة  اللبنــاين والعــرف 

ــن  ــادة )3( م ــص امل ــث تن ــام 2000، حي ــان يف ع ــا لبن ــم إليه ــي انض والت

ــة طــرف أن تطــرد أي شــخص أو  ــه »ال يجــوز ألي دول ــة عــى أن االتفاقي

ــا أســباب  ــة أخــرى، إذا توافــرت لديه ــرده أو تســلمه إىل دول ــده أو ت تعي

حقيقيــة تدعــو إىل االعتقــاد بأنــه ســيكون يف خطــر التعــرض للتعذيــب«، 

ومبوجــب قانــون تنظيــم دخــول األجانــب إىل لبنــان واإلقامــة فيــه 

ــذي يتضمــن  ــون الدخــول والخــروج( ال ــه للعــام 1962 )قان والخــروج من

مبــدأ عــدم اإلعــادة القريــة وإعــادة األشــخاص إىل أماكــن يكونــون 

فيهــا عرضــة لخطــر االضطهــاد أو التعذيــب أو للمعاملــة غــر اإلنســانية 

ــم 50/ ــرار رق ــدر الق ــات، ص ــذه االلتزام ــم ه ــاب. رغ ــة أو للعق أو املهين

ــرار  ــاع والق ــى للدف ــس األع ــن املجل ــخ 2019/4/15 ع أع/م ج أد/س تاري

ــر العــام لألمــن العــام  رقــم 43830/ق.م.ع تاريــخ 2019/5/13 عــن املدي

اللبنــاين، والقاضيــن برتحيــل املواطنــن الســورين الداخلــن إىل لبنــان عــر 

املعابــر غــر الرســمية.وقد أفــادت الوكالــة الوطنيــة لإلعــالم أنــه قــد تــم 

ترحيــل 301 مواطــن ســوري يف الفــرتة املمتــدة مــن 7 أيار/مايــو وحتــى 20 

أيار/مايــو )197 مــن قبــل الجيــش، 100 مــن قبــل قــوى األمــن الداخــي، 

و4 أشــخاص مــن قبــل األمــن العــام(، وذلــك تنفيــذاً للقــرارات املذكــورة، 

ــوازات  ــرة والج ــرة الهج ــع إىل دائ ــر املصن ــن ع ــليم املرحل ــم تس ــد ت وق

ــوس. ــدة ياب ــورية يف جدي الس

وتعــد جميــع هــذه القــرارات مخالفــة لقانــون العقوبــات اللبنــاين الــذي 

ــر  ــوا عــر املعاب ــن مل يدخل ــب الذي ــل بحــق األجان ــرارات الرتحي يحــر ق

ــة  الرســمية بالقضــاء الجــزايئ بعــد حصــول األجنبــي عــى محاكمــة عادل

يتســنى لــه خاللهــا تقديــم الدفــاع املناســب ضــد عقوبــة الرتحيــل )املــادة 

32 مــن قانــون الدخــول إىل لبنــان واإلقامــة فيــه والخــروج منــه الصــادر 

ــات(. ويتعــرض  ــون العقوب يف 1962/7/10، واملــواد 71 ـ 88 ـ 89 مــن قان

معظــم املواطنــن الســورين املرحلــن إىل عمليــات اعتقــال وتعذيــب حــال 
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ــة  ــر لصحيف ــد أورد تقري ــورية. فق ــلطات الس ــليمهم للس ــم وتس عودته

ــن  ــن 2000 مواط ــر م ــال أك ــن اعتق ــت يف 2019/6/2 ع ــنطن بوس الواش

ســوري وتعرضهــم للتعذيــب بعــد عودتهــم مــن لبنــان.  كــام أفــاد تقريــر 

ــخ 26  ــه بتاري ــان أن ــوق اإلنس ــامت حق ــن منظ ــة م ــن مجموع ــادر ع ص

ــن،  ــم مســجل كالجئ ــورياً، بعضه ــل 16 س ــم ترحي ــان/أبريل 2019 ت نيس

وذلــك عنــد وصولهــم إىل مطــار بــروت.

وبالرغــم مــن أن القانــون الــدويل يحظــر اإلعــادة القريــة املركبــة، التــي 

تحــدث عندمــا تســتخدم الــدول وســائل غــر مبــارشة إلرغــام األفــراد عــى 

العــودة إىل مــكان ميكــن أن يتعرضــوا فيــه ملخاطــر االنتهــاكات الجســيمة 

لحقــوق اإلنســان، أعلنــت الحكومــة اللبنانيــة يف متــوز 2018 أن باســتطاعة 

ــورية،  ــة الس ــع الحكوم ــاق م ــب اتف ــوريا مبوج ــودة إىل س ــن الع الالجئ

وطلبــت مــن مديريــة األمــن العــام تســهيل تلــك العــودة. وقــد عملــت 

ــت  ــودة وقام ــن بالع ــامء الراغب ــجيل أس ــى تس ــام ع ــن الع ــة األم مديري

ــخص إال  ــودة أي ش ــمح بع ــة. وال يس ــر الحدودي ــم للمعاب ــة نقله بعملي

بعــد الحصــول عــى املوافقــة املســبقة مــن الحكومــة الســورية. وبتاريــخ 

2020/2/13 صــدر بيــان عــن املديريــة العامــة لألمــن العــام اللبنــاين يشــر 

إىل العــودة الطوعيــة لـــ 1093 الجئــاً ســورياً مــن مناطــق مختلفــة يف لبنان 

ــن إىل  ــداد العائدي ــة أع ــلطات اللبناني ــدر الس ــورية. وتق إىل األرايض الس

ســوريا مــا بــن 55 ألفــاً و90 ألــف الجــئ.

 وتشــكك منظمــة العفــو الدوليــة بــأن عــودة الالجئــن إىل بلدهــم األصــي 

ــم  ــة ال ترغ ــة اللبناني ــن أن الحكوم ــم م ــى الرغ ــاً. فع ــة حق ــي طوعي ه

الالجئــن جســدياً عــى تســجيل أســامئهم أو الركــوب يف الحافــالت املغادرة 

إىل الحــدود، إال أن جميــع اإلجــراءات والسياســات الجائــرة للحكومــة 

اللبنانيــة، وال ســيام صعوبــة الحصــول عــى اإلقامــات ومــا ينتــج عــن ذلــك 

ــاع  ــة لألوض ــم، باإلضاف ــة والتعلي ــل والصح ــق بالعم ــات تتعل ــن معوق م

املأســوية املزريــة التــي يعيشــها الالجئــون الســوريون يف املخيــامت، دون 

توفــر الحــدود الدنيــا مــن مقومــات املعيشــة الكرميــة أو الحيــاة، تلقــي 

ــاء  ــى إعط ــورين ع ــدرة الس ــة أو ق ــول حقيق ــكوك ح ــن الش ــر م الكث

ــر  ــال وزي ــر 2017، ق ــن الثاين/نوفم ــاًل.   ويف 3 تري ــرة فع ــة الح املوافق

ــاً، مــن بينهــم طفــالن عــى  الدولــة لشــؤون النازحــن إن حــوايل 20 الجئ

األقــل، قتلــوا عــى يــد قــوات النظــام الســوري بعــد عودتهــم.  

وبالرغــم مــن أن القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان مينــح الحــق لالجئــن 

يف العــودة إىل بالدهــم، فــإن موضــوع عــودة الالجئــن مرتبطــة باملوافقــة 

ــام  ــن الع ــات لألم ــادت تريح ــث أف ــورية، حي ــة الس ــبقة للحكوم املس

اللبنــاين بــأن الحكومــة الســورية رفضــت عــودة بعــض الالجئــن املطلوبــن 

ألســباب أمنيــة.

التوصيات: 
حــث لبنــان عــى االلتــزام باالتفاقيــات واملعاهــدات الدوليــة 	 

ــوريا  ــخص إىل س ــل أي ش ــدم ترحي ــة بع ــا، واملوجب ــادق عليه املص

قــراً، األمــر الــذي ميكــن أن يفــي إىل خطــر االعتقــال التعســفي 

ــاة. ــى الحي ــر ع والخط

ــر 	  ــة أك ــة مراجع ــق عملي ــوريا وف ــن إىل س ــول الاجئ ــن وص  تأم

ــن، خصوصــاً  ــدويل لاجئ ــون ال ــر القان ــق مــع معاي ــة بالتواف رصام

ــان. ــوق اإلنس ــادئ حق ــري ومب ــل الق ــدم الرحي ــدأ ع مب

٢ - 5. إجالء وطرد السكان من 

منازلهم واالعتداء عىل املخيامت 

ــوق  ــاص بالحق ــدويل الخ ــد ال ــى العه ــادق ع ــان ص ــن أن لبن ــم م بالرغ

ــذي  ــام 1972، وال ــة والثقافيــة )ICESCR( يف ع ــة واالجتامعي االقتصادي

تعــرتف الدولــة اللبنانيــة مبوجبــه بحــق كل إنســان يعيــش عــى أراضيهــا 

ــم  ــز. وبالرغ ــق دون متيي ــي الئ ــتوى معي ــكن ومس ــى س ــول ع يف الحص

ــوق  ــة حق ــة بحامي ــلطات اللبناني ــق الس ــى عات ــى ع ــب امللق ــن الواج م

اإلنســان واحرتامهــا، ســجلت عــدة حــاالت لعمليــات اعتــداء وحــرق 

للخيــام واملخيــامت مــن قبــل بعــض األشــخاص املحليــن، وعمليــات طــرد 

وفــرار مــن املخيــامت، دون أي تدخــل يذكــر للســلطات اللبنانيــة لوقــف 

ــن.  ــة الالجئ ــداءات أو لحامي االعت

مــا تــزال بعــض البلديــات اللبنانيــة تقــوم بعمليــات إجــالء لالجئــن بشــكل 

ــاع لإلجــراءات املنصــوص عنهــا يف القوانــن  تعســفي ودون مراعــاة أو إتب

النافــذة. حيــث ذكــر تقريــر ملنظمــة هيومــن رايتــس ووتــش عــن قيــام 

بلديــات يف لبنــان بعمليــة إجــالء قريــة ألالف الالجئــن يف إطــار عمليــات 

ــة  ــراءات القانوني ــاة لإلج ــوين أو مراع ــاس قان ــدون أس ــي، وب ــرد جامع ط

الواجبــة. كــام ال يــزال عــرات اآلالف عرضــة لإلجــالء. وحســب املفوضيــة 

الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن، تــم إجــالء 3.664 ســورياً عــى 

أقــل تقديــر، مــن 13 بلــدة ومدينــة عــى األقــل منــذ بدايــة 2016 وحتــى 

الربيــع األول مــن 2018. كــام أجــى الجيــش اللبنــاين 7.524 آخريــن مــن 

ــت  ــة علق ــا اللبناني ــدة زغرت ــاع. ويف بل ــكري يف البق ــاق العس ــط ري محي

الفتــات تطالــب العــامل الســورين الخــروج مــن املنطقــة نهائيــاً وبــدون 

أي ســابق إنــذار. 

وتبعــا لإلجــراءات األمنيــة التــي اتخذتهــا الحكومــة اللبنانيــة ملواجهــة وباء 

كوفيــد ـ19، عمــدت بعــض البلديــات عــى ترحيــل الالجئــن املقيمــن يف 

ــاء  ــات يف قض ــل البلدي ــن قب ــالت م ــل 3 عائ ــم ترحي ــث ت ــا، حي مناطقه

النبطيــة، وقضــاء صيــدا، ومحافظــة جبــل لبنــان. 

التوصيات: 
احــرام االلتزامــات املتعلقــة يف الحــق يف الســكن املائــم للجميــع 	 

ــز. مــن دون متيي

 وقــف كافــة االعتــداءات واالنتهــاكات التــي تســتهدف مخيــامت 	 

ــن الســورين. الاجئ

 وقف كافة عمليات الرحيل واإلجاء القري وهدم املخيامت.	 
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٢ - 6. حرية الرأي والتعبري واالعتقاد 

)خطاب الكراهية( 

إن التصــدي لخطــاب الكراهيــة ال يعنــي تقييــد حريــة التعبــر أو حظرهــا، 

ــا هــو  ــث يتحــول إىل م ــة بحي ــد خطــاب الكراهي ــع تصعي ــي من ــل يعن ب

ــف،  ــة والعن ــز والعدواني ــى التميي ــض ع ــة التحري ــورة، وخاص ــد خط أش

وهــو أمــر يحظــره القانــون الــدويل وبالرغــم أن لبنــان ملــزم بحظــر 

الخطابــات والتعابــر التــي تشــكل تحريضــاً عــى التمييــز أو العــداوة أو 

العنــف وذلــك مبوجــب املــادة 20 مــن العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق 

املدنيــة والسياســية والتــي تنــص عــى أنــه )تحظــر بالقانــون أيــة دعــوة 

ــى  ــاً ع ــكل تحريض ــة تش ــة أو الديني ــة أو العنري ــة القومي إىل الكراهي

التمييــز أو العــداوة أو العنــف(، فقــد تصاعــدت عمليــات التحريــض ضــد 

الالجئــن الســورين وخطــاب الكراهيــة بشــكل كبــر وخاصــة لــدى بعــض 

ــل  ــن مســؤولياتهم وتحمي ــة للتنصــل م ــن، يف محاول املســؤولن الحكومي

ــر  ــي مي ــة الت ــة واألمني ــاع االقتصادي ــؤولية األوض ــورين مس ــن الس الالجئ

ــان. وقــد تناولــت هــذه الخطابــات والحمــالت الدعــوة إىل طــرد  بهــا لبن

الالجئــن الســورين مــن البــالد ومــن بعــض البلديــات وإىل إزالــة املخيامت 

ــل  ــى ترحي ــرض ع ــورات تح ــع منش ــرى توزي ــام ج ــوال، ك ــر التج وحظ

الســورين تحــت شــعار )ســوريا آمنــة للعــودة ولبنــان مل يعــد يحتمــل(. 

ــن  ــن أماك ــورين م ــامل الس ــرد الع ــوة إىل ط ــض إىل الدع ــد التحري وامت

ــن ضمــن مجموعــة مــن الحمــالت )بتحــب  ــم واســتبدالهم بلبناني عمله

لبنــان وظـّـف لبنــاين( أو)اللبنــاين قبــل الــكل(، حيــث قامــت فــرق تفتيــش 

ــو  ــدأت يف 10 متوز/يولي ــعة ب ــالت واس ــة بحم ــل اللبناني ــن وزارة العم م

2019 مبــؤازرة مــن قــوى األمــن الداخــي، بشــن حمــالت عــى املحــالت 

واملنشــآت والفنــادق واملطاعــم والــورش الصناعيــة وورش الصيانــة وتصليح 

ــا ســوريون، وعملــت عــى إقفــال  ــي يعمــل به ــات الت الســيارات والبلدي

العــرات مــن املحــال والورشــات مــع فــرض غرامــات عــى الــورش التــي 

ــة.  ــل نظامي ــص عم ــى تراخي ــدم الحصــول ع ــة ع تشــغل ســورين، بحج

ــا  ــن وإغالقه ــل الالجئ ــن عم ــة ألماك ــاالت مداهم ــدة ح ــجلت ع ــام س ك

وطــرد العاملــن فيهــا مــن قبــل بعــض الشــباب املنتمــن إىل أحــد األحــزاب 

السياســية، وســجلت عــدة حــاالت اعتــداء وتنمــر خــالل هــذه املداهامت.  

ــراج  ــو إىل إخ ــات تدع ــان الفت ــوب لبن ــدات يف جن ــدة بل ــرت يف ع وانت

الســورين مــن هــذه البلــدات وإعادتهــم إىل بالدهــم. كــام شــهدت بلــدة 

النبطيــة الفوقــا وضــع الفتــات تهــدد بقطــع يــد العامــل الســوري وتوقيــع 

عريضــة ملنــع الســورين مــن العمــل يف البلــدة.

وباملقابــل شــهد لبنــان عــدة تظاهــرات واعتصامــات يف مناطــق مختلفــة 

مــن لبنــان ضــد خطــاب الكراهيــة لالجئــن الســورين، كــام أصــدر 

ــن  ــن والحقوقيّ ــطن والفّنان ــاب والناش ــن والكتّ ــن الصحافيّ ــة م مجموع

ــي  ــة الت ــق للحمل ــتنكارهم املطل ــن اس ــاً معلن ــن بيان ــن اللبنانيّ واملثّقف

ــت  ــام أعلن ــان.  ك ــات الســوريّون يف لبن ــون واملواطن ــا املواطن ــرّض له يتع

مجموعــة مــن الجمعيــات اللبنانيــة عــن مبــادرة يف 2019/8/22 ملواجهــة 

ــه  ــه وصاحبات ــد بأصحاب ــة والتندي ــز والعنري ــة والتميي ــاب الكراهي خط

حــد املالحقــة القانونيــة، كــام املدافعــة عــن أي ضحيــة مــن ضحايــا هــذا 

ــاب.  الخط

التوصيات
االلتــزام باملعاهــدات الدوليــة والتــي تحظــر أي دعــوة إىل الكراهية 	 

ــكالها. بكافة أش

 وقــف كافــة حمــات التحريــض وخطابــات الكراهية ضــد الاجئن 	 

السورين.

 مقاضــاة األشــخاص والجهــات التــي تقــوم بالتحريــض عــى 	 

الاجئــن ومعــاداة  الكراهيــة 

٢ - 7.  الحق يف الحامية 

٢ - 7 - .1  التزويج املبكر لالجئات السوريات 

بالرغــم مــن أن لبنــان أخــذ علــامً بالتوصيــات رقــم )37 ـ 92 ـ 130 ـ 

ــزواج  ــال وال ــج األطف ــو إىل القضــاء عــى مامرســة تزوي ــي تدع 132( والت

ــزواج القــري، وإىل اعتــامد مــروع القانــون املتعلــق بــزواج  املبكــر وال

القــر، وحظــر زواج األطفــال. وبالرغــم مــن مصادقــة لبنــان عــى 

اتفاقيــة حقــوق الطفــل والروتوكــول اإلضــايف واملتعلــق مبنــع االســتغالل 

ــدرة  ــن ق ــد م ــة تح ــة القانوني ــة الصف ــإن محدودي ــال. ف ــي لألطف الجن

الالجئــن الســورين عــى الحصــول عــى الحاميــة واملســاعدات كــام تزيــد 

مــن خطــر االســتغالل واإلســاءة وعــدم القــدرة عــى التقــايض. وتســتمر 

وبشــكل فاضــح انتهــاكات حقــوق الطفــل يف لبنــان مــع اســتمرار ظاهــرة 

ــاك  ــع واالنته ــات الســوريات. هــذا الواق ــات الالجئ ــر للفتي ــج املبّك التزوي

ناتــج عــن أن النصــوص القانونيــة ال تحــدد ســناً أدىن للــزواج يتوافــق مــع 

ــات  ــج املبكــر للفتي ــر التزوي ــث يؤث ــة. حي ــواردة يف االتفاقي ــات ال االلتزام

ويؤســس لكافــة انتهــاكات الحقــوق اإلنســانية للنســاء والفتيــات، ويشــكل 

ــة  ــق الطفل ــى ح ــدت ع ــي أك ــل الت ــوق الطف ــة حق ــع اتفاقي ــاً م تعارض

ــة  ــاً يف اتفاقي ــس طرف ــان لي ــة واملشــاركة. ورغــم أن لبن ــامء والحامي يف الن

الالجئــن لعــام 1951، التــي نصــت عــى مســؤولية الحكومــات املضيفــة 

عــن حاميــة الالجئــن والالجئــات، فإنــه يقــع عــى عاتــق الدولــة اللبنانيــة 

حاميــة األطفــال املوجوديــن عــى أراضيهــا مــن جميــع أشــكال االنتهــاكات 

مبــا فيهــا ظاهــرة التزويــج املبكــر وذلــك وفقــاً للقانــون الــدويل.

وقــد أشــارت دراســة مســحية عــام 2016 أجراهــا صنــدوق األمــم املتحــدة 

للســكان والجامعــة األمريكيــة يف بــروت وجمعيــة ســوا للتنميــة اإلغاثيــة 

شــملت نحــو 2.400 مــن النســاء والفتيــات الالجئــات يف منطقــة البقــاع 

الغــريب، إىل أن مــا يزيــد عــن ثلــث مــن شــملهّن املســح والــاليت تــرتاوح 

أعامرهــن بــن 20 و 24 عامــاً، قــد تزوجــن قبــل بلوغهــن الـــ 18 عامــاً. كام 

أشــارت دراســة عــن معهــد عصــام فــارس للسياســات العامــة والشــؤون 

الدوليــة إىل أن 22 يف املئــة مــن الالجئــات الســوريات يف لبنــان بــن عمــر 

15 و 19 عامــاً، متزوجــات وذلــك اســتناداً إىل بيانــات وإحصائيــات مكتــب 

.)O2CHA( األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية
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التوصيات
حظــر زواج األطفــال وتأمــن مصلحــة األطفــال الفضــى وإصــدار 	 

قانــون مينــع زواج األطفــال.  

ــزواج 	  ــزواج املبكــر وال القضــاء عــى مامرســة تزويــج األطفــال وال

ــري. الق

ــرص دخــل أفضــل 	  ــر ف ــة الســورين وتوف ــود عــن عامل ــع القي رف

ــة. ــألرس الاجئ ل

٢ - 7 - ٢.  االستغالل والعنف الجنيس 

والعنف القائم عىل النوع االجتامعي 

بالرغــم مــن أن لبنــان قــد قبــل التوصيــات )126 ـ 136( التــي تدعــو إىل 

ــي  ــي واســتغالل النســاء، وامل ــف األرسي والتحــرش الجن ــة العن مكافح

قدمــاً يف تعزيــز التدابــر الراميــة إىل حاميــة األطفــال والنســاء مــن جميــع 

أشــكال العنــف. وبالرغــم مــن أن لبنــان أخــذ علــامً بوجــوب وضــع تدابــر 

ــات ملتمســات اللجــوء مــن االســتغالل  ــة الالجئــن والنســاء والفتي لحامي

االقتصــادي والجنــي، والعنــف الجنســاين، مبــا يف ذلــك االعتــداء الجنــي، 

فضــاًل عــن زواج األطفــال والــزواج القــري والتمييــز. فــإن عــدم املصادقــة 

عــى اتفاقيــة الالجئــن وغيــاب الحاميــة القانونيــة عنهــم، تجعــل النســاء 

ــف  ــي والعن ــف الجن ــتغالل والعن ــواع االس ــة أن ــة لكاف ــات عرض الالجئ

القائــم عــى النــوع االجتامعــي. باإلضافــة إىل أن السياســة التــي تنتهجهــا 

الحكومــة اللبنانيــة يف التضييــق عــى الالجئــن والالجئات يف ســبل عيشــهم 

ويف مــوارد رزقهــم، أدت إىل ظهــور أمنــاط مــن االســتغالل واالتجــار بالبر، 

حيــث تجــر الالجئــات عــى التســول أو العمــل ضمــن شــبكات الدعــارة 

ــل  ــن قبي ــامل م ــام بأع ــل أو القي ــاب العم ــل أرب ــن قب ــتغالل م أو االس

الســخرة أو باإلكــراه أو الجــر مجانــاً مــن دون مقابــل. وتعتــر املخيــامت 

ــن  ــددة م ــكال متع ــات إىل أش ــا الالجئ ــرض فيه ــي تتع ــن الت أوىل األماك

املضايقــات والتحرشــات ســواء يف الطرقــات أو عنــد اســتخدام الحاممــات 

أو يف أماكــن توزيــع املســاعدات. وأوردت منظمــة العفــو الدوليــة يف 

تقريرهــا حــول وضــع الالجئــات الســوريات يف لبنــان بــأن أوجــه القصــور 

يف املســاعدات الدوليــة والسياســات التمييزيــة التــي تنتهجهــا الســلطات 

اللبنانيــة، خلقــت ظروفــاً تجعــل مــن اليســر يف ظلهــا تعــرض الالجئــات يف 

لبنــان لالســتغالل واإلســاءة. ويــرز التقريــر كيــف يــؤدي رفــض الحكومــة 

اللبنانيــة تجديــد تصاريــح اإلقامــة لالجئــن ومــا يرافــق ذلــك مــن نقــٍص 

يف التمويــل الــدويل إىل تــرك الالجئــات يف موقــف ال يُحســدن عليــه، 

ــك  ويجعلهــن عرضــة لخطــر االســتغالل مــن أصحــاب النفــوذ، مبــا يف ذل

أصحــاب العقــارات وأربــاب العمــل، وحتــى أفــراد الرطــة. وقــد أوردت 

تقاريــر إعالميــة عــن إنقــاذ 75 فتــاة غالبيتهــن ســوريات مــن التعذيــب 

والتشــويه واإلجهــاض القــري عــى يــد شــبكة لالتجــار بالبــر.

ــاء  ــل الفض ــة داخ ــات يف مســتويات مختلف ــى الالجئ ــف ع ــع العن ويق

ــم املتحــدة  ــدوق األم ــر صن ــث ورد يف تقري الخــاص أو داخــل األرسة. حي

ــة لألزمــة الســورية ـ 2016(، أن ٪22  ــز االســتجابة اإلقليمي للســكان )مرك

مــن الالجئــن الشــباب يف لبنــان يقبلــون اســتخدام العنــف يف إطــار 

 العائلــة، حيــث يتعــرض الكثــر مــن الالجئــات الســوريات للعنــف 

والــرضب عــى يــد أحــد أفــراد األرسة. ويعــد موضــوع عــدم وجــود تريــح 

ــق  ــي تعي ــور الت ــن أهــم األم ــة الجــئ م ــول أو بطاق ــة ســاري املفع إقام

ــع  ــة والتمت ــلطات املختص ــه للس ــن التوج ــاء م ــدرات النس ــن ق ــد م وتح

بقانــون حاميــة النســاء وســائر أفــراد األرسة مــن العنــف األرسي يف لبنــان، 

خوفــاً مــن التعــرض للتوقيــف أو املعاملــة املهينــة واملذلــة.  

ــاء  ــة وب ــة ملواجه ــة اللبناني ــل الحكوم ــن قب وأدت اإلجــراءات املتخــذة م

موفيــد ـ19 إىل تفاقــم حالــة الالجئــات وإىل زيــادة حــاالت العنــف داخــل 

ــف  ــغ عــن حــاالت العن ــة التبلي ــرتات الحجــر، مــع صعوب ــاء ف ــزل أثن املن

املامرســة حيــث يســتحيل الخــروج مــن املخيــامت لتقديــم الشــكاوى. 

التوصيات
ســن الترشيعــات والسياســات واآلليــات املناســبة لتوفــر الحاميــة 	 

الرضوريــة لاجئــات مــن خطــر االســتغال والعنــف الجنــي 

والعنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي، يف الفضــاء العــام والفضــاء 

الخــاص )األرسة(.

تســهيل الوجــود القانــوين لاجئات الســوريات لتســهيل لجوئهن اىل 	 

الســلطات يف حــال التعــرض للعنــف واالســتغال.

تطبيــق القوانــن الخاصــة بحاميــة املرأة واألحــداث املعمــول بها يف 	 

لبنــان عــى الاجئــن والاجئــات الســورين يف لبنــان
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3ـ الحقوق االقتصادية واالجتامعية 

3 - 1.  حق العمل

عــى الرغــم مــن أن لبنــان أخــذ علــامً بالتوصيــة رقــم 215 والتــي تدعــو 

ــن الوصــول إىل بعــض  ــم الفلســطينيون، م ــن، مبــن فيه إىل متكــن الالجئ

القطاعــات يف ســوق العمــل الرســمي،  إال أن لبنــان مــا زال ال يتبــع 

سياســات تحمــي العامــل عمومــاً، بــل اعتمــد عــى قوانــن قدميــة )قانــون 

ــر مل  العمــل الصــادر يف 23 أيلــول 1946( وعــى ســلطة استنســابية للوزي

تــراِع الشــق اإلنســاين لحيــاة الالجئــن، حيــث إنــه باإلضافــة إىل الظــروف 

االقتصاديــة املاليــة التــي ميــر بهــا لبنــان مــن تدهــور يف االقتصــاد وارتفــاع 

شــديد يف نســب البطالــة والفقــر وانخفــاض القــدرة الرائيــة، أتــت خطــة 

الحكومــة اللبنانيــة مبامرســات ســيئة اســتهدفت الالجئــن الســورين 

ــة  ــات وغرامــات مالي بشــكل مبــارش مثــل اإلغــالق والطــرد وفــرض عقوب

عاليــة وصارمــة، وشــملت هــذه الحمــالت املنشــآت واملحــالت والفنــادق 

واملطاعــم واملعامــل والــورش الصناعيــة والبلديــات وكافــة قطاعــات 

ــة. العمــل اللبناني

 

التوصيات
ــف 	  ــن لتعري ــن الخاضع ــتثني الاجئ ــل ليس ــون العم ــل قان تعدي

ــم  ــهيات لحصوله ــاد تس ــة  بإيج ــر الدولي ــب املعاي ــوء حس اللج

عــى إجــازة عمــل يف املهــن الحــرة أو أغلــب تلــك املهــن، وتخفيــض 

ــتصدارها. ــه الس ــة علي ــوم املتوجب الرس

ــة 	  ــن تكــون مبثاب ــات خاصــة بالاجئ العمــل عــى اســتصدار بطاق

ــة.  ــام الكفال ــة بنظ ــر مرتبط ــل غ ــازة عم إج

وضــع خطــة مــن شــأنها دراســة اليــد العاملــة الســورية يف لبنــان 	 

ــة يف  ــة والحيوي ــات املنتج ــم القطاع ــا لدع ــه متركزه ــة توجي وكيفي

االقتصــاد اللبنــاين، آخــذًة بعــن االعتبــار املعايــر الحقوقيــة للعــامل 

ــاين.  الســورين ومصلحــة االقتصــاد اللبن

3 - ٢.  دور املساعدات اإلنسانية: 

التحول نحو التنمية واالندماج 

االقتصادي لالجئني

إن عــدم تبنــي لبنــان خطــط اســتجابة واضحــة لوجــود الالجئــن الســورين 

منــذ قدومهــم إىل لبنــان و بــدالً مــن اســتخدام خطــة االســتجابة )املتأخــرة 

ــوء  ــات اللج ــف تبع ــوء( يف تخفي ــة اللج ــدء عملي ــن ب ــنوات ع ــع س أرب

عــى الالجئــن وتعزيــز االســتدامة يف لبنان، كانــت السياســات الحكوميــة 

تعــزز النــزاع و تظهــره عــى أنــه رصاع بــن الالجئــن الســورين مــن جهــة 

واملجتمــع اللبنــاين املضيــف مــن جهــة أُخــرى عــى البنــى التحتيــة وســوق 

ــية  ــة وسياس ــة أمني ــن ناحي ــوري م ــف الس ــع املل ــل م ــل، والتعام العم

كملــف قابــل للتفــاوض واالبتــزاز واملســاومة مــن األطــراف السياســية يف 

ــن املجتمعــن  ــادة االحتقــان ب ــز وزي ــذي ســاهم يف تعزي ــان، األمــر ال لبن

واإلرضار بشــبكة األمــان االجتامعــي القامئــة بــن الالجئــن واملجتمــع 

املضيــف. وكذلــك تغييــب دور املســاعدات اإلنســانية مــن ناحيــة التنميــة 

االجتامعيــة واالندمــاج االقتصــادي لالجئــن مــن خــالل فــرض قيــود عــى 

ــران  ــان يف الســابع  مــن حزي ــرر لبن ــث ق ــن باملجــال اإلنســاين حي العامل

2018  تجميــد اســتقبال طلبــات اإلقامــة الخاصــة مبوظفــي مفوضيــة 

األمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن وكذلــك الناشــطن الســورين بالتضييــق 

ــاً  ــر ضغط ــذا األم ــكل ه ــل. ويش ــة والعم ــاً أوراق االقام ــم وخصوص عليه

وتحديــاً أمــام الالجئــن الســورين يف لبنــان الذيــن يتعرضــون للسياســات 

ــم  ــة تعســر قدرته ــن ناحي ــا م ــة املناهضــة لوجودهــم، خصوًص الحكومي

عــى اإلقامــة القانونيــة، األمــر الــذي مــن شــأنه أن يجعلهــم تحــت تهديــد 

دائــم باالعتقــال والرتحيــل والطــرد مــن الســكن، والعنــف الجنــي القائــم 

عــى النــوع االجتامعــي وإســاءة معاملــة األطفــال.

 

التوصيات 
ــبء 	  ــن ع ــن م ــول الاجئ ــات تح ــج مبقارب ــط وبرام ــع خط ـ وض

عــى املجتمــع اللبنــاين إىل قــوة منتجــة تســاهم يف تحســن الوضــع 

اإلنســاين لاجئــن واالحتياجــات اإلمنائيــة للبنــان يف آن معــاً، وخاصة 

يف مجــال البنــى التحتيــة والطاقــة واألمــن الغــذايئ واالســتقرار 

ــل. ــي وســوق العم االجتامع

ـ تســهيل املشــاريع اإلمنائيــة الداعمــة لاجئن الســورين عن طريق 	 

االســتثامر يف تحســن البنيــة التحتيــة وســبل العيــش وتأمــن فــرص 

عمــل لــكل مــن الاجئــن واملجتمــع املضيــف.

ــات االســتثامر وإنشــاء األعــامل بالنســبة لاجئــن 	  ـ تســهيل عملي

لتوســيع فــرص العمــل يف االقتصــاد اللبنــاين الســتيعاب قــوة العمــل 

مــن الاجئــن واملجتمــع املحــي.

 

3 - 3.  التعليم 

ــي  ــم )179 ـ 180 ـ 181( والت ــات رق ــل التوصي ــان قب ــن أن لبن ــم م بالرغ

تدعــو لتعزيــز وتوســيع البنــى التحتيــة للتعليــم مــن أجــل إتاحــة تعليــم 

ــاين  ــم املج ــاء التعلي ــه، وإرس ــى أراضي ــال ع ــع األطف ــامل لجمي ــد وش جي

ــى  ــان ع ــل لبن ــذ مل يعم ــث التنفي ــن حي ــه م ــع،  إال أن ــي للجمي واإللزام

ــورين  ــن الس ــال الالجئ ــن أطف ــات اآلالف م ــرص ملئ ــؤ يف الف ــر تكاف توف

كنظرائهــم مــن اللبنانيــن، حيــث بلغــت  نســب املشــاركة ســنة 2019  يف 

التعليــم بــن 6 – 14 ســنة 69٪، و 22٪ لألطفــال بــن 15 – 17 ســنة، كــام 

ــن 6– 14  ــن ب ــرتاوح أعامره ــي ت ــة الت ــال ذوي اإلعاق ــن األطف أن 44٪ م

ــم.  ــات للوصــول إىل التعلي ــون مــن تحدي ســنة يعان

التوصيات
ــم 	  ــع فئاته ــم بجمي ــورين إىل التعلي ــن الس ــول الاجئ ــامن وص ض

ناجحــة  اســراتيجيات  وتنفيــذ  الجغــرايف،  وتوزعهــم  العمريــة 

بالتعــاون مــع املنظــامت الدوليــة املعنيــة بشــؤون التعليــم وتوفــر 

االحتياجــات األساســية لألطفــال، واألشــخاص ذوي االحتياجــات 

ــة. الخاص
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3 - 4.  الصحة: حق الالجئني السوريني 

ببيئة صحية 
رغــم أن لبنــان أخــذ علــامً بالتوصيــة رقــم 217، والتــي تدعــو إىل تعزيــز 

الجهــود الراميــة إىل ضــامن حاميــة وكرامــة الالجئــن الســورين ال ســيام يف 

مــا يتعلــق بالرعايــة الصحيــة، ورغــم أن الدســتور اللبنــاين يحمــي الحــق 

ببيئــة صحيــة عــى أراضيــه، إال أن  لبنــان يحــرم الالجئــن الســورين حقهــم 

ببيئــة صحيــة. فاملخيــامت الخاصــة بالالجئــن تعــاين مــن عــدم وجــود بنــى 

ــة والحــرارة  ــة العالي ــن الرطوب ــرة م ــاة كب ــع معان ــا ، م ــة أو رداءته تحتي

صيفــاً، والــرد القــارس شــتاًء، إضافــة إىل ســوء التهويــة وانتشــار األمــراض 

ــات مــن املخيــامت، وعــدم  ــا يف ظــل قــرب أماكــن تجمــع النفاي خصوًص

وجــود ميــاه صالحــة للــرب، األمــر الــذي أدى إىل وجــود بيئــة غــر صحية 

وأمــراض صدريــة وهضميــة وأمــراض مزمنــة. وقــد ُســجل انخفــاض شــديد 

باملســاعدات الطبيــة والصحيــة والحاميــة مــن األمــراض واألوبئــة بشــكل 

ــات بوســاطة محــارق يف  ــان يعمــد إىل حــرق النفاي مســتدام. كــام أن لبن

الهــواء الطلــق األمــر الــذي يعــد مامرســة خطــرة تســبب خطــر اإلصابــة 

مبشــاكل صحيــة عــى املديــن القصــر والطويــل وتحديــداً بانبعاثــات مــن 

شــأنها أن تســبب أمراضــاً يف القلــب والرطــان والربــو وأمراضــاً تنفســية. 

التوصيات 
ــن الســورين 	  ــام الاجئ ــة الفرصــة أم ــة إتاح ــة اللبناني ــى الدول ع

ــة وزارة  ــة واالستشــفاء عــى نفق االســتفادة مــن الخدمــات الصحي

ــة. الصح

ــة يف املخيــامت ومكافحــة األمــراض 	  ــة صحي ــر الــرشوط لبيئ  توف

ــورين. ــن الس ــامت لاجئ ــات واملخي ــية يف التجمع ــة املتفش واألوبئ

ــادة 	  ــرز وإع ــن ف ــة م ــرق حديث ــا بط ــات بأنواعه ــة النفاي معالج

تدويــر وبطــرق ال تــؤذي البيئــة واملقيمــن يف لبنــان.

 تحســن حالــة املخيــامت بتوفــر متطلباتهــا لتكــون مــكان مائــم 	 

للســكن يضمــن حيــاة كرميــة وصحيــة لاجــئ الســوري.

ــود واملعيقــات لتحســن أوضــاع املخيــامت والــرشوط 	   الغــاء القي

ــا ــة فيه الصحي

3 - 5.  الفقر والحرمان والظروف 

املعيشية 

يف دراســة مشــرتكة أجرتهــا كل مــن املفوضيــة الســامية لشــؤون الالجئــن 

وبرنامــج األغذيــة العاملــي واليونســف ، أن أكــر مــن 75٪ مــن الالجئــن 

الســورين يف لبنــان يعيشــون تحــت خــط الفقــر. وأن 58٪ مــن األرس 

الســورية تعيــش يف فقــر مدقــع عــى أقــل مــن 2.87 دوالريــن للشــخص / 

يــوم ، األمــر الــذي أدى إىل نشــوء اســرتاتيجيات تكيــف ســلبية تــرتاوح مــن 

التكيــف بالغــذاء مــن تنــاول غــذاء أقــل جــودة وأرخــص إىل الغــاء وجبــة 

ــف  ــرتاوح اســرتاتيجيات التكي ــة، يف حــن ت ــات اليومي ــن الوجب ــر م أو أك

ــام  ــال. ك ــة األطف ــون إىل عامل ــد الدي ــن تكب ــش م ــة بكســب العي املتعلق

ــة  ــئ مكتظ ــورين يف مالج ــن الس ــف أرس الالجئ ــن نص ــر م ــاك أك أن هن

ــار.   وظروفهــا أدىن مــن املعايــر اإلنســانية أو انهــا يف خطــر االنهي

التوصيات
ــة 	  ــات املتعلق ــرام االلتزام ــا اح ــا فيه ــان مب ــوق اإلنس ــرام حق اح

ــن  ــد الاجئ ــز ض ــن دون متيي ــع وم ــم للجمي ــكن املائ ــق الس بح

ــم املعيشــية والســامح  الفلســطينين والســورين، وتحســن ظروفه

ــامت.  ــاء للمخي ــواد البن ــال م بإدخ

تســهيل إجــراءات إعطــاء الاجئ الســوري وثائــق اإلقامــة القانونية 	 

يف لبنــان وتســهيل وصولــه للخدمــات والتعليــم والرعايــة الصحيــة.
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املقدمة

تعزيــزاً لــدور املجتمــع املــدين يف مراقبــة التزامات الــدول وتطبيقها 	 

لاتفاقيــات الدوليــة املربمــة، قامــت املنظــامت أصحــاب املصلحــة 

بخــوض هــذه التجربــة، لتقديــم اقراحاتهــا وتعليقاتهــا حــول مســار 

عمليــة االســتعراض الــدوري الشــامل، وتســليط الضــوء عــى أهــم 

املامرســات اإليجابيــة واملجحفــة ضــد الاجئــن الفلســطينين يف 

ــر بالتنســيق والتعــاون مــع طيــف  ــم إعــداد هــذا التقري ــان. ت لبن

ــات املجتمــع األهــي،  ــات، وتحالف ــن املنظــامت والجمعي واســع م

العاملــة يف الوســط الفلســطيني يف لبنــان، عــرب عــدة مراحــل: جمــع 

ــيقها وصياغاتهــا، واملراجعــة مــن قبــل أعضــاء  املعلومــات وتنس

التحالــف. وينشــط أعضــاء التحالــف يف عــدة مجــاالت منهــا: حقوق 

ــة،  ــات االجتامعي ــل، الخدم ــوق الطف ــرأة، حق ــوق امل اإلنســان، حق

ــة، وحقــوق املعّوقــن. كــام أن أحــد أهــداف هــذا  ــة الصحي الرعاي

التشــبيك هــو تعزيــز التنســيق و العمــل يف مجــال املنــارصة والدفاع 

ــن  ــوق الاجئي ــق بحق ــا يتعل ــة يف م ــان، خاص ــوق اإلنس ــن حق ع

الفلســطينين يف لبنــان، وتفعيــل عمليــة مراجعــة الحالــة الحقوقيــة 

واالجتامعيــة لهــم، مــن خــال إعــداد هــذا التقريــر.

يعيــش الاجئــون الفلســطينيون  يف لبنــان، واقعــاً يــزداد عــرب 	 

ــاً بفعــل  ــاً. وقــد ازداد الواقــع تعســفاً وتردي الســنوات ســوءاً وتردي

ــد  ــي أدت إىل املزي ــة الت ــر املنصف ــة غ ــة اللبناني إجــراءات الحكوم

ــه  ــان )ضمن ــامت الفلســطينية يف لبن ــق والعــزل للمخي ــن التضيي م

ــة(،  ــة ومي ــوة واملي ــن الحل ــامت ع ــول مخي ــازل ح ــدار ع ــاء ج بن

ــة  ــم االجتامعي ــة مناحــي حياته ــى كاف ــاره الســلبية ع ــرك آث ــا ت م

واالقتصاديــة. إضافــة لذلــك، ويف متــوز/ يوليــو 2019، أقــدم وزيــر 

ــاين، عــى وضــع وتطبيــق مــا ســمي »خطــة مكافحــة  العمــل اللبن

العاملــة األجنبيــة غــر الرشعيــة يف لبنــان«، والتــي طالــت يف 

تطبيقاتهــا العــامل وأربــاب العمــل الفلســطينين، بشــكل مخالــف 

الربملــان  أقرهــا  التــي  الســابقة  اللبنانيــة  والقــرارات  للقوانــن 

ــم طــرد العــرشات مــن  ــث ت ــاين يف آب مــن العــام 2010. حي اللبن

الفلســطينين مــن وظائفهــم، كــام وأغلقــت العــرشات مــن األعــامل 

العمــل يف وجــه  فــرص  يديرهــا فلســطينيون، وأغلقــت  التــي 

ــل  ــة بفع ــن املختلف ــاب امله ــد وأصح ــات واملعاه ــي الجامع خريج

ــة.  ــا املجحف ــة وإجراءته ــق الخط تطبي

وعــى الرغــم مــن الوعــود لتحســن أوضاعهــم، إال أن سياســة 	 

الدولــة اللبنانيــة قابضــة عــى الحقــوق وخاصــة الحــق يف العمــل، 

عــرب تعديــل قانــوين العمــل والضــامن االجتامعــي املجتــزأ يف 2010 

وعــدم إصــدار املراســيم التطبيقيــة حتــى تاريــخ إعــداد هــذا 

التقريــر. وبســبب تطبيــق خطــة وزيــر العمــل يف العــام 2019 ثارت 

موجــة مــن الغضــب بــن الاجئــن ترافقــت مــع احتجاجــات ســلمية 

يف جميــع املخيــامت الفلســطينية يف لبنــان، مطالبــة بإلغــاء الخطــة 

ــة. ــم اإلنســانية واالجتامعي ــن الفلســطينين حقوقه ــح الاجئ ومبن

مل تقــم الحكومــات اللبنانيــة املتعاقبــة، منــذ 72 عامــاً، بــأي 	 

إجــراءات ملعالجــة األزمــات واالنتهــاكات املتعددة، ســواء األمنية أو 

االجتامعيــة واالقتصاديــة التــي تعــرض لهــا الاجئــون الفلســطينيون 

يف لبنــان، عــى الرغــم مــن الوعــود املتكــررة التــي أطلقتهــا 

الحكومــات اللبنانيــة لتحســن أوضاعهــم االقتصاديــة واالجتامعيــة، 

وعــى الرغــم مــن موافقــة لبنــان عــى بعــض توصيــات االســتعراض 

الــدوري الشــامل يف الــدورة األوىل 2010 والتــي مل يجــر تطبيقهــا؟! 

فيــام تحفــظ عــى جميــع توصيــات الــدورة الثانيــة يف العــام 2015. 

وعــى الرغــم مــن إقــدام لجنــة الحــوار اللبنــاين – الفلســطيني عــى 

إطــاق وثيقــة »رؤيــة لبنانيــة موحــدة لقضايــا اللجــوء الفلســطيني 

يف لبنــان« والتــي قدمــت تعريفــاً واضحــاً للمكانــة القانونيــة لاجــئ 

الفلســطيني، بقــي التعاطــي مــع الاجئــن الفلســطينين استنســابياً، 

ــو  ــم عدمي ــرى ه ــارة آخ ــب، وت ــارة أجان ــون، وت ــارة الجئ ــم ت فه

الجنســية.

يف خطــوة هــي األوىل مــن نوعهــا منــذ العــام 1948، جــرت 	 

عمليــة تعــداد عــام للســكان واملســاكن يف املخيــامت والتجمعــات 

العــام 2017، أرشفــت عليــه »لجنــة  لبنــان يف  الفلســطينية يف 

ــزي  ــاء املرك ــه إدارة اإلحص ــطيني« وأنجزت ــاين – الفلس ــوار اللبن الح

اللبنــاين والجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني.حيث تبــن أن عــدد 

الاجئــن الفلســطينين يف لبنــان يبلــغ حــوايل 192,000 )174,422، 

الجــئ فلســطيني يف لبنــان و 17,706 الجــئ فلســطيني مــن ســوريا، 

ــاً(. ــارب 156 تجمع ــا يق ــامً وم ــدون يف 12 مخي متواج

تواجــه املخيــامت الفلســطينية اإلقصــاًء اجتامعيــاً واقتصاديــاً، 	 

ــن  ــان الاجئ ــة حرم ــاء عــى حال ــة، واإلبق ــة االجرائي ــاً للعدال وغياب

واالقتصاديــة  املدنيــة  بالحقــوق  التمتــع  مــن  الفلســطينين 

واالجتامعيــة. ويف هــذا املجــال، إســتمر منــع الاجئــن الفلســطينين 

يف لبنــان مــن امتــاك العقــارات، ومــن العمــل يف أكــر مــن ثاثــن 

مهنــة مبــا يف ذلــك جميــع املهــن الحــرة، مــع شــبه اســتحالة بالعمــل 

يف املهــن املســموح بهــا بفعــل االجــراءات التمييزية. هــذا إضافة إىل 

التمييــز والقيــود التــي تفــرض عــى عمــل النســاء الاجئــات وذوي 

ــطينين. ــل الفلس ــاب العم ــن، وأرب ــة، واملعّوق ــات الخاص االحتياج

ال تــزال املامرســات واالنتهــاكات العنيفــة ســائدة، عــى الصعيديــن 	 

ــر عــى النســاء واألطفــال الاجئــن  املجتمعــي واألرسي، حيــث تؤث

الفلســطينين يف لبنــان ومــن ســوريا الســيام عاملــة األطفــال وزواج 

الطفــات، بشــكل متزايــد، والتــي تســتخدم مــن قبــل األهــل كآليات 

للتغلــب عــى الوضــع االقتصــادي والقيــود املاليــة املتزايــدة. ويظــل 

تطبيــق نظــام حاميــة الطفــل واآلليــات املرتبطــة بــه عــى املســتوى 

الوطنــي محــدوًدا بشــكل عــام، ويف مخيــامت الاجئــن الفلســطينين 

بشــكل خــاص، بســبب غيــاب العدالــة االجرائيــة داخــل املخيــامت، 

حيــث تبــن أن مثانيــة مــن كل عــرشة أطفــال فلســطينين يعانــون 

مــن العنــف.

إن حامية الاجئن الفلســطينين هي مســؤولية مشــركة، تتقاســمها 	 

الــدول املضيفــة ومنظــامت املجتمــع الــدويل املعنية بوضــع الاجئن 

ــن  ــة غــوث وتشــغيل الاجئ ــان – خاصــة وكال الفلســطينين يف لبن

الفلســطينين يف الــرشق األدىن – أنــروا. ويك يُصــار إىل تحســن وضــع 

ــد مــن اإلضــاءة مجــدداً، ومــن خــال  ــن الفلســطينين، ال ب الاجئ

هــذا التقريــر عــى النقــاط التاليــة، مــع ذكــر التوصيــات الخاصــة 

بــكل نقطــة. 



الحق يف الشخصية القانونية

1. عدم وضوح الشخصية القانونية 

لالجئ الفلسطيني يف لبنان:

ــان  ــطيني يف لبن ــئ الفلس ــرف الالج ــاً يع ــاين قانون ــرع اللبن ــع امل مل يض

ويأخــذ باإلعتبــار الحالــة القانونيــة الخاصــة لالجــئ الفلســطيني، إذ اكتفــى 

بإصــدار بطاقــات إثبــات شــخصية صــادرة عــن وزارة الداخليــة والبلديــات 

/املديريــة العامــة للشــؤون السياســية والالجئــن. وبهــذا اإلجــراء  تكــون 

املديريــة العامــة لألمــن العــام التابعــة لــوزارة الداخليــة والبلديــات 

ــإن قانون  ــل، ف ــب. يف املقاب ــن األجان ــن فئة خاصة م ــت الالجئ ــد صّنف ق

ــبب  ــاري بس ــق التملك العق 296/2001 حرم الالجئین الفلسطینیین من ح

تصنيفهــم عدیمي الجنسیة، هــذا فيــام اعترهــم قانون العمل اللبنــاين 

وخطــة مكافحــة العاملــة األجنبيــة غــر الرعيــة يف لبنــان، أجانــب 

ــان. ــن املقيمــن يف لبن ــب اآلخري ــق عــى األجان ــا ينطب ــم م ــق عليه ينطب

٢. عدم إستدامة حل قضية الشخصية 

القانونية لفاقدي األوراق الثبوتية 

من الفلسطينيني: 

 كانت الدولة اللبنانیة قد بدأت بإصدار بطاقات تعریف صالحة ملدة لسنة، 

وهــي بطاقــات أصاًل ال تصلح إال للتنقل داخل لبنان. وقــد استفاد منھا 

عــدد ضئیل وبشكل غیر مستدام من فاقدي األوراق الثبوتیة يف عام 2008. 

وخالل انعقاد الدورة التاسعة للمراجعة الدوریة 2010، أكد لبنان أن  مــا 

أنجــز هــو أحد إنجازاتھ وذلــك بــإصدار بطاقات تعریف لفاقــدي األوراق 

)11( حىت   84 التوصیة  عى  رداً  تقدم  لم  اللبنانیة  الدولة  أن  إال  الثبوتیة. 

اآلن. أن ما یزید عن 5000 شخص من ھــذه الفئــة ال یزالون محروميــن 

من أبسط حقوقھم اإلنسانیة، كالحق يف الشــخصية القانونيــة، ويف الصحة 

وااستشفاء، والتعلیم: خاصة الجامعي، والعمل، كــام ومن المستحیل تسجیل 

عقود الزواج إذا كان أحد الزوجین من فاقدي األوراق الثبوتیة، وبالتايل يتم 

حرمــان أطفالھم من التسجیل لدى الدوائر الرسمیة.

3.   حرمان املرأة الفلسطينية 

الالجئة يف لبنان من إعطاء وضعيتها 

القانونية ألبنائها:

یمیز القانون اللبناين ضد المرأة بشكل عام، ویحرم المرأة اللبنانیة من إعطاء 

الجنسیة ألبنائھا كما أن الالجئة الفلسطینیة المسجلة لدى مدیریة الشؤون 

إقامة  السیاسیة والالجئین والمتزوجة من أجنيب، محرومة من حق إعطاء 

إعطاء  تستطیع  ال  وكذلك  اللبنانیات،  بالمواطنات  أسوة  إلبنائھا،  مجاملة 

زوجھا األجنيب إقامة سنویة مقابل رسوم، أسوة بالزوج الفلسطیين الالجئ 

والمسجل لدى مدیریة الشؤون السیاسیة والالجئین لذي تتيــح لھ اإلجراءات 

ــذا الحق.  إعطاء زوجتھ األجنبیة ھ

4.  عدم إعتراف الدولة اللبنانیة 

بالشخصیة القانونیة لالجئین 

الفلسطینیین من سوریا إىل لبنان:

الالجئــن  مــع  اللبنانيــة  الدولــة  تعاملت   ،2014 العــام  مــن  آب  حىت 

لبنــان  إىل  مــن ســوريا  القادمــن  الفلســطينين 

كســائحن، عليهــم اإليفــاء مبجموعــة مــن الــروط للدخــول و/أو البقــاء يف 

لبنان،ضمــن إجــراء اإلقامــة لألجانب.

يف  تدفــع  شــفافة،  وغــر  واضحــة  غــر  سیاسة  لبنان  مارس  ذلك  بعد 

مضمونهــا إىل ترحيلهــم وذلــك من خالل تعسف يف تجدید اإلقامات لفــرتة 

ســتة أشــهر، األمر الذي جعل من إقامة الكثیر منھم غیر قانونیة وعرّضھم 

ــبه مســتحيلة.  ــان أصبحــت ش ــام أن إجراءات الدخول إىل لبن للمالحقة، ك

أن الدولة اللبنانیة، من الناحیة القانونیة، ال تعترف بھم كالجيئ حرب، وال 

كالجئین فلسطینیین، وھــم ال یُعاملون معاملة الالجئین السوریین، الذین 

لبنان. إىل  نازحین،  علیھم صفة  تطلق 

التوصيات
التوصيــة 1: عــى الدولــة اللبنانيــة إصــدار قانــون يعــرف الاجئــن 	 

الفلســطينين يف لبنــان تعريفــاً قانونيــاً واضحــاً ال لبــس فيــه، يضمــن 

والعيــش  واالجتامعيــة  واالقتصاديــة  اإلنســانية  لهــم حقوقهــم 

بكرامــة.

ــن 	  ــتدامة تضم ــمية مس ــة رس ــتصدار أوراق ثبوتي ــة 2: اس التوصي

للفئــة الثالثــة مــن الاجئــن الفلســطينين )الاجئــون غــر املســجلن 

ــم  ــون له ــة تص ــخصية قانوني ــروا( ش ــة واألن ــة اللبناني ــدى الدول ل

إنســانيتهم وكرامتهــم، كــام وتعاملهــم أســوة بباقــي الاجئــن 

الفلســطينين يف لبنــان.

التوصيــة 3: اســتجابة لبنــان لاتفاقيــات الدوليــة ورفــع التحفــظ 	 

عــن املــادة رقــم 9 يف اتفاقيــة »القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز 

ضــد املــرأة »)ســيداو(، وتعديــل كل القوانــن ذات الصلــة.

التوصيــة 4: االعــراف بالشــخصية القانونيــة لاجئــن الفلســطينين 	 

مــن ســوريا إىل لبنــان كاجئــن.
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الحق بالتملك العقاري

ــك تحــت حجــة  ــان مــن التمل ــن الفلســطينين يف لبن ــم اســتثناء الالجئ ت

ــة  ــا«، وبحج ــرتف به ــة مع ــن دول ــادرة ع ــية ص ــون »جنس ــم ال يحمل أنه

ــون 2001/296  ــاً للقان ــن، وفق ــض التوط رف

1. إسقوط ملكية الالجئني 

الفلسطينيني الذين متلكوا عقاراً 

قبل ٢٠٠1، ومل يستكمل تسجيله يف 

الدوائر املختصة

إن األمــالك املشــرتاة واملدفــوع مثنهــا قبــل إقــرار قانــون 2001/296 )الــذي 

ــل  ــجيلها قب ــا تس ــل أصحابه ــي مل يكم ــاً(، والت ــوالً رجعي ــن مفع ال يتضم

هــذا التاريــخ، حيــث إن عقــود البيــع املمســوحة ومدتهــا عــرة ســنوات( 

اصبحــت غــر قابلــة للتســجيل لــدى الدوائــر الرســمية العقاريــة بســبب 

ــدى  ــفية ل ــراءات تعس ــام أن إج ــون. ك ــد للقان ــئ املتعم ــر الخاط التفس

الدوائــر العقاريــة متنــع الالجئــن الفلســطينين مــن نقــل ملكيــة العقــارات 

املســجلة لديهــا إنفــاذا لحــر اإلرث الصــادر عــن املحاكــم الروحيــة، رغــم 

أن القانــون 2001/296 مل مينــع ذلــك. مــا يضطــر بعــض املترضريــن للجــوء 

إىل القضــاء، األمــر الــذي يشــكل أعبــاء ماليــة إضافيــة. جديــر بالذكــر أن 

القضــاء اللبنــاين مل يعــد ينظــر يف قضايــا مامثلــة منــذ عــام 2011.

٢. القيود املعرقلة يف إجراءات 

تسجيل عقار لألجنبي/ة املتزوج من 

الجئ/ة فلسطينية

إن أحــد املتطلبــات لتســجيل العقــار لألجنبــي يف لبنــان هــو االســتحصال 

عــى شــهادة »نفــي ملكيــة«، وهــو مســتند يشــمل األرسة كوحــدة )الــزوج 

والزوجــة واألوالد دون ســن الثامنــة عــرة(. واذا تبــن أن الــزوج/ة هــي 

الجــئ/ة فلســطينية، يتــم رفــض معاملــة التســجيل.

التوصيات
ــطيني 	  ــئ الفلس ــد الاج ــامرس ض ــز امل ــف التميي ــة 5: وق التوصي

ــاري. ــك العق ــه بالتمل ــمح ل ــوين يس ــل قان ــدار تعدي وإص

ــجيل 	  ــع تس ــي متن ــفية، الت ــراءات التعس ــف اإلج ــة 6: وق التوصي

القانــون 2001/296،  امللكيــة العقاريــة املشــراة قبــل تعديــل 

وتعرقــل نقــل ملكيــة اإلرث العينــي العقــاري، كــام ووقــف العمــل 

ــل 2001. ــوحة قب ــود املمس ــى العق ــن ع ــرور الزم مب

التوصيــة 7: وقــف اإلجــراءات التمييزيــة واالستنســابية التي تعرقل 	 

تســجيل امللكيــة لألجنبــي املتــزوج مــن الجئة فلســطينية.

الحق يف حرية الرأي والتعبري 

1. حرص حرية التعبري عن الرأي عرب 

التظاهر باللبنانيني فقط، وحرمان 

الالجئني الفلسطينيني منه 

الداخليــة  وزارة  عــن   2006/2/20 بتاريــخ  الصــادر  القــرار352  ان 

والبلديــات، حــر الحــق يف التعبــر عــن الــرأي، عــر تنظيــم التظاهــرات 

للبنانيــن فقــط، فحــرم بذلــك الفلســطيني مــن حــق تنظيــم التظاهــرات، 

حيــث نصــت الفقــرة 3 مــن املــادة األوىل مــن القــرار بالعبــارة الواضحــة 

ــارة إىل أن  ــع اإلش ــذا م ــن«. ه ــو التظاهــرة لبناني ــون منظم ــى »أن يك ع

املامرســة العمليــة لتطبيــق القــرار 352، متنــح الفلســطينين حــق التظاهــر 

ــرأي. ــر عــن ال والتعب

٢.  عدم إعطاء الحق لالجئني 

الفلسطينيني بإصدار مطبوعات 

ومنشورات

ال يحــق لالجئــن الفلســطينين يف لبنــان إصــدار منشــورات إعالمية بشــكل 

رســمي بســبب أن املـــادة 4 مــن قانــون املطبوعــات اللبنــاين لســنة 1948 

»يشــرتط يف صاحــب املطبوعــة الدوريــة )1( أن يكــون لبنانيــاً«. وإذا كان 

أجنبيــاً فيشــرتط إلجازتــه موافقــة وزيــري الخارجيــة والداخليــة، واملعاملــة 

باملثــل بــن لبنــان والدولــة التــي ينتمــي إليهــا«.

التوصيات
التوصيــة 8: تعديــل القانــون 352 مبــا يشــمل الاجــئ الفلســطيني 	 

ــلمي  ــع الس ــر والتجم ــرب التظاه ــرأي ع ــن ال ــر ع ــه يف التعب وحق

ــق. ــدون أي عائ ب

التوصيــة 9: اســتثناء الاجــئ الفلســطيني مــن مبدأ املعاملــة باملثل 	 

الــوارد يف قانــون املطبوعــات اللبنــاين ومعاملتــه أســوة باللبنــاين يف 

إصــدار املنشــورات اإلعاميــة ضمــن قانــون تنظيــم املطبوعــات.



الحق يف إنشاء الجمعيات

ــارة،  ــة ت ــات خاص ــم فئ ــى أنه ــون ع ــطينين يصنف ــن الفلس ــون الالجئ ك

وتــارة أخــرى أجانــب، فإنهــم يحرمــون مــن تأســيس الجمعيــات، وتفــرض 

قيــود عــى مشــاركتهم يف تأســيس الجمعيــات أو العمــل بهــا، ذلــك بســبب 

عــدم تحســس اإلجــراءات التنفيذيــة للقانــون، للمكانــة القانونيــة الخاصــة 

لالجئــن الفلســطينين.

إذ تعتــر كل جمعيــة: »يديرهــا بالفعــل أجانــب؛ أو يكــون لهــا إمــا أعضــاء 

ادارة إجانــب؛ أو يكــون ربــع أعضائهــا عــى األقــل مــن األجانــب« جمعيــة 

ــم 369 ل.ر. - الصــادر يف  ــرار رق ــو الق ــون خــاص ه ــة تخضــع لقان أجنبي

1939/12/21 كــام ورد يف املــادة الثالثــة مــن هــذا القانــون. كــام يتطلــب 

إنشــاؤها مرســوماً خاصــاً صــادراً عــن مجلــس الــوزراء.

التوصيات
ــطينين يف 	  ــن الفلس ــات لاجئ ــاء جمعي ــة إنش ــة 10: قونن التوصي

لبنــان إســوة باملواطــن اللبنــاين، وعــدم االكتفــاء مببــدأ »غــض 

النظــر«. 

الحق يف الحامية 

1. عاملة األطفال يف املخيامت 

الفلسطينية 

 إن املخيّــامت الفلســطينية يف لبنــان مليئــًة باألطفــال املرغمــن عــى 

ــون  ــم محروم ــش، فه ــة العي ــن لقم ــم يف تأم ــاعدة عائالته ــل ملس العم

مــن التعليــم ومــن التمتــع بطفولتهــم كســواهم مــن األطفــال. ويعيــش 

ــم،  ــم وصحته ــلبتهم طفولته ــية س ــاً قاس ــطينيون أوضاع ــال الفلس األطف

ويتــم اســتخدامهم يف األعــامل الخطــرة وغــر اآلمنــة دون إدراك مبخاطرهــا 

ــواع االســتغالل. ــة أن ــة. وهــم عرضــه لكاف الجســدية والنفســية واألخالقي

٢.  عدم استفادة األطفال من 

الالجئني الفلسطينيني، خاصة 

املقيمني يف املخيامت، من قانون 

حامية األحداث وقانون العنف 

األرسي
 

ــن  ــن أو املعرض ــداث املخالف ــة األح ــون 2002/422 بحامي ــص القان يخت

للخطــر، ووفقــاً للــامدة األوىل )الفقــرة األوىل( مــن القانــون نفســه، يُحــرم 

االطفــال الالجئــن مــن الحاميــة الــذي يوفرهــا القانــون وصالحيــات 

التدخــل لحاميتهــم وذلــك بســبب غيــاب العدالــة االجرائيــة داخــل 

ــث يتعــرض األطفــال داخــل املخيــامت ألشــكال متعــددة  املخيــامت، حي

ــاكات.  ــن االنته م

التوصيات
التوصيــة 11: عــى الدولــة اللبنانيــة متكــن األطفــال الفلســطينين 	 

ــة،  ــة اإلجرائي ــز العدال ــة، وتعزي ــول إىل العدال ــن الوص ــداث م االح

لتشــمل املخيــامت، لتكــون قــادرة عــى حاميــة األطفــال الاجئيــن 

ــطينين. الفلس

الحق يف العمل 

1. وضع قيود عىل الالجئني 

الفلسطينيني للدخول إىل سوق 

العمل اللبناين

مييــز قانــون العمــل اللبنــاين بــن اللبنانِيــن وغــر اللبنانِيــن. وال يتحســس 

القانــون وضعيــة الالجئــن الفلســطينِين يف لبنــان. فهــم يخضعــون ألحــكام 

القوانــن التــي ترعــى عمــل األجانــب. وعــى الرغــم مــن تعديــل قانــون 

العمــل 2010/129 وتحديــداً املــادة 59 التــي أعفتهــم مــن مبــدأ املعاملــة 

باملثــل ورســوم إجــازة العمــل، فــإن اشــرتاط حصولهــم عــى إجــازة العمــل 

يف بعــض املهــن، والتــي يســبقها التســجيل يف صنــدوق الضــامن االجتامعي، 

يبقيهــم تحــت وطــأة عــدم االســتقرار خصوصــاً أنهــا تجــدد ســنوياً.

٢. حرمان الالجئني الفلسطينيني من 

العمل يف املهن الحرّة

يحــرم الالجئــون الفلســطينيون مــن العمــل يف مــا يســمى يف لبنــان »املهــن 

الحــرّة« خاصــة التــي تتطلــب االنتســاب للنقابــة، إذ إن القوانــن الناظمــة 

ــبيل  ــى س ــة. فع ــية اللبناني ــى الجنس ــول ع ــرض الحص ــن، تف ــذه امله له

املثــال، تنــّص قوانــن نقابــة املحامــن عــى أن يكــون كل مــن ميــارس مهنــة 

ــض  ــّل. ويف البع ــى األق ــنواٍت ع ــر س ــذ ع ة من ــيَّ ــاين الجنس ــاة لبن املحام

اآلخــر، يتــم فــرض رشط املعاملــة باملثــل وحــق مامرســة املهنــة يف بلــده 

األصــي، كنقابــة األطبــاء التــي تطبــق )املرســوم رقــم 1659 لســنة 1979(، 

ــن أن  ــم م ــى الرغ ــا وع ــة. وهن ــة والهندس ــي الصيدل ــة إىل نقابت باإلضاف

ــد اســتثنى الالجــئ الفلســطيني  ــون العمــل املعــدل يف 129/ 2010 ق قان

ــات  ــه مــن االنتســاب للنقاب ــة باملثــل إال أن عــدم متكين مــن رشط املعامل

يحرمــه مــن مزاولــة أي مــن املهــن املرتبطــة بنقابــات. 
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3. حرمان الالجئني الفلسطينيني 

العاملني من الحصول عىل كامل 

حقوقهم من صندوق الضامن 

االجتامعي

ــون الضــامن االجتامعــي،  ــون 2010/128 عــّدل املــادة 9 مــن قان إن القان

وألغــى رشط املعاملــة باملثــل. لكــن التعديــل اليــزال يحــرم الالجــئ 

الفلســطيني العامــل مــن الحــق يف الضــامن الصحــي والتقدميــات العائليــة، 

خصوصــاً تقدميــات األمومــة. هــذا عى الرغــم أن الالجــئ/ة الفلســطيني/ة 

ــديد  ــع لتس ــي يخض ــامن االجتامع ــجل/ة بالض ــان واملس ــل/ة يف لبن العام

كافــة الرســوم )23.5٪ مــن قيمــة الراتــب( أســوة بالعــامل اللبنانيــن، لكنــه 

ال يســتفيد اال مــن تعويــض نهايــة الخدمــة )مــا يــوازي فقــط 8.5٪ مــن 

القيمــة املســددة(، مــا يضطرهــم إىل اللجــوء إىل التأمــن الصحــي الخــاص، 

الــذي يضيــف أعبــاًء ماليــة عــى الالجئــن الفلســطينين العاملــن وأربــاب 

ــول  ــم لقب ــم وتشــغيلهم، أو يدفعه ــرص عمله ــايل ف ــص بالت العمــل، ويقل

العمــل يف ظــروف قاســية وأجــر متــدنٍّ وخــارج حاميــة القانــون.

التوصيات
ــع 	  ــة الوض ــاة خصوصي ــة مراع ــة اللبناني ــى الدول ــة 16: ع التوصي

القانــوين للفلســطينين الاجئيــن يف لبنــان عــرب اســتثنائهم مــن 

قانــون عمــل األجانــب وإصــدار قــرارات وزاريــة وأوامــر إداريــة مبــا 

ــك. يتناســب مــع ذل

ــون 2010/128 	  ــل القان ــة تعدي ــة اللبناني ــة 17: عــى الدول التوصي

وإصــدار مراســيم تطبيقيــة تســمح لاجئــن الفلســطينين العاملــن 

بالتمتــع بكامــل حقوقهــم يف الضــامن االجتامعــي وخصوصــاً ضــامن 

تقدميــات األمومــة.

ــون 2010/129 	  ــاذ القان ــة إنف ــة اللبناني ــى الدول ــة 18: ع التوصي

مــن خــال مراســيم تطبيقيــة وإجــراءات ملزمــة خاصــة للنقابــات 

تضمــن مزاولــة الاجئــن الفلســطينين للمهــن الحــرة التــي تنظمهــا 

ــات.  النقاب

التوصيــة 19: عــى الدولــة اللبنانيــة تعديــل قوانــن تنظيــم املهــن 	 

مبــا ينســجم مــع اســتثناء الاجــئ الفلســطيني مــن قانــون العمــل 

ولناحيــة اســتكامل إلغــاء مبــدأ املعاملــة باملثــل وكذلــك إلغــاء رشط 

مامرســة املهنــة يف البلــد األصــي.

الحق يف الصحة 

1. حرمان الالجئني الفلسطينيني من 

الطبابة واالستشفاء الحكوميني

ال تؤمــن الدولــة اللبنانيــة للالجــئ الفلســطيني االستشــفاء املجــاين، 

ــن  ــة، مب ــالت الوقائي ــة والحم ــة األولي ــول إىل الرعاي ــن الوص ــه م وتحرم

فيهــم هــؤالء الالجئــون الفلســطينيون العاملــون الذيــن يســددون رســوم 

ــون  ــام يحرم ــن. ك ــدوق الضــامن االجتامعــي، اســوًة بالعــامل اللبناني صن

ــون 2010/128  ــة واالستشــفاء يف القان مــن االســتفادة مــن ضــامن الطباب

ــي..  ــامن االجتامع ــاص بالض الخ

٢.  حرمان الالجئ الفلسطيني 

ذي اإلعاقة من الحقوق الخاصة 

باملعّوقني

 اليســتفيد الالجــئ الفلســطيني مــن الحقــوق التــي يتمتــع بهــا املعّوقــون 

ــون 2000/220 ال يســتثني الالجــئ  ــون، عــى الرغــم مــن أن القان اللبناني

ــخاصاً معّوقــن وليــس  الفلســطيني مــن هــذه الحقــوق إذ يذكــر »أش

ــاً«.  ــاً معّوق لبناني

3.  حرمان الالجئني الفلسطينيني من 

البيئة الصحية
 تعاين مخيامت الالجئن الفلسطينين يف لبنان من بنى تحتية غر مالمئة، 

حيث هناك تداخل بن شبكتي مياه الشفة والرف الصحي، كام أن 

الرطوبة العالية والنش وسوء التهوئة، وعدم وصول أشعة الشمس إىل 

معظم املنازل يف املخيامت والتجمعات الفلسطينية، باإلضافة إىل قرب 

أماكن تجميع النفايات من املنازل، أدت إىل بيئة غر صحية تسبب 

األمراض الصدرية كام واألمراض املزمنة والخطرة. أما املساعدات الطبية 

والصحية والحامية من االمراض واألوبئة فهي ضيئلة وال تقدم بشكل 

مستدام.

التوصيات
التوصيــة 20: عــى الدولــة اللبنانيــة إتاحــة الفرصــة أمــام الاجئــن 	 

الخدمــات الصحيــة واالستشــفاء  الفلســطينين لاســتفادة مــن 

ــة. ــات الوقاي ــة وحم ــة األولي ــات الرعاي ــاين، وخدم املج

التوصيــة 21: عــى الدولــة اللبنانيــة العمــل عــى دمــج املعّوقــن 	 

مــن خــال إجــراءات تتحســس الاجئــن الفلســطينين ذوي اإلعاقــة 

ــى  ــة ع ــات ذوي اإلعاق ــدار بطاق ــون 2000/220 وإص ــن القان ضم

قــدم املســاواة بــذوي اإلعاقــة اللبنانيــن.

ــبة 	  ــراءات املناس ــاذ االج ــة اتخ ــة اللبناني ــى الدول ــة 22: ع التوصي

ــات  ــامت والتجمع ــية يف املخي ــة املتفش ــراض واألوبئ ــة األم ملكافح

الفلســطينية يف لبنــان وتحســن البيئــة الصحيــة يف هــذه املخيــامت 

ــات. والتجمع



الحق يف التعليم

    17.1  تراجع اإلنفاق عىل مدارس 

التعليم الرسمي واملجاين ومدارس 

األونروا خصوصاً
إن اإلنفــاق العــام عــى التعليــم يف تناقــص مســتمر يف لبنــان، مــن 2٪ عــام 

2008 إىل 1.6٪ يف 2011، وهــو أقــل مــن نصــف مــا تنفقــه الــدول العربيــة 

ــم  ــة التعلي ــاوت يف نوعي ــة إىل التف ــذا باإلضاف ــم. ه ــى التعلي ــرى ع األخ

الرســمي والخــاص، مــا يخلــق مزيــداً مــن عــدم املســاواة يف التمتــع 

ــن  ــطينين الذي ــالب الفلس ــاً للط ــم، خصوص ــق يف التعلي ــول وبالح بالوص

ــة،  ــدارس الحكومي ــب يف امل ــة األجان ــة الطلب ــن كوت ــابهم ضم ــم احتس يت

وال يتــم إســتقبالهم إال بعــد التأكــد مــن وجــود مقاعــد دراســية شــاغرة. 

ومــا يزيــد الوضــع ســوءاً هــو األزمــة املاليــة التــي متــر بهــا األونــروا، والتــي 

ــم يف  ــج التعلي ــص برام ــا يخ ــل يف م ــبة التموي ــى نس ــلباً ع ــت س انعكس

مــدارس وثانويــات األونــروا، التــي تشــكل الخيارالوحيــد املتــاح أمــام 

ــص  ــة إىل تقلي ــة املالي ــان. أدت األزم معظــم الطــالب الفلســطينين يف لبن

يف موازنــة الرتبيــة والتعليــم يف األونــروا واعتــامد سياســة دمــج الوحــدات 

ــة، مــا تســبب باكتظــاظ عــدد الطــالب يف الصــف الواحــد، ليصــل  الصفي

إىل 50 طالبــاً، مــا تــرك آثــاره عــى أداء الطلبــة التعليمــي وتراجــع نســبة 

ــات الرســمية إىل مــا دون الـــ 50٪ يف العــام 2019. الناجحــن يف االمتحان

   17.٢   سوء نظام الرتفيع اآليل 

وخطر الترسب 

ــة  ــات تعليمي ــن صعوب ــون م ــال يعان ــن األطف ــرة م ــة كب ــاك مجموع هن

ومــن خطــر التــرب مــن املــدارس. ويعــود ذلــك إىل نظــام الرتفيــع اآليل 

الــذي اعتمدتــه أنظمــة مــدارس األونــروا يف لبنــان، والــذي يســاعد عليــه 

ــذي  ــد املعتمــد املســمى emis وهــو برنامــج عالمــات، وال النظــام الجدي

تــم إعتــامده عــى ضــوء تقليــص الخدمــات، عــى حســاب الــكادر البري، 

والــذي عــى ضوئــه مل يعــد التقييــم يســتند إىل العالمــات املدرســية، وامنــا 

إىل تقييــم صحــي عاطفــي للطالــب/ة، دون األخــذ باالعتبــار الوضــع 

ــة  ــن لديهــم مشــاكل اجتامعي ــال الذي الصحــي والنفــس اجتامعــي لالطف

ونفســية.

   17.3 نقص عدد األخصائيني 

االجتامعيني املخصصني للمدارس
 هناك نقص يف عدد االخصائين االجتامعين يف املدارس الحكومية و 

مدارس األونروا خصوصاً، باإلضافه إىل النقص يف اإلمكانيات، ما يدفعهم 

إىل إحالة األطفال ذوي الصعوبات إىل االخصائين الذين يعملون يف 

املؤسسات األهلية، هذا باإلضافة إىل وجود ظاهرة التنمر يف املدارس ما 

يجعلهم بحاجة أكر للمتابعة.

التوصيات
التوصيــة 23: عــى الدولــة اللبنانيــة تخصيــص جــزء مــن امليزانيــة 	 

املخصصــة للمــدارس لتوظيــف ذوي االختصــاص للعمــل عــى 

تحســن صحــة األطفــال النفســية والذيــن يعيشــون يف ظــروف 

ــم  ــى وضعه ــر ع ــة تؤث ــة صعب ــة وأمني ــة واقتصادي ــة اجتامعي بيئي

ــي. ــم العلم ــى تحصيله ــايل ع ــي وبالت النف

 	

ــة اللبنانيــة تغطيــة تكاليــف الطبابــة 	  التوصيــة 24: عــى الدول

واالستشــفاء للطــاب الفلســطينين دون متييــز اســوة بالتاميــذ 

اللبنانيــن.

 	

التوصيــة 25: عــى الدولــة اللبنانيــة أن متــارس دورهــا الرقــايب عــى 	 

املــدارس كافــة وتعمــل عــى خلــق مــدارس صديقــة للطفــل، كــام 

ــدأ  ــي مب ــر   وتنّم ــن التنم ــاج وانشــطة تحــد م والعمــل عــى منه

املســاواة بــن األطفــال.

 	

التوصيــة 26:عــى الدولــة اللبنانيــة اســتثناء الطالب/ة الفلســطينية 	 

ــم  ــب يف املــدارس الرســمية والســامح له ــة األجان ــة الطلب مــن كوت

بالوصــول إىل التعليــم املجــاين الرســمي دون عوائــق إســوة بالطلبــة 

اللبنانيــن
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 الحق يف حرية التنقل واإلقامة 

والسفر

1. عزل غالبية مخيامت الالجئيني 

الفلسطينيني عرب إقامة الحواجز 

وبناء جدران حولها

ــد  ــل البل ــة داخ ــة الحرك ــع حري ــن من ــطينيون م ــون الفلس ــاىن الالجئ يع

ــا  ــم، م ــد تفاق ــكاين ق ــش امل ــن الســفر خارجــه. فالتهمي نفســه، فضــاًل ع

عــرّض املخيــامت وقاطنيهــا إىل مزيــد مــن الضغــوط النفســية والحياتيــة. 

ــزر  ــطينية إىل ج ــامت الفلس ــل املخي ــش بتحوي ــذا التهمي ــل ه ــد متث وق

شــبه معزولــة عــن محيطهــا الســكاين، بوضــع البوابــات اإللكرتونيــة عــى 

ــام يف  ــا ك ــاء جــدران حوله ــام وبن ــامت، ك مداخــل ومخــارج بعــض املخي

ــة. ــة ومي ــوة واملي حــال مخيمــي عــن الحل

٢. التمييز بني فئات الالجئني 

الفلسطينيني بالنسبة لوثيقة السفر 

ومدة صالحيتها 

إن الدولــه اللبنانيــة متنــح الالجــئ الفلســطيني وثيقــة ســفر محــددة مبــدة 

صالحيــة، وتختلــف يف نوعهــا مــن فئــة إىل أخــرى. فالفئــة املســجلة لــدى 

ــة  ــح وثيق ــروا – متن ــن الفلســطينين – أون ــوث وتشــغيل الالجئ ــة غ وكال

ســفر بصالحيــة ملــدة خمــس ســنوات. فيــام متنــح الفئــة غــر املســجلة مــع 

وكالــة األنــوروا جــواز مــرور تحــدد صالحيتــه بســنة واحــدة فقــط، وهــو 

مــا يؤثــر ســلباً عــى فرصهــم يف العمــل والتعلــم خــارج لبنــان.

3. القيود املفروضة عىل حق التنقل 

لالجئني الفلسطينيني من وإىل 

املخيامت 

إن الدولــة اللبنانيــة تفــرض إجــراءات مشــددة شــبه يوميــة عــى قاطنــي 

املخيــامت وزائريهــا، حيــث تعمــل عــى التحكــم بحريــة حركــة تنقلهــم 

مــن وإىل املخيــامت، مــا يجعــل مــن املخيــامت أماكــن منعزلــة غــر محبــذ 

زيارتهــا أو حتــى الخــروج منهــا.

التوصيات
التوصيــة 27: عــى الدولــة اللبنانيــة العمــل عــى توحيــد التعامــل 	 

بالوثيقــة القانونيــة التــي متنــح للفلســطينين يك تكــون املــدة عينهــا 

للجميــع.

التوصيــة 28:عــى الدولــة اللبنانيــة الغــاء اإلجــراءات األمنيــة حول 	 

املخيــامت وإزالــة األســوار املحيطــة ببعضهــا،  كــام الغــاء البوابــات 

اإللكرونيــة املوجــوده عــى مداخــل بعضهــا، وعــى نحــو يتناســب 

مــع مفهــوم األمــن اإلنســاين.

تداعيات أزمة كورونا عىل حقوق 

الالجئني الفلسطينيني يف لبنان

1. االحق يف حرية التنقل واإلقامة 

والسفر
أن وبــاء كوفيــد -19، مبــدى اتســاعه وخطورتــه شــكل تريــراً لفــرض القيود 

عــى بعــض الحقــوق، مثــل تلــك التــي تنجــم عــن فــرض الحجــر الصحــي 

أو العــزل املنــزيل، أو الحجــر املناطقــي، الــذي يحــد مــن حريــة التنقــل. يف 

الوقــت نفســه، فــإن خطــة الحكومــة اللبنانيــة إلعــادة اللبنانيــن العالقــن 

ــوق اإلنســان،  ــة لحق ــق الحكوم ــز تطبي ــأنها تعزي ــن ش يف الخــارج كان م

خاصــة مبــادئ عــدم التمييــز، الشــفافية، واحــرتام الكرامــة اإلنســانية. إال 

أن التطبيــق التمييــزي لخطــة إعــادة اللبنانيــن اســتثنى رصاحــة الالجئــن 

األجنبيــات  والعامــالت  لبنــان  يف  واملســجلن  املقيمــن  الفلســطينين 

املقيــامت يف لبنــان مــن تعاميمهــا املتعلقــة بعــودة اللبنانيــن، ومل تســمح 

لهــم بالعــودة إىل لبنــان.

التوصيات:
ينبغــي أن تتعامــل الحكومــة اللبنانيــة مــع خطــة االجــاء بشــكل 	 

متســاٍو وغــر متييــزي بــن املواطنــن واملقيمــن عــى أراضيهــا، 

ــطينين. ــن الفلس ــة الاجئ خاص

٢. الحق يف الصحة
ــى  ــق يف أع ــخص الح ــكل ش ــان ل ــوق اإلنس ــدويل لحق ــون ال ــل القان يكف

ــع  ــر ملن ــدول باتخــاذ تداب ــزِم ال مســتوى مــن الصحــة ميكــن بلوغــه، ويل

ــام  ــا. ك ــن يحتاجه ــة مل ــة الطبي ــم الرعاي ــة، وتقدي ــة العام ــد الصح تهدي

يقــر قانــون حقــوق اإلنســان أيضــا بــأن القيــود التــي تفــرض عــى 

بعــض الحقــوق، يف ســياق التهديــدات الخطــرة للصحــة العامــة وحــاالت 

ــا  ــون له ــا يك ــا عندم ــن تريره ــة، ميك ــدد األم ــي ته ــة الت الطــوارئ العام

ــة، وال  ــة علمي ــى أدل ــاء ع ــة، بن ــة للغاي ــون رضوري ــوين، وتك ــاس قان أس

ــرتم  ــددة، وتح ــة مح ــرتة زمني ــاً، ولف ــفياً وال متييزي ــا تعس ــون تطبيقه يك

ــة للمراجعــة ومتناســبة مــن أجــل تحقيــق  كرامــة اإلنســان، وتكــون قابل

الهــدف املنشــود. مل تشــمل خطــط الدولــة اللبنانيــة للوقايــة والعــالج مــن 

ــان واســتثنتهم مــن كافــة  ــا الالجئــن الفلســطينين املقيمــن يف لبن كورون

ــوين. ــاس قان ــتناد إىل أس ــة دون االس ــة والوقاي ــبل الرعاي ــر وس التداب

التوصيات:
يجــب عــى الحكومــة اللبنانيــه دمــج الاجئــن الفلســطينين 	 

ــام  ــة ك ــة والرعائي ــة الوقائي ــا الصحي ــان يف خططه ــن يف لبن املقيم

ــة  ــة والعناي ــات الطبي ــن الخدم ــأنها تأم ــن ش ــروف م ــة ظ وتهيئ

ــية يف  ــامء أو الجنس ــز باالنت ــتثناء أو متيي ــع دون اس ــة للجمي الطبي

ــرض. ــة امل حال

ينبغــي للحكومــات اتخــاذ التدابــر لتصبــح الرعايــة الصحيــة 	 

متاحــة للجميــع، وميكــن الوصــول اليهــا والحصــول عليهــا دون 

متييــز، وبتكلفــة معقولــة، وتحــرم أخاقيــات مهنــة الطــب، ومامئــة 

ــدة. ــة جي ــا، وذات نوعي ثقافًي



3. االحق يف التعليم
ــاة  ــتقرار والحي ــعوراً باالس ــال ش ــدارس لألطف ــر امل ــذي توف ــت ال يف الوق

الطبيعيــة وتضمــن لهــم أن يحظــوا بدعــم نفــي وتربــوي للتعامــل 

ــا عــى  ــب األمــور رأًس ــا لتقل مــع الوضــع املتغــر، جــاءت جائحــة كورون

ــة بشــكل مناســب، أوصــت  عقــب. ولضــامن اســتجابة األنظمــة التعليمي

»منظمــة األمــم املتحــدة للرتبيــة والعلــم والثقافــة« )اليونســكو( الــدول 

ــورة أو  ــا املتط ــى التكنولوجي ــة ع ــول قامئ ــاد حل ــى إيج ــل ع ــأن »تعم ب

البســيطة أو مــن دون اســتخدام التكنولوجيــا لضــامن انتظــام واســتمرارية 

عمليــة التعلّــم«. وكان التعليــم عــن بعــد هــو الخيــار االفضــل واملعتمــد.

التوصيات:
ينبغــي عــى املــدارس التــي تعتمــد التكنولوجيــا التعليميــة للتعلــم 	 

الطفــل  حقــوق  تحمــي  األدوات  أن  تضمــن  أن  اإلنرنــت  عــرب 

وخصوصيتــه. 

ينبغــي عــى الحكومــة اللبنانيــه محاولــة تعويــض وقــت الدراســة 	 

الفعــي يف املــدارس عنــد إعــادة فتــح املــدارس.

4. االحق يف العمل 
يعــاين الالجئــون الفلســطينيون مــن أزمــة إنســانية، اقتصاديــة – اجتامعيــة 

وحقوقيــه تعــرتض حقهــم يف الوصــول إىل ومزاولــة العمــل، منــذ مــا قبــل 

ــث  ــا حي ــة كورون ــار جائح ــع انتش ــوءاً م ــر س ــا. ازداد األم ــة كورون جائح

ــوى  ــن الق ــن 80٪ ب ــل ع ــا ال يق ــل إىل م ــة لتص ــب البطال ــت نس ارتفع

ــن  ــا م ــل إليه ــم التوص ــي ت ــج الت ــب النتائ ــطينية )بحس ــة الفلس العامل

ــور  ــة التشــغيل يف العــام 2019 للدكت خــالل دراســة ســوق العمــل وقضي

ــوك  ــود املفروضــة مــن البن ــة والقي ــة املالي ــى(. كــام أن االزم ــب عي نجي

والحكومــة يف لبنــان أدت إىل تراجــع عائــدات املغرتبــن الفلســطينين إىل 

ــا.  ــن ســوًءا وترديً ــا زاد وضــع الالجئ أهاليهــم وأقاربهــم، م

التوصيات:
يتعــن عــى الحكومــه رفــع القيــود املفروضــة عــى وصــول الاجئن 	 

الفلســطينين إىل العمــل، واتخــاذ إجــراءات تضمــن عــدم طــرد 

ــوق  ــال والحق ــا االقف العــامل بســبب الجائحــة، كــام متابعــة قضاي

ــاص. ــاع الخ ــن يف القط ــة للموظف املرتب

5. الحق يف إنشاء الجمعيات 
يف العديــد مــن البلــدان، تــؤدي منظــامت املجتمــع األهــي عمــاًل أساســياً 

يف دعــم جهــود وقــف انتشــار الفــروس وضــامن حصــول األشــخاص 

املصابــن بفــروس كورونــا أو أولئــك الذيــن يعيشــون يف العــزل أو يف 

الحجــر الصحــي عــى الحاميــة، والرعايــة، والخدمــات االجتامعيــة الالزمــة. 

ــان. ــق عــى لبن ــر مل ينطب إاّل أن هــذا األم

التوصيات:
ينبغــي عــى الحكومــات اللبنانيــة حاميــة ودعم منظــامت املجتمع 	 

ــار  ــد آث ــي ترص ــامت الت ــك املنظ ــل، وكذل ــذا العم ــي ألداء ه األه

تفــي املــرض وذلــك مــن خــال إعطــاء الفلســطينين حــق إنشــاء 

جمعياتهــم الخاصــة عــى أن تكــون خاضعــة فقــط للعلــم والخــرب 

كالجمعيــات اللبنانيــة العاديــة.
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املشاركون من التدريب يف إعداد التقرير:
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تلّقــى لبنــان خــالل الــدورة الثانيــة مــن االســتعراض الــدوري الشــامل 10 

توصيــات حــول امليــول الجنســية والهويــة الجندريــة و«أخــذ علــاًم بهــا« 

ــون  ــن قان ــواد 487 و488 و522 و534 م ــاء امل ــك »إلغ ــا يف ذل ــا، مب جميًع

ــز  ــدم التميي ــامن ع ــية وض ــة الجنس ــم املثلي ــاء تجري ــات«، و«إلغ العقوب

ــة الجنســية«. عــى أســاس التوجــه الجنــي والهوي

يــر بــراود ليبانــون مشــاركة التقريــر التــايل الــذي تــم إعــداده لتقدميــه 

وســيقوم  للبنــان.  الشــامل  الــدوري  لالســتعراض  الثالثــة  الــدورة  إىل 

ــان عــى  ــراد مجتمــع امليم-عــن يف لبن االســتعراض باستكشــاف وضــع أف

ــة إىل  ــية باإلضاف ــة والسياس ــوق املدني ــك الحق ــا يف ذل ــاور، مب ــّدة مح ع

الحقــوق االجتامعيــة واالقتصاديــة.

املادة 534 من قانون العقوبات 

اللبناين

تجــرّم املــادة 534 مــن قانــون العقوبــات اللبنــاين الجــامع الــذي يحــدث 

ــى خــالف  ــة ع ــه: »كل مجامع ــاء في ــث ج ــة«، حي ــى خــالف الطبيع »ع

ــى ســنة واحــدة«. ــا بالحبــس حت الطبيعــة يعاقــب عليه

عــى الرغــم مــن بقــاء القانــون عــى حالــة منــذ الــدورة الثانية لالســتعراض 

ــة.  ــم إحــراز تقــدم يف األحــكام القضائي ــد ت ــان، فق ــدوري الشــامل للبن ال

ــق  ــل تطبي ــى اآلن( تجاه ــكام حت ــاة )7 أح ــن القض ــدد م ــرر ع ــد ق فق

املــادة 534 التــي ترّســخ رهــاب املثليــة واســتندوا يف أحكامهــم إىل مبــدأ 

ــوز 2018، أيــدت محكمــة االســتئناف  املســاواة. عــى ســبيل املثــال، يف متّ

يف جبــل لبنــان حكــاًم أصدرتــه محكمــة أدىن بــّرأ تســعة أشــخاص حوكمــوا 

ــة الجنســية  ــة أن املثلي ــون. ورأت املحكمــة االبتدائي »بتهمــة« أنهــم مثلي

ــدت محكمــة االســتئناف  ــد أكّ ــم األساســية.« وق هــي »مامرســة لحقوقه

ذلــك ووجــدت أن مامرســة الجنــس بالــرتايض بــن رشكاء مــن نفــس 

الجنــس ال ميكــن اعتبارهــا »غــر طبيعيــة« طاملــا أنهــا ال تنتهــك األخــالق 

ــم إجراؤهــا يف  ــل »عندمــا يراهــا أو يســمعها اآلخــرون، أو يت واآلداب، مث

مــكان عــام، أو تشــكل قــارًصا يجــب حاميتــه.« 

ويف عــام 2019، بــرأ قــايض املحكمــة العســكرية الســابق، بيــرت جرمانــوس، 

ــراءة  ــواط« يف حكــم تاريخــي قــى ب أربعــة عســكرين مــن تهمــة »الل

ــة«  ــالف للطبيع ــى خ ــية »ع ــال جنس ــكاب أفع ــم ارت ــن ته ــة م املجموع

ــون.«  ــه القان ــواط »ال يعاقــب علي ــن أن الل وأعل

يخضــع أفــراد مجتمــع امليم-عــن بشــكل منهجــي لفحــص فــروس نقــص 

ــش  ــة حبي ــز رشط ــم إىل مرك ــور وصوله ــدرات ف ــة واملخ ــة البري املناع

حيــث يوجــد مكتــب اآلداب، ويتــم نقلهــم أحيانـًـا إىل مركــز رشطــة الرملــة 

ــن  ــجناء املصاب ــل الس ــم فص ــش. يت ــاظ يف حبي ــبب االكتظ ــاء بس البيض

بفــروس نقــص املناعــة البريــة عــن البقيــة، ومبجــرد نقلهــم إىل الســجن 

املركــزي يف روميــة، يتــم حجزهــم بشــكل أســايس يف املبنــى األزرق الــذي 

ــا. يســتضيف املــرىض عقليً

توصيات
عــى لبنــان أن يحظــر رصاحــة التمييــز عى أســاس التوجــه الجني 	 

والهويــة الجندريــة، وأن يضمــن حصــول أفــراد مجتمــع امليم-عــن 

عــى حاميــة كافيــة وفعالــة ضــد جميــع أشــكال التمييــز أو خطــاب 

الكراهيــة أو العنــف عــى أســاس التوجــه الجنــي أو الهويــة 

ــق  ــم التحقي ــة، و أن يت ــون ويف املامرســة العملي ــة يف القان الجندري

يف مثــل هــذه األفعــال ومقاضــاة مرتكبيهــا وفــق األصــول، وفــرض 

العقوبــات املناســبة يف حالــة اإلدانــة.

باإلشــارة إىل توصيــات ســلوفينيا والرويــج والســويد والنمســا 	 

وإســبانيا وكنــدا والتشــيك خــال الــدورة الثانيــة لاســتعراض 

الــدوري الشــامل للبنــان، ينبغــي عــى لبنــان إلغــاء تجريــم 

ــس  ــس الجن ــن نف ــن م ــن البالغ ــة ب ــية الرضائي ــات الجنس العاق

ــة  ــوق املدني ــدويل للحق ــد ال ــع العه ــه م ــس ترشيعات ــدف تجان به

ــاين.  ــات اللبن ــون العقوب ــن قان ــادة 534 م ــاء امل ــية، وإلغ والسياس

ــا. ــم قبوله ــة، ومل يت ــذه التوصي ــم به ــذ العل ــبق أخ ــد س وق

عــى لبنــان التنســيق مــع الخبــر املســتقل حــول امليــول الجنســية 	 

والهويــة الجندريــة.

عــى لبنــان توفــر تدريــب مكثــف للقضــاة حــول امليــول الجنســية  	 

والهويــة الجندريــة.

عــى لبنــان تنفيــذ ترشيعــات جديــدة تجــرم جميــع أنــواع التمييــز 	 

الهويــة  أو  الجنســية  امليــول  أســاس  عــى  الكراهيــة  وخطــاب 

الجندريــة.

عى لبنان ضامن تنفيذ حظر استخدام الفحوصات الرشجية.	 

عــى لبنــان ضــامن حضــور املحامــن أثنــاء االســتجوابات مــن خال 	 

تعديــل قانــون أصــول املحاكــامت وذلــك مجانـًـا ومــن خــال نقابــة 

املحامــن يف بــروت ونقابــة املحامــن يف طرابلــس.

الحقوق املدنية للعابرين والعابرات 

جنسيًا 

 
عــى الرغــم مــن إمكانيــة التحــّول الجنــي يف لبنــان ومتّكــن الكثــر 

ــد عــى نفقاتهــم  ــات التحدي ــرات مــن إجــراء عملي ــن والعاب مــن العابري

الخاصــة، إال أن الســجالت املدنيــة ال تــزال مرتبطــة بنظــام قضــايئ معقــد 

للغايــة يف ظــل عــدم وجــود إجــراءات وتريعــات واضحــة تحكــم هــذه 

العمليــة. ويؤثــر هــذا الفــراغ عــى قــرار القضــاة ويــرتك أحكامهــم عرضــة 

ــة. لعــّدة تفســرات ممكن

تختــص محاكــم األحــوال الشــخصية التابعــة للمؤسســات الدينيــة يف 

النظــر يف إجــراءات التحــّول بغيــاب أي قانــون مــدين لألحــوال الشــخصية 

ــروت  ــاين 2016، أكــدت محكمــة االســتئناف يف ب ــون الث ــان. يف كان يف لبن

حــق رجــل عابــر جنســيًا يف تغيــر أوراقــه الرســمية، ومنحتــه حــق 

ــب مــن  ــك، يُطل ــة الالزمــة. ومــع ذل ــة والخصوصي الحصــول عــى املعامل

األفــراد العابريــن جنســياً الخضــوع لعمليــة جراحيــة لتأكيــد الجنــس مــن 

ــوين.  ــر جنســهم بشــكل قان أجــل تغي



ــات  ــى إحــدى صفح ــو ع ــر مقطــع فيدي ــن آذار 2020، ظه يف التاســع م

فيســبوك يظهــر ضبــاط رشطــة مــن بلديــة بــرج حمــود يرضبــون امــرأة 

عابــرة جنســيًا. وقــد قامــت املدعيــة العامــة لجبــل لبنــان نــازك الخطيــب 

بإبــالغ بــراود ليبانــون بأنهــا تدخلــت عــى الفــور وفتحــت تحقيًقــا للقبــض 

ــك،  ــد ذل ــوة. بع ــرط للق ــتخدام املف ــبب االس ــة بس ــارص الرط ــى عن ع

اتصلــت عاملــة مهاجــرة باملدعيــة العامــة لتزعــم أنهــا كانــت هــي ضحيــة 

االعتــداء الجســدي، ال املــرأة العابــرة.

توصيات
ــع 	  ــى جمي ــق ع ــخصية يطب ــوال الش ــدين لألح ــون م ــامد قان اعت

بالتســاوي. املواطنــن 

إصــدار قــرارات جديــدة تنظــم التغيــر القانــوين للجنــدر يف لبنــان 	 

وتحــدد اإلجــراءات واملتطلبــات.

ــن 	  ــون والقضــاة العامل ــاذ القان ــاط إنف ــن ضب ــدرات كل م ــاء ق بن

ــة  ــية والهوي ــول الجنس ــأن املي ــخصية بش ــوال الش ــم األح يف محاك

ــة. الجندري

التعذيب ومجتمع امليم-عني 

 
صــادق لبنــان عــى اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغــره مــن رضوب 

املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة لعــام 1984، 

واعتمــد قانــون 2 تريــن األول 2017 الــذي يديــن التعذيــب. ومــع ذلــك، 

ــاء  ــة أثن ــوء املعامل ــن س ــون م ــن يعان ــع امليم-ع ــاء مجتم ــزال أعض ال ي

ــن. ــوات األم ــد ق ــى ي ــاز ع االحتج

ــن  ــة م ــرتات طويل ــن لف ــع امليم-ع ــراد مجتم ــاز أف ــم احتج ــا يت ــا م غالبً

ــة  ــانية، باإلضاف ــة والإنس ــروف مروع ــك يف ظ ــوين، وذل ــرر قان دون أي م

ــن  ــم م ــون وغره ــاذ القان ــي إنف ــل موظف ــن قب ــإلذالل م ــرّض ل إىل التع

الســجناء. ويف كثــر مــن األحيــان يتــم منــع املحامــن مــن مقابلــة أفــراد 

ــتجوابات. ــور االس ــن أو حض ــن املحتجزي ــع امليم-ع مجتم

توصيات
تطبيــق قانــون مناهضــة التعذيــب الصــادر يف ترشيــن األول 2017 	 

ــوات  ــدي ق ــى أي ــة ع ــوء املعامل ــواع س ــع أن ــر جمي ــذي يحظ وال

األمــن.

ماحقــة كل مســؤول تنفيــذي ارتكــب عمــًا مــن أعــامل التعذيــب 	 

ومحاســبته وفًقــا لقانــون 2017.

إعادة تأهيل وتعويض ضحايا التعذيب.	 

امليــول 	  مســائل  عــى  وموظفيهــم  العامــن  املدعــن  تدريــب 

الجنســية والهويــة الجندريــة لتجنــب أي نــوع مــن االســتخدام 

للســلطة. املفــرط 

أفراد مجتمع امليم-عني يف مراكز 

االحتجاز والسجون 

يخضــع أفــراد مجتمــع امليم-عــن بشــكل منهجــي لفحــص فــروس نقــص 

ــش  ــة حبي ــز رشط ــم إىل مرك ــور وصوله ــدرات ف ــة واملخ ــة البري املناع

حيــث يوجــد مكتــب اآلداب، ويتــم نقلهــم أحيانـًـا إىل مركــز رشطــة الرملــة 

ــن  ــجناء املصاب ــل الس ــم فص ــش. يت ــاظ يف حبي ــبب االكتظ ــاء بس البيض

بفــروس نقــص املناعــة البريــة عــن البقيــة، ومبجــرد نقلهــم إىل الســجن 

املركــزي يف روميــة، يتــم حجزهــم بشــكل أســايس يف املبنــى األزرق الــذي 

ــا. يســتضيف املــرىض عقليً

ــج  ــل الرنام ــن قب ــة م ــات العكوس ــاد للفروس ــالج املض ــر الع ــم توف يت

الوطنــي للســيدا لجميــع الســجناء املصابــن بفــروس نقــص املناعــة 

البريــة. ومــع ذلــك، يتعــرض النــزالء مــن مجتمــع امليم-عــن املصابــون 

ــون،  ــاذ القان ــي إنف ــن موظف ــر م ــة للتنم ــة البري ــص املناع ــروس نق بف

ــداء الجنــي  ــق للتنمــر واالغتصــاب واالعت ــا ميهــد الطري ــا م ــذي غالبً وال

ــجناء. ــم الس ــل زمالئه ــن قب ــاءة م ــن اإلس ــرى م ــكال أخ وأش

توصيات
ــف الســجون 	  ــن يف مختل ــون العامل ــاذ القان ــي إنف ــب موظف تدري

عــى مســائل امليــول الجنســية والهويــة الجندريــة مــن خــال 

تنفيــذ »نحــو الحاميــة الفعالــة لألشــخاص مــن مجتمــع امليم-عــن 

ــب. ــع التعذي ــة من ــه جمعي ــذي أعدت ــة« ال ــن الحري ــن م املحروم

تدريــب قســم حقــوق اإلنســان يف قــوى األمــن الداخــي ليكــون 	 

ــه. ــن يف مقاربت ــع امليم-ع ــًا ملجتم ــر تقب أك

ــن يشــمل 	  ــاز آم ــن يف نظــام احتج ــم ع ــع املي ــراد مجتم ــج أف دم

ــزالء. ــع الن جمي

توفــر الحاميــة ألفــراد مجتمــع امليم-عــن يف جميع مراكــز االحتجاز 	 

والسجون.

الهواتف املحمولة - طريقة جديدة 

لرتهيب أفراد مجتمع امليم-عني

تنص املادة 224 من القانون 1990/17 عى أنه ال يجوز ملوظفي إنفاذ 

القانون التدخل يف حياة املواطنن الخاصة. بناًء عى هذا القانون، قضت 

محكمة النقض يف بروت برئاسة القايض ربيع معلوف يف عام 2019 مبنع 

تفتيش الهواتف املحمولة للمعتقلن دون إذن من املحكمة.

ــودة  ــور املوج ــائل والص ــدة والرس ــات املواع ــزال تطبيق ــك، ال ت ــع ذل وم

عــى هواتــف أعضــاء مجتمــع امليم-عــن تُســتخدم لرتهيــب املحتجزيــن/

ات وإجبارهــم/ن عــى االعــرتاف مبيولهــم/ن الجنســية أو هويتهــم/ن 

قانــون  مــن  املــادة 534  وبالتــايل مالحقتهــم/ن مبوجــب  الجندريــة، 

العقوبــات.
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رغــم عــدم تعــارض الهويــة الجندريــة مــع املــادة 534 مــن قانــون 

العقوبــات اللبنــاين، إال أنــه يتــم مالحقــة العابريــن والعابــرات تحــت هــذه 

املــادة. وحيــث إن النظــام القانــوين اللبنــاين ال يســتند إىل الســوابق، فهــذا 

يفتــح املجــال أمــام القضــاة بالتوّســع يف تفســر املــواد يف قضايــا امليم-عــن، 

والوصــول إىل تفســرات غــر قانونيــة.

توصيات
التأكــد مــن احــرام خصوصيــة املوقوفــن مــن خــال ضــامن تطبيق 	 

القانــون 1990/17.

الرقابة عىل مجتمع امليم-عني 

تشــمل الئحــة األفــام املتعلّقــة مبجتمــع امليم-عــن والتــي مل يُســمح لهــا 

 I Say Dust”, “Wasp”,” :ــاين ــة اللبن ــب الرقاب ــل مكت ــن قب بالعــرض م

.““L’inconnu du lac

وأشــار املكتــب إىل وجــود املــادة 534 يف معــرض تربير حظر هــذه األفام، 

ولتجنــب هــذه العقبــة، يضطــر منظمــو املهرجانــات إىل عــرض مثــل هذه 

األفــام يف املركــز الثقــايف الفرنــي املوجود بالســفارة الفرنســية.

ــة للصحــة الجنســية  ــة اللبناني ــة الطبي ــت الجمعي ــام 2018، أطلق يف الع

حملــة لتعزيــز التســامح تجــاه مجتمــع امليم-عــن، تحــت شــعار »املثليــة 

الجنســية ليســت مرًضــا،« إال أن األمــن العــام قــام بإزالــة اللوحــات 

ــات. ــة عــن الطرق ــة الخاصــة بالحمل اإلعاني

يف العــام 2019، تــم إلغــاء حفــل موســيقي مرتقــب لفرقــة مــرشوع ليــى 

ــبب  ــان، بس ــل، لبن ــة جبي ــن( يف مدين ــع امليم-ع ــة ملجتم ــة صديق )فرق

معارضــة شاســعة مــن شــخصيات دينيــة مســيحية وعــدد مــن التهديدات 

ــى  ــمية ع ــر الرس ــة غ ــذه الرقاب ــارت ه ــد أث ــن. وق ــة إىل املنظم املوجه

التعبــر الفنــي مــن قبــل الجامعــات والشــخصيات الدينيــة جــدالً واســعاً 

يف البــاد.

توصيات
ــل املؤسســات 	  ــة مــن قب ــة، وإيقــاف كل رقاب إلغــاء مكتــب الرقاب

ــام(. ــيك لإلع ــز الكاثولي ــة املرك ــة )خاص الديني

ــول 	  ــات ح ــى موضوع ــوي ع ــي تحت ــة الت ــطة الثقافي ــم األنش دع

بهــذا  املرتبــط  والوصــم  التمييــز  ملحاربــة  امليم-عــن  مجتمــع 

املجتمــع.

إلغاء فعاليات مجتمع امليم-عني 

تعرّضــت عــّدة فعاليــات وأنشــطة لــراود ليبانــون لالســتهداف مــن قبــل 

شــخصيات دينيــة )مســيحية ومســلمة(. ففــي عــام 2017، قــادت هيئــة 

العلــامء املســلمن يف لبنــان حملــة ضــد األحــداث املناهضــة لرهــاب املثلية 

ــط  ــة الضغ ــن إىل مامرس ــوات األم ــع ق ــام دف ــة، م ــا الجمعي ــي نظمته الت

عــى مــكان انعقــاد الحــدث إللغــاء الحجــز بحّجــة أنهــم »ال يســتطيعون 

ــن  ــروت م ــرى يف ب ــن أخ ــذرت أماك ــام ح ــاركن]،« ك ــن ]املش ــامن أم ض

اســتضافة نشــاطات بــراود ليبانــون.

عجــزت بــراود ليبانــون عــن نقــل مــكان الفعاليــة تجّنبًــا لالســتهداف مــن 

ــد  ــن، وق ــوى األم ــن ق ــة م ــاب أي حامي ــة وغي ــات متطرف ــل مجموع قب

ــة. ــام اآلتي ــه يف األي ــر ذات ــت منظــامت أخــرى األم واجه

يف العــام 2018، اعتُقــل منظـّـم »بــروت برايــد« وأُجــر عــى التوقيــع عــى 

تعهــد بوقــف جميــع الفعاليــات املتعلقــة بامليم-عــن.

ــرتاض  ــد اع ــة بع ــد« كاف ــروت براي ــات »ب ــت فعالي ــام 2019، أُلغي يف الع

ــي«. ــر أخالق ــا »فاســًدا وغ ــه حدثً ــا اعترت ــة عــى م الســلطات الديني

توصيات
تنظيــم 	  املواطنــن يف  الدســتور وضــامن حــق جميــع  احــرام 

الثقافيــة. فعالياتهــم 

ــع 	  ــد مجتم ــة ض ــة وخاص ــات الكراهي ــواع خطاب ــع أن ــة جمي إدان

امليم-عــن.

التأكد من احرام جميع الحقوق املدنية.	 

التأكد من أن الحامية مكفولة لجميع املواطنن.	 

تنظيم حمات وطنية تعزز التنوع والتسامح.	 

الحق يف حرية تكوين الجمعيات 

السلمية

ــة ال  ــيس جمعي ــق تأس ــادر يف 1909 ح ــات الص ــون الجمعي يضمــن قان

ــي تقديــم مســتندات  تبغــى الربــح مــن دون رخصــة مســبقة، إمنــا يقت

ــد  ــات بع ــة والبلدي ــن وزارة الداخلي ــر« م ــم وخ ــى »عل ــتحصال ع لالس

ــها.  تأسيس

إاّل أّن وزارة الداخليــة غالبـًـا مــا تخالــف القانــون عــر رفــض تقديــم إيصــال 

بالعلــم والخــر أو التأخــر فيــه، خصوًصــا إذا كان مؤسســو الجمعيــة قــد 

ــاز  ــام أن جه ــن. ك ــع امليم-ع ــوق مجتم ــى حق ــتعمل ع ــا س ــروا أنه ذك

األمــن العــام يقــوم يف بعــض الحــاالت باالســتقصاء والتوصيــة بعــدم قبــول 

طلــب بعــض الجمعيــات، وهــو مســار مخالــف للقانــون أيًضــا. 



إن عــدم حيــازة إيصــال علــم وخــر )الــذي يحتــوي عــى رقــم التســجيل( 

مينــع الجمعيــة مــن انشــاء حســاب مــريف وبالتــايل جمــع األمــوال والقيام 

ــون يف إنشــاء منظــامت  ــن يرغب ــك، يضطــر األشــخاص الذي مبشــاريع. لذل

غــر حكوميــة تركّــز عــى مجتمــع امليم-عــن إىل إخفــاء املصطلح وتســجيل 

منظامتهــم تحــت مواضيــع أخــرى، مثــل التعامــل مــع الفئــات الضعيفــة 

دون ذكــر األنشــطة التــي قــد تتصــل مبجتمــع امليم-عــن.

توصيات
االلتــزام بتنفيــذ قانــون الجمعيــات )1909( عــرب قبــول  مســتندات 	 

»العلــم والخــرب« للجمعيــات الناشــئة وإصــدار رقــم تســجيل مــن 

دون استنســابية.

ــوزارة 	  ــق لل ــث يح ــادرة حي ــامت الص ــون والتعمي ــزام بالقان االلت

الطلــب مــن جهــاز األمــن العــام االســتقصاء حــول الجمعيــة 

ــك. ــرشط لذل ــس ك ــرب، ولي ــم والخ ــف العل ــي مل ــد تلق ــيها بع ومؤسس

وقــف التمييــز ضــد الجمعيــات التــي تعمــل عــى قضايــا مجتمــع 	 

امليم-عــن.

تقديــم الدعــم ملنظــامت امليم-عــن يشــمل التمويــل وبنــاء 	 

القــدرات.

الحق يف العمل

ــة  ــت حامي ــو تح ــاين وه ــتور اللبن ــول يف الدس ــل مكف ــق يف العم إن الح

العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية الــذي صــادق عليــه 

ــن  ــن م ــع امليم-ع ــاء مجتم ــتبعاد أعض ــم اس ــا يت ــا م ــْن، غالبً ــان. لك لبن

فــرص العمــل بســبب ميولهــم الجنســية أو هويتهــم الجندريــة. كــام فقــد 

الكثــرون/ات وظائفهــم/ن للســبب نفســه دون الحصــول عــى تعويضــات 

إنهــاء الخدمــة.

وقــد وثّقــت منظمــة »حلــم« املدافعــة عــن حقــوق مجتمــع امليم-عــن 

تجربــة ضحيــة لهــذا التمييــز، حيــث قالــت: »عندمــا تــم اعتقــايل، اتصــل 

ضابــط رشطــة مبــكان عمــي إلبالغهــم باألمــر. وعندمــا تــم اإلفــراج عنــي، 

طُــردت مــن العمــل دون ســبب وجيــه.« 

غالبًــا مــا فقــد األفــراد املصابــون بفــروس نقــص املناعــة البريــة وظائفهم 

وتــرضرت ســمعتهم مــن قبــل أربــاب عملهــم الســابقن بســبب مرضهم.

توصيات
ــع 	  ــاء مجتم ــوق أعض ــاين وإدراج حق ــل اللبن ــون العم ــل قان تعدي

امليم-عــن مــن خــال النظــر يف فصــل املوظفــن/ات بســبب امليــول 

ــة فصــل تعســفي وغــر عــادل. الجنســية كحال

تدريب أصحاب العمل عى حقوق أعضاء مجتمع امليم-عن.	 

الحق يف الصحة 

 )PEP( ــرّض ــد التع ــة بع ــرض )PrEP( والوقاي ــل التع ــة قب ــر الوقاي تعت

وســيلتن للتوقــي مــن عــدوى فــروس نقــص املناعــة البريــة التــي 

ــة  ــن الوقاي ــة. لك ــة البري ــص املناع ــروس نق ــة ف ــاول أدوي ــن تن تتضم

ــرة  ــان يف أي مــن الرامــج، وهــي متوفّ ــل التعــرض غــر متوفــرة يف لبن قب

ــن،  ــدار الشــهرين املاضي ــات بأســعار باهظــة. وعــى م فقــط يف الصيدلي

بــدأ الرنامــج الوطنــي للســيدا بتوفــر الوقايــة قبــل التعــرض مــن ضمــن 

مــروع تجريبــي، وقــد اســتفاد كثــر مــن الرجــال الذيــن ميارســون الجنس 

ــة  ــم الوقاي ــتمر تقدي ــل أن يس ــن املحتم ــروع. وم ــن امل ــال م ــع الرج م

قبــل التعــرض بواســطة الرنامــج الوطنــي ملكافحــة الســيدا لهــذه الفئــة.

ــي  ــر فقــط مــن خــالل الرنامــج الوطن ــة بعــد التعــرّض فتتوفّ ــا الوقاي أّم

ــا  ــركاء مصابً ــد ال ــش أح ــث يعي ــن حي ــألزواج الغري ــك ل ــيدا وذل للس

ــا،  ــم توفــره مجانً ــة يت ــة، ويف هــذه الحال بفــروس نقــص املناعــة البري

ــن. ــع امليم-ع ــن مجتم ــاب واألزواج م ــا االغتص ــا لضحاي ــر أيّض ويتوفّ

ــروس  ــة بف ــاد اإلصاب ــة ازدي ــس املاضي ــنوات الخم ــام يف الس ــر األرق تظه

ــة  ــان وإمكاني ــن يف لبن ــع امليم-ع ــل مجتم ــة داخ ــة البري ــص املناع نق

تحّولــه إىل وبــاء، مــا يفــر الحاجــة للوقايــة مــا قبــل ومــا بعــد التعــرّض. 

ــم اإلبــالغ عــن  ــايئ للرنامــج الوطنــي للســيدا، ت ــر الوب اســتناًدا إىل التقري

ــام  ــة يف الع ــة البري ــص املناع ــروس نق ــدة بف ــة جدي ــاالت إصاب 204 ح

ــس )٪94.1(. ــي الجن ــة ملثلي ــا 191 حال ــن بينه 2019 ، م

يتوفـّـر االختبــار الريــع الــري واملجــاين لفــروس نقــص املناعــة البريــة 

يف لبنــان مــن خــالل الرنامــج الوطنــي للســيدا وعــدد مــن املنظــامت مثــل 

بــراود ليبانــون.

يعيــش أفــراد مجتمــع امليم-عــن تحــت ضغــط املجتمــع والتعــرّض 

للتهميــش واألحــكام، ويعانــون مــن القلــق والتوتّــر الــذي قــد يــؤدي إىل 

ــا االنتحــار! ُعــرض عــى عمــر، وهــو مــن األفــراد امليــم- االكتئــاب وأحيانً

عــن البالــغ مــن العمــر 28 عاًمــا، أن ميــارس الجنــس مــع امــرأة مــن قبــل 

والــده، لكنــه رفــض. قــال: »كانــت لــدي أفــكار انتحاريــة - وعندمــا قلــت 

ــف  ــأنتحر لتخفي ــت س ــاح إذا كن ــن االرتي ــوع م ــن ن ــرب ع ــك أليب، أع ذل

ــار عــى األرسة.«  الع

عــى الرغــم مــن أن قانــون العمــل اللبنــاين مينــح جميــع املوظفــن الحــق 

ــي يقدمهــا هــذا الرنامــج ال  يف الضــامن االجتامعــي، إال أن الخدمــات الت

تغطــي االحتياجــات األساســية ملجتمــع امليم-عــن، مثــل جلســات العــالج 

ــى  ــن ع ــه يتع ــارة إىل أن ــدر اإلش ــن. وتج ــن املرخص ــع املهني ــة م املجاني

ــة ألن وزارة  ــم/ن الجراحي ــف عملياته ــد تكالي ــرات تكبّ ــن والعاب العابري

ــا. الصحــة ال تغطيه
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توصيات
توفر الوقاية بعد التعرّض ألفراد مجتمع امليم-عن مجانًا.	 

توفر الوقاية بعد التعرّض مجانًا للمجتمعات املعرضة للخطر.	 

تقديــم مســاعدة الرعايــة الصحيــة لجميــع أفــراد مجتمــع امليــم-	 

ــددة يف  ــة املح ــات املطلوب ــن الخدم ــال تضم ــن خ ــا م ــن مجانً ع

ــاج  ــات الع ــل جلس ــي )مث ــامن االجتامع ــي للض ــدوق الوطن الصن

ــة(. املجاني

ــرات 	  ــن والعاب ــع العابري ــة لجمي ــّول مجاني ــات التح ــل عملي جع

ــة يف وزارة  ــة خاص ــص ميزاني ــال تخصي ــن خ ــان م ــياً يف لبن جنس

ــي  ــدوق الوطن ــة يف الصن ــة مجاني ــّول كخدم ــة التح الصحــة وإضاف

للضــامن االجتامعــي.

 



ملحق: كوفيد-19 ومجتمع امليم-عني

أثّــرت أزمــة كوفيــد-19 عــى أفــراد مجتمــع امليم-عــن الذيــن يحتاجــون 

ــن  ــة ع ــر الناتج ــن املخاط ــة م ــة، والحامي ــة وكرمي ــة آمن ــة صحي إىل رعاي

ــود الحركــة، واملســاعدة يف التغلــب عــى فقــدان ســبل العيــش. وقــد  قي

ــا الجديــد لغيــاب  تفاقمــت هــذه التحديــات خــالل أزمــة فــروس كورون

ــة. ــة واالقتصادي ــة واالجتامعي أســس املســاواة القانوني

ــذي يعــاين  ــز ال ــإن التميي ــة، ف ــة اإلغاث ــة إىل االحتياجــات يف مرحل باإلضاف

منــه أفــراد مجتمــع امليم-عــن يف العائــالت واملجتمعــات املحليــة وأماكــن 

ــا إلعــادة تأســيس  ــا إضافيً العمــل وغرهــا مــن الســياقات سيشــكل تحديً

ســبل العيــش والتعامــل مــع التوتّــر أثنــاء مراحــل التعــايف. وقــد أفــادت 

واملنظــامت  امليم-عــن  مبجتمــع  املعنيــة  املــدين  املجتمــع  منظــامت 

ــأيت: الحليفــة مبــا ي

لقــد فقــد أفــراد مجتمــع امليم-عــن، وخاصــة العابــرات والعابريــن 	 

واملتنوعــن جنســياً املعتمديــن/ات عــى العمــل يف الشــارع، ســبل 

ــى  ــة ع ــود املفروض ــل والقي ــدان الدخ ــر فق ــش، وأثّ ــب العي كس

الحركــة عــى الوصــول إىل الغــذاء والســكن والرضوريــات األساســية 

األخــرى.

أجــربت القيــود املعيشــية بعــض األشــخاص مــن مجتمــع امليم-عــن 	 

عــى اتخــاذ ترتيبــات معيشــية غــر آمنــة مــع أفــراد األرسة الذيــن 

ال يقبلــون التنــّوع الجنــدري و/أو الجنســاين. وقــد أدى ســن قوانــن 

ــد  ــف ض ــة والعن ــوء املعامل ــن س ــاوف م ــة إىل مخ ــة العام التعبئ

مجتمــع امليم-عــن.

غالًبــا مــا يكــون لــدى أفــراد مجتمــع امليم نتائــج صحيــة ادىن بكثر 	 

ــم  ــة بالوص ــول املتعلق ــاكل الوص ــبب مش ــكان بس ــة الس ــن عام م

والتمييــز، ونقــص وثائــق الهويــة القانونيــة، وتحيــز مقدمــي الرعاية 

ــح أن  ــن املرج ــايل، فم ــدودة. وبالت ــة املح ــوارد املالي ــة، وامل الصحي

يكــون لديهــم حــاالت صحيــة أساســية، مبــا يف ذلــك فــروس نقــص 

ــف  ــاط الضع ــرى. إن نق ــة األخ ــراض املزمن ــة واألم ــة البرشي املناع

ــع  ــن مجتم ــخاص م ــا األش ــاين منه ــي يع ــة الت ــددة واملتقاطع املتع

امليم-عــن تعرّضهــم لخطــر تطــّور مشــاكل الصحــة العقليــة، وغالًبــا 

مــا يكــون الوصــول إىل الخدمــات النفســية االجتامعيــة املتخصصــة 

ــا. ومــن املرجــح أيًضــا أن يعيــش أفــراد مجتمــع  ــًا أو معدوًم ضئي

امليم-عــن يف مســاكن غــر رســمية ومناطــق دون وصــول آمــن 

ــايل  ــة، وبالت ــرصف الصحــي والنظاف ــاه وال ــق املي ــوق إىل مراف وموث

ــة. ــر الصحــة الوقائي فهــم أقــل اســتعداًدا للمشــاركة يف تداب

توصيات
دعــم االســتجابة املجتمعيــة لتلبيــة احتياجــات املجتمــع الفوريــة 	 

ــع االســتجابة. ــد ورسي ــل منخفــض التعقي ــر متوي مــن خــال توف

ــات 	  ــن منظــامت امليم-عــن والحكوم ــي ب دعــم التنســيق املناطق

ــة. ــانية التقليدي ــة اإلنس ــات الفاعل والجه

التأكــد مــن أن يتنــاول تصميــم برامــج االســتجابة لحــاالت الطوارئ 	 

ــع  ــوة مجتم ــاط ق ــات ونق ــوق واحتياج ــد-19 حق ــة بكوفي الخاص

ــي  ــم النف ــأوى والدع ــذاء وامل ــمل الغ ــاالت تش ــن، يف مج امليم-ع

ــر. ــايف املبك ــي والتع واالجتامع
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